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التقرير السنوي الرابع عشر
لمجلس اإلدارة
و
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

عم ــان – اململكة الأردنية الها�شمية

�ص.ب ( )926179رمز بريدي ()11190
هاتف - 00 962 6 5925627 :فاك�س 00 962 6 5925637
املكاتب �شارع الأمرية ب�سمة – عبدون  /عمان
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير مدقق الحسابات
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إقرارمجلس اإلدارة

5

20 1 8

6

مجلس اإلدارة
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السيد جمال زهير عبدالغني العمد
رئيس مجلس اإلدارة
السيد إبراهيم عيسى إسماعيل كشت
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو
السيد سعيد إبراهيم درويش البيايضة
عضو
السيد راكان صفوان زهير العمد
عضو
السيد عالء غسان أمين خصاونة
مدقق الحسابات
مكتب الهندي للتدقيق

7

20 1 8

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات المساهمين الكرام
باسم مجلس إدارة شركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية يسرني الترحيب بكم بمناسبة
عقد االجتماع الرابع عشر لهيئتكم العامة الموقرة متمنيا لكم التوفيق في تداول وبحث البنود
المدرجة على جدول األعمال .

حضرات السادة الكرام
يسعدني أن أقدم لكم باسمي وباسم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة التقرير السنوي الرابع
عشر ونتائج أعمال الشركة وانجازاتها والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في . 2018/12/31

حضرات المساهمين الكرام
ابتداء من مطلع عام  2012هبط معدل النمو االقتصادي في األردن بشكل ملحوظ ,والى
مستويات متدنية ,وكان العذر أن هذه أزمة مالية واقتصادية هزت العالم بشكل عام  ,وأدت إلى
خفض النمو في جميع البلدان .
لكن المالحظ أن جزءًا كبيرًا من بلدان العالم استردت عافيتها ,ونجحت في رفع معدل النمو
إلى المستويات السابقة وأكثر كما هو مالحظ في األسواق المالية األمريكية وغيرها من دول
العالم علما بأنه من المفروض أن يكون نمو االقتصاديات الصغيرة بنسب أعلى مما هي في
البلدان الكبيرة  ،فما هي المعضلة القائمة اآلن .
لقد كانت األعذار المكررة حول الظروف الخارجية المحيطة بنا واستمرار التأثر بما يسمى
بالربيع العربي وإغالق الحدود العراقية والسورية ,والخسائر الكبيرة التي لحقت بالبلد من
الهجرات وغيرها .
لقد كان لقرارات الحكومة في عام  2018األثر الكبير على االقتصاد بشكل عام سواء كانت
قرارات مالية أو اقتصادية بحتة مثل رفع أسعار الفائدة وتعديل قانون ضريبة الدخل .
لجميع ما ذكر فقد انخفض حجم التداول في سوق العقار األردني خالل عام  2018بنسبة بلغت
 %14مقارنة بنفس الفترة من عام  2017وبانخفاض بلغت نسبته  %25عن عام  2016كما انخفضت
البيوعات لغير األردنيين في عام  2018بنسبة  %61للشقق وبنسبة  %39لألراضي أيضا .
إن جميع ما ذكر كان له األثر السلبي على بيوعات الشركة وباألخص ارتفاع نسبة الفائدة
خالل السنة لعدة نقاط كما له األثر السلبي على حركة االقتصاد وعلى جميع القطاعات بشكل
عام بحيث جعلت قرار المستثمر غير واضح وغير مستقر.
8
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وبناء على المعطيات أعاله لم تحقق الشركة األرباح المرجوة القابلة للتوزيع على المساهمين
إال أن الشركة بحمد اهلل لم تتكبد أي خسائر  ,خالفا للكثير من شركات اإلسكان التي تورطت
بالديون ولحقتها الخسائر واضطر بعضها لالنسحاب من السوق  ,فرغم عدم تحقيق أرباح كبيرة
تذكر إال أن شركتنا بقيت تتمتع بوضع مالي متين وسليم  ,ولديها أصولها الحقيقية ذات القيمة
وال تترتب عليها ديون و فوائد  ,مما يمنحها القوة والقدرة على االستمرار وتحقيق األرباح مستقبال
إذا انتعشت السوق العقارية  .ولذلك قرر مجلس إدارة الشركة العمل على توزيع االحتياطي
الخاص واالختياري واألرباح المدورة والبالغ ما مجموعها  1,200,000مليون ومائتي ألف دينار على
مساهمي الشركة بما يمثل نسبة  %15للسهم الواحد .

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة االكارم
ختاما نعرب عن امتناننا على الثقة التي منحتمونا إياها مؤكدين للجميع على مواصلة
األداء على النمو الذي يركز على نتائج مالية أفضل وسنظل نسعى لتحقيق ما يمكن من األهداف
المرجوة في ظل رعاية صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة

جمال زهير العمد
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تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

أو ًال :وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي وعدد
الموظفين :
 النشاط الرئيسي للشركة :
إن النشاط الرئيسي للشركة هو شراء األراضي وإستصالحها وإقامة مشاريع إسكانية عليها وبيعها
للمشترين واإلستثمار في األراضي والعقارات عمومًا وإستصالحها وبناء محافظ إستثمارية  ،وفق ما
ينص عليه عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة .
 عنوان الشركة :
تقع مكاتب الشركة على شارع األميرة بسمة  -عبدون وال يوجد لها اية فروع أخرى داخل المملكة أو
خارجها.
 عدد موظفي الشركة:
يبلغ عدد موظفي الشركة  8موظفًا يحملون المؤهالت التالية :

المؤهل العلمي

عدد حاملي المؤهل

بكالوريوس

2

دبلوم فما دون

6

المجموع

8

 حجم االستثمار الرأسمالي :
بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي للفترة المالية من  2018/12/31-2018/1/1مبـــــلغ (: )8.302.417

النشاط
مشاريع منتهية

8.302.417

المجموع

8.302.417

 لمحة تاريخية عن الشركة
12
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إن شركة عمد لإلستثمار والتنمية العقارية م.ع.م مسجلة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة
والتجارة تحت رقم ( )372تاريخ (.)2005/10/13
 وندرج أدناه إيجازا عن نشاط الشركة للخمسة أعوام الماضية :
وندرج أدناه إيجازا عن نشاط الشركة للخمسة أعوام الماضية :

 تم االنتهاء خالل العام  2013من مشاريع الشركة المقامة في العام  2012كما تم انجاز المشروعالمقام على القطعة رقم  1913والشروع في بناء المشروع المقام على  179( 2476سابقا) وذلك باقامة
 7مشاريع اسكانية عليها .
 تم االنتهاء خالل العام  2014من مشاريع الشركة المقامة في العام  2013كما تم انجاز المشروعالمقام على القطعة رقم  1913كما تم انجاز ما نسبته  %80من المشروع المقام على قطعة 179( 2476
سابقا) وبواقع  72شقة .
 تم االنتهاء خالل العام  2015من المشروع المقام على القطعة  2476بواقع  72شقة كما تم الشروعببناء المشروع على القطعة  2496وتم انجاز ما نسبته  %80من المشروع
 تم االنتهاء خالل العام  2016من المشروع المقام على القطعة  2496بواقع  11شقة . خالل العام  2017لم تقم الشركة بإنشاء مشاريع جديدة . خالل العام  2018لم تقم الشركة بإنشاء مشاريع جديدة .هذا وتم إدراج أسهم الشركة وطرحها للتداول في بورصة عمان في  , 2006/1/15وكان حجم التداول
على سهم الشركة جيد خالل العام  .وندرج أدناه جدول يبين حجم التداول في بورصة عمان  ,أدنى
سعر وأعلى سعر للسهم خالل العام
حجم التداول

رسم بياني يوضح أسعار
التداول

سعرالسهم
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ثانيًا  - :وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها
ال يوجد للشركة أية شركات تابعة
ثالثًا  :أ -أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم :
يتألف مجلس إدارة شركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة من خمسة أعضاء
وفيما يلي لمحة تعريفية بأعضاء مجلس اإلدارة .

