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UNAI
يجهس اإلداسج
انسٍذ جثشٌم خهٍم ٌحٍى أتى عٍشح
سئٍس يجهس اإلداسج
انسٍذ عهً يحًذ شاهش انًشعً
انسٍذ ٌىسف احًذ سعٍذ لٍسٍح
انسٍذ خانذ يظطفى يحًذ سهٍك
انسٍذ هاٌم فاٌز يحًذ انعذواٌ

َائة سئٍس يجهس اإلداسج
عضى يجهس اإلداسج
عضى يجهس اإلداسج
عضى يجهس اإلداسج

انًذٌش انعاو
انسٍذ عهً يحًذ شاهش انًشعً
يذلمى انحساتاخ
انسادج يكتة انشجثً نهًحاسثح وانتذلٍك
انًستشاس انماَىًَ
األستار هاٌم فاٌز انعذواٌ
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UNAI
كلوح سئ٘ظ هعلظ اإلداسج
ؼضشاخ الغادج الوغاُو٘ي الكشام
الغالم عل٘كن ّسؼوح هللا ّتشكاذَ
تاعوٖ ّتالٌ٘اتح عي اعضاء هعلسظ ادداسج ٗغسشًٖ اى اسؼسة تكسن ذسٖ ُسزا
ادظروسسا ّاى ًع سشض علسس٘كن الريشٗسسش الغسسٌْٕ عسسي اعوسساع ال سسشكح لعسسام 2011
الورضوي ًرائط اعواع ششكركن ّاليْائن الوال٘ح كوا ُٖ ذٖ . 2011/12/31
ّكوا ذالؼظْى ذاى ال شكح ها صالد ذؽرفظ تاعرصواساذِا ذٖ ادساضٖ ّقذ
ذن ذغْٗق تعض قطع األساضٖ الرٖ ذولكِا ال شكح كوا ٗسرن هراتعسح رظسشاءاخ اذسشاص
تعض قطع ادساضٖ ّقذ ذسن خسالع عسام  2011ذششس٘ذ ؼعسن الورساسٗإل اإلداسٗسح
ّالعوْه٘سسح ّاى خغسسائش ال سسشكح ذوص س هرسساسٗإل الرؤعسس٘ظ ّالورسساسٗإل اإلداسٗسسح
ّالعوْه٘ح هٌز ذؤع٘ظ ال شكح ّؼرٔ اٙى .
ّخراهسسا اّد اى اعثسسش عسسي شسسكشٕ العضٗسس لعو٘سسع هغسساُوٖ ال سسشكح علسسٔ
اعروشاس دعوِن لٌا ّشيرِن تٌا ّاشكش اداسج ال سشكح ّكاذسح هْيفِ٘سا علسٔ ظِسْدُن
الوثزّلح ّاعؤع هللا اى ْٗذيٌا لوا ذَ٘ الخ٘ش ّالورلؽح للعو٘ع .
ّالغالم عل٘كن ّسؼوح هللا ّتشكاذَ
سئ٘ظ هعلظ ادداسج
ظثشٗ خل٘ ٗؽ٘ٔ أتْ ع٘ ح
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UNAI
تمشٌش يجهس اإلداسج نعاو 1022
ٗغش هعلظ ادداسج أى ٗشؼة تكسن ذسٖ ُسزا ادظروسا للِ٘لسح العاهسح العادٗسح
لل سسشكح ّاى ٗعسسشض علسس٘كن الريشٗسسش الغسسٌْٕ دعوسساع ال سسشكح خسسالع عسسام 2011
ّالسسسزٕ ٗظِسسسش ً سسسا ال سسسشكح ّاليسسسْائن الوال٘سسسح ّذيشٗسسسش هسسسذقيٖ الؽغسسساتاخ هسسسع
اإلٗضاؼاخ الالصهح لثٌْد ُزٍ اليْائن الوال٘ح.
ّها صالد الي٘وسح الغسْق٘ح دعسرصواساذٌا العياسٗسح ذفسْ ق٘وسح كلفرِسا تؽسْالٖ
( )0.10هل٘سسسْى دٌٗسسساس .كوسسسا اى الخغسسسائش الورشاكوسسسح ذوصسسس الورسسساسٗإل ادداسٗسسسح
ّالعوْه٘ح ّهراسٗإل الراع٘ظ هي تذاٗح عو ال شكح ّؼرٔ ادى
اى هعلظ اداسج ال سشكح ؼسشٗع علسٔ ذؽي٘سق أذضس ادًعساصاخ ؼ٘سس ٗسرن
هراتعح رظشاءاخ رذشاص تعسض األساضسٖ هوسا ٗضٗسذ هسي ق٘ورِسا ّٗغساعذ علسٔ عسِْلح
ذغْٗيِا ّٗوكي ال شكح هي ذؽي٘ق عائسذ هٌاعسة علسٔ سأط الوساع كوسا ذسن هراتعسح
ذششسس٘ذ الور ساسٗإل ادداسٗسسح ّالعوْه٘سسح خسسالع عسسام  2011لرظ س ذسسٖ أق س الؽسسذّد
الووكٌح ّتوا ٗضوي أذض أداء لٌ ا لل شكح .
ّخراها ذاى هعلظ اإلداسج ٗعشب عي شكشٍ ّذيذٗشٍ لعو٘ع هغساُوٖ ال سشكح
آهلسسس٘ي اعسسسروشاس دعوكسسسن ّشيسسسركن ّتوسسسا ٗغسسساعذًا علسسسٔ ذؽي٘سسسق الٌعسسساغ لوغسسساُوٌ٘ا
ّدقررادًا األسدًٖ الزٕ ٗؽظٔ تشعاٗح دائوح ّهرْاصلح هسي ظاللسح هل٘كٌسا عثسذ هللا
الصاًٖ الوعظن ّّلٖ عِذٍ الوؽثْب .
ّهللا ّلٖ الرْذ٘ق
هعلظ اإلداسج
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تٍاَاخ اإلفظاح
الثٌْد الْاظة اإلذراغ عٌِا ذٖ الريشٗش الغٌْٕ لل شكاخ الوغساُوح العاهسح
الخاضعح لياًْى األّسا الوال٘ح سقن ( )76لغٌح ( )2002ذطث٘يسا للوسادج (/4بُ.س )
هي ذعل٘واخ اإلذراغ :

