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ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺣﴬات اﻟﺴﺎدة اﳌﺴﺎﻫﻤني اﻟﻜﺮام
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺈﺳﻤﻲ ﻭﺑﺈﺳﻢ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻟﺤﻀﻮﺭﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﻟﺤﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٢ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤ ﹰﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ١٦٩ﻭ ١٧١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗﻢ
 ٢٢ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٧ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٢٢ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

اﻟﺴﺎدة اﳌﺴﺎﻫﻤني اﳌﺤﱰﻣني

ﻭﺩﻋﻨﺎ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﹰﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ .
ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٣ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪ ٣٨ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺭ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ٢٠٥ﺩﻭﻧﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﹰﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ
ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺩﺍﻋﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎﹰ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻟﻜﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ.
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ اﻟﺒﻠﺒﻴﴘ
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻳﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، ٢٠١٢ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻤ ﹰﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ  ١٦٩ﻭ  ١٧١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ  ٢٢ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩٧ﻛﻤﺎ
ﻧﻮﺭﺩ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٤ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺭﻗﻢ  ١٢ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

اوﻻ:
ﻧﺸﺎط اﻟﴩﻛﺔ:

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ،ﻭﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺭﻫﻨﻬﺎ ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ .

ﺏ .ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﻧﻲ – ﺍﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ  -ﻋﻤﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
ﺝ .ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٤,٢٧١ﺩﻳﻨﺎﺭ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ:
اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ :

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ  ،ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ٣٠٠٠٠
ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ  ،ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ
– ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻛﺪ  ،ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻳﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ
ﻭﺍﺣﺪ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺭﺑﻮﺓ ﻋﺒﺪﻭﻥ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ١٠٠٠٠
ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ – ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻛﺪ ،ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺭﻗﻢ ١٧١
ﺣﻮﺽ /٤٠ﺟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ١١,٢٤٨ﻡ.٢
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ﺷﺮﻛﺔ ﺭﺑﻮﻉ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ
 ١٠٠٠٠ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ– ﺍﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ – ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻛﺪ ،ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﻌﺔ
ﺃﺭﺽ ﺭﻗﻢ  ١٩٦ﺣﻮﺽ /٦ﺍﻟﺨﺮﺷﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ  ،ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ٢٠٥,١٥٦ﺩﻭﻧﻢ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ  ١٠٠٠٠ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ –
ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻛﺪ ،ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺣﻮﺽ ) /٤ﺍﻷﻣﻴﺮ
ﻛﺎﻧﻲ( ﺍﻟﻤﺎﺿﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺷﺮﻕ ﻋﻤﺎﻥ  ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ١٩٨,٧١٤ﺩﻭﻧﻢ.
 ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﺴﺠﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﻮﺽ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

٥٠
٥١
٥٢
٨٦١
٨٦٢
٨٦٣
٨٦٤
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
١٧٥

/٧ﺗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ
/٧ﺗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ
/٧ﺗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ
/٤٠ﺟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
/٤٠ﺟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
/٤٠ﺟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
/٤٠ﺟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
/٣ﺯﻭﻳﺰﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
/٣ﺯﻭﻳﺰﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
/٣ﺯﻭﻳﺰﺍ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
/٢ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ

١٠,٥٠٠
ﻡ٢
١١,٠٠٠
ﻡ٢
١٠,٠٠٠
ﻡ٢
٥٠٢
ﻡ٢
٤٩٣
ﻡ٢
٥٥٦
ﻡ٢
٥٢٢
ﻡ٢
١٠,٠٤٨
ﻡ٢
١٠,٠٤٨
ﻡ٢
١٠,٠٤٨
ﻡ٢
٦,٩٨٦
ﻡ٢

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﺎﺩﻭﺩﺓ  /ﺟﻨﻮﺏ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﺎﺩﻭﺩﺓ  /ﺟﻨﻮﺏ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﺎﺩﻭﺩﺓ  /ﺟﻨﻮﺏ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻤﺎﻥ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ

ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﺷﺨﺎص اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ذوي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ أﻣني اﻟﺒﻠﺒﻴﴘ ) رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ( :
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ٢٠١١/٠٣/٣١:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ . ١٩٥٤/١١/٢٩ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ .١٩٧٦
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ )ﻛﺎﺗﺮﺑﻠﺮ( . ١٩٧٧-١٩٧٦
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ /ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺭﻡ ﻟﻸﺛﺎﺙ .١٩٨٢ -١٩٧٧
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ  /ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ -١٩٨٢
.١٩٨٦
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻡ.ﻉ.ﻡ .
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻡ.ﻉ.ﻡ .
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺎﺱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻡ.ﻉ.ﻡ .
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﻴﻦ .
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ.
ﻧﻘﻴﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ )ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ( :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ٢٠١١/٠٣/٣١:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ . ١٩٥٦ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ . ١٩٧٩
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﺭﺓ ﻟﻼﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ .
• ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﻤﺮﻩ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ .

ﺣﻤﺪان ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻴﺎض اﻟﻔﻮاﻋري) ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة (:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ٢٠١٢/٠٢/١:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ .١٩٦٠ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺣﻘﻮﻕ .١٩٨٥
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ )ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ( .
• ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ .٢٠٠٩-٢٠٠٨
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ /ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ  /ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ( /
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  /ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
• ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ .٢٠٠١-١٩٩٩
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•
•

ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ . ٢٠٠٥-١٩٩٧
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.

ﺟﻮرج إﻣﻴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺪاد ) ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ( :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ٢٠١١/٠٣/٣١:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ . ١٩٤٥/١١/١٦ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ .١٩٧٠
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
• ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ.
• ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﻠﺒﻴﺴﻲ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ . ١٩٩٨-١٩٧٢
• ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻮﺍﺯﻣﻬﺎ .
• ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﻟﻔﺨﺮﻱ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﻩ .

ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺧﻠﻴﻔﺔ ) ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ( :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ٢٠١١/٠٣/٣١:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ . ١٩٥٤/١/١ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ . ١٩٧٧
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
• ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻛﻤﻬﻨﺪﺱ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ . ١٩٧٧
• ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻟﻐﺎﻳﺔ
.١٩٧٩
• ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ  -ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ . ١٩٨٦-١٩٧٩
• ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ – ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ . ١٩٨٨
• ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺭﺍﺓ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
• ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻌﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻋﻼﻣﻴﺔ .

ﻗﻴﺲ ﻣﻨﺠﺪ ﺳﺨﺘﻴﺎن ) ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ( :
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ٢٠١١/٠٣/٣١:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ .١٩٧٣/١٢/٢١ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ . ١٩٩٧
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ  -ﺯﻳﺮﻭﻛﺲ.
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.

آﻣﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ ) ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ( :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ . ٢٠١١/٠٣/٣١:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ . ١٩٥٦/٧/٣١ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﻤﺎﻝ . ١٩٧٨
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

د .ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻮﳻ اﻟﺤﻴﺎري ) ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ( :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ :ﻣﻦ  ٢٠١١/٣/٣١ﻟﻐﺎﻳﺔ ٢٠١٢/١/٣١
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ١٩٥٥:
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  :ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ . ١٩٩٠
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ١٩٧٨
ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺣﺼﺎﺀ . ١٩٧٩
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
• ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻳﺘﺎﻡ ) ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ (.
• ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻔﺮﻍ  /ﻓﺮﻳﻖ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ
• . ٢٠٠٢ – ١٩٩٧
• ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ١٩٩٧-١٩٩٢
• ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ١٩٨٦-١٩٧٩
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﻞ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ .
• ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ .

