الشركة المهنية لإلستثمارات العقارية واإلسكان م.ع.م
Almehanya Real Estate Investments and Housing Co. P.L.C.

تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي الرابع والبيانات املالية
وتقرير مدققي احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2011/12/31

2011

مجلـس اإلدارة
(قبل تعديل النظام األسايس للرشكة وانتخاب املجلس الحايل بتاريخ ( )2011/5/15املجلس السابق)
رئيس مجلس اإلدارة
 املهندس عبد الله خالد عبد الله عبيدات  /ممثل صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني.نائب رئيس مجلس اإلدارة
 السيد معن عيل محمد السحيامت  /ممثل رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية.األعضــاء:
 املهندس ماجد عيل عبد السالم الطباع  /ممثل صندوق التأمني االجتامعي ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني. السيد بكر أحمد رشيف عودة  /ممثل رشكة مزن لإلستثامر والتطوير العقاري. السيد يزن عيل محمد السحيامت  /ممثل رشكة املأمونية لإلستثامرات والتجارة. األستـاذ أميـن فنخور منيزل الخوالدة  /ممثل نقابة املحامني األردنيني. املهندس أحمد يوسف الطراونة  /ممثل نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني. املهندس عـوين موىس عبد الرحيم الساكت  /ممثل رشكة املستقبل العربية لإلستثامر. السيـد سامل عبد املنعم سامل برقان  /ممثل البنك العريب اإلسالمي الدويل. املهندس جامل عودة عودة  /ممثل رشكة الوجه العقاري اإلستثامري السيد فهد عثامن عبده طويله.مجلـس اإلدارة
(بعد تعديل النظام األسايس للرشكة بتخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة إىل تسعة أعضاء وإنتخابهم بتاريخ ( )2011/5/15املجلس الحايل)
رئيس مجلس اإلدارة
 املهندس ماجد عيل عبد السالم الطباع  /ممثل صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني.نائب رئيس مجلس اإلدارة
 السيد معن عيل محمد السحيامت  /ممثل رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية.األعضــاء:
 املهندس زهري صالح حسن العمري  /ممثل صندوق التأمني االجتامعي ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني. السيد منذر سعد الدين الزمييل  /ممثل رشكة مزن لإلستثامر والتطوير العقاري. الدكتور فايز محمد عطيوي السحيامت  /ممثل رشكة املأمونية لإلستثامرات والتجارة. األستـاذة نور (محمد شاهر) عبد الله االمام  /ممثل نقابة املحامني األردنيني. املهندس أحمد يوسف الطراونة  /ممثل نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني. السيد بكر أحمد رشيف عودة. السيد فهد عثامن عبده طويله.املديـر العـام:
 املهندس نارص هاشم الهنيدي  -لغاية .2011/12/31مدققـو الحسابـات:
 رشكة القواسمي ورشكاه (.)KPMGاملستشـار القانونـي:
 األستاذ الدكتور رياض النوايسه.املستشـارون الرشعيـون:
 -مجموعة الرقابة لإلستشارات الرشعية.
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املحتويــــات
كلمـة رئيـس مجلـس اإلدارة
تقريـر مجلـس اإلدارة
دليـل الحاكميـة املؤسـسيـة
جـدول أعمـال إجتمـاع الهيئـة العامـة العـادي الخامس
تقريـر املستشـار الرشعـي عـن عـام 2011
تقريـر مدققـي الحسابـات والبيانـات املاليـة
إقـرارات مجلـس اإلدارة

4

الصفحـــة
5
7
25
31
32
35
66

رؤيتنــا
أن تكون الرشكة الخيار األول واملزود الرئييس للحلول العقارية للفئات املستهدفة يف
األردن وتحقق استثامرات ذات منو مستدام.

رسالتنــا
تطوير وتنفيذ مشاريع إستثامرية وعقارية تلبي احتياجات املجتمع ،خاصة لقطاعات
املهنيني وذوي الدخل املتوسط وتساهم يف النمو اإلقتصادي وترفع مستوى املعيشة
وتعزز الرخاء لألرس واألفراد مبا يحقق أعىل العوائد للمستثمرين وفق أحكام الرشيعة
اإلسالمية الغراء.
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ب) تقريـر مجلـس اإلدارة.
يرس مجلس إدارة الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان أن يرحب بكم يف اإلجتامع السنوي
العادي الخامس ويقدم لحرضتكم تقريره السنوي الرابع والبيانات املالية السنوية املوحدة كام هي
يف  31كانون األول .2011
 .1أ .أنشطـة الرشكـة الرئيسيـة:
تأسست الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان وسجلت يف سجل الرشكات لدى وزارة الصناعة
والتجارة كرشكة مساهمة عامة تحت رقم ( )428بتاريخ  1شباط  2007برأسامل قدره ()55,000,000
دينار أردين موزعة إىل ( )55,000,000سهم ،وحصلت الرشكة عىل كتاب مزاولة األعامل من قبل دائرة
مراقبة الرشكات بتاريخ  14آب .2007
إن أنشطة الرشكة الرئيسية تتمثل باإلستثامر يف كافة املجاالت اإلقتصادية سواء كانت مالية ،صناعية،
عقارية ،تجارية أو خدمية باإلضافة إىل إقامة وإدارة وتأجري املرشوعات العقارية واإلستثامر يف تطوير
األرايض وتحسينها ومامرسة نشاط وأعامل التأجري التموييل وفقاً ألحكام القانون ومبا ال يخالف احكام
الرشيعة االسالمية.
ب .أماكـن الرشكـة الجغرافيــة وعـدد املوظفيـن فيهـا:
 تقع إدارة الرشكة يف مدينة عامن – شارع مكة – مجمع أبراج الحجاز – الطابق الثالث ،وال يوجدلديها فروع داخل اململكة أو خارجها.
 يبلغ عدد موظفي الرشكة يف عام  )15( 2011موظف.ج .حجـم اإلستثمـار الرأساملـي للرشكة:
بلغ حجم االستثامر الرأساميل للرشكة بتاريخ  2011/12/31مبلغ ( )32,488,970دينار من ضمنها
مشاريع قيد االنجاز مببلغ ( )32,366,734دينار وموجودات ثابتة صايف قيمتها الدفرتية بعد االستهالك
( )122,236دينار.
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 )2الرشكـات التابعة والحليفـة وطبيعـة نشاطهـا:
أ) الرشكـات التابعة:
الرقم

إسم الرشكة

نسبة
رأس املال
املساهمة

طبيعة نشاطها

1

رشك��ة س��خاء لإلس��تثامرات
املتعددة

 30ألف
دينار

%100

رشاء وبيع األسهم والسندات واألوراق
املالية لصالح الرشكة.

2

رشكة ت��ل الرمان لإلس��تثامر
والتطوير العقاري

 30ألف
دينار

%100

م�شروع تطوي��ر وتنظيم قط��ع أرايض
سكنية وسياحية بجانب جامعة فيالدلفيا

3

رشك��ة الذهيب��ة الغربي��ة
لإلستثمـار والتطوير العقاري

 30ألف
دينار

%100

4

رشك��ة تعام��ل لإلس��تثامر
والتطوير العقاري

 30ألف
دينار

%100

5

رشكة البش�يري لإلستثامرات
والتطوير العقاري

 30ألف
دينار

%100

رشاء وبي��ع األرايض بع��د تطويره��ا
وتنظيمها وتحس��ينها وتقسيمها وفرزها
وإقامة املش��اريع اإلس��كانية واإلعامر،
اإلستثامر يف العقارات واألرايض

6

رشك��ة التواتر لإلس��تثامرات
والتطوير العقاري

 30ألف
دينار

%100

رشاء وبي��ع األرايض بع��د تطويره��ا
وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها

7

رشك��ة ضاحي��ة البش�يري
لإلسكان

 10آالف
دينار

%75

8

رشكة ضاحية طرببور لإلسكان

 10آالف
دينار

%75

9

رشك��ة امله��ا للمق��اوالت
اإلنشائية

 50ألف
دينار

%100

إقامة وإنشاء مشاريع اإلسكان وإدارة
وتطوير العقارات
رشاء وبي��ع األرايض بع��د تطويره��ا
وتنظيمها وتحس��ينها وتقسيمها وفرزها
وإقامة املشاريع اإلسكانية وبيعها ورشاء
وبيع األسهم والسندات واألوراق املالية

إقامة وحدات س��كنية مستقلة (الفلل)
وبيعه��ا ب��دون فائ��دة ربوي��ة ورشاء
األرايض وبناء شقق سكنية عليها وبيعها
ب��دون فوائد ربوي��ة وبن��اء مجمعات
تجارية وبيعها بدون فوائد ربوية
إقامة وحدات س��كنية مستقلة (الفلل)
وبيعه��ا ب��دون فائ��دة ربوي��ة ورشاء
األرايض وبناء شقق سكنية عليها وبيعها
ب��دون فوائد ربوي��ة وبن��اء مجمعات
تجارية وبيعها بدون فوائد ربوية

موقع الرشكة

تقع ال�شركات التابعة
يف (مقر الرشك��ة األم)
 مدينة عامن – شارعمك��ة – مجم��ع أبراج
الحج��از – الطاب��ق
الثالث ،وال يوجد لديها
ف��روع داخ��ل اململكة
أو خارجه��ا ،وت ُدار من
ِقب��ل موظف��ي الرشكة
األم "الرشك��ة املهني��ة
لإلس��تثامرات العقارية
واإلسكان".

املقاوالت اإلنشائية

ب .الرشكـات الحليفـة:
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الرقم

إسم الرشكة

رأس املال

1

رشكة الياسمني لألوراق املالية واإلستثامر

 2,775,000دينار

نسبة املساهمة

%32.4

طبيعة نشاطها

أعامل الوساطة املالية

 )3مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا للرشكـة واللجان املُنبثقة عن املجلس:
أ .أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
رقم

اإلســم

املنصب

الشهادات
العلمية

العضوية الحالية يف مجالس إدارة الرشكات األخرى والخربات العملية

1

2011-2009
2007/12-2003/6
2006/5-2003/5
2003/5-2001/5
رئيس مجلس
بكالوريوس  -2004/8لتاريخه
املهندس ماجد عيل
اإلدارة
هندسة عامرة 2004/7-1991/8
عبد السالم الطباع
مواليد ع��ام1955م اعتباراً من
(1991/8-1988/9 )1979
2011/5/29
1988/5-1985/5
1985/5-1983/3
1981/10-1980/4
1980/4-1980/3

2

ال���س���ي���د م��ع��ن
ع��ل�ي م��ح��م��ـ��ـ��د
ال��س��ح��ي��م��ـ��ـ��ات
م��وال��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د
عـــــــــــام 1966م

3

السيد بكر أحمد
بكالوريوس
رشي������ف ع�����وده عضو اعتباراً من
إدارة أعامل  -2009/11/1اآلن
م������وال������ي������د 2011/5/29
(09/10/31-08/1/1 )1999
عـــــــــــام 1979م
2005-1999

نائب الرئيس
اعتباراً من
2011/5/29

بكالوريوس
رياضيات
()1991

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

 – 2009حتى اآلن
4

5

السيد فهد عثامن
بكالوريوس  – 2007حتى اآلن
ع���ب���ده ط��وي��ل��ة عضو اعتباراً من
 -2000حتى اآلن
كيمياء
م������وال������ي������د 2011/5/29
2000-1993
()1980
عـــــــــــام 1959م
 -1995حتى اآلن
1993-1984

امل��ه��ن��دس أح��م��د
ي���وس���ف ص��ال��ح
ال������ط������راون������ة
م������وال������ي������د
عـــــــــــام 1960م

2008-2006
عضو
اعتباراً من
2011/5/29

بكالوريوس
هندسة مدنية
()1985

 -1993حتى اآلن
1993-1987

نائب نقيب املهندسني األردنيني
عضو اللجنة التنفيذية لهيئة املعامريني العرب وممثل األردن يف اللجنة
عضو مجلس الشعبة املعامرية
رئيس جمعية املعامريني األردنيني
مدير عام مؤسس ورشيك رشكة الباحة لإلستشارات الهندسية
مدير عام مؤسس ورشيك مكتب طباع للهندسة
مدير عام ورشيك مكتب طباع وروسان
مدير عام ومؤسس مكتب املهندس ماجد الطباع
مؤسس ورشيك مكتب الرواق للتصميم الهنديس
أمانة العاصمة  /دائرة الدراسات
وزارة األشغال العامة  /مديرية الدراسات واألبنية
رئيس مجلس إدارة رشكة تطوير العقارات م.ع
نائب رئيس مجلس إدارة رشكة الرشق العريب لإلستثامرات العقارية م.ع
عضو مجلس إدارة ومدير عام رشكة الرشق العريب لإلستثامرات املالية واإلقتصادية م.ع
عضو مجلس إدارة ومدير عام رشكة املجموعة األوىل لإلتصاالت
عضو مجلس إدارة ومساعد مدير عام رشكة الرشق العريب لإلستثامرات املالية واإلقتصادية
مدير يف رشكة املأمونية لإلستثامرات والتجارة
محاسب تكاليف ورئيس قسم اإلنتاج يف املصنع األردين للبرصيات
عضو هيئة مديرين يف عدة رشكات
عضو مجلس إدارة رشكات عقارية وإستثامرية عربية
عضو هيئة مديرين رشكة مزن لإلستثامر والتطوير العقاري
مدير إقليمي – مجموعة بن محفوظ اإلستثامرية – جدة /اململكة العربية السعودية
العضو املنتدب/املدير العام – الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
مجموعة بن محفوظ االستثامرية  -جدة  /اململكة العربية السعودية
عضو غرفة تجارة األردن
ممثل قطاع األلبسة واملجوهرات يف األردن
مالك رشكة رصافة األثري يف األردن
مدير رشكة مزايا لالسترياد والتصدير
مدير محل بيع وتجارة املجوهرات.
رشيك يف رشكات تجارة دولية يف الصني وتايالند
مدير رشكة استرياد وتصدير مواد غذائية
نقيب املقاولني األردنيني الحايل
عضواً يف نقابة املهندسني األردنيني
عضواً يف نقابة املقاولني األردنيني
أمني رس نقابة املقاولني
عضو مجلس إدارة جمعيات خريية مختلفة
عضو مجلس إدارة مؤسسة التدريب املهني
عضو مجلس إدارة الرشكة الوطنية للتشغيل والتدريب
نائب أول لرئيس إتحاد املقاولني العرب
عضو مجلس إدارة غرفة التحكيم العربية
عضو مجلس كلية الهندسة  /الجامعة األردنية
عضو مجلس كلية الرشيعة  /جامعة مؤتة
مدير عام رشكة مقاوالت
مهندس لدى رشكة مقاوالت محلية
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املنصب

الشهادات
العلمية

رقم

اإلســم

6

املهندس زهري صالح
ح��س��ن ال��ع��م��ري
م������وال������ي������د
عـــــــــــام 1955م
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السيـــــــد منــــذر
بكالوريوس
سعد الدين الزمييل عضو اعتباراً من
إدارة أعامل
م������وال������ي������د 2011/5/29
()1983
عـــــــــــام 1961م

بكالوريوس
عضو اعتباراً من هندسة
ميكانيكية
2011/5/29
()1983

العضوية الحالية يف مجالس إدارة الرشكات األخرى والخربات العملية

-1994حتى اآلن
لغاية 1987
1999-1987

رئيس جمعية املستثمرين يف قطاع اإلسكان األردين.
عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلسكان والتطوير الحرضي.
عضو مجلس البناء الوطني.
عضو لجنة األرايض  /نقابة املهندسني األردنيني.
مالك رشكة العمري لإلسكان
مقاول إلكرتوميكانيكل.
مالك مكتب هنديس.