•اإلسم  :السيد جمال زهير عبد الغني العمد
•المنصب  :رئيس مجلس اإلدارة
•تاريخ العضوية 2005/11/10 :

مكان وتاريخ
الوالدة
الشهادات العلمية
وسنة التخرج:

عمان في 1963/2/2
بكالوريوس إدارة – الجامعة األردنية – عام 1985
 1991-1987وسيط معتمد في الشركة المتحدة لالستثمارات المالية .
 2012 – 1991نائب المدير العام للشركة المتحدة لالستثمارات المالية .
 2008/2/20 – 2003عضو مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية

الخبرات العملية:

م.ع.م .
 2016 – 2003عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لالستثمارات المالية م.ع.م .
 2014 – 2005نائب رئيس مجلس ادارة شركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية
م.ع.م .
 – 2014وحتى اآلن رئيس مجلس ادارة شركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية
م.ع.م .
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•المنصب  :نائب رئيس مجلس اإلدارة
•تاريخ العضوية 2017/10/11 :

مكان وتاريخ
الوالدة

عمان في 1962/12/31

الشهادات
العلمية وسنة
التخرج :

بكالوريوس حقوق – الجامعة االردنية – عام .1985
خبرة مالية ومصرفية لمدة  29عام .
 – 2000لغاية االن رئيس الشؤون القانونية في البنك االردني الكويتي .

الخبرات العملية:

محاضر غير متفرغ في المعهد القضائي االردني .
عضو رابطة الكتاب األردنيين .
نائب رئيس مجلس إدارة شركة إجارة للتأجير التمويلي سابقا .
 – 2017وحتى اآلن نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة عمد لإلستثمار والتنمية
العقارية م.ع.م .

•اإلسم  :السيد سعيد إبراهيم درويش البيايضة
•المنصب  :عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ العضوية 2018/5/7 :

مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمـي:

الخبرات العملية:

عمان في 1962/8/5
حاصل على شهادة بكالوريوس علم اجتماع الجامعة االردنية  1985و ماجستير
علم اجتماع جامعة مؤتة عام . 2012
 - 2015 -1986المديرية العامة للدفاع المدني برتبة عميد .
 - 2018/5/7وحتى االن عضو مجلس إدارة في شركة عمد لإلستثمار والتنمية
العقاريةم.ع.م .
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•اإلسم  :السيد راكان صفوان زهير العمد
•المنصب  :عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ العضوية 2017/7/15 :

مكان وتاريخ
الوالدة
المؤهل العلمـي:

عمان في 1992/8/3
بكالوريوس إدارة – الجامعة األمريكية  -بيروت عام 2013
 – 2014لغاية اآلن مدير تنفيذي في شركة الصالح لتشكيل المعادن.

الخبرات العملية:

 2017/7/15وحتى اآلن عضو مجلس إدارة في شركة عمد لالستثمار والتنمية
العقارية .

•اإلسم  :عالء غسان أمين خصاونة
•المنصب  :عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ العضوية 2018/5/7 :

مكان وتاريخ
الوالدة
المؤهل العلمـي:
الخبرات العملية:

عمان في 1990/8/14
بكالوريوس تسويق – جامعة الزيتونة  -عمان عام 2014
 – 2018/7/4 – 2016/1/1مسؤول تسويق في شركة اوتومول .
 2018/7/5وحتى اآلن مدير تسويق في شركة المركبات العالمية لتجارة
السيارات .
 - 2018/5/7وحتى اآلن عضو مجلس إدارة في شركة عمد لالستثمار والتنمية
العقارية م.ع.م .

ب -أشخاص اإلدارة العليا :

•اإلسم  :السيد بشار يونس إبراهيم التميمي
•المنصب  :المدير العام
•تاريخ التعيين 2018/6/1 :

مكان وتاريخ الوالدة

عمان في 1978/2/26

المؤهل العلمـي:

بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة العلوم والتكنولوجيا – األردن – عام 2001
ماجستير إدارة أعمال جامعة غرب انجلترا عام 2004

الخبرات العملية:

 2006 – 2005مهندس في شركة دار الهندسة  -األردن
 2008 – 2006مهندس في شركة كوري اند براون – دبي
 2010 – 2008شركة بي ام جي – دبي
 2017 – 2010مدير عام شركة التميمي لإلسكان  -األردن

الوظيفة الحالية :

 2018/6/1وحتى اآلن مدير عام شركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية
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•المدير المالي  :السيد عمر محمد عبدالكريم ابو ريان
•المنصب  :المدير المالي
•تاريخ التعيين 2006/6/24 :

مكان وتاريخ الوالدة

عمان في 1978/7/1

المؤهل العلمـي:

بكالوريوس محاسبة – جامعة العلوم التطبيقية – األردن – عام 2001

الخبرات العملية:

 2006 – 2001محاسب رئيسي في الشركة العامة للتعدين م.ع.م

الوظيفة الحالية :

 2006وحتى اآلن مدير مالي في شركة عمد لإلستثمار والتنمية العقارية م.ع.م
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رابعًا  :بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل
منهم :

أسماء المساهمين الذين يمكلون ما نسبته  %5من األســهم فأكثر كمــا هي بتــاريخ 2018/12/31
مقارنة مع : 2017/12/31
الرقم

