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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة :مساهمي رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية املحرتمني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدين وأعضاء مجلس اإلدارة إستعراض النتائج املالية للعام املايل املنتهي يف
 2019/12/31والخطة املستقبلية لرشكتكم والتي نتشارك نحن وإياكم يف نجاحها وتحقيق
أهدافها يف بيئة األعامل األردنية ملا فيه مصلحة املساهمني وتعزيزا ً لدور الرشكة يف
املساهمة يف بناء إقتصاد وطني فاعل .
فقد عملنا وال زلنا نعمل طوال الفرتة التي مضت إىل توجيه سياستنا وحرصنا الكامل
عىل خدمة تطلعاتكم وأمانيكم من خالل العمل عىل إيجاد إستثامرا ً إيجابياً يحقق
أهداف الرشكة ويعزز من مالئتها املالية وفقاً للظروف االقتصادية املحيطة  ،فتم العمل
عىل توقيع إتفاقية الرشاكة واالستثامر بني رشكة استاج لإلستثامرات العقارية ذ.م.م (رشكة
تابعة ومملوكة بالكامل لرشكة ميثاق لإلستثامرات العقارية م.ع.م) والسادة م.محمود
اسامعيل عيل السعودي وأوالده كالً من م .إسامعيل و م .زيد يف نهاية العام 2018إلنشاء
مجمع تجاري (برج ميثاق والسعودي) مناصف ًة عىل قطعة االرض رقم ( )1058حوض
( )23امللفوف الغريب من أرايض عامن والتي تبلغ مساحتها ( )2,418مرت مربع والواقعة
يف منطقة عبدون  ،بحيث سوف يكون املرشوع عبارة عن مجمع مكاتب تجارية مكون
من تسعة طوابق مبساحة إجاملية حوايل ( )15,500مرت مربع وحيث سوف تبلغ الكلفة
التقديرية للمرشوع حوايل  10,000,000دينار أردين ،حيث تم املبارشة يف بداية العام
الحايل  2019بإعامل الحفر للمرشوع وذلك بعد الحصول عىل الرتاخيص واملوافقات
الالزمة من الجهات الرسمية ذات العالقة وتم كذلك االنتهاء من أعامل البناء (العظم)
لثالثة طوابق تحت االرض (تسوية) والعمل جاري يف أعامل البناء (العظم) للطابق االريض
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مع تجهيز ثالثة طوابق تحت االرض (التسوية) وذلك يف نهاية العام ، 2019عىل ان يتم
االنتهاء من أعامل البناء لكامل املجمع التجاري مع نهاية العام الحايل  2020بإذن الله
عز وجل  .وهذه الرشاكة هي جزء من االسرتاتيجية املتكاملة لرشكة ميثاق لإلستثامرات
العقارية وتطلعاتها املستقبلية إلدارة موجوداتها ومطلوباتها ضمن سياسة إستثامرية
تهدف لتعظيم حقوق املساهمني .
وكام عملت الرشكة عىل املحافظة عىل املحفظة العقارية للرشكة وتنوعها والتي بلغت
قيمتها السوقية ( )9,791,330دينار باملقارنة مع قيمتها الدفرتية ( )7,790,476دينار
ويعكس فرق التقييم غري املعرتف به محاسبياً حسن إدارة الرشكة ملوجوداتها العقارية
والتي متثلت مبلكية قطع أرايض يف مناطق مميزة يف كل من العاصمة عامن وكذلك
القنيطرة من أرايض جنوب عامن بالقرب من مطار امللكة علياء الدويل باإلضافة إىل أرايض
يف منطقة بلعام من أرايض املفرق .
إن حقوق مساهمي الرشكة وتعظيمها هو الهدف الذي تسعى إليه الرشكة والذي
ملستم واقعه خالل األعوام السابقة من خالل أرتفاع القيمة السوقية لسهم الرشكة وذلك
يعكس اإلنجازات التي قامت بها الرشكة خالل الفرتة السابقة والسمعة الطيبة التي بنتها
اإلدارة لرشكتكم يف سوق املال .
إن قدرة الرشكة عىل تنفيذ مشاريع مرتبط باإلضافة إىل مالءتها املالية إىل ما يحيط
البيئة االستثامرية من تحديات .
وفقنا الله وإياكم يف خدمة األردن قيادة وشعباً يف ظل صاحب الجاللة امللك عبد الله
الثاين حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس االدارة
صالح الدباغ
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تقرير مجلس اإلدارة

 -1أ -وصف ألنشطة الرشكة الرئيسية

تهدف الرشكة إىل رشاء وبيع واستثامر العقارات واألرايض داخل التنظيم وخارج
التنظيم بجميع أنواعها واستعامالتها حسب القوانني واألنظمة املرعية ورشاء وبيع
األرايض وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وتقسيمها وفرزها وإيصال كافة
الخدمات الالزمة لها ،واىل إقامة وإنشاء مشاريع اإلسكان واألعامل بكافة أنواعها
وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية واالستثامرية وغريها وبيعها بدون فوائد
ربويـة و /أو تأجريهـا و /أو استثامرها ،باإلضافة إىل صيانة وترميم األبنية القامئة
وتحديثها وتطويرها وذلك مبا يتناسب مع أنظمة ومتطلبات األبنية الحديثة والقيام
بجميع الخدمات األخرى املتعلقة بذلك ،واسترياد جميع املواد واآلالت و املعدات
واألجهزة والخامات وكافة مواد البناء الالزمة لتنفيذ غايات الرشكة ،حسب القوانني
واألنظمة املرعية.
كام أن نشاط الرشكة التجاري يهدف إىل تشغيل األيدي العاملة األردنية وذلك من
خالل تطبيق غايات الرشكة من خالل االستثامر يف املجاالت العقارية.
ب – أماكن الرشكة الجغرافية وعدد املوظفني
املوقع الجغرايف للرشكة هو الدوار السابع – خلف السيفوي – شارع األمرية سمية
– مجمع صندوق الحج – الطابق الثاين – مكتب  .211ويبلغ عدد موظفي الرشكة
( )6ستة موظفني.
ال يوجد أي فروع اخرى للرشكة داخل اململكة أو خارجها.
ج  -حجم االستثامر الرأساميل
يبلغ حجم استثامرات الرشكة ( )10,030,000عرشة ماليني وثالثون ألف دينار أردين
ال غري .
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 - 2الرشكات التابعة :

 .1رشكة استاج لالستثامرات العقارية ذات مسؤولية محدودة ( تأسست بتاريخ
 2009/2/2تحت الرقم ( )17995برأس مال وقدره ( )10,000عرشة آالف دينار
وهي مملوكة بنسبة  %100لرشكة ميثاق لالستثامرات العقارية .
غايات الرشكة األساسية:
 -1رشاء أرايض وإقامة شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية.
 -2متلك العقارات الالزمة لتنفيذ غايات الرشكة.
 -3إقامة منشأة فندقية.
 -4بناء املجمعات التجارية .
يقوم بإدارة الرشكة هيئة مديرين مكونة من السادة:
رئيس هيئة املديرين
 -1السيد  /رضا أمني صالح دحبور
نائب رئيس هيئة املديرين
		
 -2السيد  /محمد مالك محمد سعادة
عنوان الرشكة وعدد موظفيها :
متارس الرشكة أعاملها من خالل رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية وال يوجد موظفني
مستقلني لها.
• متتلك الرشكة قطعة االرض رقم  1058حوض  23امللفوف الغريب مساحتها
( 2418م )²تنظيم سكن أ مكاتب والواقعة يف منطقة عبدون شارع االمرية
بسمة  /حي الرضوان مقابل جمعية صفد  ،مسجلة بإسم الرشكة املتخصصة
للتأجري التموييل للحصول عىل متويل إلنشاء مرشوع املجمع التجاري عليها .
• وحيث قامت الرشكة بتوقيع اتفاقية رشاكة واستثامر يف نهاية العام  2018مع السادة
م.محمود السعودي وأوالده كالً من م.اسامعيل و م.زيد إلنشاء مجمع تجاري مناصف ًة
عىل قطعة االرض رقم  1058حوض  23امللفوف الغريب مبساحة إجاملية للمرشوع 15,500
مرت مربع وبتكلفة تقديرية  10,000,000دينار والعمل جاري عىل تنفيذ املرشوع .
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• أتعاب التدقيق من ضمن أتعاب الرشكة األم رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية.
• ال يوجد أي فروع اخرى للرشكة داخل اململكة أو خارجها.
 .2رشكــة ميثــاق الرابعــة لتطويــر العقــارات ذات مســؤولية محــدودة ( تأسســت
بتاريــخ  2009/8/26تحــت الرقــم ( )19520بــرأس مــال وقــدره ( )60,000ســتون
ألــف دينــار وهــي مملوكــة بنســبة  %100لرشكــة ميثــاق لالســتثامرات العقاريــة .

غايات الرشكة األساسية :

 -1متلك األرايض التجارية والسكنية والصناعية والزراعية لتنفيذ غايات الرشكة.
 -2متلك وتطوير األرايض والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها عدا مكتب عقاري.
 -3إقامة األبنية واملنشأت السكنية والتجارية والصناعية لتنفيذ غايات الرشكة.
 -4تطوير وتحديث األرايض الزراعية وإستصالحها وإقامة األبنية واملنشأت عليها.
يقوم بإدارة الرشكة هيئة مديرين مكونة من السادة:
رئيس هيئة املديرين
		
 -1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ
نائب رئيس هيئة املديرين
		
 -2السيد  /محمد مالك محمد سعادة

عنوان الرشكة وعدد موظفيها :

متارس الرشكة أعاملها من خالل رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية وال يوجد موظفني
مستقلني لها.
• متتلك الرشكة عدة قطع ارايض يف - :
 -1حوض  14البشارات قرية القنيطرة .
 -2حوض  12تلعة قاسم قرية عني واملعمرية وتبعد حوايل  50كلم شامل العاصمة
عامن.
• أتعاب التدقيق من ضمن أتعاب الرشكة األم رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية.
• ال يوجد أي فروع اخرى للرشكة داخل اململكة أو خارجها.
 -3رشكة ميثاق الثالثة لالستثامرات العقارية ذات مسؤولية محدودة ( تأسست بتاريخ
13

٢٠١٩

 2010/2/8تحت الرقم ( ) 20863برأس مال وقدره ( )35,000خمسة وثالثون ألف
دينار وهي مملوكة بنسبة  %100لرشكة ميثاق لالستثامرات العقارية.

غايات الرشكة األساسية :

 -1متلك األرايض التجارية والسكنية والصناعية والزراعية لتنفيذ غايات الرشكة.
 -2متلك وتطوير األرايض والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها عدا مكتب عقاري.
 -3إقامة األبنية واملنشأت السكنية والتجارية والصناعية لتنفيذ غايات الرشكة.
 -4تطوير وتحديث األرايض الزراعية واستصالحها وإقامة األبنية واملنشات عليها.
يقوم بإدارة الرشكة هيئة مديرين مكونة من السادة :
رئيس هيئة املديرين
		
 -1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ
نائب رئيس هيئة املديرين
		
 -2السيد  /محمد مالك محمد سعادة

عنوان الرشكة وعدد موظفيها :

متارس الرشكة أعاملها من خالل رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية وال يوجد موظفني
مستقلني لها.
• متتلك الرشكة عدة قطع أرايض يف حوض  12تلعة قاسم قرية عني واملعمرية
وتبعد حوايل  50كلم شامل العاصمة عامن .
• أتعاب التدقيق من ضمن أتعاب الرشكة األم رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية.
• ال يوجد أي فروع اخرى للرشكة داخل اململكة أو خارجها.
 -4رشكة القنيطرة لتطوير العقارات ذات مسؤولية محدودة (تأسست بتاريخ
 2010/11/10تحت الرقم ( ) 23239برأس مال وقدره ( )10,000عرشة آالف دينار
وهي مملوكة بنسبة  %100لرشكة ميثاق لالستثامرات العقارية .

غايات الرشكة األساسية :

 -1متلك األرايض التجارية والسكنية والصناعية والزراعية لتنفيذ غايات الرشكة.
 -2متلك وتطوير األرايض والعقارات وفرزها وتقسيمها وتجزئتها عدا مكتب عقاري.
 -3إقامة األبنية واملنشأت السكنية والتجارية والصناعية لتنفيذ غايات الرشكة.
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 -4تطوير وتحديث األرايض الزراعية وإستصالحها وإقامة األبنية واملنشأت عليها.
 -5بيع ورشاء االسهم لحساب الرشكة يف سوق عامن املايل.
يقوم بإدارة الرشكة هيئة مديرين مكونة من السادة:
رئيس هيئة املديرين
		
 - 1السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور
 - 2السيد  /رائد عبد الحفيظ الحاج محمد باكري نائب رئيس هيئة املديرين

عنوان الرشكة وعدد موظفيها :