 -1997حتى اآلن
 -1990حتى اآلن
 -1990حتى اآلن
2000-1990
1990-1988
1988/1986
1986-1984
2008
2007
1987
1985
2010
2010
2007
2002
2000
1998
1997

عضو هيئة مديرين ورشيكاً مفوضاً يف رشكة مدارس الرضوان.
عضو مجلس إدارة رشكة املركز األردين للتجارة الدولية (رشكة مساهمة عامة تجارية).
رشيك ونائب الرئيس يف رشكة سعد الدين الزمييل وأوالده.
عضو مجلس إدارة الرشكة اإلستثامرية العقارية – عقاركو (رشكة مساهمة عامة).
رشيك ومدير رشكة قرطاسية وأدوات مكتبية.
رشيك ومدير رشكة زراعية.
مدير مكتبة دار نرش.
عضو هيئة رواد الرياضة والشباب األردنية
عضو جمعية الجودة األردنية.
عضو جمعية الرخاء لرجال األعامل.
عضو جمعية رجال األعامل األردنية.
عضو اللجنة الكشفية العربية (للمرة الثانية).
رئيس اإلتحاد العريب لرواد الكشافة واملرشدات.
رئيس جمعية العروة الوثقى الخريية.
رئيس إتحاد الكشاف املسلم يف األردن.
عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة واملرشدات األردنية – أمني الصندوق.
أمني صندوق جمعية غزة هاشم الخريية.
رئيس القطاع الكشفي األهيل بجمعية الكشافة واملرشدات األردنية.

حالياً
حالياً
حالياً
حالياً
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الدكتور فايز محمد
عطيــوي السحيامت
م������وال������ي������د
عـــــــــــام 1938م

دكتوراه هندسة
عضو اعتباراً من ()1972
ماجستري
2011/5/29
هندسة
()1964

2000-1995
1980-1995
1980-1972
1972-1964
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رئيس مجلس إد\رة رشكة الرشق العريب لإلستثامرات العقارية.
نائب رئيس مجلس إدارة رشكة تطوير العقارات.
عضو مجلس إدارة رشكة الرشق العريب لإلستثامرات املالية واإلقتصادية.
عضو مجلس إدارة رشكة القدس لإلستثامرات العقارية.
عضو مجلس إدارة مؤسسة مدن الصناعية.
عضو مجلس إدارة الرشكة العامة للتعدين.
عضو مجلس إدارة رشكة البوتاس العربية.
عضو مجلس إدارة أمالح البحر امليت.
رئيس مجلس إدارة رشكة البرتاء الوطنية.
رئيس مجلس إدارة رشكة البرتاء للحفر.
نائب رئيس مجلس إدارة بنك املال (كابيتال بنك).
عضو مجلس نقابة املهندسني ( 3دورات).
عضو لجنة التعليم الهنديس يف إتحاد املهندسني العرب.
رئيس لجنة التعليم الهنديس يف نقابة املهندسني.
عضو مجلس أمناء جامعة األمرية سمية.
عضو مجلسة كلية الهندسة وكلية العلوم – الجامعة األردنية.
عضو مجلس أمناء كلية امللكة نور للطريان.
مدير عام لرشكة البرتول الوطنية.
مدير عام مؤسسة املدن الصناعية.
عميد البولتيكنك
وزارة االشغال

رقم

اإلســم

املنصب

الشهادات
العلمية

العضوية الحالية يف مجالس إدارة الرشكات األخرى والخربات العملية
2013-2011
 -2004حتى اآلن
2004-1998
1998-1995
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عضو مجلس نقابة املحامني األردنيني.
محامي مزاول – املكتب العريب للمحاماة.
محامية يف اإلدارة القانونية للبنك العقاري املرصي العريب.
مستشارة قانونية إلتحاد املرأة األردنية.
عضو مجلس إدارة مركز إتحاد املحامني العرب للبحوث والدراسات القانونية.
مقررة لجان املرأة والحريات العامة وحوق اإلنسان وتطوير الفروع يف نقابة
املحامني األردنيني.
نائب رئيس لجنة إنصاف اآلجر التابعة لوزارة العمل.
نائب رئيس ملتقى سيدات األعامل واملهن األردنية.
عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية أخالقيات العمل واملهنة األردين.
عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيني األردنيني.
عضو الشبكة القانونية للنساء العربيات.
عضو إتحاد الحقوقيني العرب.
مستشارة قانونية ملركز اإلعالميات العربيات.
مستشارة للربنامج اإلذاعي املتخصص يف مجال حقوق اإلنسان.

األس�����ت�����اذة ن���ور
(م��ح��م��د ش��اه��ر)
عضو اعتباراً من حقوق  /جامعة
ع��ب��دال��ل��ه االم���ام
القاهرة
2011/5/29
م������وال������ي������د
عـــــــــــام 1970م

ب .أشخـاص اإلدارة العليـا ونبـذه تعريفيـة عـن كل واحـد منهـم:
املنصب

رقم

اإلسم

1

م .ناصـــــــر
ه�����اش�����م
ال��ه��ن��ي��دي
م����وال����ي����د
عــــام 1959

ماجستري إدارة
املدير العام أعامل 2004
بكالوريوس
لغاية
 2011/12/31هندسة مدنية
1985

2

م .غســــــان
أح������م������د
عبد ا لفتا ح
عبد ا لعز يز
م����وال����ي����د
ع���ام 1957

املدير التنفيذي
بكالوريوس
لدائرة املشاريع
هندسة مدنية
لغاية
1982
2011/7/15

3

السيد حسن
عبـــدالجليل
ال��ق��ط��اون��ة
م����وال����ي����د
ع��ام 1973م

الخربات العملية وأماكن العمل

املؤهل العلمي
2011/12/31-2010/2/1
2010/1-2008/1
2008/1-2007/6
2007/6-2006/1
2006/1-2002/10
2002/10-1999/1
1998/9-1996/9
1995/7-1988/8
1988/8-1987/10
1987/9-1986/2

قائم بأعامل
املدير العام /
املدير املايل
إعتباراً من
2012/1/1

2010-2004
2004-2001
2001-1984
1984-1982

 – 2010/8لغاية اآلن
بكالوريوس  – 2010/8لغاية اآلن
محاسبة 2010/7-2007/9
2007-2004
2001
2004-2001

مدير عام الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان.
مدير دائرة الخدمات الداخلية العامة – بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.
رئيس هيئة مديرين لرشكات تابعة لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل.
مدير تنفيذي – رشكة الرشق األوسط لإلدارة الهندسية /قطر.
مدير تنفيذي  -مجموعة بنيان الدولية لإلستثامر /األردن.
مدير إدارة املشاريع الخاصة/ممثل املالك – البنك العريب.
مدير مشاريع-رشكة نظم وتحليل املشاريع بروجاكس انرتناشيونال /الكويت-قطر.
هندسة املشاريع وضامن الجودة  /إسرتاليا.
مهندس مدين وتخطيط وإدارة العقود /رشكة إتحاد املقاولني الدولية / CCC
قطر – اليمن – الكويت – اليونان.
مهندس إرشاف – رشكة براون العاملية األمريكية  /الكويت.
مهندس موقع– /Mitsui-Shimisu Consortium Companyالكويت.
مدير عمليات املنطقة الغربية/رشكة بروجاكس انرتناشونال-السعودية
مدير مشاريع  /رشكة بروجاكس انرتناشونال-البوسنة والهرسك
مدير مشاريع  /رشكة الهندسة املدنية (مقاوالت) -األردن
مهندس مدين /مؤسسة اإلمارات للمقاوالت العامة -العراق
عضو هيئة املديرين  /رشكة الياسمني لألوراق املالية واإلستثامر
املدير املايل /الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
رئيس قسم الحسابات  /الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
محاسب  /الجامعة الهاشمية.
محاسب  /رشكة التأمني اإلسالمية.
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ج .اللجان املُنبثقة عن املجلس:
 -1لجنة التدقيق :تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة غري التنفيذيني وهم السادة:
 السيد منذر سعد الدين الزمييل  /رئيس لجنة التدقيق. السيد فهد عثامن طويلة  /عضو. األستاذة نور (محمد شاهر) اإلمام  /عضو.وعقدت اللجنة عدد ( )7إجتامعات خالل عام .2011
 -2لجنة الرتشيحات واملكافآت :تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة وهم السادة:
 املهندس ماجد عيل الطباع  /رئيس لجنة الرتشيحات واملكافآت. السيد معن عيل السحيامت  /عضو. السيد بكر أحمد عودة  /عضو. السيد منذر سعد الدين الزمييل  /عضو.وعقدت اللجنة عدد ( )2إجتامع خالل عام .2011

 )4أسمـاء كبـار ماليك األسهـم وعـدد األسهـم اململوكـة لكـل منهـم:
أسامء املساهمني الذين ميلكون نسبة  %5من األسهم فأكرث بتاريخ :2011/12/31
الرقم

اإلســم

1
2
3

صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني
رشكة مزن لإلستثامر والتطوير العقاري
رشكة الرشق العريب لإلستثامرات املالية واإلقتصادية

عدد األسهم كام يف نسبة املساهمة عدد األسهم كام يف نسبة املساهمة
عام 2010
2010/12/31
عام 2011
2011/12/31
%11.759
6,467,128
٪11.759
6,467,128
%9.439
5,191,244
٪9.216
5,068,544
%7.456
4,100,786
٪7.456
4,100,786

 )5بالنظر إىل طبيعة عمل الرشكة ونشاطاتها ،فإنه يصعب تحديد الجو التنافيس الذي تعمل به الرشكة وكذلك يصعب
تحديد حصة الرشكة من السوق محلياً وخارجيا.
 )6ال يوجد للرشكة إعتامد موردين محددين أو عمالء رئيسني محلياً وخارجياً يشكلون  %10فأكرث من إجاميل املشرتيات
و/أو املبيعات.
 )7ال يوجد أي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها.
 )8ال يوجد أي براءات إخرتاع أو حقوق إمتياز حصلت الرشكة عليها.
 )9ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظامت الدولية أو غريها لها أثر مادي عىل عمل الرشكة أو منتجاتها أو
قدرتها التنافسية ،وال تنطبق معايري الجودة الدولية عىل الرشكة.
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أ .الهيكـل التنظيمـي للرشكـة:
رئيس مجلس اإلدارة

املدقق الخارجي

مجلس اإلدارة
هيئة املديرين

لجنة التدقيق
اللجنة الرشعية
املدير التنفيذي
لإلستثامر والتطوير

(رشكة تابعة أو حليفة)

املدقق الداخيل

املدير التنفيذي
للمشاريع

املدير التنفيذي
للشؤون املالية

املستشار القانوين

املدير العام
مدير املوارد البرشية
والشؤون اإلدارية

مدير تكنولوجيا
املعلومات

مدير الشؤون القانونية

املدير املايل
ب .عـدد موظفـي الرشكـة األم والرشكـات التابعـة وفئـات مؤهالتهـم:
املؤهل العلمي

ماجستري
بكالوريوس
دبلوم
التوجيهي
دون التوجيهي
إجاميل عدد املوظفني

عدد موظفي الرشكة املهنية ورشكاتها التابعة
2
6
4
2
1
15

ج) برامـج التأهيـل والتدريـب ملوظفـي الرشكـة:
تم عقد دورة مجانية لجميع موظفي الرشكة بعنوان اساسيات يف فقه املعامالت املالية يف االسالم.

 )10املخاطـر التـي تتعـرض لهـا الرشكـة:
ال يوجد أي مخاطر تتعرض لها الرشكة سوى املخاطر املتأتية من طبيعة العمل يف سوق األرايض والعقار واألسواق املالية
والناجمة عن ارتفاع أو هبوط أسعار العقار واألرايض واألسهم وانعكاس ذلك عىل أداء الرشكة أو الرشكات التابعة.
 )11اإلنجازات التي حققتها الرشكة خالل السنة املالية : 2011
•مرشوع رياض املهندسني ( 167شقة سكنية) :قُدّرت نسبة اإلنجاز يف نهاية عام  2011ما نسبته  %72من كامل
املرشوع ،ومن املتوقع اإلنتهاء من تنفيذ املرشوع بالكامل يف شهر .2012/6
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•مرشوع حنينا  /مأدبا :تم البدء بتنفيذ أعامل املرحلة األوىل ( 30فيال متالصقة) يف بداية شهر  2011/12ومن املتوقع
اإلنتهاء من أعامل املرشوع كامالً يف بداية شهر .2013/4
•مرشوع تل الرمان :تم اإلنتهاء من أعامل البنية التحتية للمرشوع من شوارع وشبكة مياه داخلية وخط ناقل وغرفة
محول كهرباء وإستطاعت الرشكة بيع قطع األرايض وعددها  44قطعة ( 44دونم) بالكامل يف نهاية عام ،2011
وحالياً تقوم الرشكة بدراسة إستثامر القطعة السياحية ( )10دونم.
 )12األثـر املالـي لعمليات ذات طبيعة غري متكررة:
ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية  2011وال تدخل ضمن نشاط الرشكة الرئييس.

 )13السلسلـة الزمنيـة لألرباح والخسائر املحققة:
السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية املصدرة
للسنوات  2008و 2009و 2010و:2011
حقوق املساهمني
50,981,186
49,991,018
49,031,216
48,074,972

السنة
2008
2009
2010
2011

حقوق األقلية
1,635
1,524
12,694
()47,184

صايف الربح (الخسارة)
()4,192,693
()854,441
()925,996
()868,807

الربح املوزع
ــ
ــ
ــ
ــ

سعر السهم يف نهاية العام
0.77
0.62
0.49
0.38

* السلسلة الزمنية ملدة أربعة أعوام فقط وذلك ألن السنة املالية األوىل للرشكة هي عام .2008

 )14تحليل املركز املايل للرشكة ونتائج أعاملها خالل السنة املالية:
الرقم

النسب املالية

2011

2010

2009

7.81

20.54

25.50

()%1.89

()%1.17
()%1.61

1

نسبة التداول  /مرة

2

معدل العائد عىل حقوق امللكية

()%1.80

3

معدل العائد عىل إجاميل األصول

()%1.62

()%1.79

4

معدل العائد عىل رأس املال املدفوع

()%1.58

()%1.68

()%1.55

5

إجاميل اإللتزامات إىل إجاميل األصول

%10.29

%5.3

%5.65

6

إجاميل اإللتزامات إىل حقوق امللكية

%11.48

%5.59

%5.99

7

القيمة الدفرتية للسهم  /دينار

0.874

0.892

0.91

 )15التطـورات املستقبليـة الهامـة ومشاريـع الرشكـة:
قامت الرشكة املهنية خالل عام  2011وعن طريق رشكاتها اململوكة مبتابعة عدد من املشاريع (مبلكية مستقلة للرشكة
املهنية أو برشاكة نقابة املهندسني األردنيني) وذلك بُغية تحقيق غايات وأهداف الرشكة يف االستثامر والتطوير العقاري
وعىل النحو اآليت:
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 )16أتعـاب التدقيـق والخدمـات املهنيـة األخـرى:
بلغت أتعاب التدقيق والخدمات املهنية األخرى للرشكة األم ورشكاتها التابعة لعام  2011مبلغ  51832دينار وكام ييل-:
أتعاب التدقيق الخارجي :مبلغ  15080دينار (خمسة عرش ألفاً ومثانون دينار).
أتعاب التدقيق الداخيل :مبلغ  11400دينار (أحد عرش ألفاً وأربعامئة دينار).
أتعاب إستشارات رشعية :مبلغ  11200دينار (أحد عرش ألفاً ومائتي دينار).
أتعاب إستشارات قانونية :مبلغ  6000دينار (ستة آالف دينار).
أتعاب إستشارات رضيبية 4092 :دينار (أربعة آالف واثنان وتسعون دينار).
أتعاب إستشارات إدارية 4060 :دينار (أربعة آالف وستون دينار).
 )17أ .عدد األسهم اململوكة من ِقبل أعضاء مجلس اإلدارة (قبل تعديل النظام األسايس للرشكة وانتخاب املجلس
الحايل بتاريخ -:)2011/5/15
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اإلســـم

