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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
باسممم وبالنيابممة عممن أعضمما مجلممس اإلدارة ،يسممر أن أرحمم بكممم مم همم ا
االجتممممماا ،وان عمممم رض علمممميكم الت ريمممم ر السممممنن عممممن أعممممما الشممممركة لعممممام
 2019المتضمن تائج أعما شركتكم وال نائم المالية وااليضاحات المتعل ة بهمما كممما هم
.2019/12/31
كممما سممبي وبينمما مم ت ارير مما السمماب ة ممثن اسممتلمارات الشممركة ت ت ممر علمم
االستلمارات االراض ،و التم تشممك اكلممر مممن  %84مممن رأس ممما الشممركة ،ويممنم
دراسة امكا ية إ راز بعض قطع األراض المملنكة  ،كما يتم ب اق م الجهممند وبكا ممة
النسائ المتاحة لتسنيي بعض قطع االراض وذلك بهدف تن ير السممينلة الالزمممة لل يممام
بمشمماريع تممدر عنائممد للشممركة ،وقممد تممم خممال عممام  2019االسممتمرار م ترشمميد حجممم
الم مماري  ،وان خسممائر الشممركة المتراكمممة تملمم م مماري التثسمميس والم مماري
اإلدارية والعمنمية والم اري االخممر منم تثسمميس الشممركة وحتم ا ن  ،والتم تبلم
حنال  %19من راسممما الشممركة ا ممما معدلممه حممنال  %1.4سممننيا مممن رأس الممما ,
وه سبة متناضعة جدا م ار ة بالشركات االخر الت تعم م هم ا المجمما  ,و امم
ان تشهد الشركة خال الفترة ال ادمة شاطا ملمنسا يما اذا تمكنم ا مممن تسممنيي بعممض قطممع
اراض منط ة حسبان  ,حيث تنل الشركة اهتماما خاصا و شاطا مكلفا عملية تسممنيي
ه ه االراض 0
وختاماً ،أود أن اعبر عن شممكر الجليم لجميممع مسمماهم الشممركة علم اسممتمرار
دعمهم لنا وث تهم بنا ،واشكر إدارة الشركة وكا ة منظفيها عل جهممندهم المب ولممة ،واسممث
هللا أن ين نا لما يه الخير والم لحة للجميع 0
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
عنن بشير عبد الكريم النابلس
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UNAI
تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019
ه ا االجتماا السنن للهيئة العامة العاد للشركة ،وان يعرض

يسر مجلس اإلدارة أن يرح بكم

عليكم الت رير السنن ألعما الشركة خال عام  ،2019وال
مدق

يظهر شاط الشركة ،وال نائم المالية وت ريمر

الحسابات مع اإليضاحات الالزمة لبنند ه ه ال نائم المالية .
ما زالت اوضاا الشركة و شاطها متثثرا باالوضاا االقت ادية السمائدة م االردن والمنط مة ككم ،
ال طاغ الع ار والت تعتبر الشركة جل ا منه  ،ويتم تركيمل

والت تشهد تباطؤا اقت اديا سبيا  ،وخاصة

الجهند لتسنيي االراض الت تملكها الشركة وخاصة قطع االراض الت ت مع م منط مة حسمبان  ،وممن
الجدير بال كر وكما هن مبين

االيضاحات الت يتضمنها الت رير السنن

الع اريممة تليممد عممن قيمممة كلفتهمما بممثكلر مممن

م

ثن ال يمة السنقية السمتلماراتنا

مليممنن دينممار حسم ت ممدير خبممرا ع م اريين مممؤهلين

ومرخ ين  ،وه ه الليادة تغط كام الخسائر المتراكمة وتليد  ،وقد تم خال عام  2019متابعمة ضمب
وترشيد الم اري

االدارية والعمنمية ال اق حد ممكن .

أن الخسممائر المتراكمممة وكممما سممبي وبينمما م ت ارير مما السمماب ة تمل م الم مماري
وم اري

التثسيس والم اري

 2019تمل اجمال الم اري
اجمال المنجندات وه

اإلداريممة والعمنميممة,

االخر من تثسيس الشركة وحت تاريخه  ،كما ان خسائر الشركة للعام
االدارية والعمنميمة خمال عمام  2019والتم ال تتعمد مما سمبته  %1ممن

سبة متد ية جمدا وتعكمس حمرج مجلمس ادارة الشمركة علم ضمب الم مرو ات

وت لي ها ال اق حد ممكن ..
ان الخطة المست بلية للشركة تتركل

ب

اق

الجهند لتسنيي بعض قطع االراض الت تملكها الشركة

مما سين ر سينلة تتيح لها اعمادة اسمتلمار هم ه السمينلة م مشماريع ذات عنائمد مناسمبة ،كمما سميتم دراسمة
امكا ية إ راز بعض األراض مما يليد من قيمتها ويساعد عل سهنلة تسني ها  ،كما ان الجهند ستستمر
متابعة ضب وترشيد الم اري

االدارية والعمنمية ال اق حد ممكن.

وختاما ان مجلس اإلدارة يعرب عن شكره وت ديره لجميمع مسماهم الشمركة ،يملمين اسمتمرار دعمكمم
وث تكم ،وبما يسماعد ا علم تح يمي النجما

للشمركة ولمسماهمينا بشمك خماج  ،والقت ماد ا األرد م الم

يحظ برعاية دائمة ومتناصلة من جاللة مليكنا عبد هللا اللا

المعظم وول عهده المحبنب .

