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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

ي�سرين	 املنا�سبة	 املوقرة	وبهذه	 تاأ�سي�س	جمعيتنا	 	ثالثون	عامًا	مرت	على	

اخلري	 م�سرية	 يعك�س	 الذي	 الثالثني	 ال�سنوي	 التقرير	 اأيديكم	 بني	 اأ�سع	 اأن	

جميعًا	 بجهودكم	 وحققت	 عقود	 ثالثة	 قبل	 بداأت	 التي	 جلمعيتنا	 امل�ستمرة	

موؤ�س�سات	 اأبرز	 من	 واحدة	 اجلمعية	 غدت	 حتى	 ونفخر	 بها	 نعتز	 اإجنازات	

املجتمع	املدين	يف	وطننا	احلبيب.

لقد	حقق	جمل�س	اإدارة	جمعيتكم	بتوفيق	من	اهلل	عز	وجل	وبف�سل	دعمكم	وم�ساندتكم	العديد	من	

الإجنازات	وجنح	يف	الت�سدي	مل�ساكل	ومعوقات	اإعرت�ست	م�سرية	الإ�ستثمار	يف	قطاع	الإ�سكان،	

البناء	 ن�سبة	 اإزدادت	 بحيث	 مرة،	 اكرث	من	 والقرى	 املدن	 وتنظيم	 الأبنية	 نظام	 تعديل	 فقد	مت	

ال�سكنية	 لل�سقق	 الت�سجيل	 ر�سوم	 بالإعفاء	من	 العمل	 اأكرث	من	5%،	كما	مت	متديد	 بها	 امل�سموح	

حتى	نهاية	ال�سنة	احلالية،	وعملت	اجلمعية	بالتعاون	مع	العديد	من	ال�سركاء	على	اإطالق	املبادرة	

الوطنية	لال�سكان	برعاية	ودعم	وزير	ال�سوؤون	البلدية،	بهدف	حتريك	القطاع	من	خالل	اإن�ساء	

�سواحي	�سكنية	باأحكام	بناء	خا�سة	على	اطراف	املدن	الرئي�سية	�سوف	توفر	م�ساكن	لذوي	الدخل	

املتدين	وفئة	ال�سباب	وفق	برامج	متويلية	منا�سبة،	كما	اأعدت	اجلمعية	نظامًا	حديثًا	لإدارة	البناء	

وال�سواحي	ال�سكنية	وقدمته	اىل	وزارة	ال�سوؤون	البلدية،	كما	قام	املجل�س	مب�ساندة	ودعم	العديد	

من	الزمالء	الذين	حلقت	بهم	مظامل	من	جهات	حكومية	اأو	خدمية	اأو	غريها	من	اجلهات.

	كذلك	قام	املجل�س	باإقامة	معر�س	�سامل	للعقارات	مب�ساركة	اكرث	من	70	�سركة	عر�ست	اآلف	

ال�سقق	ال�سكنية	اإرتاده	الآلف	من	الزوار،		كما	مت	�سراء	قطعة	اأر�س	مميزة	لإقامة	مقر	دائم	لفرع	

اربد	ومتت	املبا�سرة	باإجراءات	التنفيذ	الالزمة،	ومت	اإن�ساء	قاعة	خم�س�سة	خلدمة	الزمالء	يف	

العامة	برناجمًا	 الهيئة	 اأع�ساء	 للزمالء	 الزرقاء،	كما	قدمت	اجلمعية	 اأرا�سي	 مديرية	ت�سجيل	

جمانيًا	للتاأمني	ال�سحي	داخل	امل�ست�سفى	وبرناجمًا	جمانيًا	اآخر	للتاأمني	التكافلي.

	اما	على	ال�سعيد	الداخلي	فقد	مت	العمل	على	اعادة	هيكلة	اجلهاز	الإداري	للجمعية،	لتحقيق	

وو�سف	 هيكل	 اعداد	 ومت	 وواجباتها،	 اجلمعية	 مهام	 تنفيذ	 يف	 والفاعلية	 الكفاءة	 من	 مزيد	

للموظفني	 داخلي	 نظام	 وو�سع	 الالزم،	 التنفيذي	 موؤهالت	وخربات	اجلهاز	 للوظائف	وحتديد	

متت	امل�سادقة	عليه	من	وزارة	العمل،	كما	قامت	اجلمعية	بتنفيذ	عطاء	لأمتتة	اعمال	ون�ساطات	
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اجلمعية	وتطوير	املوقع	الإلكرتوين	لفتح	قنوات	ات�سال	وتفاعل	جديدة	بني	اجلمعية	واع�سائها،	

الإن�ساءات،	ويف	 الأردنية	يف	قطاع	 العاملة	 الأيدي	 لت�سغيل	 اإلكرتونية	 تنفيذ	من�سة	 ا�سافة	اىل	

جمال	امل�سوؤولية	املجتمعية	قامت	اجلمعية	بعدة	ن�ساطات	اأهمها	تنفيذ	حملة	موائد	الرحمن	خالل	

�سهر	رم�سان	املبارك	لفطار	الطفال	الأيتام	يف	�ساحة	اجلمعية	ويف	حمافظات	اربد	والزرقاء.	

الزمالء	الكرام

ما	زال	هناك	الكثري	من	العمل	الذي	ينتظرنا	جميعًا	ملواجهة	الكثري	من	التحديات	الكبرية	التي	

ما	زالت	تواجه	عمل	هذا	القطاع،	والتي	�سوف	نتغلب	عليها	بدعمكم	وم�ساندتكم.	

وفقنا	اهلل	واإياكم	خلدمة	اردننا	الغايل	حتت	القيادة	الها�سمية	الغراء. 	

واهلل	ويل	التوفيق

املهند�س	زهري	العمري

رئي�س	جمل�س	االإدارة
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التقرير الإداري عن ال�ضنه املنتهية يف 2018/12/31 

عقد	جمل�س	الإدارة	اربعة	ع�س���ر	اجتماعًا	ر�س���ميًا	خالل	عام	2018	يف	حني	ان	املجل�س	كان	يف	حالة	انعقاد	

دائم	خالل	فرتات	متعدده	اهمها	مرحلة	الإحتجاج	على	نظام	البنية	والتنظيم	ملدينة	عمان	والتي	ا�سفرت	عن	

توقف	العمل	يف	م�ساريع	الإ�سكان	يف	عمان	واملحافظات	ملدة	اربعة	ايام.

و�سهد	هذا	العام	احداثًا	هامة	اأثرت	و�سوف	توؤثر	على	م�سرية	قطاع	الإ�سكان	يف	الردن	ورمبا	ل�سنوات	طويلة	

قادم���ة،	وهو	الأمر	الذي	يطال	املواطنني	وقدرتهم	يف	احل�س���ول	على	امل�س���كن	الدائم	واملنا�س���ب	لإمكانياتهم	

املادية	ويلبي	احتياجاتهم.