املنصــب

صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني
ميثلها املهندس عبدالله خالد عبيدات
رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية
ميثلها السيد معن عيل السحيامت
رشكة مزن لالستثامر والتطوير العقاري
ميثلها السيد بكر احمد عوده
صن��دوق التأم�ين االجتامع��ي ألعض��اء نقاب��ة
املهندسني األردنيني
ميثلها املهندس ماجد عيل الطباع
نقابة املحامني األردنيني
ميثلها األستاذ أمني فنخور الخوالدة
رشكة املستقبل العربية لالستثامر
ميثلها املهندس عوين موىس الساكت
رشكة املأمونية لالستثامرات والتجارة
ميثلها السيد يزن عيل السحيامت
البنك العريب االسالمي الدويل
ميثلها السيد سامل عبداملنعم برقان
رشكة الوجه العقاري االستثامري
ميثلها املهندس جامل عوده عوده
نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني
ميثلها املهندس أحمد الطراونة
السيد فهد عثامن طويلة

رئيس مجلس
اإلدارة
نائب رئيس
مجلس االدارة

عدد األسهم كام هي عدد األسهم كام هي
الجنسيــة
بتاريخ  2011/12/31بتاريخ 2010/12/31

أردنية

عضو

أردنية

6,467,128
ــ
4,100,786
ــ
5,068,544
207,469

6,467,128
ــ
4,100,786
ــ
5,191,244
207,469

عضو

أردنية

1,571,263
ــ

1,571,263
ــ

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

1,600,000
10,000
823,878
ــ
500,000
305,948
250,000
ــ
143,597
ــ
50,000
ــ
500,000

1,600,000
10,000
895,000
ــ
500,000
305,948
250,000
ــ
143,597
1,000
50,000
ــ
500,000

أردنية
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ب .عدد األسهم اململوكة من ِقبل أعضاء مجلس اإلدارة (بعد تعديل النظام األسايس للرشكة بتخفيض عدد أعضاء مجلس
اإلدارة إىل تسعة أعضاء وإنتخابهم بتاريخ ( )2011/5/15املجلس الحايل )-:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اإلســـم

املنصــب

صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني
ميثلها املهندس ماجد عيل الطباع
رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية
ميثلها السيد معن عيل السحيامت
رشكة مزن لالستثامر والتطوير العقاري
ميثلها السيد منذر سعد الدين الزمييل
صندوق التأمني االجتامعي ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني
ميثلها املهندس زهري صالح العمري
نقابة املحامني األردنيني
ميثلها األستاذة نور (محمد شاهر) اإلمام
رشكة املأمونية لالستثامرات والتجارة
ميثلها الدكتور فايز محمد عطيوي السحيامت
نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني
ميثلها املهندس أحمد الطراونة
السيد فهد عثامن عبده طويلة
السيد بكر أحمد رشيف عودة

رئيس مجلس
اإلدارة
نائب رئيس
مجلس االدارة

عدد األسهم كام هي عدد األسهم كام هي
الجنسيــة
بتاريخ  2011/12/31بتاريخ 2010/12/31
أردنية
أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو

أردنية

عضو
عضو

أردنية
أردنية

6,467,128
ــ
4,100,786
ــ
5,068,544
25,000
1,571,263
ــ
1,600,000
ــ
500,000
103,130
50,000
ــ
500,000
207,469

6,467,128
ــ
4,100,786
ــ
5,191,244
25,000
1,571,263
ــ
1,600,000
ــ
500,000
103,130
50,000
ــ
500,000
207,469

ج .عـدد األسهـم اململوكـة من ِقبـل أشخـاص اإلدارة العليـا:
الرقم
1
2
3
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اإلســـم

املنصـب

م .نارص هاشم عبداملعطي الهنيدي املدير العام  -لغاية 2011/12/31
املدير التنفيذي لدائرة املشاريع
م .غسان أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز
لغاية 2011/7/15
املدير املايل
حسن عبدالجليل القطاونة
القائم بأعامل املدير العام – إعتبارا ً من 2012/1/1

عدد األسهم كام هي عدد األسهم كام هي
بتاريخ  2011/12/31بتاريخ 2010/12/31
ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

د .عـدد األسهـم اململوكـة من ِقبـل أقـارب أعضـاء مجلـس اإلدارة:
الرقم

1

اإلســـم

املنصـب

منذر سعد الدين عبد السالم الزمييل

عضو مجلس

صلة القرابة

عدد األسهم كام هي عدد األسهم كام هي
بتاريخ  2011/12/31بتاريخ 2010/12/31

عبد الرحمن منذر سعد الدين الزمييل

إبن

780

780

حباب منذر سعد الدين الزمييل

إبن

780

780

مساهامت الرشكات املسيطر عليها من ِقبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا:
 ال يوجد رشكات مسيطر عليها من ِقبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا. )18أ .مزايـا ومكافـآت رئيـس وأعضـاء مجلـس اإلدارة (قبل تعديل النظام األسايس للرشكة خالل الفرتة من 2011/1/1
ولغاية :)2011/5/15
الرقم

اســـم العضـو

1

صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني

2

رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية

3
4
5

رشكة املستقبل العربية لالستثامر
رشكة مزن لالستثامر والتطوير العقاري
رشكة الوجه العقاري االستثامري
صندوق التأمني االجتامعي ألعضاء
نقابة املهندسني األردنيني
السيد فهد عثامن طويلة
رشكة املأمونية لالستثامرات والتجارة
البنك العريب اإلسالمي الدويل
نقابة املحامني األردنيني
نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني

6
7
8
9
10
11
املجمــوع

الشخص الطبيعي الذي ميثل العضوية
م .عبدالله خالد عبيدات
رئيس مجلس اإلدارة

السيد معن عيل السحيامت

نائب رئيس مجلس اإلدارة

بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
1350
1350

م .عوين موىس الساكت
السيد بكر احمد عوده
م .جامل عوده عوده

1350
1350
1350

م .ماجد عيل الطباع

1350

السيد فهد عثامن طويلة
السيد يزن عيل السحيامت
السيد سامل عبد املنعم برقان
األستاذ أمني فنخور الخوالدة
م.أحمد يوسف الطراونة

1350
1350
1350
1350
1350
 14,850دينار

ال يوجد أي مزايا عينية يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
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ب .مزايـا ومكافـآت رئيـس وأعضـاء مجلـس اإلدارة (بعد تعديل النظام األسايس للرشكة خالل الفرتة من  2011/5/15ولغاية :)2011/12/31
الرقم اســـم العضـو

الشخص الطبيعي الذي ميثل العضوية بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

م .ماجد عيل الطباع
صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني األردنيني
1
رئيس مجلس اإلدارة
السيد معن عيل السحيامت
1890
رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية
2
نائب رئيس مجلس اإلدارة
1890
السيد منذر سعد الدين الزمييل
رشكة مزن لالستثامر والتطوير العقاري
3
صندوق التأمني االجتامعي ألعضاء
1890
م .زهري صالح العمري
4
نقابة املهندسني األردنيني
1890
السيد فهد عثامن طويلة
السيد فهد عثامن طويلة
5
1890
الدكتور فايز محمد السحيامت
رشكة املأمونية لالستثامرات والتجارة
6
1890
األستاذة نور (محمد شاهر) اإلمام
نقابة املحامني األردنيني
7
1890
م.أحمد يوسف الطراونة
نقابة مقاويل اإلنشاءات األردنيني
8
1890
السيد بكر أحمد رشيف عودة
السيد بكر أحمد رشيف عودة
9
 17,010دينار
املجمــوع
 ال يوجد أي مزايا عينية يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.ج .املكافـآت والرواتـب واملزايـا التي استحقـت للسـادة أشخـاص اإلدارة العليـا:
رواتــب مكافآت سفر وتنقل  /سيارة
الوظيفــة
اإلســم
الرقم
سيارة
م .نارص هاشم عبداملعطي الهنيدي املدير العام  -لغاية  82,900 2011/12/31دينار ــ
1
املدير التنفيذي لدائرة املشاريع
ــ
 39,285دينار ــ
م .غسان أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز
2
لغاية 2010/7/15
املدير املايل – القائم بأعامل املدير العام
ــ
 30,650دينار ــ
السيد حسن عبدالجليل القطاونة
3
إعتبارا ً من 2012/1/1
 152,835دينار ــ
املجمــــوع
1890

 )19التربعـات واملِنـح التي دفعتها الرشكة خالل السنة املالية:
ال يوجد تربعات و ِمنح دفعتها الرشكة خالل عام .2011
 )20العقود واملشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء
مجلس اإلدارة أو املدير العام أو أي موظف بالرشكة أو أقاربهم:
ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الرشكة مع رشكات تابعة أو شقيقة أو حليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو
أعضاء مجلس اإلدارة أو املدير العام أو أي موظف يف الرشكة أو أقاربهم خالل عام .2011
 )21أ .مساهمة الرشكة يف حامية البيئة:
ال يوجد مساهمة للرشكة يف حامية البيئة خالل عام .2011
ب .مساهمة الرشكة يف خدمة املجتمع املحيل:
ال يوجد مساهمة للرشكة يف خدمة املجتمع املحيل خالل عام .2011
24

 )22دليل الحاكمية املؤسسية للرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
تويل الرشكة املهنية اهتامما كبريا ملامرسات الحوكمة املؤسسية السليمة ،كام يلتزم مجلس إدارة الرشكة بتطبيق أعىل
معايري األداء املهنية عىل جميع نشاطات الرشكة ،كام أن الرشكة املهنية تسعى لإللتزام بتطبيق كافة التعليامت املتعلقة
بدليل حوكمة الرشكات املساهمة العامة وقد تم تشكيل لجنة التدقيق منذ إنطالقة الرشكة ومامرستها أعاملها خالل
العام  2007كام تم تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت خالل العام  2010وذلك تلبي ًة للمطلبات القانونية إلدارة
الرشكات املساهمة العامة ،كام يعقد مجلس اإلدارة اجتامعات دورية وغري دورية بكامل أعضائه ملناقشة توجه الرشكة
وإستثامراتها والتغري يف املؤرشات املهمة عىل إسرتاتيجية الرشكة العامة.
أوالً :االلتزام بالحاكمية املؤسسية:
لدى الرشكة مجموعة منتظمة من العالقات مع مجلس اإلدارة واملساهمني وجميع األطراف األخرى ذات الصلة،
وتتناول هذه العالقات اإلطار العام إلسرتاتيجية الرشكة والوسائل الالزمة لتنفيذ أهدافها ،ويضمن اإلطار العام للحوكمة
املؤسسية املعاملة العادلة القامئة عىل املساواة بني جميع املساهمني ،كام يعرتف بجميع حقوق املساهمني التي حددها
القانون ،ويؤكد تزويدهم بجميع املعلومات املهمة حول نشاط الرشكة ،والتزام أعضاء مجلس اإلدارة مبسؤوليتهم نحو
الرشكة واملساهمني ،وهذا ما تقوم الرشكة بتضمينه يف تقريرها السنوي بياناً للجمهور عن مدى التزام إدارة الرشكة
ببنود دليل الحوكمة.
ثانياً :مجلس اإلدارة (املجلس):
 -1مبادئ عامة
أ -يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية الحوكمة املؤسسية حامي ًة لحقوق املساهمني ،مبا يف ذلك توجه الرشكة االسرتاتيجي
وتحديد األهداف العامة لإلدارة التنفيذية واإلرشاف عىل تحقيق هذه األهداف.
ب -يتحمل املجلس مسؤوليات تطوير عمليات اإلستثامر وتلبيتها للمتطلبات القانونية حفاظاً عىل مصالح املساهمني
والجهات األخرى ذات العالقة ،وكام يقوم املجلس بالتأكد من أن إدارة الرشكة تتم بشكل حكيم وضمن أُطر القوانني
والتعليامت النافذة والسياسات واألنظمة الداخلية للرشكة.
ج -يقوم املجلس برتسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء املجلس تجاه الرشكة وجميع مساهميها وليس تجاه مساهم
معني.
د -يقوم املجلس برسم األهداف اإلسرتاتيجية للرشكة باإلضافة إىل الرقابة عىل اإلدارة التنفيذية التي تقع عليها مسؤوليات
العمليات اليومية ،ويتأكد من مدى فعالية األنظمة الداخلية ومدى تقيد الرشكة بالخطة االسرتاتيجية والسياسات
واإلجراءات املعتمدة أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليامت الصادرة مبقتضاها.
 -2رئيس املجلس  /املدير العام
ال تربط بني الرئيس واملدير العام أي قرابة دون الدرجة الثالثة ،ورئيس املجلس ليس تنفيذيا فهو غري متفرغ وال يشغل
أية وظيفة يف الرشكة.
 -3دور رئيس املجلس (الرئيس)
أ -إقامة عالقة بناءة بني كل من املجلس واإلدارة التنفيذية للرشكة وبني األعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني.
ب -خلق ثقافة تشجع النقاشات والتصويت وكذلك النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر
بني األعضاء.
ج -التأكد من وصول املعلومات الكافية إىل كل من أعضاء املجلس واملساهمني ويف الوقت املناسب.
د -التأكد من التزام الرشكة مبعايري الحاكمية املؤسسية من خالل األنظمة والتعليامت الداخلية يف الرشكة.
25