متارس الرشكة أعاملها من خالل رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية وال يوجد موظفني
مستقلني لها.
• متتلك الرشكة قطعة أرض مبساحة  331,910م ²من حوض رقم  18املطار الرشقي
قرية القنيطرة وتقع قطعة األرض هذه عىل الحدود الجنوبية ملطار امللكة علياء
الدويل وتبعد  35كم عن العاصمة عامن ،وتعترب هذه األرض كإستثامر جيد للرشكة.
• أتعاب التدقيق من ضمن أتعاب الرشكة األم رشكة ميثاق لالستثامرات العقارية.
• ال يوجد أي فروع اخرى للرشكة داخل اململكة أو خارجها.
 -3أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا :
أ .أسامء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم :
 .1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ  /ممثل البنك األسالمي األردين (عضو مجلس
اإلدارة إعتبارا ً من تاريخ )2016/4/25
– رئيس مجلس اإلدارة (تم إنتخابه رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ )2016/11/12
 تاريخ العضوية منذ تاريخ . 2016/04/28 مواليد عام . 1970 يحمل شهادة ماجستري مصارف إسالمية من جامعة العلوم اإلسالمية . بكالوريوس علوم مالية ومرصفية من جامعة اإلرساء . حاصل عىل شهادة الدبلوم يف العلوم املالية واملرصفية مصارف إسالمية من معهدالدراسات البنك املركزي .
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 حاصل عىل شهادة الدبلوم يف املحاسبة – كلية الزرقاء األهلية . حاصل عىل شهادة (  ) CIPAمحاسب قانوين إسالمي من هيئة املحاسبة للمؤسساتاملالية واملرصفية اإلسالمية – البحرين .
 مدير دائرة التطبيقات لدى البنك اإلسالمي األردين من الفرتة  2019/5/1ولغاية تاريخه. مدير دائرة خدمات املستفيدين لدى البنك اإلسالمي األردين من الفرتة 2013-11-1لغاية .2019/4/30
 عمل لدى البنك اإلسالمي األردين منذ عام  1992ولغايه تاريخه يف عدد من املناصب. .2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور  /ممثل رشكة العدنانية لإلستثامرات العقارية
(عضو مجلس اإلدارة إعتباراً من تاريخ )2017/02/09
– نائب رئيس مجلس اإلدارة (تم إنتخابه نائب رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ .)2017/02/09
 تاريخ العضوية منذ تاريخ . 2017/02/09 مواليد عام . 1956 بكالوريوس إدارة أعامل  /الجامعة األردنية .1980 - عمل لدى رشكة أبعاد األردن واالمارات لإلستثامرات التجارية نائب املدير العامللفرتة من .2015 – 2011
 عمل لدى الرشكة األردنية السورية للنقل الربي مدير التطوير ومراقبة الجودةومدير الشؤون اإلدارية ونائب املدير العام للفرتة من .2010 – 1984
 عمل لدى البنك التجاري األردين (بنك األردن والخليج سابقاً) رئيس قسم الكفاالتوالتسهيالت يف الدائرة االجنبية .1983 – 1980
 عمل لدى رشكة االتصاالت األردنية (اورانج) (مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكيةسابقاً) رئيس قسم البعثات الخارجية .1993 – 1973
 عضو مجلس إدارة رشكة داركم لإلستثامر منذ تاريخ  2018/3/8ولغاية تاريخ. 2019/11/13
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 عضو مجلس إدارة رشكة تطوير العقارات منذ تاريخ  2019/11/13ولغاية االن . عضو مجلس إدارة رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية منذ تاريخ 2019/4/27ولغاية االن.
 - 3السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور  -عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي
 تاريخ العضوية منذ تاريخ . 2016/04/25 مواليد عام . 1973 يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة عام  1996تخصص اقتصاد. عمل منذ عام  1997وحتى  2008يف رشكة املستثمرون العرب املتحدون مديرا ًللدائرة العقارية.
 عضو مجلس إدارة رشكة األردن األوىل لالستثامر (سابقاً) . - 4السيد  /وائل محمد يوسف عارف رابيه  /ممثل البنك التجاري االردين (عضو مجلس
اإلدارة إعتبارا ً من تاريخ )2016/04/25
 تاريخ العضوية منذ تاريخ . 2017/07/03 مواليد عام . 1977 يحمل شهادة ماجستري علوم مالية من االكادميية العربية للعلوم املالية واملرصفية(. )2004
 بكالوريوس محاسبة من جامعة الزيتونة االردنية (. )1999 مساعد املدير العام لإلعامل املرصفية للرشكات يف البنك التجاري االردين. لديه خربة مرصفية و عمل يف مجموعة من املؤسسات املرصفية والبنوك. - 5السيد  /رضا أمني صالح دحبور  /ممثل رشكة التأمني االسالمية (عضو مجلس اإلدارة
إعتبارا ً من تاريخ )2019/3/6
 تاريخ العضوية منذ تاريخ .2019/3/3 مواليد عام .1955 يحمل شهادة بكالوريوس أدب إنجليزي جامعة بغداد . 197917
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 مدير عام رشكة التأمني اإلسالمية إعتبارا ً من  2019/11/1ولغاية تاريخه. نائب املدير العام لرشكة التأمني اإلسالمية منذ عام  2010ولغاية . 2019/10/31 مساعد املدير العام للشؤون الفنية لرشكة التأمني اإلسالمية منذ عام  2005ولغايةترفيعه لنائب املدير العام للرشكة يف عام . 2010
 املدير الفني لرشكة التأمني االسالمية منذ عام  1999ولغاية ترفيعه ملساعد املديرالعام للشؤون الفنية للرشكة يف عام . 2005
 عمل يف االتحاد العريب للتأمني منذ عام  1980ولغاية عام . 1999 عضو يف مجلس إدارة رشكة التأمينات التكافلية – تونس . مقرر لجنة التأمني البحري يف االتحاد األردين لرشكات التأمني – سابقاً . شارك يف العديد من الندوات واملؤمترات والدورات واملحارضات يف األردن وخارجه . - 6السيد  /يوسف إسامعيل محمود فتيان  /ممثل رشكة األمني لالستثامر (عضو مجلس
اإلدارة إعتبارا ً من ( - )2016/4/25حيث تقدمت بإستقالتها من عضوية مجلس اإلدارة
بتاريخ )2019/2/14
 تاريخ العضوية منذ تاريخ . 2016/04/27 مواليد عام . 1968 يحمل شهادة ماجستري مصارف إسالمية من جامعة العلوم اإلسالمية العاملية بكالوريوس محاسبة جامعة الريموك (. )1995 حاصل عىل شهادة (  ) CIPAمحاسب قانوين إسالمي . حاصل عىل شهادة (  ) CICAمدقق أنظمة رقابة داخلية معتمد . حاصل عىل شهادة (  ) CCSخبري أنظمة رقابة داخلية معتمد . يعمل يف البنك اإلسالمي األردين منذ عام  1995وتركزت خربته يف مجال التدقيقالداخيل وشغل منصب مساعد مدير دائرة التدقيق الداخيل .
 يعمل حالياً مدير دائرة املوارد البرشية يف البنك اإلسالمي األردين منذ عام 2016ولغاية تاريخه.
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ب – أسامء أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :
 - 1السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور– الرئيس التنفيذي  -تاريخ التعيني 2008/8/2
 مواليد عام 1973يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة مؤتة عام  1996تخصصإقتصاد.
 عمل منذ عام  1997وحتى  2008يف رشكة املستثمرون العرب املتحدون-مديرالدائرة العقارية.
 عضو مجلس إدارة رشكة األردن األوىل لالستثامر (سابقاً). - 2السيد  /محمد مالك محمد سعادة مدير مايل – تاريخ التعيني . 2016/1/1
 مواليد عام  1987يحمل شهادة بكالوريوس محاسبة وقانون تجاري الجامعةالهاشمية عام .2009
 القائم بإعامل املدير املايل يف رشكة أبعاد األردن واإلمارات لالستثامر التجاري م.ع.ممن  2012/6ولغاية .2015-11
 محاسب رئييس يف رشكة أبعاد األردن واإلمارات لالستثامر التجاري م.ع.م من 2009/11ولغاية تاريخ .2012-6
 عضو مجلس إدارة رشكة داركم لالستثامر. العمل يف عدد من مكاتب التدقيق والرشكات الخاصة .- 3السيد  /رائد عبدالحفيظ الحاج محمد باكري -رئيس قسم شؤون املساهمني -تاريخ
التعيني.2006/4/1
 مواليد عام .1970 يحمل شهادة الثالث ثانوي عام .1988 عمل يف رشكة املجموعة اإلستشارية االستثامرية من عام  1996لغاية عام .2006 عمل يف رشكة حسام مرشبش ورشكاه للمقاوالت من عام  1991لغاية عام .199619
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 -4أسامء كبار ماليك األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم كام يف  2019/12/31اذا
كانت هذه امللكية تشكل  %5فأكرث من رأس املال البالغ ( 9,500,000دينار/سهم).
تسلسل
1

االسم

عدد األسهم النسبة لرأس مال عدد األسهم النسبة لرأس مال
الرشكة كام يف
كام يف
الرشكة كام يف
كام يف
2018/12/31 2018/12/31 2019/12/31 2019/12/31

البنك اإلسالمي األردين 1,895,151

%19,95

1,895,151

%19,95

1,426,294

%15,01

1,549,989

%16,32

1,116,498

%11,75

1,071,402

%11,28

4

البنك التجاري األردين

908,122

%9,56

911,008

%9,59

5

نرص مصطفى محمد
أبو الشعيب

674,721

%7,10

800,199

%8,42

2
3

رشكة الكرك
لالستثامرات العقارية
رشكة نسيم ديب
لالستثامرات العقارية

 -5الوضع التنافيس للرشكة .
تعمل الرشكة عىل املحافظة عىل موجوداتها العقارية املتنوعة يف العاصمة عامن
وضواحيها ومحافظة املفرق التي يبلغ متوسط قيمتها السوقية ( )9,791,330تسعة
مليون وسبعامئة وواحد وتسعون ألف وثالمثائة وثالثون دينار (حسب تقديرات
مقدرين معتمدين) باملقارنة مع قيمة التكلفة البالغة ( )7,790,476سبعة مليون
وسبعامئة وتسعون ألف وأربعامئة وستة وسبعون دينار ،بإرتفاع قدره ()2,000,854
اثنان مليون ومثامنائة وأربعة وخمسون دينار .
وكام يوجد هنالك مرشوع تحت التنفيذ (مرشوع املجمع التجاري) عىل قطعة
االرض رقم ( )1058حوض امللفوف الغريب رقم ( )23من أرايض عبدون ،حيث أن
نشاط الرشكة الرئييس يف مجال االستثامر يف العقارات واالرايض داخل حدود اململكة
األردنية الهاشمية وال يوجد للرشكة حصة يف االسواق الخارجية .
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-6
-7

-8

-9

ال يوجد إعتامد عىل موردين محددين أو عمالء رئيسني محلياً و خارجياً يشكلون
 %10فأكرث من إجاميل املشرتيات و  /أو املبيعات .
أ -ال يوجد أي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها
مبوجب القوانني واألنظمة أو غريها.
ب -ال يوجد أي براءات اخرتاع أو حقوق إمتياز حصلت عليها الرشكة.
أ -ال يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او املنظامت الدولية او غريها لها اثر
مادي عىل عمل الرشكة او منتجاتها او قدرتها التنافسية.
ب  -ال تنطبق معايري الجودة الدولية عىل الرشكة.
أ -الهيكل التنظيمي للرشكة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺄت
ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
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ب -عدد موظفي الرشكة وفئات مؤهالتهم (الرشكة األم) كام يف -:2019/12/31
مؤهالت املوظفني

عدد املوظفني

دكتوراه

0

ماجستري

0

بكالوريوس

4

دبلوم

0

توجيهي أو أقل

2

إجاميل عدد املوظفني

6

ج -مل تقم الرشكة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب ملوظفي الرشكة خالل السنة املالية.
 -10وصف للمخاطر التي تتعرض لها الرشكة.
اإلعتبارات اإلستثامرية واملخاطر املرتبطة مبشاريع الرشكة:
 يتأثر قطاع العقارات بالظروف االقتصادية املحلية واإلقليمية بشكل كبري ،ومنهامعدالت الفوائد ،معدالت البناء ،تغيري األنظمة والتعليامت خاصة تلك املتعلقة
بالبيئة وترقيم املناطق وتصنيفها ،مام يجعل من هذا السوق خاضع لظروف داخلية
وخارجية متعددة منها ما هو مرتبط بالنمو االقتصادي يف اململكة ومنها ما هو
مرتبط بالظروف السياسية واالجتامعية يف الرشق األوسط.
 وال يوجد مخاطر تعرضت لها الرشكة او من املمكن ان تتعرض الرشكة لها خاللالسنة الالحقة ولها تأثري مادي عليها.
 -11االنجازات التي حققتها الرشكة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة التي مرت
عىل الرشكة خالل السنة املالية.
 تم توقيع إتفاقية الرشاكة واالستثامر يف نهاية العام  2018بني رشكة استاج لإلستثامراتالعقارية ذ.م.م (رشكة تابعة ومملوكة بالكامل لرشكة ميثاق لإلستثامرات العقارية
22
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م.ع.م) والسادة م.محمود اسامعيل عيل السعودي وأوالده كالً من م .إسامعيل و م.
زيد إلنشاء مجمع تجاري (برج ميثاق والسعودي) مناصف ًة عىل قطعة االرض رقم
( )1058حوض ( )23امللفوف الغريب من أرايض عامن والتي تبلغ مساحتها ()2,418
مرت مربع والواقعة يف منطقة عبدون  ،بحيث سوف يكون املرشوع عبارة عن مجمع
مكاتب تجارية مكون من تسعة طوابق مبساحة إجاملية حوايل ( )15,500مرت مربع
وحيث سوف تبلغ الكلفة التقديرية للمرشوع حوايل  10,000,000دينار أردين ،حيث
تم املبارشة يف بداية العام  2019بإعامل الحفر للمرشوع وذلك بعد الحصول عىل
الرتاخيص واملوافقات الالزمة من الجهات الرسمية ذات العالقة  ،وتم كذلك االنتهاء
من أعامل البناء (العظم) لثالثة طوابق تحت االرض (تسوية) والعمل جاري يف
أعامل البناء (العظم) للطابق االريض مع تجهيز ثالثة طوابق تحت االرض (التسوية)
وذلك يف نهاية العام  ،2019عىل ان يتم االنتهاء من أعامل البناء لكامل املجمع
التجاري مع نهاية العام الحايل  2020بإذن الله عز وجل.
 -12مل يحدث أي اثر لعمليات مالية ذات طبيعة غري متكررة خالل السنة املالية وال
تدخل ضمن النشاط الرئييس للرشكة.
 -13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة وصايف حقوق
املساهمني وأسعار االوراق املالية.
البيان
األرباح أو الخسائر (املحققة)
األرباح املوزعة
صايف حقوق املساهمني
سعر الورقة املالية يف 12/31
(دينار)

العام  2019العام  2018العام  2017العام  2016العام 2015
دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين دينار اردين
()226,078( )204,487( )415,471
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

744,163

()108,461

ال يوجد

ال يوجد

13,014,789 9,993,911 9,767,833 9,560,465 9,144,994
2,89

2,68

1,82

1,60

1,06
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 -14تحليل للمركز املايل للرشكة ونتائج أعاملها خالل السنة املالية .
العام 2019

العام 2018

البيان
نسبة التداول (األصول املتداولة عىل املطلوبات املتداولة)

 0,32مرة

 0,94مرة

نسبة امللكية (  -1املطلوبات عىل املوجودات)

%89,45

%91,91

هامش األمان ( حقوق املساهمني اىل املطلوبات )