ا ٍالســــــم

عدد
األسهم
()2018

نسبة
المساهمة
2018

عدد
األسهم
()2017

نسبة
المساهمة
2017

1

السيد جمال زهير عبد الغني العمد

3,877,872

%48.4

3,877,872

%48.4

2

السيدة عال محمد ناصر وجيه منكو

899,800

%11.2

899,800

%11.2

3

السيد راكان صفوان زهير العمد

408,000

%5.1

608,000

%7.6

4

السيدة لجين صفوان زهير العمد

560,000

%7.0

560,000

%7.0

5

السيدة جنى صفوان زهير العمد

432,000

%5.4

432,000

%5.4

خامسًا  :الوضع التنافسي للشركة

لقد احتلت ش���ركة عمد لالس���تثمار والتنمية العقارية منذ بداياتها األولى عام  1996مركزًا متميزًا
بي���ن الش���ركات العامل���ة في هذا القطاع واس���تمر نه���ج العمل الج���اد بعد تحويلها إلى ش���ركة
مساهمة عامة لتصبح من أكبر عشر شركات عاملة في هذا القطاع  ،علمًا بأنه ال توجد إحصائية
رس���مية من قبل جمعية المس���تثمرين في قطاع اإلس���كان األردني تبين حجم عمل كل ش���ركة
أو حصتها الس���وقية في هذا القطاع  ,علما بأنه ليس لها أية حصة في األس���واق الخارجيـة  .هذا
وفي ظل التغيرات العالمية التي طرأت خالل العام  2013فان الش���ركة قد اصبحت اكثر حرصا في
تعامالتها في س���وق العقار واسواق االوراق المالية وذلك لعدم اسقرار االسعار بشكل عام وعدم
وضوح رؤيا محددة لسير االستثمار في المنطقة والعالم بشكل عام.
سادسًا  :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين :
ال تعتمد الش���ركة على موردين محددين و/أو عمالء رئيس���يين (محليا أو خارجيا) يشكلون  %10أو
أكثر من إجمالي المش���تريات و/أو المبيعات أو اإليرادات على التوالي  ،وإنما تعتمد الش���ركة على
سياس���ة أفضلية الس���عر والجودة في الشراء من الس���وق المحلـي وتعمد في البيع مبدأ الجودة
في البناء وحسن إختيار المواقع.
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سابعًا  :وصف ألي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها :
تتمتع الشركة بامتياز إعفائها من رسوم نقل ملكية الشقق البالغة  ، %4كما واستفادت الشركة
من قانون اإلعفاء المؤقت الخاص بش���راء األراضي والخاص بتخفيض نس���بة المش���تري من رسوم
نقل الملكية  ,وتمتعت الشركة بهذا اإلعفاء منذ تاريخ تأسيسها وتسجيلها لدى وزارة الصناعة
والتج���ارة ومراقب الش���ركات تح���ت رقم ( )372بتاري���خ  , 2005/10/13كما ال يوج���د أي حماية حكومية
لمنتجات الش���ركة و ال يوجد لدى الش���ركة أية براءات إختراع أو حقوق إمتياز أو وكاالت تم الحصول
عليها من قبل الشركة في هذا المجال.
ثامنًا  :وصف ألي قرارات صادرة عن الحكومة ذات أثر مادي على عمل الشركة :
ال يوج���د أي���ة قرارات صادرة ع���ن الحكومة أو أي منظم���ات دولية أو غيرها لها أث���ر مادي على عمل
الش���ركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافس���ية س���وى قانون اإلعفاء المؤقت الخاص بش���راء األراضي
والخاص بتخفيض نس���بة المش���تري من رس���وم نقل الملكية وكذلك تخفيض نسبة رسوم نقل
الملكي���ة عل���ى مش���تري الش���قق والمعمول به خ�ل�ال الع���ام  , 2016كما ال تقوم الش���ركة بتطبيق
معايي���ر الجودة الدولية وإنما تعمل الش���ركة ف���ي مجال البناء وفقا إلى معايي���ر الجودة وكودات
البن���اء األردني���ة المعمول بها حس���ب قوانين وأنظمة وزارة األش���غال العامة ونقابة المهندس���ين
وأمانة العاصمة .
تاسعًا  :الهيكل التنظيمي للشركة :
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يبلغ عدد موظفي الشركة  8موظفًا :
المؤهل العلمي

عدد حاملي المؤهل

بكالوريوس

2

دبلوم فما دون

6

المجموع

8

سياسة التعيين في الشركة :يتم تعيين الموظفين من المواطنين األردنيين أصحاب الكفاءات
وحسب توفر الشواغر  ،حيث يتم إعالم دائرة شؤون الموظفين بحاجة كل قسم بالموظفين
ومؤهالتهم وخبراتهم العملية ليتم دراسة السيرة الذاتية وإختيار الموظف المناسب .
• لم تقم الشركة بإجراء أية برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية.
عاشرًا  :المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة :
ال توجد أية مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير
مادي عليها سوى المخاطر المتأتية من طبيعة العمل في سوق العقار والناجمة عن إرتفاع أو
هبوط سعر العقار أو عن إرتفاع أو هبوط أسعار المواد الخام (مدخالت اإلنتاج) وإنعكاس ذلك
على أداء الشركة وشركات اإلسكان األخرى.
حادي عشر  :االنجازات التي حققتها الشركة خالل العام الماضي واهم األحداث التي مرت
بها الشركة للفترة المالية المنتهية في : 2018/12/31
قامت الشركة خالل العام  2018ببيع  7شقق بقيمة مبيعات بلغت  -1,492,000مليون وأربعمائة
واثنان وتسعون ألف دينار كما وقد بلغت كلفة المبيعات  –1,296,622مليون ومائتان وستة
وتسعون ألفا وستمائة واثنان وعشرون دينارا – بإجمالي ربح قدره – 195,378مائة وخمسة
وتسعون ألفا وثالثمائة وثمانية وسبعون دينارا  ,وبعد تنزيل النفقات تم تحقيق صافي ربح قبل
التخصيص مبلغ  – 35,521خمسة وثالثون ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون دينارا  ,ومن الجدير
بالذكر بأنه ال توجد أية أحداث هامة مرت على الشركة خالل العام  2018سوى تلك الناجمة عن
تذبذب أسعار العقار في المملكة مما كان له األثر الملموس على تذبذب أسعار البيع.
ثاني عشر  :األثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غير المتكررة حدثت خالل السنة المالية وال
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي :
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة خالل الفترة المالية ولم تدخل ضمن النشاط
الرئيسي للشركة أو تؤثر على أدائها المالي .
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ثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة وصافي حقوق المساهمين وأسعار
األوراق المالية :
السلسلة الزمنية لسعر الورقة المالية للشركة عبارة عن خمسة سنوات  ,أما صافي حقوق
المساهمين فقد بلغ بتاريخ  2018/12/31ما قيمته ( ) 10.729.137دينار.
وفيما يلي جدول يبين صافي األرباح وحقوق المساهمين والقيمة السوقية وحجم التداول وراس
المال .
السنة

صافي
االرباح

حقوق
األرباح
الموزعة المساهمين

القيمة
السوقية
للسهم

حجم
التداول

القيمة
السوقية
للشركة

القيمة
راس المال
الدفترية
المدفوع
للسهم

2014

303.226

ال شيئ

12.634.715

1.31

9.027.891

10480000

8.000.000

1.58

2015

407.490

%20

13.042.203

1.16

2.865.985

9280000

8.000.000

1.62

2016

424.822

%12.5

11.654.558

1.51

4.592.266

12080000

8.000.000

1.46

2017

62.709

ال شيئ

10.702.201

1.04

741.497

8320000

8.000.000

1.34

2018

35521

*%15

10.729.137

.72

819.420

5760000

8.000.000

1.34

* قرر مجلس االدرة توزيع  %15على المساهمين
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رابع عشر  :تحليل المركز المالي ونتائج أعمال الشركة :
إن التحليل المالي للشركة المدرج أدناه هو للفترة من 2018/12/31-2018/1/1
تحليل المركز المالي للشركة لعام 2018
البيان
الموجودات
نقد في الصندوق ولدى البنوك