 -4تشكيلة املجلس
أ -يتألف مجلس إدارة الرشكة املهنية من تسعة أعضاء منتخبني من قبل الهيئة العامة لفرتة أربع سنوات ،وتم انتخاب
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
ب -لدى املجلس تنوع يف الخربات العملية واملهنية واملهارات املتخصصة والتي تؤهل كل عضو إلبداء رأيه يف مناقشات
املجلس باستقاللية.
ج -إن أعضاء املجلس الحايل أعضاء مستقلني (العضو الذي ال يربطه بالرشكة أي عالقة أخرى غري عضويته يف مجلس
اإلدارة) مام يجعل قراراته ال تتأثر بأي اعتبارات ،ويراعى توفر الحد األدىن للمتطلبات الواجب توفرها –حسب أحكام
القانون والحاكمية املؤسسية  -يف العضو املستقل.
-5تنظيم أعامل املجلس
ـ ـبهدف ضامن شمولية املواضيع املعروضة يف اجتامعات املجلس ،فقد عقد املجلس  23إجتامعاً خالل العام .2011
ـ ـتقوم اإلدارة التنفيذية باقرتاح املواضيع التي تراها مهمة عىل جدول أعامل كل اجتامع.
ـ ـيتم بحث املواضيع املعروضة يف اجتامعات املجلس بشكل شمويل.
ـ ـأعضاء املجلس مستقلني مام يوفر قرارات موضوعية ويحفاظ عىل مستوى من الرقابة ويضمن توازن العالقة بني اإلدارة
واملساهمني.
ـ ـتقوم الرشكة بتزويد أعضاء املجلس باملعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتامعات املجلس لتمكينهم من اتخاذ
القرارات املناسبة.
ـ ـيقوم أمني رس املجلس بتدوين كافة نقاشات املجلس التي تتم خالل اجتامعات املجلس.
ـ ـمسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة محددة وواضحة ومبا يتامىش والترشيعات ذات العالقة(وأعضاء املجلس عىل إطالع
بذلك).
ـ ـإن جميع العمليات التي تتطلب موافقة املجلس تكون موضحة كتابيا.
ـ ـيطلع أعضاء املجلس عىل التطورات داخل الرشكة والقطاعات االستثامرية املحلية والدولية من خالل تقارير ودراسات
تقدمها اإلدارة.
ـ ـإن اتصال أعضاء املجلس ولجانه متاح مع اإلدارة التنفيذية.
ـ ـللرشكة هيكالً تنظيمياً يبني التسلسل اإلداري (مبا يف ذلك لجان املجلس واإلدارة التنفيذية) ويتم تضمينه التقارير
السنوية إلطالع املساهمني.
ـ ـيتأكد أمني رس املجلس من اتباع أعضاء املجلس لإلجراءات املقررة من املجلس ،ومن نقل املعلومات بني أعضاء املجلس
ولجانه واإلدارة التنفيذية ،باإلضافة إىل تحديد مواعيد اجتامعات املجلس وكتابة محارض االجتامع ،ويحدد املجلس
وظيفة ومهام أمني رس املجلس بشكل رسمي وكتايب ومبا يتامىش ومستوى املسؤوليات املشار إليها أعاله ،كام يتم اتخاذ
أي قرار يتعلق بتعيينه أو تنحيته من قبل املجلس باإلجامع.
 -6أنشطة املجلس :التعيينات والتطوير
ـ ـتتضمن سياسة املجلس تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخربة املناسبة.
ـ ـيتم الحصول عىل موافقة املجلس عند تعيني بعض املدراء التنفيذيني بعد التأكد من توفر الخربات املطلوبة لديهم
بواسطة لجنة الرتشيحات.
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-7أنشطة املجلس :التقييم الذايت وتقييم أداء املدير العام
ـ ـيقوم املجلس بتقييم أدائه ككل ،مرة واحدة عىل األقل سنويا وذلك باتباع أسس عملية وعلمية محددة ومعتمدة يف
تقييم فعاليته.
ـ ـيتم تقييم املدير العام من قبل املجلس سنويا.
-8أنشطة املجلس :التخطيط ،أنظمة الضبط والرقابة ،ميثاق أخالقيات العمل ،تعارض املصالح
ـ ـيقوم املجلس بتحديد أهداف الرشكة ورسم واعتامد اسرتاتيجيات لتحقيق هذه األهداف.
ـ ـتقوم اإلدارة التنفيذية بوضع خطط عمل (مبا فيها املوازنات) تحقيقاً لذلك .ويقوم املجلس باعتامد خطط العمل
والتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بتنفيذ ذلك.
ـ ـيقوم املجلس بالتأكد دوما من أن الرشكة تتمتع بنزاهة عالية يف مامرسة أعاملها وذلك تقيدا ً بدليل العالقة مع أصحاب
املصالح وكذلك دليل منع استغالل املعلومات حتى ال يكون هنالك تعارض للمصالح خالل الصفقات التي تقوم بها
الرشكة ويطبق ميثاق أخالقيات العمل عىل كافة موظفي الرشكة وأعضاء املجلس .و تتضمن هذه األدلة ما ييل:
 .أقواعد وإجراءات تنظم العمليات مع األطراف ذوي العالقة سواء بني الرشكة وموظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها أو
رشكاتهم ،فال يشارك العضو يف أي اجتامع يتم فيه التصويت عىل تعاقد أو إتفاق من هذا العمليات .ويتم اإلفصاح
عنها يف التقرير السنوي للرشكة ،ويقوم املدقق الداخيل ولجنة التدقيق التأكد من أن عمليات األطراف ذوي العالقة
قد متت وفقا لهذه السياسة.
 .بأنظمة ضبط واضحة متنع أعضاء املجلس واملوظفني من استغالل املعلومات الداخلية يف الرشكة ملصلحتهم الشخصية.
ثالثا :لجـان املجلـس:
 -1أحكام عامة
ـ ـيشكل املجلس لجان ويفوضها بصالحيات ومسؤوليات محددة لزيادة فاعلية وأداء املجلس ،وتقوم هذه اللجان برفع
تقاريرها إىل املجلس.
ـ ـيعتمد مبدأ الشفافية يف تعيني أعضاء لجان املجلس .ويتم بيان أسامء أعضاء هذه اللجان وملخص عن مهامها ضمن
التقرير السنوي للرشكة.
 -2لجنة التدقيق
ـ ـتتألف لجنة التدقيق يف الرشكة من ثالثة أعضاء مستقيلن وغري تنفيذيني  ،و يتم بيان أسامء أعضاء هذه اللجنة يف
التقرير السنوي للرشكة.
ـ ـيكون عىل األقل عضوين من أعضاء لجنة التدقيق حاصلني عىل مؤهالت علمية و/أو خربة عملية يف مجاالت اإلدارة
املالية.
ـ ـتقوم لجنة التدقيق مبامرسة املسؤوليات والصالحيات املوكلة إليها مبوجب قانون الرشكات وأي ترشيعات أخرى ذات
عالقة ،ويتضمن ذلك مراقبة ومراجعة (نتائج ومدى كفاية التدقيق الداخيل والخارجي للرشكة ،البيانات املالية ،أنظمة
الضبط والرقابة الداخلية).
ـ ـتقوم لجنة التدقيق بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص املدقق الخارجي /والداخيل وسواء من تقييم أداء أو أية أمور
أخرى تتعلق به.
ـ ـللجنة التدقيق الحصول عىل أي معلومات من اإلدارة التنفيذية وكذلك لها استدعاء أي موظف أو عضو مجلس إدارة
لحضور اجتامعاتها.
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ـ ـتقوم لجنة التدقيق باالجتامع مع املدقق الخارجي ،املدقق الداخيل ،مرة واحدة عىل األقل يف السنة وبدون حضور
اإلدارة التنفيذية.
ـ ـمسؤولية لجنة التدقيق ال تغني عن مسؤوليات املجلس أو اإلدارة التنفيذية فيام يتعلق بالرقابة عىل كفاية أنظمة
الرقابة الداخلية للرشكة.
ـ ـتعتمد لجنة التدقيق خطة التدقيق السنوية وتراقب تطبيقها وتدرس مالحظات املدققني (تتوىل اإلرشاف عىل أعامل
التدقيق الداخيل).
 -3لجنة الرتشيحات واملكافآت
ـ ـتم تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت يف الرشكة من خمسة أعضاء مستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة.
ـ ـتقوم لجنة الرتشيحات واملكافآت بتحديد فيام إذا كانت للعضو صفة العضو املستقل أم ال حسب الحد األدىن ملتطلبات
إستقاللية العضو.
ـ ـتقوم اللجنة بتوفري معلومات وملخصات حول خلفية بعض املواضيع الهامة عن الرشكة ألعضاء املجلس عند الطلب.
ـ ـتويص لجنة الرتشيحات واملكافآت باملكافآت (مبا يف ذلك الراتب الشهري واملزايا األخرى) للمدير العام.
ـ ـتتوىل اللجنة مسؤولية التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى الرشكة تضمن أن تكون املكافآت والرواتب كافية
الستقطاب أشخاص مؤهلني للعمل يف الرشكة واالحتفاظ بهم وبشكل يتامىش مع املكافآت  /الرواتب املمنوحة من قبل
الرشكات املامثلة يف السوق.
ـ ـيتم اإلفصاح عن ملخص املكافآت لدى الرشكة يف التقرير السنوي متضمناً مكافآت أعضاء املجلس ورواتب أعضاء
اإلدارة العليا.
ـ ـميكن للجنة تسمية أشخاص من أعضاء املجلس إلعادة ترشيحهم وانتخابهم من الهيئة العامة وفقا ألحكام قانون
الرشكات.

رابعاً :الضبـط والرقابـة الداخليـة:
-1أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يقوم املجلس بتضمني التقرير السنوي للرشكة نبذة حول أنظمة الضبط والرقابة الداخلية متضمناً (توضح مسؤولية
اإلدارة التنفيذية وإطار العمل والتقييم لهذه األنظمة ،وكذلك بيان أية مواطن ضعف وتعديل هذه األنظمة) كام يتضمن
التقرير السنوي ملجلس إدارة الرشكة:
ـ ـتقرير من املدقق الخارجي يبني رأيه يف تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
ـ ـتقرير من اللجنة الرشعية يبني رأيهم يف التزام اإلدارة التنفيذية بتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية عىل أعامل الرشكة.
ولدى الرشكة إجراءات متكن املوظفني من اإلبالغ وبشكل رسي يف حينه عن وجود مخاوف بخصوص احتاملية حدوث
مخالفات وبشكل يسمح بان يتم التحقيق باستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها ،ويتم مراقبة تنفيذ هذه اإلجراءات
من قبل لجنة التدقيق.
 -2التدقيق الداخيل:
ـ ـتم التعاقد مع مدقق داخيل (طرف ثالث) وعالقته بصورة مبارشة مع لجنة التدقيق ،وللمدقق الداخيل الحصول عىل
أي معلومة واالتصال بأي موظف وله كافة الصالحيات التي متكنه من أداء املهام املوكلة إليه ،ويقوم املدقق الداخيل
بتقديم تقارير ربع سنوية عن أعامل الرشكة.
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ـاملدقق الداخيل مسؤوالً عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخيل وتكون مسؤوليته مبارشة أمام لجنة التدقيق.
ـميارس املدقق الداخيل مهامه ويعد تقاريره كاملة دون أي تدخل خارجي ويحق له مناقشة التقارير مع الدوائر التي
تم تدقيقها.
ـتتضمن املسؤولية األساسية للمدقق الداخيل – والتي يجب أن تقوم عىل أساس املخاطر – مراجعة وبحد أدىن العمليات
املالية يف الرشكة وكذلك اإلمتثال لسياسات الرشكة الداخلية واملعايري واإلجراءات والقوانني والتعليامت ذات العالقة.
ـتتضمن املسؤولية األساسية للمدقق الداخيل التأكد من تنفيذ العمليات وفقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية ،وما يقره
املستشار الرشعي للرشكة.

 -3املستشارون الرشعيون (مجموعة الرقابة لالستشارات الرشعية)
تم التعاقد مع مجموعة الرقابة لالستشارات الرشيعة والتي توفر للرشكة املشورة الرشعية ألعامل الرشكة والرقابة عليها
من خالل علامء رشعيني وذلك بالقيام مبهام عديدة منها:
1 .1النظر يف عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس ،وطلب تعديالتها مبا يوافق أحكام الرشيعة اإلسالمية.
2 .2مراجعة واعتامد مناذج العقود واالتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معامالت الرشكة مع املساهمني واملستثمرين
وغريهم ،واالشرتاك يف تعديل وتطوير النامذج املذكورة عند االقتضاء ،ودراسة العقود التي تزمع الرشكة إبرامها -
مام ليس له مناذج موضوعة من قبل  -وذلك بقصد التأكد من خلو العقود واالتفاقيات والعمليات املذكوره من
املحظورات الرشعية.
3 .3بيان الحكم الرشعي وفق ما تراه الهيئة يف معامالت الرشكة التي يحيلها إليها مجلس اإلدارة أو املدير العام أو
اإلدارات املختلفة من خالل املدير العام.
4 .4إصدار تقرير سنوي عن كل سنة منتهية يتم فيه مراجعة البيانات املالية واإليضاحات املرفقة بها تأكيدا ً لعدم
مخالفتها أحكام الرشيعة.
 -4التدقيق الخارجي:
يقوم املدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بتقاريره ،ويجتمع املدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور اإلدارة
التنفيذية مرة واحدة عىل األقل سنويا.
خامساً :العالقـة مـع املساهميـن:
ـ ـتقوم الرشكة باتخاذ خطوات لتشجيع املساهمني عىل حضور االجتامع السنوي للهيئة العامة.
ـ ـيحرض رؤساء اللجان املنبثقة عن املجلس االجتامع السنوي للهيئة العامة.
ـ ـيحرض ممثلون عن املدققني الخارجيني االجتامع السنوي للهيئة العامة بهدف اإلجابة عن أي أسئلة قد تطرح حول
تقرير املدقق.
ـ ـيراعى التصويت عىل كل قضية عىل حدة تثار خالل االجتامع السنوي للهيئة العامة.
ـ ـينتخب أعضاء املجلس واملدقق الخارجي أو يعاد انتخابهم خالل االجتامع السنوي للهيئة العامة ووفقا ملا جاء يف النظام
األسايس للرشكة.
ـ ـبعد انتهاء االجتامع السنوي للهيئة العامة يتم نرش نتائج أعامل اإلجتامع حسب أحكام القانون.
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سادساً :الشفافيـة واإلفصـاح:
 -1تقوم الرشكة باإلفصاح وفقا للمعايري املحاسبية والتعليامت والقوانني النافذة والترشيعات ذات العالقة.
 -2توضح الرشكة يف تقريرها السنوي مسؤوليتها تجاه دقة وكفاية البيانات املالية للرشكة واملعلومات الواردة يف تقريرها السنوي.
 -3لدى الرشكة خطوط اتصال مع السلطات الرقابية واملساهمني والجمهور بشكل عام وتكون هذه الخطوط من خالل ما ييل:
أ -قسم املساهمني يعمل عىل توفري معلومات شاملة وموضوعية ومحدثة عن الرشكة ومشاريعها ووضعها املايل.
ب -التقرير السنوي والذي يتم إصداره بعد نهاية السنة املالية.
جـ -االجتامعات الدورية بني اإلدارة التنفيذية يف الرشكة واملستثمرين واملساهمني.
د -تقديم ملخص دوري من قبل اإلدارة التنفيذية العليا وبشكل خاص املدير العام واملدير املايل إلطالع املساهمني.
هـ -توفري املعلومات املتضمنة يف التقرير السنوي عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة بشكل محدث.
 -4يتضمن التقريـر السنوي للرشكة إفصاحاً عن مشاريع الرشكة الحالية واملستقبلية والوضع املايل للرشكة.
 -5يتضمن التقرير السنوي وكجزء من االلتزام بالشفافية واإلفصاح الكامل عىل وجه الخصوص ما ييل:
أ -دليل الحاكمية املؤسسية لدى الرشكة والتفاصيل السنوية اللتزامها ببنودها.
ب -معلومات كاملة عن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.
ج -ملخص للهيكل التنظيمي للرشكة وملخص ملهام ومسؤوليات صالحيات لجان املجلس.
هـ -عدد مرات اجتامع املجلس ولجان املجلس.
و -ملخص عن سياسة املكافآت وأعىل راتب تم دفعه لإلدارة التنفيذية.
ز -شهادة املجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
ح -املساهمني الرئيسيني يف الرشكة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير الهيئة العلمية
ملجموعة الرقابة لالستشارات الرشعية
عن البيانات املالية للرشكة املهنية لعام 2011م
الحمد لله رب العاملني و الصالة و السالم عىل رسول الله وآله ،و بعد،،
فإن الهيئة العلمية ملجموعة الرقابة لالستشارات الرشعية واملكلفة بأعامل االستشارات الرشعية للرشكة املهنية لالستثامرات العقارية واالسكان؛
كانت حصيلة أعاملها يف عام 2011م ؛ كام ييل:
تم استقبال االستشارات و االستفسارات الواردة من الرشكة املهنية مع املراسل أوبالفاكس أو باالمييل أو من خالل االتصاالت الهاتفية ،و قد بلغت
( )56استشارة ،و كان من أهمها :البيانات املالية لعام 2010م ،جداول التطهري لعام 2010م ،التربعات ووجوه إنفاق مبالغ التطهري ،الوعاء الزكوي،
تعديالت عقود بيع  ،مراجعة عقود مقاوالت .
متت دراسة كل ما ورد من الرشكة املهنية من خالل ما يزيد عىل عرشين اجتامعاً عقدتها الهيئة العلمية ملجموعة الرقابة يف مقرها لهذه
االستشارات ولغريها.
عقدت الهيئة العلمية ستة اجتامعات يف مقر الرشكة املهنية مع املدير العام أو مع من يلزم من موظفي املهنية ملتابعة بعض االستشارات
واالستفسارات الواردة .
تم الرد عىل االستفسارات واالستشارات الواردة من خالل ( )65خطاباً تم توجيهها إىل إدارة املهنية أو جهة االختصاص.
تم إرسال التقارير الشهرية ألعامل الهيئة العلمية و بشكل منتظم عىل مدار سنة  2011م.
وعليه فقد كنا أبدينا رأينا فيام إذا كانت الرشكة تلتزم بأحكام ومبادئ الرشيعة االسالمية وأصدرنا الفتاوى والقرارات الالزمة ،وقدمنا التعديالت
والتصحيحات الالزمة وتم األخذ بها .
وقد اطلعنا عىل البيانات املالية املوحدة للرشكة للفرتة من  2011/1/1ولغاية 2011/12/ 31م  ،وبعد اطالعنا فإننا نويص باملصادقة عىل هذه القوائم.
ونؤكد هنا أن مسؤولية متابعة التزام الرشكة بالعمل وفقا ألحكام و مبادئ الرشيعة االسالمية تقع عىل االدارة ،وأما مسؤوليتنا فتنحرص يف إبداء
رأي مستقل بنا ًء عىل ما اطلعنا عليه .
ويف رأينا :
1 .1فأن العقود و املعامالت التي اطلعنا عليها خالل عام 2011م قد متت أوعدلت وفق أحكام الرشيعة االسالمية  ،وتبقى مسؤولية االدارة
يف متابعة تنفيذ التعديالت.
 2 .2تتابع الرشكة املهنية العمل وفق اآللية املتفق عليها لتطهري أرباح األسهم املختلطة ،وقد تم حساب مخصصات التطهري املطلوبة لسنة
2010م ،والعمل جار عىل حساب مخصصات التطهري عن عام 2011م.
وأخريا فإن الهيئة العلمية تويص مبا ييل:
1 .1متابعة ومراجعة عمل رشكة الياسمني للوساطة املالية ،وننصح بالخروج منها إن مل يكن هناك جدوى من االستمرار فيها.
2 .2رضورة املسارعة إىل التخلص مام بقي من أسهم الرشكات املحرمة .
3 .3العمل بالتوصية السابقة مبراعاة البعد الفني و الجاميل االسالمي يف تصميم املشاريع القادمة ليظهر فيها فن العامرة االسالمية .
4 .4بإقرار طباعة دليل الفتاوى للرشكة املهنية عن السنوات املاضية.
5 .5إعالن معادلة حساب الزكاة لإلخوة املساهمني عىل موقع الرشكة اإللكرتوين ،وهي كام ييل:
الزكاة الواجبة عىل املساهم =
عدد األسهم التي ميلكها املساهم × النسبة الخاضعة للزكاة من القيمة اإلسمية لألسهم وتقدر بـ  %2.577× %87باعتبار أننا اعتمدنا الزكاة وفق
السنة الشمسية
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البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2011
مع تقرير مدققي الحسابات املستقل
رشكـة القواسمـي ورشكـاه ()KPMG
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الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
والرشكات التابعة لها ( املجموعة)
عامن – اململكة األردنية الهاشمية
املحتويات