ولعل	اهم	هذه	الأحداث	�سدور	نظام	الأبنية	والتنظيم	ملدينة	عمان،	ونظام	الأبنية	وتنظيم	املدن	والقرى.

كم���ا	ق���ام	املجل�س	بالتوقيع	عل���ى	عدد	من	مذكرات	التفاهم	مع	موؤ�س�س���ات	اهلي���ة	ومنظمات	جمتمع	مدين	

لتعظيم	الفائدة	من	خدماتها	لأع�ساء	اجلمعية.

وفيما	يلي	ابرز	هذه	الن�ساطات:-

اأوًل: انظمة الأبنية والتنظيم

�س���در	بتاريخ	2018/1/29	ليطب���ق	يف	2018/5/1	نظام	الأبنية	والتنظيم	ملدينة	عمان	رقم	)28(	ل�س���نة	

2018		دون	الأخذ	بالعديد	من	املالحظات	التي	قدمتها	اجلمعية	وع�سر	جهات	ت�سم	كال	من	نقابة	املهند�سني	

الأردنيني	ونقابة	املقاولني	الأردنيني	وهيئة	املكاتب	الهند�سية	وغرفة	جتارة	الأردن	وغرفة	جتارة	عمان	وغرفة	

�س���ناعة	الأردن	وغرفة	�س���ناعة	عمان	وجمعية	امل�ست�س���فيات	الأردنية	ومنتدى	الأعمال	الهند�سي،	بالرغم	من	

املطالب���ات	املتعددة	الت���ي	قدمتها	هذه	اجلهات	اإىل	اأمان���ة	عمان	الكربى	واجلهات	املعنية	الأخرى،	ب�س���رورة	

الأخذ	بهذه	املالحظات	تفاديًا	لالآثار	ال�س���لبية	لعدد	من	بنود	النظام	والتي	�س���وف	تلحق	اأفدح	الأ�سرار	بقطاع	

الإ�سكان	وبع�سرات	القطاعات	املرتبطة	به	والتي	توفر	ع�سرات	الآلف	من	فر�س	العمل	للمواطنني		اإ�سافة	اإىل	

امل�س	بفر�س	املواطنني	خا�س���ة	من	الفئات	ذوي	الدخول	املحدودة	واملتو�سطة	يف	احل�سول	على	ال�سكن	املالئم	

�سمن	قدراتهم	املالية،	الأمر	الذي	يهدد	المن	املجتمعي.

تتمثل	مالحظات	اجلمعية	و�سركائها	على	نظام	الأبنية	والتنظيم	اجلديد	بالعديد	من	النقاط	اأبرزها	ما	مت	

ا�سافته	من	مفهوم	جديد	يتعلق	بالكثافة	ال�سكنية	الذي	�سيوؤدي	اإىل	اإلزام	امل�ستثمرين	باإن�ساء	�سقق	مب�ساحات	

كبرية	ل	تلبي	اإحتياجات	الغالبية	العظمى	من	املواطنني،	كذلك	فر�س	النظام	توفري	مواقف	�سيارات	اإ�سافية	

لالإ�ستعمالت	التجارية	وال�سناعية	واخلدمية	وعدد	من	الإ�ستعمالت	ال�سكنية،	كما	رفع	النظام	ر�سوم	ترخي�س	

الأبنية	ب�سكل	مبالغ	فيه،	كما	بالغ	يف	فر�س	الغرامات.	

كذلك	تقدمت	اجلمعية	وال�سركاء	بعدد	من	املقرتحات	الإ�سافية		التي	من	�ساأنها	متكني	املواطن	من	متلك	

�س���كن	مالئم	و�س���من	قدراته	املالية	من	خالل	تخفي�س	كلفة	اإن�ساء	ال�سقق	ال�س���كنية،	حيث	مت	اإقرتاح	التو�سع	
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العام���ودي	من	خالل	زيادة	الطوابق	�س���من	حمددات	معينة	وترخي�س	بالك���ني	يف	الإرتدادات	الأمامية	وعدم	

اإحت�سابها	�سمن	الن�سبة	املئوية	لالأبنية	ال�سكنية	�سمن	حمددات	تنظيمية	معينة،	وتخفي�س	الإرتدادات	اجلانبية	

واخللفية	مبقدار	10%	وزيادة	الن�س���بة	املئوية	للبناء	باملقدار	الذي	تتيحه	هذه	التخفي�س���ات	على	الرتدادات،	

اإ�سافة	اإىل	اإقرتاح	املوافقة	على	ترخي�س	جزء	من	طابق	ال�سطح	يف	الواجهة	الأمامية	يرتبط	بالطابق	الأخري	

مبا�سرة	ويتبع	له	�سمن	درج	داخلي.

مع	اإ�س���تمرار	اجلهات	احلكومية	املعنية	باإ�س���رارها	عل���ى	فر�س	نظام	الأبنية	والتنظي���م	ملدينة	عمان	رقم	

)28(	ل�س���نة	2018	والإ�س���تمرار	يف	تنفيذ	نظام	الأبنية	وتنظيم	املدن	والقرى	رقم	)136(	ل�س���نة	2016	دون	

الخ���ذ	مبالحظ���ات	ومقرتحات	اجلمعية	و�س���ركائها،	فقد		قام	امل�س���تثمرون	يف	قطاع	الإ�س���كان	بعقد	اإجتماع	

حا�س���د	يف	مقر	اجلمعية	بتاريخ		2018/3/17		ملناق�س���ة	الإجراءات	الواجب	اإتخاذها	حيال	ذلك،	حيث	تقرر	

تفوي�س	جمل�س	الإدارة	اإتخاذ	الإجراءات	الت�سعيدية	املالئمة،	بناء	عليه	اتخذت	اجلمعية		عدد	من	اخلطوات	

والإجراءات	الإحتجاجية	ال�س���لمية،	مت	تتويجها	بالإ�س���راب	والتوقف	عن	العمل	يف	كافة	م�ساريع	الإ�سكان	ملدة	

اأ�س���بوع	اإعتب���ارا	من	تاريخ	2018/4/22،	بهدف	اإقناع	اجلهات	املعنية	ب�س���رورة	جتمي���د	العمل	بهذا	النظام،	

وفتح	باب	احلوار	مع	جمعية	امل�س���تثمرين	يف	قطاع	الإ�س���كان	و�س���ركائها	لإعادة	�س���ياغة	النظامني	مبا	يحقق	

م�س���الح	واإحتياجات	كافة	الأطراف،	وقد	قامت	اجلمعية	بوقف	الإ�س���راب	والإجراءات	الإحتجاجية	الأخرى	

بناء	على	تدخل	وزير	الأ�س���غال	العامة	والإ�س���كان	املهند�س	�س���امي	هل�س���ه،	حيث	وعد	كوزير	يف	احلكومة	وراٍع	

لقطاع	الإ�س���كان،	باملبا�س���رة	بفتح	حوار	مع	اجلمعية	يتم	من	خالله	مراجعة	اأنظمة	البناء	مبا	يلبي	اإحتياجات	

وم�سالح	كافة	الأطراف.				