وهللا ول التن يي

مجلس اإلدارة
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بيانات اإلفصاح
البنممند الناج م اإل مما عنهمما م الت ريممر السممنن للشممركات المسمماهمة العامممة
الخاضعة ل ا نن األوراق الماليممة رقممم  )76لسممنة  )2002تطبي ما ً للمممادة /4ب.هممم) مممن
تعليمات اإل ا - :

-1أنشطة الشركة الرئيسية
تمارس الشركة شاطها من خال مكات اإلدارة الناقعممة م مدينممة عمممان /طريممي
المطار ويبل عدد منظف الشركة  )2منظفين  ، 2019/12/31وال ينجممد حاليمما أيممة
ممروا للشممركة ،ويم تلخص شمماط الشممركة الرئيس م حس م ممما ورد م النظممام األساس م
باالستلمار الع ارات شرا ً وبيعا ً وإدارة ،وتطممنير الع ممارات إل شمما المشمماريع السممكنية
واللراعيم ة وال ممناعية والسممياحية ،وتمني م إقامممة المبمما والمنشم ت  ،ويبلم رأس ممما
الشركة المكتت به ثالثة ماليين دينار أرد م ويسممتلمر حممنال  %84مممن رأس الممما م
األراض وت نم الشركة بدراسة امكا ية إ راز وتنظمميم لممبعض مممن هم ه األراضم بهممدف
تسممني ها وبيعهمما  ،وإعممادة اسممتغال السممينلة المتممن رة مممن عمليممات التسممنيي والبيممع م
استلمارات ع ارية أخر .

 -2الشركات التابعة
ليس هنالك أية شركات تابعة أو حليفة للشركة .

 -3نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة
أ -أعضاء مجلس اإلدارة:
للشركة مجلس إدارة مكنن من خمسة أعضا و يما يل

ب ة تعريفية عن ك منهم - :

 -1السيد عون بشير عبد الكريم النابلسي(رئيس مجلس اإلدارة)
من مناليممد  1982/7/18حاصم علم شممهادة البكممالنرينس إدارة أعممما مممن
جامعة العلنم و التكننلنجيا /الخرطنم و عل شهادة الماجستير إدارة أعممما مممن
جامعة باالرات /ميلبنرن استراليا .تاريخ العضوية . )2016/04/23
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 -2السيد عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي (نائب رئيس مجلس اإلدارة ) :
من مناليد  ,1993/5/13حاص عل شهادة البكالنرينس م المحاسممبة الدوليممة مممن
الجامعة االلما ية االرد ية عام  ,2015و هن رج اعما و خبير ب طاا الطاقة المتجممددة و
يعم حاليا مديرا اقليميا لد شركة ) (ET Solutions AGااللما يممة  /االردن .تمماري
العضنية . (2016/4/23
 -3السيد علي محمد شاهر المرعي ( عضو مجلس االدارة ) -:

من مناليد  ، 1969/12/18حاص عل شهادة بكالنرينس ادارة اعما عممام 2016
من جامعة االسرا /عمان ,و هن خبير ع ار معتمد لد دائرة االراض و المساحة ,كممما
تجارة الع ارات تاري العضنية )2016/4/23
ا ه يعم
 -4السيد فياض احمد عبد الكريم النابلسي (عضو مجلس اإلدارة):
من مناليد  ،1992/3/22حاص عل بكممالنرينس تجممارة و اعممما الكترو يممة مممن
مجا تجارة الع ارات تاري العضنية .)2016/4/23
جامعة البترا  ,2016ويعم
 -5فوز احمد عبدالكريم النابلسي (عضو مجلس اإلدارة):
من مناليد عام  1994حاص عل بكالنرينس ادارة االعما عام  2016من جامعممة
البتممرا  /عمممان  ,و يعممم مم مجمما تجممارة االراضمم و الع ممارات تمماري العضممنية
. )2017/5/15
وجميممع أعضمما مجلممس اإلدارة لمميس لهممم عضممنية م مجممالس إدارات شممركات
مساهمة عامة أخر 0 .
ب -اإلدارة العليـا
 السيد علي محمد شاهر المرعي  /المدير العام -:مممن مناليممد  ، 1969/12/18حاص م عل م شممهادة بكممالنرينس ادارة اعممما عممام
 2016مممن جامعممة االسممرا /عمممان ,و هممن خبيممر ع ممار معتمممد لممد دائممرة االراضم و
تجارة الع ارات.
المساحة ,كما ا ه يعم
 السيد عدنان إبراهيم محمد الصبان  /المدير المالي واإلداري :تم تعيينه مديراً ماليا ً وإداريا بتاري  ،2008/1/2وهن من مناليد عام  ،1947حاصم
عل بكالنرينس إح ا تطبي من جامعة بغممداد /كليممة االقت مماد والعلممنم السياسممية عممام
مسمماعد المممدير
 ،1969وقد عم لمدة خمسة عشر عاما ً لد بنك األردن ،ثم شغ من
العام للشؤون المالية لد البنك الع ار الم ر العرب  /األردن حت عام 0 2004
13

 -4كبار مالكي األسهم الذين يملكون  %5فـككثر مـن أسـهم الشـركة كمـا فـي
 2019/12/31و - : 2018/12/31
2019
عدد األسهم النسبة
%12.57 377.150
%8.33 250.000

االســـم
احمد عبد الكريم ياض النابلس
ينس

أحمد عل الشامس

2018
النسبة
عدد األسهم
%16.30
489.100
%8.33
250.000

 -5الوضع التنافسي للشركة
ح ة الشركة

السنق الع ار محدودة  ،ظرا ً لحجم رأس الما  ،كممما ان شمماطها

ي ت ر عل السنق المحل  ،ولمميس لهمما أيممة شمماطات خارجيممة ،ويتركممل النشمماط الرئيسم
للشركة عل االستلمار

ال طاا الع ار  ،وهنالك العديد من الشركات العاملة ضمن هم ا

ال طاا ،ومن الممكن له ا ال طاا أن يستنع المليد من االستلمارات وبالتممال
المنا سة بين المستلمرين

ممان مجمما

ه ا ال طاا يعتبر ايجابيا وواعدا ً .