 8,48مرة

 11,36مرة

املوجودات الثابتة إىل حقوق املساهمني

 1,10مرة

 1,05مرة

القيمة الدفرتية للسهم 21/13

 0.96دينار

 1,01دينار

القيمة السوقية للسهم 21/13

 2,89دينار

 2,68دينار

3.01

2,65

العائد عىل حقوق املساهمني

(%)4.54

(%)2,14

العائد عىل املوجودات

(%)4.06

(%)1,97

القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية

 -15الخطة املستقبلية للرشكة.
حيث ستعمل الرشكة عىل إستكامل أعامل تنفيذ مرشوع (برج ميثاق والسعودي)
بالرشاكة مع م.محمود السعودي وأوالده كالً من إسامعيل وزيد يف منطقة عبدون
عىل قطعة األرض رقم ( )1058حوض ( )23امللفوف الغريب والتي تبلغ مساحتها
 2418م ²خالل العام  ،2020حيث يشمل املرشوع إقامة مجمع مكاتب تجاري
يتكون من تسعة طوابق مبساحة ( 15,500م ، )²ويكون هذا املجمع املعلم الخاص
بإنجازات الرشكة خالل العام  2019و  2020واألعوام القادمة بإذن الله .
 -16بلغت أتعاب التدقيق التي تم قيدها ملدقق الحسابات خالل السنة املالية املنتهية
بتاريخ  2019/12/31مبلغ وقدره ( )5000خمسة االف دينار أردين (غري شاملة
للرضيبة العامة عىل املبيعات) لرشكة ميثاق لإلستثامرات العقارية ورشكاتها التابعة.
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 -17أ -عدد األوراق املالية اململوكة من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم.
االسم
1

2

3

4

5

البنك اإلسالمي األردين

عدد
عدد
األسهم يف
الجنسية املنصب األسهم يف
2018/12/31 2019/12/31
األردنية
1,895,151 1,895,151

رئيس
وميثله  -السيد/صالح أحمد
مجلس
صالح الدباغ
األردنية
اإلدارة
الزوجة
األردنية
األوالد القرص
األردنية
رشكة العدنانية لإلستثامرات
األردنية
العقارية
نائب
رئيس
وميثلها– السيد/فايز سليامن
األردنية مجلس
اشتيان الضمور
األردنية اإلدارة
الزوجة
األوالد القرص
األردنية
السيد  /امين سليامن اشتيان
األردين عضو
الضمور
اليوجد
األردنية
رشكة التأمني االسالمية
وميثلها – السيد  /رضا أمني
األردنية عضو
دحبور
األردنية
الزوجة
األردنية
األوالد القرص
البنك التجاري األردين
األردنية عضو
وميثله – السيد /وائل محمد
األردنية
يوسف رابيه
األردنية
الزوجة
األردنية
األوالد القرص

الرشكات املسيطر
عليها
رشكة االمني
لإلستثامر

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

230,275

263,540

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

61,000

96,005

908,122

911,008

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
رشكة العدنانية
لإلستثامرات
العقارية
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
911,008

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
911,008

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
اليوجد

ال يوجد
ال يوجد
اليوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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 كشف بالرشكات املسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة كام يف :2019/12/31اسم الرشكة املسيطر
عليها

الجنسية

1

رشكة العدنانية
لالستثامرات العقارية

ذات مسؤولية امين سليامن اشتيان
األردنية
الضمور
محدودة

2

رشكة األمني لالستثامر

األردنية

نوعها

مساهمة
عامة

الجهة املسيطرة
عليها

البنك االسالمي
االردين

عدد االسهم اململوكة يف
2019

2018

263,540 230,275
150,395 148,393

ب -عدد األوراق املالية اململوكة ألشخاص اإلدارة العليا التنفيذية وأقاربهم.
االسم

الجنسية

1

امين سليامن اشتيان
الضمور
 -اليوجد

2

محمد مالك محمد سعادة األردنية
األردنية
الزوجة
األردنية
االوالد القرص

3

رائد عبدالحفيظ الحاج
محمد باكري
الزوجة
االوالد القرص
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الرئيس
األردنية
التنفيذي
املدير
املايل

األردنية مسؤول
األردنية املساهمني
األردنية

عدد
عدد
األسهم يف
األسهم يف
2018/12/31 2019/12/31

الرشكات
املسيطر عليها

61,000

96,005

العدنانية
لالستثامرات
العقارية

111,955
ال يوجد
ال يوجد

2,500
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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 -18أ -املزايا واملكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام .2019
الرواتب أتعاب
السنوية لجنة
اإلجاملية التدقيق
الداخيل

بدل
تنقالت
املجلس

مكافأت أعضاء نفقات
مجلس اإلدارة عن السفر
السنوية
أرباح الرشكة

إجاميل
املزايا
السنوية

ال يوجد

1,000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1,000
دينار

ال يوجد

1,000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1,000
دينار

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

0

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

750
دينار

ال يوجد

ال يوجد

0

0

0

2,750
دينار

االسم

املنصب

البنك األسالمي األردين
وميثله  /صالح أحمد
صالح الدباغ
رشكة العدنانية لإلستثامرات
العقارية
وميثلها  /فايز سليامن
اشتيان الضمور
السيد  /امين سليامن
اشتيان الضمور
البنك التجاري األردين
وميثله /السيد وائل
محمد يوسف رابيه
رشكة التأمني االسالمية
وميثلها /رضا أمني
صالح دحبور
املجموع

رئيس
مجلس
االدارة
نائب
رئيس
مجلس
االدارة
عضو

ال يوجد

عضو

ال يوجد

750

عضو

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

0

2,750
دينار

0

ب -مزايا ومكافأت ورواتب أشخاص اإلدارة العليا ذو السلطة التنفيذية خالل العام .2019
االسم

املنصب

الرئيس
امين سليامن اشتيان
التنفيذي
الضمور
املدير املايل
محمد مالك محمد سعادة امني رس
املجلس
رئيس قسم
رائد عبدالحفيظ الحاج
شؤون
محمد باكري
املساهمني
املجموع

نفقات
املكافأت
بدل
الرواتب
السفر
السنوية
السنوية التنقالت
اإلجاملية السنوية وعالوات أخرى السنوية

إجاميل
املزايا
السنوية
120,000
دينار

 120,000ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

13,200

ال يوجد

1,800

ال يوجد

15,000
دينار

13,860

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

13,860
دينار

147,060

0

1,800

0

148,860
دينار
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* املزايا العينية واألخرى التي يتمتع بها أشخاص االدارة العليا التنفيذية.
سيارة مدفوعة التكاليف وجهاز هاتف خلوي مع خط مدفوع التكاليف للرئيس التنفيذي.
 -19مل تقم الرشكة بدفع أية تربعات خالل السنة املالية . 2019
 -20ال يوجد أية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو
الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة او أعضاء مجلس اإلدارة او الرئيس
التنفيذي أو أي موظف يف الرشكة أو أقاربهم خالل العام .2019
 -21مساهمة الرشكة يف حامية البيئة.
أ -إن الرشكة تأخذ باالعتبارات البيئية يف عملها وذلك من خالل زراعة األشجار
بأنواعها يف مواقع املشاريع وحولها واستعامل كل ماهو رفيق للبيئة يف مشاريعها
االستثامرية .أما بالنسبة للمخلفات فتقوم الرشكة بنقلها إىل األماكن املسموح
بها من قبل أمانة عامن الكربى.
ب -يوجد للرشكة أية مساهمة يف خدمة املجتمع املحيل.
 اجتامعات مجلس االدارة واللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة :• اجتامعات مجلس اإلدارة
يعقد مجلس اإلدارة اجتامعاته بشكل دوري وكلام دعت الحاجة اىل ذلك
بدعوة خطية من رئيس املجلس حيث تم عقد (ستة) اجتامعات ملجلس االدارة
خالل العام .2019
• اجتامعات لجنة التدقيق .
تعقد لجنة التدقيق اجتامعاتها بشكل دوري وكلام دعت الحاجة اىل ذلك حيث
تم عقد (أربعة) اجتامعات خالل العام .2019
• اجتامعات لجنة الرتشيحات واملكافأت .
تم عقد إجتامعني للجنة خالل العام .2019
• اجتامعات لجنة إدارة املخاطر .
تم عقد إجتامعني للجنة خالل العام .2019
• اجتامعات لجنة الحوكمة .
تم عقد إجتامعني للجنة خالل العام .2019
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جـ  -اإلقرارات املطلوبة
 -1يقر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر عىل استمرارية
الرشكة خالل السنة املالية التالية.
 -2يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال
يف الرشكة.

 -3نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف
التقرير السنوي لعام .2019

29
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تقرير الحوكمة
إستنادا ً إىل املادة رقم ( )17من تعليامت حوكمة الرشكات املساهمة املدرجة لسنة
 ،2017ندرج طيه تقرير الحوكمة الخاص برشكة ميثاق لإلستثامرا ت العقارية للسنة
املنتهية يف . 2019/12/31
 – 1املعلومات والتفاصيل املتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليامت وقواعد حوكمة
الرشكات يف الرشكة .
يتم تطبيق أحكام تعليامت حوكمة الرشكات املساهمة املدرجة لسنة  2017يف الرشكة
والعمل بها ونوجز فيام ييل أهم تلك التطبيقات :
 يتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة (مكون من خمسة أعضاء وفقاً للنظام االسايسوعقد التأسيس للرشكة) تم إنتخابه يف الهيئة العامة للرشكة بتاريخ 2016/4/25
باإلقرتاع الرسي وبحيث سيتم تطبيق أسلوب التصويت الرتاكمي من قبل الهيئة
العامة للرشكة عند إنتخاب مجلس اإلدارة الجديد بعد إنتهاء مدة والية املجلس
الحايل (أربعة سنوات حسب قانون الرشكات)  ،عىل ان يتم تطبيق مبدأ إستقاللية
االعضاء الواردة يف املادة رقم ( )4وتصويب اوضاع املجلس بهذا الخصوص قبل تاريخ
. 2020/4/30
 يقوم مجلس إدارة الرشكة مبهامه ومسؤولياته وصالحياته وفقاً للقوانني والتعليامتالنافذة بهذا الخصوص  ،ومنها ما ييل :
أ – وضع االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واالجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة
الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميها وخدمة املجتمع املحيل وذلك من خالل
قرارات مجلس اإلدارة بهذا الخصوص .
ب  -إعداد التقرير السنوي وربع السنوي وتقرير نتائج االعامل االولية  ،وفقاً إلحكام
الترشيعات النافذة.
ج – إعتامد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي .
د – يوجد للرشكة موقع الكرتوين يتضمن أهم البيانات واملعلومات الخاصة بالرشكة ويتم
تحديثها دورياً .
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هـ – قام املجلس بتعيني ضابط إرتباط للرشكة يقوم مبتابعة االمور املتعلقة بتطبيقات
الحوكمة يف الرشكة مع الهيئة .
و – يقوم املجلس بكافة االفصاحات وفقاً ملتطلبات الجهات الرقابية والترشيعات النافذة
وبكل شفافية .
ز -قام املجلس بوضع سياسة تفويض الصالحيات يف الرشكة وذلك من خالل شهادة
تسجيل الرشكة الصادرة عن دائرة مراقبة الرشكات والتي ُحدد مبوجبها االشخاص
املفوضني وحدود صالحياتهم .
 سيقوم املجلس بوضع نظام داخيل مكتوب يتضمن بشكل مفصل مهامه وصالحياته ومسؤولياته. قام املجلس بتشكيل اللجان الدامئة التالية (وذلك حسب تعليامت حوكمة الرشكات):أ – لجنة التدقيق .
ب – لجنة الرتشيحات واملكافأت .
ج – لجنة الحوكمة .
د – لجنة إدارة املخاطر .
وقامت اللجان املذكورة باالجتامع وإقرار وإعتامد مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها
كام وردت يف تعليامت حوكمة الرشكات  ،ووفقاً للقوانني والترشيعات النافذة .
يقوم املجلس بتطبيق كافة البنود املتعلقة بإجتامعات مجلس اإلدارة حسب تعليامت
حوكمة الرشكات والتي تتضمن ما ييل :
أ – يعقد مجلس اإلدارة إجتامعاته بدعوة خطية من رئيسه او نائبه يف حال غياب الرئيس،
وبحضور االغلبية املطلقة إلعضائه .
ب -يكون التصويت عىل قرارات مجلس اإلدارة شخصياً  ،وتصدر القرارات باالغلبية
املطلقة لإلعضاء الحارضين ويكون صوت الرئيس املرجح يف حال تساوت االصوات .
ج – يتم إنعقاد مجلس اإلدارة دورياً عىل ان التقل عدد إجتامعاته خالل السنة عن ستة
إجتامعات .
د – تم تعيني أمني لرس املجلس يتوىل تدوين محارض إجتامعات املجلس يف سجل خاص
مرقم بالتسلسل  ,متضمناً كافة القرارات الصادرة عن املجلس .
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يراعي املجلس كافة القوانني والترشيعات النافذة وأحكام تعليامت حوكمة الرشكات
فيام يتعلق بإجتامعات الهيئة العامة للرشكة  ،ومنها ما ييل :
أ – توجيه دعوة إىل كل مساهم لحضور إجتامع الهيئة العامة إما باليد أو عن طريق الربيد
العادي أو إحدى وسائل االتصال اإللكرتوين قبل  21يوم عىل االقل من التاريخ املقرر
لعقد االجتامع  ،ويتم االشارة بالدعوة املوجه للمساهمني ملوعد ومكان االجتامع
باالضافة إىل ارفاق جدول أعامل الهيئة العامة واملواضيع التي سيتم مناقشتها خالل
االجتامع حيث اليتم إدراج اية مواضيع يف االجتامع غري التي تم تضمينها يف الدعوة
املرسلة للمساهمني .
ب -يتم فتح باب الرتشح ألي مساهم يرغب يف ذلك عىل ان يقوم بتزويد الرشكة بنبذه
تعريفية عنه قبل انتهاء السنة املالية للرشكة والتي تسبق السنة التي يعقد فيها
إجتامع الهيئة العامة إلنتخاب مجلس إدارة.
ج -يتم االعالن عن موعد ومكان إجتامع الهيئة العامة يف صحيفتني يوميتني وملرتني عىل
االقل وعىل املوقع االلكرتوين للرشكة .
د – يرتأس إجتامع الهيئة العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه يف حال غيابه او من يتم
إنتدابه من قبل املجلس  ،ويحرض االعضاء بعدد ال يقل عن الحد الذي يحقق
النصاب القانوين ألي إجتامع ملجلس اإلدارة .
تضمن الرشكة حقوق أصحاب املصالح مبا فيهم مساهمي الرشكة وفقاً للقوانني
والترشيعات النافذة وحسب ما ورد يف تعليامت حوكمة الرشكات املساهمة .
تقوم الرشكة بكافة االفصاحات وفقاً ملتطلبات الجهات الرقابية ووفقاً للقوانني
والترشيعات النافذة ووفقاً لتعليامت حوكمة الرشكات لتوفري كافة املعلومات بصورة
دقيقة للمساهمني واملستثمرين والجهات الرقابية ومنها :
أ – التقارير الدورية .
ب -املعلومات الجوهرية .
ج – عدد االوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة والتي ميتلكها كل من أعضاء مجلس
اإلدارة واالدارة التنفيذية العليا وأقربائهم .
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يتم تعيني مدقق الحسابات الخارجي للرشكة من خالل الهيئة العامة للرشكة وبتنسيب
من لجنة التدقيق الداخيل ومجلس اإلدارة  ،ويكون املدقق الخارجي من بني املدققني
املقيدين لدى هيئة االوراق املالية ويتمتع باالستقاللية التامة عن مجلس اإلدارة و االدارة
التنفيذية ووفقاً ملعايري التدقيق الدولية .
ال يوجد لدى الرشكة اية تعامالت مع األطراف ذوي العالقة  ،ويف حال وجود أية
تعامالت مع االطراف ذوي العالقة مع الرشكة سوف يتم االفصاح عنها بكل شفافية وذلك
حسب متطلبات وتعليامت حوكمة الرشكات لدى هيئة االوراق املالية .
وكام قامت الرشكة باإلفصاح لدى هيئة االوراق املالية بكتابها رقم /28كانون الثاين2019/
بتاريخ  2019/1/27عن إلتزامها بإحكام املادة رقم (/12هـ) والتي تنص عىل عدم إدراج
أية مواضيع جديدة أثناء إجتامع الهيئة العامة غري املدرجة عىل جدول اعامل الهيئة العامة
املرسل مسبقاً للمساهمني  ،واملادة رقم (/5ق  ,ر) بخصوص وضع آلية تتيح للمساهمني
الذين ميتلكون ما ال يقل عن  %5من اسهم الرشكة املكتتب بها بإضافة بنود عىل جدول
أعامل اجتامع الهيئة العامة العادي للرشكة قبل إرساله بشكله النهايئ للمساهمني  ،وكذلك
احكام املادة رقم (/4أ) من التعليامت املذكورة والتي تنص عىل انتخاب أعضاء مجلس
إدارة الرشكة باسلوب التصويت الرتاكمي من قبل الهيئة العامة للرشكة باإلقرتاع الرسي ،
والتزاماً مبا ورد يف نص املواد أعاله  ،فقد قرر مجلس إدارة الرشكة ما ييل:
 – 1ان يكون إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الرشكة وفق أسلوب التصويت الرتاكمي من
قبل الهيئة العامة للرشكة باإلقرتاع الرسي  ،يف حال إنتهاء مدة والية املجلس الحايل
وإنتخاب مجلس إدارة جديد للرشكة .
 – 2بحيث تكون اآللية كالتايل  :بأنه يحق للمساهمني الذين ميتلكون ما ال يقل عن %5
من اسهم الرشكة املكتتب بها بإضافة بنود عىل جدول أعامل اجتامع الهيئة العامة
العادي للرشكة قبل إرساله بشكله النهايئ للمساهمني  ،وكذلك استقبال أية شكاوي
أو مقرتحات خاصة إلدراجها عىل جدول أعامل الهيئة العامة بعد دراستها  ،وذلك
من خالل الوسائل التالية :
أ – الحضور املبارش إىل الرشكة  /قسم شؤون املساهمني وتسليم االقرتاح مبوجب
كتاب خطي .
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عنوان الرشكة (عامن – الصويفية – حي السهل – شارع االمرية سمية بنت
الحسن – مجمع صندوق الحج رقم  22الطابق الثاين – مكتب رقم . )211
ب – إرسال املقرتحات من خالل الربيد االلكرتوين للرشكة عىل العنوان التايل :
info@methaqrealestate.com
 – 3عدم إدراج أية مواضيع جديدة أثناء إجتامع الهيئة العامة غري املدرجة عىل جدول
اعامل الهيئة العامة املرسل مسبقاً للمساهمني .
 - 2أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني واملستقيلني خالل السنة وتحديد فيام اذا كان
العضو تنفيذي أو غري تنفيذي ومستقل أو غري مستقل.
اسم العضو
الرقم
السادة  /البنك االسالمي األردين
1
السادة  /رشكة العدنانية لإلستثامرات
2
العقارية
السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور
3
السادة  /البنك التجاري االردين
4
السادة  /رشكة التأمني االسالمية
5
 6السادة  /رشكة األمني لإلستثامر (عضو مستقيل)