نظرا	لعدم	حتقق	اأي	تقدم	فعلي	يف	هذا	املو�سوع	ب�سبب	التغيري	احلكومي	الذي	ح�سل	خالل	�سهر	حزيران،	

فقد	كثفت	اجلمعية	جهودها	واإت�س���التها	مع	خمتلف	الفعاليات	وخا�س���ة	اأركان	احلكومة	اجلديدة	واإع�س���اء	

جمل�س	النواب،	حيث	اأ�س���فر	ذلك	عن	تعهد	رئي�س	الوزراء	د.	عمر	الرزاز	بالعمل	على	تعديل	اأنظمة	البناء	يف	

مدينة	عمان	والبلديات	مبا	يوؤدي	اإىل	اإعادة	تن�س���يط	قطاع	الإ�س���كان	واإزالة	املعوق���ات	والعقبات	التي	تعرت�س	

الإ�ستثمار	يف	هذا	القطاع.

تابعت	اجلمعية	و�س���ركاوؤها	الإت�سال	مع	خمتلف	اجلهات	املعنية	لفتح	احلوار	حول	املواد	املختلف	عليها	يف	

نظام	الأبنية	والتنظيم،	حيث	متت	مبا�س���رة	احلوار	اأواخر	�س���هر	اآب	برعاية	املجل�س	الإقت�سادي	والإجتماعي		

ومت	عقد	العديد	من	الإجتماعات	بهذا	اخل�س���و�س	مب�س���اركة	ممثلني	من	وزارة	ال�س���وؤون	البلدية	واأمانة	عمان	

الكربى،		اإ�سافة	اإىل	ممثلي	كافة	اجلهات	املعنية،	حيث	مت	التو�سل	اإىل	توافق	على	اإجراء	العديد	من	التعديالت	

اجلوهري���ة	الإيجابية	على	نظام	الأبنية	وتنظيم	املدن	والقرى	�س���يتم	الإعالن	عنها	فور	اإ�س���تكمال	الإجراءات	

الت�س���ريعية	الالزمة،	اأما	بخ�س���و�س	نظام	الأبنية	والتنظيم	ملدينة	عمان،	فقد	مت	الإتفاق	على	املبا�س���رة	بعقد	

جل�سات	احلوار	الالزمة	مطلع	العام	القادم	2019	والتي	ما	زالت	م�ستمرة	حتى	اللحظة.	
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ثانيًا: نظام اإدارة البناء

قامت	وزارة	ال�س���وؤون	البلدية	باإعداد	م�س���ودة	وثيقة	“تعليمات	اإدارة	وتنظيم	ال�س���واحي	ال�س���كنية	�س���من	

مناطق	البلديات” اإ�س���تنادًا	اإىل	املادة	رقم	)61(	من	نظام	الأبنية	وتنظيم	املدن	والقرى	رقم	)136(	ل�س���نة	

2016	وتعديالت���ه،	وقد	ق���ام	املعنيون	لدى	الوزارة	بعر�س	هذه	الوثيقة	على	جمل����س	اإدارة	اجلمعية	يف	اإجتماع	

عق���د	يف	مق���ر	اجلمعية	لهذا	الغر����س،	حيث	ابدى	اأع�س���اء	املجل�س	العديد	من	املالحظ���ات	واملقرتحات	بهذا	

اخل�سو�س.

بن���اء	علي���ه	قامت	اجلمعي���ة	مبراجعة	م�س���ودة	الوثيقة	واإعداد	وثيقة	معدلة	مت	اإر�س���الها	اإىل	وزير	ال�س���وؤون	

البلدية	مبوجب	كتاب	اجلمعية	رقم	ج	م	�س/و	ب/3015	بتاريخ	2018/12/10،	وقد	مت	ت�س���مني	هذه	الوثيقة	

كافة	مالحظات	واإقرتاحات	اجلمعية	بهذا	اخل�سو�س.

ثالثًا: قانون امللكية العقارية

قام���ت	اجلمعي���ة	مبراجعة	م�س���ودة	م�س���روع	“قان���ون	امللكي���ة	العقارية	ل�س���نة	2017”،	وو�س���عت	عددا	من	

املالحظات	عليه،	مت	عر�س���ها	ومناق�س���تها	خالل	اجتماعات	اللجنة	القانونية	يف	جمل�س	النواب،	وقد	تركزت	

هذه	املالحظات	على	املواد	املتعلقة	بالوكالت	وامل�ساع	وحق	التملك	لل�سركات	او	الأجانب	واأحكام	اإدارة	الق�سم	

امل�سرتك	من	العقار،	وقد	مت	اإر�سالها	ر�سميًا	اإىل	رئي�س	اللجنة	القانونية	يف	املجل�س	مبوجب	كتاب	اجلمعية	رقم	

ج	م	�س/	نواب	/	3075	بتاريخ	2018/12/23.

رابعًا: قانون �ضريبة الدخل املعدل

�ساركت	اجلمعية	يف	الفعاليات	والإجتماعات	النقابية	التي	عقدت	تعبريا	عن	رف�س	القانون	املعدل	ل�سريبة	

الدخل،	كما	�س���اركت	يف	اإجتماعات	اللجان	النيابية	املخت�س���ة	التي	ناق�س���ت	م�س���ودة	القانون،	وطالب	ممثلو	

اجلمعية	بتخفي�س	ن�سبة	ال�سريبة	املقرتحة	على	امل�ستثمرين	يف	قطاع	الإ�سكان.

خام�ضًا: اإعادة هيكلة اجلهاز التنفيذي للجمعية

مت	اإعداد	درا�س���ة	لإعادة	هيكلة	اجلهاز	التنفيذي	للجمعي���ة،	لتحقيق	مزيد	من	الكفاءة	والفاعلية	يف	تنفيذ	

مهام	اجلمعية	وواجباتها،	حيث	مت	اإعداد	و�سف	للوظائف	وحتديد	موؤهالت	وخربات	اجلهاز	التنفيذي	الالزم	

لتنفيذ	املهام	املختلفة،		كما	مت	اإعداد	هيكل	تنظيمي	حمدث	للجهاز	الإداري	للجمعية،	اإ�سافة	اإىل	نظام	داخلي	

متت	امل�س���ادقة	عليه	من	وزارة	العمل،	و�س���من	هذا	الإط���ار	مت	تعيني	مدير	للدرا�س���ات	واإدارة	اجلودة	للقيام	

بكافة	املهام	املتعلقة	بالدرا�سات	وقواعد	البيانات	اخلا�سة	باجلمعية	وبقطاع	الإ�سكان	ب�سكل	عام،	اإ�سافة	اإىل	

متابعة	تنفيذ	متطلبات	اإدارة	اجلودة	يف	كافة	اأعمال	واأن�س���طة	اجلمعية،	كما	مت	تعيني	مدير	للرقابة	والتدقيق	

الداخلي،	ملتابعة	ومراقبة	كافة	اجلوانب	الإدارية	واملالية	يف	اجلمعية،	والتاأكد	من	توافقها	مع	النظام	الداخلي	

