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جمل�س الإدارة
ال�سيد جمال زهري عبدالغني العمد
رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد �صفوان زهري عبدالغني العمد
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو
ال�سيد عبدالغني زهري عبدالغني العمد
ع�ضو
ال�سيدة عال حممد نا�صر وجيه منكو
ع�ضو
ال�سيد عمر ماجد عبد املجيد اله�شلمون
مدقق احل�سابات
مكتب الهندي للتدقيق واال�ست�شارات املالية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سرين وبا�سم جمل�س �إدارة �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية الرتحيب بكم مبنا�سبة عقد االجتماع الثاين ع�شر
لهيئتكم العامة املوقرة  ،متمنيا لكم التوفيق يف تداول وبحث البنود املدرجة على جدول الأعمال .
ح�ضرات ال�سادة الكرام،،
ي�سعدين �أن �أقدم لكم با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر و نتائج �أعمال ال�شركة
واجنازاتها والقوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف . 2016/12/31
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام..
بلغت مبيعات ال�شركة يف عام  2016مبلغ  3563500مليون دينار بزيادة عن عام  2015بن�سبة  %33والبالغة  2677000مليون
دينار �إال �أن جممل الدخل كان متقاربا ويعود ذلك �إىل �أن ال�شركة انتهجت �سيا�سة ت�سويق بخف�ض �أ�سعار الوحدات ال�سكنية
متا�شيا مع الظروف االقت�صادية ال�سائدة ون�سبة الزيادة املعرو�ضة من الوحدات ال�سكنية يف ال�سوق ب�شكل عام حيث �أن الطلب
خالل العام ال�سابق والعام احلايل للوحدات ال�سكنية ذات الأ�سعار املنخف�ضة واملواقع ال�شرقية من العا�صمة عمان ويعود ذلك
النخفا�ض القوة ال�شرائية لدى امل�شرتين .
يف ظل هذه النتائج فقط قرر جمل�س �إدارة ال�شركة توزيع ارباح نقدية بواقع  % 12.5لل�سهم الواحد مل�ساهمي ال�شركة
بتاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية راجياً من اهلل عزوجل ان يكون العام القادم �أف�ضل للو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي ب�شكل
عام .

تقرير جمل�س الإدارة

ح�ضرات ال�سادة �أع�ضاء الهيئة العامة الأفا�ضل
يف اخلتام �أتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان �إىل ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وجلميع امل�ساهمني يف ال�شركة،
كما �أتقدم بال�شكر والتقدير �إىل كافة العاملني يف ال�شركة مبختلف مواقعهم مقدرا لهم �إخال�صهم و مثابرتهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
رئي�س جمل�س الإدارة

جمال زهري العمد
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تقرير جمل�س الإدارة

 وندرج �أدناه �إيجازا عن ن�شاط ال�شركة للخم�سة �أعوام املا�ضية :

�أو ًال :و�صف لأن�شطة ال�شركة الرئي�سية و�أماكنها اجلغرافية وحجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل وعدد املوظفني :

 -مت االنتهاء خالل العام  2012من م�شاريع ال�شركة املقامة يف العام  2011كما مت اجناز خمططات وتراخي�ص قطعة االر�ض  179مب�ساحة

 الن�شاط الرئي�سي لل�شركة :

 10.731دومن لإقامة  9م�شاريع �إ�سكانية عليها واجناز ما ن�سبته %60من امل�شروع املقام على قطعة الأر�ض  1913مب�ساحة  4.067دومن

�إن الن�شاط الرئي�سي لل�شركة هو �شراء الأرا�ضي و�إ�ست�صالحها و�إقامة م�شاريع �إ�سكانية عليها وبيعها للم�شرتين والإ�ستثمار يف
الأرا�ضي والعقارات عموماً و�إ�ست�صالحها وبناء حمافظ �إ�ستثمارية  ،وفق ما ين�ص عليه عقد الت�أ�سي�س والنظام الداخلي لل�شركة .

لإقامة  4م�شاريع �إ�سكانية عليها

 عنوان ال�شركة :

 مت االنتهاء خالل العام  2013من م�شاريع ال�شركة املقامة يف العام  2012كما مت اجناز امل�شروع املقام على القطعة رقم  1913وال�شروع يفبناء امل�شروع املقام على � 179( 2476سابقا) وذلك باقامة  7م�شاريع ا�سكانية عليها .

تقع مكاتب ال�شركة على �شارع الأمرية ب�سمة  -عبدون وال يوجد لها اية فروع �أخرى داخل اململكة �أو خارجها.

 عدد موظفي ال�شركة:

 مت االنتهاء خالل العام  2014من م�شاريع ال�شركة املقامة يف العام  2013كما مت اجناز امل�شروع املقام على القطعة رقم  1913كما مت اجنازما ن�سبته  %80من امل�شروع املقام على قطعة � 179( 2476سابقا) وبواقع � 70شقة .

يبلغ عدد موظفي ال�شركة  15موظفاً يحملون امل�ؤهالت التالية :
امل�ؤهل العلمي

 مت االنتهاء خالل العام  2015من امل�شروع املقام على القطعة  2476بواقع � 70شقة كما مت ال�شروع ببناء امل�شروع على القطعة  2496ومتعدد حاملي امل�ؤهل

بكالوريو�س

4

دبلوم فما دون

8

املجموع

12

اجناز ما ن�سبته  %80من امل�شروع
 مت االنتهاء خالل العام  2016من امل�شروع املقام على القطعة  2496بواقع � 11شقة .هذا ومت �إدراج �أ�سهم ال�شركة وطرحها للتداول يف بور�صة عمان يف  , 2006/1/15وكان حجم التداول على �سهم ال�شركة جيد خالل العام .
وندرج �أدناه جدول يبني حجم التداول يف بور�صة عمان � ,أدنى �سعر و�أعلى �سعر لل�سهم خالل العام .

حجم التداول

ر�سم بياين يو�ضح �أ�سعار التداول

�سعرال�سهم

 حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل :
بلغ حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل للفرتة املالية من  2016/12/31-2016/1/1مب ـ ــلغ ()10.734.451
موزعاً على الأن�شطة اال�ستثمارية التالية :
الن�شاط

املبلغ امل�ستثمر

م�شاريع منتهية

10.734.451

املجموع

10.734.451

 ملحة تاريخية عن ال�شركة

�إن �شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية م.ع.م م�سجلة لدى مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة حتت رقم ( )372تاريخ ()2005/10/13
ثاني ًا  - :و�صف لل�شركات التابعة وطبيعة عملها
ال يوجد لل�شركة �أية �شركات تابعة
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ثالث ًا � :أ� -أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عنهم :
يت�ألف جمل�س �إدارة �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية امل�ساهمة العامة من خم�سة �أع�ضاء وفيما يلي ملحة تعريفية ب�أع�ضاء
جمل�س الإدارة .

•الإ�سم  :ال�سيد جمال زهري عبد الغني العمد
•املن�صب  :رئي�س جمل�س الإدارة
•تاريخ الع�ضوية 2005/11/10 :
مكان وتاريخ الوالدة

عمان يف 1963/2/2

ال�شهادات العلمية
و�سنة التخرج :

بكالوريو�س �إدارة – اجلامعة الأردنية – عام 1985

اخلربات العملية:

 1991-1987و�سيط معتمد يف ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية .
 2012 – 1991نائب املدير العام لل�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية .
 2008/2/20 – 2003ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الباطون اجلاهز والتوريدات الإن�شائية م.ع.م
 2016 – 2003ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية م.ع.م .
 2014 – 2005نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية م.ع.م .