تنفيذ أو غري تنفيذي
-

مستقل أو غري مستقل
غري مستقل

-

غري مستقل

تنفيذي
-

غري مستقل
غري مستقل
مستقل
غري مستقل

 – 3أسامء ممثيل أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وتحديد فيام اذا كان املمثل تنفيذي
أو غري تنفيذي ومستقل أو غري مستقل.
اسم ممثل العضو االعتباري
الرقم
السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ
1
ممثل السادة  /البنك االسالمي األردين
السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور ممثل
2
السادة  /رشكة العدنانية لإلستثامرات العقارية
السيد  /وائل محمد يوسف عارف رابية
3
ممثل البنك التجاري االردين
السيد  /رضا أمني صالح دحبور
4
ممثل السادة  /رشكة التأمني االسالمية
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 – 4املناصب التنفيذية يف الرشكة وأسامء االشخاص الذين يشغلونها.
الرقم

االسم

املنصب

1

أمين سليامن اشتيان الضمور

الرئيس التنفيذي

2

محمد مالك محمد سعادة

املدير املايل

3

رائد عبد الحفيظ الحاج محمد باكري

مسؤول قسم شؤون املساهمني

 – 5جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة يف الرشكات
املساهمة العامة ان وجدت.
الرقم

اسم عضو مجلس االدارة

1

السادة  /البنك االسالمي األردين

ممثله السيد  /صالح أحمد صالح
الدباغ

الرشكات املساهمة العامة التي يشغل فيها العضو
عضوية مجلس إدارة
رشكة املركز األردين للتجارة الدولية
رشكة االمني لإلستثامر
رشكة البرتاء للتعليم
رشكة التأمني االسالمية
الرشكة الصناعية التجارية الزراعية (االنتاج)
الرشكة الوطنية لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية
الرشكة العربية لصناعة املواسري املعدنية
الرشكة االردنية إلنتاج االدوية
الرشكة العربية لصناعة املبيدات واالدوية البيطرية
ال يوجد
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2

السادة  /رشكة العدنانية لإلستثامرات
العقارية
ممثلها السيد  /فايز سليامن اشتيان
الضمور

3

السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور

4

السادة  /البنك التجاري االردين

ممثله السيد  /وائل محمد يوسف
عارف رابية
5

السادة  /رشكة التأمني اإلسالمية
ممثلها السيد  /رضا أمني صالح دحبور

ال يوجد

رشكة الرشق العريب لالستثامرات املالية واالقتصادية
رشكة تطوير العقارات
ال يوجد
رشكة مجموعة العرص لإلستثامر (قابضة)
الرشكة االردنية إلعادة متويل الرهن العقاري
رشكة أبعاد األردن واالمارات لإلستثامر التجاري
رشكة مجموعة رم للنقل واالستثامر السياحي
رشكة الضامنون العرب للتأمني
رشكة القدس للصناعات الخرسانية
رشكة األردن األوىل لإلستثامر
رشكة اإلمناء العربية للتجارة واالستثامرات العاملية
ال يوجد
الرشكة الصناعية التجارية الزراعية (االنتاج)
الرشكة الوطنية لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية
ال يوجد

 – 6اسم ضابط الحوكمة يف الرشكة  :السيد  /محمد مالك محمد سعادة .
 – 7أسامء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.
أ  -لجنة التدقيق .
ب  -لجنة الرتشيحات واملكافأت .
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ج  -لجنة إدارة املخاطر .
د  -لجنة الحوكمة .
 – 8اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخرباتهم املتعلقة باالمور
املالية أو املحاسبية.
أ  -السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ  -رئيس لجنة التدقيق .
 يحمل شهادة ماجستري مصارف إسالمية من جامعة العلوم اإلسالمية . بكالوريوس علوم مالية ومرصفية من جامعة اإلرساء . حاصل عىل شهادة الدبلوم يف العلوم املالية واملرصفية مصارف إسالمية من معهدالدراسات البنك املركزي.
 حاصل عىل شهادة الدبلوم يف املحاسبة – كلية الزرقاء األهلية . حاصل عىل شهادة (  ) CIPAمحاسب قانوين إسالمي من هيئة املحاسبة للمؤسساتاملالية واملرصفية اإلسالمية – البحرين .
 مدير دائرة التطبيقات لدى البنك اإلسالمي األردين من الفرتة  2019/5/1ولغاية تاريخه. مدير دائرة خدمات املستفيدين لدى البنك اإلسالمي األردين من الفرتة 2013-11-1لغاية .2019/4/30
 عمل لدى البنك اإلسالمي األردين منذ عام  1992ولغايه تاريخه يف عدد من املناصب .ب  -السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور – عضو لجنة التدقيق .
 بكالوريوس إدارة أعامل  /الجامعة األردنية .1980 - عمل لدى رشكة أبعاد األردن واالمارات لإلستثامرات التجارية نائب املدير العام للفرتةمن .2015 – 2011
 عمل لدى الرشكة األردنية السورية للنقل الربي مدير التطوير ومراقبة الجودة  ،ومديرالشؤون اإلدارية  ،ونائب املدير العام للفرتة من .2010 – 1984
 عمل لدى البنك التجاري األردين (بنك األردن والخليج سابقاً) رئيس قسم الكفاالتوالتسهيالت يف الدائرة االجنبية .1983 – 1980
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 عمل لدى رشكة االتصاالت األردنية (اورانج) (مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكيةسابقاً) رئيس قسم البعثات الخارجية .1993 – 1973
ج – السيد  /وائل محمد يوسف عارف رابيه – عضو لجنة التدقيق .
 يحمل شهادة ماجستري علوم مالية من االكادميية العربية للدراسات املرصفية (. )2004 بكالوريوس محاسبة من جامعة الزيتونة االردنية (. )1999 مساعد املدير العام لإلعامل املرصفية يف البنك التجاري االردين . لديه خربة مرصفية طويلة و عمل يف مجموعة من املؤسسات املرصفية والبنوك . - 9اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الرتشيحات واملكافأت  ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة
ادارة املخاطر.
 لجنة الرتشيحات واملكافآت  ،مكونة من السادة:أ .السيد  /رضا أمني دحبور  -رئيساً.
ب .السيد  /فايز سليامن الضمور – عضو .
ج .السيد  /وائل محمد يوسف رابيه – عضو .
 لجنة إدارة املخاطر  ،مكونة من السادة:أ .السيد  /وائل محمد يوسف رابيه  -رئيساً.
ب .السيد  /أمين سليامن الضمور – عضو .
ج .السيد  /صالح أحمد الدباغ –عضو .
 لجنة الحوكمة  ،مكونة من السادة:أ .السيد  /صالح أحمد الدباغ – رئيساً.
ب .السيد  /رضا أمني دحبور  -عضو .
ج .السيد  /وائل محمد يوسف رابيه  -عضو .
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 – 10عدد اجتامعات كل من اللجان خالل السنة مع بيانات االعضاء الحارضين .
أ – لجنة التدقيق  ،عقدت اربعة إجتامعات خالل العام 2019
إجتامعات لجنة التدقيق خالل العام 2019
إجتامع لجنة التدقيق االول
إجتامع لجنة التدقيق الثاين

إجتامع لجنة التدقيق الثالث

إجتامع لجنة التدقيق الرابع

بيان األعضاء الحارضين (اللجنة مكونة من ثالثة أعضاء)
 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس اللجنة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –عضو اللجنة.
 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس اللجنة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –عضو اللجنة.
 – 3السيد  /وائل محمد يوسف عارف رابيه – عضو اللجنة.
 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس اللجنة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –عضو اللجنة.
 – 3السيد  /وائل محمد يوسف عارف رابيه – عضو اللجنة.
 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس اللجنة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –عضو اللجنة.
 – 3السيد  /وائل محمد يوسف عارف رابيه – عضو اللجنة.

ب – لجنة الرتشيحات واملكافأت  ،عقدت إجتامعني خالل العام 2019
إجتامعات لجنة الرتشيحات واملكافأت
خالل العام 2019
إجتامع لجنة الرتشيحات واملكافآت االول

إجتامع لجنة الرتشيحات واملكافآت الثاين

بيان األعضاء الحارضين
(اللجنة مكونة من ثالثة أعضاء)
 .1السيد  /رضا أمني دحبور  -رئيساً.
 .2السيد  /فايز سليامن الضمور – عضو .
 .3السيد  /وائل محمد يوسف رابيه – عضو .
 .1السيد  /رضا أمني دحبور  -رئيساً.
 .2السيد  /فايز سليامن الضمور – عضو .
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ج – لجنة إدارة املخاطر  ،عقدت إجتامعني خالل العام 2019
إجتامعات لجنة إدارة املخاطر
خالل العام 2019
إجتامع لجنة إدارة املخاطر االول

إجتامع لجنة إدارة املخاطر الثاين

بيان األعضاء الحارضين
(اللجنة مكونة من ثالثة أعضاء)
 .1السيد  /وائل محمد يوسف رابيه  -رئيساً.
 .2السيد  /أمين سليامن الضمور – عضو .
 .3السيد  /صالح أحمد الدباغ –عضو .
 .1السيد  /أمين سليامن الضمور – عضو .
 .2السيد  /صالح أحمد الدباغ –عضو .

د – لجنة الحوكمة  ،عقدت إجتامعني خالل العام 2019
إجتامعات لجنة الحوكمة

بيان األعضاء الحارضين

خالل العام 2019

(اللجنة مكونة من ثالثة أعضاء)

إجتامع لجنة الحوكمة االول
إجتامع لجنة الحوكمة الثاين

 .1السيد  /صالح أحمد الدباغ – رئيساً.
 .2السيد  /وائل محمد يوسف رابيه – عضو .
 .1السيد  /صالح أحمد الدباغ – رئيساً.
 .2السيد  /رضا أمني دحبور  -عضو .

