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�أ) كلمـة رئيـ�س جملـ�س الإدارة:
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكــرام
ال�سالم عليكم ورحمة اللــه وبركاته،،،
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان نرحب بكم
يف اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لل�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان لنقدّم لكم التقرير ال�سنوي ال�سابع
للعام  2014والذي يت�ض ّمن �أهم نتائج �أعمال ال�شركة ون�شاطاتها و�إجنازاتها والبيانات املالية واالف�صاحات املطلوبة ح�سب
تعليمات هيئة الأوراق املالية.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكــرام
�شهد عام  2014نقلة نوعية يف �أداء ال�شركة املهنية مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة حيث بد�أت ال�شركة بجني ثمار ا�ستثماراتها
أ�س�س����تها خالل ال�سنوات املا�ضية �ض����من حزمة من م�شاريع تطوير العقارات والأرا�ضي .فقد متك ّنت ال�شركة
العقارية التي � ّ
م����ن العم����ل ب�أق�ص����ى طاقاتها يف عام  2014لتلبي����ة تطلعات و�آمال امل�س����اهمني بتحقيق �أرباح جمزية لل�ش����ركة ،الأمر الذي
انعك�س �إيجاب ًا على �س����عر �س����هم ال�ش����ركة يف ال�س����وق املايل .حيث حر�ص جمل�س الإدارة على اال�س����تغالل الأمثل ملوجودات
ال�ش����ركة .حيث و�ص����لت �أرباح ال�ش����ركة بعد ال�ض����ريبة �إلى حوايل ( )1.2مليون دينار �أردين حتقق معظمها من الإيرادات
الت�ش����غيلية كما حر�ص املجل�س على املحافظة على نف�س م�س����توى النقد املوجود حيث قامت ال�شركة بزيادة ا�ستثماراتها يف
م�شاريع تطوير الأرا�ضي ملوا�صلة عملية دوران الإيرادات وحتقيق �أرباح م�ستقبلية.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكــرام
لق����د �ش����هد الع����ام  2014ارتفاعا يف �أ�س����عار العقار بن�س����بة ( )%8مقارنة مع الع����ام  2013وقد متك ّنت ال�ش����ركة املهنية من
احل�ص����ول على ح�صة �سوقية مقبولة نتيجة بيع الوحدات العقارية املختلفة (ال�شقق والفلل والأرا�ضي) اململوكة لديها حيث
مازالت ال�شركة متتلك خمزون ًا من اال�ستثمارات العقارية قادرة على جني �إيرادات و�أرباح ل�سنوات قادمة ب�إذن اهلل ،هذا
بالإ�ضافة �إلى ا�ستثمار املبالغ املح�صلة من مبيعات هذه الوحدات العقارية يف �شراء قطع �أرا�ضي جديدة ت�ساهم يف دميومة
العملية اال�ستثمارية يف ال�شركة للأعوام القادمة ب�إذن اهلل .ونذكر هنا �أهم �إجنازات ال�شركة يف العام :2014
 .1متك ّنت ال�ش����ركة من بيع ( )%70من م�ش����روع روابي الإ�سراء وذلك بعد موافقة جمل�س التنظيم الأعلى على �إفراز قطعة
الأر�ض البالغة م�س����احتها ( )317دومن �إلى قطع �س����كنية مب�س����احة ( )500مرت مربع للقطعة الواحدة ،حيث تبلغ قيمة
�أر�ض امل�ش����روع حوايل ( )11مليون دينار وت�ش����كل ( )%25من ر�أ�س مال ال�شركة وبالتايل ا�ستطاعت ال�شركة من تدوير
�أح����د �أهم موجوداتها العقارية وحتقيق �أرباح جمزية من عمليات البيع التي ّمت �إدراجها يف البيانات املالية لعام ،2014
ليتم بيعها بعد ا�ستخراج �سندات الت�سجيل و�إنهاء �أعمال
مع الإ�ش����ارة �إلى احتفاظ ال�ش����ركة باجلزء املتبقي من القطع ّ
البنية التحتية ب�أ�سعار �أعلى ب�إذن اهلل الأمر الذي �سينعك�س �إيجاب ًا مع البيانات املالية لعام .2015
 .2ا�ستطاعت ال�شركة بيع (� )23شقة �سكنية يف م�شروع �إ�سكان ريا�ض املهند�سني لي�صبح عدد ال�شقق املباعة لغاية تاريخه
(� )64شقة �سكنية وذلك من خالل احلملة الت�سويقية التي قامت بها ال�شركة ،مع العلم ب�أن بيوعات ال�شقق يعني جناح
م�شروع �إ�سكان ريا�ض املهند�سني بعد ا�ستكمال جميع �أعماله والذي �أ�صبح منوذج ًا مل�شاريع املجمعات ال�سكنية املميزة.
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كما �أ ّقر جمل�س الإدارة توجه ًا بت�أجري بع�ض ال�ش����قق ال�س����كنية وذلك للم�س����اعدة يف تغطية امل�صاريف الإدارية للم�شروع
بالإ�ضافة �إلى حت�سني بيئته الداخلية.
 .3قامت ال�شركة ببيع ( )3فلل يف م�شروع فلل حنينا  /م�أدبا خالل فرتة ال�صيف وما زالت تقوم بعمليات ت�سويق ملا تبقى
من الفلل التي �ستعزز ر�صيد النقد والأرباح للأعوام القادمة.
 .4مازالت حمفظة ا�س����تثمارات ال�ش����ركة (الأ�س����هم) حتقق عوائد جمزية بلغت حوايل ( )%14من القيمة ال�س����وقية وهي
�أعلى من عوائد الودائع حيث متتلك ال�شركة العديد من �أ�سهم ال�شركات املميزة يف قطاعات مربحة والتي ترفد ال�شركة
ب�إيرادات نقدية نتيجة عمليات املتاجرة �أو توزيع الأرباح يف املحفظة.
 .5بعد النجاح الكبري الذي حققته ال�ش����ركة يف م�ش����روع روابي الإ�س����راء والإقبال ال�شديد من امل�شرتين على امل�شروع قامت
ال�شركة ب�شراء قطعة �أر�ض جديدة يف منطقة الذهيبة الغربية وهي مال�صقة مل�شروع روابي الإ�سراء وب�سعر منا�سب جد ًا
ليتم تخفي�ض الكلف وبالتايل زيادة ن�سبة �أرباح امل�شروع.
حيث �ستقوم ال�شركة بتوحيد قطعة امل�شروع ّ
 .6قامت ال�شركة ب�شراء قطعة �أر�ض جديدة يف منطقة ال�صالحية  /اجليزة والتي تبعد ()2كم عن ج�سر املطار ومب�ساحة
( )82دومن حيث بد�أت ال�ش����ركة بت�س����ويق امل�ش����روع بداية عام  2015وقامت ب�إطالق حملة م�ش����روع «روابي ال�صالحية»
حيث بد�أ البيع الفعلي لعدد من القطع بداية عام .2015
 .7قام����ت ال�ش����ركة باحل�ص����ول عل����ى موافقة بلدية ال�س����لط لإعادة �إف����راز قطعة الأر�ض الت����ي متتلكها ال�ش����ركة يف منطقة
الب�شريي /طريق ال�سلط �إلى قطع �سكنية تنظيم (�أ) مبعدل م�ساحة ( )900مرت مربع للقطعة الواحدة.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكــرام
لقد �أو�صى جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الأخري دعوة الهيئة العامة �إلى تخفي�ض ر�أ�س املال بن�سبة ( )%20لي�صبح ر�أ�س مال
ال�ش����ركة ( )35.2مليون دينار وذلك لتوفر �سيولة نقدية فائ�ض����ة عن حاجة ال�شركة بالإ�ضافة �إلى تدوير الأرباح لل�سنوات
القادمة مما يعزز فر�صة زيادة ن�سبة توزيع الأرباح على امل�ساهمني يف ال�سنة القادمة.
ما زالت الإدارة التنفيذية ت�س��ي�ر �ض����من اخلطة التي ر�س����مها جمل�س الإدارة من خالل ا�س����تثمار جميع موجودات ال�شركة
بال�ش����كل الأمثل وبكفاءة عالية بالإ�ض����افة �إلى البحث عن فر�ص ا�ستثمارية مبا ي�ؤمن لل�شركة ا�ستمرارية حتقيق الأرباح يف
ال�سنوات القادمة لتحقيق تطلعات امل�ساهمني و�آمالهم.
وختام ًا ي�س����رين وزمالئي �أع�ض����اء جمل�س الإدارة �أن نتقدّم لكم بجزيل ال�ش����كر على جتديد ثقتكم ودعمكم لل�ش����ركة كما
نتقدّم بال�ش����كر للإدارة التنفيذية لل�ش����ركة املهنية على جهودها وعملها اجلاد لتحقيق �أهداف ال�ش����ركة� ،آملني من اهلل عز
وجل �أن يوفقنا جميع ًا لتحقيق طموحاتكم بالنهو�ض بال�شركة �إلى �أعلى م�ستويات النجاح.
يقول تعالى } :وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون{
رئي�س جمل�س الإدارة

املهند�س ماجد علي الطباع
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ر�ؤيتنـــــا
املهنية يف مقدمة �شركات التطوير العقاري يف الأردن.

ر�سالتنا
تقدمي �أف�ضل م�شاريع التطوير العقاري والأرا�ضي.

قيمنا
الثقـة ،الأمانـة ،القيـادة ،االنتمـاء اجلودة.

�شعارنـا
ثقـة تتجـدد.
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ب) تقريـر جملـ�س الإدارة.
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان �أن يرحب بكم يف االجتماع ال�سنوي العادي الثامن
ّ
و�أن يقدّم حل�ضرتكم تقريره ال�سنوي ال�سابع والبيانات املالية ال�سنوية املوحدة كما هي يف  31كانون الأول .2014
� .1أ� .أن�شطـة ال�شركـة الرئي�سيـة:
أ�س�س����ت ال�ش����ركة املهنية لال�س����تثمارات العقارية والإ�سكان و ّمت ت�س����جيلها يف �سجل ال�ش����ركات لدى وزارة ال�صناعة
ت� ّ
والتجارة ك�ش����ركة م�س����اهمة عامة حتت رقم ( )428بتاريخ � 1شباط  2007بر�أ�س����مال قدره ( )55مليون دينار �أردين
مو ّزعة �إلى ( )55مليون �س����هم ،وح�صلت ال�ش����ركة على كتاب مزاولة الأعمال من قبل دائرة مراقبة ال�شركات بتاريخ
� 14آب  ،2007وقد ّمت تخفي�ض ر�أ�س املال بنا ًء على قرار الهيئة العامة يف اجتماعها غري العادي بتاريخ 2012/4/24
لي�صبح ( )44مليون دينار �أردين مو ّزعة �إلى ( )44مليون �سهم.
�إنّ �أن�ش����طة ال�شركة الرئي�س����ية تتمثل باال�ستثمار يف كافة املجاالت االقت�صادية �س����واء كانت مالية� ،صناعية ،عقارية،
جتارية �أو خدمية بالإ�ض����افة �إلى �إقامة و�إدارة وت�أجري امل�شروعات العقارية واال�ستثمار يف تطوير الأرا�ضي وحت�سينها
وممار�سة ن�شاط و�أعمال الت�أجري التمويلي وفق ًا لأحكام القانون.
ب� .أماكـن ال�شركـة اجلغرافيــة وعـدد املوظفيـن فيهـا:
 تقع �إدارة ال�شركة يف مدينة عمان – �شارع مكة – جممع �أبراج احلجاز – الطابق الثالث .وال يوجد لديها فروعداخل اململكة �أو خارجها.
 بلغ عدد موظفي ال�شركة يف عام  )20( 2014موظف ًا مبا فيهم موظفي املبيعات.ج .حجـم اال�ستثمـار الر�أ�سمالـي لل�شركة:
ارتفع حجم اال�س����تثمار الر�أ�س����مايل لل�ش����ركة كما بتاريخ  2014/12/31بن�س����بة ( )%3ليبلغ ()49.558.391
دينار ًا ت�شمل:
 عقارات معدة للبيع مببلغ ( )13.174.490دينار ًا.	�أرا�ضي معدة للبيع مببلغ ( )19.656.254دينار ًا. ا�ستثمار يف �شركة حليفة ( )559.043دينار ًا. -موجودات ثابتة �صايف قيمتها الدفرتية بعد اال�ستهالك ( )36.395دينار ًا.
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 )2ال�شركـات اململوكة واحلليفـة وطبيعـة ن�شاطهـا:
�أ .ال�شركـات اململوكة:
الرقم

�إ�سم ال�شركة

1

�ش����ركة �س����خاء لال�س����تثمارات
املتعددة
�ش����ركة ت����ل الرمان لال�س����تثمار
والتطوير العقاري
�ش����ركة الذهيب����ة الغربي����ة
لال�ستثمار والتطوير العقاري
�ش����ركة تعام����ل لال�س����تثمار
والتطوير العقاري

2
3
4

5

�شركة الب�ش��ي�ري لال�ستثمارات
والتطوير العقاري

6

�ش����ركة التوات����ر لال�س����تثمارات
والتطوير العقاري
�ش����ركة �ض����احية الب�ش��ي�ري
للإ�سكان

8

�شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان

9

�ش����ركة املرهفية لال�س����تثمارات
العقارية

7

ن�سبة
ر�أ�س
املال امل�ساهمة
� 30ألف � %100ش����راء وبي����ع الأ�س����هم وال�س����ندات
والأوراق املالية ل�صالح ال�شركة.
دينار
� 30ألف  %100م�ش���روع تطوي���ر وتنظي���م قط���ع �أرا�ض���ي
�سكنية و�سياحية بجانب جامعة فيالدلفيا
دينار
� 30ألف � %100إقام����ة و�إن�ش����اء م�ش����اريع الإ�س����كان
و�إدارة وتطوير العقارات.
دينار
� 30ألف � %100إقامة وحدات �سكنية م�ستقلة (فلل)
وبيعها بدون فوائد ربوية و�شراء وبيع
دينار
الأرا�ض����ي بع����د تطويره����ا وتنظيمها
وحت�سينها وتق�سيمها وفرزها و�إقامة
امل�شاريع الإ�سكانية وبيعها.
� 30ألف � %100ش���راء وبي���ع الأرا�ض���ي بع���د تطويره���ا
وتنظيمها وحت�س���ينها وتق�سيمها وفرزها
دينار
و�إقام���ة امل�ش���اريع الإ�س���كانية والإعمار.
اال�ستثمار يف العقارات والأرا�ضي.
� 30ألف � %100ش���راء وبي���ع الأرا�ض���ي بع���د تطويره���ا
وتنظيمها وحت�سينها وتق�سيمها وفرزها.
دينار
� 10آالف � %75إقامة وحدات �س����كنية م�ستقلة (الفلل)
وبيعه����ا ب����دون فائ����دة ربوي����ة و�ش����راء
دينار
الأرا�ض����ي وبن����اء �ش����قق �س����كنية عليه����ا
وبيعها بدون فوائد ربوية وبناء جممعات
جتارية وبيعها بدون فوائد ربوية.
� 10آالف � %75إقامة وحدات �س����كنية م�ستقلة (الفلل)
وبيعه����ا ب����دون فائ����دة ربوي����ة و�ش����راء
دينار
الأرا�ض����ي وبن����اء �ش����قق �س����كنية عليه����ا
وبيعها بدون فوائد ربوية وبناء جممعات
جتارية وبيعها بدون فوائد ربوية.
� 10آالف � %100إقام����ة و�إن�ش����اء م�ش����اريع الإ�س����كان
و�إدارة وتطوير العقارات.
دينار
طبيعة ن�شاطها

موقع ال�شركة

تق����ع ال�ش����ركات التابع����ة يف
(مقر ال�شركة الأم)  -مدينة
عمان– �شارع مكة – جممع
�أب����راج احلج����از – الطاب����ق
الثالث .وال يوجد لديها فروع
داخ����ل اململك����ة �أو خارجه����ا.
و ُت�ش����غل م����ن ِقب����ل موظف����ي
ال�شركة الأم «ال�شركة املهنية
لال�س����تثمـ ــارات العق ــاري ـ����ة
والإ�سكان».

الرقم

�إ�سم ال�شركة

ر�أ�س املال

ن�سبة امل�ساهمة

طبيعة ن�شاطها

1

�شركة اليا�سمني للأوراق املالية واال�ستثمار

 2.498.055دينار *

%32.4

�أعمال الو�ساطة املالية

* مت تخفي�ض ر�أ�س مال �ش���ركة اليا�س���مني بتاريخ  2013/4/17ب�إطفاء اخل�س���ائر املرتاكمة والبالغة ( 276.945دينار ًا) من ر�أ�س املال والبالغ ( 2.775.000دينار) لي�ص���بح ر�أ�س
املال ( 2.498.055دينار ًا).
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ب .ال�شركـات احلليفة:

 )3جملـ�س الإدارة والإدارة العليـا لل�شركـة واللجان املُنبثقة عن املجل�س:
�أ� .أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
رقم

الإ�ســم

املن�صب

ال�شهادات
العلمية

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

1

املهند�س ماجد علي
عبد ال�سالم الطباع
مواليد عام1955م

رئي�س جمل�س
الإدارة
اعتبار ًا من
2011/5/29

بكالوريو�س
هند�سة عمارة
()1979

2015-2009
2007/12-2003/6
2003/5-2001/5
 -2004/8لتاريخه
 - 2010لتاريخه
 -2009لتاريخه
 -2011لتاريخه
 -2011لتاريخه
 - 2011لتاريخه

2

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

نائب الرئي�س
اعتبار ًا من
2011/5/29

بكالوريو�س
ريا�ضيات
()1991

منذ عام 2001
2001-1996
1996-1995
1995-1992
1991-1989

3

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

ع�ضو
اعتبار ًا من
2011/5/29

بكالوريو�س
�إدارة �أعمال
()1999

4

ال�سيد فهد عثمان
عبده طويلة
مواليد عام 1959م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2011/5/29

بكالوريو�س
كيمياء
()1980

 -2000لتاريخه
 -2008لتاريخه
 -2007لتاريخه

5

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

ع�ضو
اعتبار ًا من
2011/5/29

بكالوريو�س
هند�سة مدنية
()1985

 -2010لتاريخه
 -2010لتاريخه
 -2010لتاريخه
 -2010لتاريخه
 - 2013لتاريخه

-2009/11/1لتاريخه
2009/10-2008/1
2005-1999

2008-2006

 -1993لتاريخه
1993-1987

نائب نقيب املهند�سني الأردنيني
ع�ضو اللجنة التنفيذية لهيئة املعماريني العرب ومم ّثل الأردن يف اللجنة
رئي�س جمعية املعماريني الأردنيني
مدير عام م�ؤ�س�س و�شريك �شركة الباحة لال�ست�شارات الهند�سية
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مرجان املهند�سني
ع�ضو جلان الرتخي�ص والت�صنيف والت�أهيل يف وزارة الأ�شغال
ع�ضو جلنة عقود الإن�شاءات املوحدة
رئي�س الهيئة العربية لالعتماد والت�أهيل – احتاد املهند�سني العرب
ع�ضو اللجنة الفنية للكودات الأردنية – جمل�س البناء الوطني
ع�ضو جمل�س �إدارة ومدير عام �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية م.ع
ع�ضو جمل�س �إدارة ومدير عام �شركة املجموعة الأولى لالت�صاالت
ع�ضو جمل�س �إدارة وم�ساعد مدير عام �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية
مدير يف �شركة خا�صة
حما�سب تكاليف ورئي�س ق�سم الإنتاج يف امل�صنع الأردين للب�صريات
ع�ضو يف هيئة مديرين عدد من ال�شركات
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركات عقارية وا�ستثمارية عربية
ع�ضو هيئة مديرين �شركة مزن لال�ستثمار والتطوير العقاري
مدير �إقليمي – جمموعة بن حمفوظ اال�ستثمارية – جدة /اململكة العربية ال�سعودية
الع�ضو املنتدب/املدير العام – ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان
جمموعة بن حمفوظ اال�ستثمارية  -جدة  /اململكة العربية ال�سعودية
مدير عام و�شريك �شركة مزايا لال�سترياد والت�صدير
�شريك ورئي�س هيئة مديرين م�صنع لينا لإنتاج الورق ال�صحي
�شريك يف �شركة الأثري لل�صرافة