 -6ال ينجد اعتماد عل منردين محددين أو عمال رئيسيين محليا وخارجيا يشكلنن %10
ثكلر من إجمال المشتريات و/أو المبيعات .
 -7ال ينجد أية حماية حكنمية أو امتيازات خاصة تتمتممع بهمما الشممركة أو أ مممن منتجاتهمما
بمنج ال نا ين واأل ظمة أو غيرها  ،كممما ال ينجممد أ بممرا ات اختممراا أو ح ممنق امتيمماز
ح لت الشركة عليها.
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 -8ال ينجد أية قرارات صادرة عممن الحكنمممة أو المنظمممات الدوليممة أو غيرهمما  ،لهمما أثممر
ماد عل عم الشركة أو منتجاتهمما أو قممدرتها التنا سممية  ،كممما ال تنطبممي معممايير الجممندة
الدولية عل الشركة .

 -9الهيك التنظيم للشركة
الشناغر

أ -يبين الرسم التال الهيك التنظيم المست بل للشركة  ،وسيتم م
حس ما تدعن إليه الحاجة  ،وعل ضن تطنر أعما الشركة و شاطها:
مجلس اإلدارة

المدير العام

لجنة التدقيي

المدقي الداخل

المدير التنفي

المدقي الخارج

المستشار ال ا ن

دائرة االستلمارات

المدير المال واإلدار

الدائرة المالية

المبيعات

شؤون المساهمين

ال سم الهندس

شؤون المنظفين

السكرتارية
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ب -بل عدد العاملين

الشركة  )2منظفين

أرد ينن
غير أرد يين
المجمنا

 2019/12/31وحس ا ت -:

ذكنر إ اث المجمنا
2
2
2
2

وتنزيعهم حس المؤه العلم كما يل -:
العدد
2
2

المؤه
بكالنرينس
ثا نية عامة
المجمنا

ج -لم ت م الشركة بإجرا أية برامج تثهي وتدري لمنظف الشركة خال السنة المالية
. 2019
-10ال ينجد مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة خال السنة الماليممة الالح ممة ولهمما
تثثير ماد عليها .

 -11اال جازات الت ح تها الشركة خال العام : 2019
االستمرار العم عل تسنييي االراض المملنكة للشركة ,وايضمما االسممتمرار
ترشيد و ضب الم اري االدارية و العمنمية لتكنن اق حد ممكن .
 -12ال ينجد أ أثر مال لعمليات ذات طبيعة غير متكررة  ،حدثت خممال السممنة الماليممة
 ،2019وال تدخ ضمن شاط الشركة الرئيس .
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 -13السلسلة اللمنيمة لرربما أو الخسمائر المح مة وبعمض البيا مات الماليمة
األخر خال السننات الخمسة الماضية و حت 2019/12/31
السنة المالية
سيئئئئئ
2016
2017
2018
2019

صا األربا
خسائر) دينار)
)22.640
)24.536
)24.308
)25.608
)26.580

األربا المنزعة
-

ح نق المساهمين
دينار)
2.510.868
2.486.332
2.462.024
2.436.416
2.409.836

سعر إغالق سهم
الشركة  12/31دينار)
0.33
0.47
033.
0.36
1.26

 -14تحلي المركل المال للشركة
يبين الجدو التال بعض المؤشرات المالية لعام 2019و : 2018
الرقم النسبة المالية
 1ح نق المساهمين/إجمال المنجندات
سبة األسهم الحرة
2
 3االستلمارات الرأسمالية/إجمال المنجندات
 4قيمة السهم السنقية/ال يمة الد ترية مرة)
 5معد دوران السهم الشهر )
 6إجمال الم اري /إجمال المنجندات
سبة مساهمة غير األرد يين رأس الما
7

2019
%95.06
%35.12
%99.87
1.57
%27.46
1.05؟%
%10.76

2018
%96.07
%30.77
%99.83
0.44
%6.29
1.02؟%
%10.14

-15الخطة المست بلية للشركة
ترتكممل الخطممة المسممت بلية للشممركة عل م تممن ير السممينلة الالزمممة إلقامممة المشمماريع
االستلمارية ،ويعتمد ذلك عل الجهند المب ولة لتممدوير اسممتلمارات الشممركة م األراضم
والع ارات بتسني ها وبيعها ،أو عممن طريممي زيممادة رأس ممما الشممركة بالبحممث عممن شممريك
استراتيج أو طر أسهم لليادة رأس الما سنا باالكتتاب الخاج أو العام أو كليهما .

 -16أتعاب مدق

الحسابات

بلغت أتعاب مدق حسابات الشممركة لعممام  2019مبلم  )1.450دينمماراً وت ت ممر
.
العالقة مع مدق الحسابات بثعما التدقيي االعتيادية الالزمة
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 -17األوراق الماليممة المملنكممة مممن أعضمما مجلممس اإلدارة واإلدارة العليمما
والمدير المال وأقاربهم
بل عدد األوراق الماليممة المملنكممة مممن قبم أعضمما مجلممس اإلدارة واإلدارة العليمما
التنفي ية والمدير المال وأقاربهم كما 2018/12/31 ،2019/12/31حس ا ت -: :
االســـــم