-2أَشطح انششكح انشئٍسٍح:
ذواسط ال شكح ً سا ِا هسي خسالع هكاذسة اإلداسج الْاقعسح ذسٖ هذٌٗسح عوساى/
هٌطيح هشض الؽوام ّٗثلغ عسذد هسْيفٖ ال سشكح ( )3هسْيف٘ي ذسٖ 2011/12/31
ّد ْٗظذ ؼال٘ا أٗح ذشّ لل شكح ّٗرلخع ً سا ال سشكح الشئ٘غسٖ ؼغسة هسا ّسد
ذٖ الٌظام األعاعٖ تادعرصواس ذٖ العياساخ ششاء ّت٘عسا ّرداسج ّذطسْٗش العيساساخ
إلً اء الو اسٗع الغسكٌ٘ح ّالضساع٘سح ّالرسٌاع٘ح ّالغس٘اؼ٘ح ّذوْٗس رقاهسح الوثساًٖ
ّالوٌ آخ ّٗثلغ سأط هاع ال شكح الوكررة تَ شالشح هالٗ٘ي دٌٗاس أسدًسٖ ّٗغسرصوش
ؼسسْالٖ  %87هسسي سأط الوسساع األساضسسٖ ّذيسسْم ال سسشكح توراتعسسح رظسسشاءاخ رذسسشاص
ّذٌظ٘ن لثعض هي ُزٍ األساضٖ تِسذ ذغسْٗيِا ّت٘عِسا ّرعسادج اعسرالالع الغسْ٘لح
الورْذشج هي عول٘اخ الرغْٗق ّالث٘ع ذٖ اعرصواساخ عياسٗح أخشٓ .

 -1انششكاخ انتاتعح :
ل٘ظ ٌُالك أٗح ششكاخ ذاتعح أّ ؼل٘فح لل شكح.

َ -1ثذذذذزج تعشٌفٍذذذذح عذذذذٍ أعضذذذذاء يجهذذذذس اإلداسج واإلداسج انعهٍذذذذا فذذذذً
انششكح:
أ -أعضاء يجهس اإلداسج:
لل سسشكح هعلسسظ رداسج هكسسْى هسسي خوغسسح أعضسساء ّقسسذ ذسسن اًرخسساتِن لعضسسْٗح
الوعلظ تراسٗخ ّ 2009/04/22ذ٘وا ٗلٖ ًثزج ذعشٗف٘ح عي ك هٌِن :
 -2انسٍذ جثشٌم خهٍم ٌحٍى اتى عٍشح ( سئٍس يجهس اإلداسج )-:
هسسي هْال٘سسذ ّٗ 1947/1/1ؽوس دسظسسح تكسسالْسْٗط ذعساسج عسسام 1971
ُّْ ًائة سئ٘ظ هعلظ رداسج الثٌك األُلٖ الفلغطٌٖ٘ (ذؽسد الرؤعس٘ظ) ّشسشٗك
هؤعسسظ لوذٌٗسسح (هسسام هاظ٘سسك) الرشذِ٘٘سسح/عوسساى ّهسسذٗش عسسام هرسساًع العضٗضٗسسح
للشخسسام  /الغسسعْدٗح كوسسا اًسسَ هسسذٗش عسسام هعوْعسسح ٗسسا ُسسال لالعسسرصواساخ الوال٘سسح
العياسٗح.
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 -1انسٍذ عهً يحًذ شاهش انًشعً (َائة سئٍس يجهس اإلداسج ) :
هي هْال٘ذ ّ 1969/12/18ؼاص علٔ شِادج الذساعح الصاًْٗح ادسدً٘سح
عام  ُّْ 1978سظ أعواع ّهغرصوش ذٖ اليطا العياسٕ .
 -1انسٍذ ٌىسف احًذ سعٍذ لٍسٍح:
هسسسسي هْال٘سسسسذ  1948/10/18ؼاصسسسس علسسسسٔ هاظغسسسسر٘ش اداسج هسسسسي ظاهعسسسسح
ذْلالسساغشاد الؽكْه٘سسح /سّعسس٘ا سظ س أعوسساع سئسس٘ظ هعلسسظ اداسج هؤعغسسح الرسسفاء
الرعاسٗسسح (شسسشكح ذضسساهي) ّسئسس٘ظ هعلسسظ اداسج هشكسسض ادعوسساع للرعسساسج الذّل٘سسح
(تْسصسسح الغسس٘اساخ) ذسسٖ الوٌطيسسح الؽسسشج  /الضسقسساء (شسسشكح هغسساُوح خرْصسس٘ح)
ّلذَٗ خثشٍ ّاععح ذٖ هعاع األعالم.