نقيب املقاولني الأردنيني لدورتني متتاليتني
ع�ضو جلنة ترخي�ص املقاولني – وزارة الأ�شغال
ع�ضو جلنة ت�أهيل اال�ست�شاريني – وزارة الأ�شغال
ع�ضو جلنة ت�صنيف املقاولني – وزارة الأ�شغال
رئي�س جمل�س �إدارة ائتالف �شبه اجلزيرة العربية
ع�ضو ًا يف نقابة املهند�سني الأردنيني
ع�ضو ًا يف نقابة املقاولني الأردنيني
�أمني �سر نقابة املقاولني
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعيات خريية خمتلفة
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التدريب املهني
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب
مدير عام �شركة مقاوالت  /ائتالف �شركة احمد يو�سف الطراونة و�شريكه
ع�ضو جمل�س �أمانة عمان الكربى
ع�ضو املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
ع�ضو يف جميع جلان وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
نائب �أول لرئي�س احتاد املقاولني العرب
ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة التحكيم العربية
ع�ضو جمل�س كلية الهند�سة  /اجلامعة الأردنية
ع�ضو جمل�س كلية ال�شريعة  /جامعة م�ؤتة
مدير عام �شركة مقاوالت
مهند�س لدى �شركة مقاوالت حملية
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ال�شهادات
العلمية

رقم

الإ�ســم

املن�صب

6

املهند�س زهري �صالح
ح�سن العمري
مواليد عام 1955م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2011/5/29

بكالوريو�س
هند�سة
ميكانيكية
()1983

7

ال�سيد منذر �سعد
الدين الزميلي
مواليد عام 1961م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2011/5/29

بكالوريو�س
�إدارة �أعمال
()1983

الع�ضوية يف جمال�س �إدارة ال�شركات الأخرى واخلربات العملية
 - 2014لتاريخه
حتى تاريخه
حتى تاريخه
2012/7-2007/4
-1994لتاريخه
لغاية 1987
1999-1987
 -1997حتى الآن
 -1990حتى الآن
 -1990حتى الآن

النائب الأول لرئي�س املنظمة العربية الإفريقية للتطوير العقاري.
رئي�س جلنة الأرا�ضي  /نقابة املهند�سني الأردنيني.
ع�ضو جلنة �إدارة �صندوق التقاعد  /نقابة املهند�سني الأردنيني.
رئي�س جمعية امل�ستثمرين يف قطاع الإ�سكان الأردين.
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإ�سكان والتطوير احل�ضري.
مالك �شركة العمري للإ�سكان
مقاول �إلكرتوميكانيك.
مالك مكتب هند�سي.
ع�ضوية حالية يف جمال�س �إدارة �شركات �أخرى
ع�ضو هيئة مديرين و�شريك ًا مفو�ض ًا يف �شركة مدار�س الر�ضوان ذ.م.م.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املركز الأردين للتجارة الدولية (�شركة م�ساهمة عامة).
�شريك ونائب الرئي�س يف �شركة �سعد الدين الزميلي و�أوالده.
ع�ضويات �سابقة يف جمال�س �إدارة �شركات �أخرى وخربات عملية

1986-1984
1988 -1986
1990-1988
2000-1990
 -1997حتى الآن
 -2000حتى الآن
 -2002حتى الآن
 -2010حتى الآن
 -1998حتى الآن
 - 2007حتى الآن
 - 2013حتى الآن
2007
1997
2008

12

مدير مكتبة دار ن�شر.
�شريك ومدير �شركة زراعية.
�شريك ومدير �شركة قرطا�سية و�أدوات مكتبية.
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة اال�ستثمارية العقارية – عقاركو (�شركة م�ساهمة عامة).
ع�ضويات جمعيات وهيئات تطوعية و�شبابية
رئي�س القطاع الك�شفي الأهلي بجمعية الك�شافة واملر�شدات الأردنية.
نائب الأمني العام جلمعية الك�شافة واملر�شدات الأردنية�/أمني ال�صندوق.
رئي�س احتاد الك�شاف امل�سلم يف الأردن.
ع�ضو اللجنة الك�شفية العربية.
ع�ضويات جمعيات خريية تطوعية
�أمني �صندوق جمعية غزة ها�شم اخلريية.
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية العروة الوثقى اخلريية.
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية �صندوق حياة للتعليم.
ع�ضويات جمعيات رجال الأعمال و�أخرى
ع�ضو جمعية اجلودة الأردنية.
ع�ضو جمعية الرخاء لرجال الأعمال.
ع�ضو هيئة رواد الريا�ضة وال�شباب الأردنية.

رقم

الإ�ســم

املن�صب

الدكتور فايز حممد
عطيوي ال�سحيمات
مواليد عام 1938م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2011/5/29

ال�شهادات
العلمية

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

دكتوراه
هند�سة
()1972
ماج�ستري
هند�سة
()1964

8

9

الأ�ستاذة نور (حممد
�شاهر) عبداهلل االمام
مواليد عام 1970م

ع�ضو
اعتبار ًا من
2011/5/29

حقوق /
جامعة
القاهرة

2013-2011
 -2004لتاريخه
2004-1998
1998-1995

وزارة الأ�شغال العامة.
عميد كلية البوليتكنك.
مدير عام م�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية وع�ضو جمل�س الإدارة.
مدير عام �شركة البرتول الوطنية وع�ضو جمل�س الإدارة.
ع�ضو جمل�س �أمناء كلية امللكة نور للطريان.
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة الأمرية �سمية.
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة م�ؤتة.
ع�ضو جمل�س كلية احلجاوي – جامعة الريموك.
ع�ضو جمل�س كلية العلوم – اجلامعة الأردنية.
ع�ضو جمل�س مركز اال�ست�شارات – اجلامعة الأردنية.
ع�ضو جمل�س نقابة املهند�سني الأردنيني.
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التدريب املهني.
نائب رئي�س جمل�س �إدارة كابيتال بنك.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البرتاء للحفر.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البرتول الوطنية.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العربية.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أمالح البحر امليت (الربومني).
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية.
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات العقارية.
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العامة للتعدين.
ع�ضو جمل�س نقابة املحامني الأردنيني.
حمامي مزاول – املكتب العربي للمحاماة.
حمامية يف الإدارة القانونية للبنك العقاري امل�صري العربي.
م�ست�شارة قانونية الحتاد املر�أة الأردنية.
ع�ضو جمل�س �إدارة مركز احتاد املحامني العرب للبحوث والدرا�سات
القانونية.
مقررة جلان املر�أة واحلريات العامة وحقوق الإن�سان وتطوير الفروع يف نقابة
املحامني الأردنيني.
نائب رئي�س جلنة �إن�صاف الآجر التابعة لوزارة العمل.
نائب رئي�س ملتقى �سيدات الأعمال واملهن الأردنية.
ع�ضو م�ؤ�س�س وع�ضو جمل�س �إدارة جمعية �أخالقيات العمل واملهنة الأردين.
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية احلقوقيني الأردنيني.
ع�ضو ال�شبكة القانونية للن�ساء العربيات.
ع�ضو احتاد احلقوقيني العرب.
م�ست�شارة قانونية ملركز الإعالميات العربيات.
م�ست�شارة للربنامج الإذاعي املتخ�ص�ص يف جمال حقوق الإن�سان.
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ب� .أ�شخـا�ص الإدارة العليـا ونبـذه تعريفيـة عـن كل واحـد منهـم:
رقم

الإ�سم

املن�صب

امل�ؤهل
العلمي

اخلربات العملية و�أماكن العمل

1

املهند�س حممد
�أحمد حممد نوفل
مواليد عام 1962م

املدير العام
�إعتبار ًا من
2012/11/1

بكالوريو�س
هند�سة
كهربائية
()1986
الواليات
املتحدة
الأمريكية

 -2014/4لغاية الآن ع�ضو هيئة مديري �شركة اليا�سمني للأوراق املالية واال�ستثمار
 2012/10-2012/1املدير التنفيذي لإدارة التقاعد والت�أمينات االجتماعية يف نقابة املهند�سني الأردنيني
 2011/12-2000/ 7مدير ًا ل�صندوقي التقاعد والت�أمني االجتماعي يف نقابة املهند�سني الأردنيني
 2000/7-1996/1رئي�س ق�سم اال�ستثمار يف نقابة املهند�سني الأردنيني
 1995/12-1993/10موظف مبيعات يف ق�سم اال�ستثمار يف نقابة املهند�سني الأردنيني
 1990/8-1987/2مهند�س �آالت دقيقة يف م�صايف البرتول الكويتية
نائب رئي�س هيئة مديرين �شركة اليا�سمني للأوراق املالية (ع�ضوية حالية)
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العاملية لل�صناعات الكيماوية (ع�ضوية �سابقة)
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الإ�سراء لال�ستثمار والتمويل الإ�سالمي (ع�ضوية �سابقة)
نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة مبنى احتاد �صناديق تقاعد النقابات املهنية
(ع�ضوية �سابقة)

2

املهند�س �أحمد
�صربي القدومي
مواليد عام 1958م

املدير
التنفيذي
لدائرة
امل�شاريع
�إعتبار ًا من
2012/4/1

بكالوريو�س
هند�سة مدنية
()1981

3

ال�سيد ح�سن
عبداجلليل القطاونة
مواليد عام 1973م

املدير املايل

بكالوريو�س
حما�سبة
()2001

�شركة تعمري القاب�ضة /مدير الإن�شاءات وامل�شاريع
2012-2005
�سيجما مهند�سون م�ست�شارون /مدير امل�شاريع والإ�شراف
2005-2003
مكتب عمان لال�ست�شارات وتخطيط املدن /ومدير الإ�شراف وامل�شاريع /
2003 - 1992
رئي�س الهند�سة الإدارية
م�ؤ�س�سة ح�سني عطية /مدير م�شاريع /تنفيذ
1992 - 1990
�شركة �أبو عي�شة مهند�س موقع /مدير م�شاريع /تنفيذ
1990 - 1986
�شركة املهند�س الأردين  /مهند�س مقيم  /مدير م�شروع � /إ�شراف
1985 - 1981
 2014/3 – 2010/8ع�ضو هيئة املديرين � /شركة اليا�سمني للأوراق املالية واال�ستثمار
 – 2010/8لغاية الآن املدير املايل /ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان
 2012/10-2012/1القائم ب�أعمال املدير العام  /ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان
2010-2007
رئي�س ق�سم احل�سابات وحما�سب  /ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان
2007-2004
حما�سب  /اجلامعة الها�شمية
حما�سب � /شركة الت�أمني الإ�سالمية
2004-2001

ج .اللجان املُنبثقة عن املجل�س:
 .1جلنة التدقيق :تتكون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وهم:
 ال�سيد منذر �سعد الدين الزميلي  /رئي�س اللجنة. ال�سيد فهد عثمان طويلة  /ع�ضو. الأ�ستاذة نور (حممد �شاهر) الإمام  /ع�ضو.وعقدت اللجنة عدد ( )7اجتماعات خالل عام .2014
 .2جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت :تتكون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وهم:
 املهند�س ماجد علي الطباع  /رئي�س اللجنة. ال�سيد معن علي ال�سحيمات  /ع�ضو. ال�سيد منذر �سعد الدين الزميلي  /ع�ضو. ال�سيد بكر �أحمد عودة  /ع�ضو.مل يتم عقد �أي اجتماع للجنة خالل عام .2014
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� )4أ�سمـاء كبـار مالكي الأ�سهـم وعـدد الأ�سهـم اململوكـة لكـل منهـم:
�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة  %5من الأ�سهم ف�أكرث كما هي بتاريخ :2014/12/31
عدد الأ�سهم كما
الإ�ســم
الرقم
يف 2014/12/31
� 1صندوق التقاعد لأع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني 5.173.702
� 2شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية والإقت�صادية 3.280.628
2.940.118
� 3شركة مزن لال�ستثمار والتطوير العقاري

ن�سبة امل�ساهمة عدد الأ�سهم كما
عام  2014يف 2013/12/31
5.173.702 %11.758
3.280.628 %7.456
3.050.000 %6.682

ن�سبة امل�ساهمة
عام 2013
%11.758
%7.456
%6.931

 )5بالنظ���ر �إل���ى طبيع���ة عم���ل ال�شرك���ة ون�شاطاته���ا .ف�إن���ه ي�صعب حتديد اجل���و التناف�س���ي الذي تعمل ب���ه ال�شركة
وكذلك ي�صعب حتديد ح�صة ال�شركة من ال�سوق حملياً وخارجياً.
	)6ال يوجد لل�شركة اعتماد موردين حمددين �أو عمالء رئي�سني حملياً وخارجياً ي�شكلون  %10ف�أكرث من �إجمايل
امل�شرتيات و�/أو املبيعات.
 )7ال توجد �أ ّية حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها.
 ال توجد �أ ّية براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها. )8ال توج���د �أ ّي���ة ق���رارات �ص���ادرة عن احلكومة �أو املنظم���ات الدولية �أو غريه���ا لها �أثر مادي على عم���ل ال�شركة �أو
منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية .وال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة.
�	)9أ .الهيكـل التنظيمـي لل�شركـة:
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ب .عـدد موظفـي ال�شركـة الأم وال�شركـات التابعـة وفئـات م�ؤهالتهـم:
امل�ؤهل العلمي

عدد موظفي ال�شركة املهنية و�شركاتها التابعة

ماج�ستري

1

بكالوريو�س

9

دبلوم

5

التوجيهي

1

دون التوجيهي

4

�إجمايل عدد املوظفني
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ج .برامـج الت�أهيـل والتدريـب ملوظفـي ال�شركـة:
ّمت �إيفاد ( )2من املوظفني يف دورات وور�شات عمل جمانية.
ّمت �إيفاد ( )12من املوظفني يف دورات تدريبية مدفوعة الأجر.
 )10املخاطـر التـي تتعـر�ض لهـا ال�شركـة:
ال يوجد �أي خماطر تتعر�ض لها ال�شركة �سوى املخاطر املت�أتية من طبيعة العمل يف �سوق الأرا�ضي والعقار والأ�سواق املالية
والناجمة عن ارتفاع �أو هبوط �أ�سعار العقار والأرا�ضي والأ�سهم وانعكا�س ذلك على �أداء ال�شركة �أو ال�شركات التابعة.
 )11الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية :2014
�أ� .إجنازات امل�شاريع:
 م�شروع ريا�ض املهند�سني (� 167شقة �سكنية): ّمت عقد العديد من الفعاليات الر�سمية وغري الر�سمية داخل امل�شروع وذلك لغايات الت�سويق للعديد من الزبائن. ّمت بيع (� )23شقة يف عام  2014لي�صبح �إجمايل عدد ال�شقق املباعة (� )64شقة. ّمت الت�سجيل ونقل ملكية ال�شقق لعدد من امل�شرتين يف عام  2014حيث قام العديد من امل�شرتين بال�سكنداخل امل�شروع.
 ّمت التفاو�ض مع �إحدى ال�ش���ركات الكربى العاملة يف جمال �إدارة خدمات امل�شروع من �أجل �إدارة مرافقم�شروع ريا�ض املهند�سني.
 م�شروع حنينا  /م�أدبا ( )30فيال: اعتم���اد خطة ت�س���ويقية داخلي���ة وخارجية لتعريف املواطنني مبزايا امل�ش���روع من خ�ل�ال �إقامة عدد منالفعاليات لت�سويق امل�شروع للمغرتبني.
ّ -مت بيع ( )3فلل يف امل�شروع خالل فرتة �صيف عام  2014ويتوقع حتقيق مزيد من البيوعات خالل �سنة .2015
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 م�شروع �أر�ض تالع العلي (اجلاردنز): ّمت العمل على درا�س���ة �آلية ا�س���تثمار وتطوير قطعة �أر�ض اجلاردنز بال�ش���راكة مع جمعية الرخاء لرجالالأعمال التعاونية ومت عقد العديد من االجتماعات ومن املتوقع اتخاذ قرار بهذا اخل�صو�ص خالل عام
� 2015إ ّما بعر�ض قطعة الأر�ض للبيع �أو ا�ستثمارها بالطريقة التي تعود بالنفع على امل�ساهمني.
 م�شروع روابي الإ�سراء: ّمت �أخذ موافقة جمل�س التنظيم الأعلى على �إفراز قطعة الأر�ض والبالغ م�ساحتها ( )317دومن �إلى قطع�سكنية مب�ساحة ( )500مرت مربع للقطعة الواحدة حيث بلغ عدد القطع املفرزة حوايل ( )400قطعة.
 ّمت طرح قطع الأرا�ض���ي ال�س���كنية للبيع وبلغ جمم���وع البيوعات الفعلي للقطع ( )283قطعة خالل �س���نة 2014و ّمت االعرتاف بجزء من �أرباحها.
 ّمت الب���دء بتنفيذ �أعمال البنية التحتية (�ش���وارع � .ش���بكة املياه  .الكهرباء) بداي���ة عام  2014بعد �إحالةالعطاءات على املقاولني حيث يتوقع االنتهاء من الأعمال يف �شهر  2015/6وت�سليم القطع للم�شرتين.
 قامت ال�ش���ركة بت�أجيل عملية بيع القطع املتبقية يف امل�ش���روع حلني ا�ستخراج �س���ندات الت�سجيل و�إنهاء�أعمال البنية التحتية حيث �ستوا�صل عملية البيع بعد ذلك وب�أ�سعار �أعلى.
 م�شروع روابي ال�صالحية: قامت ال�ش���ركة يف �س���نة  2014ب�شراء قطعة �أر�ض يف منطقة ال�صالحية  /اجليزة مب�ساحة ( )82دومن ًاوالتي تبعد عن ج�سر مطار امللكية علياء باجتاه مادبا بحوايل ( )2كم.
 ّمت احل�ص���ول عل���ى موافقة جمل�س التنظي���م الأعلى على �إفراز قطعة الأر�ض �إلى قطع �أرا�ض���ي �س���كنيةمب�ساحة ( )500مرت مربع للقطعة الواحدة (�سكن جـ) حيث بلغ عدد قطع امل�شروع املفرزة حوايل ()93
قطعة �سكنية.
 �ستقوم ال�شركة بتنفيذ �أعمال البنية التحتية (ماء  .كهرباء � .شوارع) لقطع الأرا�ضي خالل عام .2015 بد�أت ال�شركة بعملية ت�سويق قطع الأرا�ضي بداية عام  2015و ّمت بيع عدد من القطع. م�شروع روابي الب�شريي: ّمت احل�ص���ول عل���ى موافقة بلدية ال�س���لط على �إعادة �إف���راز قطعة الأر�ض اململوكة لل�ش���ركة التي تقع يفمنطقة ال�س���رو  /ال�س���لط مب�س���احة ( )13دومن ًا �إلى قطع �س���كنية مب�س���احة ( )900مرت مربع للقطعة
الواحدة (�سكن �أ) الأمر الذي �سي�ساهم يف بيع القطع بطريقة �أ�سرع وحتقيق �أرباح جمزية تنعك�س على
�أرباح ال�شركة عام .2015
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ب� .إجنازات مالية و�إدارية:
ً
 حققت ال�ش���ركة املهنية عام � 2014أرباحا قيا�سية منذ ت�أ�سي�سها حيث بلغ �صايف الربح قبل ال�ضريبة حوايل( )1.3ملي���ون دينار بزيادة مقدارها ( )1.1مليون دينار وبن�س���بة ارتفاع ( )%387عن عام  2013ناجتة
عن النمو احلا�ص���ل يف �إيرادات ال�شركة الت�شغيلية من عمليات بيع م�شاريع ال�شركة املختلفة (م�شروع روابي
الإ�س���راء وم�شروع �ش���قق ريا�ض املهند�س�ي�ن وم�ش���روع فلل حنينا) .حيث ت�ض���اعفت مبيعات ال�شقق والفلل
والأرا�ضي وب�شكل وا�ضح عن عام .2013
 ارتفع �صايف الربح بعد ال�ضريبة �إلى ( )1.2مليون دينار بزيادة مقدارها ( )%370عن العام املا�ضي. ما زالت ال�شركة متلك ال�سيولة الكافية لديها ممّ ا يعزز فر�ص ا�ستثمار هذه املبالغ مبا يخدم م�صلحة امل�ساهمني.	ال توجد �أية مديونية �أو قرو�ض على ال�شركة وهذه من �أهم عنا�صر القوة لل�شركة. )12الأثـر املالـي لعمليات ذات طبيعة غري متكررة:
ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متك ّررة حدثت خالل ال�س���نة املالية  2014وال تدخل �ض ��من ن�ش ��اط
ال�شركة الرئي�سي.
 )13ال�سل�سلـة الزمنيـة للأرباح واخل�سائر املحققة:
ال�سل�س���لة الزمنية للأرباح �أو اخل�س���ائر املحق ّقة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�س���اهمني و�أ�سعار الأوراق املالية
امل�صدرة لل�سنوات من  2008ولغاية : 2014
ال�سنة

حقوق امل�ساهمني

حقوق الأقلية

�صايف الربح (اخل�سارة)

الربح املوزع

�سعر ال�سهم يف نهاية العام

2008

50.979.551

1.635

()4.192.693

ـ

0.77

2009

49.989.494

1.955.595

()854.441

ـ

0.62

2010

49.018.522

1.673.996

()925.996

ـ

0.49

2011

48.122.156

2.890.306

()868.807

ـ

0.38

2012
2013

43.469.111
43.705.409

*

3.350.923

264.061

ـ

0.40

3.581.423

252.906

ـ

0.40

2014

44.868.563

3.059.685

1.187.459

-

0.63

*
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قامت ال�شركة بتخفي�ض ر�أ�سمالها من ( )55مليون دينار �إلى ( )44مليون دينار.