اﺳامء ورﺗﺐ أﺷﺨﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ و ﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم :ﺷﺎﻏﺮ.
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت  :ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ :ﻣﻦ ٢٠١١/٧/١ﻟﻐﺎﻳﺔ .٢٠١٢/٧/٣١
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ .١٩٦٨/١٠/١٨ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ . ١٩٩١
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راﺑﻌﺎ:
ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺎﻫﻤني ﰲ ﴍﻛﺔ اﳌﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻹﺳﺘﺜامرﻳﺔ واﻟﺬﻳﻦ ميﻠﻜﻮن  ٪ ٥ﻓﺄﻛرث ﻛام ﰲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن أول  ٢٠١٢و ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎم : ٢٠١١
ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ
٢٠١٢/١٢/٣١

 ٪ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ
٢٠١١/١٢/٣١

 ٪ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٤,٢٥٢,٠٣٢

٤٢,٥٢

٦,٣٧٢,٣٤٩

٤٢,٤٨٢

ﻣﻨﺠﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﺭﺿﺎ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ

١,٣٣٧,٥١٧

١٣,٣٧

٢,٠٠٦,٢٧٦

١٣,٣٧٥

ﺧﺎﻣﺴﺎ:

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ :
ﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻄﻴﺌﻪ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻧﺴﺒﻲ ﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ،
ﻭﺗﻤﺘﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺍﺿﻲ  ،ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .

ﺳﺎدﺳﺎ:

ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﻣﺤﺪﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺀ ﺭﺋﻴﺴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ٪١٠
ﻓﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭ/ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ .

ﺳﺎﺑﻌﺎ:

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ:

ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻻﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﺗﺎﺳﻌﺎ:
أ -اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﴩﻛﺔ :

ب  .ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ اﻟﴩﻛﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٢ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )  ( ٣ﻣﻮﻇﻔني و ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛام ﻳﲇ :
ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ
ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

2
1
3

ج .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ و اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﴩﻛﺔ:

ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
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ﻋﺎﴍا:

ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ :
ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٧ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ) ﺃﻟﻔﺎ( ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣٢٨٥٦٠٠ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 ٢١٩٤٧٨٠ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  ،ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﻢ  ،ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺗﻴﻦ
ﺍﻋﻼﻩ ﺟﻴﺪ ﻭﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ.

ﺣﺎدي ﻋﴩ:

ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ : ٢٠١٢/١٢/٣١
 ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﺃﺭﻛﺎﻥ( ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
 ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ )(٥٠،٥١،٥٢ﺣﻮﺽ ﺭﻗﻢ  ٧ﺗﻠﻌﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﺎﺩﻭﺩﺓ.

ﺛﺎين ﻋﴩ:

ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٢ﻭﻻﺗﺪﺧﻞ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .
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ﺛﺎﻟﺚ ﻋﴩ:

ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺭﺑﺎﺡ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻭﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ :
٢٠٠٨

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

٢٠٠٩

ﺳﻌﺮ ﺍﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺴﻬﻢ

٢٠١٠

٨,٦٨٧,٦١٠ ٨,٦٤٢,٩١٣ ٩,١١٩,١٨١ ٩,٥٤٥,١٨١ ٩,٧٨٠,٣٩٣

ﺍﺭﺑﺎﺡ ) ﺧﺴﺎﺋﺮ ( ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(٦٢,٧١٢) (١,٥٠٩,٢٤١
ﺍﺭﺑﺎﺡ ﻣﻮﺯﻋﺔ

٢٠١١

٢٠١٢

)(٤٣,٥٠٠

)(١٨٤,٨٣٩

٤٤,٦٩٧

٠

٠

٠

٠

٠

١,٢٣

٠,٩٣

٠,٨٠

٠,٤٠

٠,٥٨

راﺑﻊ ﻋﴩ:

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ

٢٠١٢

٢٠١١

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ

٠,٨٦

٠,٦٠

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ

٠,٥٨

٠,٤٠

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ

٠,٦٨

٠,٨٥

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

٪٩

٪٢٠

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

٪٦

٪١٧

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

٪٤

٪٥

ﺧﺎﻣﺲ ﻋﴩ:

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ .
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
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ﺳﺎدس ﻋﴩ:

ﺑﻠﻐﺖ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٢/١٢/٣١ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ٥٠٠٠ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.

ﺳﺎﺑﻊ ﻋﴩ:

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ :

ﺍﻟﺮﻗﻢ

١

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺳﻬﻢ
ﻋﺪﺩﺍﻻﺳﻬﻢ ﻋﺪﺩﺍﻻﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ
٢٠١١/١٢/٣١
٢٠١٢/١٢/٣١
ﻋﻠﻴﻬﺎ
٢٠١١
٢٠١٢

ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺒﻴﺴﻲ
ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺁﻣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ /ﺯﻭﺟﻪ

ﻧﺎﺋﺐ
 ٢ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻪ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ) ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ (
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻳﺘﺎﻡ ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
)ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻔﻮﺍﻋﻴﺮ (
٣
ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ) ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻱ (
ﻟﻐﺎﻳﺔ ٢٠١٢/١/٣١

ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ

٦,٣٧٢,٣٤٩ ٤,٢٥٢,٠٣٢
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
٠
٠

ﻋﻀﻮ

٢٧٩,٤٧٨
٠

٤١٩,٢١٧
٠

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

٤

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﺭﺝ ﺍﻣﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺍﺩ

ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ

ﻋﻀﻮ

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

٥

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﺳﻤﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ /ﺯﻭﺟﻪ

ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ

ﻋﻀﻮ

١٩٢,٦٦٦
٢٥,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠
٣٧,٥٠٠

٣٠٠٠٠
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ) ﻗﻴﺲ ﻣﻨﺠﺪ ﻣﻨﻴﺮ
ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ (

٢١,٦٤١
٠

٣٢,٤٦٢
٠

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ

 ٧ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻪ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﻩ )ﺁﻣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ( ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ
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١٠٠,٠٠٠
٢٨,٣٣٣

١٥٠,٠٠٠
٤٢,٥٠٠

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻋﻀﻮ
ﻋﻀﻮ

٦,٣٧٢,٣٤٩ ٤,٢٥٢,٠٣٢
٤٢,٥٠٠
٢٨,٣٣٣

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ :
ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺍﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻱ
ﻣﻦ ﺍﻗﺎﺭﺑﻬﻢ .

ﺛﺎﻣﻦ ﻋﴩ:

ﺃ .ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١٢/١٢/٣١
ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻳﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻔﺮ  ،ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﺿﻲ
ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ . ٢٠١١/٥/١
ﺏ  .ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ:
ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻳﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻔﺮ ﺃﻭ ﺑﺪﻝ ﺗﻨﻘﻼﺕ ﺃﻭ
ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ.

ﺗﺎﺳﻊ ﻋﴩ:

ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺢ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﻋﴩون:

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ .
ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ،ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺩﺭ ﺧﺎﺹ
ﻟﺬﻟﻚ ، ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٥,٠٠٠ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺪﻝ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ.

واﺣﺪ وﻋﴩون:

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .

17

اﻟﺘﺰام اﻟﴩﻛﺔ ﺑﺒﻨﻮد دﻟﻴﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﳌﻘﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻻوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ:
ﺗﻢ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ  ، ٢٠٠٩/١/١ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺣﻜﻤﹰﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ  ،ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻖ
ﺍﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ  ،ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ  ١٤ﻳﻮﻣﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ
 ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ  ،ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ .
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ  ،ﻭﻟﻄﻠﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﺳﺘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ . ٢٠١٢
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* ﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﴩﻛﺔ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ أﻣﻮر ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﴩﻛﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
* ﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة مبﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓري ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎل ﰲ
اﻟﴩﻛﺔ  .رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ اﻟﺒﻠﺒﻴﴘ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ
ﻋﻀﻮ
ﺟﻮرج اﻣﻴﻞ ﺣﺪاد
ﻋﻀﻮ
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻋﻀﻮ
ﺣﻤﺪان ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﻮاﻋري
ﻋﻀﻮ
اﻣﺎل ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ
ﻋﻀﻮ
ﻗﻴﺲ ﻣﻨﺠﺪ ﻣﻨري ﺳﺨﺘﻴﺎن

* ﻧﻘﺮ ﻧﺤﻦ اﳌﻮﻗﻌني أدﻧﺎه ﺑﺼﺤﺔ ودﻗﺔ وإﻛﺘامل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮاﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم . ٢٠١٢
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺠﺖ اﻟﺒﻠﺒﻴﴘ
ﻋﻦ  /رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﺑﺴﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ
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ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺇﺫ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﻣﻨﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﺳﻤﻲ ﻭﺍﺳﻢ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﻤﻴﻖ
ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺤﻀﻮﺭﻛﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺩﻋﻤﻜﻢ ﻟﻨﺎ ،ﻭﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺴﺐ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻜﻢ:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
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ﺗﻼﻭﺓ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .٢٠١١/١٢/٣١
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .٢٠١٢/١٢/٣١
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
.٢٠١٢/١٢/٣١
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٢٠١٢/١٢/٣١ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٣ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺗﻌﺎﺑﻬﻢ .
ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺫﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺃﻳﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ١٧١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗﻢ  ٢٢ﻟﺴﻨﺔ . ١٩٩٧

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳴﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﴍﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛام ﰲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٢
وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠني

ﺍﳴﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳴﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) أﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  RSMاﻟﺪوﻟﻴﺔ(
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تقرير المحاسب القانوني المستقل
إلى مساهمي
شركة المحفظة العقارية االستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
مقدمـة :
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة المحفظة العقارية االستثمارية (شركة مساهمة عامةة والتةت تتكةون مةن بيةان المركة
المالت الموحد كما فت  13كانون األول  2132وكةل مةن بيانةات الةدلل الشةامل الموحةد والتفيةرات فةت حقةوق المحكيةة الموحةد والتةدفقات
النقدية الموحدة لحسنة المنتهية بالتاريخ المذكور  ,ومحلص لحسياسات المحاسبية الهامة  ,وإيضاحات تفسيرية ألرى.
مسـؤولية اإلدارة عن البيـانات الماليـة :
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحةدة وعرضةها برةورة عادلةة وفقةا ع لحمعةايير الدوليةة لحتقةارير الماليةة ذ وتشةمل هةذه
المسؤولية الترميم والتطبيق واإلحتفاظ برقابة دالحية لفرض إعداد وعرض البيانات الماليةة الموحةدة برةورة عادلةة  ,لاليةة مةن ألطةا
جوهرية  ,سوا
كانت ناشئة عن احتيال أو عن لطأ ذ
مسـؤولية المحاسـب القانوني :
إن مسةةؤوليتنا هةةت إبةةدا رأه حةةول هةةذه البيانةةات الماليةةة الموحةةدة اسةةتناداع الة تةةدقيقنا  ,وقةةد قمنةةا بتةةدقيقنا وفقةا ع لحمعةةايير الدوليةةة لحتةةدقيق ,
وتتطحب تحك المعايير أن نتقيد بمتطحبةات قواعةد السةحوك المهنةت وأن نقةوم بتلطةيط واجةرا التةدقيق لححرةول عحة تأكيةد معقةول فيمةا إذا
كانت البيانات المالية لالية من ألطا جوهرية ذ
يتضمن التدقيق القيام بإجرا ات لححرول عح بيّنات تدقيق ثبوتية لحمبالغ واإلفراحات فةت البيانةات الماليةة  ,تسةتند اإلجةرا ات الملتةارة
ال تقدير المحاسب القانونت  ,بما فت ذلك تقييم ملاطر األلطا الجوهرية فت البيانات المالية الموحدة  ,سوا كانت ناشئة عن احتيةال أو
عن لطأ ذ وعند القيام بتقييم تحك الملاطر يألذ المحاسب القانونت فت اإلعتبار اجةرا ات الرقابةة الدالحيةة فةت الشةركة والمتعحقةة باإلعةداد
والعرض العادل لحبيانات المالية الموحدة  ,وذلك لفرض ترميم إجرا ات تدقيق مناسبة حسب الظروف  ,وليس لفرض إبةدا رأه حةول
فعالية الرقابة الدالحيةة فةت الشةركة ذ ويتضةمن التةدقيق كةذلك تقيةيم مسئمةة السياسةات المحاسةبية المتبعةة  ,ومعقوليةة التقةديرات المحاسةبية
المعدة من اإلدارة  ,وكذلك تقييم العرض اإلجمالت لحبيانات المالية ذ
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التت حرحنا عحيها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ع لرأينا حول التدقيق ذ
الـرأي :
فت رأينا ان البيانات المالية الموحدة تظهر برورة عادلة من جميع النواحت الجوهرية المرك المالت الموحد لشركة المحفظة العقارية
االستثمارية (شركة مساهمة عامة كما فت  13كانون األول  2132وعن أدائها المالت الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة لحسنة المنتهية
بذلك التاريخ وفقا ع لحمعايير الدولية لحتقارير المالية ذ
فقرة توكيدية :
استلمت الشركة بتاريخ  7002/4/4كتاب من دائرة الجمارك االردنية يتضممن رمرار بتيبيمت تممريش الشمركة كالشمركة االردنيمة ل سمتيمار
كالنقل السياحي مبلغ  3 782 000دينار بخصكص باصات الشركة التي تش بيعها للشركة المذككرة  ،كما استلمت الشركة رمرار تحصميل
يخص الشركة كالشركة االردنية ل ستيمار كالنقل السياحي بمبلغ  7 494 280دينار  ،هذا كرد راممت الشمركة بماالاتراد لمدج الجهمات
المختصة كلش يتش التكصل الى تسكية مع دائرة الجمارك مما استداى رياش الشركتين برفع دااكي لمدج محكممة الجممارك البدائيمة للمةالبمة
برد ررا ري التحصيل كالتمريش  ،الما بان الشركة لش تقش باخذ أي مخصص لمكاجهة تلك المةالبات كبمراي مستشمار الشمركة القمانكني ان
مكرف الشركة في القضيتين جيد .
تقرير حول المتطلبات القانونية :
تحتفظ الشركة بقيود وسجست محاسبية منظمة برورة أرولية  ،وأن البيانات المالية المرفقة والبيانات الماليةة الةواردة فةت تقريةر مجحةس
اإلدارة متفقة معها  ,ونورت الهيئة العامة بالمرادقة عحيهاذ

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
في  91شباط 3192
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3

نسيم شاهين
إجازة رقم ()293

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان المركز المالي الموحد كما في  29كانون األول 3193
إيضاح
رقـــم

الموجودات
موجودات متداولة
النقد كما في حكمه
شيكات برسش التحصيل
ذمش اقكد ايجار كمدينة بالصافي
أرصدة مدينة أخرج
مجموع الموجودات المتداولة