 – 11عدد اجتامعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة.
قامت لجنة التدقيق للرشكة باإلجتامع مع السادة رشكة طالل أبو غزالة ورشكاه
الدولية مدقق حسابات الرشكة الخارجي مرة واحدة خالل العام  2019يف إجتامعها
الرابع واملنعقد بتاريخ . 2019/10/27
 – 12عدد اجتامعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان االعضاء الحارضين.
يعقد مجلس اإلدارة اجتامعاته بشكل دوري وكلام دعت الحاجة اىل ذلك بدعوة
خطية من رئيس املجلس حيث تم عقد (ستة) اجتامعات ملجلس االدارة خالل العام
.2019
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إجتامعات مجلس االدارة
خالل العام 2019

بيان األعضاء الحارضين (املجلس مكون من خمسة أعضاء)

إجتامع مجلس اإلدارة االول

 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس مجلس اإلدارة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –نائب رئيس املجلس .
 – 3السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور –عضو مجلس اإلدارة
 – 4السيد  /يوسف إسامعيل فتيان –عضو مجلس اإلدارة

إجتامع مجلس اإلدارة الثاين

 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس مجلس اإلدارة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –نائب رئيس املجلس .
 – 3السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور –عضو مجلس اإلدارة
 – 4السيد  /وائل محمد يوسف رابيه –عضو مجلس اإلدارة

إجتامع مجلس اإلدارة الثالث  – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس مجلس اإلدارة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –نائب رئيس املجلس .
 – 3السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور –عضو مجلس اإلدارة
 – 4السيد  /وائل محمد يوسف رابيه – عضو مجلس اإلدارة .
 – 5السيد  /رضا أمني دحبور –عضو مجلس اإلدارة
إجتامع مجلس اإلدارة الرابع

 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس مجلس اإلدارة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –نائب رئيس املجلس .
 – 3السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور –عضو مجلس اإلدارة
 – 4السيد  /وائل محمد يوسف رابيه – عضو مجلس اإلدارة .

إجتامع مجلس اإلدارة
الخامس

 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس مجلس اإلدارة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –نائب رئيس املجلس .
 – 3السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور –عضو مجلس اإلدارة
 – 4السيد  /وائل محمد يوسف رابيه – عضو مجلس اإلدارة .
 – 5السيد  /رضا أمني دحبور –عضو مجلس اإلدارة
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إجتامع مجلس اإلدارة
السادس

 – 1السيد  /صالح أحمد صالح الدباغ – رئيس مجلس اإلدارة .
 – 2السيد  /فايز سليامن اشتيان الضمور –نائب رئيس املجلس .
 – 3السيد  /أمين سليامن اشتيان الضمور –عضو مجلس اإلدارة
 – 4السيد  /رضا أمني دحبور –عضو مجلس اإلدارة .

رئيس مجلس اإلدارة
صالح أحمد صالح الدباغ
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رشكة ميثاق لإلستثامرات العقارية
رشكة مساهمة عامة محدودة
عمن – اململكة األردنية الهاشمية
ّ

القوائم املالية املوحدة
وتقرير مدقق الحسابات املستقل
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
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فهرس
صفحـة
تقرير مدقق الحسابات املستقل
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49

قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية يف
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قامئة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
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105180724
السادة المساهمين المحترمين
شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الرأي
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة لشركة ميثاق لإلستثمارت العقارية (شركة مساهمة عامة محدودة) ،والمكونة من قائمة المركز
المالي الموحدة كما في  31كانون األول  ،2019وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخصا ً للسياسات
المحاسبية الهامة.
برأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة كما في 31
كانون األول  ،2019وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير موضحة الحقا ً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية
المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة.
نحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك األخالقي
للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ،باإلضافة إللتزامنا بالمسؤوليات األخالقية
األخرى ،وفقا ً لهذه المتطلبات.
في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا ً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.
فقرة توكيدية
دون التعديل في رأينا نود ان نلفت إنتباهكم إلى إيضاح رقم (.)16
أمور التدقيق األساسية
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا ً لحكمنا المهني ،لها اإلهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية.
إن هذه األمور تم وضعها في اإلعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء
رأيا ً منفصالً حول هذه األمور.
اإلستثمارات العقارية

نطاق التدقيق

حسب متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،فإن
الممتلكات اإلستثمارية تقاس مبدئيا ً بالتكلفة المتضمنة تكاليف
المعامالت ويتم إجراء إختبار لتدني القيمة التي تظهر بها
الممتلكات اإلستثمارية في قائمة المركز المالي الموحدة عند ظهور
أي أحداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة
لإلسترداد وفي حال ظهور أي مؤشر لتدني القيمة يتم إحتساب
خسائر تدني تبعا ً لسياسة تدني قيمة الموجودات.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها من بين أمور أخرى،
الحصول على تقييم خبراء عقاريين معتمدين لمساعدتنا في
تحديد القيمة السوقية ألسعار تلك الممتلكات اإلستثمارية
بتاريخ تقرير القوائم المالية الموحدة.
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معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم
المالية وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يخص تدقيق القوائم المالية ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،بحيث نأخذ باإلعتبار فيما إذا كانت المعلومات
األخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو في حال ظهر
بأن في تلك المعلومات األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال إستنتجنا ،بناء على العمل الذي قمنا به ،بوجود خطأ جوهري في هذه
المعلومات األخرى ،فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وال يوجد أية أمور خاصة بهذا الموضوع يتوجب اإلبالغ
حولها.
مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن
الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سوا ًء كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على اإلستمرارية واإلفصاح ،عندما ينطبق ذلك
عن أمور تتعلق باإلستمرارية وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة ،ما لم توجد نية لدى اإلدارة بتصفية الشركة أو إيقاف
أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.
األشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للشركة.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية ،سوا ًء كانت
بسبب اإلحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها .التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ليس
ضمانة بأن التدقيق الذي قمنا به وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائما ً أي خطأ جوهري إن وجد ،إن التحريفات يمكن
أن تنشأ عن اإلحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات
اإلقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في
جميع نواحي التدقيق ،باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سوا ًء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ
إجراءات التدقيق مالئمة تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم
إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،كما أن اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ،
التزوير ،الحذف المتعمد ،التحريفات ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف
القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
 تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من
قبل اإلدارة.
 اإلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ،وإستنادا ً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها ،فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا ً جوهرية حول قدرة
الشركة على اإلستمرارية كمنشأة مستمرة .فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فنحن مطالبون أن نلفت اإلنتباه في تقرير
تدقيقنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية الموحدة ،أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً،
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 والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل
المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي
حول القوائم المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى مسؤولين
بالمطلق عن تقرير التدقيق.
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لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ،بما
في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول إلتزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية،
وإبالغهم عن جميع العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على إستقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم
المالية للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق األساسية .نقوم بوصف هذه األمور في تقريرنا إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع
يحول دون اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود
آثار سلبية متوقع أن تفوق المنفعة العامة من تلك اإلفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة بصورة أصولية ،تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة ونوصي
الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

محمد األزرق
(إجازة رقم )1000
عمان في  10آذار 2020
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شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2019
إيضاحات
الموجودات

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني
155,663

نقد ونقد معادل

3

6,403

موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

4

1,950

1,650

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

5

27,762

46,500

موجودات ضريبية مؤجلة

10

118,268

118,268

أراضي معدة للبيع

6

4,209,354

4,209,354

أراضي إستثمارية

7

3,581,122

3,581,122

مشروع قيد التنفيذ

8

2,237,575

2,237,225

9

41,202

52,306

10,223,636

10,402,088

ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
أرصدة دائنة أخرى

10

478,641

341,623

إلتزام مقابل عقد تأجير تمويلي

11

600,000

500,000

مجموع المطلوبات

1,078,641

841,623

رأس المال المصرح به والمدفوع

9,500,000

9,500,000

حقوق الملكية
12

إحتياطي إجباري
خسائر متراكمة

162,040

162,040

)(517,045

)(101,575

صافي حقوق الملكية

9,144,995

9,560,465

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

10,223,636

10,402,088

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاحات

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

إيرادات أخرى
ربح التغير في القيمة العادلة لموجود مالي بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

13

3,194

51,017

4

300

1,350

مصاريف إدارية

14

تكاليف تمويل
الخسارة قبل الضريبة
ضريبة دخل عن سنوات سابقة

10

ضريبة دخل

10

الخسارة
حصة السهم األساسية من الخسارة

15

)(297,692

)(266,798

)(58,690

)(50,629

)(352,888

)(265,060

)(62,582
-

60,573

)(415,470

)(204,487

( )-/044دينار أردني

( )-/022دينار أردني

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
2
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رصيد  31كانون األول 2019

الخسارة

رصيد  31كانون األول 2018

الخسارة

إستبعاد شركة تابعة

رصيد  1كانون الثاني 2018

162,040

-

162,040

-

)(3,460

165,500

دينار أردني

)(517,045

)(415,470

)(101,575

)(204,487

9,144,995

)(415,470

)(204,487

)(2,881

9,767,833

9,560,465

579

102,333

دينار أردني

3

اإلجمالي

دينار أردني

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

9,500,000

-

9,500,000

-

-

9,500,000

دينار أردني

رأس المال

إحتياطي إجباري

خسائر متراكمة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
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شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
2019
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الخسارة قبل الضريبة

2018

دينار أردني

دينار أردني

)(352,888

)(265,060

تعديالت لـ :
رد مخصص أوراق قبض إنتفت الحاجة إليه
ربح التغير في القيمة العادلة لموجود مالي بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

)(300

إستهالكات

11,104

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

-

تكاليف تمويل

)(36,456
)(1,350
11,071
)(611
50,629

58,690

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم وأرصدة مدينة أخرى

18,738

13,192

موجودات ضريبية مؤجلة

-

2,385

أرصدة دائنة أخرى

74,436
)(190,220

54,236
)(171,964

الفائدة المدفوعة

)(58,690

)(50,629

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)(248,910

)(222,593

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
-

أراضي إستثمارية

)(350

مشروع قيد التنفيذ

-

شراء ممتلكات ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

)(1,000
)(34,099
)(464

)(350

651
)(34,912

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
إلتزام مقابل عقد تأجير تمويلي

100,000

حصة الشركة التابعة المستبعدة من االحتياطي اإلجباري

-

حصة الشركة التابعة المستبعدة من األرباح المحتفظ بها

-

صافي النقد من األنشطة التمويلية

100,000

)(3,460
579
)(2,881

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

)(149,260

)(260,386

النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

155,663
6,403

416,049
155,663

المحول من األراضي اإلستثمارية إلى مشروع قيد التنفيذ

-

2,203,126

معلومات عن نشاط غير نقدي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
4

51

٢٠١٩
شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 .1الوضع القانوني والنشاط
 فيما يلي بيان الوضع القانوني والنشاط للشركة األم والشركات التابعة:
نسبة ملكية
اسم الشركة

تاريخ التسجيل لدى

الشركة األم

الصفة القانونية

وزارة الصناعة والتجارة رقم السجل

شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية

-

مساهمة عامة محدودة

 15شباط 2006

384

شركة إستاج لإلستثمارات العقارية

%100

ذات مسؤولية محدودة

 2شباط 2009

17995

شركة ميثاق الرابعة لتطوير العقارات

%100

ذات مسؤولية محدودة

 26آب 2009

19520

شركة ميثاق الثالثة لإلستثمارات العقارية

%100

ذات مسؤولية محدودة

 8شباط 2010

20863

شركة القنيطرة لتطوير العقارات

%100

ذات مسؤولية محدودة

 10تشرين الثاني 2010

23239

غايات الشركة الرئيسية
تملك األراضي والعقارات لتنفيذ
غايات الشركة
شراء األراضي وبناء شقق سكنية
عليها وبيعها بدون فوائد ربوية
تملك األراضي والعقارات لتنفيذ
غايات الشركة
تملك األراضي والعقارات لتنفيذ
غايات الشركة
تملك األراضي والعقارات لتنفيذ
غايات الشركة

 تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بجلسته رقم ( )1المنعقدة بتاريخ  9آذار  ،2020وتتطلب موافقة الهيئة
العامة للمساهمين عليها.
 .2أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
 1-2أسس إعداد القوائم المالية
 اإلطار العام إلعداد القوائم المالية
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.
 أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية إستناداً إلى طريقة التكلفة التاريخية بإستثناء بعض البنود التي تم قياسها بإستخدام طرق
أخرى غير طريقة التكلفة التاريخية.
 العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمنشأة.
 2-2إستخدام التقديرات
 عند إعداد القوائم المالية تقوم اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية
ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
 تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على نحو مستمر .يتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة
التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات الالحقه التي تتأثر بذلك التغيير.
 إن األمثلة حول إستخدام التقديرات هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات القابلة
لإلستهالك ،المخصصات ،وأية قضايا مقامة ضد المنشأة.
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 3-2تطبيق المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعايير الجديدة والمعدلة التي تبنتها المنشأة
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
إعتبارا ً من  1كانون الثاني  2019قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود
اإليجار ،والذي حل محل:
 معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17عقود اإليجار.
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( )4الترتيبات التي تتضمن التأجير.
 تفسير اللجنة الدائمة للتفسيرات رقم ( )15عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز.
 تفسير اللجنة الدائمة للتفسيرات رقم ( )27تقييم جوهر العملية التي تتضمن شكل قانوني لعقد اإليجار.
أحدث المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16تحول كبير في المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التشغيلية
لدى المستأجر حيث تم بموجب هذا المعيار رسملة كافة عقود اإليجار كموجودات واإلعتراف بإلتزامات مقابلها مع
وجود إستثناءات محدودة وهي عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تبلغ مدتها سنة واحدة فأقل وعقود اإليجار
لألصول المستأجرة ذات القيمة المنخفضة .هذا وبقيت المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار لدى المؤجر دون تغيير
إلى حد كبير حيث سوف يستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما تشغيلية أو تمويلية بإستخدام مبادئ مماثلة
لتلك المبادئ في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17
 قامت المنشأة بإختيار طريقة تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي معدل (بدون تعديل أرقام المقارنة) والمسموح به
بموجب المعيار.
 وأهم ما أحدثه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على عقود اإليجار من حيث:
 تعريف عقود اإليجار
ما يميز هذا المعيار هو مفهوم السيطرة حيث يتم تصنيف عقود اإليجار وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان
العميل يملك سيطرة على إستخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل عوض محدد .وهذا على عكس ما ركز
عليه المعيار الدولي المحاسبي رقم ( )17بخصوص المخاطر والحوافز.
 معالجة عقود اإليجار لدى المستأجر (عقد إيجار تشغيلي)
ما يميز هذا المعيار هو طريقة معالجة المنشأة لعقود اإليجار التشغيلية حيث كانت خارج القوائم المالية.
يطبق المعيار على جميع عقود اإليجار بإستثناء (عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تبلغ مدتها سنة واحدة فأقل
وعقود اإليجار لألصول المستأجرة ذات القيمة المنخفضة) حيث تقوم المنشأة بما يلي:
 اإلعتراف بحق إستخدام موجودات وإلتزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي مبدئيا بالقيمة الحالية
لدفعات اإليجار المستقبلية.
 يتم اإلعتراف بإستهالك حق اإلستخدام الموجودات واألرباح على مطلوبات عقود اإليجار في قائمة الدخل.
 في قائمة التدفقات النقدية يتم تصنيف دفعات تخفيض إلتزامات عقود اإليجار ضمن األنشطة التمويلية والمبالغ
المتعلقة بمصروف فائدة إلتزامات عقود اإليجار ضمن األنشطة التشغيلية أو التمويلية .أما بخصوص عقود
اإليجار قصيرة األجل أو العقود ذات القيمة المنخفضة (غير المرسملة) فيتم تصنيفها ضمن األنشطة التشغيلية.
 المبلغ األساسي لعقد اإليجار ضمن النشاطات التمويلية واألرباح على المطلوبات ضمن األنشطة التشغيلية.
بخصوص عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تبلغ مدتها سنة واحدة فأقل وعقود اإليجار لألصول المستأجرة
ذات القيمة المنخفضة يتم اإلعتراف بها كمصروف ضمن قائمة الدخل على أساس القسط الثابت.
ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على إختبار تدني حق إستخدام الموجودات وفقا للمعيار
المحاسبي رقم ( )36تدني قيمة الموجودات وهذا مختلف عن معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17الذي كان يتطلب
اإلعتراف بمخصص لعقود اإليجار المثقلة.
 معالجة عقود اإليجار لدى المستأجر (عقد إيجار تمويلي)
ما يميز هذا المعيار هو قيمة الضمانات المتبقية التي يقدمها المستأجر للمؤجر حيث يعترف بالمبلغ المتوقع دفعة
كجزء من إلتزام عقد اإليجار ،أما المعيار الدولي رقم ( )17فإنه يعترف بالحد األقصى للمبلغ المضمون.
 حسب تقديرات اإلدارة ال يوجد أثر هام لتطبيق معيار ( )16على القوائم المالية.
6
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معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد
رقم المعيار أو التفسير