 )14حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية:
التحليل املايل
�أ ً
وال  :املوجــودات:
�إرتفعت موجودات ال�شركة بقيمة ()1.4مليون دينار وبن�سبة منو بلغت ( )%3يف نهاية عام  2014مقارنة مع نهاية عام
 2013وهي ن�سبة منو �إيجابية ناجتة عن حتقيق ال�شركة لأرباح من �أعمالها الت�شغيلية مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة وبالتايل
تعظيم حقوق امللكية وهو الهدف الأ�سا�سي لإدارة ال�شركة الذي تعمل من �أجله ،حيث بلغت موجودات ال�شركة ( )49.6مليون
دينار ،ويعود ال�سبب الرئي�سي يف النمو احلا�صل يف املوجودات �إلى حتقيق ال�شركة �أرباح من بيع قطع ارا�ضي يف م�شروع روابي
اال�سراء (الذهيبة) وكذلك بيع �شقق يف م�شروع ريا�ض املهند�سني وبيع ( )3فلل يف م�شروع فلل حنينا  /م�أدبا وحتقيق �أرباح
من حمفظة الأ�سهم االمر الذي انعك�س ايجابيا على النقد املتوفر وعلى موجودات ال�شركة وزيادة �إ�ستثماراتها.
وكما يلي توزيع موجودات ال�شركة يف �سنة  2014و :2013
áæ°S ‘ ácöûdG äGOƒLƒe ™jRƒJ

áæ°S ‘ ácöûdG äGOƒLƒe ™jRƒJ

من التوزيع �أعاله يالحظ تغري تركيبة موجودات ال�شركة يف �سنة  2014عن �سنة  2013حيث ي�شكل ر�صيد الأرا�ضي املعدة
للبيع ( )%40من جمموع موجودات ال�شركة مقابل ( )%8يف عام  2013بالإ�ضافة �إلى �أن ر�صيد العقارات املعدة للبيع
�شكل ( )%27من املوجودات ،وهذا يعني زيادة املوجودات القابلة للت�سييل �إلى نقد ،حيث �أ�صبحت معظم املوجودات قريبة
من البيع وبالتايل يوجد فر�ص لإ�ستغالل النقد املح�صل علم ًا ب�أنه مت �شراء قطع �أر�ضي جديدة يف منطقتي ال�صالحية
والذهيبة الغربية لإ�ستثمارها �ضمن م�شاريع تطوير الأرا�ضي مما يعزز �إرتفاع حجم النقد يف امل�ستقبل القريب.
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وفيما يلي �أبرز املالحظات على موجودات ال�شركة يف نهاية عام  2014مقارنة مع نهاية عام :2013
�	.1إرتفاع حجم النقد وما يف حكمه مببلغ ( )1.8مليون دينار وبن�سبة ( )%33لي�صل النقد املتوفر لدى ال�شركة
(ودائع  +نقد) يف نهاية العام � 2014إلى ( )7.2مليون دينار م�ستثمر كوديعه لدى بنك االردن دبي اال�سالمي،
ويعود ال�سبب يف �إرتفاع النقد املتوفر لدى ال�شركة �إلى املبالغ املقبو�ضه من جراء بيع الأرا�ضي وال�شقق والفلل
وبيع جزء من حمفظة الأ�سهم ،ويعترب النقد املتوفر �أحد عنا�صر القوة لدى ال�شركة مع عدم وجود التزامات لدى
البنوك الأمر الذي ي�ساعد يف ا�ستغالل �أي فر�صة ا�ستثمارية تعود بالنفع على ال�شركة.
 .2مت �إعادة ت�صنيف ر�صيد م�شاريع حتت التنفيذ والبالغ ( )18.2مليون دينار يف عام � 2013إلى ح�ساب ر�صيد �أرا�ضي
معدة للبيع والذي �إرتفع مببلغ ( )16مليون دينار وبن�سبة ( )%403ولي�صبح ر�صيد �أرا�ضي معدة للبيع ( )19مليون
دينار وميثل الر�صيد الإ�ستثمار يف امل�شاريع التالية:
� -1أر�ض تل الرمان.
 -2ما تبقى من م�شروع (روابي الإ�سراء) بالإ�ضافة �إلى قطعة الأر�ض اجلديدة يف الذهيبة.
� -3أر�ض م�شروع اجلاردنز.
� -4أرا�ضي ال�سلط /الب�شريي.
� -5أرا�ضي حنينا  /م�أدبا.
� -6أرا�ضي روابي ال�صالحية.
 .3انخفا�ض بند العقارات املعدة للبيع بقيمة ( )2.2مليون دينار وبن�سبة ( )%14لي�صل الر�صيد الى ()13.2
مليون دينار ب�سبب قيام ال�شركة ببيع عدد من ال�شقق للم�شرتين يف عام  2014باال�ضافة بيع ( )3فلل من م�شروع
فلل حنينا  /م�أدبا وميثل هذا البند (ال�شقق املتبقية يف م�شروع ريا�ض املهند�سني وعددها حوايل (� )100شقة
باال�ضافة الى ( )27فيال يف م�شروع فلل حنينا/مادبا) ويعترب هذا البند م�صدر قوة لل�شركة لأنه �سينعك�س على
�إيرادات و�أرباح العام القادم بعد بيع امل�شاريع �أعاله.
 .4ظهور بند ذمم جهات ذات عالقة مدينه ويبلغ ر�صيده ( )3.3مليون دينار والذي ميثل ذمم على نقابة املهند�سني
االردنيني منها ( )1.5مليون دينار ي�ستحق خالل عام (ح�سب االتفاقية املوقعة معهم) والذي ميثل املبلغ املتبقي
من ثمن بيع قطع �أرا�ضي م�شروع (روابي الإ�سراء) مق�سط على ثالث �سنوات.
 .5ارتفاع املوجودات املالية (حمفظة اال�سهم) بقيمة (� )338ألف دينار وبن�سبة ( )%11ناجتة عن �إرتفاع �أ�سعار
�أ�سهم ال�شركات امل�ستثمر لديها ومنها البنك الإ�سالمي الأردين الذي �إرتفع �سعره بن�سبة ( )%7.6يف عام 2014
عن نهاية عام  ،2013حيث بلغ ر�صيد حمفظة الأ�سهم ( )3.5مليون دينار م�ستثمرة يف �شركات متنح توزيعات
�أرباح منا�سبة ،حيث قامت ال�شركة بالتخل�ص من العديد من ال�شركات التي ال توزع �أرباح ًا وحتقق خ�سائر ومت
زيادة الإ�ستثمار ب�أ�سهم البنك الإ�سالمي الأردين.
واجلدول التايل يبني حركة املحفظة املالية لنهاية  2014مقارنة مع �سنة :2013
حمفظـة الأ�سهـم
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البند
عدد ال�شركات يف املحفظة املالية

2014
7

2013
12

التغري
()5

ن�سبة التغري
%42

عدد الأ�سهم املُباعة (�سهم)

722.243

733.913

()11.670

()%1.6

القيمة ال�سوقية (مليون دينار)

3.511.010

3.172.587

338.423

%10.7

ثاني ًا :قائمــة الدخـــل:
انتقلت ال�شركة يف عام � 2014إلى مرحلة جديدة من الأرباح املحققة حيث ا�ستطاعت ال�شركة حتقيق �أرباح بعد
ال�ضريبة بقيمة ( )1.2مليون دينار مقارنة مع (� )253ألف دينار يف العام  2013حيث يعود التح�سن امللحوظ يف
�أداء ال�شركة للأرباح املتحققة من بيع عدد من الأرا�ضي والعقارات.
وال�شكل التايل يبني تطور االرباح واخل�سائر لل�شركة من عام :2014 – 2009

وفيما يلي �أبرز بنود بيان الدخل لل�شركة:
� .1إيرادات بيع �أرا�ضي وعقارات:
�إرتفعت �إيرادات بيع الأرا�ضي والعقارات يف عام  2014مبقدار ( )7.7مليون دينار وبن�سبة ( )%250لت�صل �إلى
( )10.8مليون دينار ،ويعود �سبب الإرتفاع امللحوظ يف الإيرادات �إلى قيام ال�شركة بتحقيق �إيرادات نتيجة بيع
قطع الأرا�ضي يف م�شروع روابي الإ�سراء (الذهيبة) وبقيمة ( )8.1مليون دينار والتي ت�شكل ما ن�سبته ( )%75من
�إجمايل الإيرادات وقد بلغت عدد القطع املباعة للنقابة ( )237قطعة من �أ�صل ( )400قطعة �إجمايل امل�شروع مع
العلم ب�أن العدد الإجمايل للبيوعات بلغ ( )283قطعة ومت الإعرتاف فقط ب�إيرادات جزء من هذه القطع وح�سب
املبالغ املح�صلة �أما اجلزء املتبقي ف�سيتم الإعرتاف به يف �سنة  ،2015و�أما بالن�سبة للجزء املتبقي من االيرادات
ميثل �إيراد بيوعات (� )23شقة يف م�شروع ريا�ض املهند�سني بالإ�ضافة �إلى بيع ( )3فلل يف م�شروع حنينا  /م�أدبا.
يف حني �إقت�صرت االيرادات ل�سنة  2013على بيوعات �شقق ريا�ض املهند�سني.
 .2جممل بيع �أرا�ضي وعقارات (الأرباح الت�شغيلية):
بلغ جممل ربح بيع الأرا�ضي والعقارات ( )1.5مليون دينار نهاية عام  2014وبزيادة مقدارها ( )1.1مليون
دينار عن عام  2013وبن�سبة منو بلغت ( )%286عن عام  2013وبن�سبة عائد على اال�ستثمار (الكلفة) بلغ ()%16
وهذا م�ؤ�شر �إيجابي لل�شركة نتيجة حتقيق ايرادات من الن�شاط الرئي�سي لأعمالها وفيما يلي تفا�صيل االيرادات :
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امل�شروع

الإيرادات

الذهيبة الغربية � /أرا�ضي 8.085.966

الكلفة

الربح

* ن�سبة (الربح /ن�سبة من �إجمايل
الإيرادات
الكلفه)

6.803.694

1.282.272

%19

%75

حنينا  -م�أدبا � /أرا�ضي

78.750

54.265

24.485

%45

%1

حنينا  -م�أدبا  /فلل

757.186

673.086

84.100

%13

%7

1.740.899

120.499

%7

%17

%16

%100

ريا�ض املهند�سني � /شقق 1.861.398

املجموع

1.511.356 9.271.944 10.783.300

* مت احت�ساب (الربح  /الكلفة) بهدف قيا�س العائد على اال�ستثمار.

� .3أربـاح الودائـع:
�إنخف�ضت �إيرادات �أرباح الودائع امل�ستثمرة يف البنوك الإ�سالمية بقيمة (� )18ألف دينار بن�سبة ()%6.3
لي�صل �إجمايل �أرباح الودائع �إلى (� )265ألف دينار.
اجلدول التايل يبني العائد املتحقق على الوديعة �سنة  2014مقارنة مع �سنة :2013
البند  /ال�سنة

2014

2013

التغري

ن�سبة التغري

�أرباح الودائع

265.432

283.303

()17.871

()%6.3

متو�سط ر�صيد النقد ال�سنوي

6.312.736

5.822.890

489.846

%8.4

العائد املتحقق ال�سنوي

%4.2

%4.9

()%0.7

()%14.3

يالحظ من اجلدول �أعاله �أن العائد املتحقق على الودائع ل�سنة  2014انخف�ض مقارنة مع �سنة  2013حيث بلغ
( )%4.2باملقارنة مع عائد بلغ ( )%4.9ل�سنة  2013ويعود �سبب الإنخفا�ض يف العائد املتحقق �إلى �إنخفا�ض
ن�سبة �أرباح الودائع املوزعة لدى بنك الأردن دبي الإ�سالمي يف �سنة  2014عن العام  2013مع �ضروة الت�أكيد
�إلى �أن ارتفاع متو�سط الر�صيد جاء يف الفرتة الأخرية من الربع الثالث وبالتايل ف�إن العائد انخف�ض لذلك.
 .4فروقات تقييم حمفظة الأ�سهم:
تراجع فرق تقييم حمفظة الأ�سهم بالقيمة العادلة لي�سجل خ�سارة مقدارها (� )102ألف دينار باملقارنة مع ربح
بلغ (� )145ألف دينار يف عام  2013نتيجة تراجع قيمة �سهم �شركة الكهرباء الأردنية.
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� .5إيرادات توزيعات الأ�سهم:
�إنخف�ضت �إيرادات توزيعات الأ�سهم بقيمة (� )29ألف دينار وبن�سبة ( )%22لت�صل �إيرادات التوزيع �إلى ()101
�أل���ف دينار ويعود ال�س���بب يف تراجع توزيع���ات الأرباح لإنخفا�ض ن�س���بة توزيع الأرباح لدى عدد من ال�ش���ركات
امل�س���تثمر فيها �ض���من املحفظة املالية ومنها �ش���ركة الكهرباء الأردنية من (� )%10إلى ( )%7.5وكذلك ن�س���بة
توزيع �شركة املوا�سري املعدنية �إنخف�ضت من (� )%20إلى (.)%10
� .6أرباح بيع الأ�سهم:
حققت ال�ش���ركة �أرباح من املتاجرة يف بيع عدد من الأ�س���هم ومببلغ (� )489ألف دينار مقابل ربح (� )31,6ألف
دينار للعام املا�ضي ،حيث متكنت ال�شركة من �إ�ستغالل فر�صة �إرتفاع �أ�سعار الأ�سهم وحتقيق �أرباح مقابل ذلك
حتى يتم حت�سني �أداء املحفظة املالية.
واجلدول التايل يبني �أداء املحفظة يف �سنة  2014مقارنة مع �سنة :2013
�أداء املـحفظـة  /ال�سنــة

2014

2013

التغري

متو�سط ر�صيد حمفظة الأ�سهم (القيمة ال�سوقية)

3.341.799

3.459.601

()117.803

�أرباح بيع (متاجرة)

488.475

32.117

456.358

�أرباح توزيع

101.188

130.143

()28.955

فرق التقييم

()102.261

144.922

()247.183

عموالت �شراء الأ�سهم

()21.991

()8.858

()13.133

�صايف �إيرادات املحفظة

465.411

298.324

167.087

عائد املحفظة

%14

%8.6

%5.4

من اجلدول �أعاله يالحظ �أن ال�شركة قامت ب�إدارة املحفظة املالية بكفاءة عالية يف �آخر �سنتني وبعد قرار
�إعادة هيكلة املحفظة بالتخل�ص من جميع الأ�سهم غري املجدية لديها حيث �أدى ذلك �إلى حتقيق عائد بلغ
( )%14وهو �أعلى من عائد الودائع امل�ستثمرة لدى البنوك والبالغ حوايل (� )%5سنوي ًا و�أعلى من عائد �سوق
عمان املايل والذي بلغ ( )%4.82يف �سنة  2014يف حني حققت ال�شركة ربح بن�سبة ( )%8.6بنف�س الفرتة من
العام املا�ضي.
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 .7توزيع �إجمايل �أرباح ال�شركة (قبل امل�صاريف):
البند  /ال�سنة

2014

2013

الفرق

ن�سبة الفرق

�أرباح بيع االرا�ضي والعقارات

1.511.356

391.457

1.119.899

%286

�أرباح الودائع

265.432

283.303

�أرباح حمفظة اال�سهم

465.411

298.324

()17.871
167.087

()%6
%56

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

2.242.199

973.084

1.269.115

%130

يالحظ من ال�شكل �أن �إجمايل �أرباح بيع الأرا�ضي والعقارات �أ�صبح ي�شكل اجلزء الأكرب من �أرباح ال�شركة
يف عام  2014بن�سبة ( )%67مقابل ن�سبة ( )%40يف عام  2013وهذا م�ؤ�شر جيد لل�شركة حيث �أن الإيرادات
الت�شغيلية �أ�صبحت هي امل�صدر الرئي�سي بعد الإعرتاف ب�أرباح بيع م�شروع روابي الإ�سراء بالإ�ضافة �إلى بيع عدد
من ال�شقق يف م�شروع ريا�ض املهند�سني ،علم ًا ب�أن عام � 2013شهد فقط الإعرتاف ب�إيرادات م�شروع تل الرمان.
 .8امل�صاريف الإدارية والعمومية:
�إرتفعت امل�صاريف الإدارية والعمومية يف �سنة  2014بقيمة (� )33ألف دينار لي�صل �إجمايل امل�صاريف ()563
�ألف دينار وبن�سبة زيادة بلغت ( )%5.8عن العام  2013ويعود ال�سبب الرئي�سي يف �إرتفاع امل�صاريف الإدارية
والعمومية �إلى �إرتفاع م�صاريف الأتعاب املهنية ب�سبب م�صاريف الأتعاب القانونية لل�شركة الناجتة عن رفع
ق�ضية الإ�ستمالك على �سلطة املياه مل�شروع روابي الإ�سراء.
 .9م�صاريف البيع والت�سويق:
�إرتفعت م�صاريف البيع والت�سويق لل�شركة بقيمة (� )31ألف دينار وبن�سبة ( )%31لي�صل �إجمايل م�صاريف
الت�سويق �إلى (� )129ألف دينار ويعود ال�سبب يف الإرتفاع �إلى احلملة الت�سويقية التي �أقامتها ال�شركة يف �سنة
 2014لت�سويق م�شاريع ال�شركة (م�شروع �إ�سكان ريا�ض املهند�سني ،م�شروع فلل حنينا� ،أرا�ضي روابي الإ�سراء)،
وزيارات للجان ارتباط نقابة املهند�سني يف دولة قطر واالمارات وامل�شاركة يف املعار�ض اخلارجية (الكويت)

24

واملعار�ض الداخلية باال�ضافة الى اخل�صومات الت�سويقية التي متنح للم�شرتين  ،حيث نتج عن ذلك حتقيق
ال�شركة بيوعات يف ال�شقق يف هذه ال�سنة بلغ (� )23شقة باملقارنة مع (� )11شقة ل�سنة  2013وحتقيق بيع ()3
فلل يف م�شروع فلل حنينا  /م�أدبا وبيع قطع �سكنية يف م�شروع روابي الإ�سراء.
 .10ال�شركة احلليفة� :شركة اليا�سمني للأوراق املالية:
حققت ال�شركة خ�سائر من الإ�ستثمار يف ال�شركة احلليفة �شركة اليا�سمني للأوراق املالية من العام  2014ما
قيمته (� )168ألف دينار متثل ح�صة ال�شركة املهنية علم ًا ب�أن �شركة اليا�سمني �إتخذت قرار ًا بتخفي�ض ر�أ�س املال
�إلى (� )750ألف دينار يف �سنة .2015
ثالث ًا :حقـوق م�ساهمي ال�شركة:
	�إرتفع���ت حق���وق امل�س���اهمني لدى ال�ش���ركة بقيمة ( )1.2ملي���ون دينار لي�ص���ل �إجمايل حقوق امل�س���اهمني �إلى( )44.9مليون دينار ،ويعود �س���بب الإرتفاع يف حقوق امل�س���اهمني �إلى حتقيق ال�ش���ركة �أرباح يف �س���نة ،2014
وعليه ارتفعت القيمة الدفرتية ل�سهم ال�شركة (  ) 1.02دينار�/سهم مقارنة مع ( )1دينار�/سهم �سنة .2013
 و�ص���لت االرب���اح املرحلة لل�ش���ركة ما يق���ارب ( )1.4مليون دينار والتي ت�ش���كل ما ن�س���بته ( )%3من را�س مالال�شركة.
رابع ًا� :إجمايل الإيـــرادات
البنـ ــد