3

موجودات غير متداولة
مكجكدات مالية تقيش بالقيمة العادلة (بيان الدخل الشامل االخر)
استيمارات اقارية
ممتلكات كمعدات بالصافي
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
بنكك دائنة
ذمش دائنة
أرصدة دائنة أخرج
رركد رصيرة االجل
مجموع المطلوبات المتداولة
رركد ةكيلة االجل
حقوق الملكية
رأس المال المكتتب به كالمدفكع
ا كة إصدار
احتياةي اجباري
التمير المتراكش في القيمة العادلة لمكجكدات مالية تقيش بالقيمة العادلة
الخسائر المتراكمة
صافي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

4
2
0

2
8
8
9

3193
بالدينــــــار

3199
بالدينــــــــار

43 008
4 882
74 229
430 748
971 221

32 004
000
42 802
437 082
927 414

744 024
8 032 477
243
2 276 116
1 147 326

744 024
0 002 073
7 049 497
2 218 226
1 122 221

000
3 070
430 020
440 000
341 676
440 000

43 324
0 024
94 042
440 000
331 467
770 000

40 000 000
30 402
240 442
()840 479
()4 048 223
2 627 691
1 147 326

42 000 000
30 402
240 442
()840 479
()0 093 720
2 643 192
1 122 221

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها

4
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193

ايرادات ايجارات كخدمات

صافي أرباح (خسائر) مكجكدات مالية تقيش بالقيمة العادلة (بيان الدخل الشامل)

مصاريف إدارية
مصاريف التمكيل
صافي مصاريف كإيرادات أخرج
تدني استيمارات اقارية
ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة
مخصص ضريبة الدخل
ربح (خسارة) السنة بعد الضريبة

3193
إيضاح
بالدينــــــار
رقـــم
772 772
000
40
()447 094
44
()20 409
()4 287
000
87 721
()43 083
44 617

بنود الدخل الشامل االخر :
التمير المتراكش في القيمة العادلة لمكجكدات مالية تقيش بالقيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح (خسارة) السنة

47

000
44 617

()794 479
()476 362

,004

()0.047

ان اإليض احات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها
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5

3199
بالدينــــــــار
403 230
()4 399
()444 289
()00 994
9 002
()448 792
()971 674
()2 402
()924 221

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
التغير المتراكم في
القيمة العادلة
رأس المال
احتياطي
لموجودات مالية
المدفوع
متراكمة
ي
إجبار
المجموع
إصدار
عالوة
تقيم بالقيمة العادلة
بالدينــــــار
بالدينــــــار
بالدينــــــار بالدينــــــار بالدينــــــار
بالدينــــــار
(6 652 431 )6 141 211
)656 524( 156 351 16 561 31 111 111

خسائر

الرصيد كما في 2132/3/3

اطفاء خسائر

()5 111 111

إجمالي الدخل الشامل للسنة

5 111 111

111

44 697

44 697

الرصيد كما في 16 561 31 111 111 2132/32/13

)656 524( 156 351

(6 661 631 )3 156 111

16 561 31 111 111

)111 111( 156 351

(4 334 363 )1 416 513

الرصيد كما في 16 561 31 111 111 2133/32/13

)656 524( 156 351

(6 652 431 )6 141 211

الرصيد كما في 2133/3/3
إجمالي الدخل الشامل للسنة

()293 429

()384 839

()476 268

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
3193
بالدينــــــار

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
ربح (خسارة) السنة
تعديالت
استه كات
خسائر مكجكدات مالية تقيش بالقيمة العادلة (بيان الدخل الشامل )
لسائر بيع ممتحكات ومعدات
تدنت استثمارات عقارية
التغير في رأس المال العامل
مكجكدات مالية تقيش بالقيمة العادلة (بيان الدخل الشامل )
شيكات برسش التحصيل
ذمش مدينة
أرصدة مدينة أخرج
ذمش دائنة
أرصدة دائنة أخرج
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

22 280

()429 024

73 724
000
()7 422
000

78 933
4 399
()4 899
448 792

000
()4 882
()0 224
7 432
()3 072
37 277
913 989

74 722
000
72 932
0 928
()924
()42 297
24 412

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
استيمارات اقارية
شراء ممتلكات كمعدات
بيع ممتحكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات اإلستثمار

000
()4 724
7 422
()3 996

438 043
()3 000
4 900
921 142

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
بنكك دائنة
رركد رصيرة كةكيلة االجل
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد كما في حكمه في بداية السنة
النقد وما حكمه في نهاية السنة

()43 324
()440 000
()932 279
()32 226
32 004
92 662

()224
()420 434
()986 718
97 726
49 708
27 114

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية ويجب ان تق أر معها
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3199
بالدينــــــــار

7

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .3عام

تأسستتت شتتركة البتتراء للنقتتل الستتياحي كشتتركة مستتاهمة سامتتة وستتجلت فتتي ستتجل الشتتركات المستتاهمة العامتتة لتتد وزار ال تتناسة
والتجار تحت رقم ( )283بتاريخ  34حزيران  .3995وان مركز تسجيل الشركة هو في المملكتة األردنيتة الهاشتمية م كمتا قتررت
الهيئتتة العامتتة تغييتتر إستتم الشتتركة لي تتبف ةشتتركة المحفستتة العقاريتتة اإلستتتهماريةة وتغييتتر اياتهتتا لت تتبف اإلستتتهمار فتتي األستتهم

والسندات وبيع وشراء وتأجير العقارات واألبنية .

قررت الهيئة العامة في اجتماسها المنعقد في  32اب  2132تخفيض راس المال بمبلغ  5 111 111دينار لي بف
 31 111 111دينار من خالل اطفائها بالخسائر المتراكمة وتم استكمال االجراءات الالزمة .

تتكون القوائم المالية الموحد من البيانات المالية للشركة االم شركة المحفسة العقارية االستهمارية والبيانتات الماليتة للشتركات

التابعة المبينة أدناه :
نسبة
الملكية
%311
%311
%311
%311

شركة اركان لسستثمار وادارة المبانت
شركة ربوع عين الباشا الدارة المشاريع العقارية
شركة المراك لحتطوير العقاره
شركة ربوة عبدون لتطوير االراضت

رأس مال الشركة
بالدينار االردني
30 000
40 000
40 000
40 000

تم إقرار البيانات المالية الموحد المرفقة من قبل مجلس إدار الشركة في جلسته المنعقد بتاريخ  39شباط 2133م وتتطلب هذه
البيانات المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين .

8
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد البيانات المالية الموحدة

تم استداد البيانتات الماليتة الموحتد للشتركة وفقتا للمعتايير ال تادر ستن مجلتس معتايير المحاستبة الدوليتة والتفستيرات ال تادر ستن
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبهقة سن مجلس معايير المحاسبة الدولية .

تم اسداد البيانات المالية الموحد وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستهناء الموجودات المالية التي تسهر بالقيمة العادلة.
إن الدينار األردني هو سملة إسهار البيانات المالية الموحد والذي يمهل العملة الرئيسية للشركة.
 إن السياسات المتبعة في إسداد القوائم المالية للسنة تتفق مع تلك التي اتبعت في إسداد القوائم المالية للسنة السابقةالمنتهية في  33كانون األول  2133باستهناء أن الشركة قامت بتطبيق المعايير الجديد التالية:

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )25اإلفصاحات عن جهات ذات عالقة ( -معدل)
لم ينتج سن تطبيق المعيار أهر سلى بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل.