للجمعية،	ومع	الت�سريعات	والقوانني	ذات	العالقة.
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�ضاد�ضًا: اأمتتة اإجراءات وبيانات اجلمعية

مت	اإحالة	عطاء	لمتتة	اأعمال	ون�س���اطات	اجلمعية	وتطوير	املوقع	الإلكرتوين	للجمعية	وفتح	قنوات	اإت�س���ال	

وتفاعل	بني	اجلمعية	واأع�سائها	اإ�سافة	اإىل	اإتاحة	املجال	اأمام	امل�ستثمرين	من	اع�ساء	اجلمعية	لعر�س	وت�سويق	

اإنتاجهم	من	ال�س���قق	ال�س���كنية	�س���من	هذا	املوقع،	حيث	مت	تطوير	وحتديث	قاعدة	بيانات	اع�س���اء	اجلمعية،	

اإ�سافة	اإىل	اإن�ساء	من�سة	ي�ستطيع	من	خاللها	كافة	الفنيني	يف	قطاع	الإ�سكان	والراغبني	يف	العمل	الإعالن	عن	

خرباتهم	وموؤهالتهم	يف	جمالت	تخ�س�س���هم،	وي�ستطيع	امل�س���تثمرون	يف	قطاع	الإ�سكان	اإ�سافة	اإىل	املقاولني	

واملواطنني	العاديني	الدخول	اإىل	هذه	املن�سة،	واإختيار	الفنيني	الذين	يحتاجونهم	لتنفيذ	م�ساريعهم	واعمالهم	

املختلفة،	اإ�سافة	اإىل	ما	تقدم	�سيتم	اإن�ساء	ح�سابات	للربيد	الإلكرتوين	على	موقع	اجلمعية	لالأع�ساء	الراغبني	

بذلك،	ومع	تطبيق	يتم	ت�سغيله	على	الهواتف	اخللوية	الذكية	للدخول	اإىل	موقع	اجلمعية	الإلكرتوين	والإ�ستفادة	

من	اخلدمات	التي	يقدمها.

وقد	مت	�س���من	هذا	امل�س���روع	توفري	كافة	البنية	التحتية	الالزمة	من	اأجهزة	وخوادم	وملحقاتها	اإ�سافة	اإىل	

حتديث	كافة	اجهزة	الكمبيوتر	يف	اجلمعية.	

	

�ضابعًا: مذكرات التفاهم

1-	مذكرة	تفاهم	مع	م�سانع	اجلوف	لالأ�سمنت.

مت	التوقيع	بتاريخ	2018/2/5	على	مذكرة	تفاهم	بني	اجلمعية	و�س���ركة	ا�سمنت	اجلوف	يف	اململكة	العربية	

ال�سعودية	خالل	زيارة	املهند�س	حممد	بن	�سعيد	العطية	رئي�س	جمل�س	اإدارة	�سركة	ا�سمنت	اجلوف	اىل	الردن	

ولقائه	برئي�س	واع�ساء	جمل�س	الإدارة.	

وج���اء	توقيع	هذه	املذكرة	تتويجًا	لعدد	من	الزي���ارات	التي	قام	بها	نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	اىل	الريا�س	

وعقد	العديد	من	الإجتماعات	الر�س���مية	التي	متت	يف	الريا�س	ناق�س���ت	�س���بل	ا�س���ترياد	الأ�سمنت	اىل	الأردن	

ل�سالح	اجلمعية	لتوزيعه	على	اع�ساء	اجلمعية	ح�سب	احتياجاتهم.

وحددت	مذكرة	التفاهم	اآليات	ا�س���ترياد	الأ�س���منت	ح�س���ب	الأ�سعار	ال�س���ائدة	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	

وح�سب	الإحتياجات	الفعلية	ل�سركات	الإ�سكان	و�سيتم	تنفيذ	بنود	مذكرة	التفاهم	بهدف	احلفاظ	على	الأ�سعار	

العادلة	لالأ�سمنت	املنتج	يف	امل�سانع	الأردنية	يف	الوقت	املنا�سب	وبعد	فتح	باب	الإ�سترياد.	

2.	مذكرة	تفاهم	مع	جرار	للتدريب

مت	توقي���ع	مذك���رة	تفاهم	مع	جرار	للتدريب	وتاأهيل	الكوادر	الب�س���رية	بتاري���خ	2018/2/27	والتي	تعمل	يف	

جم���ال	التدريب	للح�س���ول	على	�س���هادة	دبلوم���ا	العلوم	العقارية	بالتعاون	مع	موؤ�س�س���ة	بريطاني���ة	“ ماكنتو�س	

رياليتي” والتي	تقدم	الدبلوما	للمهتمني	يف	منطقة	ال�سرق	الأو�سط	من	خالل	مركز	جرار	للتدريب	يف	الأردن.

ومبوج���ب	هذه	املذكرة	يتم	من	خالل	اجلمعية	تر�س���يح	الراغبني	باحل�س���ول	على	ه���ذه	الدبلوما	او	اي	من	
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الدورات	التدريبية	والتي	ت�س���مل	التطوير	العقاري،	ادارة	المالك،	ادارة	املرافق،	الو�ساطة	العقارية،	التثمني	

العقاري،	الرهن	العقاري	وغريها.	

3.	مذكرة	تفاهم	حول	التحكيم	يف	نزاعات	االأع�ساء

مت	التوقي���ع	عل���ى	مذكرة	تفاه���م	حول	التحكي���م	يف	نزاعات	من	يرغب	من	الأع�س���اء	وذل���ك	بني	اجلميعة	

وجمموع���ة	الرقابة	لالإ�ست�س���ارات	ال�س���رعية	واملالية	التي	تق���دم	التحكيم	بني	اطراف	النزاع	�س���من	املرجعية	

ال�سرعية	الإ�سالمية	وذلك	بتاريخ	2018/6/2.

وقد	مت	تعميم	حمتوى	هذه	املذكرة	على	كافة	الأع�ساء	لالإ�ستفادة	من	خدمات	التحكيم	حال	ن�سوب	نزاعات	

بني	الأع�ساء	او	بينهم	وبني	اي	جهه	اخرى.

وتلتزم	هذه	املمجموعة	بقانون	التحكيم	الأردين	رقم	31	ل�سنة	2001.	

4.	مذكرة	تفاهم	التدريب	والت�سغيل

�س���هد	هذا	العام	حت�س���ريات	مو�س���عة،	وُعقدت	اجتماعات	عديدة	لالإعداد	مل�سروع	تدريب	ال�سباب	الأردين	

على	مهن	اإن�س���ائية	بتكنولوجيا	حديثة	وتاأمني	فر�س	العمل		لهم	لدى	�س���ركات	الإ�س���كان	ويف	ال�س���واق	املحلية	

واخلارجية.