2018

2017

التغير%

1.908.939

770.175

%148

24.500

4.000

%512

8.302.417

9.574.005

%13-

موجودات أخرى

2.784

250

%1001

صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

531.505

570.454

%7-

10.885.202

10.949.840

%.06-

ذمم مدينة
مشاريع منتهية وجاهزة للتسليم

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين

154.898

مطلوبات متداوله

247.639

%37-

حقوق المساهمين
8.000.000

8.000.000

%0

رأس المال المدفوع
اإلحتياطات واألرباح واألرباح المدورة

2.730.304

2.702.201

%1

مجموع حقوق المساهمين

10.730.304

10.702.201

%.003

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

10.885.202

10.949.840

%.06-

• تحليل بيان الدخل لعام  2018والعام . 2017
2018

2017

التغير%

البيان

246.332

328.839

%25-

إجمالي المصاريف

210.811

278.749

%24-

صافي ربح (خسارة) السنه قبل الضريبه
والمخصصات

35.521

62.709

% 43-

إجمالي اإليرادات
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الميزانية العمومية :

الموجودات:
يبلغ حجم الموجودات كما في  )10.885.202( 2018/12/31دينار وتتمثل الموجودات في موجودات
متداولة بقيمة ( )10.236.106دينار واستثمارات اسهم بقيمة ( )117.592وصافي موجودات ثابتة
بقيمة ( )531.505دينار .
وتتمثل الموجودات المتداولة في نقد لدى البنوك وذمم مدينة ومشاريع منتهية وجاهزة
للتسليم وموجودات أخرى ( تأمينات مستردة).
المطلوبات :
وتتمثل في الدائنون بمبلغ ( )13.704دينار ومبلغ ( )45.641دينار قيمة المخصصات القانونية
وضريبة الدخل وأمانات للغير ومبلغ ( )95.554دينار أمانات أرباح مساهمين عن العام  2006و 2007
و  2008و  2009و 2010و 2011و 2012و 2013و 2015و .2016
حقوق المساهمين :
بلغ مجموع حقوق المساهمين ( )10.730.304دينار والقيمة الدفترية للسهم كما هو في
 )1.34( 2018/12/31دينار أما بالنسبة للقيمة السوقية في نهاية العام ( ).72دينار .
بيان الدخل :
حققت الشركة مبيعات شقق ( )1.492.000دينار وبلغ إجمالي ربح الشقق ( ، )246.332وبعد تنزيل
نفقات الشركة البالغة ( )210.811دينار من مجموع اإليرادات يصبح صافي الربح قبل التخصيص
35.521دينار  ،وعليه حققت الشركة صافي دخل مبلغ ( )35.521دينار وتم توزيعه على النحو التالي :
البيان
صافي الدخل قبل مخصص ضريبة الدخل والتخصيصات

35.521

يضاف أرباح مدورة

41.375

المجموع

76.896

احتياطي إجباري بنسبة %10

3.552

احتياطي اختياري بنسبة %10

0

مخصص ضريبة الدخل
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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المبلغ ( دينار)

7.418
0.000

أرباح مدورة للعام 2018

65.925

المجموع

76.896
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خامس عشر  :التطورات والخطة المستقبلية :
إن شركة عمد لإلستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة كانت وما تزال منذ بداية تأسيسها
تعمل على زيادة حجم العمل سنة تلو األخرى إلى أن أصبح لها قاعدة كبيرة ومرموقة بين
المشترين وقاعدة كبيرة من الموردين الذين يثقون بها و باإلدارة التي اكتسبت السمعة الطيبة
طوال سنين عملها .

وتتمثل الخطة المستقبلية فيما يلي :
 -1االستثمار في محفظة األسهم المتداولة في بورصة عمان لغايات المتاجرة  ،وفي الوقت
المناسب الذي يراه مجلس اإلدارة .
 -2رفد الشركة بالكوادر المؤهلة حسب حاجة العمل وكذلك رفع كفاءة العاملين عن طريق
إرسالهم إلى دورات متخصصة كل في مجال عمله .
 -3تحديث األنظمة المالية المتبعة تماشيًا مع المعايير الدولية المطبقة وتحديثاتها .
 -4البحث عن فرص استثمارية أخرى تحقق عائد مجزي للشركة في األردن أو في الدول المجاورة ,
ومحاولة الدخول في بعض المشاريع الصناعية إذا تبين أن هناك جدوى اقتصادية من الدخول
فيها .
.
ويتوقع مجلس إدارة الشركة أن يتم تحقيق إيرادات من مختلف أوجه االستثمار خالل العام 2019
على النحو التالي :
 يقدر صافي اإليرادات المتوقعة من بيع الشقق بمبلغ (  )270,000دينار. تقدر المصاريف اإلدارية والعمومية بمبلغ ( ) 170,000ديناروبهذا يكون صافي األرباح المتوقعة للعام  2019مبلغ ( )100,000دينار .
سادس عشر  :أتعاب التدقيق والخدمات المهنية األخرى :

* يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة مكتب الهندي للتدقيق واالستشارات
المالية ،حيث بلغت أتعابهم السنوية لعام  2018مبلــــغ ( )4640دينار شاملة للضريبة
العامة على المبيعات .
* محامي الشركة السيد خالد مرار وقد تقاضى أتعاب مهنية عن العام  2018مبلغ  2200دينار
شامله لرسوم تسجيل الشركة لدى نقابة المحامين.
وتجدر اإلشارة إلى أن مدقق حسابات الشركة الخارجي لم يقدم أي خدمات أخرى للشركة
غير أعمال التدقيق اإلعتيادية وليس له أية أتعاب تلقاها و/أومستحقة له عن خدمات أخرى
كما وال يوجد أي شركة تابعة.
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سابع عشر  :األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة :
األوراق المالية المصدرة والمكتتب بها هي أسهم عادية فقط وقد بلغ عدد األسهم المصــدرة
( )8.000.000ثمانية ماليين سهم  ،وقد بلغت األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
وأقارب أعضاء مجلس اإلدارة ,وعدد األسهم المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا وأقارب
أشخاص اإلدارة العليا كما يلي :
• عــدد األسهـــم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة كما هي بتاريخ : 2018/12/31

االسم

السيد جمال زهير
عبدالغني العمد
السيد ابراهيم عيسى
اسماعيل كشت
السيد سعيد ابراهيم
درويش البيايضة

المنصب

رئيس
مجلس
اإلدارة
نائب رئيس
مجلس
اإلدارة
عضو
مجلس
ادارة

الجنسية

عدد األسهم
كما في
2018/12/31

عدد األسهم
كما في
2017/12/31

عدد االسهم المملوكة
من قبل أعضاء مجلس
اإلدارة في الشركات
المسيطر عليها
2018/12/31

2017/12/31

األردنية

3877872

3877872

ال يوجد

ال يوجد

األردنية

10000

10000

ال يوجد

ال يوجد

األردنية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد راكان صفوان
زهير العمد