الصفحة

تقرير مدقق الحسابات املستقل
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بيان املركز املايل املوحد
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بيان الدخل الشامل املوحد
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
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بيان التدفقات النقدية املوحد

40

اإليضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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65-41

تقرير مدقق الحسابات املستقل
السادة الهيئة العامة املحرتمني
الرشكة املهنية لالستثامرات العقارية واإلسكان
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
عامن – اململكة األردنية الهاشمية
قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة للرشكة املهنية لالستثامرات العقارية واإلسكان  -رشكة مساهمة عامة محدودة-
والرشكات التابعة لها (املجموعة) والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كام يف  31كانون األول  2011وكل من بيانات
الدخل الشامل املوحد والتغريات يف حقوق امللكية املوحدة والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخص
للسياسات املحاسبية الهامة  ،وإيضاحات تفسريية أخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ،وعن
إعداد نظام رقابة داخلية الذي تعتربه اإلدارة رضوريا لغرض إعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة  ،خالية من
أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات املستقل
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة إستنادا ً إىل تدقيقنا  ،وقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايري الدولية
للتدقيق  ،وتتطلب تلك املعايري أن نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني املناسبة وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول
عىل تأكيد معقول فيام إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من أخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول عىل بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات يف البيانات املالية املوحدة ،تستند
اإلجراءات املختارة إىل تقديرنا .مبا يف ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف البيانات املالية املوحدة ،سواء كانت ناشئة عن
احتيال أوعن خطأ ،وعند القيام بتقييم تلك املخاطر نأخذ يف اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة واملتعلقة باإلعداد
والعرض العادل للبيانات املالية املوحدة ،وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداء
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية يف املجموعة  .ويتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ،ومعقولية
التقديرات املحاسبية املعدة من اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض اإلجاميل للبيانات املالية املوحدة.
نعتقد إن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق .
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أساس الرأي املتحفظ
نظرا لعدم وجود سوق نشط للعقارات  ،مل تتمكن املجموعة من تحديد القيمة العادلة للمشاريع قيد اإلنجاز وبالتايل مل
نستطع تحديد ما إذا كان هنالك أي تدين عىل قيمة هذه املشاريع ومل نتمكن من خالل إجراءات بديلة تحديد القيمة
العادلة لهذه املشاريع وبالتايل مل نتمكن من التأكد من عدم وجود تدين عىل قيمة هذه املشاريع ومل نتمكن من تحديد أثر
ذلك عىل البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
الرأي املتحفظ
يف رأينا  ،و بإستثناء اآلثار املمكنة ملا ورد يف فقرة أساس الرأي املتحفظ أعاله إن البيانات املالية املوحدة تظهر بصورة عادلة
من جميع النواحي الجوهرية املركز املايل املوحد للمجموعة كام يف  31كانون األول  ،2011وأداءها املايل وتدفقاتها النقدية
للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ،ونويص الهيئة العامة باملصادقة عليها.
تقرير حول املتطلبات القانونية األخرى
تحتفظ املجموعة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات املالية املوحدة
املرفقة.

عامن – اململكة األردنية الهاشمية
 19آذار 2012

36

الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
والرشكات التابعة لها
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
ما متلكه الرشكة
التابعة يف
رأس املال أسهم الرشكة الخسائر
املرتاكمة
األم
املدفوع

حصة املجموعة
اإلحتياطي
من إحتياطي حقوق
اإلجباري
القيمة العادلة مساهمي
الرشكة

مجموع
حقوق غري
املسيطرين حقوق امللكية

بالدينار األردين
التغريات للسنة املنتهية يف  31كانون االول 2011
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2011

)5,202,825( )791,055( 55,000,000

أرباح بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر للرشكة الحليفة

-

-

10,196

4,810

7,592

49,018,522

12,694

49,031,216

-

-

10,196

-

10,196

املحول من حقوق غري املسيطرين نتيجة رشاء حصص من رشكة تابعة*

-

-

()65

-

-

()65

()8,932

()8,997

الخسارة للسنة

-

-

()815,167

-

-

()815,167

()53,640

()868,807

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

()91,330

()91,330

-

()91,330

إطفاء خسائر رشكة تابعة

-

-

-

-

-

-

2,694

2,694

-

-

()3,193

-

-

-

-

املحول إىل اإلحتياطي اإلجباري
الرصيد كام يف  31كانون األول 2011

)6,011,054( )791,055( 55,000,000

3,193
8,003

(48,074,972 )47,184( 48,122,156 )83,738

التغريات للسنة املنتهية يف  31كانون االول 2010
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2010

)4,276,426( )738,157( 55,000,000

التغري يف ما متلكه الرشكة التابعة يف اسهم الرشكة األم (إيضاح )19

-

()52,898

-

4,077

-

49,989,494

1,524

49,991,018

-

-

()52,898

-

()52,898

املحول إىل حقوق غري املسيطرين نتيجة بيع حصص من رشكة تابعة*

-

-

-

-

-

-

9,000

9,000

تسديد رأس املال لحقوق غري املسيطرين

-

-

-

-

-

-

2,500

2,500

الخسارة للسنة

-

-

()925,666

-

-

()925,666

()330

()925,996

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

7,592

7,592

-

7,592

-

-

()733

املحول إىل اإلحتياطي اإلجباري
الرصيد كام يف  31كانون األول 2010

)5,202,825( )791,055( 55,000,000

733

-

-

-

-

4,810

7,592

49,018,522

12,694

49,031,216

* قامت الرشكة املهنية لالستثامرات العقارية واإلسكان خالل العام  2011برشاء  %30من حصتها يف رشكة تعامل لإلستثامر
والتطوير العقاري من الرشيك نقابة املهندسني األردنيني ( صندوق التقاعد).
تعترب اإليضاحات يف الصفحات املرفقة من رقم ( )41إىل رقم ( )65جزءا ً من هذه البيانات املالية املوحدة.
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الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ورشكاتها التابعة
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية املوحد
بالدينار األردين

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
الخسارة للسنة
التعديالت -:
استهالكات
إطفاءات
خسائر غري متحققة من تقييم املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
خسائر غري متحققة ناتجة عن إعادة تقييم موجودات مالية للمتاجرة
حصة املجموعة من خسائر (أرباح) الرشكة الحليفة
عوائد مرابحة الودائع لدى البنوك
ايرادات توزيع أرباح أسهم
(ارباح) بيع املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
(ارباح) بيع موجودات مالية للمتاجرة
خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
مرصوف رضيبة الدخل للسنة
التغري يف شيكات برسم التحصيل
التغري يف موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
التغري يف موجودات مالية للمتاجرة
التغري يف إستثامرات مشرتكة يف أرايض للمتاجرة
التغري يف دفعات مقدمة للمقاولني
التغري يف الذمم املدينة
التغري يف أرصدة مدينة أخرى
التغري يف شيكات مؤجلة الدفع
التغري يف دفعات مستلمة عىل حساب بيع شقق وأرايض
التغري يف املطلوب لطرف ذو عالقة
التغري يف الذمم الدائنة
التغري يف أرصدة دائنة أخرى
النقد من األنشطة التشغيلية
رضيبة الدخل املدفوعة
صايف النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثامرية:
ودائع لدى بنك إسالمي
عوائد مرابحة الودائع
ايرادات توزيع أرباح أسهم
مشاريع قيد اإلنجاز
املدفوع عىل رشاء ممتلكات ومعدات
إستثامر يف رشكة تابعة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
حصة حقوق غري املسيطرين من تسديد رأس املال
التغري يف ما متلكه الرشكة التابعة يف أسهم الرشكة املالكة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

إيضاح

13
14

13
16

16

13

6
6

تعترب اإليضاحات يف الصفحات املرفقة من رقم ( )41إىل رقم ( )65جزءا ً من هذه البيانات املالية املوحدة.
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2010
2011
()868,807

()925,996

52,738
1,856
1,048,742
70,927
()500,764
()240,294
()1,150
61,255
()375,497
()383,536
()151,946
358,343
()125,199
()57,321
1,417,738
1,276,188
189,590
()119,466
2,028,894
()53,957
1,974,937

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

()108,861
189,392
240,294
()3,965,605
()30,677
()6,306
()3,681,763

()1,500,000
345,808
278,510
()3,113,141
()8,845
9,000
()3,988,668

()1,706,826
13,178,003
11,471,177

2,500
()52,898
()50,398
()3,285,196
16,463,199
13,178,003

الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ورشكاتها التابعة
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 )1عــام
تأسست الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان وسجلت يف سجل الرشكات لدى وزارة الصناعة والتجارة كرشكة
مساهمة عامة تحت رقم ( )428بتاريخ  1شباط  ،2007برأسامل وقدره  55مليون دينار أردين موزعة إىل  55مليون سهم،
وحصلت الرشكة عىل كتاب مزاولة األعامل من قبل دائرة مراقبة الرشكات بتاريخ  14آب .2007
وتتضمن أهم غايات الرشكة ما ييل:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

ـإقامة وإنشاء مشاريع اإلسكان واإلعامر بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية واالستثامرية وغريها وبيعها
بدون فوائد ربوية و /أو تأجريها.
ـإدارة وتطوير العقارات.
ـاستصالح األرايض وفرزها وبيعها وتنظيمها.
ـاملساهمة برشكات أخرى.
ـهذا وينص عقد تأسيس الرشكة عىل أن تلتزم الرشكة بأحكام الرشيعة اإلسالمية الغ ّراء يف جميع العمليات املتعلقة بالتمويل
والقروض والكفاالت.
ـإن مقر الرشكة الرئييس يقع يف عامن – اململكة األردنية الهاشمية وعنوانها شارع مكة – عامرة أبراج الحجاز.
ـ قامت الرشكة املهنية لالستثامرات العقارية واإلسكان خالل العام  2011برشاء  %30من رشكة تعامل لإلستثامر والتطوير
العقاري  -رشكة تابعة -من نقابة املهندسني األردنيني ( صندوق التقاعد) بحيث اصبحت متلكها بنسبة .%100

 )2أسس إعداد البيانات املالية املوحدة
أ -بيان اإللتزام
ـ ـتم اعداد البيانات املالية املوحدة للرشكة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.
ـ ـتم املوافقة عىل البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة املجموعة يف إجتامعها رقم ( )44واملنعقد بتاريخ  19آذار .2012
ب -أساس القياس
تم اعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبدأ الكلفة التاريخية .باستثناء املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية املوحدة.
ج -العملة الوظيفية وعملة العرض
ان الدينار األردين هو عملة اظهار البيانات املالية املوحدة والذي ميثل العملة الوظيفية للمجموعة.
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د -استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وإفرتاضات
تؤثر يف تطبيق السياسات املحاسبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف ،وإن النتائج الفعلية قد تختلف
عن هذه التقديرات .
يتم مراجعة التقديرات واإلفرتاضات املطبقة باستمرار ويتم اإلعرتاف بالتغريات يف التقديرات املحاسبية يف السنة التي تم فيها
تغيري التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيري.
فيام ييل ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها إستخدام التقديرات غري املؤكدة واإلجتهادات يف تطبيق السياسات
املحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري عىل املبالغ يف البيانات املالية املوحدة.
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعامر اإلنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري امللموسة بصورة دورية إعتامدا ً عىل الحالة
العامة لهذه املوجودات وتوقعات اإلدارة إلعامرها اإلنتاجية يف املستقبل.
تقوم اإلدارة مبراجعة القضايا املقامة ضد املجموعة بصورة مستمرة إعتامدا ً عىل دراسة قانونية معدة من قبل محامي
املجموعة والتي تبني املخاطر املحتملة التي قد تتحملها املجموعة يف املستقبل جراء تلك القضايا.
تقوم اإلدارة باالعرتاف مبرصوف رضيبة الدخل للسنة إعتامدا ً عىل تقديراتها للربح الرضيبي وفقاً للقوانني والتعليامت السارية
واملعايري الدولية للتقارير املالية.
تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وإجتهاداتها معقولة وكافية.