الجنسية

المنصب

2018

2019

عون بشير عبدا لكريم النابلسي

رئيس مجلس اإلدارة

أردني

10.024

10.024

عبد الكريم احمد عبدالكريم النابلسي

نائب رئيس مجلس االدارة

أردني

431.140

435.000

علي محمد شاهر المرعي

عضو مجلس اإلدارة

أردني

10.000

10.000

فياض احمد عبد الكريم النابلسي

عضــو مجلس اإلدارة

أردني

397.770

398.770

فوز احمد عبد الكريم النابلسي

عضــو مجلس اإلدارة

أردني

470.202

483.908

وال ينجد أل من اقارب أعضا مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليمما أو المممدير المممال أو
أقاربهم أية أسهم رأس ما الشركة خالف ما ذكر ،كما ال ينجد أسهم مملنكة لشركات
مسيطر عليها من قب أ من أعضا مجلممس اإلدارة أو االدارة العليمما أو المممدير المممال أو
أقاربهم كما .2018/12/31 ، 2019/12/31

 -18الملايمما والمكا م ت الم ممرو ة ألعضمما مجلممس اإلدارة واإلدارة العليمما
والمدير المال للشركة خال عام  2019دينار) - :
بلغت المبال الم ممرو ة العضمما مجلممس االدارة واالدارة العليمما خممال عممام 2019
حس االت -:
االسم
نز احمد عبدالكريم النابلس /

الروات
السننية
-

المكا ت بد التن الت ف ات السفر المجمنا
دينار)
السننية
السننية السنن
2.400
2.400
-

عضن مجلس االدارة
عد ان إبراهيم محمد ال بان/
المدير المال

6.600

-

-

المجموع

6.600

-

2.400
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-

6.600
9.000

 -19ال ينجد أية تبرعات ومنح د عتها الشركة خال السنة المالية . 2019
 -20ال ينجد أية ع ند أو مشاريع أو ارتباطات ع دتها الشركة مممع رئمميس مجلممس اإلدارة
أو أعضمما المجلممس أو المممدير العممام أو أ منظ م م الشممركة أو أقمماربهم خممال عممام
.2019
 -21أ -ال ينجد مساهمة من قب الشركة حماية البيئة خال العام .2019
ب -ال ينجد مساهمة للشركة خدمة المجتمع المحل خال عام .2019
 -22بل عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  ) 6ستة اجتماعات خال عام .2019
 -23أ  -ي ر مجلس إدارة الشركة بعدم وجند أ أمنر جنهرية قممد تممؤثر علم اسممتمرارية
الشركة خال السنة المالية التالية .0
ب -ي ر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد ال نائم المالية وتن ير ظام رقابة عا
الشركة .0
رئيس مجلس اإلدارة
عنن بشير عبد الكريم النابلس
عضو
عل محمد شاهر المرع

نائب رئيس مجلس االداره
عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلس
عضو

عضو
ياض احمد عبدالكريم النابلس

نز احمد عبد الكريم النابلس

ج -ر حن المنقعين أد اه ب ممحة ودقممة واكتممما المعلنمممات والبيا ممات الممناردة م
الت رير السنن .
المدير المالي
عد ان إبراهيم ال بان

المدير العام
عل محمد المرع
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رئيس مجلس اإلدارة
عنن بشير النابلس

تقرير الحوكمة
أ .المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة
الشركات في الشركة :
قامت الشركة خالل عام  2019بااللتزام بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات
المساهمه المدرجة بالسوق المالي .
ب .اسماء اعضاء مجلس االدارة الحاليين و المستقيلين خالل عام , 2019
و تحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي و مستقل او غير مستقل .
 -1ال يوجد أعضاء مستقيلين 0من مجلس ادارة الشركة خالل عام2019
 -2االعضاء الحاليين -:
مستقل
غير تنفيذي
عون بشير عبدالكريم النابلسي
غير تنفيذي
تنفيذي
مدير عام
غير تنفيذي
غير تنفيذي

عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي
علي محمد شاهر المرعي
فياض احمد عبدالكريم النابلسي
فوز احمد عبدالكريم النابلسي

غير مستقل
مستقل
غير مستقل
غير مستقل

ج .ال يوجد ضمن اعضاء مجلس االدارة اي عضو اعتباري و جميعهم اشخاص
طبيعيين .
د .المناصب التنفيذية في الشركة و اسماء االشخاص اللذين يشغلونها -:

االسم
علي محمد شاهر المرعي
عدنان ابراهيم محمد الصبان

المناصب التنفيذية
عضو مجلس ادارة  /مدير عام
المدير المالي و االداري
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ه .جميع اعضاء مجلس االدارة ال يشغلون اية عضوية في مجالس ادارة شركات
مساهمه عامة اخرى .
و .ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة -:
عدنان ابراهيم محمد الصبان  /المدير المالي و االداري .
ز .اسماء اللجان النبثقة عن مجلس االدارة -:
-1
-2
-3
-4

لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات و المكافئات
لجنة الحوكمة
لجنة ادارة المخاطر

ح .اسم رئيس و اعضاء لجنة التدقيق و نبذة عن مؤهالتهم و خبراتهم المتعلقة باالمور
المالية و المحاسبية .

االسم

العضوية

المؤهالت

الخبرات

عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي

رئيسا

بكالوريوس محاسبة
دولية
بكالوريوس ادارة
اعمال
بكالوريوس ادارة
اعمال

مدير عام شركة
اجنبية
خبير عقاري
معتمد
تجارة العقارات

علي محمد شاهر المرعي

عضو اللجنة

فوز احمد عبدالكريم النابلسي

عضو اللجنة

ط .اسم رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات و المكافئات و لجنة الحوكمة و لجنة ادارة
المخاطر -:
 -1لجنة الترشيحات و المكافئات -:
المنصب
االسم
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

عون بشير عبدالكريم النابلسي
علي محمد شاهر المرعي
فياض احمد عبدالكريم النابلسي
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 -2لجنة الحوكمة -:

االسم

المنصب

عون بشير عبدالكريم النابلسي
عبدالكريم احمد عبدالكريم النابلسي
علي محمد شاهر المرعي
ا
 -3لجنة ادارة المخاطر-:

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

االسم

المنصب

عون بشير عبدالكريم النابلسي
فوز احمد عبدالكريم النابلسي
عدنان ابراهيم محمد الصبان

رئيس اللجنة
عضواللجنة
عضواللجنة

ي -عدد اجتماعات كل من اللجان خالل عام  2019و االعضاء الحاضرين-:

 لجنة التدقيق-: عقدت لجنة التدقيق اربعة اجتماعات خالل العام  2019و قد حضراالجتماعات جميع اعضاء اللجنة و لم يتغيب منهم احد .