عضو
مجلس
ادارة

األردنية

السيد عالء غسان امين
خصاونة

عضو
مجلس
ادارة

األردنية

408000

63123

608000

63123

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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• عــدد األسهـــم المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا كما هي بتاريخ : 2018/12/31

االسم

الوظيفة

الجنسية

عدد األسهم
كما في
2018/12/31

عدد األسهم
كما في
2017/12/31

عدد االسهم المملوكة
من قبل أعضاء مجلس
اإلدارة في الشركات
المسيطر عليها
2018/12/31

2017/12/31

السيد بشار يونس
ابراهيم التميمي

المدير
العام

األردنية

ال شيء

ال شيء

ال يوجد

ال يوجد

السيد عمر محمد
عبدالكريم أبوريان

المدير
المالي

األردنية

ال شيء

ال شيء

ال يوجد

ال يوجد

• عدد األسهـــم المملوكة من قبل اقارب أعضاء مجلس اإلدارة كما هي بتاريخ : 2018/12/31
عدد األسهم المملوكة من قبل
أقارب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
2018/12/31

درجة الصلة

اقارب السيد جمال زهير عبدالغني
العمد
زوجة جمال زهير عبدالغني العمد
عال محمد ناصر وجيه منكو
إبن /قاصر
قيس جمال زهير عبدالغني العمد
إبن /قاصر
احمد جمال زهير عبدالغني العمد
إبن /قاصر
سند جمال زهير عبدالغني العمد
اقارب السيد ابراهيم عيسى
اسماعيل كشت
زين عبدالمجيد محمد ملحس
اقارب سعيد ابراهيم درويش البيايضة
ريما عز الدين بركات الخطيب
ملك سعيد ابراهيم البيايضة

زوجة ابراهيم عيسى كشت

الجنسية

األردنية
األردنية
األردنية
األردنية

األردنية

زوجة سعيد ابراهيم درويش البيايضة االردنية
األردنية
إبنة /قاصر

2018/12/31

899800
ال شيء
ال شيء
ال شيء

ال شيء

ال شيء
ال شيء

2017/12/31

899800
الشيء
ال شيء
ال شيء

ال شيء

ال شيء
ال شيء

أقارب راكان صفوان زهير العمد
اعزب
أقارب عالء غسان أمين خصاونة
آيات محمود عبدالقادر خريسات

زوجة عالء غسان أمين خصاونة

االردنية
األردنية

ال شيء
ال شيء

ال شيء
ال شيء

* ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل رئيس و/أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم
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• عدد األسهـم المملوكة من قبل اقارب أشخاص اإلدارة العليا كما هي بتاريخ . 2018/12/31
* ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل رئيس و/أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم .
اإلسم

درجة الصلة

أق�����ارب ال��س��ي��د ب��ش��ار ي��ون��س اي��راه��ي��م
التميمي /المدير العام
جود بشار يونس التميمي
هيا بشار يونس التميمي

إبنة /قاصر
ابنة /قاصر

أقارب السيد عمر محمد عبدالكريم ابو
ريان/المدير المالي
أريج حسن محمد الخطيب
سفيان عمر محمد أبو ريان
بيسان عمر محمد ابو ريان
ألما عمر محمد أبو ريان

الجنسية

األردنية
األردنية

زوجة عمر محمدعبد الكريم أبو ريان
إبن /قاصر
إبنة /قاصر
ابنة /قاصر

األردنية
األردنية
األردنية
األردنية

2018

2017

ال شيء ال شيء
ال شيء ال شيء

ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء

ال شيء
ال شيء
ال شيء
ال شيء

* ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا أو أقاربهم.
ثامن عشر  :مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :
المكافآت والمزايا التي ٍاستحقت للسادة أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام : 2018
إسم العضو
السيد جمال زهير عبدالغني العمد

المنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

إجمالي
بدل
المكافآت
المزايا
التنقالت
السنوية
السنوية
السنوية

رئيس المجلس

ال يوجد

2500

0

2500

السيد ابراهيم عيسى اسماعيل كشت

نائب الرئيس

ال يوجد

2500

0

2500

السيد سعيد ابراهيم درويش البيايضة

ممثل شركة جمال
العمد وشريكته

ال يوجد

2500

0

2500

السيد راكان صفوان زهير العمد

عضو مجلس ادارة

ال يوجد

2500

0

2500

السيد عالء غسان امين خصاونة

عضو مجلس ادارة

ال يوجد

2500

0

2500

ال يوجد أية مزايا عينية يتمتع بها رئيس و/أو أعضاء مجلس اإلدارة.
كما ال يوجد أي رواتب سنوية تقاضاها رئيس و/أو أعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم للمجلس .
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المكافآت والمزايا التي ٍاستحقت للسادة أشخاص اإلدارة العليا خالل العام : 2018

اإلسم
السيد بشار يونس ابراهيم
التميمي*

المنصب

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

المدير
العام

السيد عمر محمد عبدالكريم أبو المدير
المالي
ريان

إجمالي
نفقات
بدل
المكافآت
المزايا
السفر
التنقالت
السنوية
السنوية السنوية
السنوية

52500

ال يوجد

0

ال يوجد

52500

26460

ال يوجد

0

ال يوجد

26460

* تم تعيين المدير العام بتاريخ . 2018/6/1
ال يوجد أية مزايا عينية يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا.

تاسع عشر  :التبرعات والمنح

اليوجد تبرعات مصروفة الي جهة كانت خالل العام .2018

عشرون  :بيان العقود والمشاريع التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة :
ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو إرتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع شركات تابعة أو شقيقة أو حليفة
أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم .

الحادي والعشرون  :المساهمة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي :
 -1توفر الشركة مساكن ألبناء المجتمع المحلي بأسعار تنافسية مقبولة .
 -2في مجال خدمة البيئة  /تلتزم الشركة بالتقيد بتعليمات أمانة عمان الكبرى فيما يخص مخلفات
البناء واألنقاض بطرحها جميعها في المكبات المخصصة لذلك من قبل أمانة عمان الكبرى وكذلك
بوضع أسيجة حول مواقع المشاريع و إزالة جميع مخلفات البناء بعد اإلنتهاء منه وعدم اإلضرار بأمالك
اآلخرين والشوارع المحيطة وكذلك تقوم الشركة بالتبرع بحاويات النفايات لمناطق األمانة حسب
الحاجة  ،وتراعي الشركة عند تصميم المشاريع الناحية الجمالية والمعمارية بحيث تعطي طابع
معماري مميز يليق بمدينة عمان.
 -3كما أنه ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
 -4كما وأنه ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .
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بيان خاص للقواعد اإلرشادية الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة
في بورصة عمان :
وفيما يلي أهم النقاط التي يجب أن يتضمنها تقرير الحوكمة لعام : 2018
أوال  :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين و المستقلين و االعتباريين وممثليهم خالل العام . 2018
تنفيذي  /غير
تنفيذي