2014

2013

التغري

ن�سبة التغري

�إيرادات بيع �أرا�ضي وال�شقق

10.783.300

3.084.982

7.698.318

%250

�أرباح الودائع (لدى البنوك)

265.432

283.303

()17.871

()%6

�أرباح موزعة (حمفظة الأ�سهم)

101.188

130.143

()28.955

()%22

فروقات تقييم حمفظة الأ�سهم

()102.261

144.922

()247.183

()%171

�أرباح (خ�سائر) متاجرة الأ�سهم

488.475

32.117

456.358

%1421

٪214
7.860.667
3.675.467
11.536.134
املجم ــوع
يالحظ من اجلدول �أعاله منو �إيرادات ال�شركة بن�سبة عالية ترتب معظمها من منو �إيرادات بيع الأرا�ضي وال�شقق
والذي ميثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة والذي �أ�صبحت تركز عليه ال�شركة حالي ًا بعد بيع م�شروع الذهيبة الغربية
(روابي الإ�سراء) وم�شروع �شقق ريا�ض املهند�سني.
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خام�س ًا :الن�سب املالية:
الن�سب املالية

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ن�سبة التداول (مرة)

29.5

33

4.42

7.8

20.5

25.5

املطلوبات/املوجودات (مرة)

3.29

1.83

6.2

10.3

5.3

5.65

القيمة الدفرتية (دينار)

1.02

0.993

0.987

0.87

0.89

0.91

العائد  /املوجودات ()%

2.40

0.53

0.53

()%1.6

()%1.8

()%1.6

العائد  /ر�أ�س املال ()%

2.70

0.57

0.60

()%1.58

()%1.62

()%1.55

�ساد�س ًا :حركة �سعر ال�سهم:
البنـ ــد

2014

2013

�سعر الإفتتاح
�سر الإغالق
ن�سبة التغري
قيمة التداول (بالدينار)
حجم التداول (بال�سهم)
عدد املعامالت

0.40
0.63
%58
19.678.059
38.069.076
15.105

0.40
0.40
%0
7.396.901
16.524.475
7.628

يالحظ من اجلدول �أعاله �أن �إغالق �سهم ال�شركة املهنية و�صل �إلى  0.63دينار�/سهم يف نهاية عام  2014مقارنة
مع  0.40دينار�/سهم يف عام  2013وبن�سبة منو بلغت ( )%58خالل عام  2014ب�سبب النمو احلا�صل يف �أرباح
ال�شركة وزيادة قيمة ال�سهم الواحد يف عام  2014والذي نتج عنه �أرباح فعلية �ستنعك�س �إيجاب ًا على امل�ساهمني.
 )15التطـورات امل�ستقبليـة الهامـة وم�شاريـع ال�شركـة:
 -1ت�سويق م�شاريع ال�شركة احلالية واجلاهزة للبيع يف كل من (م�شروع �إ�سكان ريا�ض املهند�سني .م�شروع فلل حنينا).
 -2بيع القطع املتبقية من م�شروع الذهيبة الغربية (روابي الإ�سراء) بعد �إنهاء �أعمال البنية التحتية كاملة.
 -3تنفيذ �أعمال البنية التحتية مل�شاريع ال�شركة (روابي الإ�سراء  .روابي ال�صالحية  .روابي الب�شريي).
 -4العمل على ت�سويق وبيع م�شاريع ال�شركة (روابي ال�صالحية  .روابي الب�شريي).
 -5فتح �آفاق ا�ستثمارات عقارية جديدة من خالل �شراء وتطوير عدد من م�شاريع الأرا�ضي خارج التنظيم على غرار
ما مت يف م�شروعي تل الرمان والذهيبة الغربية (روابي الإ�سراء) وم�شروع روابي ال�صالحية.
 -6قام جمل�س الإدارة بالتو�صية للهيئة العامة بتخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة بن�سبة  ٪20لي�صبح ر�أ�سمال ال�شركة ()35.2
مليون دينار .و ّمت تدوير �أرباح ال�شركة والبالغة حوايل ( )1.3مليون دينار لل�سنة القادمة الأمر الذي �سيعزز فر�ص
توزيع ن�سبة �أكرب من الأرباح.
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حيث قامت ال�شركة املهنية خالل عام  2014وعن طريق �شركاتها اململوكة مبتابعة عدد من امل�شاريع وذلك ُبغية
حتقيق غايات و�أهداف ال�شركة يف اال�ستثمار والتطوير العقاري وعلى النحو الآتي:
م�شـروع ريـا�ض املهند�سيـن:
و�صـف امل�شـروع:
املوقع :يقع امل�شروع يف منطقة �ضاحية الأق�صى  /عمان على تقاطع �شارعي الأق�صى و�شفيق ر�شيدات.
م�ساحة البناء 38.000 :م.²
م�ساحة الأر�ض 11.300 :م.²
ال�شقق ال�سكنية 167 :وحدة �سكنية منها  155وحدة مب�ساحة تقريبية  150م ،²و  12وحدة مب�ساحة  200م.²
طبيعة امل�ش���روع :جممع �س���كني م�ؤلف من � 167ش���قة �س���كنية موزعة على  10عمارات بالإ�ضافة �إلى جزء
جتاري مب�ساحة 650م ²وخدمات م�شرتكة للم�شروع.
تبلغ ح�صة ال�شركة املهنية يف امل�شروع  %75وح�صة نقابة املهند�سني الأردنيني .%25
�سيـر العمـل وت�سويق امل�شروع:
ّمت بيع (� )23شقة يف عام  2014لي�صبح �إجمايل بيوعات ال�شقق (� )64شقة.
ّمت االعرتاف ب�أرباح بيع ال�شقق التي مت بيعها �ضمن البيانات املالية ل�سنة .2014
ّمت زيارة عدد من دول اخلليج العربي منها دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية املتحدة وذلك
لت�سويق م�شاريع ال�شركة على املواطنني املغرتبني يف دول اخلليج حيث �أثمرت هذه الزيارات عن بيع ()23
�شقة �سكنية وهي ن�سبة جيدة جد ًا رغم الظروف االقت�صادية ال�صعبة.
ّمت �إقام���ة العدي���د من الفعاليات داخل امل�ش���روع حيث ّمت �إقامة حفل ا�س���تقبال ملنت�س���بي نقابة ال�ص���يادلة
واملهند�سني الأردنيني املغرتبني وجلان ارتباط نقابة املهند�سني.
ّمت توجيه الدعوة لعدد من ال�س���فارات العربية لزيارة امل�ش���روع و ّمت التوا�ص���ل معهم لغايات ت�سويق امل�شروع
للمواطنني اخلليجيني املقيمني داخل اململكة �أو خارجها.
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م�شـروع الذهيبـة الغربيـة (روابي الإ�سراء):
و�صـف امل�شـروع:
		املوقع :يبعد امل�ش���روع م�سافة خم�سة كيلو مرتات �ش���رق جامعة الإ�سراء وعلى بعد 600م عن طريق عمان
الدائري.
م�ساحة الأر�ض )317( :دومن.
�سيـر العمـل:
ّمت احل�ص���ول على موافقة جمل�س التنظيم الأعلى على تنظيم امل�ش���روع واململوك بالكامل لل�شركة املهنية
�ض���من �أحكام تنظيم �س���كن (جـ) م�شاريع خا�صة مب�ساحة ( )500مرت مربع للقطعة الواحدة .حيث تبلغ
م�س���احة قطعة �أر�ض امل�ش���روع حوايل ( )317دومن وتقع خلف جامعة الإ�سراء (طريق املطار) وتبعد عن
طريق املطار  5كم وعن �شارع عمان التنموي حوايل ( )600مرت .وقامت ال�شركة املهنية ب�إطالق امل�شروع
حتت م�س���مى (روابي الإ�س���راء) وبا�ش���رت بتنفيذ جميع �أعمال البنية التحتية مل�ش���روع قطع الأرا�ضي يف
عام  .2014وهذا قد بد�أ البيع الفعلي لقطع الأرا�ض���ي بداية العام  2014عن طريق طرح املرحلة الأولى
ملنت�س���بي نقابة املهند�س�ي�ن الأردنيني حيث القت �إقبا ًال �ش���ديد ًا مبوجبها ّمت بيع ( )283قطعة �سكنية من
امل�ش���روع وقد بد�أت ال�ش���ركة تنفيذ �أعمال البنية التحتية بعد �إحالة العط���اء على املقاول .و ّمت االعرتاف
ب�أرباح عدد من قطع امل�شروع.
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م�شـروع حنينـا  /م�أدبـا (فلل):
و�صـف امل�شـروع:
املوق���ع :يقع امل�ش���روع يف منطق���ة حنينا  /م�أدبا (حي الر�ش���اد) ويبعد كيلو مرت واح���د تقريب ًا عن طريق
عمان – م�أدبا الغربي وم�سافة ثالثة كيلو مرتات عن اجلامعة الأملانية الأردنية.
تبلغ م�ساحة الأر�ض الإجمالية حوايل  90.500م.²
طبيعة امل�ش���روع :مت تنفيذ و�إن�ش���اء ( )30فيال متال�صقة مب�س���احة بناء ()425م ²لكل فيال وبت�شطيبات
عالية اجلودة� .إ�ضافة �إلى عدد من القطع املفروزة للبيع داخل التنظيم مب�ساحات متنوعة.
�سيـر العمـل:
ّمت البدء بت�س���ويق امل�شروع �ضمن خطة �ش���ملت ال�صحافة والإعالم املرئي والإلكرتوين مع الرتكيز على زيارات
ميدانية للم�ؤ�س�سات واجلامعات القريبة على امل�شروع.
ّمت بيع ( )3فلل خالل فرتة �صيف .2014
ّمت �إقامة عدد من الفعاليات وا�ستقبال العديد من املواطنني ومنت�سبي النقابات املهنية املختلفة.
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م�شـروع �أر�ض الب�شيـري (روابـي الب�شريي):
و�صـف امل�شـروع:
املوقع :يقع امل�ش���روع يف منطقة ال�س���رو  /ال�س���لط �ش���مال �ش���رق جامعة عمان الأهلية ويبعد عن �أوتو�سرتاد
عمان-ال�سلط م�سافة كيلو مرت واحد تقريب ًا ،ويقع داخل التنظيم.
م�ساحة الأر�ض )13.443( :م. ²
�سيـر العمـل:
مت احل�ص���ول عل���ى موافقة جمل�س التنظيم الأعلى و�إفراز امل�ش���روع �إلى قطع �س���كنية مبعدل م�س���احة
( )900مرت مربع للقطعة الواحدة (�سكن �أ) و�إ�ست�صدار �سندات الت�سجيل لـ ـ ( )11قطعة.
مت الإنتهاء من �أعمال الت�صميم لل�شوارع الداخلية.
�سيتم البدء بتنفيذ ال�شوارع الداخلية للم�شروع خالل عام .2015
جاري العمل على ت�سويق وبيع قطع الأرا�ضي على املخططات.
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م�شـروع �ضاحية الب�شيـري (روابـي الب�شريي  /املهند�سني):
و�صـف امل�شـروع:
املوقع :يقع امل�ش����روع يف منطقة ال�س����رو  /ال�س����لط �ش����مال �ش����رق جامعة عمان الأهلية ويبعد عن �أوتو�سرتاد
عمان-ال�سلط م�سافة كيلو مرت واحد تقريب ًا ،ويقع داخل التنظيم.
م�ساحة الأر�ض 28.900 :م.²
تبلغ ح�صة ال�شركة املهنية يف امل�شروع  %75وح�صة نقابة املهند�سني الأردنيني .%25
�سيـر العمـل:
ّمت االتفاق مع نقابة املهند�س�ي�ن الأردنيني على ت�أجيل البت يف �آلية ا�س���تثمار امل�شروع وحلني االنتهاء من
بيع م�شروع روابي الب�شريي الذي متتلكه ال�شركة املهنية بالكامل.

م�شـروع تـالع العـلي (اجلاردنز):
و�صـف امل�شـروع:
املوقع� :شارع و�صفي التل (اجلاردنز) قرب دوار اليوبيل.
م�ساحة الأر�ض )3.100( :دومن تنظيم جتاري ب�أحكام خا�صة.
�سيـر العمـل:
مت العم���ل على درا�س���ة �آلي���ة �إ�س���تثمار وتطوير
قطع���ة �أر�ض اجلاردنز بال�ش���راكة م���ع جمعية
الرخاء لرجال الأعمال التعاونية لإقامة جممع
جت���اري عل���ى قطع���ة الأر����ض حي���ث مت �إجراء
العديد من الدرا�س���ات خالل ع���ام  2014ومن
املتوق���ع �إتخ���اذ ق���رار نهائي بداية ع���ام 2015
لتحديد �آلية �إ�س���تثمار امل�شروع مبا يحقق �أرباح
جمزية للم�ساهمني.
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م�شـروع �أر�ض ال�صالحية (روابي ال�صالحية):
و�صـف امل�شـروع:
املوقع :تقع على امتداد ج�سر املطار -م�أدبا بني م�شروع منازل االماراتية وم�شروعي زينة عمان .2.1
عدد القطع  )93( :قطعة �سكنية )16( .قطعة جتاري.
م�ساحة الأر�ض )82( :دومن تنظيم ب�أحكام خا�صة.
�سيـر العمـل:
قامت ال�ش���ركة يف عام  2014ب�ش���راء قطعة �أر�ض يف منطقة ال�ص�ل�احية  /اجليزة مب�س����احة ( )82دومن
والتي تقع بعد ج�سر مطار امللكية علياء باجتاه م�أدبا بحوايل ()2كم.
ّمت احل�صول على موافقة جمل�س التنظيم الأعلى على �إفراز قطعة الأر�ض �إلى قطع �سكنية مب�ساحة ()500
مرت مربع للقطعة الواحدة (�سكن جـ) حيث بلغ عدد القطع ال�سكنية املفرزة ( )93قطعة.
�ستقوم ال�شركة بتنفيذ �أعمال البنية التحتية لقطع الأرا�ضي خالل عام .2015
بد�أت ال�شركة بعملية ت�سويق قطع الأرا�ضي بداية عام  2015و ّمت بيع عدد من القطع على املخططات.
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م�شـروع تـل الرمـان:
و�صـف امل�شـروع:
املوقع :يقع امل�شروع مبحاذاة جامعة فيالدلفيا على طريق عمان – جر�ش.
م�ساحة الأر�ض الإجمالية ( )72دومن.
طبيعة امل�ش����روعّ :مت �إفراز امل�ش����روع �إلى  44قطعة �أر�ض �سكنية مب�ساحة دومن تقريب ًا وقطعة واحدة مب�ساحة
 10دومن لال�ستثمار ال�سياحي لت�شتمل على مطاعم و�شاليهات �سياحية بالإ�ضافة �إلى منطقة خدمات عامة.
�سيـر العمـل:
ّمت بيع كامل قطع امل�شروع ال�سكنية وبالبالغ عددها ( )44قطعة.
ّمت درا�س����ة �إمكانية �إفراز القطعة ال�س����ياحية يف امل�ش����روع والبالغ م�س����احتها ( )10دومنات تقريب ًا �إلى قطع
�س����كنية عل����ى غرار القطع ال�س����ابقة وت�س����ويقها حيث قامت ال�ش����ركة بعر�����ض قطعة الأر�ض عل����ى عدد من
امل�ستثمرين ليتم ا�ستثمار القطع �سواء بال�شراكة �أو ب�إقامة منتجع �سياحي.
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� )16أتعـاب التدقيـق واخلدمـات املهنيـة الأخـرى:
بلغ���ت �أتعاب التدقيق واخلدمات املهنية الأخرى لل�ش���ركة الأم و�ش���ركاتها التابعة لع���ام  2014مبلغ ()70.271
دينار وكما يلي-:
� )1أتعاب التدقيق اخلارجي :مبلغ ( )16.530دينار .
� )2أتعاب التدقيق الداخلي :مبلغ ( )9.048دينار .
� )3أتعاب ا�ست�شارات �شرعية :مبلغ ( )4.200دينار .
� )4أتعاب ا�ست�شارات �ضريبية :مبلغ ( )3.800دينار .
� )5أتعاب حماماة (ق�ضايا) :مبلغ ( )36.693دينار.
� )17أ .عدد الأ�سهم اململوكة من قِبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة-:
الرقم

الإ�س ــم

املن�صــب

اجلن�سيــة

1

�صندوق التقاعد لأع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني
مي ّثلها املهند�س ماجد علي الطباع

رئي�س جمل�س
الإدارة

�أردنية

2

�شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية نائب رئي�س
مي ّثلها ال�سيد معن علي ال�سحيمات
جمل�س االدارة

�أردنية
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عدد الأ�سهم
كما هي بتاريخ
2014/12/31
5.173.702

عدد الأ�سهم
كما هي بتاريخ
2013/12/31
5.173.702

ـ
3.280.628

ـ
3.280.628

ـ
2.940.118

ـ
3.050.000

26.920
1.280.000

26.920
1.280.000

ـ
1.257.010

ـ
1.257.010

ـ
400.000

ـ
400.000

82.504

82.504
400.000

3

�شركة مزن لال�ستثمار والتطوير العقاري
مي ّثلها ال�سيد منذر �سعد الدين الزميلي

ع�ضو

�أردنية

4

نقابة املحامني الأردنيني
مي ّثلها الأ�ستاذة نور (حممد �شاهر) الإمام

ع�ضو

�أردنية

5

�صندوق الت�أمني االجتماعي لأع�ضاء نقابة
املهند�سني الأردنيني
مي ّثلها املهند�س زهري �صالح العمري

ع�ضو

�أردنية

6

�شركة امل�أمونية لال�ستثمارات والتجارة
مي ّثلها الدكتور فايز حممد عطيوي ال�سحيمات

ع�ضو

�أردنية

7

ال�سيد فهد عثمان عبده طويلة

ع�ضو

�أردنية

365.000

8

ال�سيد بكر �أحمد �شريف عودة

ع�ضو

�أردنية

50.003

50.003

9

نقابة مقاويل الإن�شاءات الأردنيني
مي ّثلها املهند�س �أحمد الطراونة

ع�ضو

�أردنية

50.000

50.000

ـ

ـ

ب .عـدد الأ�سهـم اململوكـة من ِقبـل �أ�شخـا�ص الإدارة العليـا:
الرقم

الإ�س ــم

املن�صـب

1

م .حممد �أحمد نوفل

املدير العام

عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2014/12/31
ــ

عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2013/12/31
ــ

2

م� .أحمد �صربي القدومي

املدير التنفيذي لدائرة امل�شاريع

ــ

ــ

3

ح�سن عبداجلليل القطاونة

املدير املايل

ــ

ــ

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

1

الإ�س ــم

املن�صـب

منذر �سعد الدين عبد ال�سالم الزميلي

ع�ضو جمل�س

ال�صلــة

عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2014/12/31

عدد الأ�سهم كما هي
بتاريخ 2013/12/31

عبد الرحمن منذر �سعد الدين الزميلي

�إبن

624

624

حباب منذر �سعد الدين الزميلي

�إبن

624

624

م�ساهمات ال�شركات امل�سيطر عليها من ِقبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا:
ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من ِقبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
� )18أ .مزايـا ومكافـ�آت رئيـ�س و�أع�ضـاء جملـ�س الإدارة:
ال�شخ�ص الطبيعي الذي ميثل الع�ضوية بدل تنقالت مكاف�أة للعام 2013
ا�س ــم الع�ضـو
الرقم
م .ماجد علي الطباع
2.400
2.880
� 1صندوق التقاعد لأع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني
رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد معن علي ال�سحيمات
2.400
2.880
� 2شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2.400
2.880
ال�سيد منذر �سعد الدين الزميلي
�شركة مزن لال�ستثمار والتطوير العقاري
3
2.400
2.880
م .زهري �صالح العمري
�صندوق الت�أمني االجتماعي لأع�ضاء نقابة املهند�سني الأردنيني
4
2.400
2.880
ال�سيد فهد عثمان طويلة
ال�سيد فهد عثمان طويلة
5
2.400
2.880
الدكتور فايز حممد ال�سحيمات
�شركة امل�أمونية لال�ستثمارات والتجارة
6
2.400
الأ�ستاذة نور (حممد �شاهر) الإمام 2.880
نقابة املحامني الأردنيني
7
2.400
2.880
م�.أحمد يو�سف الطراونة
نقابة مقاويل الإن�شاءات الأردنيني
8
2.400
2.880
ال�سيد بكر �أحمد �شريف عودة
ال�سيد بكر �أحمد �شريف عودة
9
21.600
25.920
املجموع