 لجنة الترشيحات و المكافئات -:لم تعقد اللجنة اي اجتماع خالل عام  2019نظرا لمحدودية عدد موظفي الشركة .

-

لجنة الحوكمة -:
عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام 2019بحضور جميع اعضائها 0

-

لجنة ادارة المخاطر -:

عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام  2019و قد حضر االجتماعين جميع اعضاء
اللجنة و لم يتغيب منهم احد .
ك – عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام -: 2019
 عقدت اللجنة بحضور جميع اعضاءها أربعة اجتماعات مع مدقق الحسابات الخارجيخالل العام .2019
ل -عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل السنة مع بيان عدد االعضاء الحاضرين-:
عقد مجلس االدارة خالل عام  )6( 2019ستة اجتماعات و قد حضر االجتماعات
جميع اعضاء مجلس االدارة .
رئيس مجلس االدارة
عون بشير عبدالكريم النابلسي
22

شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في /31كانون األول 2019
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة الهيئة العامة المحترمين
شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري المحترمين (مساهمة عامة محدودة)
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية

الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري والتي تتكون من بيان المركز المالي
كما في  31كانون األول  2019وكال من بيان الدخل وبيان الدخل الشامل و بيان التغيرات في حقــوق الملكيــة و بيــان
التدفقات النقدية للســنة المنتهيــة بــذلك التــاريخ  ,وااليضــاحات حــول البيانــات الماليــة بمــا فــي ذلــك ملخـ للسياســات
المحاسبية الهامة و المعلومات التوضيحية االخرى .
في رأينا ان البيانات المالية المرفقة تظ هر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشــركة كمــا فــي
 31كانون االول  , 2019و ادائها المالي و تــدفقاتها النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التــاريخ وفقــا للمعــايير الدوليــة
للتقارير المالية.

أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .ان مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة الحقا في تقريرنا ضمن فقرة
مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية نحن مستقلين عن الشركة وفقا للمتطلبــات االخالقيــة ذات الصــلة بكعمــال
تدقيق البيانات المالية ,باالضافة بالتزامنا بالمسؤوليات االخالقية االخرى ,وفقا لهذه المتطلبات.
نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفر اساسا لرأينا حول التدقيق.

أمور التدقيق األساسية
ان امور التدقيق الهامة هي االمور التي ,و وفقا لحمكنا المهني ,لها االهتمام االكبر في تدقيقنا للبيانات الماليــة للســنةالحالية .ان هذه االمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا للبينات الماليــة ككــل ,و لتكــوين رأينــا حولهــا ,و لــيس
لغرض ابداء رأيا منفصال حول هذه االمور.

معلومات اخرى
ان رأينا حول البيانات المالية ال يتضمن المعلومات االخرى و اننا ال نبدي اي نوع من التككيد حولها. فيما يخ تدقيق البيانات المالية ,فان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات االخرى ,بحيث نكخــد باالعتبــار فيمــا اذا كانــتالمعلومات االخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع البيانــات الماليــة او المعلومــات التــي تــم التوصــل اليهــا مــن خــالل
تدقيقنا او في حال ظهر بكن في تلك المعلومات االخرى اخطاء جوهرية .و في حــال اســتنتجنا ,بنــاءا علــا العمــل الــذي
قمنا به,بوجود خطك جوهري في هذه المعلومات االخرى ,فانه يتوجب علينــا التقريــر عــن تلــك الحقيقــة ,و ال يوجــد ايــة
امور خاصة بهذا الموضوع يتوجب التقرير حولها.