 )3السياسات املحاسبية الهامة
إن السياسات املحاسبية املذكورة أدناه مطبقة يف السنوات املالية املعروضة يف هذه البيانات املالية املوحدة بصورة متامثلة،
باستثناء التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدولية رقم ( )9واملتعلقة بالتغري يف السياسات املحاسبية للموجودات املالية
كام هو موضح أدناه-:
التغريات يف السياسات املحاسبية – التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
قامت املجموعة بالتطبيق املبكر للمرحلة األوىل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9و املتعلق بقياس وتبويب
املوجودات املالية يف إعداد البيانات املالية املوحدة كام يف األول من كانون الثاين  2011وفقاً ملتطلبات هيئة األوراق املالية
ووفقا لالحكام االنتقاليه للمعيار ،وعليه مل يتم تعديل أرقام املقارنه للفرتة السابقة ،حيث يسمح املعيار بذلك وإمنا تم إعادة
تصنيف االستثامرات كام يف االول من كانون الثاين .2011
املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة ( قبل األول من كانون الثاين )2011
تظهر األدوات املالية كالنقد وما يف حكمه ,شيكات برسم التحصيل ,ذمم عقود بيع أرايض ,واالرصدة الدائنة االخرى بالكلفة
املطفأة ،باستخدام طريقة العائد الفعالة بعد تنزيل أي خسارة تدين يف قيمتها.
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (بعد األول من كانون الثاين )2011
يتم تسجيل فروقات التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر يف
بيان الدخل الشامل.
تظهر املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التي يتوفر لها أسعار سوقية يف أسواق مالية
نشطة بالقيمة العادلة.
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هذا ويبني الجدول التايل األثر قبل وبعد تطبيق املعيار كام يف األول من كانون الثاين : 2011
قبل تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
القيمة املسجلة
الفئة
6,663,219
موجودات مالية للمتاجرة
قروض وذمم مدينة

14,703,003

بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
القيمة املسجلة
الفئة
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من
6,663,219
خالل األرباح والخسائر
14,703,003
املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

نتيجة التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9مل تقم املجموعة باعادة عرض املقارنة.
أ -أسس توحيد البيانات املالية
تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للرشكة والرشكات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما
يكون للرشكة القدرة عىل التحكم يف السياسات املالية والتشغيلية للرشكات التابعة وذلك للحصول عىل منافع من انشطتها،
ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة وااليرادات واملرصوفات فيام بني الرشكة والرشكات التابعة.
متتلك املجموعة كام يف  31كانون االول  2011الرشكات التابعة التالية :
رأس املال رأس املال نسبة ملكية طبيعة عمل
اسم الرشكة
الرشكة
املرصح به املدفوع الرشكة
%
دينار
دينار
 %100إستثامرات
30,000 30,000
رشكة سخاء لإلستثامرات املتعددة
عقارية
%100
30,000 30,000
رشكة تل الرمان لإلستثامر والتطوير العقاري
عقارية
%100
30,000 30,000
رشكة تعامل لإلستثامر والتطوير العقاري *
عقارية
%100
رشكة الذهيبة الغربية لإلستثامر والتطوير العقاري 30,000 30,000
عقارية
%100
30,000 30,000
رشكة التواتر لإلستثامرات والتطوير العقاري
عقارية
%100
30,000 30,000
رشكة البشريي لإلستثامرات والتطوير العقاري
عقارية
%75
10,000 10,000
رشكة ضاحية البشريي لإلسكان
عقارية
%75
10,000 10,000
رشكة ضاحية طرببور لإلسكان
 %100مقاوالت
25,000 50,000
رشكة املها للمقاوالت اإلنشائية

مكان
عملها

تاريخ
التملك

عامن
عامن
عامن
عامن
عامن
عامن
عامن
عامن
عامن

2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009

* قامت الرشكة املهنية لالستثامرات العقارية واإلسكان خالل العام  2011برشاء  %30من رشكة تعامل لإلستثامر والتطوير
العقاري  -رشكة تابعة -من نقابة املهندسني األردنيني ( صندوق التقاعد) بحيث اصبحت متلكها بنسبة .%100
يتم توحيد نتائج عمليات الرشكات التابعة يف بيان الدخل الشامل املوحد إعتبارا من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه
فعلياً انتقال سيطرة الرشكة عىل الرشكات التابعة.
حقوق غري املسيطرين تتمثل ذلك الجزء غري اململوك من قبل الرشكة من حقوق امللكية يف الرشكات التابعة ،ويتم اظهار حقوق
غري املسيطرين يف بيان الدخل املوحد كبند منفصل ويف بيان املركز املايل املوحد كبند منفصل عن حق ملكية حملة اسهم الرشكة.
إن األرصدة واملعامالت واألرباح غري املتحققة واملصاريف الناتجة عن املعامالت بني األطراف داخل الرشكة يتم إلغائها عند إعداد
هذه البيانات املالية املوحدة.
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ب ـ األدوات املالية
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة املجموعة وفقاً لنموذج أعاملها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدين والفائدة عىل رصيد الدين القائم .
يتـم اثبات هذه املوجودات عند الرشاء بالكلفة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /الخصم باستخدام طريقة
الفائدة الفعالة  ،قيدا ً عىل أو لحســـاب الفائدة ،وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدين يف قيمتها يؤدي اىل عدم امكانية
اسرتداد االصل او جزء منه ،ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل املوحد.
ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة
املخصومة بسعر الفائدة الفعيل األصيل.
ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من /إىل هذا البند إالَّ يف الحاالت امل ُحدّدة يف معايري التقارير املالية الدولية (ويف
حال بيع أي من هذه املوجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن بيان الدخل املوحد يف بند ُمستقل
واإلفصاح عن ذلك وفقاً مل ُتطلبات معايري التقارير املالية الدولية بالخصوص).
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
هي املوجودات املالية التي قامت املجموعة برشائها بغرض بيعها يف املستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار
السوقية قصرية األجل أو هامش أرباح املتاجرة .
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند الرشاء (تقيد مصاريف االقتناء عىل بيان الدخل عند الرشاء) ويعاد تقييمها
الحقاً بالقيمة العادلـة  ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناتج عن
فروقات تحويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت االجنبية  ،ويف حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل
األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك يف بيان الدخل املوحد.
يتم تسجيل االرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف بيان الدخل.
ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من /إىل هذا البند إالَّ يف الحاالت امل ُحدّدة يف معايري التقارير املالية الدولية.
ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار يف أسواق نشطة وتداوالت نشطة يف هذا البند ويُقصد بالتداول النشط
أن يتم تداول هذه األدوات خالل فرتة ( )3أشهر من تاريخ االقتناء.
ج ـ ممتلكات ومعدات
ـ ـ اإلعرتاف والقياس
تظهر بنود املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك املرتاكم وخسائر التدين املرتاكمة .
تتضمن الكلفة املصاريف املرتبطة مبارشة بإقتناء املمتلكات واملعدات.
ترسمل تكاليف االقرتاض املرتبطة بإنشاء األصل املؤهل عند تكبدها.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود املمتلكات واملعدات فيتم املحاسبة عنها كبنود منفصلة.
يتم تحديد املكاسب والخسائر الناتجة عن إستبعاد بنود من املمتلكات واملعدات مبقارنة املقبوضات من اإلستبعاد مع القيمة
املدرجة لتلك البنود وتسجل تلك املكاسب والخسائر بالصايف ضمن بيان الدخل الشامل املوحد.
ـ ـالتكاليف الالحقة
تسجل كلفة الجزء املستبدل لبند من بنود املمتلكات واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك البند إذا كان من املحتمل تدفق
منافع إقتصادية مستقبلية للمجموعة تكمن يف ذلك الجزء إضافة إىل إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ،ويتم
شطب القيمة املدرجة للجزء القديم املستبدل.
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تسجل التكاليف واملصاريف اليومية التي تتحملها املجموعة عىل صيانة وتشغيل املمتلكات واملعدات يف بيان الدخل الشامل
املوحد عند تكبدها.
ـ ـ اإلستهالك
يتم اإلعرتاف مبرصوف اإلستهالك يف بيان الدخل الشامل املوحد بطريقة القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل
بند من بنود املمتلكات واملعدات.
ـ

ـإن نسب اإلستهالك للممتلكات واملعدات خالل السنة هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كام ييل:
املمتلكات واملعدات
أثاث ومفروشات
أجهزة مكتبية
أجهزة كهربائية
أجهزة وبرامج حاسوب
سيارات
ديكورات
أجهزة و معدات املشاريع

نسبة اإلستهالك
%10
%15
%25
%25
%15
%20
%25

د -املوجودات غري امللموسة
ـ ـاملوجودات غري امللموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غري االندماج يتم تسجيلها بالكلفة.
ـ ـيتم تصنيف املوجودات غري امللموسة عىل أساس تقدير عمرها الزمني لفرتة محددة.
ـ ـيتم إطفاء املوجودات غري امللموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء يف بيان الدخل الشامل
املوحد .أما املوجودات غري امللموسة التي ليس لها عمر زمني محدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات
املالية املوحدة ويتم تسجيل أي تدين يف قيمتها يف بيان الدخل الشامل املوحد.
ـ ـال يتم رسملة املوجودات غري امللموسة الناتجة عن أعامل املجموعة ويتم تسجيلها يف بيان الدخل الشامل املوحد يف
نفس السنة.
ـ ـيتم مراجعة أية مؤرشات عىل تدين قيمة املوجودات غري امللموسة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة
تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم إجراء أية تعديالت عىل السنوات الالحقة.
ـ ـاالطفاء
ـ ـيتم االعرتاف مبرصوف اإلطفاء يف بيان الدخل الشامل املوحد بطريقة القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر
لكل بند من بنود املوجودات غري امللموسة.
ـ ـإن نسبة اإلطفاء للموجودات غري امللموسة خالل السنة الحالية هي نفسها للسنة السابقة وتفاصيلها كام ييل:
املوجودات غري امللموسة
املوقع اإللكرتوين

نسبة اإلطفاء
% 20
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هـ  -التدين يف قيمة املوجودات
 املوجودات املاليةيف نهاية السنة املالية تقوم الرشكة مبراجعة القيمة املرحلة للموجودات املالية عدا عن تلك املوجودات املالية من خالل بيان
األرباح والخسائر فيام اذا كان هنالك أدلة موضوعية عىل تدين قيمة املوجودات املالية ،ويكون املوجود املايل متدين يف حالة
وجود دليل موضوعي يشري اىل حدث أدى إىل خسارة بعد االعرتاف األويل باملوجود املايل ،و يتم االعرتاف بالتدين عندما تصبح
القيمة الدفرتية تزيد عن املبلغ املتوقع اسرتداده من املوجود املايل وذلك وفقا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية ومتاشيا
مع تعليامت ومتطلبات هيئة االوراق املالية .
ويتم تحديد مبلغ التدين كام ييل:
ـ ـاملوجودات املالية التي تظهر بالكلفة املطفأة
متثل خسارة التدين انخفاض القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع تحصيلها مخصومة بسعر املرابحة االصيل
عند االعرتاف يف البداية باملوجودات املالية (القيمة القابلة لالسرتداد) عن قيمة املوجودات املالية يف الدفاتر ،وميثل هذا الفرق
خسارة التدين ويتم االعرتاف به يف بيان الدخل الشامل املوحد ويف حالة انخفاض قيمة التدين يسجل هذا االنخفاض يف بيان
الدخل الشامل املوحد.
ـ ـاملوجودات غري املالية
ـ ـتتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية الخاصة بالرشكة ،بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما إذا كان هناك
أي مؤرش عىل انخفاض قيمة املوجودات .ويف حال وجود مثل ذلك املؤرش ،يتم تقدير قيمة األصل القابل لالسرتداد .إن
القيمة القابلة لالسرتداد هي األعىل بني القيمة املستعملة أو القيمة العادلة بعد تخفيض كلفة البيع.
ـ ـيتم االعرتاف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة املرحلة ألصل ما عن قيمته القابلة لالسرتداد .ويتم االعرتاف
بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الشامل املوحد.
و -اإلعرتاف وتحقق اإليراد
ـ ـ يتم اإلعرتاف باإليراد املتأيت من األرايض املباعة والشقق املباعة بسعر البيع مبوجب عقود البيع مطروحاً منها الخصومات
و يتم اإلعرتاف باإليرادات عندما تقوم املجموعة بتحويل املخاطر الهامة ومنافع ملكية األرايض للمشرتي وأن ال تحتفظ
املجموعة بعالقة إدارية مستمرة إىل الحد املرتبط عادة بوجود امللكية وال بالرقابة الفعالة عىل األرايض املباعة ،مع
إمكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة ،و إحتاملية أن تتدفق املنافع اإلقتصادية إىل املرشوع وإمكانية قياس الكلفة
التي تم تكبدها أو سيتم تكبدها يف عملية البيع بصورة موثوقة.
ـ ـتشمل أرباح املتاجرة باملوجودات املالية املكاسب أو الخسائر املتحققة من عمليات البيع وبدون خصم تكاليف
املعامالت التي يتم تكبدها عند البيع.
ـ ـيتم اإلعرتاف بتوزيعات أرباح أسهم الرشكات واملصنفة كموجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
والخسائر يف بيان الدخل الشامل املوحد عند نشوء حق املجموعة بإستالمها وذلك بإقرار الهيئة العامة للرشكة املستثمر
بها ألرباح التوزيعات عىل املساهمني.
ـ ـتقوم الهيئة الرشعية للمجموعة مبراجعة بنود اإليرادات واملصاريف للتأكد من موافقتها ألحكام الرشيعة اإلسالمية
وتقوم بأخذ مخصص يحتجز جزء من إيرادات املجموعة واملتأيت من موجوداتها املالية والتي تتعلق برشكات مستثمر
بها يختلط نشاطها وبعض موجوداتها بأموال من مصادر ال تتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية .ويعرتف بهذا املخصص
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ـ

ضمن األرصدة الدائنة األخرى تحت بند "إلتزام تطهري أرباح موجودات مالية" ليتم إنفاقه ورصفه عىل النفع العام
باستثناء املساجد ودور القرآن.
ـيتم اإلعرتاف بعوائد املرابحة عىل الودائع لدى البنوك اإلسالمية بنا ًء عىل معدالت املرابحة املعلنة من قبل البنك وذلك
بعد تصفية نتائج حسابات اإلستثامر املشرتك.
ـيتم اإلعرتاف ببنود اإليرادات واملصاريف عىل أساس اإلستحقاق.