مستقل  /غير
مستقل

جمال زهير عبد الغني العمد

غير تنفيذي

غير مستقل

إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

غير تنفيذي

مستقل

شركة جمال العمد وشريكته
ويمثلها السيد سعيد ابراهيم درويش البيايضة

غير تنفيذي

مستقل

راكان صفوان زهير العمد

غير تنفيذي

غير مستقل

عالء غسان امين خصاونة

غير تنفيذي

مستقل

اسم العضو

ثانيا  :المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء األشخاص الذين يشغلونها :
االسم

المنصب

بشار يونس ابراهيم التميمي

المدير العام

عمر محمد عبد الكريم أبو ريان

المدير المالي

ثالثا  :عضويات مجلس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة .
ال يوجد أية عضوية ألي عضو مجلس إدارة في أي شركة مساهمة عامة .
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رابعا  :ضابط ارتباط الحوكمة .
السيد عمر محمد عبد الكريم أبو ريان
خامسا  :أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة .
لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات و المكافآت
لجنة الحوكمة
لجنة إدارة المخاطر
سادسا  :أسماء رئيس و أعضاء لجنة التدقيق .
إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

رئيسا – بكالوريوس قانون

سعيد إبراهيم درويش البيايضة

عضوا – بكالوريوس علم اجتماع

عالء غسان أمين خصاونة

عضوا – بكالوريوس تسويق

سابعا  :أسماء رئيس و أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت ولجنة الحكومة و لجنة إدارة المخاطر .
لجنة الترشيحات و المكافات
سعيد إبراهيم درويش البيايضة

رئيس اللجنة

جمال زهير عبد الغني العمد

عضو

إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

عضو
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لجنة الحوكمة
سعيد إبراهيم درويش البيايضة

رئيس اللجنة

إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

عضو

راكان صفوان زهير العمد

عضو

لجنة إدارة المخاطر
إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

رئيس اللجنة

جمال زهير عبد الغني العمد

عضو

راكان صفوان زهير العمد

عضو

ثامنا  :عدد اجتماعات كل اللجان خالل السنة :
لجنة التدقيق
تم عقد أربع اجتماعات خالل العام  2018حضرها كل من ابراهيم عيسى كشت وعالء غسان أمين
الخصاونة وسعيد ابراهيم درويش البيايضة.
لجنة الترشيحات و المكافآت
تم عقد أربع اجتماعات خالل العام  2018حضرها كل من ابراهيم عيسى كشت وجمال زهير عبدالغني
العمد وسعيد ابراهيم درويش البيايضة.
لجنة إدارة المخاطر
تم عقد أربع اجتماعات خالل العام  2018حضرها كل من ابراهيم عيسى كشت وجمال زهير عبدالغني
العمد وراكان صفوان زهير العمد.
تاسعا  :عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل العام 2018
تم عقد اجتماعين بين المدقق الخارجي و لجنة التدقيق خالل العام 2018
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عاشرا  :عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2018مع بيان األعضاء الحاضرين .
عقد مجلس اإلدارة خالل العام  2018ستة اجتماعات
جمال العمد

إبراهيم كشت سعيد البيايضة

االجتماع االول

*

*

االجتماع الثاني

*

*

االجتماع الثالث

*

*

*

االجتماع الرابع

*

*

*

راكان العمد

عالء خصاونة

*
*
*

*

االجتماع الخامس

*

*

*

*

*

االجتماع السادس

*

*

*

*

*

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
رئيس مجلس اإلدارة
جمال زهير العمد
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حضرات السادة المساهمين
في نهاية هذا التقرير يسرني أن أتقدم باسمي وبإسم أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر
والتقدير لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم المتواصل  ،كما أتقدم بالشكر
والتقدير لكافة العاملين في هذه الشركة على جهودهم وإخالصهم في خدمة الشركة .
كما أكرر الشكر لكل من حضر وشارك في هذا االجتماع داعيًا المولى عز وجل أن يكون لقاؤنا
القادم مقرونًا بنتائج مميزة وأفضل .
وختامًا يرجو مجلس اإلدارة من حضراتكم إقرار التوصيات التالية حسب ورودها في جدول األعمال
المرسل إليكم بعد االطالع والمناقشة:
 -1إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ . 2018/4/29
 -2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن الفترة المالية من  2018/12/31-2018/1/1والخطة المستقبلية للشركة
والمصادقة عليها.
 -3سماع تقرير مدققي الحسابات عن نفس الفترة المالية من .2018/12/31-2018/1/1
 -4مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن الفترة المالية من .2018/12/31-2018/1/1
-5إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المالية من ..2018/12/31-2018/1/1
 -6انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2019وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة
بتحديدها .
 -7أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون ( )%10فأكثر من األسهم الممثلة في اإلجتماع .
رئيس مجلس اإلدارة

جمال زهير عبدالغني العمــد
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه
(شركة مساهمه عامه)
عمان – األردن
ّ
مراقبي الحسابات
البيانات الحسابية الختاميه وتقرير
ّ
كما هي في  31كانون اول  2018م .
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قائمة المحتويات

الصفحه
*** تقرير مراق ّبي الحسابات ..............................................................

12/3

بيــــــــــــــــــــــــــان - :
أ.

المركز المالي كما في 2017/12/31

12/4

ب.

قائمة الدخل الشامل عن الفتره من 2017/12/31-01/01

12/5

ج.

قائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في 2017/12/31

12/6

د.