تاريخ النفاذ

البيــان

 1كانون ثاني 2020
المعيار المحاسبي رقم( )1عرض تعريف األهمية
حيث تكون المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع أو بعد
البيانات المالية.
أن يؤثر حذفها أو إخفائها أو إغفالها بشكل معقول
المعيار المحاسبي رقم ( )8السياسات
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون
المحاسبية والتغيرات في التقديرات
للقوائم المالية بنا ًء على تلك القوائم المالية.
المحاسبية واألخطاء
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1كانون ثاني 2022
( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أو بعد
( )17عقود التأمين
رقم ( )4حيث يتطلب قياس مطلوبات التأمين عند
القيمة الحالية للوفاء بها ويوفر نهجا أكثر إتساقا ً
للقياس والعرض لجميع عقود التأمين.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد تعديالت على تعريف األعمال .وحتى يتم إعتبارها  1كانون ثاني 2020
التقارير المالية رقم ( )3إندماج أعمال يجب أن تكون مجموعة متكاملة من األنشطة أو بعد
والموجودات وتشمل كحد أدنى مدخالت وعملية
األعمال.
موضوعية تساهم معا بشكل كبير في القدرة على
إنشاء مخرجات.
يجب أن يكون لها القدرة على المساهمة في إنشاء
مخرجات بدال من القدرة على إنشاء مخرجات.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد تتعلق هذه التعديالت في بيع أو مساهمة في تاريخ السريان إلى
التقارير المالية رقم ( )10القوائم الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة و/أو أجل غير مسمى.
المالية الموحدة ومعيار المحاسبة المشروع المشترك.
الدولي رقم ( )28الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة.
 4-2ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
 أسس توحيد القوائم المالية
 تضم القوائـم المالية الموحـدة القوائـم المالية للمنشأة األم (شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية) والشركات التابعة
التالية التي تسيطر عليهــا:
نسبة الملكية

اسم الشركة
2019

54

2018

%

%

شركة إستاج لإلستثمارات العقارية

100

100

شركة ميثاق الرابعة لتطوير العقارات

100

100

شركة ميثاق الثالثة لإلستثمارات العقارية

100

100

شركة القنيطرة لتطوير العقارات

100

100
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يفترض وجـود السيطرة عندما يكون للمستثمر التعرض لـ أو الحق في العوائد المتغيرة والناتجة عن العالقة مع
الجهة المستثمر بها ،ولديه المقدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سلطته على الجهة المستثمر بها،
بإستثناء بعض الظروف اإلستثنائية عندما يمكن إثبات أن هذه الملكية ال تمثل سيطرة.
يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت والدخل والمصاريف الداخلية بين المجموعة (المنشأة األم والمنشآت التابعة)
بالكامل.
تمثل الحقوق غير المسيطرة حقوق ملكية في منشأة تابعة غير منسوبة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المنشأة
األم.
عندما تفقد المنشأه األم السيطرة على منشأه تابعة ،فإنها تقوم بإلغاء اإلعتراف بموجودات ومطلوبات المنشأه
التابعة والحقوق غير المسيطرة ذات الصلة وغيرها من حقوق الملكية ،يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن
فقدان السيطرة في قائمة الدخل الشامل .يتم قياس الحصة المتبقية بعد فقدان السيطرة بالقيمة العادلة.

 األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودا ً ماليا ً لمنشأة وإلتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.
 الموجودات المالية
 الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن:
أ .نقد ،أو
ب .أدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى ،أو
ج .حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالي آخر من منشأة أخرى ،أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالية
مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إيجابية للمنشأة ،أو
د .عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
 يتـم قياس الموجـودات المالية مبدئيا ً (غير المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)
بالقيمة العادلة مضافـا ً إليهـا تكاليف المعامـالت التي تنسب مباشرة إلى إمتـالك الموجود المالي .أما في حالة
الموجودات المالية المصنف ة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم تسجيل تكاليف
المعامالت في قائمة الدخل.
 تصنف الموجودات المالية إلى ثالث فئات وهي على النحو التالي:
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة.
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 يتم قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
 تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
 ينتج عن الشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 يتم قياس الموجود المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تحقق الشرطان التاليان:
 تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 ينتج عن الشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبلغ
األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى (بإستثناء الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة أو القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 عند اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة وقررت المنشأة منذ
اإلقتناء معالجة فروقات تقييم القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإن إختارت المنشأة هذه المعالجة
ال تستطيع الرجوع عنها.
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القياس الالحق للموجودات المالية
الحقا ً يتم قياس الموجودات المالية كما يلي:
الموجودات المالية

القياس الالحق

يتم قياس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة
صافي األرباح أو الخسائر متضمنا ً ذلك أي فوائد دائنة أو توزيعات أرباح ،فيتم
من خالل الربح أو الخسارة
اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة.
يتم قياس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة.
أدوات الملكية بالقيمة العادلة يتم اإلعتراف بكافة التغيرات التي تطرأ على هذه الموجودات في الدخل الشامل
من خالل الدخل الشامل اآلخر اآلخر وال يتم أبدا إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة ،بإستثناء توزيعات
األرباح فيتم اإلعتراف بها ضمن الربح والخسارة.
يتم قياس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بفروقات التقييم في
الدخل الشامل االخر.
يتم اإلعتراف بالفوائد (بطريقة الفائدة الفعالة) ،فروقات الترجمة ،خسائر التدني
أدوات الدين بالقيمة العادلة من
وأرباح وخسائر بيع تلك الموجودات ،أرباح وخسائر إعادة التصنيف ضمن
خالل الدخل الشامل اآلخر
الربح أو الخسارة.
عند اإلستبعاد ،فيتم تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر
إلى الربح أو الخسارة.
إستبعاد الموجودات المالية
يتم إستبعاد الموجود المالي (أو جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية متشابهة) عند:
 إنتهاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود المالي؛ أو
 قيام المنشأة بتحويل الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من الموجود المالي أو إلتزامها بتسديد التدفقات
النقدية المستلمة من الموجود المالي بالكامل إلى طرف ثالث.
 المطلوبات المالية
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المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن:
أ .إلتزام تعاقدي لتسليـم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى ،أو لتبادل الموجـودات أو المطلوبات
المالية مع منشأة أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة ،أو
ب .عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
يتم اإلعتراف مبدئيـا ً بالمطلـوبات الماليـة بالقيمـة العادلة مطروحا منها تكاليـف المعامـالت التي تحمـل
مباشـرة على إصـدار هـذه المطلـوبات ،بإ سـتثناء المطلـوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خـالل الربـح
أو الخسـارة والتي تقاس مبدئيا ً بالقيمة العادلة.
بعد اإلعتراف المبدئي ،تقوم المنشأة بقياس جميع المطلوبات المالية حسب التكلفة المطفأة بإستخدام طريقة
الفائدة الفعالة ،بإ ستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربـح أو الخسارة والتي تقاس
بالقيمة العادلة وبعض المطلوبات المالية األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكلفة المطفأة.
يتم اإلعتراف بالمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة ،ويتم اإلعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة
عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.
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الذمم التجارية الدائنة والمستحقات
الذمم الت جارية الدائنة والمستحقات هي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستالمها أو التزود بها
سـوا ًء تم تقديم فواتير بها أو تم اإلتفاق رسميا ً بشأنها مع المورد أم ال.
 مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية واإللتزامات المالية مع إظهار صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط إذا كان
هناك حق قانوني حالي واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بها ووجود نية للتسوية على أساس الصافي ،أو بيع
الموجودات وتسوية اإللتزامات في نفس الوقت.
 النقد والنقد المعادل
هو النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائـع قصيرة األجل لدى البنوك ذات فترات إستحقاق لثالثة أشهر أو
أقل ،والتي ال تكون معرضة لمخاطر هامة للتغير في القيمة.
 الذمم التجارية المدينة
 الذمـم التجارية المدينـة هي المـوجـودات المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والتي لـم يتـم
تسـعيرهـا فـي سوق نشط.
 تظهر الذمـم التجـارية المدينـة بقيمـة الفـواتير مطروحـا ً منهـا مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذي يمثل
تدني القيمة القابلة لتحصيل الذمم.
 تدني قيمة الموجودات المالية
 في كل تاريخ تقرير مالي ،تقوم المنشأة بتقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وأدوات
الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تدنت إئتمانيا ً .يعتبر األصل المالي قد تدنى إئتمانيا ً عند
وقوع حدث أو أكثر له أثر سلبي على التدفقات النقدية المتوقعة للموجودات المالية.
 تعترف المنشأة بمخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعه لـ:
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
 اإلستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 موجودات العقود.






تقيس المنشأة مخصص الخسارة بمبلغ يساوي العمر اإلئتماني للخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
يتم قياس مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود دائما ً بمبلغ يساوي العمر اإلئتماني
للخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
عند تحديد فيما إذا كان خطر اإلئتمان ألصل مالي قد زاد بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي وعند تقدير
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ،فإن المنشأة تأخذ بعين اإلعتبار المعلومات المعززة ذات العالقة والمتاحة دون
تكلفة زائدة أو جهد مفرط بنا ًء على خبرة المنشأة التاريخية والمعلومات اإلستشرافية.
تعتبر المنشأة األصل المالي متعثر عندما:
 من غير المرجح أن يسدد العميل التزاماته اإلئتمانية إلى المنشأة بالكامل ،دون رجوع المنشأة إلى إتخاذ
إجراءات مثل تحصيل أوراق مالية (إن وجدت)؛ أو
 يتجاوز إستحقاق األصل المالي أكثر من  360يوم.

 يتم طرح مخصص الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة من القيمة اإلجمالية المسجلة لهذه الموجودات.
 يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية .وتقوم المنشأة
بشطب المبلغ اإلجمالي لألصل المالي في حال تصفية المنشأة أو إعالن اإلفالس أو إصدار حكم محكمة برفض
دعوى المطالبة باألصل المالي.
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 أراضي معدة للبيع
 يتم اإلعتراف باألراضي المعدة للبيع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.
 تشمل تكلفة األراضي المعدة للبيع كافة تكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل حيازة األراضي
من قبل المنشأة.
 تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحا ً منه التكاليف المقدرة
لإلكمال والتكاليف الضرورية المقدرة إلتمام عملية البيع.
 الممتلكات اإلستثمارية









الممتلكات اإلستثمارية هي ممتلكات (أراضي أو مباني-أو جزء من مبنى-أو كليهما):
 محتفظ بها من المنشأة إلكتساب إيرادات إيجارية ،أو
 إرتفاع قيمتها الرأسمالية،
أو كالهمـا ،وليـس إلستخدامهـا في اإلنتـاج أو لـتزويد البضائـع أو الخدمــات أو ألغراض إدارية ،أو للبيـع
من خــالل عمليـات التشغيل اإلعتيادية.
تقاس الممتلكات اإلستثمارية مبدئيا ً بالتكلفة المتضمنة تكاليف المعامالت.
بعد اإلعتراف المبدئي ،يتم تسجيل الممتلكات اإلستثمارية في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحا ً منها
اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة ،وال يتم إستهالك األراضي.
يتم اإلعتراف بإستهالك المباني في كل فترة كمصروف .ويحتسب اإلستهالك على أساس القسط الثابت والذي
يتوقع أن تستهلك به المنشأة المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقعة من المباني خالل األعمار اإلنتاجية للمباني
المقدرة بخمس وعشرون سنة.
تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة ،وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات
الالحقة.
يتم إجـراء إختبار لتد ني القيمة التي تظهر بهـا الممتلكات اإلستثمارية في قائمة المركز المالي عند ظهـور أي
أحـداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هـذه القيمة غير قابلة لإلسترداد .في حال ظهـور أي مـؤشر لتدني
القيمة ،يتـم إحتساب خسائر تدني تبعـا ً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
عند أي إستب عـاد الحـق للممتلكـات اإلستثمارية فانه يتــم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو الخسـارة الناتجة ،التي
تمثل الفرق ما بين صافي عوائد اإلستبعاد والقيمة التي تظهر بها هذه الممتلكات اإلستثمارية في قائمة المركز
المالي ،ضمن الربح أو الخسارة.