•الإ�سم  :ال�سيد عبدالغني زهري عبدالغني العمد
•املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
•تاريخ الع�ضوية 2014/4/26 :
مكان وتاريخ الوالدة

عمان يف 1958/3/7

امل�ؤهل العلمـي:

حا�صل على �شهادة دبلوم هند�سة طريان من كلية بوردمان – امريكا عام . 1981

اخلربات العملية:

 1996 -1983امللكية االردنية – مهند�س طريان .
 -1996وحتى االن مدير عام �شركة العمد والنجداوي للمقاوالت .
 - 2014/4/26وحتى االن ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية
العقاريةم.ع.م .

 – 2014وحتى الآن رئي�س جمل�س ادارة �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية م.ع.م .

•الإ�سم :ال�سيد �صفوان زهري عبد الغني العمد
•املن�صب :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
•تاريخ الع�ضوية 2005/11/10 :

•الإ�سم  :ال�سيدة عال حممد نا�صر وجيه منكو
•املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
•تاريخ الع�ضوية 2014/4/26 :
مكان وتاريخ الوالدة

الأردن – عمان  -يف 1972/12/15

امل�ؤهل العلمـي:

بكالوريو�س علوم �سيا�سية واقت�صاد

اخلربات العملية:

ال يوجد
 2014/4/26وحتى الآن ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية
العقاريةم.ع.م .

مكان وتاريخ الوالدة

عمان يف 1959/10/5

ال�شهادات العلمية
و�سنة التخرج :

بكالوريو�س هند�سة – جامعة نورث كاليفورنيا – �أمريكا – عام .1986

اخلربات العملية:

 1990- 1986مهند�س ت�صنيع يف �شركة . IBM
 1995 – 1991مدير عام �شركة �صفوان وجمال العمد ( جتارة عامة  /ا�سترياد وت�صدير ) .
 2005 – 1996مدير عام �شركة العمد وحمدي للإ�سكان – حمدودة امل�س�ؤولية.
 2014 – 2005رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية م.ع.م .
 – 2014وحتى الآن نائب رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
م.ع.م .

•الإ�سم  :ال�سيد عمر ماجد عبداملجيد اله�شلمون
•املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
•تاريخ الع�ضوية 2014/4/26 :
مكان وتاريخ الوالدة

عمان  -يف 1976/3/4

امل�ؤهل العلمـي:

بكالوريو�س ت�سويق – جامعة البرتاء عام 1998

اخلربات العملية:

 – 1998وحتى االن مدير عام �شركة الفواكه الطازجة
 - 2014/4/26وحتى الآن ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية
م.ع.م .

•
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خام�س ًا  :الو�ضع التناف�سي لل�شركة
لق���د احتل���ت �شرك���ة عم���د لال�ستثم���ار والتنمية العقارية من���ذ بداياتها الأوىل ع���ام  1996مركزاً متمي���زاً بني ال�ش���ركات العاملة يف هذا
القط���اع وا�ستم���ر نه���ج العمل اجل���اد بعد حتويلها �إىل �شركة م�ساهمة عامة لت�صبح من �أكرب ع�شر �ش���ركات عاملة يف هذا القطاع  ،علماً ب�أنه ال
توجد �إح�صائية ر�سمية من قبل جمعية امل�ستثمرين يف قطاع الإ�سكان الأردين تبني حجم عمل كل �شركة �أو ح�صتها ال�سوقية يف هذا القطاع ,
علما ب�أنه لي�س لها �أية ح�صة يف الأ�سواق اخلارجيـة  .هذا ويف ظل التغريات العاملية التي طر�أت خالل العام  2013فان ال�شركة قد ا�صبحت اكرث
حر�ص���ا يف تعامالته���ا يف �س���وق العقار وا�سواق االوراق املالية وذلك لعدم ا�سقرار اال�سعار ب�شكل ع���ام وعدم و�ضوح ر�ؤيا حمددة ل�سري اال�ستثمار
يف املنطقة والعامل ب�شكل عام.

ب �-أ�شخا�ص الإدارة العليا :
•الإ�سم :املهند�س ال�سيد �صفوان زهري عبدالغني العمد
•املن�صب  :املدير العام
•تاريخ التعيني 2005/10/25 :
مكان وتاريخ الوالدة

عمان يف 1959/10/5

امل�ؤهل العلمـي:

بكالوريو�س هند�سة – جامعة نورث كاليفورنيا – �أمريكا – عام 1986

اخلربات العملية:

 1990- 1986مهند�س ت�صنيع يف �شركة IBM
 1995 – 1991مدير عام �شركة �صفوان وجمال العمد ( جتارة عامة  /ا�سترياد وت�صدير ) .
 2005 – 1996مدير عام �شركة العمد وحمدي للإ�سكان – حمدودة امل�س�ؤولية

الوظيفة احلالية :

 - 2005وحتى الآن مدير عام �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية م.ع.م .

�ساد�س ًا  :درجة االعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني :
ال تعتمد ال�شركة على موردين حمددين و�/أو عمالء رئي�سيني (حمليا �أو خارجيا) ي�شكلون � %10أو �أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و/
�أو املبيعات �أو الإيرادات على التوايل  ،و�إمنا تعتمد ال�شركة على �سيا�سة �أف�ضلية ال�سعر واجلودة يف ال�شراء من ال�سوق املحلـي وتعمد يف البيع
مبد�أ اجلودة يف البناء وح�سن �إختيار املواقع.
�سابع ًا  :و�صف لأي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها :
تتمتع ال�شركة بامتياز �إعفائها من ر�سوم نقل ملكية ال�شقق البالغة  ، %4كما وا�ستفادت ال�شركة من قانون الإعفاء امل�ؤقت اخلا�ص
ب�شراء الأرا�ضي واخلا�ص بتخفي�ض ن�سبة امل�شرتي من ر�سوم نقل امللكية  ,ومتتعت ال�شركة بهذا الإعفاء منذ تاريخ ت�أ�سي�سها وت�سجيلها لدى
وزارة ال�صناعة والتجارة ومراقب ال�شركات حتت رقم ( )372بتاريخ  , 2005/10/13كما ال يوجد �أي حماية حكومية ملنتجات ال�شركة و ال
يوجد لدى ال�شركة �أية براءات �إخرتاع �أو حقوق �إمتياز �أو وكاالت مت احل�صول عليها من قبل ال�شركة يف هذا املجال .

•املدير املايل :ال�سيد عمر حممد عبدالكرمي ابو ريان

•املن�صب  :املدير املايل
•تاريخ التعيني 2006/6/24 :
مكان وتاريخ الوالدة

عمان يف 1978/7/1

امل�ؤهل العلمـي:

بكالوريو�س حما�سبة – جامعة العلوم التطبيقية – الأردن – عام 2001

اخلربات العملية:

 2006 – 2001حما�سب رئي�سي يف ال�شركة العامة للتعدين م.ع.م

الوظيفة احلالية :

 2006وحتى الآن مدير مايل يف �شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية م.ع.م

ثامن ًا  :و�صف لأي قرارات �صادرة عن احلكومة ذات �أثر مادي على عمل ال�شركة :
ال يوجد �أية قرارات �صادرة عن احلكومة �أو �أي منظمات دولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها
التناف�سية �سوى قانون الإعفاء امل�ؤقت اخلا�ص ب�شراء الأرا�ضي واخلا�ص بتخفي�ض ن�سبة امل�شرتي من ر�سوم نقل امللكية وكذلك تخفي�ض ن�سبة
ر�سوم نقل امللكية على م�شرتي ال�شقق واملعمول به خالل العام  , 2016كما ال تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية و�إمنا تعمل ال�شركة
يف جمال البناء وفقا �إىل معايري اجلودة وكودات البناء الأردنية املعمول بها ح�سب قوانني و�أنظمة وزارة الأ�شغال العامة ونقابة املهند�سني
و�أمانة العا�صمة .