قائمة التغير في حقوق الملكيه للسنه المنتهيه في 2017/12/31

12/7

جــــــــــــــــــــدول - :
.1

جدول بالمصاريف العموميه واإلدارية للسنه المنتهيه في
2018/12/31

12/8

.2

جدول بالموجودات الثابتة واستهالكها كما هي في 2018/12/31

12/9

*** إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية ..............................
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تقرير المحاسب القانوني المستقل /للشركات المدرجة
السادة المساهمين
شركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية المحترمين
شركة مساهمة عامة
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
الــــــــــــــــــــــــــرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية (لشركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية) ،والتي تتكون من بيان المركز
المالي كما في  31كانون األول  ،2018وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان
التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول البيانات المالية ،بما في ذلك ملخص
للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا  ،فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة
كما في  31كانون األول  ،2018وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
اساس الــــــــــرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤوليتنا وفقًا لتلك المعايير والتي قد تم ذكرها بمزيد
من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية.
نحن مستقلين عن الشركة وفقًا لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلوك االخالقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية ,و أننا أوفينا بمسؤولياتنا
األخالقية األخرى وفقًا لتلك المتطلبات.
في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسًا نعتمد عليه عند إبداء رأينا.
معلومات أخرى
إن االدارة مسؤولة عن المعلومات االخرى .حيث تتضمن المعلومات االخرى المعلومات المدرجة في التقرير
السنوي  ,ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
ال يغطي رأينا حول البيانات المالية هذه المعلومات األخرى ،ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية ،يقع على عاتقنا مسؤولية قراءة هذه المعلومات األخرى  ،وعند قيامنا
بذلك فإننا نأخذ باإلعتبار فيما اذا كانت تلك المعلومات غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية أو مع
معرفتنا التي تم اكتسابها اثناء اجراءات التدقيق أو يظهر عليها بخالف ذلك أنها تحتوي على أخطاء جوهرية.
بناء على العمل الذي قمنا به ،بأن هنالك أخطاء جوهرية في هذه المعلومات  ،فنحن مطالبون
وإذا إستنتجنا،
ً
باإلبالغ عن هذه الحقيقة .وفي هذا السياق ليس لدينا شيء لإلبالغ عنه.
مسؤولية اإلدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية ،ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء
سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
الجوهرية ،
ً
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كما وتشمل مسؤولية اإلدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على اإلستمرارية ,واإلفصاح حسب
مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس اإلستمرارية في المحاسبة ما لم
تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بدي ً
ال منطقيًا عن ذلك.
المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية
سواء
غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية,
ً
كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ,و وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد  ,ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقًا للمعايير
الدولية للتدقيق ال تضمن دائمًا إكتشاف األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.
يمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو عن طريق الخطأ  ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها
قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية الموحدة االقتصادية.
كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية  ،نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة
على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق  ,باإلضافة الى:
سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ،
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ،
ً
وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية
ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا .ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن
الخطأ ،كما ان اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ و التزوير ،أو الحذف المتعمد والتحريفات  ،أو تجاوز ألنظمة
الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق
مناسبة حسب الظروف  ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
• تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة
المعدة من قبل اإلدارة.
• التوصل إلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة  ،وإستنادًا إلى أدلة
التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف.
يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة .فإذا توصلنا بأن هنالك وجود
لعدم تيقن جوهري  ،فنحن مطالبون بلفت اإلنتباه في تقرير تدقيقنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في
البيانات المالية ،أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافيًا ،فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا .إستنتاجاتنا
تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك  ،فإنه من الممكن أن
تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة بما فيها االيضاحات وفيما إذا كانت البيانات
المالية الموحدة تمثل الحركات واألحداث بشكل يحقق العرض العادل..
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تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (باإلضافة إلى أمور أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط
له ومالحظات التدقيق الهامة ،بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل
تدقيقنا.
لقد زودنا أيضًا المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد إلتزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية,
وإبالغهم عن كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يكون من المعقول أن ُيعتقد أنها قد تؤثر على استقالليتنا,
وحسب طبيعة الحال اإلجراءات الوقائية ذات العالقة.
من تلك األمور التي تم التواصل بها مع المسؤولين عن الحوكمة ،نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق
البيانات المالية الشركة للفترة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة .حيث نقوم بوصف هذه األمور في
تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون اإلفصاح العام عن ذلك األمر أو في حاالت نادرة جدًا
والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا وذلك عندما يكون من المعقول التوقع أن العواقب
السلبية لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة منه.
تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن البيانات المالية الواردة في تقرير
مجلس اإلدارة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.
عمان– المملكة األردنية الهاشمية
 07كانون الثاني 2019م.
الهندي محاسبون قانونيون ومستشارون
مهند الهنـدي
إجــازة رقم 844
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه (شركة مساهمه عامه)
عمان-االردن
المركز المالي كما هي في  31كانون اول 2018

الموجـــودات المتداولة
نقد في الصنــدوق ولدى البنوك (إيضاح )2
الذمـــم المدينـــــة
مشاريع منجزة جاهزة للبيـــــع (ايضاح )3
تأمينات مستـردة
استثمارات اسهم
مجموع الموجودات المتداولة
الموجـودات الثابتة (جدول )2
الكلفة
االستهــالك المتراكـم
صافي الموجـودات الثابتة
مجـمـوع الموجودات
المطلوبـــات المتداولـة
الذمـــــم الدائنـة (ايضاح )4
امانات متفرقه (ايضاح )5
نفقات مشاريع مقدرة
مصاريف مستحقه غير مدفوعه
مجموع المطلوبات المتداولة
رأس المال المسجل والمدفوع كامال
احتياطي اجبـــاري (ايضاح )6
احتياطي اجبـــاري
احتياطي خاص
ارباح معدة للتوزيع (ايضاح)7
ارباح معدة للتوزيـع
صافي رأس المال وحقوق المساهمين
مجـمـوع المطلوبـات
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2018
1908939
24500
8302417
250
117592
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10353698
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
876000
344496
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
531504
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10885202
================
13705
102585
9268
29340
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
154898
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8000000
1503641
160738
1000000
65925
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10730304
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10885202
=================

2017
770175
4000
9574005
250
30956
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10379386
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
893250
322796
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
570454
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10949840
================
89489
119471
31839
6840
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
247639
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8000000
1500089
160738
1000000
41374
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10702201
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10949840
=================
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه (شركة مساهمه عامه)
عمان-االردن
الدخل الشامل عن الفترة من  2018/12/31 - 1/1م
قائمة ّ
2018
1492000
1296622

2017
1467000
1163334

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

195378
50954

303666
25173

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجمالي االيرادت

246332

328839

المصاريف االدارية (جدول )1
االستهالكـات
استهالك سيارات مباعه

171014
39797
0000

217575
39666
8889

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210811

266130

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35521

62709

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35521

62709

================

================

3552
7418
24551

6270
15065
41374

المبيعـــات
كلفة المبيعـات (ايضاح ) 8
مجمل الدخل التشغيلي
ايرادات اخرى (ايضاح )9

مجموع المصاريف واالستهالكات
صافي الدخل
صافي االرباح الكليـة
احتياطي اجبـاري
مخصص ضريبة دخل
صافي االرباح (بعد التخصيص)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35521

62709

==================

==================
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه (شركة مساهمه عامه)
عمان-االردن
قائمة التدفق النقدي للسنه المنتهيه في 2018/12/31

عمليـــات التشغيله
الربــح (بعد الضريبة)
االستهالكات

التغير في المطلوبات المتداولة
الذمـــم المدينة
مشاريع جاهزة للبيـع
موجودات متداوله اخرى

التغير في المطلوبات المتداولة
الذمـــم الدائنة
مطلوبات متداولة أخـرى
صافي الوفر من العمليات التشغيلية

العمليات االستثمارية
اضافية اصول ثابته
استبعاد اصول ثابته
صافي الوفر من العمليات االستثمارية

العمليـــات التمويلية
توزيع ارباح
الوفر من العمليات التمويلية
صافي النقد المتوفر خالل العام
النقد في بداية العام
النقد في نهاية العام

44

2018

2017

28103
39797

47644
39666

==================

==================

()20500
1271588
()86636

83500
1160446
49017

==================

==================

()75784
()16957

()90810
()193617

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1139611

1095846

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()2000
1153

()41248
38029

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()847

()3219

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0000

()1000001

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0000

()1000001

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1138764
770175

92626
677549

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1908939

770175

===================

==================
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه (شركة مساهمه عامه)
عمان-االردن
قائمة التغير في حقوق الملكيه للفترة المنتهية في 2018/12/31
راس المـال

االحتياطي
االجباري

االحتياطيات
االخرى

االرباح
و(الخسائر)

المجمـوع

الرصيد فـي 2018/01/01

8000000

1500089

1160738

41374

10702201

التغيرات خالل الفترة
(توزيع ارباح)