 -3خانذ يظطفى يحًذ سهٍك :
هسسي هْال٘سسذ  1934/1/1ؼ٘فسسا ؼاص س علسسٔ تكسسالْسٗظ ؼيسسْ هسسي ظاهعسسح
ده ق عام  1960عو ذٖ ّصاسج الوال٘ح الكْٗر٘سح – اداسج اهسالم الذّلسح لوسذج 25
عٌَ ّٗعو ؼال٘ا ذٖ الوعاع الرعاسٕ .
 -7هاٌم فاٌز يحًذ انعذواٌ :
هسسي هْال٘سسذ  1953/2/20ؼاص س علسسٔ ل٘غسساًظ ؼيسسْ هسسي ظاهعسسح هؽوسسذ
الخاهظ الوولكح الوالشت٘ح عام  1977شن لوذج عام دساعاخ عل٘سا ّعوس كثاؼسس ذسٖ
ّصاسج الصياذسسح األسدً٘سسح هسسي ّٗ 81-79عوسسس ذسسٖ هعسساع الوؽاهسساج ّادعر سسساساخ
الياًًْ٘ح لالاٗح ُزا الْقد
ّظو٘ع أعضاء هعلظ اإلداسج ل٘ظ لِن عضْٗح ذٖ هعالظ رداساخ شسشكاخ
هغاُوح عاهح أخشٓ.
ب -اإلداسج انعهٍـا
 الغ٘ذ علٖ هؽوذ شاُش الوشعٖ  /الوذٗش العام -:هسسي هْال٘سسذ ّ 1969/12/18ؼاصس علسسٔ شسسِادج الذساعسسح الصاًْٗسسح ادسدً٘سسح
عام  ُّْ 1978سظ أعواع ّهغرصوش ذٖ اليطا العياسٕ .
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 الغ٘ذ عذًاى اتشاُ٘ن هؽوذ الرثاى  /الوذٗش الوالٖ ّادداسٕ :ذسسسن ذعٌ٘٘سسسَ هسسسذٗشا هال٘سسسا ّاداسٗسسسا ترسسساسٗخ ُّ 2008/1/2سسسْ هسسسي هْال٘سسسذ
 1947/10/1ؼاص س علسسٔ تكسسالْسٗظ اؼرسساء ذطث٘ي سٖ هسسي ظاهعسسح تالسسذاد /كل٘سسح
ادقرراد ّالعلْم الغ٘اع٘ح عام ّ 1969قذ عو لوذج خوغسح ع سش عاهسا لسذٓ تٌسك
ادسدى شن شال هٌرسة هغساعذ الوسذٗش العسام لل سؤّى الوال٘سح لسذٓ الثٌسك العيساسٕ
الورشٕ العشتٖ /ادسدى ؼرٔ عام .2004

 -3كثاس يانكً األسهى انزٌٍ ًٌهكىٌ  %7فأكثش يٍ أسهى انششكح كًا
فً  1022/21/12و : 1020/21/12
ادع ن
عثذ الكشٗن أؼوذ عثذ الكشٗن الٌاتلغٖ
ذ٘اض أؼوذ عثذ الكشٗن الٌاتلغٖ
ذْص أؼوذ عثذالكشٗن الٌاتلغٖ
د .هؽوذ اتشاُ٘ن هؽوذ اتْ ال ٘خ
ْٗعإل أؼوذ علٖ ال اهغٖ

2011
الٌغثح
عذد األعِن
%16.67 500.000
%16.67 500 000

2010
الٌغثح
عذد األعِن
% 5.67
170 000
% 5.40
162 000

%16.67
%11.67
%8.33

%2.00
%11.67
% 8.33

500 000
350.000
250.000

60.051
350 000
250 000

 -7انىضع انتُافسً نهششكح :
ؼرح ال شكح ذٖ الغْ العياسٕ هؽذّدج ًظسشا لؽعسن سأط الوساع كوسا اى
ً سسا ِا ٗيررسسش علسسٔ الغسسْ الوؽلسسٖ ّلسس٘ظ لِسسا اٗسسح ً سسا اخ خاسظ٘سسح ّٗرشكسسض
الٌ سسا الشئ٘غسسٖ لل سسشكح علسسٔ ادعسسرصواس ذسسٖ اليطسسا العيسساسٕ ٌُّالسسك العذٗسسذ هسسي
ال شكاخ العاهلح ضوي ُزا اليطا

ّهي الووكي لِزا اليطا اى ٗغرْعة الوضٗذ

هي ادعرصواساخ ّتالرالٖ ذاى هعاع الوٌاذغح ت٘ي الوغرصوشٗي ذسٖ ُسزا اليطسا ٗعرثسش
اٗعات٘ا ّّاعذا .
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 -6د ْٗظسسذ اعروسساد علسسٔ هسسْسدٗي هؽسسذدٗي أّ عوسسالء سئ٘غسس٘٘ي هؽل٘سسا ّخاسظ٘سسا
ٗ كلْى  %10ذؤكصش هي اظوالٖ الو رشٗاخ ّ/أّ الوث٘عاخ .
 -5د ْٗظسسذ أٗ سح ؼواٗسسح ؼكْه٘سسح أّ اهر٘سساصاخ خاصسسح ذرورسسع تِسسا ال سسشكح أّ إٔ هسسي
هٌرعاذِا توْظة اليْاً٘ي ّاألًظوح أّ غ٘شُا كوا د ْٗظذ إٔ تسشاءاخ اخرسشا أّ
ؼيْ اهر٘اص ؼرلد ال شكح علِ٘ا .
 -7د ْٗظذ أٗح قشاساخ صادسج عي الؽكْهح أّ الوٌظوساخ الذّل٘سح أّ غ٘شُسا لِسا
أشش هادٕ علٔ عو ال شكح أّ هٌرعاذِا أّ قذسذِا الرٌاذغ٘ح كوسا د ذٌطثسق هعساٗ٘ش
العْدج الذّل٘ح علٔ ال شكح .
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 -9الِ٘ك الرٌظ٘وٖ لل شكح :
أٗ -ث٘ي الشعن الرالٖ الِ٘ك الرٌظ٘وٖ الوغريثلٖ لل شكح ّع٘رن ه ء
ال ْاغش ؼغة ها ذذعْ الَ٘ الؽاظح ّعلٔ ضْء ذطْس أعواع ال شكح ًّ ا ِا:
هعلظ ادداسج

الوذٗش العام

لعٌح الرذق٘ق

الوذقق الذاخلٖ

الوذٗش الرٌف٘زٕ
دائشج ادعرصواساخ

الوذقق الخاسظٖ

الوغر اس الياًًْٖ

الوذٗش الوالٖ ّادداسٕ

الذائشج الوال٘ح

الوث٘عاخ

شؤّى الوغاُو٘ي

اليغن الٌِذعٖ

شؤّى الوْيف٘ي

الغكشذاسٗح
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ب -تلغ عذد العاهل٘ي ذٖ ال شكح ( )3هْيف٘ي ذٖ ّ 2011/12/31ؼغة
اٙذٖ :

أسدًْ٘ى
غ٘ش أسدً٘٘ي
الوعوْ

ركْس رًاز الوعوْ
3
1
2
3
1
2

ّذْصٗعِن ؼغة الوؤُ العلوٖ كوا ٗلٖ :
العذد
2
1
3

الوؤُ
تكالْسْٗط
شاًْٗح عاهح
الوعوْ

ع -لن ذين ال شكح تإظشاء أٗح تسشاهط ذؤُ٘س ّذسذسٗة لوسْيفٖ ال سشكح خسالع
الغٌح الوال٘ح.
-20د ْٗظذ هخا ش هي الووكي أى ذرعشض لِا ال شكح خالع الغٌح الوال٘ح الالؼيح
ّلِا ذؤش٘ش هادٕ علِ٘ا .