رابع ًا  :بيان ب�أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم امل�صدرة من قبل ال�شركة وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم :
�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميكلون ما ن�سبته  %5من الأ�ســهم ف�أكرث كمــا هي بتــاريخ  2016/12/31مقارنة مع : 2015/12/31
عدد الأ�سهم
()2016

ن�سبة
امل�ساهمة
2016

عدد الأ�سهم
()2015

ن�سبة
امل�ساهمة
2015

1

ال�سيد جمال زهري عبد الغني العمد

5,471,313

%68.4

2,546,681

%31.83

2

ال�سيدة عال حممد نا�صر وجيه منكو

910,000

%11.38

910,000

%11.38

الرقم

ا ٍال�ســــــم

 14عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية

التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر 2016

التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر 2016

عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية 15

تا�سع ًا  :الهيكل التنظيمي لل�شركة :

حادي ع�شر  :االجنازات التي حققتها ال�شركة خالل العام املا�ضي واهم الأحداث التي مرت بها ال�شركة للفرتة
املالية املنتهية يف : 2016/12/31
قامت ال�شركة ب�إكمال بناء امل�شروع املقام خالل العام  , 2016هذا ومت بيع � 16شقة بقيمة مبيعات بلغت  -3.563.500ثالثة ماليني
وخم�سمائة وثالثة و�ستون الفا وخم�سمائة دينار كما وقد بلغت كلفة املبيعات  –2.695.645مليونان و�ستمائة وخم�سة وت�سعون الفا و�ستمائة
وخم�سة واربعون دينارا – ب�إجمايل ربح قدره – 867.855ثمامنائة و�سبعة و�ستون الفا وثمامنائة ووخم�سة وخم�سون دينارا  ,وبعد تنزيل
النفقات مت حتقيق �صايف ربح قبل التخ�صي�ص مبلغ  – 424.822اربعمائة واربعة وع�شرون الفا وثمامنائة واثنان وع�شرون دينارا ,ومن
اجلدير بالذكر ب�أنه ال توجد �أية �أحداث هامة مرت على ال�شركة خالل العام � 2016سوى تلك الناجمة عن تذبذب �أ�سعار العقار يف اململكة
وتذبذب �أ�سعار املواد اخلام الداخلة يف عملية البناء مما كان له الأثر امللمو�س على تذبذب �أ�سعار البناء و�أ�سعار البيع.

مجلس االدارة
جلنة التدقيق

املدقق الداخلي

السكرتاريا

املدير العام

ثاين ع�شر  :الأثر املايل للعمليات ذات الطبيعة غري املتكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط
ال�شركة الرئي�سي :
ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة خالل الفرتة املالية ومل تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي لل�شركة �أو ت�ؤثر على
�أدائها املايل.

نائب املدير العام

الدائرة املالية

قسماحملاسبة

قسم
املشتريات

قسم
املبيعات

الدائرةاالدارية

قسم
املساهمني

السكرتاريا

ثالث ع�شر  :ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية :

الدائرةالهندسية

الديوان وشؤون
املوظفني

التصميم

االشراف

التنفيذ

يبلغ عدد موظفي ال�شركة  15موظفاً :
امل�ؤهل العلمي

عدد حاملي امل�ؤهل

بكالوريو�س

4

دبلوم فما دون

8

املجموع

12

ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية :
ال�سل�سلة الزمنية ل�سعر الورقة املالية لل�شركة عبارة عن خم�سة �سنوات � ,أما �صايف حقوق امل�ساهمني فقد بلغ بتاريخ  2016/12/31ما قيمته
( ) 11.654.558دينار.
وفيما يلي جدول يبني �صايف الأرباح وحقوق امل�ساهمني والقيمة ال�سوقية وحجم التداول ورا�س املال .
ال�سنة �صايف االرباح

الأرباح
املوزعة

حقوق
امل�ساهمني

القيمة
ال�سوقية حجم التداول
لل�سهم

القيمة
ال�سوقية
لل�شركة

را�س املال
املدفوع

القيمة
الدفرتية
لل�سهم

1.155.904 2012

%10

13.309.337

1.86

624590

8.000.000 14880000

1.67

761.492 2013

*%10

13.138.945

1.6

758486

8.000.000 12800000

1.64

303.226 2014

ال �شيئ

12.634.715

1.31

9.027.891

8.000.000 10480000

1.58

407.490 2015

%20

13.042.203

1.16

2.865.985

9280000

8.000.000

1.62

*ال �شيئ 11.654.558

1.51

4.592.266

8.000.000 12080000

1.46

424.822 2016

* اقرتح جمل�س االدارة توزيع ارباح نقدية بن�سبة  % 12.5لل�سهم .

�سيا�سة التعيني يف ال�شركة :يتم تعيني املوظفني من املواطنني الأردنيني �أ�صحاب الكفاءات وح�سب توفر ال�شواغر  ،حيث يتم �إعالم
دائرة �ش�ؤون املوظفني بحاجة كل ق�سم باملوظفني وم�ؤهالتهم وخرباتهم العملية ليتم درا�سة ال�سرية الذاتية و�إختيار املوظف املنا�سب .
• مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أية برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة خالل ال�سنة املالية.

عا�شر ًا  :املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة :
ال توجد �أية خماطر من املمكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة خالل ال�سنة املالية الالحقة ولها ت�أثري مادي عليها �سوى املخاطر املت�أتية من
طبيعة العمل يف �سوق العقار والناجمة عن �إرتفاع �أو هبوط �سعر العقار �أو عن �إرتفاع �أو هبوط �أ�سعار املواد اخلام (مدخالت الإنتاج) و�إنعكا�س
ذلك على �أداء ال�شركة و�شركات الإ�سكان الأخرى .
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رابع ع�شر  :حتليل املركز املايل ونتائج �أعمال ال�شركة :
�إن التحليل املايل لل�شركة املدرج �أدناه هو للفرتة من 2016/12/31-2016/1/1

حتليل املركز املايل لل�شركة لعام 2016
البيان

2016

2015

التغري%

املوجودات
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

677.549

36.311

%170

ذمم مدينة

87.500

876.096

%90-

0

1.214.738

10.734.451

11.932.199

%10-

250

562

%55-

606.901

659.420

%8-

12.186.624

14.719.326

%17-

نفقات م�شاريع قيد الإجناز
م�شاريع منتهية وجاهزة للت�سليم
موجودات اخرى
�صايف القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

532.066

مطلوبات متداوله

1.677.122

%68-

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

8.000.000

8.000.000

%0

الإحتياطات والأرباح والأرباح املدورة

3.654.558

4.935.705

%26-

جمموع حقوق امل�ساهمني

11.654.558

12.935.705

%10-

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

12.186.624

14.719.326

%17-

• حتليل بيان الدخل لعام  2016والعام . 2015
2016

2015

التغري%

البيان
�إجمايل الإيرادات

867.855

847.078

%2

�إجمايل امل�صاريف

443.033

439.588

%1

�صايف ربح (خ�سارة) ال�سنه قبل ال�ضريبه واملخ�ص�صات

424.822

407.490

%4
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امليزانية العمومية :

خام�س ع�شر  :التطورات واخلطة امل�ستقبلية :

املوجودات:

�إن �شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية امل�ساهمة العامة كانت وما تزال منذ بداية ت�أ�سي�سها تعمل على زيادة حجم العمل �سنة تلو
الأخرى �إىل �أن �أ�صبح لها قاعدة كبرية ومرموقة بني امل�شرتين وقاعدة كبرية من املوردين الذين يثقون بها و بالإدارة التي اكت�سبت ال�سمعة
الطيبة طوال �سنني عملها .