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12األدوات المالية  -عرض وتصنيف حقوق اإلصدار ( -معدل)
لم ينتج سن تطبيق المعيار أهر سلى بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل.
التفسير رقم  35الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية  -الحد األدنى للمبالغ التي تدفع مسبقاً لتمويل
موجودات خطط منافع الموظفين المحددة

التفسير رقم  34الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية  -تسديد المطلوبات المالية عن طريق أدوات
حقوق الملكية

لم ينتج سن تطبيق هذه التفسيرات أي أهر سلى بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل للشركة.
أسس توحيد البيانات المالية
تتضتتمن البيان تتات المالي تتة الموح تتد البيان تتات المالي تتة للش تتركة األم والبيان تتات المالي تتة للش تتركات التابع تتة له تتا والخاض تتعة لس تتيطرتها

وتتحق تتق الس تتيطر سن تتدما يك تتون للش تتركة الق تتدر سل تتى ال تتتحكم ف تتي السياس تتات المالي تتة والتش تتغيلية للش تتركة التابع تتة م وي تتتم اس تتتبعاد

المعامالت واألر د واإليرادات والم روفات فيما بين الشركة األم والشركة التابعة .
يتم اسداد البيانات المالية للشتركة التابعتة كمتا فتي نفتس تتاريخ البيانتات الماليتة للشتركة األم وباستتخدام نفتس السياستات المحاستبية
المتبعة في الشركة األم .
يتتم توحيتد نتتائج أسمتال الشتتركة التابعتة فتي بيتان التتدخل الشتامل الموحتد متن تتتاريخ تملكهتا وهتو التتاريخ التتذي يتتم فيته فعليتا انتقتتال
سيطر الشركة األم سلى الشركة التابعة  .يتم توحيد نتائج أسمال الشركة التابعتة التتي يتتم التتخله منهتا فتي بيتان التدخل الشتامل

الموحد حتى التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطر سلى الشركة التابعة .
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
استخدام التقديرات

إن استتداد البيانتتات الماليتتة الموحتتد وتطبيتتق السياستتات المحاستتيبة يتطلتتب متتن ادار الشتتركة القي تام بتتبعض التقتتديرات واالجتهتتادات

التتتي تتتلهر سلتتى البيانتتات الماليتتة الموحتتد واإليضتتاحات المرفقتتة بهتتا .ان تلتتك التقتتديرات تستتتند سلتتى فرضتتيات تخضتتع لتتدرجات

متفاوتة من الدقة والتيقن وسليه فإن النتائج الفعليه في المستقبل قد تختلف سن تقديرات اإلدار نتيجة التغير في أوضاع وستروف
الفرضيات التي استندت سليها تلك التقديرات.
وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اسداد البيانات المالية الموحد :

 تقتتوم اإلدار بإستتاد تقتتدير األسمتتار اإلنتاجيتتة لو تتول الملموستتة بشتتكل دوري لغايتتات احتستتاب اإلستتتهالكات الستتنوية استمتتاداسلى الحالتة العامتة لتلتك األ تول وتقتديرات األسمتار اإلنتاجيتة المتوقعتة فتي المستتقبل م ويتتم أختذ خستار التتدني (ان وجتدت)
في بيان الدخل الشامل الموحد.

 تقوم اإلدار بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تسهتر بالكلفتة لتقتدير أي تتدني فتي قيمتهتا ويتتم أختذ هتذا التتدني فتي بيتانالدخل الشامل الموحد للسنة .
 -تقوم إدار الشركة بتقدير قيمة مخ ه الديون المشكوك في تح يلها بعد األخذ باإلستبار قابلية تلك الذمم للتح يل.

 تس تتتعين الش تتركة بمقيم تتين سق تتاريين مرخ تتين للح تتول سل تتى تق تتديرات ح تتول القيم تتة الس تتوقية ل س تتتهمارات العقاري تتة لغاي تتاتاإلف اح وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (. )41
النقد ومافي حكمه
يمهل النقد وما في حكمه النقد في ال ندوق ولد البنوك واإلستهمارات القابلة للتسييل الى مبتالغ محتدد وباستتحقاقات ال تتجتاوز

الهالهة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة .
الذمم المدينة

تسهتتر التتذمم المدينتتة بالتكلفتتة بعتتد تنزبتتل مخ تته التتذمم المشتتكوك فتتي تح تتيلها م ويتتتم شتتطب التتذمم فتتي حتتال ستتدم إمكانيتتة

تح يلها خ ما من المخ ه المأخوذ لها ويضاف المح ل من الذمم التي تم شطبها الى االيرادات .
الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

يتم اهبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع سنتد استتالم البضتائع والختدمات متن قبتل الشتركة ستواء تمتت المطالبتة بهتا متن قبتل
المورد أو لم تتم .
اإلستثمارات العقارية

تسهر االستهمارات العقارية بالتكلفتة  .يتتم تستجيل االيترادات أو الم تاريف التشتغيلية لهتذه اإلستتهمارات وأي تتدني فتي قيمتهتا فتي

بيان الدخل الشامل الموحد .
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر

ان الموجتودات الماليتة المحتتدد بالقيمتة العادلتتة متن ختالل بيتتان التدخل الشتتامل االختر هتي موجتتودات ماليتة يتتر مشتتقة .الغتترض
من امتالكها االحتفاس بها كمتوفر للبيع أو االحتفاس بها حتى تاريخ االستحقاق وليست للمتاجر .

يتتتم تستتجيل فروقتتات التغيتتر فتتي القيمتتة العادلتتة للموجتتودات الماليتتة المحتتدد بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل بيتتان التتدخل الشتتامل االختتر
واالرباح والخسائر الناتجة سن البيع في بيان الدخل الشامل االخر.

تسهر الموجودات المالية المحدد بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االختر التتي يتتوفر لهتا أستعار ستوقية فتي أستواق
مالية نشطة بالقيمة العادلة.
تسهر الموجودات المالية المحدد بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر التي ال يتوفر لهتا أستعار ستوقية والتتي ال
يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد سليه بالكلفة .
يتم اهبات التوزيعات في بيان الدخل الشامل .

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

ان الموجتتودات الماليتتة المحتتدد بالقيمتتة العادلتتة متتن ختتالل بيتتان التتدخل الشتتامل هتتي موجتتودات ماليتتة يتتر مشتتتقة .الغتترض متتن

امتالكها االحتفاس بها للمتاجر وليس كمتوفر للبيع أو االحتفاس بها حتى تاريخ االستحقاق.

يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحدد بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل .
يتم اهبات الموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل بالقيمة العادلتة سنتد الشتراء وتهبتت م تاريف االقتنتاء فتي بيتان التدخل

الشامل ويعاد تقييمها الحقا بالقيمة العادلة .