 -22ادًعاصاخ الرٖ ؼييرِا ال شكح خالع العام : 2011
ذن خالع العام  2011ذغْٗق تعض قطع األساضٖ كوسا ذسن هراتعسح رظسشاءاخ
اذشاص تعض قطع األساضٖ الرٖ ذولكِسا ال سشكح داخس ؼسذّد اهاًسح عوساى الكثسشٓ
ّهاصالد هعاهالخ اذشاص ُزٍ اليطع ق٘ذ الوراتعح لذٓ العِاخ الوعٌ٘ح .
 -21د ْٗظذ إٔ أشش هالٖ لعول٘اخ راخ ث٘عح غ٘سش هركسشسٍ ؼسذشد خسالع الغسٌح
الوال٘ح ّد ذذخ ضوي ً ا ال شكح الشئ٘غٖ .
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 -21الغلغسسلح الضهٌ٘سسح لحستسساغ أّ الخغسسائش الوؽييسسح ّتعسسض الث٘اًسساخ
الوال٘ح األخشٓ هٌز ذؤع٘ظ ال شكح ّؼرٔ : 2011/12/31
الغٌح الوال٘ح
2007
2008
2009
2010
2011

صاذٖ األستاغ
(خغائش)(دٌٗاس)
()79.721
()81.293
()63.092
()37 194
()36.542

األستاغ الوْصعح
-

ؼيْ الوغاُو٘ي
(دٌٗاس)
2.840.721
2.744.310
2.689.482
2 659 142
2.622.600

ععش اغال عِن
ال شكح (12/31دٌٗاس)
2 19
0 69
0.80
0.79
0.56

 -23ذؽل٘ الوشكض الوالٖ لل شكح :
ٗث٘ي العذّع الرالٖ تعض الوؤششاخ الوال٘ح لعاهٖ : 2010 ّ2011
الشقن الٌغثح الوال٘ح
 1ؼيْ الوغاُو٘ي/رظوالٖ الوْظْداخ
ً 2غثح األعِن الؽشج
 3ادعرصواساخ الشأعوال٘ح/رظوالٖ الوْظْداخ
 4ق٘وح الغِن الغْق٘ح/الي٘وح الذذرشٗح (هشج)
 5هعذع دّساى الغِن (ال ِشٕ)
 6رظوالٖ الوراسٗإل/رظوالٖ الوْظْداخ
ً 7غثح هغاُوح غ٘ش األسدً٘٘ي ذٖ سأط الواع

2011
%99.71
%23.79
%99.69
0.64
%0.71
%1.50
%11.64

2010
%98.75
%30.39
%99.39
0.89
% 1.74
% 1.39
%11.20

-27الخطح الوغريثل٘ح لل شكح :
ذشذكض الخطح الوغريثل٘ح لل شكح علٔ ذْذ٘ش الغْ٘لح الالصهح دقاهح الو اسٗع
ادعسسرصواسٗح ّٗعروسسذ رلسسك علسسٔ العِسسْد الوثزّلسسح لرسسذّٗش اعسسرصواساخ ال سسشكح ذسسٖ
ادساضسسٖ ّالعيسساساخ ترغسسْٗيِا ّت٘عِسسا اّ عسسي شٗسسق صٗسسادج سأط هسساع ال سسشكح
تالثؽسس عسسي شسسشٗك اعسسرشاذ٘عٖ اّ سسشغ اعسسِن لضٗسسادج سأط الوسساع عسسْاء تادكررسساب
الخاص اّ العام اّ كلِ٘وا .
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 -16اذعاب هذقيٖ الؽغاتاخ :
تلالسسد أذعسساب هسسذقيٖ ؼغسساتاخ ال سسشكح لعسسام  2011هثلسسغ ( )1500دٌٗسساسا
ّذيررش العالقح هع هذقيٖ الؽغاتاخ تؤعواع الرذق٘ق ادعر٘ادٗح الالصهح .

 -25األّسا الوال٘ح الوولْكح هي أعضاء هعلسظ اإلداسج ّاإلداسج العل٘سا
ّأقاستِن:
تلغ عسذد األّسا الوال٘سح الوولْكسح هسي قثس أعضساء هعلسظ اإلداسج ّاإلداسج
العل٘ا الرٌف٘زٗح ّأقاستِن كوا ذٖ  2010/12/31 2011/12/31ؼغة اٙذٖ:
االســـــى
جبريل خليل يحيى ابو عيشة
علي محمد شاهر المرعي
يوسف احمد سعيد قيسية
خالد مصطفى محمد سليق
هايل فايز محمد العدوان
عمر جبريل خليل أبو عيشة
زينة يوسف احمد قيسية
احمد يوسف احمد قيسية

انًُظة
رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
عضــو مجلس االدارة
عضــو مجلس االدارة
عضــو مجلس االدارة
ابن رئيس مجلس اإلدارة
ابنة عضو مجلس االدارة
ابن عضو مجلس االدارة

انجُسٍح
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردنية
أردني

1022
475847
415111
455111
915774
415111
ـــ
441
478

ّد ْٗظسسذ ألٕ هسسي اقسساسب أعضسساء هعلسسظ اإلداسج اّ اقسساسب ادداسج العل٘سسا اٗسسح
اعسِن ذسسٖ سأط هساع ال سسشكح خسسال هسسا ركسسش كوسسا د ْٗظسسذ أعسسِن هولْكسسح ل سسشكاخ
هغ٘طش علِ٘ا هي قث إٔ هي أعضاء هعلظ اإلداسج .
 -27الوضاٗسسسا ّالوكاذسسسآخ الورسسسشّذح ألعضسسساء هعلسسسظ اإلداسج ّاإلداسج