يبلغ حجم املوجودات كما يف  )12.186.624( 2016/12/31دينار وتتمثل املوجودات يف موجودات متداولة بقيمة ( )11.579.723دينار
و�صايف موجودات ثابتة بقيمة ( )606.901دينار .
وتتمثل املوجودات املتداولة يف نقد لدى البنوك وذمم مدينة( املتبقي من قيم ال�شقق املباعة والتي مل يتم نقل ملكيتها للم�شرتين )
ونفقات م�شاريع حتت التنفيذ وم�شاريع منتهية وجاهزة للت�سليم وموجودات �أخرى ( ت�أمينات م�سرتدة).
املطلوبات :
وتتمثل يف الدائنون مببلغ ( )180.299دينار ومبلغ ( )392.538دينار قيمة املخ�ص�صات القانونية و�ضريبة الدخل و�أمانات للغري ومبلغ
( )139.528دينار �أمانات �أرباح م�ساهمني عن العام  2006و  2007و  2008و  2009و 2010و 2011و 2012و 2013و. 2015

حقوق امل�ساهمني :
بلغ جمموع حقوق امل�ساهمني ( )11.654.558دينار والقيمة الدفرتية لل�سهم كما هو يف  )1.46( 2016/12/31دينار �أما بالن�سبة للقيمة
ال�سوقية يف نهاية العام ( )1.51دينار .

وتتمثل اخلطة امل�ستقبلية فيما يلي :
 -1الإ�ستثمار يف حمفظة الأ�سهم املتداولة يف بور�صة عمان لغايات املتاجرة  ،ويف الوقت املنا�سب الذي يراه جمل�س الإدارة .
 -2رفد ال�شركة بالكوادر امل�ؤهلة ح�سب حاجة العمل وكذلك رفع كفاءة العاملني عن طريق �إر�سالهم �إىل دورات متخ�ص�صة كل يف جمال
عمله .
 -3حتديث الأنظمة املالية املتبعة متا�شياً مع املعايري الدولية املطبقة وحتديثاتها .
 -4البحث عن فر�ص ا�ستثمارية �أخرى حتقق عائد جمزي لل�شركة يف الأردن �أو يف الدول املجاورة  ,وحماولة الدخول يف بع�ض امل�شاريع
ال�صناعية �إذا تبني �أن هناك جدوى اقت�صادية من الدخول فيها .
ويتوقع جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يتم حتقيق �إيرادات من خمتلف �أوجه اال�ستثمار خالل العام  2017على النحو التايل :
 يقدر �صايف الإيرادات املتوقعة من بيع ال�شقق مببلغ (  )800,000دينار. -تقدر امل�صاريف الإدارية والعمومية مببلغ ( ) 450,000دينار

بيان الدخل :

وبهذا يكون �صايف الأرباح املتوقعة للعام  2017مبلغ ( )350,000دينار .

حققت ال�شركة مبيعات �شقق ( )3.563.500دينار وبلغ �إجمايل ربح ال�شقق ( ، )867.855وبعد تنزيل نفقات ال�شركة البالغة ( )443.033
دينار من جمموع الإيرادات ي�صبح �صايف الربح قبل التخ�صي�ص  424.822دينار  ،وعليه حققت ال�شركة �صايف دخل مبلغ ( )424.822دينار ومت
توزيعه على النحو التايل :

�ساد�س ع�شر � :أتعاب التدقيق واخلدمات املهنية الأخرى :
• يتولى تدقيق بيانات ال�شركة المالية ال�سادة مكتب الهندي للتدقيق واال�ست�شارات المالية  ،حيث بلغت �أتعابهم ال�سنوية لعام  2016مبلـ ــغ

البيان
�صايف الدخل قبل خم�ص�ص �ضريبة الدخل والتخ�صي�صات
ي�ضاف �أرباح مدورة

املبلغ ( دينار)
424.822
0

املجموع

424.822

احتياطي �إجباري بن�سبة %10

42.482

احتياطي اختياري بن�سبة %10

0

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

85.970

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

25.000

�أرباح مدورة للعام 2016

271.370

املجموع

424.822
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( )4440دينار �شاملة لل�ضريبة العامة على المبيعات .
• محامي ال�شركة ال�سيد خالد مرار وقد تقا�ضى �أتعاب مهنية عن العام  2016مبلغ  2000دينار �شامله لر�سوم ت�سجيل ال�شركة لدى نقابة
المحامين.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن مدقق ح�سابات ال�شركة الخارجي لم يقدم �أي خدمات �أخرى لل�شركة
غير �أعمال التدقيق الإعتيادية ولي�س له �أية �أتعاب تلقاها و�/أوم�ستحقة له عن خدمات �أخرى كما وال يوجد �أي �شركة تابعة. .
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�سابع ع�شر  :الأوراق املالية امل�صدرة من قبل ال�شركة :
الأوراق املالية امل�صدرة واملكتتب بها هي �أ�سهم عادية فقط وقد بلغ عدد الأ�سهم امل�صــدرة ( )8.000.000ثمانية ماليني �سهم  ،وقد بلغت
الأ�سهم اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ,وعدد الأ�سهم اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا و�أقارب
�أ�شخا�ص الإدارة العليا كما يلي:

• عــدد الأ�سه ــم اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما هي بتاريخ : 2016/12/31
اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

عدد الأ�سهم
كما يف
2016/12/31

عدد الأ�سهم
كما يف
2015/12/31

ال�سيد جمال زهري
عبدالغني العمد
ال�سيد �صفوان زهري
عبدالغني العمد

رئي�س جمل�س
الإدارة
نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

ال�سيدة عال حممد وجيه
نا�صر منكو

ع�ضو جمل�س
ادارة

الأردنية

ال�سيد عبد الغني زهري
عبدالغني العمد

ع�ضو جمل�س
ادارة

الأردنية

0

ال�سيد عمر ماجد
عبداملجيد اله�شلمون

ع�ضو جمل�س
ادارة

الأردنية

10000

عدد اال�سهم اململوكة من قبل
�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركات
امل�سيطر عليها
2015/12/31 2016/12/31

الأردنية

5471313

2444069

ال يوجد

ال يوجد

الأردنية

10000

3172640

ال يوجد

ال يوجد

910000

910000

ال يوجد

ال يوجد

0

ال يوجد

ال يوجد

10000

ال يوجد

ال يوجد

• عــدد الأ�سه ــم اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا كما هي بتاريخ : 2016/12/31

اال�سم

الوظيفة

اجلن�سية

عدد الأ�سهم كما
يف 2016/12/31

عدد الأ�سهم
كما يف
2015/12/31

عدد اال�سهم اململوكة من قبل
�أ�شخا�ص الإدارة العليا يف
ال�شركات امل�سيطرعليها

عدد الأ�سهم اململوكة من قبل �أقارب رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة 2016/12/31
اقارب �صفوان زهري عبدالغني العمد
�سعاد ماجد عبداملجيد اله�شلمون
جنى �صفوان زهري عبدالغني العمد

درجة ال�صلة

زوجة �صفوان زهري عبدالغني العمد

�إبنة /قا�صر

اقارب ال�سيد جمال زهري عبدالغني العمد

عال حممد نا�صر وجيه منكو
قي�س جمال زهري عبدالغني العمد
احمد جمال زهري عبدالغني العمد
�سند جمال زهري عبدالغني العمد

اقارب عال حممد نا�صر وجيه منكو
جمال زهري عبد الغني العمد
قي�س جمال زهري عبدالغني العمد
احمد جمال زهري عبدالغني العمد
�سند جمال زهري عبدالغني العمد
اقارب عبدالغني زهري العمد
غادة حممد عبداهلل الدبعي
را�شد عبد الغني زهري العمد
زهري عبد الغني زهري العمد

زوجة جمال زهري عبدالغني العمد

�إبن /قا�صر
�إبن /قا�صر
�إبن /قا�صر

زوج عال حممد نا�صر وجيه منكو
�إبن /قا�صر
�إبنة /قا�صر
�إبن /قا�صر

اجلن�سية

الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية

2016/12/31

ال �شيء
ال �شيء
910000
ال �شيء
ال �شيء
ال �شيء

5471313
ال �شيء
ال �شيء
ال �شيء

االردنية
الأردنية
الأردنية

ال �شيء
ال �شيء
ال �شيء

�أقارب عمر ماجد عبداملجيد اله�شلمون
زوجة عمر ماجد عبد املجيد اله�شلمون الأردنية
�سوزان �أكرم فوزي �سطا�س
الأردنية
ابن /قا�صر
ادم عمر ماجد اله�شلمون