وترك���زت	ه���ذه	الإجتماعات	مع	كلية	لومينو�س	اجلامعية	التقنية	التي	�س���تعمل	عل���ى	تنفيذ	برامج	التدريب	

والتاأهيل	والت�سنيف	للطلبة	املقبولني	وتاأمني	منح	للطلبة	لتغطية	نفقات	تاأهيلهم	وتدريبهم	وتاأمني	موا�سالت	

لنقلهم.

وي�س���ارك	يف	هذا	امل�س���روع	�سركة	امل�س���اريع	املثالية	لل�سيانة	التي	�س���تقوم	بتحديد	قطاعات	العمل	املطلوبة	

وفقًا	لحتياجات	ال�س���وق،	وت�س���ارك	يف	اإعداد	الربنامج	التدريبي	والإختبارات	ومكان	التدريب،	كما	ي�س���ارك	

يف	هذا	امل�س���روع	�س���ندوق	حياة	للتعليم	الذي	�س���يعمل	على	تر�س���يح	جمموعة	من	الطلبة	الذين	تنطبق	عليهم	

املوا�س���فات،	ويعم���ل	عل���ى	مقابلته���م	والتاأكد	من	احتياجه���م	املادي	ورغبته���م	بالعمل	بعد	التخرج		و�س���يعمل	

ال�س���ندوق	على	تقدمي	مكافاآت	�س���هرية	للطلبة	املتدربني	بهدف	ت�سجيعهم	على	ال�ستمرار	يف	الربنامج	وعدم	

ترك	اي	منهم	لداعي	احلاجة	املالية،	وي�سهم	ال�سندوق	بالتعاون	مع	�سركة	امل�ساريع	املثالية	يف	تغطية	تكاليف	

برنامج	ال�س���ركة	والذي	يت�س���من	جمموعة	م���ن	الدورات	الإدارية	وال�س���لوكية	ومهارات	التوا�س���ل	مبا	يف	ذلك	

اعداد	احلقائب	التدريبية	وال�سيافة	ومكافاآت	املدربني.

و�س���تقوم	اجلمعية	بتحديد	قطاعات	العمل	املطلوبة	وفقا	لإحتياجات	ال�س���وق،	و�ست�سهم	يف	ت�سويق	امل�سروع	

يف	الو�س���اط	الر�س���مية	والأهلية	وتعمم	على	اع�س���ائها	فكرة	التدريب	والت�س���غيل	ومدى	اهمية	الإ�س���تفادة	من	

خدماتها	كما	تعمل	على	ت�س���جيعهم	القيام	بت�س���غيل	الفنيني	املدربني	املوؤهلني	على	اعلى	امل�ستويات	بهدف	رفع	

م�ستوى	املهن.

هذا	وقد	مت	توقيع	مذكرة	التفاهم	بني	الأطراف	الربعة	يف	مطلع	عام	2019.
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ثامنًا: املعار�س واملوؤمترات

1-معر�س	اك�سبو	الين	االأردن	2018

افتتح	رئي�س	جمل�س	الإدارة	م�ساء	يوم	2018/7/18	معر�س	�سكاي	لين	اك�سبو	2018	العقاري	يف	قاعة	زارا	

اك�سبو	بفندق	حياة	عمان	والذي	نظمه	موقع	عقاري	جو	الإلكرتوين	مب�ساركة	ع�سرات	من	�سركات	الإ�سكان.

و�س���هد	املعر�س	ح�س���ورًا	كثيفًا	من	املهتمني	ب�سراء	العقارات	بالإ�س���افة	اىل	العديد	من	القنوات	الف�سائية	

واملواقع	الإخبارية.

وقدم	املعر�س	ت�س���هيالت	للمواطنني	عن	طريق	�س���ركات	الإ�س���كان	امل�س���اركة	باإتاحة	اإمكانية	متلك	ال�سقق	

بالأق�ساط.

و�سهد	املعر�س	م�ساركات	عربية	دولية.	

2-املعر�س	الثاين	لال�سكانات	والعقارات	االأردين	2018

افتتح	وزير	الأ�س���غال	العامة	والإ�سكان	املهند�س	يحيي	الك�سبي	يوم	اخلمي�س	2018/8/30	مندوبًا	عن	 	

رئي����س	الوزراء	فعاليات	املعر�س	الثاين	لال�س���كانات	والعقارات	الأردين	2018	الذي	نظمته	اجلمعية	وا�س���تمر	

ثالثة	ايام	يف	ال�ساحة	املجاورة	ملبنى	اجلمعية.

واثنى	املهند�س	الك�س���بي	على	اجلهود	التي	تقوم	بها	اجلمعية	يف	تطوير	قطاع	الإ�س���كان	وحل	امل�س���اكل	التي	

يواجهها	امل�ستثمرون	يف	هذا	القطاع.

واو�س���ح	ان	الوزراة	ت�س���عى	بالتعاون	مع	اجلمعية	ونقابة	املقاولني	لتاأمني	ال�س���كن	املالئم	ل�س���رائح	املجتمع	

املختلفة	وبالأخ�س	الفقرية	منها.	و�س���ارك	يف	املعر�س	70	�سركة	ا�سكانية	عر�ست	الف	ال�سقق	ال�سكنية	ووفر	

بنك	�سفوة	الإ�سالمية	عرو�سًا	مميزة	لتمويل	عمليات	ال�سراء.

وقدمت	بع�س	ال�س���ركات	عرو�س���ًا	ح�س���رية	مميزة	لزوار	املعر�س	ت�س���مل	تركيب	مطبخ	جماين،	مكيفات	

جمانية،	اي�سال	عدادات	املاء	والكهرباء	جمانًا،	وخ�سمًا	خا�سًا	لزوار	املعر�س.

وقدم	بنك	�سفوة	الإ�سالمي	متوياًل	للم�ستفيدين	من	املعر�س	و�سل	اىل	90%	من	قيمة	ال�سقة	ولفرتة	�سداد	

ت�سل	لغاية	25	�سنة	وعائدًا	ثابتًا	ملدة	�سنتني	ي�سل	اىل	%7.99.

3-املعر�س	الدويل	الثاين	ع�سر	للبناء	واالإن�ساءات

�ساركت	اجلمعية	يف	املعر�س	الدويل	الثاين	ع�سر	للبناء	والإن�ساءات	وال�سناعات	الهند�سية	2018	والذي	نظمته	

نقابة	املقاولني	الأردنيني	وحظي	مب�ساركات	دولية	وا�سعة	من	تركيا	واليابان	وم�سر	وايطاليا	والهند	وغريها.	

وافتتح	املعر�س	مندوبا	عن	رئي�س	الوزراء	وزير	الأ�س���غال	العامة	والإ�سكان	والذي	يتزامن	مع	امللتقى	الثاين	

لإعمار	العراق	ودول	ال�سراع	يف	املنطقة.
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وقال	الوزير	ان	الأردن	ا�س���بح	مالذًا	لالإ�س���تثمار	وذلك	من	خالل	ايجاد	بيئة	ا�ستثمارية	منوذجية	متطورة	

توؤمن	باجلودة	والنوعية	كخيار	لال�ستمرار	والبقاء	وتعزيز	التوا�سل	والنفتاح	مع	اجلميع.