العل٘ا لل شكح خالع عام  ( 2011دٌٗاس) :
لسسن ٗسسرن صسسش أٗسسح هثسسالغ هال٘سسح عسسْاء كشّاذسسة أّ هكاذسسآخ أّ تسسذدخ اّ غ٘سسشٍ
ألعضاء هعلظ اإلداسج خالع عام  2011أها تخرْص اإلداسج العل٘ا ذكاًسد كوسا
ٗلٖ :
الشّاذة
اإلعن
الغٌْٗح
عذًاى اتشاُ٘ن هؽوذ الرثاى 6.000

انًجًىع

الوكاذآخ
الغٌْٗح

6.000

تذع الرٌيالخ ًفياخ الغفش الوعوْ
الغٌْٗح
الغٌْٕ
6.000
6.000

18

1020
955487
415111
455751
845585
415511
575611
441
478

 -20د ْٗظذ أٗح ذثشعاخ ّهٌػ دذعرِا ال شكح خالع الغٌح الوال٘ح . 2011
 -10د ْٗظذ أٗح عيْد أّ ه اسٗع أّ اسذثا اخ عيسذذِا ال سشكح هسع سئس٘ظ هعلسظ
اإلداسج أّ أعضسساء الوعلسسظ أّ الوسسذٗش العسسام أّ إٔ هْيسسإل ذسسٖ ال سسشكح أّ أقسساستِن
خالع عام .2011
 -12أ -د ْٗظذ هغاُوح هي قث ال شكح ذٖ ؼواٗح الث٘لح خالع العام . 2011
ب -د ْٗظذ هغاُوح لل شكح ذٖ خذهح الوعروع الوؽلٖ خالع عام .2011
 -11تلغ عذد اظرواعاخ هعلظ اإلداسج (  )7عثعح اظرواعاخ خالع عام .2011
 -11ذطث٘ق اليْاعذ اإلسشادٗح لذل٘ ؼْكوح ال شكاخ الوغاُوح العاهح :
ذيسسْم ال سسشكح ترطث٘سسق كاذسسح تٌسسْد اليْاعسسذ اإلسشسسادٗح لسسذل٘ ؼْكوسسح ال سسشكاخ
الوغسساُوح العاهسسح ذ٘وسسا عسسذا تٌسسذ ( ٗ سسك هعلسسظ اإلداسج لعٌسسح دائوسسح ذغسسؤ لعٌسسح
الرشش٘ؽاخ ّالوكاذآخ ) ؼ٘س لن ٗرن ذ سك٘ ُسزٍ اللعٌسح ّرلسك تغسثة هؽذّدٗسح عسذد
هْيفٖ ال شكح .
 -13أ ٗ -يسسش هعلسسظ رداسج ال سسشكح تعسسذم ّظسسْد إٔ أهسسْس ظُْشٗسسح قسسذ ذسسؤشش علسسٔ
اعروشاسٗح ال شكح خالع الغٌح الوال٘ح الرال٘ح .
بٗ -يسسش هعلسسظ اإلداسج توغسسؤّل٘رَ عسسي رعسسذاد الث٘اًسساخ الوال٘سسح ّذسسْذ٘ش ًظسسام
سقاتح ذعاع ذٖ ال شكح .
سئ٘ظ هعلظ ادداسج
ظثشٗ خل٘ أتْ ع٘ ح

ًائة سئ٘ظ هعلظ ادداسج
علٖ هؽوذ الوشعٖ

عضْ
خالذ هرطفٔ عل٘ق

عضْ
ْٗعإل أؼوذ ق٘غ٘ح

عضْ
ُاٗ ذاٗض العذّاى

ضً -يش ًؽي الوْقع٘ي أدًاٍ ترؽح ّدقح ّاكرواع الوعلْهساخ ّالث٘اًساخ السْاسدج
ذٖ الريشٗش الغٌْٕ .
الوذٗش الوالٖ
عذًاى اتشاُ٘ن الرثاى

الوذٗش العام
علٖ هؽوذ الوشعٖ
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سئ٘ظ هعلظ ادداسج
ظثشٗ خل٘ أتْ ع٘ ح

ششكح إتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي
ششكح يساهًح عايح يحذودج
انمىائى انًانٍح وتمشٌش انًحاسة انماَىًَ انًستمم
نهسُح انًُتهٍح فً /12كاَىٌ األول 1022