ز -املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم ترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الرصف السائدة يف تاريخ إجراء املعامالت.
ـ ـيتم ترجمة املوجودات النقدية واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إىل الدينار األردين بتاريخ البيانات املالية املوحدة
بأسعار الرصف السائدة يف ذلك التاريخ.
ـ ـمتثل مكاسب (خسائر) العملة األجنبية من البنود النقدية الفرق بني الكلفة املطفأة بالدينار األردين يف بداية السنة
واملعدلة باستخدام معدل املرابحة الفعال والدفعات خالل السنة والكلفة املطفأة بالعملة األجنبية مرتجمة إىل الدينار
بأسعار الرصف السائدة يف نهاية السنة .
ـ ـيتم ترجمة املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة إىل الدينار األردين بأسعار
الرصف السائدة يف تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
ـ ـيتم تسجيل الفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إىل الدينار األردين يف بيان الدخل الشامل املوحد.
ح  -القيمة العادلة
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو تسديد إلتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل وبنفس رشوط
التعامل مع الغري.
ان أسعار اإلغالق (رشاء موجودات  /بيع مطلوبات ) بتاريخ البيانات املالية املوحدة يف أسواق نشطة متثل القيمة العادلة
للموجودات املالية التي لها اسعار سوقية.
يف حال عدم توفر أسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض املوجودات املالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها
العادلة مبقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها اىل حد كبري .أو باستخدام تقنيات التقييم ومنها القيمة
الحالية للتدفقات النقدية محسوبة بسعر السوق.
ط -التقــاص
يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما تتوفر
الحقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها عىل أساس التقاص أو يكون تحقق املوجودات وتسوية املطلوبات يف
نفس الوقت.
ي -املخصصات
يتم اإلعرتاف باملخصصات عندما يكون عىل املجموعة إلتزامات (قانونية أو تعاقدية) بتاريخ بيان املركز املايل املوحد ناشئة
عن أحداث سابقة وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج ملنافع إقتصادية وميكن قياس قيمتها بشكل
يعتمد عليه.
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ك -استثامر يف رشكة حليفة
الرشكات الحليفة هي تلك الرشكات التي متارس املجموعة فيها تأثريا فعاال عىل القرارات املتعلقة بالسياسات املالية
والتشغيلية والتي متتلك املجموعة فيها نسبة ترتاوح بني  %50-20من حقوق التصويت وتظهر هذه اإلستثامرات يف هذه
البيانات املالية املوحدة مبوجب طريقة حقوق امللكية.
يتم إستبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن املعامالت بني املجموعة والرشكات الحليفة حسب نسبة مساهمة املجموعة يف
تلك الرشكات الحليفة.
ل -ما متلكه الرشكة التابعة يف اسهم الرشكة األم
يظهر هذا البند بالتكلفة يف بند مستقل مطروحاً من حقوق امللكية.
ال يتم اإلعرتاف بأرباح (خسائر) بيع ما متلكه الرشكة التابعة يف اسهم الرشكة األم يف بيان الدخل الشامل املوحد وإمنا يتم
اإلعرتاف بها ضمن بند عالوة أو خصم اإلصدار يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد.
ال تتمتع هذه األسهم بحق يف األرباح املوزعة عىل املساهمني وليس لها الحق يف التصويت يف اجتامعات الهيئة العامة.
م -إيرادات املرابحة
تتضمن إيرادات املرابحة إيرادات املرابحة عىل الودائع .يتم اإلعرتاف بكل إيرادات املرابحة يف بيان الدخل الشامل املوحد
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .
ن -الربح للسهم
يتم احتساب الربح للسهم األسايس واملخفف واملتعلق باألسهم العادية .ويحتسب الربح للسهم األسايس بقسمة الربح للسنة عىل
املتوسط املرجح لعدد االسهم العادية خالل السنة .ويحتسب الربح للسهم املخفف بتعديل الربح للسنة و املتوسط املرجح لعدد
االسهم العادية بحيث تظهر التأثري عىل حصة السهم من ارباح جميع االسهم العادية املتداول خالل السنة املحتمل تراجع عائدها.
س -مشاريع قيد اإلنجاز
يتم قياس مشاريع قيد اإلنجاز بالكلفة .تتضمن الكلفة كافة املصاريف املرتبطة بشكل مبارش مبرشوع معني بتوزيعها عىل
املصاريف الثابتة واملتغرية املتحققة .
يتم قياس القيمة الحالية للقيمة القابلة للتحقق ومقارنتها مع التكلفة.
القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع مطروحا منه التكلفة املقدرة للمرشوع ومصاريف البيع.
يتم تسجيل تدين يف مشاريع قيد اإلنجاز اذا تجاوزت الكلفة القيمة الحالية للقيمة القابلة للتحقق ويعرتف بهذا التدين يف
بيان الدخل الشامل املوحد.
ع -رضيبة الدخل
يشمل مرصوف رضيبة الدخل الرضائب الحالية والرضائب املؤجلة ويتم اإلعرتاف مبرصوف رضيبة الدخل يف بيان الدخل الشامل
املوحد باستثناء الرضيبة املتعلقة ببنود تم اإلعرتاف بها مبارشة ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد حيث يتم اإلعرتاف
بالرضيبة املتعلقة بهذه البنود ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر املوحد.
متثل الرضيبة الحالية الرضيبة املستحقة املتوقعة عىل الربح الرضيبي للسنة باستخدام معدل الرضيبة السائد بتاريخ البيانات
املالية املوحدة إضافة إىل أي تعديالت يف الرضيبة املستحقة املتعلقة بالسنوات السابقة.
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يتم اإلعرتاف بالرضائب املؤجلة وفقاً لطريقة بيان املركز املايل وذلك نتيجة الفروقات املؤقتة بني املبالغ املدرجة للموجودات
واملطلوبات يف البيانات املالية املوحدة واملبالغ املحددة ألغراض احتساب الرضائب.
تحتسب الرضائب املؤجلة عل أساس معدالت الرضيبة املتوقع تطبيقها عىل الفروقات املؤقتة عندما يتم عكسها بنا ًء عىل القوانني
السائدة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة.
يتم التقاص بني املوجودات واملطلوبات الرضيبية املؤجلة إذا كان هناك حق قانوين يلزم التقاص بني املوجودات واملطلوبات
الرضيبية الحالية وتتعلق بالرضيبة عىل الدخل والتي تستوىف من قبل نفس السلطات الرضيبية عىل نفس املجموعة الخاضعة
للرضيبة أو رشكات مختلفة خاضعة للرضيبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الرضيبة الحالية بالصايف أو أن موجودات
ومطلوبات الرضيبة سوف تتحقق يف نفس الوقت.
يتم اإلعرتاف باملوجودات الرضيبية املؤجلة عندما يكون من املحتمل تحقق أرباح رضيبية يف املستقبل وميكن من خاللها
اإلستفادة من الفروقات املؤقتة.
يتم مراجعة املوجودات الرضيبية املؤجلة يف نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غري املحتمل تحقق املنافع
الرضيبية املرتبطة بها.
تخضع الدخول الناتجة عن تجارة األرايض لرضيبة الدخل .
تخضع الدخول األخرى من اإليجارات والخدمات واألعامل التجارية األخرى التي قد متارسها املجموعة لرضيبة دخل بنسبة %14
مبوجب قانون رضيبة الدخل املؤقت رقم ( )28لسنة . 2009
معايري جديدة وتفسريات مل يتم تبنيها
إن بعض املعايريالجديدة والتعديالت عىل املعايري والتفسريات هي سارية النفاذ للسنة التي تبدأ يف  1كانون الثاين  ,2011و مل
يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية .ال يتوقع وجود تأثريات جوهرية لهذه املعايري الجديدة او التعديالت عىل البيانات
املالية املوحدة.
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 )4إدارة املخاطر املالية
تتعرض املجموعة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات املالية:
ـ ـمخاطر اإلئتامن.
ـ ـمخاطر السيولة.
ـ ـمخاطر السوق.
ـ ـإدارة رأس املال.
يبني هذا اإليضاح معلومات حول تعرض املجموعة لكل من املخاطر أعاله ،أهداف املجموعة  ،سياسات وطرق قياس وإدارة
املخاطر وإدارة املجموعة لرأس املال كام أن اإلفصاحات الكمية املتعلقة مبدى تعرض املجموعة لهذه املخاطر تظهر ضمن
هذه البيانات املالية املوحدة.
تقع املسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة املخاطر عىل عاتق إدارة املجموعة.
إن سياسات إدارة املجموعة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل املخاطر التي تواجهها املجموعة ولوضع ضوابط وحدود مالءمة
ملدى التعرض لتلك املخاطر ومن ثم مراقبتها لضامن عدم تجاوز الحدود املوضوعة.
يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر بصورة دورية لتعكس التغريات الحاصلة يف ظروف السوق وأنشطة املجموعة.
تهدف إدارة املجموعة من خالل التدريب واملعايري واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إىل تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث
يتفهم كل موظف دوره والواجبات املوكلة إليه.
ـ ـمخاطر اإلئتامن
متثل مخاطر اإلئتامن مخاطر تعرض املجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف املتعامل مع املجموعة بأداة
مالية بإلتزاماته التعاقدية وتنتج هذه املخاطر بشكل رئييس من ذمم العقود والذمم األخرى.
ـ ـمخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي املخاطر الناجمة عن عدم قدرة املجموعة عىل الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها.
إن إدارة املجموعة للسيولة تكمن يف التأكد قدر اإلمكان من أن املجموعة تحتفظ دامئاً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما
تصبح واجبة الدفع يف الظروف العادية واالضطرارية دون تحمل خسائر غري مقبولة أو مخاطر قد تؤثر عىل سمعة املجموعة.
تحرص املجموعة عىل أن يتوفر لديها قدر كايف من النقدية لتغطية املصاريف التشغيلية املتوقعة مبا يف ذلك تغطية اإللتزامات
املالية ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثري محتمل لظروف قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية ،باإلضافة إىل ذلك
فإن املجموعة تحتفظ مبصدر إئتامن من البنوك التي تتعامل معها ملواجهة أي حاجات نقدية مفاجئة.
ـ ـمخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي املخاطر التي تنشأ من التغريات يف أسعار السوق كأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار املرابحة
وأسعار أدوات امللكية والتي تؤثر يف أرباح املجموعة أو يف قيمة املوجودات املالية لدى املجموعة.
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة عىل مدى تعرض املجموعة ملخاطر السوق يف حدود مقبولة إضافة إىل
تعظيم العائد .
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ـ ـمخاطر تقلب عوائد املرابحة
تقوم املجموعة مبراقبة وتقليل تعرضها ملخاطر التغري يف معدالت املرابحة من خالل مراقبة اإلدارة للتقلب يف معدالت املرابحة
يف السوق كام يرد يف اإليضاح رقم ( )25املتعلق مبخاطر تقلب عوائد املرابحة التي تتعرض لها املجموعة.
ـ ـإدارة رأس املال
إن سياسة املجموعة فيام يتعلق بإدارة رأس املال هي املحافظة عىل قاعدة رأس مال قوية للمحافظة عىل املساهمني،
والدائنون وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط املجموعة يف املستقبل.
تقوم اإلدارة مبراقبة العائد عىل رأس املال والذي يحدد بقسمة صايف الربح التشغييل عىل حقوق املساهمني.
تسعى املجموعة إىل املحافظة عىل التوازن بني أعىل عائد ممكن تحقيقه يف حال اإلقرتاض ألعىل حد ممكن واألفضلية واألمان
املتأيت من مركز قوي لرأس املال .
مل يكن لدى املجموعة أي تغيري يف إدارة رأس املال خالل السنة كام ال تخضع املجموعة ألي متطلبات خارجية لرأس املال.
نسبة املديونية إىل رأس املال املعدل

بالدينار األردين
مجموع املديونية
(ينزل) النقد وما يف حكمه
صايف املديونية
مجموع حقوق امللكية
رأس املال امل ّعدل
نسبة املديونية إىل رأس املال امل ّعدل

2011

 31كانون األول

5,514,545
()11,471,177
()5,956,632
48,074,972
48,074,972
-

2010

2,743,200
()13,178,003
()10,434,803
49,031,216
49,031,216
-

 )5التقرير القطاعي
القطاع هو مجموعة من العنارص يف املجموعة تنفرد بأنها تخضع ملخاطر وعوائد متيزها عن غريها وتشرتك يف تقديم املنتجات
أو الخدمات وهذا ما يعرف بالقطاع التشغييل أو تشرتك يف تقديم املنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة
تتميزعن باقي القطاعات يف البيئات االقتصادية األخرى وهذا ما يعرف بالقطاع الجغرايف.
أ  -القطاع التشغييل
وتشتمل املجموعة عىل قطاعات األعامل الرئيسية التالية-:
العقارات.
االستثامرات.
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ب -القطاع الجغرايف
متارس املجموعة نشاطها داخل اململكة األردنية الهاشمية.
بالدينار األردين
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2011
صايف ايرادات القطاع الخارجية
إجاميل إيرادات القطاع للسنة
مصاريف إدارية 		
مصاريف بيع وتسويق
أرباح القطاع للسنة قبل الرضيبة
كام يف  31كانون األول 2011
إجاميل موجودات القطاع
إجاميل مطلوبات القطاع
املصاريف الرأساملية للسنة
بالدينار األردين
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2010
صايف ايرادات القطاع الخارجية
إجاميل إيرادات القطاع للسنة
مصاريف إدارية 		
مصاريف بيع وتسويق
أرباح القطاع للسنة قبل الرضيبة
كام يف  31كانون األول 2010
إجاميل موجودات القطاع
إجاميل مطلوبات القطاع
املصاريف الرأساملية للسنة
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العقارات

االستثامرات

املجموع

213,373
213,373
()285,689
()52,919
()125,235

()396,628
()396,628
()285,689
()682,317

()183,255
()183,255
()571,378
()52,919
()807,552

33,121,993
5,211,487
30,677

20,214,854
246,384
-

53,336,847
5,457,871
30,677

العقارات

االستثامرات

املجموع

()7,505
()7,505
()391,463
()21,158
()420,126

()61,140
()61,140
()391,464
()452,604

()68,645
()68,645
()782,927
()21,158
()872,730

28,947,107
2,327,971
8,845

22,524,284
239,086
-

51,471,391
2,567,057
8,845

تسوية االيرادات واألرباح قبل الرضيبة واملوجودات واملطلوبات
بالدينار األردين
أرباح القطاع للسنة قبل الرضيبة
ايرادات أخرى
الربح املوحد للسنة قبل الرضيبة
بالدينار األردين
املوجودات
إجاميل موجودات القطاع
موجودات أخرى
مجموع املوجودات املوحد
املطلوبات
إجاميل مطلوبات القطاع
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات املوحد

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2010
2011
()872,730
()807,552
2,290
()870,440
()807,552
كام يف  31كانون األول
2010
2011
53,336,847
252,670
53,589,517

51,471,391
303,025
51,774,416

5,457,871
56,674
5,514,545

2,567,057
176,143
2,743,200

 )6النقد وما يف حكمه
بالدينار األردين
نقد يف الصندوق
حسابات جارية لدى بنوك محلية اسالمية
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل  3اشهر
ودائع لدى بنوك اسالمية محلية *

 31كانون األول
2010
2011
2,465
1,138
59,739
8,871
33,889
13,115,799
11,427,279
13,178,003
11,471,177

*ميثل هذا البند مبلغ الودائع لدى بنوك إسالمية ،والتي تخضع لنسب مرابحة يتم االعالن عنها بعد تصفية نتائج حسابات
اإلستثامر املشرتك وتستحق هذه الودائع خالل فرتة تقل عن ثالثة أشهر.
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 )7ودائع لدى بنك اسالمي
ميثل هذا البند مبلغ الودائع لدى بنك االردن ديب االسالمي ،والتي تخضع لنسب مرابحة يتم االعالن عنها بعد تصفية نتائج
حسابات اإلستثامر املشرتك وتستحق هذه الوديعة خالل فرتة تزيد عن ثالثة اشهر وتقل عن سنة.
 )8شيكات برسم التحصيل
ميثل هذا البند الشيكات برسم التحصيل و املتحصلة من زبائن الرشكة التابعة (رشكة تل الرمان لإلستثامر والتطوير العقاري)
مقابل عمليات بيع األرايض ،و قد تم إيداع هذه الشيكات لدى البنك ،و يستحق جزء من هذه الشيكات خالل مدة زمنية تزيد
عىل  12شهر و التي تم تصنيفها مع املوجودات غري املتداولة ،و جزء آخر من هذه الشيكات ذو استحقاقات فعلية تقل عن 3
أشهر والتي تم تصنيفها ضمن النقد وما يف حكمه وباقي الشيكات التي تقل عن  12شهر من تاريخ بيان املركز املايل املوحد تم
تصنيفها ضمن املوجودات املتداولة.
 )9موجودات مالية
-9ا) املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر:
 31كانون األول
2011
بالدينار األردين
5,767,573
أسهم رشكات مدرجة يف بورصة عامن ويتوفر لها أسعار سوقية *
5,767,573
-9ب) موجودات مالية للمتاجرة:

بالدينار األردين
أسهم رشكات مدرجة يف بورصة عامن ويتوفر لها أسعار سوقية *

 31كانون األول
2010
6,663,219
6,663,219

* تتضمن املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أسهم محجوزة لقاء عضوية املجموعة يف
مجلس إدارة إحدى الرشكات املستثمر بها والبالغ قيمتها  5,600دينار ( )5,000سهم.
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 )10أرصدة مدينة أخرى

بالدينار األردين
أمانات رضيبة الدخل عىل الوديعة
مصاريف مدفوعة مقدماً
ذمم موظفني
أرباح وديعة مستحقة
تأمينات مسرتدة – متنوعة

 31كانون األول
2010
2011
203,390
20,072
10,596
51,024
34,360
319,442

209,954
16,973
2,628
362,396
96,184
688,135

 )11إستثامر يف رشكة حليفة
ـ ـبلغت حصة املجموعة من نتائج أعامل الرشكة الحليفة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2011خسارة مببلغ 70,927
دينار ،مقارنة مع ربح مببلغ  262دينار للسنة املنتهية يف  31كانون األول  ، 2010هذا ومل يتم توزيع أي أرباح للعامني
 2011و  2010من قبل الرشكة الحليفة.
ـ ـفيام ييل ملخص للبيانات املالية للرشكة الحليفة ( غري معدل حسب نسبة متلك الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية
واإلسكان):
بالدينار األردين

(الخسارة)
موجودات موجودات مجموع مطلوبات مطلوبات مجموع
اإليرادات املصاريف
نسبة التملك
الربح
متداولة غري متداولة املوجودات متداولة غري متداولة املطلوبات
%

كام يف  31كانون األول  2011وللسنة املنتهية يف ذلك التاريخ
رشكة الياسمني لألوراق املالية 372,345 2,719,473 969,710 1,749,763 32,432

-

)218,694( )381,633( 162,939 372,345

372,345 2,719,473 969,710 1,749,763

-

)218,694( )381,633( 162,939 372,345

كام يف  31كانون األول  2010وللسنة املنتهية يف ذلك التاريخ
رشكة الياسمني لألوراق املالية 106,029 2,922,016 696,599 2,225,417 32,432