مسؤوليات اإلدارة و االشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضــها بصــورة عادلــة وفقــا للمعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة و
مسؤولة عن اعداد نظام رقابة داخلي و الــذي تعتبــره االدارة ضــروريا لغــرض اعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن أخطــاء
جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطك .
ان االدارة مسؤولة عند اعداد البيانات المالية عن تقييم قدرة الشركة علا االستمرار و االفصاح  ,عندما ينطبــق ذلــك ,
عن االمور ذات العالقة باالستمرارية و استخدام اساس االستمرارية المحاسبي  ,باستثناء وجود نية لدى االرة لتصـ فية
الشركة او اليقاف اعمالها او عدم وجود بديل واقعي غير ذلك .
ان االشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين علا االشراف علا اجراءات التقارير المالية .
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مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية
ان اهدافنا هي الحصول علا تككيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية ككل خالية من االخطاء الجوهرية ,سواء كانــت
ناشئة عن االحتيال او الخطك ,و اصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا.
التككيد المعقول هو مستوى عال من التككيد ,ولكنه ليس ضمانة بان التدقيق الــذي تــم القيــام بــه وفقــا للمعــايير الدوليــة
للتدقيق سيكتشف دائما اي خطك جوهري ,ان وجد.
ان االخطاء يمكن ان تنشك من االحتيال او الخطك ,و تعتبر جوهرية اذا كانــت ,بشــكل فــردي او اجمــالي ,ممكــن ان تــؤثر
بشكل معقول علا القرارت االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين علا اساس هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولي ة للتدقيق ,نقوم بممارسة االجتهاد المهني و المحافظــة علــا تطبيــق مبــدأ
الشك المهني خالل التدقيق ,باالضافة الا:
تحديد و تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية ,سواء كانت ناشئة عن احتيال او خطك ,و كــذلك تصــميم و
تنفيذ اجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ,و الحصول علا ادلة تدقيق كافية و مناسبة لتوفر اساسا لرأينا .ان خطر
عدم اكتشاف االخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال اعلا من الخطر الناتج عن الخطك ,حيث ان االحتيال قد يشتمل علا
التواطؤ او التزوير او الحذف المتعمد او سوء التمثيل او تجاوز النظمة الرقابة الداخلية.
الحصول علا فهم النظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظــروف,
و ليس لغرض ابداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة و مدى معقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات ذات العالقــة المعــدة مــن
قبل االدارة.
االستنتاج حول مالئمة استخدام االدارة الساس االستمرارية المحاسبي ,و بناءا علــا ادلــة التــدقيق التــي تــم الحصــول
عليها ,فيما اذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بكحداث او ظروف يمكــن ان تثيــر شــكا جوهريــا حــول قــدرة
الشركة علا اال ستمرار .اذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ,فانه يتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقريــر التــدقيق الــا
االيضاحات ذات العالقة في البيانات المالية ,واذا كان االفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ,فاننا سوف نقــوم بتعــديل
رأينا .ان استنتاجاتنا تعتمد علا ادلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتا تاريخ تقريــر التــدقيق .و مــع ذلــك ,فانــه مــن
الممكن ان تتسبب احداث او ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الشركة علا االستمرار.
تقييم العرض العام والشكل و المحتوى للبيانــات الماليــة بمــا فيهــا االفصــاحات و فيمــا اذا كانــت البيانــات الماليــة تمثــل
المعامالت واالحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ,و تتفق مــن كافــة النــواحي الجوهريــة مــع البيانــات الماليــة
المرفقة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها 0

Morison KSI-Jordan
عن شركة الحداثة الدولية لتدقيق الحسابات
محمد حرب
إجازة رقم ()852

عمان -المملكة األردنية الهاشمية
في  16كانون الثاني 2020
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي كما في 31كانون األول 2019
2018

البيانات

2019

دينارأردني

دينار أردني

1.383

936

2.309

1.862

1.945

1.365

2.531.859

2.531.859

استثمارات في أراضي

2.533.804

2.533.224

مجموع الموجودات غير المتداولة

2.536.113

2.535.086

مجموع الموجودات

77.502

94.655

926

926

إيضاح
3
4

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعدل

أرصدة مدينة اخرى
مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة

5

ممتلكات ومعدات – بالصافي

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
6

ذمم دائنة

أرصدة دائنة اخرى

22.195

30.595

99.697

125.250

مجموع المطلوبات المتداولة

99.697

125.250

مجموع المطلوبات

3.000.000

3.000.000

رأس المال

()537.976

()590.164

( الخسائر ) المتراكمة

2.462.024

2.409.836

صافي حقوق الملكية

2.544.974

2.535.086

حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في  31كانون االول 2019

ايضاح رقم

2018

2019

دينار أردني

دينار أردني

300

-

ايراد عقار مؤجر

300

-

مجموع االيرادات

()6.600

()6.600

()18.727

()19.400

()581

() 580

استهالكات

()25.908

()26.580

مجموع المصاريف

()25.608

()26.580

( خسارة ) االسنة

اإليرادات:

المصاريف:

رواتب وأجور ومكافات
7

مصاريف ادارية وعمومية

أن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة إتحاد المستلمرون العرب للتطنير الع ار
شركة مساهمة عامة محدودة
 31كا نن األو
قائمة الدخ الشام للسنة المالية المنتهية

2019

2018

2019

()25.608

()26.580

( خسارة ) السنه

()25.608

()26.580

( خساااارة ) السااانة وداااد ناااود
الدخل الشامل

أن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهبة في  31كانون األول 2019

المجموع

( الخسائر )

رأس المال

2.462.024

)537.976

3.000.000

الرص ييكد م ييا ف ييي  1ييانون الث يياني

)25.608

)25.608

.000

( خسارة ) السنة 2018

2.436.416

)563.584

3.000.000

الرصييكد مييا فييي  31ييانون الول

2.436.416

)563.584

3.000.000

الرص ييكد م ييا ف ييي  1ييانون الث يياني

)26.580

)26.580

.000

( خسارة ) السنة2019

2.409.836

)590.164

3.000.000

الرصييكد مييا فييي  31ييانون الول

المتراكمة

البيان

2018

2018
2019

2019

أن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31كانون األول 2019
البيان
2019
2018
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

()25.608

()26.580

581

580

()25.027

()26.000

( خسارة ) السنة
استهالكات
( الخسارة ) التشغيلية قبل التغير
في نود رأس المال الدامل