يتم اخذ االرباح الموزسة او الفوائد المتحققة في بيان الدخل الشامل .
القيمة العادلة

تمهل أسعار اإل الق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية  .في حال سدم توفر أستعار معلنتة أو ستدم وجتود تتداول

نشط سلى بعض الموجودات الماليتة فإنته يتتم تقتدير قيمتهتا العادلتة متن ختالل مقارنتهتا بالقيمتة العادلتة ألدا ماليتة مشتابهة أو متن
ختالل احتستتاب القيمتتة الحاليتة للتتتدفقات النقديتتة المستتقبلية المتعلقتتة بهتتا  .فتتي حتال تعتتذر قيتتاس القيمتة العادلتتة للموجتتودات الماليتتة
بشكل يعتمد سليه فإنه يتم اسهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
التدني في قيمة الموجودات المالية

تقتتوم الشتتركة بمراجعتتة قيمتتة الموجتتودات الماليتتة المهبتتتة فتتي ستتجالت الشتتركة فتتي تتتاريخ البيانتتات الماليتتة الموحتتد لتحديتتد فيمتتا اذا

كانتتت هنالتتك ملش ترات تتتدل سلتتى وجتتود تتتدني فتتي قيمتهتتا  .فتتي حال تة وجتتود مهتتل هتتذه الملش ترات فإنتته يتتتم تقتتدير القيمتتة القابلتتة
لالستتترداد للموجتتودات متتن اجتتل تحديتتد خستتار التتتدني  .فتتي حتتال انخفتتاض القيمتتة القابلتتة لالستتترداد ستتن
المهبتة في سجالت الشركة م يتم اهبات قيمة االنخفاض في بيان الدخل الشامل الموحد .
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تتافي القيمتتة الدفتريتتة

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
الممتلكات والمعدات

تسهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم م ويتم استهالكها سندما تكون جتاهز لالستتخدام بطريقتة القستط
الهابت سلى مد العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية :
أجهز حاسوب وبرمجيات

%21

موجودات أخر

%21-32

أهاث ومفروشات

%9

سندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكتات والمعتدات ستن

تافي قيمتهتا الدفتريتة فإنته يتتم تخفتيض قيمتهتا التى القيمتة

الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الشامل الموحد .
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل سام م وفي حال اختالف العمتر اإلنتتاجي المتوقتع سمتا تتم

تقديره سابقا م يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية سلى العمر االنتاجي المتبقي بعد اساد التقدير استبا ار متن الستنة التتي تتم فيهتا
اساد التقدير .
المخصصات
يتم اهبات المخ

ات سندما يترتب سلى الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة وأنه من المحتمل قيام الشركة بتدفع مبتالغ نقديتة

لتستتديد هتتذه االلت ازمتتات  .يتتتم مراجعتتة المخ

تتات بتتتاريخ البيانتتات الماليتتة الموحتتد وتعتتديل قيمتهتتا بنتتاءا سلتتى ختتر معلومتتات

متوفر لد الشركة .
اإليرادات

يتم تحقق ايرادات بيع األراضي سند انتقال مخاطر ومنافع الملكية للمشتري .

يتم تحقق ايرادات الفوائد سلى أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي سلى الموجودات .
يتم تحقق توزيعات أرباح اإلستهمارات سند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستهمر بها .
يتم تحقق االيرادات األخر وفقا لمبدأ اإلستحقاق .
العمالت األجنبية

يتم اهبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار ال رف السائد في تتاريخ اجتراء تلتك العمليتات  .يتتم تحويتل
أر تتد الموجتتودات الماليتتة والمطلوبتتات الماليتتة بالعملتتة األجنبيتتة باستتتخدام أستتعار ال تترف الستتائد فتتي تتتاريخ البيانتتات الماليتتة

الموحد والمعلنة من البنك المركتزي األردنتي  .يتتم اهبتات األربتاح والخستائر الناتجتة ستن تحويتل األر تد بتالعمالت األجنبيتة فتي
بيان الدخل الشامل الموحد .
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .1أرصدة مدينة أخرى
3193
بالدينــــار
20 442
7 434
20 000
4 320
921 342

أمانات ضريبة دخل
مصاريف مدفكاة مقدما
تامينات كفاالت
أخرج

3199
بالدينــــار
27 037
4 439
20 000
9 244
923 628

 .5موجودات مالية تقيم يالقيمة العادلة ( بيان الدخل الشامل االخر)
1131/31/13
القيمة العادلة
الكلفة
دينــــار
دينــــار
143 103
3 180 011

اسهم شركات مدرجة في بورصة عمان

 .1استثمارات عقارية
3193
بالدينــــار
2 628 933

استثمارات عقارية

3199
بالدينــــار
6 618 632

 تتضمن االستهمارات العقارية كلفة االرض والمبنى لمجمع شركة أركان ل ستهمار وادار المباني البالغة ()2 129 499دينار والتي تم تحويلها من بند ممتلكات ومعدات الى بند استهمارات سقارية خالل سام  2132تمشيا مع متطلبات المعايير
الدولية للتقارير المالية

 بلغت القيمة العادلة المقدر لالستهمارات العقارية من واقع تقرير مقيم سقاري معتمد و/أو سروض شراء من جهات مستقلةما قيمته  33 276 294دينار سام .2132
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الكلفة :
الرصيد كما في 7047/4/4
اضافات
استبعادات
تحكب ت*
الرصيد كما في 7047/47/34
اإلستهالك المتراكم :
الرصيد كما في 7047/4/4
استه ك السنة
استه ك مستبعد
تحكي ت*
الرصيد كما في 7047/47/34
صافي القيمة الدفترية كما في 3193/93/29
الكلفة :
الرصيد كما في 7044/4/4
اضافات
استبعادات
الرصيد كما في 7044/47/34
اإلستهالك المتراكم :
الرصيد كما في 7044/4/4
استه ك السنة
استه ك مستبعد
الرصيد كما في 7044/47/34
صافي القيمة الدفترية كما في 3199/93/29

 .6ممتلكات ومعدات  ،بالصافي

000
9 434 182

000

4 474 028

4 474 028

000
000
111

000

4 474 028
000
000
4 474 028
000

أراضي

80 494
698 686

27 744
43 922

098 842
3 000
000
204 842

80 494
44 442
000
400 300
000
111

204 842
3 900
000
202 242
0000

مباني

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
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27 008
712

27 733
432

000
23 324

23 324

8 423
792

27 008
304
44 220

9 480

23 324
324
44 220

اجهزة كمبيوتر
وبرامج

72 449
9 766

782 330
78 933
44 238
304 234
3 141 913
40 429
2 127

402 022
2 042
44 238
92 204
2 173

44 239
99 230
73 029
3 490

000
43 490

43 490

444 022

44 222
111

304 234
73 724
444 872
400 300
447 849
792

7 320 973
4 724
444 872
7 479 802
443 207

المجموع

7 307 407
3 000
44 239
7 320 973

40 399
111

40 428
3 038
7 292

44 222

92 204
3 927
22 929

40 399

43 490
000
7 292

99 230
000
22 929

34 423
2 980

000
78 942

78 942

77 470
111

72 420
4 202
0 492

77 470

78 942
000
0 492

اجهزة
التكييف

االجهزة
الكهربائية

موجودات
أخرى
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .1أرصدة دائنة أخرى
3193
بالدينــــار
38 044
23 244
49 009
4 889
926 681

مخصص صندكق البحث العلمي
ايرادات مقبكضة مقدما
مخصص ضريبة الدخل
أخرج

3199
بالدينــــار
44 702
39 742
0 270
4 092
19 148

 .6قروض قصيرة وطويلة االجل

سعر

سقف

الرصيد

نوع التسهيالت

العملة

الفائدة

التسهيالت

القائم

قرض

دينار

%8

511 111

221 111

111 111

221 111

 يست تتدد القت تترض سلت تتى  6أقس ت تاط متست تتاوية حيت تتث يست تتتحق القست تتط االول بتت تتاريخ  2132/8/3ويست تتتحق القست تتط االخيت تتر
2134/33/3

 .4حقوق الملكية
رأس المال

يبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع ( )31مليون دينار مقسم الى ( )31مليون سهم قيمة كل سهم دينار واحد .
عالوة اصدار