ال �شيء
ال �شيء

زوجة عبدالغني زهري العمد
�إبنة /قا�صر
�إبن /قا�صر

2015/12/31

ال �شيء
ال �شيء
900000

ال�شيء

ال �شيء
ال �شيء

2546681
ال�شيء
ال�شيء
ال�شيء
ال �شيء
ال �شيء
ال �شيء
ال �شيء
ال �شيء

2015/12/31 2016/12/31

املهند�س �صفوان زهري العمد

املدير العام

الأردنية

10000

3172640

ال يوجد

ال يوجد

ال�سيد عمر حممد عبدالكرمي
�أبوريان

املدير املايل

الأردنية

ال �شيء

ال �شيء

ال يوجد

ال يوجد

 22عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية

• عــدد الأ�سه ــم اململوكة من قبل اقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما هي بتاريخ : 2016/12/31

التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر 2016

التقرير ال�سنوي الثاين ع�شر 2016

عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية 23

• عــدد الأ�سه ــم اململوكة من قبل اقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا كما هي بتاريخ . 2016/12/31
درجة ال�صلة

الإ�سم

اجلن�سية

املكاف�آت واملزايا التي اٍ�ستحقت لل�سادة �أ�شخا�ص الإدارة العليا خالل العام : 2016
2016

2015

اقارب �صفوان زهري عبدالغني العمد/املدير العام

�سعاد ماجد عبداملجيد اله�شلمون
جنى �صفوان زهري عبدالغني العمد

�أقارب ال�سيد عمر حممد عبدالكرمي ابو ريان/املدير املايل

�أريج ح�سن حممد اخلطيب
�سفيان عمر حممد �أبو ريان
بي�سان عمر حممد ابو ريان

زوجة �صفوان زهري عبدالغني العمد

�إبنة /قا�صر

زوجة عمر حممدعبد الكرمي �أبو ريان
�إبن /قا�صر
�إبنة /قا�صر

الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية

ال �شيء
ال �شيء

ال �شيء
ال �شيء

ال �شيء
ال �شيء

ال �شيء
ال �شيء

•" ال يوجد �أي �شركات م�سيطر عليها من قبل رئي�س و�/أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أقاربهم .
• ال يوجد �أي �شركات م�سيطر عليها من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا �أو �أقاربهم.

املن�صب

الرواتب
ال�سنوية
الإجمالية

بدل
التنقالت
ال�سنوية

املكاف�آت
ال�سنوية

�إجمايل
املزايا
ال�سنوية

ال�سيد جمال زهري عبدالغني العمد

رئي�س املجل�س

ال يوجد

6000

5000

11000

ال�سيد �صفوان زهريعبدالغني العمد

نائب الرئي�س

ال يوجد

6000

5000

11000

ال�سيد عال حممد نا�صر وجيه منكو

ع�ضو جمل�س ادارة

ال يوجد

6000

5000

11000

ال يوجد

6000

5000

11000

ال يوجد

6000

5000

11000

ال�سيد عمر ماجد عبداملجيد اله�شلمون

ع�ضو جمل�س ادارة

ال�سيد عمر حممد عبدالكرمي �أبو ريان

املدير
املايل

26460

ال يوجد

2000

ال يوجد

28460

تا�سع ع�شر  :التربعات واملنح
اليوجد تربعات م�صروفة الي جهة كانت خالل العام .2016

ال يوجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو �إرتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع �شركات تابعة �أو �شقيقة �أو حليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم .

املكاف�آت واملزايا التي اٍ�ستحقت لل�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل العام : 2016

ال�سيد عبد الغني زهري عبدالغني العمد ممثل �شركة جمال العمد و�شريكته

ال�سيد �صفوان زهري عبدالغني العمد

املدير العام

90300

ال يوجد

0

ال يوجد

90300

ع�شرون  :بيان العقود وامل�شاريع التي عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة :

ثامن ع�شر  :مزايا ومكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة :

�إ�سم الع�ضو

الإ�سم

املن�صب

الرواتب
ال�سنوية
الإجمالية

بدل
التنقالت
ال�سنوية

املكاف�آت
ال�سنوية

نفقات
ال�سفر
ال�سنوية

�إجمايل
املزايا
ال�سنوية

احلادي والع�شرون  :امل�ساهمة يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي :
 -1توفر ال�شركة م�ساكن لأبناء املجتمع املحلي ب�أ�سعار تناف�سية مقبولة .
 -2يف جمال خدمة البيئة  /تلتزم ال�شركة بالتقيد بتعليمات �أمانة عمان الكربى فيما يخ�ص خملفات البناء والأنقا�ض بطرحها جميعها يف
املكبات املخ�ص�صة لذلك من قبل �أمانة عمان الكربى وكذلك بو�ضع �أ�سيجة حول مواقع امل�شاريع و �إزالة جميع خملفات البناء بعد الإنتهاء
منه وعدم الإ�ضرار ب�أمالك الآخرين وال�شوارع املحيطة وكذلك تقوم ال�شركة بالتربع بحاويات النفايات ملناطق الأمانة ح�سب احلاجة ،
وتراعي ال�شركة عند ت�صميم امل�شاريع الناحية اجلمالية واملعمارية بحيث تعطي طابع معماري مميز يليق مبدينة عمان.
 -3كما �أنه ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة.
 -4كما و�أنه ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي .

ال يوجد �أية مزايا عينية يتمتع بها رئي�س و�/أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سوى �سيارة نوع بي ام  523موديل  2012م�صروفة للمدير العام
اعتبارا من . 2012/4/1
كما ال يوجد �أي رواتب �سنوية تقا�ضاها رئي�س و�/أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة نظري ع�ضويتهم للمجل�س .
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بيان خا�ص للقواعد الإر�شادية الواردة يف دليل قواعد حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة عمان :
 -1جمل�س �إدارة ال�شركة – مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة :

رقم
البند
1

6
15
17

طبق جزئيا

القاعدة

مل يطبق

يت�ضمن النظام الداخلي املهام وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات التالية :
و�ضع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واخلطط والإجراءات التي من �شانها حتقيق
م�صلحة ال�شركة و�أهدافها وتعظيم حقوق م�ساهميها وخدمة املجتمع املحلي .
يتم الإعالن م�سبقا عن موعد الإف�صاح عن البيانات املالية قبل موعد �إعالنها
مبا ال يقل عن ثالثة �أيام عمل .
اعتماد �أ�س�س منح احلوافز واملكاف�آت واملزايا اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية .
و�ضع �إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد احلوكمة الر�شيدة يف ال�شركة
ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها

 -2جمل�س �إدارة ال�شركة – اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة :

رقم
الرقم
البند
2

طبق
جزئيا

القاعدة

مل يطبق

/1ب ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة دائمة ت�سمى جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

3

2

4

3

6

5

7

/1ب

8

6

يكون ت�شكيل جلنة التدقيق والرت�شيحات واملكاف�آت من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري
التنفيذيني ال يقل عددهم عن الثالثة على �أن يكون اثنان منهم من الأع�ضاء امل�ستقلني
وان يرت�أ�س اللجنة احدهما
ت�ضع كل من اللجنتني مبوافقة جمل�س الإدارة �إجراءات عمل خطية تنظم عملها وحتدد
التزاماتها
تقدم كل من اللجنتني قراراتهما وتو�صياتهما �إىل جمل�س الإدارة وتقريرا حول �أعمالها
�إىل اجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة .
تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملهام التالية :

 -1الت�أكد من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ب�شكل م�ستمر .
� -2إعداد ال�سيا�سة اخلا�صة مبنح املكاف�آت واملزايا واحلوافز والرواتب يف ال�شركة ومراجعتها ب�شكل �سنوي
 -3حتديد احتياجات ال�شركة من الكافات على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا واملوظفني و�أ�س�س اختيارهم .
� -4إعداد ال�سيا�سة باملوارد الب�شرية والتدريب يف ال�شركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها ب�شكل �سنوي .