 الممتلكات والمعدات
 يتم اإلعتراف مبدئيا ً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافا ً إليه أي تكاليف أخرى تم
تحميلها على نقـل الممتلكات والمعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها
اإلدارة.
 بعد اإلعـتراف المبـدئي ،يتـم تسجيل الممتلكـات والمعـدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحـا ً منهـا
اإلسـتهـالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة ،أما األراضي فال تستهلك.
 يتم اإلعتراف باإلستهـالك في كل فـترة كمصروف .ويتـم إحتساب اإلستهـالك على أسـاس القسط الثابت والذي
يتوقـع إستهالك المنافـع اإلقت صـادية المستقبلية المتوقعـة لهــذه الموجودات خـالل العمر اإلنتاجي لها بإستخدام
النسب السنوية التالية:
نسبة االستهالك
%
15
25
15-10
10
15
20

الفئة
وسائط نقل
أجهزة وبرامج كمبيوتر
أجهزة مكتبية وكهربائية ومعدات
أثاث
ديكور
مجسمات
11
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تتـم مراجع ة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة ،وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات الالحقة.
يتم إجـراء إختبار لتدني القيمة التي تظهر بهــا الممتلكات والمعـدات في قائمة المركز المالي عند ظهـور أي
أحـداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة لإلسترداد .في حال ظهور أي مؤشر لتدني القيمة،
يتم إحتساب خسائر تدني تبعا ً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
عند أي إستبعاد الحـق للممتلكات أو المعدات فإنه يتـم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو الخسائر الناتجة ،التي تمثل
الفرق مـا بين صـافي عـوائد اإلستبعاد والقيمة التي تظهر بهـا هـذه الممتلكـات أو المعـدات في قائمـة المـركز
المالـي ،ضمن الربح أو الخسارة.
يتم تحميل المبالغ التي تدفع إلنشاء الممتلكات أو المعدات بداية إلى حساب مشاريع قيد التنفيذ .وعندما يصبح
المشروع جاهزاً لإلستخدام يتم نقله إلى البند الخاص به من ضمن الممتلكات والمعدات.

 تدني قيمة الموجودات الغير مالية







في تاريخ كل قائمة مركز مالي ،تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التي تظهر بها الموجودات غير المالية (الممتلكات
واآلالت والمعدات والممتلكات اإلستثمارية) في قائمة المركز المالي ،لتحديد فيمـا إذا كان هناك أي مؤشرات تدل
على تدني قيمة هذه الموجودات.
في حالة ظهور أي مـؤشرات تدني ،يتـم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للمـوجـودات لتحديد مدى خسارة التدني،
وهي القيمة التي تتجـاوز بهـا القيمة التي يظهر بهـا المـوجـود في قائمة المركز المالي قيمته القابلة لإلسترداد.
وتمثل القيمة القابلة لإلسترداد قيمة المـوجـود العادلة مطروحا ً منها تكاليف البيـع أو قيمة المنفعة في المـوجـود
أيهما أكبر .القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من الممكن تبادل المـوجـود عندهـا ما بين أطـراف على علم
وراغبة بالتفاوض على أسـاس تجاري .وقيمة المنفعة في المـوجـود هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المتوقع تولدها من الموجود.
ألغراض تقييم اإلنخفاض في القيمة ،يتم تجميع األصول في أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية بشكل
مستقل (الوحدات المولدة للنقد) .وتتم مراجعة إنخفاض القيمة السابق لألصول غير المالية (فيما عدا الشهرة) للنظر
في إمكانية عكسها المحتمل في تاريخ القوائم المالية.
يتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر.
عند عكس خسـارة تدني القيمة في فترة الحقة ،يتـم زيادة القيمة التي يظهر بهـا المـوجـود في قائمة المركز المالي
بالقيمة المعدلة التقديرية للقيمـة القابلة لإلسـترداد بحيث ال تزيد قيمـة الزيادة نتيجـة عكـس خسـارة التدني عن قيمـة
التكلفـة التاريخيـة المستهلكة في حالة عدم اإلعتراف بالتدني في السنوات السابقة .ويتم اإلعتراف بعكس خسارة
التدني مباشرة من ضمن الربح.

 المخصصات






المخصصات هي إلتزامات حالية (قانـونية أو إستنتاجية) ناتجة عن أحـداث سـابقة ،ومن المحتمل تسوية هذه
اإللتزامات وتقدير مبالغها بطريقة موثوقة .وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة والزمة من
النفقات لتسوية اإللتزام الحالي في تاريخ قائمة المركز المالي.
تراجع المخصصات وتعد ل في تاريخ كل قائمة مركز مــالي .إذا إنعدمت إمكانية حصول تدفقات خارجية لتسـوية
المخصصات ،يتم عكس المخصصات وتسجيلها كدخل.
إذا كانت المنشأة تتوقع أن يتم التعويض عن جزء أو كامل أي مخصص ،فيتم اإلعتراف بالذمة المدينة ضمن
الموجودات إذا كانت التعويضات فعليا ً مؤكدة ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص في قائمة الدخل بالصافي بعد طرح أي تعويضات.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا ً ،يتم خصم المخصصات بإستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي
يعكس المخاطر المحددة لإللتزام .وعند إستخدام الخصم يتم اإلعتراف بالزيادة في المخصص بمرور الوقت على
أنها تكلفة مالية.

 اإلعتراف باإليرادات
 تعترف المنشأة باإليراد من بيع السلع أو تقديم الخدمة عند نقل السيطرة إلى المشتري.
 تقاس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في أي عقد مبرم مع العميل والمتوقع إستالمه وتستبعد المبالغ المحصلة
لصالح أطراف أخرى.
12
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توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد
يتم اإلعتراف بإيرادات توزيع أرباح اإلستثمارات بعد أن يعلن حق المساهمين في إستالم دفعات.
 عقود اإليجار
تقوم المنشأة في بداية عقد اإليجار بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن إتفاقية تأجير .وإذا كان العقد كليا أو
جزيئا ينقل الحق في السيطرة على إستخدام أصل محدد من طرف ألخر لمدة زمنية محددة مقابل عوض أو بدل
محدد ،فتعترف المنشأة بحق إستخدام موجودات وإلتزامات اإليجار بإستثناء (عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تبلغ
مدتها سنة واحدة فأقل وعقود اإليجار لألصول المستأجرة ذات القيمة المنخفضة) والتي تعترف المنشأة بمدفوعات
اإليجار كمصروف تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ،ما لم يكن أساس منتظم آخر يعرض
بشكل أكبر الفترة الزمنية االتي يتم فيها إستهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المستأجرة.
 تكاليف اإلقتراض
 تكاليف اإلقتراض هي الفائدة والتكاليف األخرى التي تكبدتها المنشأة عند إقتراض األموال.
 يتم إعتبار تكاليف اإلقتراض كمصروفات في الفترة التي تم تكبدها.
 ضريبة الدخل
 تحتسب ضريبة الدخل وفقـا ً للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.
 تنشأ بعض الفروقات المؤقتة عندما يدخل المصروف أو الدخل في إحتساب الربح المحاسبي في فترة ولكن يدخل
في إحتساب الربح الضريبي في فترة مختلفة ،وبالتالي يتم اإلعتراف بإلتزام (موجود) ضريبي مؤجل وهو الذي
يتوقع دفعه (إسترداده) في الفترات المالية المستقبلية نتيجة الفروقات بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في قائمة
المركز المالي التي يتم إحتساب الضريبة على أساسها.
 حصة السهم األساسية من األرباح والخسائر
تحتسب حصة السهـم األساسية من األرباح عن طريق تقسيم الربـح أو الخسـارة المخصصة ،على المتوسط المرجح
لألسهـم العادية القائمة خالل السنة.
 اإللتزامات الطارئة
 اإللتزامات الطارئة هي إلتزامات محتملة تعتمد على إحتمالية ظهـور أحـداث مستقبلية غير مؤكدة ،أو هي
إلتزامات حالية بدون إحتمال حدوث دفعات أو عدم إمكانية قياسها بطريقة موثوقة.
 ال يتم اإلعتراف باإللتزامات الطارئة في القوائم المالية.
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 .3نقد ونقد معادل

2018

2019
دينار أردني

دينار أردني

حساب جاري لدى البنك

6,403

2,747

حساب وديعة لدى البنك (*)

-

152,916

المجموع

6,403

155,663

 .4موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني
300

رصيد بداية السنة

1,650

التغير في القيمة العادلة

300

1,350

رصيد نهاية السنة

1,950

1,650

 .5ذمم وأرصدة مدينة أخرى

2019
دينار أردني
أوراق قبض
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة على أوراق قبض (*)

2018
دينار أردني

125,544

125,544

)(125,543

)(125,543

صافي أوراق القبض

1

1

شيكات برسم التحصيل

11,715

24,495

مصاريف مدفوعة مقدما ً

8,900

13,156

دفعات مقدمة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات

5,647

5,423

أخرى

979

885

تأمينات مستردة

520

520

تأمينات بنكية عن كفاالت

-

2,020

المجموع

27,762

46,500
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(*) فيما يلي بيان حركة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة على أوراق قبض خالل السنة وهي على النحو التالي:

رصيد بداية السنة
رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة على أوراق
قبض إنتفت الحاجة إليه
رصيد نهاية السنة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

125,543

161,999

125,543

)(36,456
125,543

 .6أراضي معدة للبيع
بلغ متوسط القيمة السوقية لألراضي المعدة للبيع حسب تقييم الخبراء العقاريين بتاريخ  11و 12كانون الثاني  2020ما
قيمته  5,152,787دينار أردني بإرتفاع بقيمة  943,433دينار أردني.
 .7أراضي إستثمارية
 فيما يلي بيان حركة األراضي اإلستثمارية خالل السنة وهي على النحو التالي:
2019
رصيد بداية السنة

2018

دينار أردني

دينار أردني

3,581,122

5,783,248

إضافات خالل السنة

-

المحول إلى مشروع قيد التنفيذ

-

رصيد نهاية السنة

3,581,122

1,000
)(2,203,126
3,581,122

 بلغ متوسط القيمة السوقية لألراضي اإلستثمارية حسب تقييم الخبراء العقاريين بتاريخ  11و 12كانون الثاني  2020ما
قيمته  4,638,543دينار أردني بإرتفاع بقيمة  1,057,421دينار أردني.
 .8مشروع قيد التنفيذ
 بتاريخ  25تشرين الثاني  2018تم إبرام إتفاقية شراكة وإستثمار مع المهندس محمود إسماعيل علي السعودي و/أو
إسماعيل محمود إسماعيل السعودي و/أو زيد محمود إسماعيل السعودي ويشار لهم فيما بعد بـ (السعودي) ،والتي تنص
على دخول السعودي في عالقة إستثمار مع شركة إستاج لإلستثمارات العقارية لغايات إقامة مجمع تجاري على قطعة
األرض رقم ( )1058حوض ( )23الملفوف الغربي من أراضي عمان والبالغ مساحتها  2,418متر مربع ،وقد تم
اإلتفاق على ما يلي:
 تقييم قطعة األرض بمبلغ  3,800,000دينار أردني وطرح الذمة الدائنة لصالح الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي
البالغة  500,000دينار من قيمة األرض فتكون صافي قيمة حصة شركة استاج في المشروع مبلغ 3,300,000
دينار أردني.
 أن يقوم السعودي بتنفيذ المشروع على نفقته الخاصة وفق المخططات الصادرة والموافق عليها من قبل الجهات
المختصة وبسعر  390دينار للمتر المربع الواحد على أن يتم تقييم األعمال المنفذة من قبل مكتب إشراف موافق عليه
من قبل الطرفين إلى حين تنفيذ ما قيمته  3,300,000دينار أردني وبعد ذلك يصار إلى تمويل أعمال المشروع
بالتساوي وبالتالي يمتلك كل فريق ما نسبته  %50من قطعة األرض حيث أن الكلفة التقريبية للمشروع مبلغ
 6,122,500دينار أردني.
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 تقوم شركة استاج بالموافقة على إدخال السعودي في عقد التأجير التمويلي كمستأجر ثاني ويتم تنظيم ملحق لعقد
التأجير التمويلي الرئيسي لدى الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي بعد الحصول على الموافقة المبدئية على ذلك من
الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي.
 تلتزم شركة استاج بتسديد أية تحققات و /أو رسوم و /أو ضرائب مترتبة على قطعة األرض وتبرءة ذمتها من قبل
الجهات المختصة.
 تلتزم شركة استاج بتفويض الفريق الثاني و /أو أي من مستخدميه و /أو كادره لغايات تمكينه من متابعة إجراءات
البناء وإستصدار الرخص والمخططات وجميع الوثائق المطلوبة بموجب وكالة خاصة يتم تنظيمها لدى الجهات
المختصة وبالتعاون مع الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي.
 يلتزم السعودي بتنفيذ كافة أعمال المشروع إبتداءا ً من رسوم التراخيص وبدالت وضع المخططات الهندسية للمشروع
وأعمال الحفر وتنفيذ أعمال المشروع بشكل كامل واإلشراف على تنفيذه إلى حين إنهاء كامل أعمال المشروع وفقا ً
للمخططات الهندسية والحصول على إذن األشغال للمبنى.
 يلتزم السعودي بتنفيذ أعمال المشروع خالل مدة  24شهر من تاريخ إستصدار رخصة البناء من الجهات المختصة.
 يلتزم السعودي بتسمية مكتب اإلشراف على المشروع باإلتفاق مع شركة استاج خطيا ً.
 يلتزم السعودي بضمان وكفالة أعمال البناء والمواد المستعملة فيه وأن تكون مطابقة للمواصفات لدى وزارة األشغال
العامة ونقابة المهندسين األردنيين.
 كافة إتفاقيات البناء والتوريد وغيرها من اإلتفاقيات واإللتزامات المتعلقة بالمشروع يتم إبرامها مع السعودي مباشرة
وال يحق ألي جهة أو شخص مطالبة شركة استاج بأي مبالغ أو حقوق ناتجة عن هذه اإلتفاقية أو األعمال أيا ً كان
مصدرها أو سببها.
 من المعلوم لدى (السعودي) أن من حق شركة استاج إختيار ما مساحته  300متر مربع إلستعمالها كمقر لشركة ميثاق
لإلستثمارات العقارية في أي طابق من الطوابق عدا الطابق األرضي وبسعر التكلفة وبواقع  390دينار للمتر مضافا ً
إليه حصته من ثمن قطعة األرض.
 يتألف بند مشاريع تحت التنفيذ مما يلي:

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

أرض (*)