-

)353,428( 354,235 106,029

807

106,029 2,922,016 696,599 2,225,417

-

)353,428( 354,235 106,029

807
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 )12مشاريع قيد اإلنجاز

املرشوع

ـ
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 31كانون األول 2011
املصاريف
املجموع
كلفة األرايض
املرسملة

 31كانون األول 2010
املصاريف
املجموع
كلفة األرايض
املرسملة

بالدينار األردين
مرشوع البشريي
مرشوع الجاردنز – التواتر
مرشوع قرية تل الرمان
مرشوع الذهيبة
مرشوع ضاحية البشريي
مرشوع ضاحية طرببور
مرشوع تعامل

1,183,622 118,487 1,065,135 1,183,622 118,487 1,065,135
3,247,639 247,639 3,000,000 3,247,639 247,639 3,000,000
1,699,595 545,835 1,153,760 1,146,199 580,867 565,332
10,369,659 1,102,219 9,267,440 10,369,678 1,102,238 9,267,440
3,422,213 422,213 3,000,000 3,417,213 417,213 3,000,000
3,747,107 1,747,107 2,000,000 8,216,215 6,216,215 2,000,000
4,731,294 453,035 4,278,259 4,786,168 507,909 4,278,259

املجموع

28,401,129 4,636,535 23,764,594 32,366,734 9,190,568 23,176,166

ـبلغت االلتزامات التعاقدية الغري منفذة عىل هذه املشاريع كام يف  31كانون األول  2011مبلغ  7,061,083دينار مقابل
مبلغ  4,721,910دينار كام يف  31كانون األول .2010

 )13ممتلكات ومعدات

بالدينار األردين
 31كانون األول 2011
الكلفة
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2011
إضافات
الرصيد كام يف  31كانون االول 2011
االستهالك املرتاكم
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2011
اإلستهالك للسنة
الرصيد كام يف  31كانون االول 2011
صايف القيمة الدفرتية كام يف  31كانون االول 2011
 31كانون األول 2010
الكلفة
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2010
اإلضافات
إستبعادات
الرصيد كام يف  31كانون األول 2010
االستهالك املرتاكم
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2010
اإلستهالك للسنة
إستبعادات
الرصيد كام يف  31كانون األول 2010
صايف القيمة الدفرتية كام يف  31كانون األول 2010

أجهزة
أجهزة
أثاث أجهزة أجهزة
ومعدات
وبرامج
املجموع
سيارات ديكورات
ومفروشات مكتبية كهربائية
املشاريع
حاسوب

268,527 6,750 69,511 78,354 50,662 3,260 17,464 42,526
30,677
30,677
299,204 6,750 69,511 78,354 81,339 3,260 17,464 42,526
12,086
4,265
16,351
26,175

26,260 1,231 6,243
17,902 488 2,740
44,162 1,719 8,983
37,177 1,541 8,481

29,272
11,753
41,025
37,329

44,772
13,902
58,674
10,837

4,366
1,688
6,054
696

124,230
52,738
176,968
122,236

259,780 6,750 69,511 78,354 44,669 3,260 15,570 41,666
8,845
6,091
1,894 860
()98
()98
268,527 6,750 69,511 78,354 50,662 3,260 17,464 42,526
15,160 742 3,804 7,874
11,160 489 2,439 4,212
()60
26,260 1,231 6,243 12,086
24,402 2,029 11,221 30,440

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
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 )14موجودات غري ملموسة
املوقع اإللكرتوين

بالدينار األردين
 31كانون األول 2011
الكلفة
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2011
اإلضافات
الرصيد كام يف  31كانون األول 2011
اإلطفاء املرتاكم
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2011
اإلطفاء للسنة
الرصيد كام يف  31كانون األول 2011
صايف القيمة الدفرتية يف  31كانون األول 2011
 31كانون األول 2010
الكلفة
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2010
اإلضافات
الرصيد كام يف  31كانون األول 2010
اإلطفاء املرتاكم
الرصيد يف األول من كانون الثاين 2010
اإلطفاء للسنة
الرصيد كام يف  31كانون األول 2010
صايف القيمة الدفرتية يف  31كانون األول 2010

9,280
9,280
2,784
1,856
4,640
4,640

9,280
9,280
928
1,856
2,784
6,496

 )15دفعات مستلمة عىل حساب بيع شقق وأرايض
ميثل هذا البند الدفعات املستلمة من قبل عمالء الرشكة التابعة (رشكة ضاحية طرببور لإلسكان) عىل حساب بيع شقق من
مرشوع ضاحية طرببور لإلسكان والدفعات املستلمة من قبل عمالء الرشكة التابعة (رشكة تل الرمان لإلستثامر والتطوير
العقاري) عىل حساب بيع أرايض من مرشوع تل الرمان.
 )16مخصص رضيبة الدخل
إن الحركة الحاصلة عىل مخصص رضيبة الدخل خالل السنة كانت كام ييل:

بالدينار األردين
رصيد املخصص يف بداية السنة
رضيبة الدخل املدفوعة خالل السنة
املستحق خالل السنة
رصيد املخصص يف نهاية السنة
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 31كانون األول
2010
2011
239,086
()53,957
61,255
246,384

265,104
()81,574
55,556
239,086

فيام ييل التسوية ملعدل الرضيبة الفعالة:
بالدينار األردين
الخسارة قبل الرضيبة
رضيبة الدخل املحتسبة وفقاً ملعدل الرضيبة السائد
بنود غري مقبولة رضيبيا
بنود غري خاضعة للرضيبة
رضيبة الدخل املستحقة

%
()%14
%25
()%4
%7

2011
()807,552
()113,057
206,327
()32,015
61,255

%

2010

()%14
%27
()%7
%6

()870,440
()121,862
246,793
()69,375
55,556

 )17أرصدة دائنة أخرى

بالدينار األردين
إلتزامات تطهري أرباح موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر *
إلتزامات تطهري أرباح موجودات مالية للمتاجرة *
مصاريف مستحقة الدفع
مخصص مكافآت
مخصص بدل إنهاء خدمات موظفني
أمانات رديات اإلكتتاب
أمانات رضيبة دخل
أمانات الضامن اإلجتامعي

 31كانون األول
2010
2011
29,380
17,952
5,721
3,621
56,674

109,160
12,330
11,050
33,250
5,721
307
4,325
176,143

* يتم أخذ مخصص مقابل جزء من أرباح توزيعات أسهم الرشكات املستثمر بها وذلك وفقاً ملا تقرره اللجنة الرشعية كون
هذه األرباح متأتية من رشكات يختلط جزء من نشاطها مبصادر غري رشعية علامً بأن هذا املبلغ املستدرك يخص أرباح التوزيعات
املستلمة عن األعوام السابقة.
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 )18األرصدة واملعامالت مع أطراف ذات عالقة
بالدينار األردين
بنود بيان املركز املايل املوحد:
املطلوب لطرف ذو عالقة
املطلوبات
نقابة املهندسني االردنني *
حقوق امللكية

ما متلكه الرشكة التابعة يف أسهم الرشكة األم (إيضاح )19

طبيعة العالقة

طبيعة املعامالت

مساهم رئييس

مشاريع مشرتكة

1,661,302 2,937,490
1,661,302 2,937,490

رشكة تابعة

أسهم خزينة

()791,055( )791,055
()791,055( )791,055
للسنة املنتهية يف
 31كانون األول
2010
2011

بالدينار األردين
بنود بيان الدخل الشامل املوحد:

رشكة الياسمني لألوراق املالية

 31كانون األول
2010
2011

مصاريف رعاية إحتفاالت
مساهم رئييس
وتأمني صحي
رشكة حليفة عموالت وساطة مالية

52,919

36,473

606

1,612

* ميثل هذا البند كام يف  31كانون األول  2011املبلغ املطلوب لنقابة املهندسني األردنيني (مساهم مؤسس وعضو مجلس
إدارة) ،والناتج عن املشاريع املشرتكة التي تنفذها املجموعة مع نقابة املهندسني األردنيني.
 بلغت رواتب ومزايا اإلدارة العليا بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة قصرية األجل بتاريخ  31كانون األول  2011مبلغ 114,760دينار مقابل مبلغ  223,328كام يف  31كانون األول .2010

 )19ما متلكه الرشكة التابعة يف أسهم الرشكة األم
ميثل هذا البند كلفة األسهم املشرتاة من قبل (رشكة سخاء لالستثامرات املتعددة ) يف الرشكة األم ( الرشكة املهنية لإلستثامرات
العقارية واإلسكان) هذا وقد بلغ عدد االسهم  836.371سهم ( كلفتها  791,055دينار ) كام يف  31كانون األول  2011مقابل
 836.371سهم ( كلفتها  791,055دينار) كام يف  31كانون األول .2010
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 )20حقوق غري املسيطرين
تتمثل حقوق غري املسيطرين مبا متلكه نقابة املهندسني االردنيني يف حقوق ملكية كل من الرشكات التالية -:
الرشكة
رشكة ضاحية البشريي لإلسكان
رشكة ضاحية طرببور لإلسكان

نسبة امللكية
%25
%25

قامت الرشكة املهنية لالستثامرات العقارية واإلسكان خالل العام  2011برشاء  %30من رشكة تعامل لإلستثامر والتطوير العقاري
 -رشكة تابعة -من نقابة املهندسني األردنيني ( صندوق التقاعد) بحيث اصبحت متلكها بنسبة .%100

 )21حصة املجموعة من صايف خسائر بيع إستثامرات مشرتكة يف أرايض للمتاجرة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2010
2011
دينار
دينار
بالدينار األردين
1,983,936
اإليراد املتحقق من بيع حصة املجموعة من ارض رقم ( )53صافوط \ البيادر
()1,991,441
كلفة حصة املجموعة من ارض رقم ( )53صافوط \ البيادر
()7,505
صايف الخسائر املتحققة من بيع األرايض*
* ميثل هذا البند صايف الخسارة املتحققة من بيع حصة الرشكة املهنية من قطعة ارض رقم ( )53صافوط \ البيادر.

 )22مصاريف بيع وتسويق

بالدينار األردين
تسويق مشاريع
رواتب قسم التسويق
رعاية مؤمترات
إعالنات
مشاركة يف معارض
أعامل تصميم ومطبوعات
أخرى

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2010
2011
27,301
12,449
6,543
6,507
119
52,919

1,500
348
19,060
250
21,158
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 )23مصاريف إدارية

بالدينار األردين
رواتب ومزايا املوظفني
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
اإليجار
إستهالكات
إطفاءات
رسوم ورخص حكومية
أتعاب مهنية
مساهمة املجموعة يف الضامن اإلجتامعي
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة
مصاريف الضيافة والنظافة
مصاريف تأمني
مصاريف االتصاالت واالنرتنت
قرطاسيه ومطبوعات
ماء وكهرباء
مصاريف صيانة
إعالنات
مصاريف سيارات
مصاريف سفر وتنقالت
مصاريف متفرقة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2010
2011
254,069
31,860
57,527
52,738
1,856
18,808
51,832
31,196
13,950
3,067
12,200
5,051
5,779
4,662
5,746
1,914
6,424
727
11,972
571,378

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

 )24حصة السهم من الخسارة للسنة (دينار/سهم)
تم احتساب خسارة السهم بتقسيم الخسارة للسنة عىل عدد األسهم القامئة و البالغة  55مليون سهم كام يف  31كانون
األول  2011و .2010
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 )25األدوات املالية
أ -مخاطر االئتامن
متثل القيمة املدرجة للموجودات املالية القيمة القصوى التي ميكن أن تتعرض لها املوجودات ملخاطر اإلئتامن كام يف تاريخ
البيانات املالية املوحدة وهي كام ييل :
القيمة املدرجة كام يف  31كانون األول
2010
2011

بالدينار األردين
النقد وما يف حكمه
ودائع لدى بنك إسالمي
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى

11,470,039
1,608,861
408,536
125,199
671,162
14,283,797

13,175,538
1,500,000
25,000
299,370
14,999,908

ب  -مخاطر السيولة
فيام ييل اإلستحققات التعاقدية للمطلوبات املالية:
املطلوبات املالية -غري املشتقات
 31كانون األول 2011

التدفقات
القيمة
النقدية
الدفرتية
املتعاقد عليها

 6أشهر
أو أقل

 12 – 6شهر أكرث من سنة

بالدينار األردين
)303,424( )303,424( 303,424
ذمم دائنة
()1,970,573
دفعات مستلمة عىل حساب بيع شقق وأرايض )1,970,573( 1,970,573
)56,674( )56,674( 56,674
أرصدة دائنة أخرى
()2,937,490
)2,937,490( 2,937,490
املطلوب لطرف ذو عالقة
)2,937,490( )1,970,573( )360,098( )5,268,161( 5,268,161
 31كانون األول 2010
بالدينار األردين

القيمة
الدفرتية

113,834
ذمم دائنة
دفعات مستلمة عىل حساب بيع شقق 552,835
176,143
أرصدة دائنة أخرى
1,661,302
املطلوب لطرف ذو عالقة
2,504,114

التدفقات النقدية
املتعاقد عليها
()113,834
()552,835
()176,143
()1,661,302
()2,504,114

 6أشهر
أو أقل

 12 – 6شهر أكرث من سنة

()113,834
()552,835
()176,143
()1,661,302
()1,661,302( )552,835( )289,977
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ج -مخاطر السوق
مخاطر تقلب أسعار العمالت
إن معظم موجودات املجموعة ومعامالتها هي بالدينار األردين ،ولهذا فإن املجموعة ال تتعرض ملخاطر تقلبات أسعار الرصف.
مخاطر تقلب عوائد املرابحة
تظهر األدوات املالية التي تحمل عوائد مرابحة كام يف تاريخ البيانات املالية املوحدة كام ييل:

بالدينار األردين
أدوات مالية بعوائد مرابحة
املوجودات املالية

 31كانون األول
2010
2011
13,036,140
13,036,140

14,615,799
14,615,799

ال تعالج املجموعة أي موجودات ومطلوبات مالية ذات عوائد مرابحة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل املوحد ،لهذا
فان التغري يف عوائد املرابحة كام يف تاريخ البيانات املالية املوحدة لن يؤثر عىل بيان الدخل الشامل املوحد.
القيمة العادلة
إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية لها يف بيان املركز املايل املوحد
كام يف  31كانون األول . 2010 ,2011
هيكلة القيمة العادلة
يحلل الجدول أدناه األدوات املالية املعالجة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم .تعرف املستويات املختلفة كام ييل:
املستوى :1أسعار مدرجة (غري املعدلة) يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات مامثلة.
املستوى :2مدخالت غري األسعار املدرجة املتضمنة يف املستوى  1وقابلة للمالحظة للموجودات أو املطلوبات ،إما بشكل مبارشة
مثل (األسعار) أو بشكل غري مبارش (مشتقة من األسعار).
املستوى :3مدخالت للموجودات أو للمطلوبات ليست عىل أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غري قابلة للمالحظة).
املستوى  1املستوى  2املستوى 3

بالدينار األردين
 31كانون األول 2011
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 5,767,573

-

-

5,767,573

5,767,573

-

-

5,767,573

6,663,219

-

-

6,663,219

6,663,219

-

-

6,663,219

 31كانون األول 2010
موجودات مالية للمتاجرة
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املجموع

 )26االلتزامات املحتملة
عىل املجموعة بتاريخ البيانات املالية املوحدة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل فيام ييل:
التزامات تعاقدية غري منفذة عىل املشاريع قيد اإلنجاز كام يف  31كانون األول  2011مبلغ  7,061,083دينار مقابل مبلغ
 4,721,910كام يف  31كانون األول . 2010
التزامات محتملة عىل الرشكة الحليفة بقيمة  308,000دينار كام يف  31كانون األول  2011مقابل  336,000دينار كام يف 31
كانون األول  2010تتمثل بكفاالت بنكية (نسبة متلك الرشكة املهنية لإلستثامرات العقارية واإلسكان  % 32,432من هذه الرشكة
كام يف  31كانون األول .)2011
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