وا�س���اف	خالل	حفل	الإفتتاح	الذي	ح�س���ره	وزير	الأ�سغال	الفل�س���طيني	ان	هذا	املعر�س	ميثل	فر�سة	كبرية	

لتبادل	اخلربات	يف	البناء	والإن�ساءات	والقطاعات	الهند�سية،	وتاأتي	اقامته	ا�ستمرارًا	للتوا�سل	بني	القطاعات	

امل�ساركة	وكفر�سة	لت�سجيع	الإ�ستثمار	والت�ساركية	بني	القطاعات.	

4-	موؤمتر	ا�سرتاتيجيات	التعاون	بني	احتاد	املقاوالت	العربية

رعى	وزير	الأ�سغال	العامة	والإ�سكان	يف	اخلام�س	والع�سرين	من	�سهر	ني�سان	فعاليات	موؤمتر	ا�سرتاتيجيات	

التع���اون	ب���ني	النقابات	والإحت���ادات	العربية	للمق���اولت	والذي	نظمته	نقاب���ة	املقاولني	بالتع���اون	مع	اجلمعية	

وغرفتي	�سناعة	وجتارة	عمان	وغرفة	�سناعة	الأردن.	

واو�سى	املوؤمتر	بعقد	موؤمتر	يجمع	نقابات	واإحتادات	املقاولني	العرب	ووزراء	الإ�سكان	العرب	لبحث	مو�سوع	

اعادة	العمار.

والقى	رئي�س	اجلمعية	كلمة	يف	حفل	الإفتتاح	قال	فيها	ان	قطاع	الإن�س���اءات	يف	دولنا	العربية	ي�س���كل	حمركًا	

ا�سا�سيا	من	حمركات	التنمية	والذي	بدونه	ل	ت�سري	عجلة	التطور	والنماء،	فهو	يبني	وي�سيد	موفرًا	فر�س	العمل	

للمواطنني	ويفتح	افاقًا	رحبة	لتطور	واإزدهار	الع�سرات	من	القطاعات	الإقت�سادية	الخرى،	وهو	عن�سر	البناء	

والتعمري	لهذه	الوطان.

وا�ساف	ان	هذا	القطاع	مدعو	اليوم	للم�ساهمة	بكل	كفاءة	واإقتدار	يف	اعمار	دولنا	العربية	التي	خلقت	فيها	

الإ�سطرابات	والفنت	دمارًا	وخرابًا،	ويتطلب	منا	جميعا	ت�سافر	اجلهود	وتوحيدها	لإعادة	احلياة	والعافية	اىل	

املرافق	وامل�س���اكن	والبنى	التحتية	املدمرة،	وهنا	تربز	احلاجة	اىل		التعاون	والتن�س���يق	والتكامل	بني	املقاولني	

وامل�ستثمرين	الذين	ي�سكلون	مع	املكاتب	الهند�سية	الإ�ست�سارية	العنا�سر	الثالثة	لعملية	الت�سييد	والبناء.	

5-قمة	التعاون	االإقت�سادي	الرتكي	العربي	مل�ستلزمات	البناء	واالإ�ستثمار	العقاري

�ساركت	اجلمعية	باإجتماعات	قمة	التعاون	العربي	اخلام�س	مل�ستلزمات	البناء	والإ�ستثمار	التي	عقدت	يف	ا�سطنبول	

خالل	الفرتة	بني	19-2019/11/22	بوفد	�سم	ممثل	عن	جمل�س	الإدارة	وعدد	من	اع�ساء	الهيئة	العامة.

ونظ���م	اإجتماع���ات	القمة	جمعية	التعاون	امل�س���رتك	للبلدان	الرتكي���ة-	العربية	بالتعاون	م���ع	وزارة	التجارة	

الرتكية	وبح�س���ور	وزارات	التجارة	وال�س���ناعة	والتخطيط	العمراين	الرتكية	والعربية	والإحتادات	والنقابات	

وهيئات	الإ�ستثمار.

ومت	خ���الل	الجتماع	عر�س	الفر�س	الإ�س���تثمارية	املتوفرة	والت�س���هيالت	واخلدم���ات	التي	تقدمها	اجلهات	

الرتكية	لل�سركات	ورجال	الأعمال	وامل�ستثمرين	العرب	والأتراك.

و�س���ارك	يف	القمة	حوايل	1500	�س���ركة	ورجل	اعمال	وم�س���تثمر	م���ن	الدول	العربية	مع	200	�س���ركة	تركية	
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عار�س���ة	متخ�س�س���ة	يف	جمالت	وم�س���تلزمات	وتكنولوجيا	البناء	والديكور	الداخلي،	املفرو�سات،	واملطورين	

وامل�ستثمرين	العقاريني	واملقاولني	من	تركيا	والدول	العربية.

ويذك���ر	ان	اجلمعي���ة	يربطها	بروتوكول	تع���اون	مع	جمعية	التعاون	امل�س���رتك	للبلدان	الرتكي���ة	العربية	التي	

نظمت	اعمال	القمة.

تا�ضعًا: اإجتماعات ر�ضمية

1-	وزير	االإ�ستثمار	

قام	رئي�س	واع�س���اء	جمل�س	الإدارة	باأكرث	من	زيارة	اىل	وزير	الإ�س���تثمار	للتباحث	يف	ق�س���ايا	القطاع	والتي	

من	ابرزها	اعتبار	الإ�سكان	�سمن	خطة	حتفيز	النمو	الإقت�سادي	الأردين	لالعوام	2018-2022	�سمن	حمور	

قطاع	الهند�سة	والبناء	والإ�سكان.

كما	مت	بحث	املعيقات	التي	تواجه	م�سرية	قطاع	الإ�سكان	والتي	من	ابرزها	انظمة	البناء	وق�سايا	التمويل.	

كما	مت	بحث	اعتبار	الزمالء	ال�س���وريني	اع�س���اء	اجلمعية	الذين	يعملون	يف	اململكة	منذ	ع�س���ر	�سنوات	 	

واكرث	لتنطبق	عليهم	�س���روط	منح	اجلن�س���ية	وكان	هناك	جتاوب	من	وزير	الإ�ستثمار	والعمل	متوا�سل	مع	هيئة	

ت�سجيع	الإ�ستثمار	لتحقيق	ذلك.	

2-وزير	االأ�سغال	العامة	واالإ�سكان

قام	رئي�س	واع�ساء	جمل�س	الإدارة	بزيارات	عديدة	اىل	وزراء	الأ�سغال	العامة	والإ�سكان	الذين	تعاقبوا	على	

ال���وزارة	خالل	عام	2018	حيث	مت	عر�س	�س���لبيات	ومعيقات	نظام	الأبنية	والتنظيم	ملدينة	عمان	وال�س���لبيات	

واملعيقات	التي	تواجه	م�س���رية	قطاع	الإ�س���كان،	والق�سايا	التي	يعاين	م�ستثمرو	الإ�سكان	واحللول	املقرتحة	من	

اجلمعية.