ال توجد �أية مزايا عينية يتمتع بها رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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ب .املكافـ�آت والرواتـب واملزايـا التي ا�ستحقـت لل�سـادة �أ�شخـا�ص الإدارة العليـا:
رواتــب
الوظيفــة
الإ�ســم
الرقم
وبدالت
املدير العام 5.500 63.588
املهند�س حممد �أحمد نوفل
1
دينار
دينار
املهند�س �أحمد �صربي القدومي املدير التنفيذي 4.150 45.600
2
دينار
لدائرة امل�شاريع دينار
 3ال�سيد ح�سن عبداجلليل القطاونة املدير املايل 2.950 30.360
دينار
دينار

مكاف�آت

املجمـ ــوع

نفقات �سفر
ومياومات
2.690
دينار
ـ
ـ

املجموع
71.778
دينار
49.750
دينار
33.310
دينار
154.838
دينار

مزايا
�أخرى
�سيارة بدون
�سائق
�سيارة بدون
�سائق
-

 )19التربعـات واملِنـح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
ال توجد تربعات ومنح دفعتها ال�شركة خالل عام .2014
 )20العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة
�أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم:
�شراء قطع �أرا�ضي من �أرا�ضي جنوب عمان من �شركة �أن�سام للإ�ستثمارات العقارية والتي يكون �أحد �شركا�ؤها
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية.
�ش���راء قطع �أرا�ض���ي من �أرا�ض���ي جنوب عمان من ال�ش���ركة الفنية للمنتوجات اخلر�س���انية والتي يكون �أحد
�شركا�ؤها ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية �شركة ال�شرق العربي لال�ستثمارات املالية واالقت�صادية.
� )21أ .م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة:
ال توجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة خالل عام .2014
ب .م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي:
ال توجد م�ساهمة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي خالل عام .2014
 )22دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لل�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان
توليّ ال�شركة املهنية اهتمام ًا كبري ًا ملمار�سات احلوكمة امل�ؤ�س�سية ال�سليمة .كما يلتزم جمل�س �إدارة ال�شركة بتطبيق
�أعلى معايري الأداء املهنية على جميع ن�ش����اطات ال�ش����ركة .كما �أن ال�ش����ركة املهنية ت�س����عى لاللتزام بتطبيق كافة
التعليمات املتعلقة بدليل حوكمة ال�ش����ركات امل�س����اهمة العامة وقد ّمت ت�ش����كيل جلنة التدقيق منذ انطالقة ال�شركة
وممار�س����تها �أعمالها خالل العام  2007كما ّمت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت خالل العام  2010وذلك تلبي ًة
للمتطلب����ات القانونية لإدارة ال�ش����ركات امل�س����اهمة العامة .كما يعقد جمل�����س الإدارة اجتماعات دورية وغري دورية
بكامل �أع�ضائه ملناق�شة توجه ال�شركة وا�ستثماراتها والتغري يف امل�ؤ�شرات املهمة على ا�سرتاتيجية ال�شركة العامة.

36

�أو ًال :االلتزام باحلاكمية امل�ؤ�س�سية:
لدى ال�شركة جمموعة منتظمة من العالقات مع جمل�س الإدارة وامل�ساهمني وجميع الأطراف الأخرى ذات ال�صلة.
وتتناول هذه العالقات الإطار العام ال�س��ت�راتيجية ال�ش����ركة والو�س����ائل الالزمة لتنفيذ �أهدافها .وي�ض����من الإطار
العام للحوكمة امل�ؤ�س�س����ية املعاملة العادلة القائمة على امل�س����اواة بني جميع امل�س����اهمني .كما يعرتف بجميع حقوق
امل�س ��اهمني التي حددها القانون .وي�ؤ ّكد تزويدهم بجميع املعلومات املهمة حول ن�ش ��اط ال�ش ��ركة .والتزام �أع�ضاء
جمل�س الإدارة مب�س�����ؤوليتهم نحو ال�ش����ركة وامل�ساهمني .وهذا ما تقوم ال�ش����ركة بت�ضمينه يف تقريرها ال�سنوي بيان ًا
للجمهور عن مدى التزام �إدارة ال�شركة ببنود دليل احلوكمة.
ثانياً :جمل�س الإدارة (املجل�س):
 -1مبادئ عامة
�أ -يتحمل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية احلوكمة امل�ؤ�س�سية حماي ًة حلقوق امل�ساهمني .مبا يف ذلك توجه ال�شركة
اال�سرتاتيجي وحتديد الأهداف العامة للإدارة التنفيذية والإ�شراف على حتقيق هذه الأهداف.
ب -يتحمل املجل�س م�س�ؤوليات تطوير عمليات اال�ستثمار وتلبيتها للمتطلبات القانونية حفاظ ًا على م�صالح
امل�س���اهمني واجلهات الأخرى ذات العالقة .وكما يقوم املجل�س بالت�أ ّكد من �أن �إدارة ال�ش���ركة تتم ب�شكل
حكيم و�ضمن �أُطر القوانني والتعليمات النافذة وال�سيا�سات والأنظمة الداخلية لل�شركة.
ج -يقوم املجل�س برت�س���يخ مبد�أ التزام كل ع�ض���و من �أع�ضاء املجل�س جتاه ال�شركة وجميع م�ساهميها ولي�س
جتاه م�ساهم معني.
د -يقوم املجل�س بر�سم الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة بالإ�ضافة �إلى الرقابة على الإدارة التنفيذية التي
تقع عليها م�س����ؤوليات العمليات اليومية .ويت�أكد من مدى فعالية الأنظمة الداخلية ومدى تقيد ال�ش���ركة
باخلط���ة اال�س�ت�راتيجية وال�سيا�س���ات والإج���راءات املعتمدة �أو املطلوب���ة مبوجب القوان�ي�ن والتعليمات
ال�صادرة مبقت�ضاها.
 -2رئي�س املجل�س  /املدير العام
ال تربط بني الرئي�س واملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الثالثة .ورئي�س املجل�س لي�س تنفيذي ًا فهو غري
متفرغ وال ي�شغل �أية وظيفة يف ال�شركة.
 -3دور رئي�س املجل�س (الرئي�س)
�أ� -إقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�س والإدارة التنفيذية لل�ش���ركة وبني الأع�ض���اء التنفيذيني والأع�ض���اء
غري التنفيذيني.
ب -خلق ثقافة ت�ش���جع النقا�ش���ات والت�ص���ويت وكذلك النقد البناء حول الق�ضايا التي يوجد حولها تباين يف
وجهات النظر بني الأع�ضاء.
ج -الت�أ ّكد من و�صول املعلومات الكافية �إلى كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.
د -الت�أ ّكد من التزام ال�شركة مبعايري احلاكمية امل�ؤ�س�سية من خالل الأنظمة والتعليمات الداخلية يف ال�شركة.
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 -4ت�شكيلة املجل�س
�أ -يت�أ ّلف جمل�س �إدارة ال�ش���ركة املهنية من ت�سعة �أع�ضاء منتخبني من قبل الهيئة العامة لفرتة �أربع �سنوات.
و ّمت انتخاب رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ب -لدى املجل�س تنوع يف اخلربات العملية واملهنية واملهارات املتخ�ص�ص���ة والتي ت�ؤهل كل ع�ض���و لإبداء ر�أيه
يف مناق�شات املجل�س با�ستقاللية.
ج� -إنّ �أع�ض���اء املجل�س احلايل �أع�ض���اء م�س���تقلني (الع�ض���و الذي ال يربطه بال�ش���ركة �أي عالقة �أخرى غري
مما يجع���ل قراراته ال تت�أثر ب����أي اعتبارات .ويراعى توف���ر احلد الأدنى
ع�ض���ويته يف جمل����س الإدارة) ّ
للمتطلبات الواجب توفرها – ح�سب �أحكام القانون واحلاكمية امل�ؤ�س�سية  -يف الع�ضو امل�ستقل.
 -5تنظيم �أعمال املجل�س
�أ -بهدف �ض���مان �شمولية املوا�ض���يع املعرو�ض���ة يف اجتماعات املجل�س .فقد عقد املجل�س ( )9اجتماعات
خالل العام .2014
ب -تقوم الإدارة التنفيذية باقرتاح املوا�ضيع التي تراها مهمة على جدول �أعمال كل اجتماع.
يتم بحث املوا�ضيع املعرو�ضة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل �شمويل.
تّ -
ث�	-أع�ضاء املجل�س م�ستقلني مما يوفر قرارات مو�ضوعية ويحافظ على م�ستوى من الرقابة وي�ضمن توازن
العالقة بني الإدارة وامل�ساهمني.
ج -تق���وم ال�ش���ركة بتزويد �أع�ض���اء املجل����س باملعلوم���ات الكافية وقبل م���دة كافية من اجتماع���ات املجل�س
لتمكينهم من اتخاذ القرارات املنا�سبة.
تتم خالل اجتماعات املجل�س.
ح -يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين كافة نقا�شات املجل�س التي ّ
خ -م�س����ؤوليات �أع�ض���اء جمل�س الإدارة حمددة ووا�ضحة ومبا يتما�شى والت�شريعات ذات العالقة (و�أع�ضاء
املجل�س على �إطالع بذلك).
د�	-إن جميع العمليات التي تتطلب موافقة املجل�س تكون مو�ضحة كتابياً.
ذ -يطلع �أع�ضاء املجل�س على التطورات داخل ال�شركة والقطاعات اال�ستثمارية املحلية والدولية من خالل
تقارير ودرا�سات تقدمها الإدارة.
ر�	-إن ات�صال �أع�ضاء املجل�س وجلانه متاح مع الإدارة التنفيذية.
ز -لل�ش���ركة هيك تنظيمي يبني الت�سل�س���ل الإداري (مب���ا يف ذلك جلان املجل����س والإدارة التنفيذية) ويتم
ت�ضمينه التقارير ال�سنوية الطالع امل�ساهمني.
�س -يت�أ ّكد �أمني �س���ر املجل�س من اتباع �أع�ض���اء املجل�س للإجراءات املقررة من املجل�س .ومن نقل املعلومات
بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه والإدارة التنفيذية .بالإ�ضافة �إلى حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وكتابة
حما�ض���ر االجتماع .ويحدّد املجل�س وظيفة ومهام �أمني �س���ر املجل�س ب�شكل ر�سمي وكتابي ومبا يتما�شى
يتم اتخاذ �أي قرار يتعلق بتعيينه �أو تنحيته من قبل املجل�س
وم�ستوى امل�س�ؤوليات امل�شار �إليها �أعاله .كما ّ
بالإجماع.
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� -6أن�شطة املجل�س :التعيينات والتطوير
�أ .تت�ضمن �سيا�سة املجل�س تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة املنا�سبة.
يتم احل�ص���ول عل���ى موافقة املجل�س عند تعيني بع�ض املدراء التنفيذي�ي�ن بعد الت�أ ّكد من توفر اخلربات
بّ .
املطلوبة لديهم بوا�سطة جلنة الرت�شيحات.
� -7أن�شطة املجل�س :التقييم الذاتي وتقييم �أداء املدير العام
�أ .يقوم املجل�س بتقييم �أدائه ككل .مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا وذلك باتباع �أ�س�س عملية وعلمية حمددة
ومعتمدة يف تقييم فعاليته.
يتم تقييم املدير العام من قبل املجل�س �سنوي ًا.
بّ .
� -8أن�شطة املجل�س :التخطيط� ،أنظمة ال�ضبط والرقابة ،ميثاق �أخالقيات العمل ،تعار�ض امل�صالح
�أ .يقوم املجل�س بتحديد �أهداف ال�ش���ركة ور�س���م واعتماد ا�س�ت�راتيجيات لتحقيق ه���ذه الأهداف .وتقوم
الإدارة التنفيذية بو�ضع خطط عمل (مبا فيها املوازنات) حتقيق ًا لذلك .ويقوم املجل�س باعتماد خطط
العمل والت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بتنفيذ ذلك.
ب .يق���وم املجل����س بالت�أك���د دوم ًا من �أن ال�ش���ركة تتمت���ع بنزاهة عالية يف ممار�س���ة �أعماله���ا وذلك تقيد ًا
بدليل العالقة مع �أ�ص���حاب امل�ص���الح وكذلك دليل منع ا�ستغالل املعلومات حتى ال يكون هنالك تعار�ض
للم�ص���الح خالل ال�ص���فقات التي تقوم بها ال�ش���ركة ويط ّبق ميثاق �أخالقيات العم���ل على كافة موظفي
ال�شركة و�أع�ضاء املجل�س .وتت�ضمن هذه الأدلة ما يلي:
 -1قواعد و�إجراءات تنظم العمليات مع الأطراف ذوي العالقة �سواء بني ال�شركة وموظفيها �أو �أع�ضاء
جمل�س �إدارتها �أو �ش���ركاتهم .فال ي�ش���ارك الع�ض���و يف �أي اجتماع يتم فيه الت�ص���ويت على تعاقد �أو
ويتم الإف�ص���اح عنها يف التقرير ال�س���نوي لل�شركة .ويقوم املدقق الداخلي
اتفاق من هذا العملياتّ .
وجلنة التدقيق بالت�أ ّكد من �أن عمليات الأطراف ذوي العالقة قد متت وفق ًا لهذه ال�سيا�سة.
�	-2أنظمة �ض���بط وا�ضحة متنع �أع�ضاء املجل�س واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات الداخلية يف ال�شركة
مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
ثالثا :جلـان املجلـ�س:
� -1أحكام عامة:
�أ .ي�ش��� ّكل املجل�س جلان ويفو�ض���ها ب�صالحيات وم�س����ؤوليات حمددة لزيادة فاعلية و�أداء املجل�س .وتقوم
هذه اللجان برفع تقاريرها �إلى املجل�س.
ويتم بيان �أ�سماء �أع�ضاء هذه اللجان وملخ�ص
ب .يعتمد مبد�أ ال�ش���فافية يف تعيني �أع�ض���اء جلان املجل�سّ .
عن مهامها �ضمن التقرير ال�سنوي لل�شركة.
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 -2جلنة التدقيق
ويتم بيان �أ�سماء �أع�ضاء
�أ -تت�أ ّلف جلنة التدقيق يف ال�ش���ركة من ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني وغري تنفيذينيّ .
هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي لل�شركة.
ب -يكون على الأقل ع�ضوين من �أع�ضاء جلنة التدقيق حا�صلني على م�ؤهالت علمية و�/أو خربة عملية يف
جماالت الإدارة املالية.
ت -تقوم جلنة التدقيق مبمار�س���ة امل�س����ؤوليات وال�ص�ل�احيات املوك ّلة �إليها مبوجب قانون ال�ش���ركات و�أي
ت�ش���ريعات �أخرى ذات عالقة .ويت�ض��� ّمن ذلك مراقبة ومراجعة (نتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي
واخلارجي لل�شركة .البيانات املالية� .أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية).
ث -تق���وم جلنة التدقيق بتقدمي التو�ص���يات للمجل�س بخ�ص���و�ص املدقق اخلارجي /والداخلي و�س���واء من
تقييم �أداء �أو �أ ّية �أمور �أخرى تتعلق به.
ج -للجنة التدقيق احل�ص���ول عل���ى �أي معلومات من الإدارة التنفيذية وكذلك لها ا�س���تدعاء �أي موظف �أو
ع�ضو جمل�س �إدارة حل�ضور اجتماعاتها.
ح -تقوم جلنة التدقيق باالجتماع مع املدقق اخلارجي .املدقق الداخلي .مرة واحدة على الأقل يف ال�س���نة
وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية.
خ -م�س����ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س����ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على
كفاية �أنظمة الرقابة الداخلية لل�شركة.
د -تعتم���د جلن���ة التدقيق خطة التدقيق ال�س���نوية وتراق���ب تطبيقها وتدر�س مالحظ���ات املدققني (تتو ّلى
الإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي).
 -3جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
�أّ -مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف ال�شركة من خم�سة �أع�ضاء م�ستقلني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ب -تقوم جلنة الرت�ش����يحات واملكاف�آت بتحديد فيما �إذا كانت للع�ض����و �ص����فة الع�ض����و امل�س����تقل �أم ال ح�س����ب احلد الأدنى
ملتطلبات ا�ستقاللية الع�ضو.
ت -تقوم اللجنة بتوفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن ال�شركة لأع�ضاء املجل�س عند الطلب.
ث -تو�صي جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملكاف�آت (مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملزايا الأخرى) للمدير العام.
ج -تتو ّل����ى اللجن����ة م�س�����ؤولية الت�أكد من وجود �سيا�س����ة مكاف�آت لدى ال�ش����ركة ت�ض���� ّمن �أن تكون املكاف�����آت والرواتب كافية
ال�س����تقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف ال�ش����ركة واالحتفاظ بهم وب�شكل يتما�شى مع املكاف�آت  /الرواتب املمنوحة من
قبل ال�شركات املماثلة يف ال�سوق.
ً
ح -يت ّم الإف�صاح عن ملخ�ص املكاف�آت لدى ال�شركة يف التقرير ال�سنوي مت�ضمنا مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س ورواتب �أع�ضاء
الإدارة العليا.
خ -ميكن للجنة ت�س����مية �أ�شخا�ص من �أع�ضاء املجل�س لإعادة تر�ش����يحهم وانتخابهم من الهيئة العامة ً
وفقا لأحكام قانون
ال�شركات.
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رابعاً :ال�ضبـط والرقابـة الداخليـة:
� -1أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية:
يقوم املجل�س بت�ض���مني التقرير ال�س���نوي لل�ش���ركة نبذة ح���ول �أنظمة ال�ض���بط والرقابة الداخلية مت�ض���من ًا
ّ
(تو�ض���ح مل�س����ؤولية الإدارة التنفيذية و�إطار العمل والتقييم لهذه الأنظمة .وكذلك بيان �أ ّية مواطن �ض���عف
وتعديل لهذه الأنظمة) كما يت�ض ّمن التقرير ال�سنوي ملجل�س �إدارة ال�شركة:
�أ -تقرير من املدقق اخلارجي يبني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
ب -تقرير من اللجنة ال�شرعية يبينّ ر�أيهم يف التزام الإدارة التنفيذية بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على
�أعمال ال�شركة.
ولدى ال�ش���ركة �إجراءات مت ّكن املوظفني من الإبالغ وب�ش���كل �س���ري يف حينه عن وجود خماوف بخ�ص���و�ص
ويتم
احتمالية حدوث خمالفات وب�ش���كل ي�س���مح ب�أن يتم التحقيق با�س���تقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتهاّ .
مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة التدقيق.
 -2التدقيق الداخلي:
�أّ -مت التعاق���د مع مدق���ق داخلي (طرف ثالث) وعالقته ب�ص���ورة مبا�ش���رة مع جلنة التدقي���ق .وللمدقق
الداخلي احل�ص���ول على �أي معلومة واالت�ص���ال ب�أي موظف وله كافة ال�صالحيات التي متكنه من �أداء
املهام املوك ّلة �إليه .ويقوم املدقق الداخلي بتقدمي تقارير ربع �سنوية عن �أعمال ال�شركة.
ب -املدقق الداخلي م�س�ؤو ًال عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي وتكون م�س�ؤوليته مبا�شرة �أمام جلنة
التدقيق.
ت -ميار����س املدقق الداخلي مهامه ويعد تقاريره كاملة دون �أي تدخل خارجي ويحق له مناق�ش���ة التقارير
مع الدوائر التي ّمت تدقيقها.
ث -تت�ض��� ّمن امل�س����ؤولية الأ�سا�سية للمدقق الداخلي – والتي يجب �أن تقوم على �أ�سا�س املخاطر – مراجعة
وبح���د �أدن���ى العملي���ات املالية يف ال�ش���ركة وكذل���ك االمتثال ل�سيا�س���ات ال�ش���ركة الداخلي���ة واملعايري
والإجراءات والقوانني والتعليمات ذات العالقة.
ج -تت�ض���من امل�س����ؤولية الأ�سا�س���ية للمدق���ق الداخلي الت�أ ّكد م���ن تنفيذ العملي���ات وفق ًا لأحكام ال�ش���ريعة
الإ�سالمية .وما يق ّره امل�ست�شار ال�شرعي لل�شركة.
 -3امل�ست�شارون ال�شرعيون (جمموعة الرقابة لال�ست�شارات ال�شرعية):
ّمت التعاقد مع جمموعة الرقابة لال�ست�شارات ال�شريعة والتي توفر لل�شركة امل�شورة ال�شرعية لأعمال ال�شركة
والرقابة عليها من خالل علماء �شرعيني وذلك بالقيام مبا يلي:
 -1درا�سة املو�ضوعات واال�ستف�سارات وال�صيغ املختلفة التي تتعامل بها ال�شركة للت�أكد من �أ ّنها تن�سجم مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 -2التحقق من وجود ال�سند الفقهي امل�ؤ ّيد لعمل ال�شركة يف نطاق عمليات اال�ستثمار.