20

تمشٌش انًحاسة انماَىًَ انًستمم
رلٔ الغادج الوغاُو٘ي الوؽرشه٘ي
ششكح رذؽاد الوغرصوشّى العشب للرطْٗش العياسٕ
قوٌسسا ترسسذق٘ق اليسسْائن الوال٘سسح الوشذيسسح ل سسشكح رذؽسساد الوغسسرصوشّى العسسشب
للرطْٗش العياسٕ (ششكح أسدً٘سح هغساُوح عاهسح هؽسذّدج) ّالرسٖ ذركسْى
هي قائوح الوشكض الوالٖ كوا ذٖ  31كاًْى األّع ّ2011ك هسي قائوسح
الذخ ّالسذخ ال ساه ّالرسذذياخ الٌيذٗسح ّالرال٘سشاخ ذسٖ ؼيسْ الولك٘سح
تزلك الراسٗخ ّهلخع للغ٘اعاخ الوؽاعث٘ح الِاهح .
يسؤونٍح اإلداسج عٍ انمىائى انًانٍح
رى اإلداسج هغسسؤّلح عسسي رعسسذاد ُسسزٍ اليسسْائن الوال٘سسح ّعشضسسِا ترسسْسج
عادلسسح ّذي سا م للوعسساٗ٘ش الذّل٘سسح للريسساسٗش الوال٘سسح ّ .ذ سسو ُسسزٍ الوغسسؤّل٘ح
الررسسو٘ن ّالرطث٘سسق ّادؼرفسساي تشقاتسسح داخل٘سسح لالسسشض رعسسذاد ّعسسشض
اليْائن الوال٘ح ترْسج عادلح خال٘ح هي أٗح أخطاء ظُْشٗح عْاء كاًد
ًاشلح عي اؼر٘اع أّ عي خطؤ ّذ و هغؤّل٘ح اإلداسج اخر٘اس ّ رذثسا
ع٘اعسساخ هؽاعسسث٘ح هٌاعسسثح ّالي٘سسام تريسسذٗشاخ هؽاعسسث٘ح هعيْلسسح ؼغسسة
الظشّ .
يسؤونٍح انًحاسة انماَىًَ
رى هغؤّل٘رٌا ُٖ رتذاء سإٔ ؼْع ُزٍ اليْائن الوال٘ح اعسرٌادا رلسٔ ذسذق٘يٌا
ّذيا م للوعاٗ٘ش الذّل٘ح للرذق٘ق ّذرطلسة ذلسك الوعساٗ٘ش أى ًري٘سذ تورطلثساخ
قْاعذ الغلْم الوٌِٖ ّأى ًيْم ترخط٘ط ّرظشاء الرذق٘ق للؽرسْع علسٔ
ذؤك٘ذ هعيْع ذ٘وا ررا كاًد اليْائن الوال٘ح خال٘ح هي أخطاء ظُْشٗح .
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ٗرضسسوي الرسسذق٘ق الي٘سسام تسسإظشاءاخ للؽرسسْع علسسٔ تٌ٘سساخ ذسسذق٘ق شثْذ٘سسح
للوثالغ ّاإلذراؼاخ ذٖ اليْائن الوال٘ح ذغرٌذ اإلظشاءاخ الوخراسج رلسٔ
ذيسسسذٗش الوؽاعسسسة اليسسساًًْٖ ّتوسسسا ذسسسٖ رلسسسك ذي٘سسس٘ن هخسسسا ش األخطسسساء
العُْشٗح ذٖ اليْائن الوال٘ح عْاء كاًد ًاشلح عي اؼر٘ساع أّ عسي خطسؤ
ّعٌسذ الي٘سام تري٘سس٘ن ذلسك الوخسسا ش ٗؤخسز الوؽاعسة اليسساًًْٖ ذسٖ ادعرثسساس
رظشاءاخ الشقاتسح الذاخل٘سح لل سشكح ّالورعليسح تاإلعسذاد ّالعسشض العسادع
لليسسْائن الوال٘سسح ّرلسسك لالسسشض ذرسسو٘ن رظسسشاءاخ ذسسذق٘ق هٌاعسسثح ؼغسسة
ّلسس٘ظ لالسسشض رتسسذاء سإٔ ؼسسْع ذعال٘سسح الشقاتسسح الذاخل٘سسح ذسسٖ
الظسسشّ
ال شكح ّٗرضوي الرذق٘ق كزلك ذي٘٘ن هالئوح الغ٘اعاخ الوؽاعث٘ح الورثعح
ّهعيْل٘ح الريذٗشاخ الوؽاعث٘ح الوعذج هي اإلداسج ّكزلك ذي٘٘ن العشض
اإلظوالٖ لليْائن الوال٘ح .
ًعريذ أى ت٘اًاخ الرذق٘ق الصثْذ٘ح الرٖ ؼرلٌا علِ٘ا كاذ٘ح ّهٌاعثح لرْذ٘ش
أعاعا لشأٌٗا ؼْع الرذق٘ق .
انشأي
ذسٖ سأٌٗسسا رى اليسْائن الوال٘سسح ذظِسش ترسسْسج عادلسح هسسي ظو٘سع الٌسسْاؼٖ
العُْشٗح الْضسع الوسالٖ ل سشكح اذؽساد الوغسرصوشّى العسشب للرطسْٗش
العيسساسٕ كوسسا ذسسٖ  31كسساًْى األّع  ّ 2011أدائِسسا الوسسالٖ ّذسسذذياذِا
الٌيذٗح للغٌح الوٌرِ٘ح تزلك الراسٗخ ّذيا للوعاٗ٘ش الذّل٘ح للرياسٗش الوال٘ح.
ذؽسرفظ ال سسشكح تي٘سسْد ّعسسعالخ هؽاعسث٘ح هٌظوسسح ترسسْسج أصسسْل٘ح ّرى
اليسسْائن الوال٘سسح السسْاسدج ذسسٖ ذيشٗسسش هعلسسظ اإلداسج هرفيسسح هعِسسا ًّْصسسٖ
الِ٘لح العاهح للوغاُو٘ي تالورادقح علِ٘ا
هكرة الشظثٖ للوؽاعثح ّالرذق٘ق
هؽوذ ٗاعش الشظثٖ

عواى -الوولكح األسدً٘ح الِاشو٘ح
/ 15كاًْى الصاًٖ2012/

رظاصج سقن ()194
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ششكح إتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي
ششكح يساهًح عايح يحذودج
لائًح انًشكز انًانً كًا فً12كاَىٌ األول 1022
0202

0200

دينار

البيانات
إيضاح

الموجودات
الموجودات المتداولة

99877

997

نقد وما في حكمو

891.7

1118

مجموع الموجودات المتداولة

742

مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى

947

موجودات غير متداولة
797979.72

797719878

.

استثمارات في أراضي

89771

79774

4

ممتمكات ومعدات

797849711

797789477

مجموع الموجودات غير المتداولة

797779914

797.29212

مجموع الموجودات

719117

222

بنوك دائنة

99817

99412

حسابات دائنة أخرى

..9717

99412

مجموع المطموبات المتداولة

.92229222

.92229222

().429818

().999422

خسائر متراكمة

797179147

797779722

مجموع حقوق المساهمين

797779914

797.29212

مجموع المطموبات وحقوق الممكية

المطموبات وحقوق الممكية
مطموبات متداولة
722

دائنون

222

1

حقوق المساىمين
رأس المال

اٌ اإلٌضاحاخ انًشفمح تشكم جزءاً ال ٌتجزأ يٍ هزِ انمىائى انًانٍح
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ششكح إتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي
ششكح يساهًح عايح يحذودج
لائًح انذخم نهسُح انًُتهٍح فً  12كاَىٌ االول 1022
0202

0200

إيضاح
اإليرادات:

728

79772

إيرادات أخرى

728

79772

إجمالي اإليرادات

().92

()929

()799..7

().19219

222

().9778

خسائر بيع أراضي

().99427

().79477

مجموع المصاريف

().99174

().79147

صافي خسارة السنة

()7977.