كما	قام	وزراء	ال�سغال	العامة	والإ�سكان	باأكرث	من	زيارة	للجمعية.	

3-وزير	ال�سوؤون	البلدية

قام	وزير	ال�سوؤون	البلدية	بزيارة	اىل	اجلمعية	بتاريخ	2018/6/30	يرافقه	عدد	من	كبار	م�سوؤويل	الوزارة	

حيث	التقى	مع	رئي�س	واع�ساء	جمل�س	الإدارة	وفريق	املبادرة	الوطنية	لال�سكان.

وا�س���تمع	الوزير	اىل	�س���رح	كام���ل	حول	املب���اردة	الوطنية	لال�س���كان	واأثرها	الإقت�س���ادي	والإجتماعي	على	

القت�س���اد	الكلي	وتاأثريها	على	�س���وق	الإ�س���كان،	حيث	�ستقوم	بتزويد	ال�س���وق	املحلي	بالوحدات	ال�سكنية	ذات	

الكلفة	املعقولة	التي	تتنا�سب	مع	دخول	خمتلف	�سرائح	املجتمع	الأردين	وقادرة	على	تلبية	اإحتياجات	ا�سرهم،	

كما	انها	�ستعمل	على	توليد	فر�س	العمل	وامل�ساهمة	يف	ت�سغيل	اللف	من	املهند�سني	والفنيني	والعمالة	الأردنية	

التي	�سيتم	اخ�ساعها	لدورات	تدريبية	متخ�س�سة.
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وابدى	الوزير	اعجابه	بالفكار	التي	طرحتها	املبادرة	واعلن	تاأييده	التام	لها	ومت	الإتفاق	على	و�سع	تعليمات	

تنفيذية	حتدد	واجبات	والتزامات	كافة	الطراف	املعنية	بتنفيذ	املبادرة.	

4-وزير	ال�سناعة	والتجارة	والتموين

ق���ام	رئي����س	املجل�س	برفقة	عدد	من	اع�س���اء	جمل�س	الإدارة	باكرث	من	زيارة	اىل	وزير	ال�س���ناعة	والتجارة	

والتموين،	حيث	ُعقدت	اجتماعات	عديدة	للتباحث	يف	الق�س���ايا	املرتبطة	بقطاع	الإ�س���كان	وخا�س���ة	مو�س���وع	

الإرتفاع	غري	املربر	لأ�سعار	الأ�سمنت	واحلديد.

وطالب	املجل�س	ب�س���رورة	اعتبار	مادتي	احلديد	وال�س���منت	مادتني	ا�سرتاتيجيتني	ويجب	على	الوزارة	 	

التدخل	لكبح	ارتفاع	الأ�سعار	غري	املربر	والبحث	عن	�سعر	عادل	ومتوازن.	

5-وزير	املياه	والري

قام	رئي�س	املجل�س	ويرافقه	عدد	من	اع�ساء	جمل�س	الإدارة	بزيارة	اىل	وزير	املياه	والري	حيث	مت	التباحث	

يف	العراقيل	التي	تواجهها	�س���ركات	الإ�س���كان	اذ	يتم	اجبار	�س���ركات	الإ�س���كان	على	تو�س���يل	خطوط	ال�سرف	

ال�س���حي	وخطوط	املياه	للمبنى	على	نفقتها	اخلا�سه	حتت	ذرائع	خمتلفة،	كذلك	فر�س	مبلغ	200	دينار	بدون	

�سند	قانوين	على	كل	مرت	طويل	للخط	املوازي،	والتاأخري	يف	تركيب	عدادات	الوحدات	ال�سكنية.

وقد	وعد	الوزير	بدرا�س���ة	كافة	هذه	الق�س���ايا	والتو�س���ل	اىل	حلول	ب�س���اأنها.	ومت	حتديد	�سابط	ارتباط	بني	

الوزارة	واجلمعية.

6-	رئي�س	جمل�س	النواب

التق���ى	رئي�س	جمل����س	الإدارة	يرافقه	عدد	من	اع�س���اء	املجل�س	رئي�س	جمل�س	الن���واب	يف	مكتبه	يف	جمل�س	

الأمة	للتباحث	حول	انظمة	البناء	وخا�س���ة	نظام	الأبنية	والتنظيم	ملدينة	عمان	وذلك	قبل	�س���دوره،	وكذلك	مت	

لق���اء	اخر	بعد	�س���دوره	يف	حماوله	من	اجلمعية	تعديل	النظام	ورفع	الظل���م	الذي	تعر�س	له	العاملون	يف	قطاع	

ال�سكان،	مما	�سبب	تراجعًا	يف	ن�ساط	القطاع،	المر	الذي	اربك	باقي	القطاعات	املرتبطة	معه.	

عا�ضرًا- فرع اربد 

اواًل-	جلنة	االإدارة

اوكل	جمل�س	الإدارة	ادارة	فرع	اربد	اىل	جلنة	ُم�سكلة	من	�سبعة	اع�ساء	من	الهيئة	العامة	امل�سهود	لهم	بحب	

اخلدمة	العامة	وهم	ال�سادة:-

• زيد	�سقريات.	
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• يو�سف	القرعان.	

• حممد	البطاينة.	

• عادل	�سمارة.	

• زياد	هيالت.	

• �سميح	عواودة.	

• طارق	بني	هاين.	

لدارة	فرع	اربد	وقرر	ان	يكون	ال�س���يد	زيد	�س���قريات	م�سوؤوًل	لهذه	اللجنة	وم�ساعدًا	لرئي�س	اجلمعية	لإدارة	

�سوؤون	فرع	اربد.	

تانياً-	مقر	اجلمعية	يف	اربد

بناء	على	املطالبات	العديدة	واملتكررة	من	الزمالء	اع�ساء	الهيئة	العامة	يف	حمافظة	اربد	وبناء	على	 	

الوع���ود	التي	التزم	بها	جمل�س	الإدارة	خالل	اجتماع���ات	الهيئات	العامة	املتعاقبة،	اتخذ	جمل�س	الإدارة	قرارًا	

بالبحث	عن	مقر	منا�س���ب	للجمعية	يلبي	احتياجات	اع�س���اء	الهيئة	العامة	املتزاي���دة	الذين	يزيد	عددهم	عن	

ثالثمائة	ع�سو	ويلبي	احتياجاتهم	ويليق	بامل�ستثمرين.

ومل	يت���م	العثور	على	مبنى	منا�س���ب،	لذا	مت	اتخاذ	قرار	ب�س���راء	ار�س	منا�س���بة	مب�س���احة	دومن	و	157	 	

مرتًا	مربعا	وموقعها	طريق	احل�س���ن	يتم	حاليا	عمل	الت�س���اميم	الالزمة	للبناء	و�سيبا�سر	بالبناء	حال	انتهاء	

الت�ساميم	والرتاخي�س.