تتمتع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بال�صالحيات التالية:
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 – 3اجتماعات الهيئة العامة :

رقم
الرقم
البند

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
طبق
جزئيا

القاعدة

1

3

يوجه جمل�س الإدارة الدعوة �إىل كل م�ساهم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة بالربيد االلكرتوين
اخلا�ص بامل�ساهم قبل  21يوم من التاريخ املقرر لعقد االجتماع على �أن يتم �إعداد الرتتيبات
والإجراءات املنا�سبة لعقد االجتماع مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان .

2

6

يتم الإعالن عن املوعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة يف ثالث �صحف يومية وملرتني
على الأقل وعلى املوقع االلكرتوين لل�شركة .

5

5

يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إرفاق النبذة التعريفية للم�ساهم الراغب يف الرت�شيح لع�ضوية
جمل�س الإدارة بالدعوة املوجهة للم�ساهمني حل�ضور اجتماع الهيئة العامة .

مل يطبق

 -4حقوق امل�ساهمني – احلقوق العامة :

رقم
الرقم
البند

طبق
جزئيا

القاعدة

6

احل�صول على الأرباح ال�سنوية لل�شركة خالل ثالثني يوم من �صدور قرار الهيئة العامة
بتوزيعها

12

طلب �إجراء تدقيق على �أعمال ال�شركة ودفاترها للم�ساهمني الذين ميلكون  % 10من
�أ�سهم ال�شركة .

مل يطبق

يف نهاية هذا التقرير ي�سرين �أن �أتقدم با�سمي وب�إ�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بخال�ص ال�شكر والتقدير لكافة م�ساهمي ال�شركة على
ثقتهم ودعمهم املتوا�صل  ،كما �أتقدم بال�شكر والتقدير لكافة العاملني يف هذه ال�شركة على جهودهم و�إخال�صهم يف خدمة ال�شركة .
كما �أكرر ال�شكر لكل من ح�ضر و�شارك يف هذا االجتماع داعياً املوىل عز وجل �أن يكون لقا�ؤنا القادم مقروناً بنتائج مميزة و�أف�ضل .
وختاماً يرجو جمل�س الإدارة من ح�ضراتكم �إقرار التو�صيات التالية ح�سب ورودها يف جدول الأعمال املر�سل �إليكم بعد االطالع
واملناق�شة:
� -1إقرار حم�ضر �إجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ . 2016/4/28
 -2مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن الفرتة املالية من  2016/12/31-2016/1/1واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة وامل�صادقة عليها.
� -3سماع تقرير مدققي احل�سابات عن نف�س الفرتة املالية من .2016/12/31-2016/1/1
 -4مناق�شة امليزانية العمومية وبيان الدخل عن الفرتة املالية من .2016/12/31-2016/1/1
� -5إبراء ذمة رئي�س و �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الفرتة املالية من .2016/12/31-2016/1/1
 -6مناق�شة اقرتاح جمل�س االدارة بتوزيع ارباح نقدية بن�سبة  % 12.5لل�سهم الواحد.
 -7انتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية  2017وحتديد �أتعابهم �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديدها .
� -8أية �أمور �أخرى يوافق على طرحها من يحملون ( )%10ف�أكرث من الأ�سهم املمثلة يف الإجتماع .

رئي�س جمل�س الإدارة

جمال زهري عبدالغني العمــد

 -5الإف�صاح وال�شفافية – جلنة التدقيق :

رقم
الرقم
البند
1

1

طبق
جزئيا

القاعدة

مل يطبق

يتوفر لدى جميع �أع�ضاء اللجنة املعرفة والدراية يف الأمور املالية واملحا�سبية وان يكون لدى
احدهم على الأقل خربة عمل �سابقة يف جمال املحا�سبة �أو الأمور املالية �أو �أن يكون حامال
مل�ؤهل علمي �أو �شهادة مهنية يف املحا�سبة �أو املالية �أو املجاالت الأخرى ذات العالقة .
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تقــــرير املحا�سب القانوين امل�ستقل /لل�شركات املدرجة
ال�سادة امل�ساهمني �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية املحرتمني
�شركة م�ساهمة عامة
عمان -اململكة الأردنية الها�شمية

قائمة املحتويات

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر�أي
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية (ل�شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية) ،والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف  31كانون
الأول  ،2016وكل من بيان الدخل ال�شامل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف ذلك التاريخ،
والإي�ضاحات حول البيانات املالية ،مبا يف ذلك ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
يف ر�أينا  ،ف�إن البيانات املالية املرفقة تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية املركز املايل لل�شركة كما يف  31كانون
الأول  ،2016وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية للفرتة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