41

 -3التحقق من مراعاة ال�ض���وابط ال�ش���رعية لكل العقود والتعليمات وغريها م���ن املعامالت (وتعديالتها
لتتوافق و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية).
يتم فيه مراجعة البيانات املالية والإي�ض���احات املرفقة بها
�	-4إ�ص���دار تقرير �س���نوي عن كل �س���نة منتهية ّ
ت�أكيد ًا لعدم خمالفتها �أحكام ال�شريعة.
 -4التدقيق اخلارجي:
يق���وم املدق���ق اخلارجي بتزويد جلنة التدقي���ق بتقاريره .ويجتمع املدقق اخلارجي م���ع جلنة التدقيق بدون
ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
خام�ساً :العالقـة مـع امل�ساهميـن:
 -1تقوم ال�شركة باتخاذ خطوات لت�شجيع امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 -2يح�ضر ر�ؤ�ساء اللجان املنبثقة عن املجل�س االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 -3يح�ض���ر مم ّثلون عن املدققني اخلارجيني االجتماع ال�س���نوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن �أي �أ�سئلة
قد تطرح حول تقرير املدقق.
 -4يراعى الت�صويت على كل ق�ضية على حدى تثار خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 -5ينتخب �أع�ضاء املجل�س واملدقق اخلارجي �أو يعاد انتخابهم خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ووفق ًا
ملا جاء يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
يتم ن�شر نتائج �أعمال االجتماع ح�سب �أحكام القانون.
 -6بعد انتهاء االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ّ
�ساد�ساً :ال�شفافيـة والإف�صـاح:
 -1تقوم ال�ش���ركة بالإف�ص���اح وفق��� ًا للمعايري املحا�س���بية والتعليم���ات والقوانني النافذة والت�ش���ريعات ذات
العالقة.
ّ -2
تو�ض���ح ال�ش���ركة يف تقريرها ال�س���نوي م�س����ؤوليتها جتاه دقة وكفاية البيانات املالية لل�ش���ركة واملعلومات
الواردة يف تقريرها ال�سنوي.
 -3ل ��دى ال�ش ��ركة خطوط ات�ص ��ال مع ال�س ��لطات الرقابية وامل�س ��اهمني واجلمهور ب�ش ��كل ع ��ام وتكون هذه
اخلطوط من خالل ما يلي:
�أ -ق�س���م امل�س���اهمني يعمل على توفري معلومات �ش���املة ومو�ض���وعية وحمدثة عن ال�ش���ركة وم�ش���اريعها
وو�ضعها املايل.
يتم �إ�صداره بعد نهاية ال�سنة املالية.
ب -التقرير ال�سنوي والذي ّ
جـ -االجتماعات الدورية بني الإدارة التنفيذية يف ال�شركة وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.
هـ -توفري املعلومات املت�ضمنة يف التقرير ال�سنوي على املوقع الإلكرتوين لل�شركة ب�شكل حمدّث.
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 -4يت�ض ّمن التقريـر ال�سنوي لل�شركة �إف�صاح ًا عن م�شاريع ال�شركة احلالية وامل�ستقبلية والو�ضع املايل لل�شركة.
 -5يت�ض ّمن التقرير ال�سنوي وكجزء من االلتزام بال�شفافية والإف�صاح الكامل على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�أ -دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى ال�شركة والتفا�صيل ال�سنوية اللتزامها ببنودها.
ب -معلومات كاملة عن كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ج -ملخ�ص للهيكل التنظيمي لل�شركة وملخ�ص ملهام وم�س�ؤوليات و�صالحيات جلان املجل�س.
هـ -عدد مرات اجتماع املجل�س وجلان املجل�س.
و -ملخ�ص عن �سيا�سة املكاف�آت و�أعلى راتب ّمت دفعه للإدارة التنفيذية.
ز� -شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
ح -امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة.
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جـدول �أعمـال �إجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الثامن
 -1تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابع املنعقد بتاريخ .2014/4/29
 -2مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة ال�سابع واخلطة امل�ستقبلية لعام .2015
� -3سماع تقرير مدققي احل�سابات للفرتة من  2014/1/1ولغاية .2014/12/31
 -4مناق�شة امليزانية العمومية وبيان الدخل للفرتة من  2014/1/1ولغاية .2014/12/31
� -5إبراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة للفرتة من  2014/1/1ولغاية .2014/12/31
 -6انتخاب مدققي ح�سابات لل�شركة لل�سنة املالية  2015وحتديد �أتعابهم �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
 -7انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة الثالث لل�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان.
� -8أ ّية �أمور �أخرى يوافق على طرحها  %10على الأقل من حملة �أ�سهم ال�شركة املهنية.

رئي�س جمل�س الإدارة

م .ماجد الطباع
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير الهيئة العلمية
ملجموعة الرقابة لال�ست�شارات ال�شرعية
عن البيانات املالية لل�شركة املهنية لعام 2014

احلمد هلل وال�صالة ال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحابته �أجمعني� .أما بعد ..
ف�إن جمموعة الرقابة لال�ست�ش���ارات ال�ش���رعية .واملتعاقدة مع ال�ش���ركة املهنية لال�س���تثمارات العقارية
واال�س���كان للقيام بالتدقيق وتقدمي اال�ست�ش���ارات ال�شرعية لها .قد �أدت عملها املطلوب .وكانت ح�صيلة
�سنة  2014على النحو التايل :
 -1ا�س���تقبلت طلبات لال�ست�ش���ارة ال�ش���رعية عن عدد من الأحكام� .س���واء عرب الهاتف �أو الربيد
الإلكرتوين.
 -2عقدت ال�ش���ركة عدد من االجتماعات ملناق�ش���ة ماورد من ال�ش���ركة املهنية لغاية اال�ستي�ض���اح
واالجابة على ذلك.
 -3قامت ال�ش���ركة بعدد من الزيارات لل�ش���ركة املهنية يف مقرها والتقت خاللها بال�س���يد املدير
العام واملدير املايل والأخوة املوظفني امل�س�ؤولني عن �أعمال ال�شركة املالية والإدارية .
 -4كان من �أبرز ما بحثته جمموعة الرقابة و�أجابت عليه :
 الرد على ا�ستف�سارات حول حمفظة الأ�سهم اال�ستثمارية. الرد على عقود بيع ال�شقق يف م�شروع ريا�ض املهند�سني بالتق�سيط. الإجابة عن �أ�سئلة حول عرو�ض ا�ستثمارية ترد لل�شركة. الرد على اال�ستف�سار حول اال�ستثمار يف �شركة احلياة لل�صناعات الدوائية.	�إبداء الر�أي ال�شرعي حول اال�ستثمار وطلبات ال�شراء.واتفاقية بيع �أرا�ضي ال�صالحية.كما اطلعت على البيانات املالية املوحدة لل�شركة املهنية عن الفرتة 2014/1/1م ولغاية 2014/12/31م
وبعد االطالع والتدقيق ف�إننا ن�ؤكد على التزام ال�شركة املهنية ب�ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية يف عقودها
ومعامالته���ا التي اطلعنا عليها خالل عام 2014م  .ونو�ص���ي بامل�ص���ادقة على القوائ���م املالية والتقرير
ال�سنوي لها.
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ون�ؤكد على م�ش����ؤولية �إدارة ال�ش���ركة وكادرها يف متابعة التزامها بالعمل وفق �أحكام ومبادئ ال�ش���ريعة
الإ�سالمية  .و�إن م�س�ؤوليتنا تنح�صر يف �إبداء ر�أي م�ستقل بنا ًء على ما نطلع عليه.
كما ن�ؤكد على التو�صية مبا يلي:
 االلتزام بالأعمال التي قامت على �أ�سا�س���ها ال�ش���ركة وهو املجال العق���اري الفعلي .والعمل علىالتخل�ص من �أ�سهم ال�شركات غري الإ�سالمية وال�شركات ال�ضعيفة.
 عدم امل�ضاربة بالأ�سهم مطلق ًا .ويف حال الإبقاء على �أ�سهم ال�شركات الكبرية والناجحة .فيكونفقط للح�صول على �أرباح منها .ولي�س للتداول وامل�ضاربة.
 الت�أكيد على �ضرورة حتريك الأموال املر�صدة لدى ال�شركة .وال�سعي لت�شغيلها بامل�شاريع املختلفةبعد درا�ستها .وعدم االكفتاء ب�إيداعها لدى البنوك الإ�سالمية.
 تذكري الأخوة امل�س���اهمني مبعادلة ح�ساب زكاة �أ�سهمهم يف ال�شركة علم ًا ب�أنّ ن�سبة وعاء الزكاةمن ر�أ�س املال هي :% 88.432
عدد الأ�سهم × قيمة ال�سهم يوم الزكاة ×%2.5 × %88٫432
والناجت هو زكاة املال املطلوبة من امل�ساهم
(من يعتمد ال�سنة امليالدية يف �إخراج الزكاة ي�ضرب بن�سبة  × %2.577 :بد ًال من .)%2.5
واهلل نعم الوكيل
عـ  /الهيئة العلمية
ملجموعة الرقابة لال�ست�شارات ال�شرعية
د� .أ�سامة فتحي �أبوبكر
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البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014
وتقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
املهنيون العرب
(�أع�ضاء يف جرانت ثورنتون العاملية)
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
فهــــر�س
املحتويات

�صفحة

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

52-51

بيان املركز املايل املوحد كما يف  31كانون الأول 2014

53

بيان الدخل ال�شامل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014

55

بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014

56

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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76-57

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
ال�سادة م�ساهمي
ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
مقدمة
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لل�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة
والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف  31كانون الأول  2014وك َّال من بيان الدخل ال�شامل املوحد وبيان
التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص ًا لأهم
ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة والإي�ضاحات املرفقة بها.
م�س�ؤولية جمل�س �إدارة ال�شركة عن البيانات املالية املوحدة
�إن �إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة املرفقة ب�صورة عادلة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية هي من م�س�ؤولية
جمل�س �إدارة ال�شركة ،وت�شمل هذه امل�س�ؤولية الإحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف الى �إعداد وعر�ض البيانات املالية
املوحدة ب�صورة عادلة وخالية من �أية �أخطاء جوهرية �سوا ًء كانت نتيجة خط�أ �أو�إحتيال.
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أينا حول البيانات املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إلى �إجراءات التدقيق التي قمنا بها ,لقد مت قيامنا
بهذه الإجراءات وفقا ملعايري التدقيق الدولية والتي تتطلب الإلتزام بقواعد ال�سلوك املهني والتخطيط لعملية التدقيق
بهدف احل�صول على درجة معقولة من القناعة ب�أن البيانات املالية املوحدة ال تت�ضمن �أية �أخطاء جوهرية ,كما ت�شمل
�إجراءات التدقيق احل�صول على بيـِّـنات حول املبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة .ت�ستند �إجراءات
التدقيق املختارة الى تقدير مدقق احل�سابات وتقييمه ملخاطر وجود �أخطاء جوهرية يف البيانات املالية املوحدة �سوا ًء
كانت نتيجة خط�أ �أو احتيال� ،إن تقييم املدقق لهذه املخاطر يت�ضمن درا�سة �إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد
وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة ،وهو يهدف الى �إختيار اجراءات التدقيق املنا�سبة وال يهدف الى �إبداء
ر�أي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة ،تت�ضمن �إجراءات التدقيق �أي�ضا تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات
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املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات الهامة التي �إ�ستندت �إليها الإدارة يف �إعداد البيانات املالية املوحدة
وتقييم ًا عام ًا لطريقة عر�ضها ،ويف �إعتقادنا �أن بيـِّـنات التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لإبداء ر�أينا حول
البيانات املالية املوحدة.
الر�أي
يف ر�أينا� ،أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تـُظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل املوحد لل�شركة
املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة كما يف  31كانون الأول  2014و�أدائها املايل املوحد
وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية و�إن البيانات املالية املوحدة املرفقة والبيانات
املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة معها ،ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها.

�أمـني �سـمارة (�إجازة )481
الـمـهـنـيــون الـعـرب
(�أع�ضاء يف جـرانت ثورنتون)
عمان يف � 18آذار 2015
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
بيان املركز املايل املوحد كما يف  31كانون االول 2014
(بالدينار الأردين)
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
مشاريع تحت التنفيذ
استثمار في شركة حليفة
ممتلكات ومعدات
ذمم مدينة تستحق بعد أكثر من عام
ذمم جهات ذات عالقة مدينة تستحق بعد أكثر من عام
شيكات برسم التحصيل تستحق بعد أكثر من عام
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
أراضي معدة للبيع
عقارات معدة للبيع
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة تستحق خالل عام
ذمم جهات ذات عالقة مدينة تستحق خالل عام
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
دفعات مقدمة للمقاولين
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل عام
ودائع ألجل لدى بنك إسالمي
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
احتياطي اجباري
ما تملكه الشركة التابعة من أسهم الشركة األم
حصة الشركة من بنود الدخل الشامل األخرى في الشركة الحليفة
أرباح مرحلة
مجموع حقوق مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
مخصص مقابل مصاريف تطوير أراضي
دفعات مقبوضة مقدما ً على حساب بيع أراضي وعقارات
أمانات رديات المساهمين
مطالبات ومحتجزات مقاولين
ذمم جهات ذات عالقة دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاح
3
4
5
19
6

7
8
9
19
10
6
11
12

2014

2013

ـ
559,043
36,395
364,740
1,488,568
235,967
2,684,713

18,223,152
730,391
60,692
ـ
ـ
144,787
19,159,022

19,656,254
13,174,490
284,398
820,530
1,788,117
3,511,010
82,000
355,285
5,370,337
1,831,257
46,873,678
49,558,391

3,911,677
15,393,097
251,898
681,574
ـ
3,172,587
ـ
155,960
3,862,868
1,561,011
28,990,672
48,149,694

44,000,000
206,073
)
(717,832
ـ
1,380,326
44,868,567
3,059,686
47,928,253

44,000,000
68,385
)
(717,832
)
(38,880
375,160
43,686,833
3,581,423
47,268,256

686,717
80,310
485,526
28,600
42,190
306,795
1,630,138
49,558,391

ـ
51,020
619,982
121,268
1,873
87,295
881,438
48,149,694

13

14
15

19
16
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
بيان الدخل ال�شامل املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2014
(بالدينار الأردين)
إيضاح
إيرادات بيع أراضي وعقارات
كلفة األراضي والعقارات المباعة
مجمل الربح
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
عوائد أرباح الودائع لدى البنوك
أرباح أسهم موزعة
مصاريف إدارية
مصاريف بيع وتسويق
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل
عموالت شراء وبيع أسهم
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح السنة قبل الضريبة
ضريبة دخل السنة
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل
بيان الدخل الشامل في الشركة الحليفة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربح السنة يعود الى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين

17
18

4

23

10,783,300
() 9,271,944
1,511,356
488,475

3,084,982
() 2,693,525
391,457
32,117

265,432
101,188
(563,730
(128,888
(102,261

20

283,303
130,143
) (532,877
) (98,066
) 144,922

) (8,858
(21,991
(46,126( ) 168,886
) (21,600
(45,000
274,415
1,335,695
)
(21,509( ) 148,236
252,906
1,187,459
)

(8,698

1,184,997

244,208

1,184,196
3,263
1,187,459

226,420
26,486
252,906

1,181,734
3,263
1,184,997
0,027

217,722
26,486
244,208
0,005
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)
)

)
)
)

(2,462

إجمالي الدخل الشامل للسنة يعود الى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين
حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة
العائد لمساهمي الشركة

2014

2013

)

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014
(بالدينار الأردين)
الرصيد كما في 2013/12/31

شركة تابعة في جاري الشركاء

حصة حقوق غير المسيطرين من إطفاء خسائر

حقوق غير المسيطرين

خالل بيان الدخل الشامل في الشركة الحليفة

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من

إحتياطي إجباري

إجمالي الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في 2013/1/1

الرصيد كما في 2014/12/31

حقوق غير المسيطرين

خالل بيان الدخل الشامل في الشركة الحليفة

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من

إحتياطي إجباري

إجمالي الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في 2014/1/1

44,000,000

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

44,000,000

44,000,000

ـ

ـ

ـ

ـ

44,000,000

المدفوع

رأس المال

68,385

ـ

ـ

ـ

26,522

ـ

41,863

206,073

ـ

ـ

137,688

ـ

68,385

اإلجباري

اإلحتياطي

(717,832

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

(717,832

(717,832

ـ

ـ

ـ

ـ

(717,832

الشركة األم

من أسهم

التابعة

)

)

)

)

ما تملكه الشركة

ـ

ـ

(38,880

ـ

ـ

77,028

(8,698

(107,210

ـ

ـ

41,342

(2,462

(38,880

)

)

)

)

)

الشامل األخرى
في الشركة
الحليفة

حصة الشركة
من بنود الدخل

375,160

ـ

ـ

() 77,028

() 26,522

226,420

252,290

1,380,326

ـ

() 41,342

() 137,688

1,184,196

375,160

مرحلة

أرباح

43,686,833

ـ

ـ

ـ

ـ

217,722

43,469,111

44,868,567

ـ

ـ

ـ

1,181,734

43,686,833

الشركة

مساهمي

حقوق

مجموع

3,581,423

17,282

186,732

ـ

ـ

26,486

3,350,923

3,059,686

()525,000

47,268,256

17,282

186,732

ـ

ـ

244,208

46,820,034

47,928,253

(525,000

ـ

ـ

1,184,997

47,268,256

الملكية

)

ـ

ـ

3,263

3,581,423

المسيطرين

حقوق غير

مجموع حقوق

	ال تت�ض���من الأرب���اح املرحلة كم���ا يف  31كانون الأول � 2014أي���ة �أرباح تقييم غري متحققة تخ����ص موجودات ماليةبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014
(بالدينار الأردين)
2014
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
ربح السنة قبل الضريبة
استهالكات

2013
274,415
36,965

1,335,695
29,594

(283,303

)

فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

102,261

(144,922

)

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
مخصص مقابل مصاريف تطوير أراضي
التغير في راس المال العامل
أراضي معدة للبيع
عقارات معدة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
شيكات برسم التحصيل
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
مطالبات ومحتجزات مقاولين
أرصدة دائنة أخرى
ً
دفعات مقبوضة مقدما على حساب بيع عقارات وأراضي
دفعات مقدمة على حساب أراضي معدة للبيع

168,886
686,717

46,126
ـ

عوائد أرباح الودائع لدى البنوك

مشاريع تحت التنفيذ
ذمم جهات ذات عالقة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل
التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار
ودائع ألجل لدى بنك إسالمي
عوائد أرباح الودائع لدى البنوك
ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار
التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
أمانات رديات المساهمين
ذمم دائنة تخص حقوق غير المسيطرين
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

(265,432

2,469,516
2,218,607
(440,684
(290,505
(360,729
(83,609
71,264
29,290

)

)
)
)
)

(82,000
ـ
() 3,236,368
ـ
2,352,503
)

() 1,507,469
89,965
(5,297
)
() 1,422,801
(134,456
(525,000
(659,456
270,246
1,561,011
1,831,257

)
)
)

229,270
2,464,255
718,950
(109,311
(247,947
(381,166
13,745
(1,414,042
ـ

)

() 1,859,585
831
)
(37,179
)
(692,898
(154,939
119,300
(11,449
(47,088

)
)
)

(416,989
204,014
)
(212,975
)
(952,961
2,513,972
1,561,011
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)
)
)

)

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف  31كانون الأول 2014
 . 1ع ــام
ت�أ�س�ست ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة و�سجلت يف �سجل ال�شركات
لدى وزارة ال�ص���ناعة والتجارة ك�ش���ركة م�س���اهمة عامة حتت رقم ( )428بتاريخ � 1شباط  2007بر�أ�سمال وقدره
( )55مليون دينار �أردين موزع �إلى ( )55مليون �سهم وح�صلت ال�شركة على كتاب مزاولة الأعمال من قبل دائرة
مراقبة ال�ش���ركات بتاريخ � 14آب  ،2007مت خالل عام  2012تخفي�ض ر�أ�س���مال ال�ش���ركة �إلى ( )44مليون دينار/
�سهم� ،إن مركز ت�سجيل ال�شركة هو يف اململكة الأردنية الها�شمية.
وتت�ضمن �أهم غايات ال�شركة ما يلي:
	�إقامة و�إن�ش���اء م�شاريع الإ�س���كان والإعمار بكافة �أنواعها وغاياتها ال�سكنية والتجارية وال�صناعية والإ�ستثماريةوغريها وبيعها بدون فوائد ربوية و� /أو ت�أجريها.
 �إدارة وتطوير العقارات. �إ�ست�صالح الأرا�ضي وفرزها وبيعها وتنظيمها. امل�ساهمة يف �شركات �أخرى. هذا وين�ص عقد ت�أ�س���ي�س ال�ش���ركة على �أن تلتزم ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية الغراء يف جميع العملياتاملتعلقة بالتمويل والقرو�ض والكفاالت.
	�إن مقر ال�شركة الرئي�سي يقع يف عمان – اململكة الأردنية الها�شمية وعنوانها �شارع مكة  -عمارة �أبراج احلجاز. �إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة يف بور�صة عمان للأوراق املالية  -الأردن. مت �إق���رار البيان���ات املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة ال�ش���ركة يف جل�س���ته املنعقدة بتاري���خ � 18آذار ،2015وتتطلب هذه البيانات املالية موافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.
 . 2ملخ�ص لأهم الأ�س�س املحا�سبية
 �أ�س�س �إعداد البيانات املالية املوحدة مت اع���داد البيانات املالية املوحدة لل�ش���ركة و�ش���ركاتها التابعة وفق ًا للمعايري ال�ص���ادرة ع���ن جمل�س معايرياملحا�س���بة الدولية والتف�س�ي�رات ال�ص���ادرة عن جلنة تف�س�ي�رات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س
معايري املحا�سبة الدولية.
 مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ الكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة. ان الدينار الأردين هو عملة اظهار البيانات املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة.�	-إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة احلالية متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة.