المصاريف:

فوائد مدفوعة/بنوك

1

222

مصاريف إدارية وعمومية

خسائر بيع استثمارات مالية

أٌ اإلٌضاحاخ انًشفمح تشكم جزءاً ال ٌتجزأ يٍ هزِ انمىائى انًانٍح

24

ششكح رذؽاد الوغرصوشّى العشب للرطْٗش العياسٕ
ششكح هغاُوح عاهح هؽذّدج
قائوح الذخ ال اه كوا ذٖ  31كاًْى ادّع 2011
0202

0200

البيان

().99174

().79147

صافي خسارة السنة

79814

000

ربح /خسارة الدخل الشامل

().29.42

().79147

ربح/خسارة الدخل الشامل

أٌ اإلٌضاحاخ انًشفمح تشكم جزءاً ال ٌتجزأ يٍ هزِ انمىائى انًانٍح

25

ششكح إتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي
ششكح يساهًح عايح يحذودج
لائًح انتغٍشاخ فً حمىق انًهكٍح كًا فً  12كاَىٌ االول 1022

المجموع

خسائر متراكمة

التغير المتراكم في

797879478

().2.9774

()79814

.92229222

79814

222

79814

222

797179147

().429818

222

.92229222

الرصي ي ي يييد في ي ي ييي /.1كي ي ي ييانون ا ول

()36.542

()36.542

000

000

صافي خسارة السنة2011/

000

000

000

000

التغير في القيمة العادلة2011/

2.622.600

()377.400

000

3.000.000

الرص ي ي ي يييد ف ي ي ي ييي .1ك ي ي ي ييانون ا ول

().99174

().99174

القيمة العادلة

222

رأس المال

البيان
الرصيد في 1كانون الثاني 7212
التغير في القيمة العادلة7212/

222

صافي خسارة السنة7212/

7212

7211

أٌ اإلٌضاحاخ انًشفمح تشكم جزءاً ال ٌتجزأ يٍ هزِ انمىائى انًانٍح

ششكح إتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي

26

0202

ششكح يساهًح عايح يحذودج
لائًح انتذفماخ انُمذٌح
نهسُح انًُتهٍح فً 12كاَىٌ األول1022
البيان
0200
األنشطة التشغيمية
صافي خسارة السنة

().99174

().79147

79.9.

197.1

128

()127

مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى

()19189

()447

حسابات دائنة أخرى

().79.22

().1987.

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيمية

719117

()719117

قرض البنك التجاري ا ردني

.29777

222

شراء/بيع أسيم استثمارات متوفرة لمبيع

222

149477

بيع أراضي

()122

222

بيع ممتمكات ومعدات

()119912

()722

ذمم دائنة

429778

7899.7

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

.9778

()99179

.9791

99877

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمو في بداية السنة

99877

997

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعديالت عمى صافي خسارة السنة :
استيالكات
التغيرات في الموجودات والمطموبات العاممة :

األنشطة االستثمارية

أٌ اإلٌضاحاخ انًشفمح تشكم جزءاً ال ٌتجزأ يٍ هزِ انمىائى انًانٍح

27

شركة إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
شركة مساهمة عامة محدودة
اإليضاحات حول القوائم المالية
كما في  53كانون االول 4233
 - 2انتكىٌٍ وانُشاط
رى شسسسشكح رذؽسسساد الوغسسسرصوشّى العسسسشب للرطسسسْٗش العيسسساسٕ ُسسسٖ شسسسشكح أسدً٘سسسح
هغاُوح عاهح هؽذّدج (ال شكح) هغعلح تراسٗخ ً٘10غساى  2006لسذٓ هشاقسة
عسام ال سشكاخ ذسٖ ّصاسج الرسٌاعح ّالرعساسج ذؽسد السشقن ( ّ . )398رى سأط
هسساع ال سسشكح الورسسشغ تسسَ ّالوسسذذْ ٗثلسسغ 3.000.000عسسِن تي٘وسسح اعسسو٘ح
قذسُا دٌٗاس أسدًٖ للغِن الْاؼذ .
ٗروص الٌ ا الشئ٘غٖ لل شكح ذٖ اهرالم ّششاء ّاعرصواس العياساخ
ّاألساضٖ ّرلك تعذ ذطْٗشُا ّذٌظ٘وِا ّذؽغٌِ٘ا ّرقاهح ّرً اء ه اسٗع
اإلعكاى ّ اإلعواس.
 - 1يهخض ألهى انسٍاساخ انًحاسثٍح
ذن رعذاد اليْائن الوال٘ح ثيا للغ٘اعاخ الوؽاعث٘ح الورثعح ذٖ رعذاد اليْائن
الوال٘ح الغٌْٗح ّذ٘وا ٗلٖ هلخع لِزٍ الغ٘اعاخ :
الٌيذ ّها ذٖ ؼكوَ
ٗرضوي الٌيذ ّها ذٖ ؼكوَ الٌيذ ّالْدائع ذؽد الطلة ّادعرصواساخ راخ
الغْ٘لح العال٘ح الرٖ ٗوكي ذغ٘٘لِا خالع ذرشج شالشح شِْس أّ أق .
ادعرصواساخ ذٖ األساضٖ ّالعياساخ
ذظِش ادعرصواساخ ذٖ األساضٖ ّالعياساخ تالركلفح .
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ششكح إتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي
ششكح يساهًح عايح يحذودج
اإلٌضاحاخ حىل انمىائى انًانٍح
كما في  53كانون األول 4233
انًًتهكاخ وانًعذاخ
ذظِسسش الوورلكسسساخ ّالوعسسسذاخ تالكلفسسح تعسسسذ ذٌضٗسسس ادعسسرِالكاخ الورشاكوسسسح ذعرثسسسش
هراسٗإل اإلصالغ ّالرس٘اًح هرساسٗإل رٗشادٗسح أهسا هرساسٗإل الرؽغسٌ٘اخ ذرعرثسش
هرسساسٗإل سأعسسوال٘ح ّٗعسسشٕ اؼرغسساب ادعسسرِالكاخ علِ٘سسا علسسٔ أعسساط ؼ٘اذِسسا
العول٘سسح الويسسذسج ّرلسسك تاعسسرعواع شٗيسسح اليغسسط الصاتسسد  .رى ًغسسثح ادعسسرِالم للثٌسسْد
الشئ٘غ٘ح لِزٍ األصْع ُٖ :