1

تقرير مراق ّبي احل�سابات

2

املركز املايل كما يف 2016/12/31

3

قائمة الدخل ال�شامل عن الفرته من 2016/12/31-01/01

4

قائمة التدفق النقدي لل�سنة املنتهية يف 2016/12/31

5

قائمة التغري يف حقوق امللكيه لل�سنه املنتهيه يف 2016/12/31

6

جدول بامل�صاريف العموميه والإدارية لل�سنه املنتهيه يف 2016/12/31

7

جدول باملوجودات الثابتة وا�ستهالكها كما هي يف 2016/12/31

8

�إي�ضاحات حول البيانات احل�سابية اخلتامية

ا�سا�س الــــــــــر�أي
لقد قمنا بالتدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية� .إن م�س�ؤوليتنا وفقاً لتلك املعايري والتي قد مت ذكرها مبزيد من التو�ضيح يف
تقريرنا هذا يف فقرة م�س�ؤولية املحا�سب القانوين حول تدقيق البيانات املالية .نحن م�ستقلني عن ال�شركة وفقاً ملتطلبات جمل�س
معايري ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبني “دليل قواعد ال�سلوك االخالقي للمحا�سبني املهنيني” ذات ال�صلة بتدقيقنا لهذه
البيانات املالية ,و �أننا �أوفينا مب�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقاً لتلك املتطلبات.
يف �إعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتكون �أ�سا�ساً نعتمد عليه عند �إبداء ر�أينا.
معلومات �أخرى
�إن االدارة م�س�ؤولة عن املعلومات االخرى .حيث تت�ضمن املعلومات االخرى املعلومات املدرجة يف التقرير ال�سنوي  ,ولكنها ال
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة وتقرير تدقيقنا حولها..
ال يغطي ر�أينا حول البيانات املالية هذه املعلومات الأخرى ،ونحن ال نبدي �أي �شكل من �أ�شكال الت�أكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية ،يقع على عاتقنا م�س�ؤولية قراءة هذه املعلومات الأخرى  ،وعند قيامنا بذلك ف�إننا ن�أخذ
بالإعتبار فيما اذا كانت تلك املعلومات غري متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية �أو مع معرفتنا التي مت اكت�سابها اثناء اجراءات
التدقيق �أو يظهر عليها بخالف ذلك �أنها حتتوي على �أخطاء جوهرية .و�إذا �إ�ستنتجنا ،بنا ًء على العمل الذي قمنا به ،ب�أن هنالك
�أخطاء جوهرية يف هذه املعلومات  ،فنحن مطالبون بالإبالغ عن هذه احلقيقة .ويف هذا ال�سياق لي�س لدينا �شيء للإبالغ عنه.
م�س�ؤولية الإدارة و امل�س�ؤولني عن احلوكمة حول البيانات املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،وم�س�ؤولية
الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لتمكنها من �إعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية � ،سوا ًء كانت نا�شئة عن
�إحتيال �أو عن خط�أ.
كما وت�شمل م�س�ؤولية الإدارة عند �إعداد البيانات املالية تقييم قدرة ال�شركة على الإ�ستمرارية ,والإف�صاح ح�سب مقت�ضى احلال
عن امل�سائل املتعلقة ب�إ�ستمرارية ال�شركة و�إ�ستخدام ا�سا�س الإ�ستمرارية يف املحا�سبة ما مل تنوي الإدارة ت�صفية ال�شركة �أو وقف
عملياتها� ،أو ال يوجد لديها بدي ً
ال منطقياً عن ذلك.
امل�س�ؤولني عن احلوكمة م�س�ؤولني عن الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية لل�شركة.
م�س�ؤولية املحا�سب القانوين حول تدقيق البيانات املالية
غايتنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية� ,سوا ًء كانت نا�شئة عن
�إحتيال �أو عن خط�أ ,و و�إ�صدار تقرير التدقيق والذي يت�ضمن ر�أينا حولها.
الت�أكيد املعقول هو على م�ستوى عال من الت�أكيد  ,ولكن �إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق ال
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ت�ضمن دائماً �إكت�شاف الأخطاء اجلوهرية حتى و�إن وجدت.
ميكن �أن تن�ش�أ الأخطاء من الإحتيال �أو عن طريق اخلط�أ  ،وتعترب جوهرية �إذا كانت ب�شكل فردي �أو يف جمموعها قد ت�ؤثر ب�شكل
معقول على قرارات م�ستخدمني البيانات املالية املوحدة االقت�صادية.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية  ،نقوم مبمار�سة احلكم املهني و املحافظة على تطبيق مبد�أ
ال�شك املهني يف جميع نواحي التدقيق  ,بالإ�ضافة اىل:
 حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية � ،سوا ًء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن خط�أ ،وكذلك ت�صميم وتنفيذ�إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر �أ�سا�ساً لر�أينا .ان خطر عدم
�إكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن �إحتيال �أعلى من الناجت عن اخلط�أ ،كما ان الإحتيال قد ي�شتمل على التواط�ؤ و التزوير،
�أو احلذف املتعمد والتحريفات � ،أو جتاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
 احل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق لغايات ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
 تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات العالقة املعدة من قبل الإدارة. التو�صل لإ�ستنتاج عن مدى مالئمة �إ�ستخدام الإدارة لأ�سا�س الإ�ستمرارية يف املحا�سبة  ،و�إ�ستناداً �إىل �أدلة التدقيق التي مت احل�صولعليها ،فيما �إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا �صلة ب�أحداث �أو ظروف
ميكن �أن تثري �شكوكاً كبرية حول قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة .ف�إذا تو�صلنا ب�أن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري،
فنحن مطالبون بلفت الإنتباه يف تقرير تدقيقنا �إىل الإي�ضاحات ذات ال�صلة الواردة يف
البيانات املالية� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كافياً ،ف�إننا �سوف نقوم بتعديل ر�أينا� .إ�ستنتاجاتنا تعتمد على �أدلة
التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك  ،ف�إنه من املمكن �أن تت�سبب �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية
يف توقف ال�شركة عن الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة.
 تقييم العر�ض العام وبنية وحمتوى البيانات املالية املوحدة مبا فيها االي�ضاحات وفيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثلاحلركات والأحداث ب�شكل يحقق العر�ض العادل.
توا�صلنا مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة (بالإ�ضافة �إىل �أمور �أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أية �أوجه ق�صور هامة يف نظام الرقابة الداخلية مت حتديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا �أي�ضاً امل�س�ؤولني عن احلوكمة مبا يفيد �إلتزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة بالإ�ستقاللية ,و�إبالغهم عن كافة
العالقات والأمور الأخرى التي قد يكون من املعقول �أن ُيعتقد �أنها قد ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا ,وح�سب طبيعة احلال الإجراءات
الوقائية ذات العالقة.
من تلك الأمور التي مت التوا�صل بها مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة ،نقوم بتحديد الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق البيانات املالية
ال�شركة للفرتة احلالية وهي بالتايل �أمور التدقيق الهامة .حيث نقوم بو�صف هذه الأمور يف تقرير التدقيق �إال �إذا كان هنالك قانون
�أو ت�شريع يحول دون الإف�صاح العام عن ذلك الأمر �أو يف حاالت نادرة جداً والتي نقرر بها عدم الإف�صاح عن ذلك الأمر يف تقريرنا
وذلك عندما يكون من املعقول التوقع �أن العواقب ال�سلبية للإف�صاح قد تفوق املنفعة العامة منه.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفظ املجموعة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،و�أن البيانات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة
معها ونو�صي بامل�صادقة عليها.
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
� 07شباط 2017م.
الهندي حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون
مهند الهنـدي
�إجـازة رقم 844

�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
« �شركة م�ساهمة عامة»
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة املركز املايل كما يف  31كانون �أول 2016
املوجـــودات املتداولة
نقد يف ال�صنــدوق ولدى البنوك (�إي�ضاح )2
الذمـــم املدينـة
م�شاريع حتت التنفيذ
م�شاريع منجزة جاهزة للبيـع (اي�ضاح )3
ت�أمينات م�ستــردة
ا�ستثمارات ا�سهم
جمموع املوجودات املتداولة
املوجـودات الثابتة (جدول )2
الكلفة
اال�ستهــالك املرتاكم
�صايف املوجـودات الثابتـة
جمـمـوع املوجـودات
املطلوبـــات املتداولــة
بنــــوك دائنـــة (قر�ض)
الذمـــــم الدائنــــــــــــــــة
امانات متفرقـــــــــه (اي�ضاح )4
نفقات م�شاريع مقــدرة
م�صاريف م�ستحقه غري مدفوعه
جمموع املطلوبات املتداولة
ر�أ�س املـال وحقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املـــــــــال امل�سجل واملدفوع كامال
احتياطي اجبــاري (اي�ضاح )6
احتياطي اختيــاري
احتياطي خـا�ص
ارباح معدة للتوزيــع
�صايف ر�أ�س املال وحقوق امل�ساهمني
جمـمـوع املطلوبــات

2016
677549
87500
0000
10734451
250
79973
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11579723
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
959518
352617
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
606901
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12186624
================
0000
180299
253825
97942
0000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
532066
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8000000
1493819
889369
1000000
271370
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11654558
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12186624
=================

2015
36311
876096
1214738
11932199
562
0000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14059906
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
959518
300098
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
659420
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14719326
================
261737
704302
211720
600000
5860
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1783619
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8000000
1451337
1188559
1000000
1295811
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12935707
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14719326
=================

الإي�ضاحات املرفقة جزء من هذا البيان ،،،
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�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
« �شركة م�ساهمة عامة»
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التدفق النقدي لل�سنه املنتهيه يف 2016/12/31

�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
« �شركة م�ساهمة عامة»
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
الدخل ال�شامل عن الفرتة من  2016/12/31 - 1/1م
قائمة ّ
املبيعــــــــــــــــــــــــــــــــات
كلفة املبيعــــــــات (اي�ضاح ) 5
جممل الدخــل
امل�صاريف االداريـة (جدول )1
اال�ستهالكــات
خ�سارة را�سماليــــــه
جمموع امل�صاريف واال�ستهالكات
�صايف الدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
خ�سارة متاجرة باال�سهـــــــــــــــــــــــــم
�صايف االرباح الكليــــــــــــــــــــــــــــة
احتياطي اجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
خم�ص�ص �ضريبة دخـــــــــــــــــــــــل
مكاف�أة اع�ضاء جمل�س االدارة
�صايف االرباح (بعد التخ�صي�ص)

2016
3563500
()2695645
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
867855

2015
2677000
()1829922
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
847078