تبلتتغ ستتالو اإل تتدار  36 465دينتتار أردنتتي كمتتا فتتي  33كتتانون األول  2132و  2133وهتتي ناتجتتة ستتن بيتتع بعتتض األستتهم

بسعر يزيد سن القيمة اإلسمية .
احتياطي اجباري

تمهل المبالغ المتجمعتة فتي هتذا الحستاب متا تتم تحويلته متن األربتاح الستنوية قبتل الضتريبة بنستبة  %31ختالل الستنوات الستابقة

وهو ير قابل للتوزيع سلى المساهمين.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .31صافي أرباح (خسائر) موجودات مالية تقيم بالقيمة العادلة (بيان الدخل الشامل)

(خسائر) بيع مكجكدات مالية تقيش بالقيمة العادلة (بيان الدخل الشامل)

3193
بالدينــــار
000
111

3199
بالدينــــار
()4 399
()9 211

 .33مصاريف إدارية
3193
بالدينــــار
74 447
40 742
9 202
000
73 724
49 200
3 042
272
000
0 228
7 200
2 000
2 702
993 614

رسكش كاشتراكات كرخص
ركاتب كاجكر كملحقاتها
أتعاب مهنية كرضائية
بدل تنق ت أاضاء مجلس اإلدارة
استه كات
ضريبة أبنية
مصاريف اجتماع الهيئة العامة
بريد كهاتف
مصاريف سيارات
أخرج
رسكش رضائية
بدل خدمات
ضريبة  %7سنكات سابقة

3199
بالدينــــار
73 830
40 070
2 203
2 000
78 933
77 800
4 802
4 702
442
2 043
70 334
000
000
949 821

 .32الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
3193
بالدينــــار
44 092
40 000 000
10114

ربح (خسارة) السنة بعد الضريبة
المتكسة المرجح لعدد االسهش
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3199
بالدينــــار
()484 839
42 000 000
()10193
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .31معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة
فيما يلي المعايير التي تم إ دارها وما زالت ير سارية المفعول حتى تاريخ إ دار القوائم المالية للشركة إن المعايير المبينة
أدناه هي المعايير التي تتوقع إدار الشركة تطبيقها سن تاريخ سريانها مستقبال وهناك نية لد

إدار الشركة بتطبيق هذه

المعايير والتعديالت سندما ت بف سارية المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )7األدوات المالية 0اإليضاحات  -متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء االعتراف
يتطلب هذا التعديل إف احات إضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم إلغاء االستراف بها لتمكين مستخدم

القوائم المالية للشركة من فهم العالقة مع هذه الموجودات التي لم يتم إلغاء االستراف بها وااللتزامات المرتبطة بها يجب تطبيق

هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول تموز  2133مشيرين إلى أن التعديل الذي يتعلق بالتقاه بين
الموجودات المالية والمطلوبات المالية يجب تطبيقه للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني  2133كذلك التعديل

الذي يتعلق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9يجب تطبيقه للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 2135
سوف يلهر هذا التعديل سلى اإلف احات فقط ولن يكون لهذا التعديل أي تأهير سلى المركز المالي أو األداء المالي للشركة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )91القوائم المالية الموحدة
يوضف المعيار المعدل المبادئ لعرض واسداد القوائم المالية في حال السيطر سلى أسمال منشأ تابعة واحد أو أكهر.

يحل المعيار الجديد محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )27القوائم المالية الموحد والمنف لة والتفسير رقم ( )32توحيد القوائم
المالية للمنشآت ذات الغرض الخاه يجب تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 2133

سلما بأنه مسموح تطبيقه للفترات المالية قبل تاريخ سريانه.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )99االتفاقيات المشتركة (العمليات أو المشاريع المشتركة)
يوضف المعيار المبادئ إلسداد التقارير المالية للشركاء في االتفاقيات المشتركة والذي يهدف إلى تحديد الص حيات ألةراف
العمليات أك المشاريع المشتركة اللذين يملككن سيةرة مشتركة يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم ()33
(الح ه في المشاريع المشتركة) ويحل أيضا محل تفسير رقم (( )33الوحدات تحت السيطر المشتركة  -المساهمات ير
النقدية للمشاركين في مشروع مشترك) .يجب تطبيق هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني 2133

سلما بأنه مسموح تطبيقه للفترات المالية قبل تاريخ سريانه.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )93إيضاحات الحصص في المنشآت األخرى (المصالح والمنافع في شركات أخرى)
يطبق المعيار المعدل للمنشآت التي لها ح ة في شركات تابعة أو المشاريع المشتركة أو شركات حليفة أو المنشآت ذات
الغرض الخاه .ويهدف إلى تحسين ومزيد من إف احات الشركات لح

ها واستهماراتها في المنشآت األخر التاحة

معلكمات إضافية لمستخدش القكائش المالية لتقييش ةبيعة المخاةر كالمصالح المرتبةة في الشركة األخرج يجب تطبيق هذا
المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني  2133سلما بأنه مسموح تطبيقه للفترات المالية قبل تاريخ

سريانه.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )92قياس القيمة العادلة
يحدد معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )33م در واحد ل رشاد بخ وه قياس جميع القيم العادلة حسب معايير التقارير
المالية الدولية .إن معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )33يهدف إلى بيان طرق قياس القيمة العادلة واإلف اح سنها بهدف
زياد االتساق والمقارنة في طرق قياس القيمة العادلة واإلف احات المرتبطة بها من خالل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

سوف تقوم الشركة بتقدير أهر هذا المعيار سلى المركز المالي أو األداء المالي للشركة يجب تطبيق هذا المعيار للفترات
المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الهاني  2133سلما بأنه مسموح تطبيقه للفترات المالية قبل تاريخ سريانه.
 .35التعامل مع جهات ذات عالقة

تشمل األطراف ذات العالقة الشركات الحليفة و المساهمين الرئيسيين و أسضاء مجلس اإلدار و اإلدار التنفيذية العليا

للشركة و الشركات المسيطر سليها أو سليها تأهير جوهري بشكل مباشر أو ير مباشر من قبل هلالء األطراف.
 .31الوضع الضريبي
-

تتتم مراجعتتة ستتجالت الشتتركة االم لالس توام  2115م  2116حيتتث

-

تتم تقتتديم كشتف التقتتدير التذاتي ستتن نتتائج أسمتتال الشتركة األم لوستوام  2117م  2131 2119 2118ولتم تقتم دائتتر

-

االشعارات الخا ة بهذه السنوات حتى تاريخ اسداد البيانات المالية .

تتدر القترار بعتتدم الموافقتتة كمتتا ان الشتتركة لتتم تستتتلم

ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة لتاريخه .

تتتم تقتتديم كشتتف التقتتدير التتذاتي س تتن نتتتائج أسمتتال الشتتركة التابعتتة ( ش تتركة اركتتان لالستتتهمار وادار المبتتاني ) ستتن س تتام

 2131 2119 2118وتم تسوية الوضع الضريبي لعام  2118و. 2119
-

-

لم يتم احتساب مخ ه ضريبة الدخل سن نتائج أسمال الشركة األم سن سام  2133لوجود خسائر .