التغكرات في بنود رأس المال العامل

3.788

أرصدة مدينة أخرى

-

6.999

17.153

9.748

8.400

()4.492

()447

)(4.492

)(447

5.875

1.383

1.383

936

ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
صافي التغير في رصيد النقد

النقد وما في حكمه بداية السنة

النقد

والنقد المددل في نهاية السنة

أن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

30

شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
(مساهمة عامة محدودة)
عمان-المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول القوائم المالية كما  31كانون األول 2019
 -1تكسيس وغايات الشركة
أ -تكسيس الشركة
 تثسست شركة إتحاد المستلمرون العرب للتطنير الع ار كشممركة مسمماهمةعامة محدود سج الشممركات لممد وزارة ال ممناعة والتجممارة تحممت رقممم )398
بتاري  10يسان . ، 2006برأس الما البال قيمته  3.000.000دينار أرد .0
ب -غايات الشركة
 شرا وبيع االراض وذلك بعد تطنيرها وتنظيمها وتحسينها وت سيمهاو رزها واي ا كا ة الخدمات الالزمة لها حس ال نا ين المرعية 0
 استيراد وتصدير 0 تملك االمنا المن نلة وغير المن نلة 0 استلمار أمنا الشركة المجاالت الع ارية 0 اقتراض االمنا الالزمة لها من البننك 0 - 2السياسات المحاسبية الهامة
أ -أساس اعداد القوائم المالية
تم إعداد ال نائم المالية المر ة و ا لمعايير الت ارير المالية الدولية ،ال ادرة عن
مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات ال ادرة عن لجنة تفسيرات الت ارير
المالية الدولية المنبل ة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 0
ب – أساس التحضير
تم عرض ال نائم المالية بالدينار االرد وال يمل العملة الرئيسية للشركة 0
ج – أستخدام التقديرات
ان اعداد ال نائم المالية وتطبيي السياسات المحاسبية يتطل من ادارة الشركة ال يام
ببعض الت ديرات واالجتهادات الت تؤثر عل ال نائم المالية وااليضاحات المر ة بها
 ،ان تلك الت ديرات تستند عل رضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتي ن
وعليه ثن النتائج الفعلية المست ب قد تختل عن ت ديرات االدارة تيجة التغير
اوضاا وظروف الفرضيات الت استندت عليها تلك الت ديرات .
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية
كما في  31كانون األول 2019
د – الموجودات غير المالية
هاية ك سنة مالية لتحديد يما
 يتم مراجعة ال يمة المدرجة لمنجندات الشركةاذا كان هناك مؤشر حن التد  ،و حا وجند مؤشر حن التد يتم ت دير
المبل الممكن استرداده من تلك المنجندات .
 حا زادت ال يمة المدرجة للمنجندات عن المبل الممكن استرداده من تلكتلك المنجندات .
المنجندات  ،يتم تسجي خسارة التد
قائمة الدخ .
 يتم تسجي كا ة خسائر التده  -النقد والنقد المعدل
ال ندوق ولد البننك واالستلمارات ال ابلة
يمل الن د والن د المعد  ،الن د
للتسيي ال مبال محددة وباستح اقات ال تتجاوز اللالثة أشهر بحيث ال تتضمن
مخاطر التغير ال يمة .
و – المخلون
يتم تسعير المخلون بالكلفة بثستخدام طري ة متنس الكلفة أو صا ال يمة البيعية
أيهما أق .

ز – الذمم المدينة
تظهر ال مم المدينة بال يمة العادلة ال ابلة لالسترداد وبعد أخ مخ ص للدينن
المشكنك تح يلها .

– الممتلكات والمعدات
 تظهر جميع الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية وتتضمن التكلفة التاريخيةجميع الم اري المباشرة ال ابلة للرسملة الت تتحملها الشركة وترتب بالح ن
عل االص .
 يتم احتساب االستهالك باستخدام طري ة ال س اللابت عل مد العمر اال تاجالم در لآلص .
ط – المخصصات
ات عندما يكنن عل الشركة ألتلام قا ن أو عل اتج
يتم االعتراف بالمخ
عن حدث سابي وأن تسديد االلتلامات محتم ويمكن قياس قيمتها بشك يعتمد عليه.
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية كما في  31كانون األول 2019
ي – الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
يتم اثبات ال مم الدائنة والمبال المستح ة الد ع عند استالم البضائع أو االستفادة
من الخدمة من قب الشركة سنا تمت مطالبتها بها من قب المنرد أو لم تتم .
ك – االقساط المستحقة والشيكات المعادة وأوراق القبض
تظهر االقساط المستح ة و الشيكات المعادة و اوراق ال بض بال يمة العادلة
لالسترداد و بعد اخ مخ ص الدينن المشكنك تح يلها حا تن ر ادلة
منضنعية كا ية عل ان الشركة لن تتمكن من تح ي المبال المستح ة لها و ا
لالتفاق االصل مع المدينين.
ل -ضريبة الدخل
تحس الضرائ بمنج النس الضريبية الم ررة بمنج ال ا نن و اال ظمة
و التعليمات.
م -المعامالت بالعمالت االجنبية
 يتم ترجمة المعامالت الت تتم بالعمالت االجنبية خال السنة باسعار ال رفالسائدة تاري اجرا المعامالت.
 يتم ترجمة المنجندات الن دية و المطلنبات الن دية بالعمالت االجنبية ,بالديناراالرد بتاري ال نائم المالية باسعار ال رف السائدة ذلك التاري .
 تمل مكاس خسائر) العملة االجنبية البنند الن دية الفرق بين الكلفة المطفئةبداية السنة و المعدلة باستخدام معد الفائدة الفعا و الد عات
بالدينار االرد
خال السنة و الكلفة المطفئة بالعملة االجنبية مترجمة ال
هاية السنة.
الدينار االرد باسعار ال رف السائدة
 يتم ترجمة المنجندات و المطلنبات غير الن دية بالعمالت االجنبية و الظاهرةبال يمة العادلة ال الدينار االرد اسعار ال رف السائدة تاري تحديد قيمتها
العادلة.
 يتم تسجي الفروقات الناشئة عن اعادة ترجمة العمالت االجنبية ال الدينارقائمة الدخ .
االرد
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية كما في  31كانون األول 2019
ن -عقود اإليجار
 يتم ت ني ع ند اإليجار كع ند إيجار رأسمال إذا ترتم علم ع ممد اإليجممار تحنيمجنهر لمنا ع ومخمماطر الملكيممة المتعل ممة باألصم منضممنا الع ممد إلم المسممتثجر ,ويممتم
ت ني ع ند اإليجار األخر كع ند إيجار تشغيل .
 يتم تحمي اإليجارات المستح ة بمنج ع ند اإليجار التشغيل عل قائمة األعماخال ترة ع د اإليجار التشغيل وذلك باستخدام طري ة ال س اللابت.
ش -االستثمارات في األراضي
 يتمل ه ا البند قيمممة أراضم ب يمممة  )2.531.859دينممار أرد م مسممجلة باسمممالشركة بمنج سندات تسجي بمبل  )1.270.738دينار أرد وبمنج وكاالت غير
قابلة للعل بمبل  )1.261.121دينار أرد .
 بل متنس ال يمة العادلة لالستلمارات األراض و ا لت ييمات خبرا ع اريينبتاري ال نائم المالية مبلغا و قدره  )3.038.768دينار أرد كما 31كا نن االو
 2019و عليه ان رق ال يمة العادلة له ه االستلمارات مبلغا قدره  )506.909دينار
أرد كما  31كا نن االو .2019
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية كما في  31كانون األول 2019