معدل االستهالك السنوي
%11

سيارات

%71

أجيزة وبرامج حاسوب

%12

آثاث ومفروشات وديكورات

%12

أجيزة ومعدات كيربائية

%71

عدد وأدوات

%71

لوحات مخططات أراضي

عمىد اإلٌجاس
ٗرن ذرٌ٘إل عيْد اإلٗعاس كعيْد رٗعاس سأعوالٖ ررا ذشذة علٔ عيذ اإلٗعاس ذؽْٗ
ظسسُْشٕ لوٌسساذع ّهخسسا ش الولك٘سسح الورعليسسح تاألصس هْضسسْ العيسسذ رلسسٔ الوغسسرؤظش.
ّٗرن ذرٌ٘إل عيْد اإلٗعاس األخشٓ كعيْد رٗعاس ذ ال٘لٖ .
ٗرن ذؽو٘ اإلٗعاساخ الوغرؽيح توْظة عيْد اإلٗعاس الر ال٘لٖ علٔ قائوح األعواع
خالع ذرشج عيذ اإلٗعاس الر ال٘لٖ ّرلك تاعرخذام شٗيح اليغط الصاتد .
29

-1االستثًاساخ فً األساضً
ٗروص س ُسسزا الثٌسسذ ذسسٖ ق٘وسسح أساضسسٖ تي٘وسسح 2.621.828دٌٗسساس أسدًسسٖ هغسسعلح تاعسسن
ال شكح توْظة عٌذاخ ذغع٘ توثلغ 1.270.738دٌٗاس أسدًسٖ ّتوْظسة ّكسادخ
غ٘ش قاتلح للعضع توثلغ 1.351.090دٌٗاس أسدًٖ.
تلسسسغ هرْعسسسط الي٘وسسسح العادلسسسح لالعسسسرصواساخ ذسسسٖ األساضسسسٖ ّذيسسسا لري٘٘وسسساخ خثسسسشاء
عياسٗ٘ي ترساسٗخ اليسْائن الوال٘سح هثلالسا ّقسذسٍ ( )2.725.572دٌٗساس أسدًسٖ كوسا ذسٖ
 ّ 2011/12/31عل٘سسَ ذسسإى ذسسش الي٘وسسح العادلسسح لِسسزٍ ادعسسرصواساخ هثلالسسا ّقسسذسٍ
(  )103.744دٌٗاس أسدًٖ كوا ذٖ . 2011/12/31
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ششكح رذؽاد الوغرصوشّى العشب للرطْٗش العياسٕ
ششكح هغاُوح عاهح هؽذّدج
اإلٗضاؼاخ ؼْع اليْائن الوال٘ح
كما في  53كانون األول 4233

 -4الوورلكاخ ّالوعذاخ
0200/00/10

اإلستبعادات

اإلضافات

0كانون الثاني
الكمفة :

991.1

222

222

991.1

أجيزة وبرامج حاسوب

129417

222

222

129417

أثاث ومفروشات وديكورات

.9771

222

222

.9771

أجيزة ومعدات كيربائية

19174

222

222

19174

عدد وأدوات

112

222

222

112

لوحات مخططات أراضي

779172

222

222

779172

مجموع الكمفة

99411

222

82

99..1

أجيزة وبرامج حاسوب

19992

222

1244

49977

أثاث ومفروشات وديكورات

19981

222

.41

19442

أجيزة ومعدات كيربائية

999

222

177

711

عدد وأدوات

147

222

222

147

لوحات مخططات أراضي

119877

222

197.1

149771

مجموع االستهالكات

89771

القيمة الدفتريةالصافية كما في 1كانون

اإلستهالكات:

الثاني0200/
كما في .1كانون ا ول7211

79774
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ششكح إتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي
ششكح يساهًح عايح يحذودج
اإلٌضاحاخ حىل انمىائى انًانٍح للسنة المنتهية في  53كانون االول 4233

 - 7انًظاسٌف اإلداسٌح وانعًىيٍح
0202

0200

البيان

.75.2

.7052

رواتب و أجور وممحقاتيا

79.9.

197.1

استيالكات

71.

قرطاسيو ومطبوعات

19222
79192
477
727
784
.72

77

1222

79.12
177
9.2
781
717

إيجار

أتعاب مينية واستشارات

برق بريد ىاتف
مياه وكيرباء

دعاية واعالن
الضيافة

194.7

119178

رسوم واشتراكات

1.7

1.8

مصاريف متفرقة

79242

799..7

781

.19219

الصيانة

المجموع

32

ششكح اتحاد انًستثًشوٌ انعشب نهتطىٌش انعماسي
ششكح يساهًح عايح يحذودج
اإلٌضاحاخ حىل انمىائى انًانٍح
كما في  53كانون االول 4233

 - 6الي٘وح العادلح
رى الي٘وح العادلح للوْظْداخ ّالوطلْتاخ الوال٘ح لل شكح ذياسب ق٘ورِا
الذذرشٗح ّرلك دعرؽياقِا خالع عٌح هي ذاسٗخ اليْائن الوال٘ح .
 - 7رداسج الوخا ش
ذ و الوخا ش الرٖ ٗوكي أى ذرعشض لِا ال شكح علٔ هخا ش
ادئرواى ّالرٖ ٗرن رداسذِا هي قث ال شكح هي خالع اؼرفايِا
تاألسصذج الٌيذٗح لذٓ هؤعغاخ هرشذ٘ح راخ هالءج ظ٘ذج .
 - 8الورادقح علٔ اليْائن الوال٘ح
ذن الورادقح علٔ اليْائن الوال٘ح هي قث هعلظ رداسج ال شكح تراسٗخ
.2012/2/11
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