57

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
�أ�س�س توحيد البيانات املالية
تت�ض���من البيان���ات املالية املوحدة البيانات املالية لل�ش���ركة الأم والبيانات املالية لل�ش���ركات التابعة لها واخلا�ض���عة
ل�س���يطرتها وتتحقق ال�س���يطرة عندما يكون لل�ش���ركة القدرة على التحكم يف ال�سيا�س���ات املالية والت�ش���غيلية لل�شركات
التابعة ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة وااليرادات وامل�صروفات فيما بني ال�شركة الأم وال�شركات التابعة.
يت���م �إع���داد البيانات املالية لل�ش���ركات التابعة كم���ا يف نف�س تاريخ البيانات املالية لل�ش���ركة الأم وب�إ�س���تخدام نف�س
ال�سيا�س���ات املحا�س���بية املتبعة يف ال�ش���ركة الأم .اذا كانت ال�شركات التابعة تتبع �سيا�س���ات حما�سبية تختلف عن تلك
املتبعة يف ال�ش���ركة الأم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على البيانات املالية لل�ش���ركات التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة يف ال�شركة الأم.
يت���م توحيد نتائج �أعمال ال�ش���ركات التابعة يف بيان الدخل املوح���د من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلياً
انتقال �س���يطرة ال�ش���ركة الأم على ال�شركات التابعة .يتم توحيد نتائج �أعمال ال�شركات التابعة التي يتم التخل�ص منها
يف بيان الدخل املوحد حتى التاريخ الذي تفقد ال�شركة فيه ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.
ان جميع ال�شركات التابعة م�سجلة يف اململكة االردنية الها�شمية.
وفيما يلي عر�ض لل�شركات التابعة التي مت توحيد بياناتها املالية مع البيانات املالية لل�شركة الأم املرفقة:
ر�أ�س املال ن�سبة
طبيعة الن�شاط
�إ�سم ال�شركة التابعة
املدفوع التملك
�شركة �سخاء لال�ستثمارات املتعددة
�شركة تل الرمان للإ�ستثمار والتطوير العقاري
�شركة الذهيبة الغربية للإ�ستثمار والتطوير العقاري

30.000
30.000
30.000

%100
%100
%100

�شركة تعامل للإ�ستثمار والتطوير العقاري

30.000

%100

�شركة الب�شريي للإ�ستثمارات والتطوير العقاري

30.000

%100

�شركة التواتر للإ�ستثمارات والتطوير العقاري

30.000

%100

�شركة �ضاحية الب�شريي للإ�سكان

10.000

%75

�شركة �ضاحية طرببور للإ�سكان

10.000

%75

�شركة املرهفية للإ�ستثمارات العقارية

5.000

%100
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�شراء وبيع الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية
تطوير وتنظيم قطع �أرا�ضي �سكنية و�سياحية
�إقامة وان�شاء م�شاريع اال�سكان و�إدارة وتطوير العقارات
�شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها
و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية
�شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها
و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية
�شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها
و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية
�شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها
و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية
�شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها
و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية
�شراء وبيع الأرا�ضي بعد تطويرها وتنظيمها
و�إقامة امل�شاريع الإ�سكانية

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
قام���ت ال�ش���ركة خالل الع���ام بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة وتف�س�ي�راتها ال�ص���ادرة عن جمل�س معايري املحا�س���بة
الدولية ( )IASBالتي �أ�صبحت �سارية املفعول �إعتبارا من الأول من كانون الثاين  2014على النحو التايل:
مو�ضوع املعيار

رقم املعيار
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()10

البيانات املالية املوحدة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()12

االف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى (تعديالت)

معيار املحا�سبة الدويل رقم ()27

البيانات املالية املنف�صلة (تعديالت)

معيار املحا�سبة الدويل رقم ()32

التقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تعديالت)

معيار املحا�سبة الدويل رقم ()36

االف�صاح عن القيمة القابلة لال�سرتداد للموجودات غري املالية (تعديالت)

معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39

تبادل امل�شتقات وحما�سبة التحوط (تعديالت)

�إن تطبي���ق املعايري اجلديدة واملعدلة وتف�س�ي�راتها مل ينتج عن���ه ت�أثري جوهري على البيانات املالية املوحدة لل�س���نة
احلالية وال�سابقة.
كما �أ�ص���در جمل�س معايري املحا�س���بة الدولية عدد ًا من املعاي�ي�ر والتعديالت على املعايري الدولي���ة للتقارير املالية،
و�سيتم تطبيق هذه املعايري والتعديالت بعد تاريخ  13كانون الأول  ،4102وتتوقع �إدارة ال�شركة �أن تطبيق هذه املعايري
والتعديالت يف امل�ستقبل لن يكون له �أي ت�أثري جوهري على البيانات املالية املوحدة لل�شركة.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم املعايري التي مت �إدخال تعديالت عليها:
مو�ضوع املعيار

رقم املعيار
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()11

العمليات امل�شرتكة (تعديالت)

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()15

الإيرادات من العقود مع العمالء
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
ا�ستخدام التقديرات
�إن اعداد البيانات املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�س���ات املحا�س���بية يتطلب من ادارة ال�ش���ركة القيام ببع�ض التقديرات
والإجتهادات التي ت�ؤثر على البيانات املالية املوحدة والإي�ضاحات املرفقة بها .ان تلك التقديرات ت�ستند على فر�ضيات
تخ�ض���ع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن ،وعليه ف�إن النتائج الفعلية يف امل�س���تقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة
نتيجة التغري يف �أو�ضاع وظروف الفر�ضيات التي ا�ستندت عليها تلك التقديرات.
وفيما يلي �أهم التقديرات التي مت ا�ستخدامها يف اعداد البيانات املالية املوحدة:
 تق���وم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�ص���ول امللمو�س���ة ب�ش���كل دوري لغايات احت�س���اب اال�س���تهالكاتال�س���نوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك اال�ص���ول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�س���تقبل ،ويتم اخذ
خ�سارة التدين (ان وجدت) يف بيان الدخل املوحد.
 تق���وم االدارة مبراجع���ة دورية للموجودات املالية والت���ي تظهر بالكلفة لتقدير �أي ت���دين يف قيمتها ويتم اخذ هذاالتدين (�أن وجد) يف بيان الدخل املوحد.
م�شاريع حتت التنفيذ و�أرا�ضي وعقارات معدة للبيع
تظهر العقارات التي يتم تطويرها بهدف بيعها بالكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل .تت�ضمن الكلفة قيمة العقار
وامل�صاريف الالزمة لتطويره وجعله جاهزا للبيع.
اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة
تظهر اال�ستثمارات يف ال�شركات احلليفة والتي متتلك ال�شركة ما ن�سبته  ٪20الى  ٪50من حق الت�صويت فيها ومتار�س
ت�أثري ًا فعاال على �سيا�س���اتها املالية والت�شغيلية مبوجب طريقة حقوق امللكية .تظهر اال�ستثمارات مبوجب طريقة حقوق
امللكية بالكلفة م�ض���افا �إليها ح�ص���ة ال�شركة من �أية تغريات يف �ص���ايف موجودات ال�شركة احلليفة .يعك�س بيان الدخل
املوحد ح�ص���ة ال�ش���ركة من نتائج �أعمال ال�ش���ركة احلليفة� .إذا كان هناك تغريات على حقوق ملكية ال�ش���ركة احلليفة
مت االعرتاف بها ب�ش���كل مبا�ش���ر �ض���من حقوق امللكية ،تقوم ال�شركة ب�إثبات ح�ص���تها من تلك التغريات ب�شكل مبا�شر
�ض���من حقوق امللكية .ال يتم �إثبات �أية خ�س���ائر تزيد عن ح�صة ال�شركة يف ر�أ�سمال ال�شركة احلليفة با�ستثناء ح�صتها
يف التزامات ال�شركة احلليفة.
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�س���تهالك املرتاكم ،ويتم ا�س���تهالكها عندما تكون جاهزة للإ�ستخدام
بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
�أثاث ومفرو�شات
�أجهزة مكتبية
�أجهزة كهربائية
�أجهزة وبرامج حا�سوب
�سيارات
ديكورات
�أجهزة ومعدات امل�شاريع

%10
%15
%25
%25-20
%15
%20
%25

 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده لأي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها�إلى القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل املوحد.
 يت���م مراجع���ة العمر االنتاجي املتوق���ع للممتلكات واملعدات يف نهاي���ة كل عام ،ويف حال �إخت�ل�اف العمر الإنتاجياملتوق���ع عما مت تقديره �س���ابقا ،يتم �إ�س���تهالك القيمة الدفرتية املتبقي���ة على العمر الإنتاج���ي املتبقي بعد �إعادة
التقدير اعتبارا من ال�سنة التي مت فيها �إعادة التقدير.
 يتم ا�س���تبعاد كلفة املمتلكات واملعدات واال�س���تهالك املرتاكم حني بيعها �أو التخل�ص منها ويتم �إثبات �أية �أرباح �أوخ�سائر تخ�ص ذلك يف بيان الدخل املوحد.
الذمم املدينة
تظهر الذمم املدينة بالكلفة بعد تنزيل خم�ص����ص التدين يف الذمم املدينة ،ويتم �ش���طب الذمم يف حال عدم �إمكانية
حت�صيلها خ�صما من املخ�ص�ص امل�أخوذ لها وي�ضاف املح�صل من الذمم التي مت �شطبها �إلى الإيرادات.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 يت�ض���من هذا البند اال�س���تثمار يف �أ�سهم و�إ�س���ناد ال�ش���ركات املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة ،وحتقيق الأرباح منتقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�صرية الأجل.
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
 يت���م اثبات ه���ذه املوجودات عند ال�ش���راء بالقيمة العادلة (تقيد م�ص���اريف االقتناء يف بي���ان الدخل املوحد عندال�ش���راء) ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة لها يف بيان الدخل املوحد مبا يف
ذلك التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية ،ويف حال بيع
هذه املوجودات �أو جزء منها يتم قيد الأرباح او اخل�سائر الناجتة عن عملية البيع يف بيان الدخل املوحد.
 يتم �إثبات الأرباح املوزعة �أو الفوائد املكت�سبة على هذه املوجودات يف بيان الدخل املوحد.تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام ال�شركة ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).
القيمة العادلة
متثل �أ�سعار الإغالق يف �أ�سواق ن�شطة القيمة العادلة للموجودات املالية .يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة �أو عدم وجود
تداول ن�شط على بع�ض املوجودات املالية ف�إنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة لأداة مالية
م�ش���ابهة �أو من خالل احت�س���اب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�س���تقبلية املتعلقة بها .يف حال تعذر قيا�س القيمة
العادلة للموجودات املالية ب�شكل يعتمد عليه ف�إنه يتم �إظهارها بالكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
النقد وما يف حكمه
ميث���ل النق���د وم���ا يف حكم���ه النقد يف ال�ص���ندوق ول���دى البن���وك واال�س���تثمارات القابلة للت�س���ييل �إل���ى مبالغ حمددة
وبا�ستحقاقات ال تتجاوز الثالثة �أ�شهر بحيث ال تت�ضمن خماطر التغري يف القيمة.
الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع
يتم �إثبات الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع عند ا�ستالم الب�ضائع واخلدمات من قبل ال�شركة �سواء متت املطالبة
بها من قبل املورد �أو مل تتم.
املخ�ص�صات
 يتم ت�س���جيل املخ�ص�صات عندما يرتتب على ال�شركة التزامات قانونية �أوالتزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقةو�أنه من املحتمل قيام ال�شركة بدفع مبالغ نقدية لت�سديد هذه االلتزامات.
 يتم مراجعة املخ�ص�صات بتاريخ البيانات املالية املوحدة وتعديل قيمتها بنا ًء على �آخر معلومات متوفرة لدى ال�شركة.62

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
التقا�ص
يت���م �إج���راء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�ص���ايف يف البيان���ات املالية املوحدة عندما
تتوف���ر احلق���وق القانوني���ة امللزمة لذلك وكذلك عندما يتم ت�س���ويتها على �أ�س���ا�س التقا�ص �أو يك���ون حتقق املوجودات
وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
الإيرادات
 يتم �إثبات الإيرادات الناجتة عن بيع الأرا�ضي والعقارات عند انتقال املنافع واملخاطر من البائع للم�شرتي. يتم حتقق �إيرادات �أرباح الودائع لدى البنوك على �أ�سا�س زمني بحيث يعك�س العائد الفعلي على املوجودات. يتم حتقق توزيعات �أرباح اال�ستثمارات عند �إقرارها من قبل الهيئات العامة لل�شركات امل�ستثمر بها. يتم حتقق باقي الإيرادات وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق.�ضريبة الدخل
حت�س���ب م�صاريف ال�ضرائب امل�س���تحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ض���ريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة
عن الأرباح املعلنة يف البيانات املالية لأن الأرباح املعلنة ت�ش���مل �إيرادات غري خا�ض���عة لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة
للتنزيل يف ال�س���نة املالية و�إمنا يف �س���نوات الحقة �أحيان ًا �أو خ�س���ائر مرتاكمة مقبولة �ضريبي ًا �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو
مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية.
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 . 3م�شاريع حتت التنفيذ

مشروع
مشروع
الجاردنز -تواتر

مشروع قرية تل
الرمان

مشروع

الرصيد كما في 2014/1/1

تحويالت إلى أراضي معدة للبيع

الرصيد كما في 2014/12/31

مشروع ضاحية

1,065,135

()1,065,135

ـ

مشروع ضاحية
طبربور

مشروع

3,000,000
()3,000,000
ـ

المجموع

ـ
ـ
ـ

كلفة أراضي:
9,267,440
() 9,267,440
ـ

البشيري

3,000,000
()3,000,000
ـ

الذهيبة

ـ
ـ
ـ

البشيري

ـ
ـ
ـ

تعامل

16,332,575
() 16,332,575
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

422,213
() 422,213
ـ

1,102,238
() 1,102,238
ـ

ـ
ـ
ـ

247,639
() 247,639
ـ

118,487

() 118,487

ـ

الرصيد كما في 2014/1/1

تحويالت إلى أراضي معدة للبيع

الرصيد كما في 2014/12/31

المصاريف المرسملة :
1,890,577
() 1,890,577
ـ

3,000,000

ـ

2,000,000

ـ

ـ

3,938,111

()2,000,000

ـ

22,455,123

() 3,938,111

ـ

9,267,440
ـ

() 6,122,548

3,000,000

ـ

1,065,135

ـ

1,065,135

ـ

ـ

3,000,000
ـ
3,000,000

9,267,440

ـ

ـ

184,437
() 184,437
ـ

389,103

1,102,238

16,332,575

ـ

كلفة أراضي:

كلفة المشاريع كما في 2014/12/31

الرصيد كما في 2013/1/1

تحويالت إلى أراضي وعقارات معدة للبيع

الرصيد كما في 2013/12/31

المصاريف المرسملة :

الرصيد كما في 2013/1/1

118,487

247,639

إضافات

9,400,512

417,213

4,210,622

ـ
() 389,103

ـ

15,885,814

ـ

الرصيد كما في 2013/12/31

كلفة المشاريع كما في 2013/12/31

ـ

118,487

1,183,622

5,000

1,061,920

247,639
3,247,639

813,594

1,880,514

ـ
ـ

تحويالت إلى أراضي وعقارات معدة للبيع
1,102,238
10,369,678

ـ
422,213
3,422,213

ـ

() 10,214,106
ـ
ـ

ـ

() 5,272,542
ـ
ـ

ـ

() 15,875,751
1,890,577
18,223,152

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
 . 4ا�ستثمار يف �شركة حليفة
فيما يلي ملخ�ص احلركة التي متت على قيمة الإ�ستثمار يف ال�شركة احلليفة:
�إ�سم ال�شركة

الر�صيد
يف بداية
ال�سنة

احل�صة
من نتائج
الأعمال

�شركة اليا�سمني للأوراق املالية ذ.م.م ) 168.886( 730.391

احل�صة
من التغري
املرتاكم
يف القيمة
العادلة

احل�صة من خ�سائر
بيع موجودات
الر�صيد يف
مالية بالقيمة
العادلة من خالل نهاية ال�سنة
بيان الدخل
ال�شامل

38.880

559.043

() 41.342

القيمة
ال�سوقية
غري مدرجة

يلخ�ص اجلدول �أدناه بع�ض املعلومات املتعلقة بال�شركة احلليفة:
�إ�سم ال�شركة

الن�شاط

�شركة اليا�سمني للأوراق املالية ذ.م.م و�ساطة مالية

ن�سبة امللكية

املوجودات

املطلوبات

264.954 1.749.521 %32.432

الإيرادات

نتائج الأعمال

) 520.739( 120.402
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
 . 5ممتلكات ومعدات
أثاث
ومفروشات

أجهزة
مكتبية

أجهزة
كهربائية

أجهزة
وبرامج
حاسوب

سيارات

ديكورات

أجهزة
ومعدات
المشاريع

المجموع

الكلفـــة:
الرصيد كما في 2014/1/1
اضافات
الرصيد كما في 2014/12/31

42,526
ـ
42,526

17,645

3,518

93,610

78,354

480

300

4,067

ـ

18,125

3,818

97,677

78,354

74,585

6,750

450
75,035

316,988
5,297

ـ
6,750

322,285

االستهالك المتراكم:
الرصيد كما في 2014/1/1

24,867

14,493

2,743

72,140

64,564

70,742

6,747

256,296

استهالك السنة

4,252

2,319

440

12,745

8,748

1,090

ـ

29,594

الرصيد كما في 2014/12/31

29,119

16,812

3,183

84,885

73,312

71,832

6,747

285,890

صافي القيمة الدفترية كما في
2014/12/31

13,407

1,313

635

12,792

5,042

3,203

3

36,395

الكلفـــة:
74,585

6,750

314,819

اضافات

ـ

181

ـ

11,268

ـ

ـ

ـ

11,449

إستبعادات

ـ

ـ

ـ

()9,280

ـ

ـ

ـ

() 9,280

42,526

17,645

93,610

78,354

74,585

6,750

316,988

الرصيد كما في 2013/1/1

الرصيد كما في 2013/12/31

42,526

17,464

3,518

3,518

91,622

78,354

االستهالك المتراكم:
الرصيد كما في 2013/1/1

20,614

11,731

2,216

استهالك السنة

4,253

2,762

إستبعادات
الرصيد كما في 2013/12/31

ـ

ـ

24,867

14,493

65,881

52,811

68,611

6,747

228,611

2,131

527

15,539

11,753

ـ

36,965

ـ

()9,280

ـ

ـ

ـ

() 9,280

72,140

64,564

70,742

6,747

256,296

2,743

� .6شيكات بر�سم التح�صيل
يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع ال�شيكات بر�سم التح�صيل على �أ�سا�س فرتة اال�ستحقاق:

2014

312,414
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل فترة  3أشهر (إيضاح )12
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل فترة تزيد على  3أشهر وتقل عن  12شهر 355,285
235,967
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل فترة تزيد على  12شهر
903,666
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2013

106,975
155,960
144,787
407,722

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
� . 7أرا�ضي معدة للبيع
البشيري

الجاردنز-
تواتر

قرية تل
الرمان

الذهيبة *

ضاحية
البشيري

المرهفية

المجموع

تعام

كلفة أراضي :
الرصيد كما في 2014/1/1
إضافات
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ
مبيعات أراضي
الرصيد كما في 2014/12/31

ـ

ـ

105,280

ـ

ـ

ـ

3,056,068

3,161,348

ـ

ـ

ـ

1,586,583

ـ

1,480,590

ـ

3,067,173

1,065,135

3,000,000

ـ

9,267,440

3,000,000

ـ

ـ

16,332,575

ـ

ـ

ـ

()5,466,776

ـ

ـ

() 47,970

()5,514,746

1,065,135

3,000,000

105,280

5,387,247

3,000,000

1,480,590

3,008,098

17,046,350

ـ

ـ

349,251

ـ

ـ

ـ

401,078

750,329
634,553

المصاريف المرسملة:
الرصيد كما في 2014/1/1
إضافات

13,741

ـ

ـ

517,678

ـ

103,134

ـ

إستبعادات

ـ

ـ

() 9,059

ـ

ـ

ـ

ـ

(9,059

118,487

247,639

ـ

1,102,238

422,213

ـ

ـ

1,890,577

تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

)

ـ

ـ

ـ

() 650,201

ـ

ـ

)

() 656,496

الرصيد كما في 2014/12/31

132,228

247,639

340,192

969,715

422,213

103,134

394,783

2,609,904

كلفة أراضي معدة للبيع كما في
2014/12/31

1,197,363

3,247,639

6,356,962

3,422,213

1,583,724

3,402,881

تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

ـ

ـ

184,437

ـ

ـ

ـ

3,153,537

3,337,974

مبيعات أراضي

ـ

ـ

() 79,157

ـ

ـ

ـ

() 97,469

() 176,626

الرصيد كما في 2013/12/31

ـ

ـ

105,280

ـ

ـ

ـ

3,056,068

3,161,348

تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

ـ

ـ

389,103

ـ

ـ

ـ

413,870

802,973

مبيعات أراضي

ـ

ـ

() 39,852

ـ

ـ

ـ

() 12,792

() 52,644

الرصيد كما في 2013/12/31

ـ

ـ

349,251

ـ

ـ

ـ

401,078

750,329

كلفة أراضي معدة للبيع كما في
2013/12/31

ـ

ـ

454,531

ـ

ـ

ـ

3,457,146

3,911,677

مبيعات أراضي

445,472

(6,295

19,656,254

كلفة أراضي :

المصاريف المرسملة:

* مت �إ�س���تمالك �أجزاء من هذه الأرا�ض���ي من �س���لطة املياه وقد قامت ال�ش���ركة التابعة (�ش���ركة الذهيبة الغربية للإ�س���تثمار والتطوير
العقاري) برفع دعوى على �سلطة املياه لدى املحكمة مو�ضوعها تقدير قيمة التعوي�ض جراء هذا الإ�ستمالك ،هذا ومل ي�صدر قرار
من املحكمة حتى تاريخ �إ�صدار البيانات املالية املوحدة املرفقة.
* �إن الكلفة التقديرية املتبقية لإجناز تطوير الأرا�ضي املعدة للبيع التابعة ل�شركة (الذهيبة الغربية للإ�ستثمار والتطوير العقاري) تبلغ
 477,566دينار كما يف  31كانون الأول .2014
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
 . 8عقارات معدة للبيع
ضاحية طبربور

تعامل

المجموع

كلفة أراضي :
الرصيد كما في 2014/1/1

1,596,490

784,574

2,381,064

مبيعات عقارات

() 285,064

() 93,578

() 378,642

الرصيد كما في 2014/12/31

1,311,426

690,996

2,002,422

المصاريف المرسملة:
الرصيد كما في 2014/1/1

8,153,361

4,858,672

13,012,033

إضافات

169,412

25,966

195,378

مبيعات عقارات

()1,455,835

() 579,508

() 2,035,343

الرصيد كما في 2014/12/31

6,866,938

4,305,130

11,172,068

كلفة عقارات معدة للبيع كما في
2014/12/31

8,178,364

4,996,126

13,174,490

كلفة أراضي :
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

2,000,000

784,574

مبيعات عقارات

() 403,510

ـ

الرصيد كما في 2013/12/31

1,596,490

784,574

2,784,574
() 403,510
2,381,064

المصاريف المرسملة:
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ

10,214,106

مبيعات عقارات

()2,060,745

4,858,672
ـ

15,072,778
()2,060,745

الرصيد كما في 2013/12/31

8,153,361

4,858,672

13,012,033

كلفة عقارات معدة للبيع كما في
2013/12/31

9,749,851

5,643,246

15,393,097
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� .9أر�صدة مدينة �أخرى

ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014

2014

2013

أرباح ودائع مستحقة

175,467

164,003

أمانات ضريبة الدخل على الودائع
مصاريف مدفوعة مقدما ً

83,555

70,856

15,601

13,882

ذمم موظفين

7,763

2,586

تأمينات مستردة

1,163

571

متفرقة

849

ـ

284,398

251,898

 .10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2014

2013

أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية

3,509,436

3,171,013

أسهم شركات غير مدرجة في أسواق مالية

1,574

1,574

3,511,010

3,172,587

 . 11ودائع لدى بنك �إ�سالمي
 ميثل هذا البند مبلغ الودائع لدى بنك الأردن دبي الإ�س�ل�امي والتي تخ�ض���ع لن�س���ب �أرباح يتم الإعالن عنهابعد ت�صفية نتائج ح�سابات الإ�ستثمار امل�شرتك وت�ستحق هذه الودائع خالل فرتة تزيد على ثالثة �أ�شهر وتقل
عن �سنة.
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ال�شركة املهنية للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
 . 12النقد وما يف حكمه

2014

2013

نقد في الصندوق

1,118

2,493

شيكات برسم التحصيل

312,414

106,975

حسابات جارية لدى بنوك إسالمية

913,105

41,157

ودائع ألجل لدى بنوك إسالمية *

604,620

1,410,386

1,831,257

1,561,011

ت�س���تحق الودائع لأجل لدى البنوك الإ�س�ل�امية من �شهر �إلى ثالثة �أ�شهر وت�ستحق عليها �أرباح يتم الإعالن عنها بعد
ت�صفية ح�سابات الإ�ستثمار امل�شرتك.
 . 13حقوق امللكية
ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح واملكتتب به واملدفوع ( )44مليون دينار مق�سم �إلى ( )44مليون �سهم بقيمة �إ�سمية دينار
�أردين واحد لل�سهم كما يف  31كانون الأول  2014و .2013
احتياطي �إجباري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�س���اب ما مت حتويله من االرباح ال�س���نوية قبل ال�ضريبة بن�سبة  %10خالل ال�سنة
وال�سنوات ال�سابقة وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
ما متلكه ال�شركة التابعة من �أ�سهم ال�شركة الأم
ميثل هذا البند قيمة ما متلكه �ش���ركة �س���خاء للإ�ستثمارات املتعددة (�ش���ركة تابعة) يف ر�أ�سمال ال�شركة املهنية
للإ�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة (ال�شركة الأم).
حقوق امل�سيطرين
ميثل هذا البند ح�صة امل�ساهمني االخرين يف نتائج �أعمال و�صايف موجودات ال�شركات التابعة بالإ�ضافة الذمم
الدائنة امل�ستحقة لهم.
 . 14خم�ص�ص مقابل م�صاريف تطوير �أرا�ضي
ميثل هذا البند قيمة امل�صاريف املقدرة لإمتام تطوير الأرا�ضي املباعة من قبل ال�شركة التابعة (�شركة الذهيبة
الغربية للإ�ستثمار والتطوير العقاري).
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�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
 . 15دفعات مقبو�ضة مقدماً على ح�ساب بيع �أرا�ضي وعقارات
ميثل هذا البند الدفعات امل�ستلمة من قبل عمالء ال�شركات التابعة على ح�ساب بيع �أرا�ضي وعقارات.
� . 16أر�صدة دائنة �أخرى
مخصص ضريبة الدخل
مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف مستحقة
متفرقة

2014

190,934
45,000
68,582
2,279
306,795

2013

42,698
21,600
21,039
1,958
87,295

 .17م�صاريف �إدارية
رواتب وأجور وملحقاتها
ضمان إجتماعي
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
ايجارات
إستهالكات
رسوم ورخص حكومية
أتعاب مهنية
سفر وتنقالت
تأمين الموظفين
سيارات
إجتماعات الهيئة العامة
مصاريف عقود صيانة
بريد وهاتف وإنترنت
ضيافة ونظافة
ماء وكهرباء
تأمين
قرطاسية ومطبوعات
متفرقة

2014

266,307
31,593
25,920
31,821
29,594
29,374
70,271
10,342
18,566
7,883
6,735
5,586
6,907
4,022
5,254
1,191
2,479
9,885
563,730

2013

267,137
30,667
25,920
32,017
36,965
20,701
34,441
13,036
12,688
8,112
7,650
7,555
6,500
5,153
4,595
1,264
1,518
16,958
532,877
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 . 18م�صاريف بيع وت�سويق

2014

رواتب وأجور وملحقاتها
إعالنات
أعمال تصميم ومطبوعات
عموالت بيع
تسويق مشاريع
متفرقة

2013

8,898
34,007
14,220
16,704
12,628
11,609
98,066

29,921
39,385
5,564
12,607
24,419
16,992
128,888

 . 19التعامالت مع اجلهات ذات العالقة
يلخ�ص اجلدول التايل التعامالت التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل عام :2014
�إ�سم اجلهة
�صندوق تقاعد نقابة املهند�سني
الأردنيني

طبيعة العالقة

طبيعة التامل

مشاريع مشتركة
رئي�س جمل�س الإدارة
وبيع أراضي

شركة الياسمين لألوراق المالية واإلستثمار

شركة حليفة

وساطة مالية

حجم التامل

الر�صيد القائم
دائن
مدين

7,952,465

3,276,685

ـ

6,010,975

ـ

42,190

رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا ما قيمته  154,838دينار لعام  2014مقابل  150,513دينار لعام .2013
 . 20ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من ربح ال�سنة

2014

2013

ربح السنة العائد لمساهمي الشركة

1,184,196

226,420

المتوسط المرجح لعدد األسهم

43,324,504

43,324,504

0,027

0,005
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 . 21التزامات تعاقدية
يوجد على ال�شركة التابعة (�شركة الذهيبة الغربية للإ�ستثمار والتطوير العقاري) بتاريخ البيانات املالية املوحدة
املرفقة �إلتزامات تعاقدية بقيمة  852,468دينار مقابل عقود تخ�ص الأرا�ضي املعدة للبيع.
 . 22القطاعات الت�شغيلية
متار�س ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة ن�شاط اال�ستثمار يف العقارات ون�شاط الإ�ستثمار يف الأوراق املالية ون�شاط
الإ�ستثمار يف الودائع لدى البنوك �ضمن حدود اململكة الأردنية الها�شمية فقط ،وذلك كما يلي:

2014

2013

10,783,300

3,084,982

االيرادات المتأتية من نشاط التعامل باألوراق المالية

487,402

307,182

االيرادات المتأتية من نشاط الودائع لدى البنوك

265,432

283,303

موجودات نشاط االستثمار في العقارات

32,830,744

37,527,926

موجودات نشاط االستثمار في األوراق المالية

3,511,010

3,172,587

موجودات نشاط االستثمار في الودائع لدى البنوك

5,974,957

5,273,254

االيرادات المتأتية من نشاط االستثمارات العقارية

 . 23الو�ضع ال�ضريبي
�إن تفا�صيل احلركة التي متت على خم�ص�ص �ضريبة الدخل هي كما يلي:

2014

2013

الرصيد كما في بداية السنة

42,698

58,368

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

148,236

21,509

ـ

() 37,179

190,934

42,698

ضريبة الدخل المدفوعة
الرصيد كما في نهاية السنة
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متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:

2013

2014

148,236

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

21,509

 مت ت�سوية الو�ضع ال�ضريبي لل�شركة حتى نهاية عام .2009 مت تقدمي ك�ش���وفات التقدير الذاتي عن نتائج �أعمال ال�ش���ركة للأعوام  2012 ، 2011 ، 2010و  2013ومل تقمدائرة �ضريبة الدخل مبراجعة �سجالت ال�شركة لتاريخه.
 مت احت�س���اب خم�ص����ص �ض���ريبة الدخل عن نتائج �أعمال ال�ش���ركة لع���ام  2014وفقا لقانون �ض���ريبة الدخلوتعديالته الالحقة.
 . 24الأدوات املالية
 تت�ألف الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية .تت�ضمن املوجودات املالية النقد وما يف حكمه والودائعلدى البنوك وال�ش���يكات بر�س���م التح�ص���يل والذمم املدينة والأوراق املالية .وتت�ض���من املطلوب���ات املالية مطالبات
وحمتجزات مقاولني والدفعات املقبو�ضة مقدم ًا على ح�ساب بيع عقارات و�أرا�ضي و�أمانات رديات امل�ساهمني.
القيمة العادلة
ً
	�إن القيم���ة العادلة للموج���ودات واملطلوبات املالية ال تختلف جوهريا عن قيمته���ا الدفرتية حيث �أن معظم الأدواتاملالية �إما ق�صرية الأجل بطبيعتها �أو يتم �إعادة ت�سعريها با�ستمرار.
 ت�ستخدم ال�شركة الرتتيب التايل لغايات حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية:امل�ستوى الأول :الأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الأدوات املالية.
امل�ستوى الثاين� :أ�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت ت�ؤثر على القيمة العادلة وميكن مالحظتها ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر يف ال�سوق.
امل�س���توى الثالث� :أ�س���اليب تقييم تعتم���د على مدخالت ت�ؤثر عل���ى القيمة العادلة ولك���ن ال ميكن مالحظتها يف
ال�سوق.
2014
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
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امل�ستوى الأول امل�ستوى الثاين امل�ستوى الثالث
3,509,436

ـ

1,574

املجموع
3,511,010
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�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة (تتمة)
كما يف  31كانون الأول 2014
2013

امل�ستوى الأول امل�ستوى الثاين امل�ستوى الثالث

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 3,171,013

ـ

1,574

املجموع
3,172,587

تعك�س القيمة املبينة يف امل�ستوى الثالث كلفة �شراء هذه املوجودات ولي�س قيمتها العادلة ب�سبب عدم وجود �سوق ن�شط لها ،هذا
وترى �إدارة ال�شركة �أن كلفة ال�شراء هي �أن�سب طريقة لقيا�س القيمة العادلة لهذه املوجودات و�أنه ال يوجد تدين يف قيمتها.
خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة �أو عجز الطرف الآخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته
جتاه ال�ش���ركة مما قد ي�ؤدي �إلى حدوث خ�س���ائر .تتمثل خماطر ائتمان ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي يف الودائع لدى البنوك
والذمم املدينة ،حيث تعمل ال�شركة على احلد من املخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع ب�سمعة
جيدة وو�ض���ع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غري امل�س���ددة .يتمثل احلد الأق�ص���ى للمخاطر االئتمانية يف
القيمة املدرجة للموجودات املالية يف البيانات املالية املوحدة.
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�س���عار الأ�س���هم عن التغري يف القيمة العادلة للإ�س���تثمارات يف الأ�س���هم ,تعمل ال�ش���ركة على �إدارة هذه
املخاطر عن طريق تنويع اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية ,وبافرتا�ض تغري �أ�سعار الأ�سهم
املدرجة مبعدل  %10ف�إن ذلك �س���وف ي�ؤدي �إلى تخفي�ض  /زيادة الدخل ال�ش���امل بقيمة  350,944دينار لعام ،2014
مقابل  317,101دينار لعام .2013
خماطر ال�سيولة
تتمث���ل خماطر ال�س���يولة يف عدم قدرة ال�ش���ركة على توف�ي�ر التمويل ال�ل�ازم لت�أدية التزاماتها يف تواريخ ا�س���تحقاقها
ولتجنب هذه املخاطر تقوم ال�ش���ركة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة �آجالها واالحتفاظ
بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول.
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ويلخ����ص اجل���دول �أدناه توزيع املطلوبات (غري املخ�ص���ومة) على �أ�س���ا�س الفرتة املتبقية لال�س���تحقاق التعاقدي كما
بتاريخ البيانات املالية املوحدة:

�أقل من �سنة

�أكرث من �سنة

املجموع

2014
مخصص مقابل مصاريف تطوير أراضي

686,717

ـ

686,717

دفعات مقبوضة مقدما على حساب بيع عقارات

80,310

ـ

80,310

أمانات رديات المساهمين

485,526

ـ

485,526

مطالبات ومحتجزات مقاولين

28,600

ـ

28,600

ذمم جهات ذات عالقة دائنة

42,190

ـ

42,190

أرصدة دائنة أخرى

306,795

ـ

306,795

1,630,138

ـ

1,630,138

�أقل من �سنة

�أكرث من �سنة

املجموع

ذمم جهات ذات عالقة دائنة

1,873

ـ

1,873

دفعات مقبوضة مقدما على حساب بيع عقارات

51,020

ـ

51,020

أمانات رديات المساهمين

619,982

ـ

619,982

مطالبات ومحتجزات مقاولين

121,268

ـ

121,268

أرصدة دائنة أخرى

87,295

ـ

87,295

881,438

ـ

881,438

2013

� .25إدارة ر�أ�س املال
يق���وم جمل����س �إدارة ال�ش���ركة ب�إدارة هي���كل ر�أ�س املال بهدف احلفاظ على حقوق م�س���اهمي ال�ش���ركة و�ض���مان
�إ�ستمرارية ال�شركة والوفاء ب�إلتزاماتها جتاه الغري وذلك من خالل ا�ستثمار موجودات ال�شركة ب�شكل يوفر عائد
مقبول مل�ساهمي ال�شركة.
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�إقــرارات جملــ�س الإدارة
ُ .1ي ّقر جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة بعدم وجود �أي
�أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستثمار ال�شركة خالل العام .2015
ُ .2ي ّقر جمل�س �إدارة ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة مب�س�ؤوليته عن
�إعداد البيانات املنتهية للفرتة من  2014/1/1ولغاية  2014/12/31وتوفر نظام رقابة داخلي ف ّعال يف ال�شركة.
ع�ضو جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد بكر �أحمد عودة
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد معن علي ال�سحيمات
ع�ضو جمل�س الإدارة

املهند�س ماجد علي الطباع
ع�ضو جمل�س الإدارة

املهند�س زهري �صالح العمري
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد فهد عثمان طويلة
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد منذر �سعد الدين الزميلي
ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذة نور (حممد �شاهر) الإمام

املهند�س �أحمد يو�سف الطراونة

الدكتور فايز حممد ال�سحيمات

ٌ .3ت ّقر ال�شركة املهنية لال�ستثمارات العقارية والإ�سكان امل�ساهمة العامة املحدودة ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات
والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي للفرتة من  2014/1/1ولغاية .2014/12/31
املديــر املالــي

املديـر العـام

رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سن عبد اجلليل القطاونة

املهند�س حممد �أحمد نوفل

املهند�س ماجد علي الطباع
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