2019

 -3نقد و النقد المعدل

دينار اردني

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك المحلية
المجموع

 -4أرصدة مدينة أخرى

859
77
______

936
2019
دينار اردني

ذمم موظفين
تكمينات مستردة

826
100
______

926

المجموع
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2018
دينار اردني

1.303
80
______

1.383
2018
دينار اردني

826
100
______

926

شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية كما في  31كانون األول 2019
 -5الممتلكات و المعدات بالصافي
2019/12/31

اإلستبدادات

االضافات

1كانون الثاني
الكلفة :

9.059

000

000

9.059

أجهزة وبرامج حاسوب

10.856

000

000

10.856

أثاث ومفروشات وديكورات

3.715

000

3.715

أجهزة ومعدات هربائية

000

2.106

عدد وأدوات

000

150

لوحات مخططات أراضي

000

25.886

مجموع الكلفة

8.908

000

396

8.512

أجهزة وبرامج حاسوب

10.450

000

000

10.450

أثاث ومفروشات وديكورات

3.361

000

48

3.313

أجهزة ومعدات هربائية

1.653

000

136

1.517

عدد وأدوات

149

000

000

149

لوحات مخططات أراضي

24521

000

580

23.941

مجموع االستهالكات

2.106
150
25.886

000
000
000

000

اإلستهالكات:

1.945

القيمة الدفتريةالصافية ما في

 31انون االول 2018

كما في  31انون االول 2019

1.365
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون االول 2019
2019
 -6أرصدة دائنة أخرى
امانات اكتتابات المساهمين واخرى
مصاريف مستحقة غير مدفوعة
المجموع

دينار اردني

6.260
24.335
30.595

2018
دينار اردني

6.260
15.935
22.195

-7المصاريف اإلدارية و العمومية
رسوم و اشتراكات
االيجار
اتعاب مهنية و استشارات
تنقالت
بريد وهاتف
مياه و كهرباء
قرطاسية ومطبوعات
صيانة
ضيافة و نظافة
دعاية واعالن
اخرى

المجموع

2019

2018

5.964
5.000
2.350
2.400
1.355
716
286
689
358
225
57

5.161
5.000
2.850
2.400
1.296
776
303
250
299
275
117

19.400
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شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية كما في  31كانون االول 2019

-8االدوات المالية
أ -ال يمة العادلة
ان ال يمة الد ترية لالصن وااللتلامات المالية تساو ت ريبا قيمتها
العادلة.
ب -مخاطر السوق
تعرف مخاطر السنق با ها مخاطر ت ل ال يمة العادلة او التد ات
الن دية المست بلية لالدوات المالية بسب التغيرات اسعار السنق ,و تضم
المخاطر التالية-:
 -1مخاطر العملة
تعرف مخاطر العملة بث ها مخاطره ت ل ال يمة العادلة او التد ات
الن دية المست بلية لالدوات المالية تيجة التغيرات اسعار صرف
العمالت االجنبية.
 ان االدوات المالية الظاهرة قائمة المركل المال غير خاضعةلمخاطر العملة.
 -2مخاطر سعر المرابحة
تعرف مخاطرة سعر المرابحة با ها مخاطرة ت ل ال يمة العادلة او
التد ات الن دية المست بلية لالدوات المالية تيجة التغيرات معدالت
المرابحة السنق.
 أن االدوات المالية الظاهرة قائمة المركل المال غير خاضعةلمخاطر سعر المرابحة 0
 -3مخاطر السعر االخرى
تعرف مخاطرة السعر االخر با ها مخاطرة ت ل ال يمة العادلة او
التد ات الن دية المست بلية لالدوات المالية تيجة التغيرات اسعار
السنق غير تلك االناجمة عن مخاطرة سعر الفائدة او مخاطرة
العملة) ,سنا كان سب التغيرات عنام خاصة باالداة المالية او
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كا ة االدوات المالية

الجهة الم درة لها او عنام تؤثر
المشابهة المتداولة السنق.
 ان االدوات المالية الظاهرة قائمة المركل المال غير خاضعةلمخاطر السعر االخر .
 -4مخاطر االئتمان
 تعرف مخاطرة االئتمان بث ها مخاطرة اخفاق أحد أطراف االداةالمالية الن ا بالتلاماته مسببا ب لك خسارة مالية للطرف االخر.
تحتفظ الشركة بالن د لد مؤسسات مالية ذات إئتمان مناس .
 -5مخاطر السينلة
 تعرف مخاطرة السينلة بث ها مخاطرة تعرض المنشثة الصعنبات الن ا بالتلاماتها المرتبطة بثالدوات المالية.
ان الشركة غير خاضعة لمخاطر السينلة.-9المصادقة علا القوائم المالية
تم الم ادقة عل ال نائم المالية من قب مجلس إدارة الشركة
بتاري  25كا نن اللا 0 2020
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