تتم احتستتاب مخ تته ضتريبة التدخل للشتتركة التابعتتة للستتنة المنتهيتتة فتي  33كتتانون االول  2132بموجتتب قتتانون ضتريبة
الدخل الملقت رقم ( )28لسنة . 2119

 .36القطاعات التشغيلية
تتركز أنشطة الشركة األساسية في التعامل باألوراق المالية واإلستهمارات العقارية م وقد بلغت األرباح (الخستائر) المتأتيتة للشتركة
من تلك األنشطة كما يلي :

3193
بالدينــــار
000
772 772

األكراق المالية
العقارات
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3199
بالدينــــار
()4 399
403 230
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .31التزامات محتملة

استتلمت الشتتركة بتتاريخ  2117/4/4كتتتاب متتن دائتر الجمتتارك األردنيتة بتهبيتتت قترار تغتريم الشتتركة والشتركة األردنيتتة لالستتتهمار

والنقتتل الستتياحي مبلتتغ  3 285 611دينتتار بخ تتوه با تتات الشتتركة التتتي تتتم بيعهتتا للشتتركة المتتذكور م كمتتا استتتلمت الشتتركة
قرار تح تيل يخته الشتركة والشتركة األردنيتة لالستتهمار والنقتل الستياحي بمبلتغ  2 394 781دينتار م هتذا وقتد قامتت الشتركة

باالستراض لد الجهات المخت ة ولم يتم التو ل الى تسوية مع دائر الجمارك مما استدسى قيام الشركتين برفع دساوي لتد
محكمة الجمارك البدائية للمطالبة برد قراري التح يل والتغريم .
 .36األدوات المالية

تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية  .تتضمن الموجتودات الماليتة األر تد لتد البنتوك والنقتد فتي

ال ندوق والذمم المدينة واألوراق المالية  .وتتضمن المطلوبات المالية التسهيالت اإلئتمانية.
القيمة العادلة

ان القيمتتة العادلتتة للموجتتودات والمطلوبتتات الماليتتة ال تختلتتف جوهريتتا ستتن قيمتهتتا الدفتريتتة حيتتث أن معستتم األدوات الماليتتة امتتا
ق ير األجل بطبيعتها أو يتم اساد تسعيرها باستمرار .
مخاطر اإلئتمان
مختتاطر اإلئتمتتان هتتي المختتاطر التتتي قتتد تتتنجم ستتن ستتدم قتتدر أو سجتتز الطتترف افختتر لتتودا الماليتتة ستتن الوفتتاء بالتزاماتتته تجتتاه

الشركة مما قد يلدي الى حدوث خسائر .تتمهل مخاطر ائتمتان الشتركة بشتكل أساستي فتي الودائتع لتد البنتوك والتذمم المدينتة م
حيتتث تعمتتل الشتتركة سلتتى الحتتد متتن المختتاطر اإلئتمانيتتة ستتن طريتتق التعامتتل متتع البنتتوك التتتي تتمتتتع بستتمعة جيتتد ووضتتع حتتدود
ائتمانيتتة لعمالئهتتا متتع مراقبتتة التتديون يتتر المستتدد  .يتمهتتل الحتتد األق تتى للمختتاطر اإلئتمانيتتة فتتي القيمتتة المدرجتتة للموجتتودات

المالية في البيانات المالية .

1021
دينــــار
43 008
4 882
74 229
472 842
261 949

نقد لدى البنوك
ذمم مدينة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عسقة
أرردة مدينة ألرى
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1022
دينــــار
32 004
000
42 802
434 240
286 533

شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
مخاطر السيولة

تتمهتتل مختتاطر الستتيولة فتتي ستتدم قتتدر الشتتركة سلتتى تتتوفير التمويتتل التتالزم لتأديتتة التزاماتهتتا فتتي ت تواريخ استتتحقاقها ولتجنتتب هتتذه

المخاطر تقتوم الشتركة بتنويتع م تادر التمويتل وادار الموجتودات والمطلوبتات وموائمتة جالهتا واإلحتفتاس بر تيد كتاف متن النقتد
ومافي حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول.
ويلخه الجدول أدنتاه توزيتع المطلوبتات ( يتر مخ تومة) سلتى أستاس الفتتر المتبقيتة لالستتحقاق التعاقتدي كمتا بتتاريخ البيانتات
المالية :
ذمش دائنة
أرصدة دائنة أخرج
رركد

ذمش دائنة
ذمش دائنة
أرصدة دائنة أخرج
رركد

3193

أقل من سنة
3 070
430 020
440 000
341 676

أكثر من سنة
000
000
440 000
991 111

المجموع
3 070
430 020
770 000
281 676

3199

أقل من سنة
7 439
0 024
04 298
440 000
971 722

أكثر من سنة
000
000
000
770 000
331 111

المجموع
7 439
0 024
04 298
330 000
211 722

مخاطر أسعار الفائدة

تنتتتج مختتاطر أستتعار الفائتتد متتن احتمتتال تتتأهير التغيترات فتتي أستتعار الفائتتد سلتتى ربتتف الشتتركة أو القيمتتة العادلتتة لتتودوات الماليتتة.

وحيتتث أن معستتم األدوات الماليتتة تحمتتل ستتعر فائتتد هابتتت وتسهتتر بالكلفتتة المطفتتأ م فتتإن حساستتية أربتتاح الشتتركة وحقتتوق الملكيتتة
للتغير في أسعار الفائد يعتبر ير جوهري .
مخاطر أسعار العمالت األجنبية
تتمهتتل مختتاطر العمتتالت فتتي الخطتتر متتن تذبتتذب قيمتتة األدوات الماليتتة بستتبب تقلبتتات أستتعار العمتتالت األجنبيتتة م حيتتث أن معستتم
تعتتامالت الشتتركة هتتي بالتتدينار األردنتتي فتتإن حساستتية أربتتاح الشتتركة وحقتتوق الملكيتتة للتغيتتر فتتي أستتعار

تترف العمتتالت األجنبيتتة

يعتبر ير جوهري .
مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم سن التغير في القيمة العادلة لالستهمارات فتي األستهم  .تعمتل الشتركة سلتى ادار هتذه المختاطر ستن

طريق تنويع اإلستهمارات في سد مناطق جغرافية وقطاسات اقت ادية.
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شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  29كانون األول 3193
 .34إدارة رأس المال
يقوم مجلس إدار الشركة بإدار هيكل رأس المال بهدف الحفاس سلتى حقتوق مستاهمي الشتركة وضتمان استتم اررية الشتركة والوفتاء
بالتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استهمار موجودات الشركة بشكل يوفر سائد مقبول لمساهمي الشركة .
يتمهل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدار رأس المال الشركة بالتأكد من المحافسة سلى نسب رأسمال مالئمة بشكل يدسم نشاط
الشركة ويعسم حقوق الملكية.

تقوم الشركة بإدار هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة سليها في ضوء تغيرات سروف العمل .هذا ولم تقم الشركة بأية
تعديالت سلى األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل الفتر الحالية والفتر السابقة.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمهل في رأس المال و الخسائر المتركمة وسالو ا دار واالحتياطي االجباري

والمتغير المتراكم والبالغ مجموسها ( )8 687 631دينار كما في  33كانون األول  8 642 933 :2133(2132دينار).

 .21أرقام المقارنة
تتتم إستتاد تبويتتب بعتتض أرقتتام البيانتتات الماليتتة لعتتام  2133لتتناستتب متتع تبويتتب أرقتتام البيانتتات الماليتتة لعتتام  2132ولتتم ينتتتج ستتن
إساد التبويب أي أهر سلى الربف وحقوق الملكية لعام .2133
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