2,203,126

2,203,126

مصاريف حكومية

34,449

34,099

المجموع

2,237,575

2,237,225

 إن األرض الواردة أعاله من أراضي الملفوف الغربي مشتراه بموجب عقد تأجير تمويلي من الشركة المتخصصة
للتأجير التمويلي والتي كانت مملوكة لشركة شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية ومسجلة باسم الشركة المتخصصة
للتأجير التمويلي لضمان الحصول على تمويل الحقا ً.
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2019

2018

الصافي

الرصيد في نهاية السنة

إستبعادات

إستهالكات

الرصيد في بداية السنة

اإلستهالك المتراكم

الرصيد في نهاية السنة

إستبعادات

إضافات

الرصيد في بداية السنة

الكلفة

الصافي

الرصيد في نهاية السنة

إستهالكات

الرصيد في بداية السنة

اإلستهالك المتراكم

الرصيد في نهاية السنة

الرصيد في بداية السنة

الكلفة

 .9ممتلكات ومعدات

50,310

32,376

-

10,206

22,170

82,686

-

-

82,686

40,105

42,581

10,205

32,376

82,686

82,686

دينـار أردني

وسائط نقل

1,194

16,482

)(759

705

16,536

17,676

)(763

99

18,340

487

17,189

707

16,482

17,676

17,676

دينـار أردني

وبرامج كمبيوتر

أجهزة
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654

17

10,602

)(2,653

94

13,161

11,256

)(2,659

365

13,550

511

10,745

143

10,602

11,256

11,256

دينـار أردني

وكهربائية ومعدات

أجهزة مكتبية
أثاث

143

9,896

)(5,647

66

15,477

10,039

)(5,675

-

15,714

94

9,945

49

9,896

10,039

10,039

دينـار أردني

-

33,255

6,500

1

170,045

41,202

-

-

4

24,174

1

6,499

-

-

52,306

100,029

)(9,075

24,178

11,071

107,092

152,335

)(18,134

33,249

6,499

6,500

-

464
)(9,077

-

)(18,174

4

24,174

6,499

100,029

152,335

11,104

6,499

6,500

6,500

152,335

111,133

24,174

24,178

24,178

دينـار أردني

ديكور

دينـار أردني

مجسمات

دينـار أردني

المجموع
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 .10أرصدة دائنة أخرى

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

أمانات مساهمين

191,998

195,442

فوائد مستحقة الدفع

117,262

58,572

مخصص ضريبة الدخل (*)

99,638

2,261

أخرى

31,245

22,611

شيكات مؤجلة الدفع

30,194

56,619

مصاريف مستحقة

4,657

4,883

أمانات المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

2,449

-

أمانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

1,198

1,235

المجموع

478,641

341,623

(*) فيما يلي بيان حركة مخصص ضريبة الدخل خالل السنة وهي على النحو التالي:
2018

2019

دينار أردني

دينار أردني
رصيد بداية السنة

2,261

2,261

المكون خالل السنة عن سنوات سابقة

62,582

-

غرامات

34,795

-

رصيد نهاية السنة

99,638

2,261

(**) تتمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل مما يلي:
2018

2019
دينار أردني
ضريبة دخل عن سنوات سابقة

62,582

ضريبة دخل
المجموع

62,582

دينار أردني
)(60,573
)(60,573

(***) فيما يلي بيان الحركة الحاصلة على الموجودات الضريبية المؤجلة خالل السنة وهي على النحو التالي:
2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

رصيد بداية السنة

118,268

60,080

المكون خالل السنة

-

60,573

اإلستبعادات

-

رصيد نهاية السنة

118,268

18

)(2,385
118,268

65

٢٠١٩
شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

(***) لم يتم اإلنتهاء من تسوية الوضع الضريبي للشركة األم وبعض الشركات التابعة ،وفيما يلي تفاصيل الوضع
الضريبي لها:

األعوام التي لم يتم اإلنتهاء من تسوية الوضع
الضريبي لها

اســم الشركـــة
شركة ميثاق لإلستثمارات العقارية

 2016 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012و 2018

شركة استاج لإلستثمارات العقارية

2018

شركة ميثاق الثالثة لإلستثمارات العقارية

2015

 وبرأي اإلدارة والمستشار الضريبي للشركة فإن مخصص ضريبة الدخل كافٍ وإن الموجودات الضريبية المؤجلة
سيتم إستردادها في السنوات الالحقة ،علما ً بأنه تم تقديم اإلقرارات الضريبية لغاية تاريخه.
 .11إلتزام مقابل عقد تأجير تمويلي
يمثل هذا البند قيمة المبلغ المستغل من التمويل الممنوح للشركة من قبل الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي والبالغ
 2.500.000دينار أردني والذي يسدد دفعة واحدة من تاريخ  10أيلول .2020
 .12اإلحتياطي اإلجباري
للشركة األم (مساهمة عامة محدودة)
 يتم تكـوين اإلحتياطي اإلجباري وفقــا ً ألحكام قانـون الشركات األردني بإستقطاع نسبة  %10من صافي ربح السنة،
ويتوقف هذا اإلقتطاع متى بلغ اإل حتياطي ربع رأسمال الشركة المصرح به .إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة
اإلستمرار في إقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا اإلحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به .إن
هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.
 للهيئة العامة وبعد إستنفاذ اإلحتياطيات األخرى أن تقرر في إجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في
حساب اإلحتياطي اإلجباري ،على أن يعاد بناؤه وفقا ً ألحكام القانون.
للشركات التابعة (ذات المسؤولية المحدودة)
 يتم تكـوين اإلحتياطي اإلجباري وفقــا ً ألحكام قانـون الشركات األردني بإستقطاع نسبة  %10من صافي ربح السنة،
ويتوقف هـذا اإلقتطاع متى بلغ اإلحتياطي رأسمال الشركة .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.
 للهيئة العامة وبعد إستنفاذ اإلحتياطيات األخرى أن تقرر في إجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في
حساب اإلحتياطي اإلجباري ،على أن يعاد بناؤه وفقا ً ألحكام القانون.
 .13إيرادات أخرى
2019
دينار أردني

66

2018
دينار أردني

فوائد بنكية
رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة على أوراق
قبض إنتفت الحاجة إليه

3,194

13,950

-

36,456

أرباح بيع ممتلكات ومعدات
المجموع

3,194

611
51,017
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 .14مصاريف إدارية
2019
دينار أردني
رواتب وأجور وملحقاتها

2018
دينار أردني

166,860

163,920

غرامات

34,795

-

مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

19,246

18,827

أتعاب مهنية

17,539

16,761

إستهالكات

11,104

11,071

إشتراكات

10,650

10,776

إيجارات

8,262

13,770

مياه وكهرباء ومحروقات

6,864

7,670

رسوم ودعاوى قضائية

4,530

5,424

رسوم ورخص حكومية

3,607

2,360

إتصاالت

3,257

2,737

تأمين صحي

2,626

3,260

تأمين

1,632

1,735

دعاية وإعالن

1,453

705

إجتماعات

1,350

750

صيانة

1,102

3,191

قرطاسية ومطبوعات

915

1,104

متفرقة

790

1,323

ضيافة

521

309

بدل تنقالت

295

330

نظافة

257

245

بنكية

37

530

المجموع

297,692

266,798

 .15حصة السهم األساسية من الخسارة
2019
دينار أردني
)(415,470

خسارة السنة

9,500,000

المتوسط المرجح لعدد األسهم

( )-/044دينار أردني

حصة السهم األساسية من الخسارة
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2018
دينار أردني
)(204,487
9,500,000
( )-/022دينار أردني
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 .16الخسائر المتراكمة لبعض الشركات التابعة
 بلغت الخسائر المتراكمة لشركة ميثاق الرابعة لتطوير العقارات (ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ قائمة المركز المالي
مبلغ وقدره  38.315دينار أردني أي ما نسبته  %64من رأسمال الشركة.
 بلغت الخسائر المتراكمة ل شركة القنيطرة لتطوير العقارات (ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ قائمة المركز المالي مبلغ
 15.381دينار أردني أي ما نسبته  %154من رأسمال الشركة.
 وتشير المادة رقـم ( )75من قانون الشركات رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته على أنه ] إذا زادت خسائر الشركة
ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأسمالها ،فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة
إلى إجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو بإستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها ،وإذا لم
تتمكن الهيئة العامة من إتخاذ قرار بهذا الشأن خالل إجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة ال تزيد على شهر
إلتخاذ القرار ،وإذا لم تتمكن من ذلك فتتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا ً ألحكام القانون،
أما إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع قيمة رأسمالها ،فيجب تصفيتها ،إال إذا قررت الهيئة العامة في إجتماع غير
عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو إطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على
أن ال يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين] .وحسب الخطة المستقبلية الموضوعة
من قبل إدارة الشركة فإنها بصدد إطفائها في ذمة الشريك الدائنة خالل عام .2020
 .17إدارة المخاطر
أ .مخاطر رأس المال
يتم مراجعة مكونات رأس المال بشكل منتظم ويتم األخذ بعـين االعتبار تكلفة رأس المـال والمخاطـر المرتبطـة فيه،
كما يتم التحكم برأس المال لضمان إستمرارية األعمال وزيادة العــوائد من خــالل تحقيــق التوازن األمثـل بين حقوق
الملكية والديون.
ب .مخاطر سعر الصرف





هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير في سعر
الصرف األجنبي.
تنشأ مخاطر سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعا ً من المخاطر نتيجة
لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل السنة.
تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي.
إن معظم التعامالت بالعمالت األجنبية تتمثل في المعامالت بالدوالر األمريكي حيث أن سعر صرف الدينار
األردني ثابت بالنسبة للدوالر األمريكي.

ج .مخاطر سعر الفائدة





هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر
الفائدة في السوق.
تنشأ مخاطـر سعر الفائدة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن عمليات اإلقتراض أو
اإليداع في البنوك.
تتم إدارة المخاطر عـن طريق المحافظـة علـى الجمـع مـا بين أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة والثابتـة خالل
السنـة الماليـة بطريقة مالئمة.
إن المنشأة غير معرضة لمخاطر سعر الفائدة.

د .مخاطر السعر األخرى
 هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف) سواء تسبب في هذه التغيرات
عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها ،أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة
المتداولة في السوق.
 تنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالية نتيجة اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية .على الرغم من ذلك ،ال
تعتبر هذه المخاطر ذات أهمية طالما أنه لم يتم المتاجرة الفعلية بهذه اإلستثمارات.
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 يوضح الجدول التالي حساسية الربح أو الخسارة وحقوق الملكية للتغير في األسعار المعلنة لإلستثمارات في أدوات
حقوق الملكية ،مع إشتراط عدم تغير باقي المتغيرات األخرى:

كما في  31كانون األول 2019

األثر على الربح والخسارة
وحقوق الملكية

التغير في السعر

دينار أردني

%
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

5

كما في  31كانون األول 2018

98 ±
األثر على الربح والخسارة
وحقوق الملكية

التغير في السعر
%

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

دينار أردني
83 ±

5

ه .مخاطر اإلئتمان






هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته.
تم وضع سياسات إ ئتمانية توضح كيفية التعامـل مـع األطراف القادرة على سـداد الـديون والحصول على
ضمانات مالئمة عند اللزوم كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن العجز في تسديد الديون.
يتم مراقبة معدالت اإلئتمان بإنتظام للجهات المدينة وحجم المعامالت مع هذه الجهات خالل السنة.
يتم تقييم اإلئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع والظروف اإلقتصادية للجهة المدينة.
تمثل القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائـم المالية الحد األقصى من نسب التعرض لمخاطر اإلئتمان،
بدون األخذ بعين االعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.

و .مخاطر السيولة
 هي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد أو موجود مالي آخر.
 تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ إستحقاق الموجودات
والمطلوبات المالية.
 يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في  31كانون أول:

أقل من سنة
الوصف
الموجودات المالية:
نقد ونقد معادل

سنة واحدة فاكثر

2019

2018

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

-

-

-

-

155,663

6,403

من خالل الربح أو الخسارة

1,950

1,650

-

-

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

18,862

33,344

-

-

المجموع

27,215

190,657

-

-

أرصدة دائنة أخرى

379,003

339,362

-

-

موجود مالي بالقيمة العادلة

المطلوبات المالية:
إلتزام مقابل عقد تأجير تمويلي

-

-

600,000

500,000

المجموع

379,003

339,362

600,000

500,000
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 .18القيمة العادلة لألدوات المالية
 تقوم المنشأة بتصنيف طرق قياس القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت
المستخدمة في عمل طرق القياس .وفيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية التي تم تقييمها:
 المستوى ( :)1أسعار معلنة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.
 المستوى ( :)2مدخالت غيرر األسرعار المعلنرة ضرمن المسرتوى ( )1والقابلرة للمالحظرة للموجرود أو المطلروب ،إمرا
بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل غير مباشر (مثل المشتق من األسعار).
 المستوى ( :)3مدخالت للموجود أو المطلوب التي ليست على أساس معلومات السوق القابلة للمالحظة.
المستويات
1

 31كانون األول 2019

دينار أردني

الموجودات المالية

المجموع
دينار أردني

موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل
1,950

الربح أو الخسارة

1,950

 .19القوائم المالية للشركات التابعة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركات التابعة كما في  31كانون األول  2019وهي على النحو التالي:

أرباح محتفظ بها
اسم الشركة
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رأس المال المدفوع

مجموع الموجودات

دينار أردني

دينار أردني

مجموع المطلوبات

)خسائر متراكمة(

دينار أردني

دينار أردني

شركة استاج لالستثمارات العقارية

10,000

2,254,021

2,185,837

48,184

شركة ميثاق الرابعة لتطوير العقارات

60,000

1,002,652

980,857

)(38,315

شركة ميثاق الثالثة لالستثمارات العقارية

35,000

3,221,582

3,194,457

)(11,712

شركة القنيطرة لتطوير العقارات

10,000

2,633,822

2,639,203

)(15,381
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جدول أعامل اجتامع الهيئة العامة العادي -:
 .1تالوة وقائع اجتامع الهيئة العامة العادي السابق.
 .2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية  2019وخطة عمل الرشكة املستقبلية
واملصادقة عليها.
 .3سامع تقرير مدققي حسابات الرشكة عن السنة املالية .2019
 .4مناقشة امليزانية السنوية وحساب االرباح والخسائر للسنة املالية  2019واملصادقة
عليهام.
 .5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية .2019
 .6انتخاب مدققي حسابات الرشكة للسنة املالية  2020وتحديد أتعابهم أو تفويض
مجلس اإلدارة بتحديدها.
 .7إنتخاب مجلس إدارة جديد للرشكة .
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