0000

0000

0000

0000

0000

االربـاح (خسائر) السنه
الحاليه

0000

3552

0000

24551

28103

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8000000

1503641

1160738

65925

10730304

===============

=================

==================

==================

===============

الرصيد في 2018/12/31

قائمة التغير في حقوق الملكيه للفترة المنتهية في 2017/12/31

راس المـال

االحتياطي
االجباري

االحتياطيات
االخرى

االرباح
و(الخسائر)

المجموع

الرصيد فـي 2017/01/01

8000000

1493819

1889369

271370

11654558

التغيرات خالل الفترة
(توزيع ارباح)

0000

0000

()728631

()271370

()1000001

االربـاح (خسائر) السنه
الحاليه

0000

6270

0000

41374

47644

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8000000

1500089

1160738

41374

10702201

===============

=================

==================

==================

===============

الرصيد في 2017/12/31
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه (شركة مساهمه عامه)
عمان-االردن

جدول بالمصاريف العموميه واالداريه للسنه المنتهيه في 2018/12/31
2018

2017

الرواتب واألجور

88620

99625

ضمان اجتماعــــــــــي

15105

21246

رسوم ورخص حكوميه

4503

5027

مصاريف اجتماعات الهيئه العامه

1955

1924

فوائد ومصاريف بنكيـه

159

1764

قرطاسيه ومطبوعات

160

108

انارة وميـاه

1381

1305

تأمين صحي

6324

12119

اتعاب محامـاه

2200

2200

اشتراكات

10540

9997

تنقالت مجلس االدارة

12500

15000

هاتـف ارضي وخلوي

2192

6868

دعايه واعـالن

345

3000

صيانه

1958

1199

ضيافه

297

453

متفرقه

1980

3228

مصاريف السيـارات

5505

6352

اتعاب تدقيق

4640

4640

استشـارات

0000

1500

اجور واتعاب معقبي المعامالت

0000

6220

10650

13800

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171014

217575

==================

==================

عيديات واكراميات ومكافأت
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه (شركة مساهمه عامه)
عمان-االردن

جدول بالموجودات الثابتة ومجمع استهالكها كما هي في 2018/12/31
البيـــــــــــــــــــــــــــان

جدول ()2

الكلفــــة

مدور االستهالك

االستهالك

مجمع االستهالك

ونشات

10190

360

9710

10070

جاليـة بالط

1065

0000

1065

1065

هلتـي

1525

32

1493

1525

سيارات وبكبات

59498

6287

21347

27634

موتــور كهرباء

725

0000

725

725

748725

29949

224618

254567

أثـاث ومفروشات

37422

3169

28891

32060

اجهزه كهربائيــه ومكتبيه

16850

0000

16850

16850

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

876000

39797

304699

344496

===============

===============

===============

===============

المباني
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شركة عمد لالستثمار والتنميه العقاريه (شركة مساهمه عامه)
عمان-االردن
إيضاح  - : 1عـــــام

إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

أ .التأسيس:
وسجلت في سجل الشركات تحت رقم ()372
تأسست الشركة في النصف الثاني من عام ُ ،2005
ّ
كشركة مساهمه عامه محدودة بتاريخ 2005/10/25م ،وبرأسمال قدرة ثمانية ماليين دينار ،تتعاطى
الشركة أعمال المقاوالت اإلنشائية .
ب .السياسات المحاسبية:
 تم عرض البيانات المالية كعملة الدينار االردني. تم اعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. تم اعتماد الكلفة التاريخية في تسجيل قيمة االصول الثابتة. تم اعتماد مبدأ االستحقاق في تسجيل ايرادات الشركة. -يتم استهالك االصول الثابته باعتماد القسط الثابت السنوي

إيضاح  - : 2يتكون بند نقد في الصندوق ولدى البنوك ممـا يلـــي
نقد في الصندوق

21734

بنك االردني الكويتي /جاري

15305

بنك االردني الكويتي /جاري

1046

بنك االردن الكويتي /وديعه الجل

1100000

بنك لبنان والمهجر/جاري مدين

770854
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1908939
=================

إيضاح  - : 3يتكون بند مشاريع منجزة وجاهزة للبيع مما يلـي -:
مشروع النسيم 8

1363145

مشروع بركـــه 1913

113549

مشروع النسيم 2476

6825723
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8302417
===================
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إيضاح  - : 4يتكون بند ذمم دائنه مما يلـي -:
ذمم موردين

6705

ذمم /دفعات على حساب شراء الشقق

7000
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13705
===================

إيضاح  -: 5يتكون بند امانات متفرقه مما يلي-:
امانات الضمان االجتماعي

1190

امانات لدى ضريبة دخل عن الفوائد

()2534

امانات ضريبة الدخل /مستخدمين

957

مخصص ضريبة دخل 2018

7418

امانات مساهمين

95554
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
102585
===================

إيضاح  -:6يتكون بند االحتياطي االجباري ممـا يلي -:
رصيد سنوات سابقة

1500089

مخصص السنه الحاليه 2018

3552
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1503641
==================
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إيضاح  - : 7يتكون بند ارباح معدة للتوزيع ممـا يلي -:
رصيد سنوات سابقـة

41374

ارباح السنه الحاليه

24551
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65925
===================

إيضاح  - : 8يتكون بند كلفة المبيعات مما يلـي -:
كلفة شقق مشروع النسيم 2476
مصاريف صيانه الشقق المباعه

1271588
25034
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1296622
===================

إيضاح -:o - : 9
فوائد بنكيــة

50590

ارباح اسهم موزعــــــــــــــــــــــه

5835

استرداد تأمينـات

1090

ارباح راسماليــة

847

خسارة االسهـم

)(7408
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50954
===================
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إقرارات مجلس اإلدارة
اوال  :يقر مجلس إدارة شركة عمد لإلستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة بعدم وجود أي أمور جوهرية
قد تؤثر على إستمرارية الشركة خالل السنة المالية .2019

رئيس مجلس اإلدارة
جمال زهير عبدالغني العمد

نائب رئيس مجلس اإلدارة
إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

عضو مجلس اإلدارة
سعيد إبراهيم درويش البيايضة

عضو مجلس اإلدارة
راكان صفوان زهير العمد

عضو مجلس اإلدارة
عالء غسان أمين خصاونة

51
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ثانيا :ويقر مجلس إدارة شركة عمد لالستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة بمسؤوليته عن اعداد
البيانات المالية وتوفير نظام رقابة داخلي فعال في الشركة .

رئيس مجلس اإلدارة
جمال زهير عبدالغني العمد

نائب رئيس مجلس اإلدارة
إبراهيم عيسى إسماعيل كشت

عضو مجلس اإلدارة
سعيد إبراهيم درويش البيايضة

عضو مجلس اإلدارة
راكان صفوان زهير العمد

عضو مجلس اإلدارة
عالء غسان أمين خصاونة

ثالثا :نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للفترة
من 2018/12/31-2018/1/1والمدققة من قبل مدققي حسابات الشركة القانونيين السادة مكتب الهندي للتدقيق
واالستشارات المالية.

المدير المالي
عمر محمد عبدالكريم ابو ريان
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