385487
52519
0000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
438006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
429849
()5027
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
424822
================
42482
85970
25000
271370
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
424822
==================

384332
55106
150
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
439588
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
407490
0000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
407490
=================
40749
81498
25000
260243
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
407490
================

الإي�ضاحات املرفقة جزء من هذا البيان ،،،

عملي ــات الت�شغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله
الربـ ـ ـ ــح (بعد التخ�صي�ص)
اال�ستهالكـ ـ ـ ـ ــات
الوفر من العمليات الت�شغيليه
التغري يف املوجودات املتداولة
الذم ــم املدين ــة
م�شاريع حتت التنفيــذ
موجودات متداوله اخرى
الوفر من التغري يف املوجودات املتداولة
التغري يف املطلوبات املتداولة
بنوك دائن ــه
الذم ــم الدائنـة
مطلوبات متداولة �أخـرى
الوفر من التغري يف املطلوبات املتداولة
العملي ــات التمويلي ـ ــة
ا�ستغناء عن ا�صول ثابتــه
متويل �شراء ا�صول ثابتــه
توزيع اربــاح
الوفر من العمليات التمويلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�صايف النقد املتوفر خالل العام
النقد يف بداية العــام
النقد يف نهاية الع ــام
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2016
313852
52519
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
366371
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
788596
1214738
1118087
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3121421
==================
()261737
()524003
()465813
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1251553
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0000
0000
()1595001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1595001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
641238
36311
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
677549
===================

2015
300992
55106
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
356098
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()642930
10359729
()11014749
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1297950
================
()251829
502162
642160
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
892493
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12151
()22500
0000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()10349
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()59708
96019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36311
==================
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�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
« �شركة م�ساهمة عامة»
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
جدول بامل�صاريف العموميه واالداريه لل�سنه املنتهيه يف 2016/12/31

�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
« �شركة م�ساهمة عامة»
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التغري يف حقوق امللكيه للفرتة املنتهية يف 2016/12/31
االحتياطي
االجباري
1451337

االحتياطيات
االخرى
2188559

االرباح
و(اخل�سائر)
1295811

12935707

0000

0000

()299190

()1295811

()1595001

0000

42482

0000

271370

313852

را�س املـال
8000000

الر�صيد فـي 2016/01/01
التغريات خالل الفرتة (توزيع
ارباح)
االربـاح (خ�سائر) ال�سنه احلاليه

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8000000

الر�صيد يف 2016/12/31

1493819

1889369

271370

11654558

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول ()1

2016

2015

الرواتب والأجور واملكاف�أت

215780

203510

�ضمان اجتماعــــــــــي

34627

32431

ر�سوم ورخ�ص حكوميه

35589

4414

م�صاريف اجتماعات الهيئه العامه

2238

2860

فوائد وم�صاريف بنكيـــــــــــــه

3081

41705

قرطا�سيه ومطبوعـــات

308

233

انارة وميـــــاه

1513

1817

ت�أمني �صحــــــــــــــي

16991

19118

اتعاب حمامــاه

4400

1200

ا�شرتاكـــــــــــــــــــات

10857

8360

تنقــالت جمل�س االدارة

30000

30000

هاتـف ار�ضي وخلوي

7976

11219

دعايه واعـــــــــــــــالن

1960

0000

�صيانـــه

1075

1502

�ضيافـــه

766

944

متفرقــه

454

2648

م�صاريف ال�سيــــــارات

13232

14361

اتعـاب تدقيـق

4640

5640

ا�ست�شــــارات

0000

2370

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

385487

384332

===== =====

===== =====
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�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
« �شركة م�ساهمة عامة»
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
جدول باملوجودات الثابتة وجممع ا�ستهالكها كما هي يف 2016/12/31
البيـــــــــــــــــــــــــــان
ون�شــــــــــــــــــــــــــــات

جدول ()2

الكلفــــة
10190

مدور اال�ستهالك
8990

اال�ستهالك
360

جممع اال�ستهالك
9350

جاليـــــــة بالط

1065

1065

0000

1065

هلتــــي

1525

1355

69

1424

�سيارات وبكبــات

143016

85406

18090

103496

موتــور كهربـاء

725

689

36

725

املبانـــي

748725

164720

29949

194669

�أثـاث ومفرو�شات

37422

22346

3354

25700

اجهزه كهربائيــه ومكتبيه

16850

15527

661

16188

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

959518

300098

52519

352617

=========

=========

=========

=========

�شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية
« �شركة م�ساهمة عامة»
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية
�إي�ضاحات حول البيانات احل�سابية اخلتامية

�إي�ضاح  - :1عـــــام ،،،

ت� ّأ�س�ست ال�شركة يف الن�صف الثاين من عام  ،2007و ُ�سجلت يف �سجل ال�شركات حتت رقم ( )372ك�شركة م�ساهمه عامه حمدودة
بتاريخ 2005/10/25م ،وبر�أ�سمال قدرة ثمانية ماليني دينار ،تتعاطى ال�شركة �أعمال املقاوالت الإن�شائية .
�إي�ضاح  -: 2يتكون بند نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك ممـا يلـــي
نقد يف ال�صندوق
بنك االردين الكويتي /جاري
بنك االردين الكويتي /توزيع ارباح

3413
580729
93407
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
677549
=============

�إي�ضاح  -: 3يتكون بند م�شاريع منجزة وجاهزة للبيع مما يلـي -:
م�شروع الن�سيم 8
م�شروع بركــه 1913
م�شروع الن�سيـــم 2476

1363145
113549
9257757
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10734451
=============

�إي�ضاح  - :4يتكون بند امانات متفرقه مما يلـي-:
امانات ال�ضمان االجتماعي
امانات �ضريبة دخـل م�ستخدمني
امانات �ضريبة دخــل 2016
مكافـــ�أة اع�ضاء جمل�س االدارة
امانات م�ســاهمني

3127
200
85970
25000
139528
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
253825
=============
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�إقرارات جمل�س الإدارة

�إي�ضاح  -: 5يتكون بند كلفة املبيعات مما يلـي -:
كلفة �شقق م�شروع الن�سيــم 2476
كلفة �شقق م�شروع بني غازي
كلفة �شقق مباعة الن�سيم 8
م�صاريف �صيانه ال�شقق املباعه

2421993
138900
131493
3259
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2695645
=============

اوال  ::يقر جمل�س �إدارة �شركة عمد للإ�ستثمار والتنمية العقارية امل�ساهمة العامة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على �إ�ستمرارية ال�شركة
خالل ال�سنة املالية .2017
رئي�س جمل�س الإدارة
جمال زهري عبدالغني العمد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�صفوان زهري عبدالغني العمد

�إي�ضاح  -:6يتكون بند االحتياطي االجباري ممـا يلي -:
ر�صيد �سنوات �سابقة
خم�ص�ص ال�سنه احلاليه

1451337
42482
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1493819
=============

ع�ضو جمل�س الإدارة
عبدالغني زهري عبدالغني العمد
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ثانيا :ويقر جمل�س �إدارة �شركة عمد لال�ستثمار والتنمية العقارية امل�ساهمة العامة مب�س�ؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة داخلي فعال
يف ال�شركة .
رئي�س جمل�س الإدارة
جمال زهري عبدالغني العمد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�صفوان زهري عبدالغني العمد

ع�ضو جمل�س الإدارة
عبدالغني زهري عبدالغني العمد

ع�ضو جمل�س الإدارة
عال حممد نا�صر وجيه منكو

ع�ضو جمل�س الإدارة
عمر ماجد عبداملجيد اله�شلمون

ثالثا  :نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة و�إكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي للفرتة من2016/12/31-2016/1/1
واملدققة من قبل مدققي ح�سابات ال�شركة القانونيني ال�سادة مكتب الهندي للتدقيق واال�ست�شارات املالية.
املدير العام
�صفوان زهري عبدالغني العمد
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املدير املايل
عمر حممد عبدالكرمي ابو ريان
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