حادي ع�ضر: مبادرة الإ�ضكان الوطنية

عر�س	رئي�س	اجلميعة	يف	لقاء	مع	رئي�س	الوزراء	وعدد	من	الوزراء	بح�سور	امني	عمان	مبادرة	اجلمعية	 	

لطرح	م�س���اريع	ا�س���كان	جديدة	تتوافق	ومتطلبات	خمتلف	ال�سرائح	الإجتماعية	وتركز	خ�سو�سا	على	ال�سباب	

من	ناحية	التكاليف	واملوا�سفات	احلديثة	والإدارة	املنظمة.

وحتمل	املبادرة	عنوان	“ مبادرة	الإ�سكان	الوطنية” لعموم	مدن	وحمافظات	اململكة.	

وحازت	املبادرة	على	اهتمام	رئي�س	الوزراء	الذي	طلب	البدء	بالدرا�سات	الالزمة	لتحديد	امكانية	تنفيذها.

ومت	ت�سميم	هذه	املبادرة	بالتعاون	مع	معايل	املهند�س	يو�سف	حيا�سات	ومعايل	املهند�س	�سحادة	ابو	هديب	

واملهند�س	عامر	الب�س���ري	واملهند�س	�س���كري	ها�س���م	واملهند�س	هاين	الن�سور	من	موؤ�س�س���ة	الإ�سكان	واملهند�سة	

بيان	جرادات	من	موؤ�س�س���ة	ال�س���كان	واملهند�س	ان�س	عزايزه	ملدة	تزيد	عن	�سنة	بهدف	اخلروج	مببادرات	غري	

تقليدية	لإن�س���اء	م�ساريع	ا�س���كانية	متكن	الأ�سر	امل�ستهدفة	من	احل�س���ول	على	امل�سكن	املالئم	و�سمن	قدراتها	

املالية،	�سمن	�سواحي	�سكنية	جاذبة	بكلف	منا�سبة.
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وت�ستهدف	املباردة	اإن�ساء	�سواحي	�سكينة	جديدة	متكاملة	اخلدمات	العامة	من	املدار�س	واملراكز	ال�سحية	

وغريها،	بالإ�سافة	اىل	باقي	خدمات	البنية	التحتية	من	�سوارع	واإنارة	وحدائق،	ُتنفذ	وحداتها	ال�سكنية	باأحكام	

بن���اء	خا�س���ة	مقابل	دعم	املطور	باأحكام	البن���اء	وجملة	من	الإعفاءات	من	عوائد	التنظيم	ور�س���وم	نقل	امللكية	

واملباردة	قابلة	للتطبيق	على	قطع	ارا�سي	ابتداًء	من	30	دومن	فما	فوق.

و�سُتتيج	هذه	املباردة	للعائالت	التي	يرتاوح	دخلها	ال�سهري	بني	500-1000	الإ�ستفادة	من	وحداتها	ال�سكنية	

بقرو�س	مي�سرة	بالتعاون	مع	البنك	املركزي	الردين	والبنوك	الأردنية	بفائدة	مدعومة.	

و�س���تعمل	املباردة	على	خل���ق	الأف	فر�س	العمل	لالأردني���ني	واإيجاد	برامج	تدريبية	خا�س���ة	باملهن	املطلوبة	

لإن�ساء	هذه	ال�سواحي	ال�سكنية	مما	�سيعمل	على	تن�سيط	الإقت�ساد	على	م�ستوى	اململكة.

وقد	اختارت	اجلمعية	منوذجا	واقعيًا	وهي	قطعة	ار�س	يف	احد	مواقع	العا�سمة	وقامت	بت�سميم	منوذج	مع	

اجراء	الدرا�س���ات	الالزمة	من	حيث	امل�ساحة	ال�سكنية	واخلدمية	واحلدائق	والتكاليف	واآلية	التمويل	واجلدوى	

الإقت�سادية.

ثاين ع�ضر: زيارة جلنة اخلدمات يف جمل�س الأعيان

ق���ام	الدكتور	عبدالرزاق	طبي�س���ات	رئي����س	جلنة	اخلدمات	يف	جمل�س	الأعيان	واع�س���اء	اللجنة	بزيارة	اىل	

اجلمعية	يوم	ال�س���بت	2018/9/22	حيث	التقى	مع	رئي�س	اجلمعية	واع�س���اء	جمل�س	الإدارة	وا�ستمعت	اللجنة	

اىل	عر�س	�س���امل	عن	املبادرة	الوطنية	لالإ�سكان	التي	ت�س���تهدف	اإن�ساء	�سواحي	�سكنية	جديدة	�سمن	معايري	

وموا�سفات	مميزة	توؤمن	للمواطنيني	من	ذوي	الدخل	املحدود	احل�سول	على	م�سكن	يلبي	احتياجاتهم	و�سمن	

مقدرتهم	املالية.

واك���دت	اللجن���ة	دعمها	لهذه	املباردة	التي	�ست�س���اهم	يف	التخفيف	عن	املواطن���ني	مطالبني	باأن	يكون	يف	كل	

حمافظة	نواة	ملدينة	جديدة	بعيدة	عن	الإكتظاظ	ال�سكاين	وخا�سة	يف	املناطق	املوجودة	خارج	التنظيم.

كما	ا�س���تمعت	اللجنة	اىل	عر�س	�س���امل	عن	املعيقات	التي	يعاين	منها	قطاع	الإ�س���كان	و�س���بل	�س���د	العجز	

املرتاكم	يف	الوحدات	ال�سكنية	يف	ظل	اإرتفاع	م�ساهمة	ثمن	الر�س	يف	كلفة	امل�سروع	ال�سكني	اىل	نحو	60	باملئة	

من	الكلفة	الإجمالية.

ثالث ع�ضر: النافذة الإ�ضتثمارية ملديرية ت�ضجيل ارا�ضي الزرقاء

ت�س���هياًل	عل���ى	اع�س���اء	اجلمعية	العاملني	يف	حمافظ���ة	الزرقاء	مت	الإتف���اق	مع	مدير	عام	دائرة	الأرا�س���ي	

وامل�س���احة	لعمل	قاعة	خا�س���ة	للم�س���تثمرين	�س���من	حرم	مديرية	ت�س���جيل	ارا�س���ي	الزرق���اء	ومت	تنفيذ	قاعة	

خم�س�سة	لإ�ستخدام	اع�ساء	اجلمعية	عند	مراجعتهم	ملديرية	الت�سجيل	وتزويدها	بالثاث	الالزم.
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رابع ع�ضر: التاأمني ال�ضحي

مت	جتديد	عقد	التاأمني	ال�س���حي	مع	ال�س���ركة	الأردنية	الفرن�سية	للتاأمني	لعام	2018	بعد	ان	قامت	اجلمعية	

باإ�ستدراج	عرو�س	من	جمموعة	من	�سركات	التاأمني،	حيث	متت	درا�سة	الأ�سعار	مقارنة	باملنافع	والإ�ستثناءات	

وعممت	املعلومات	ال�س���رورية	لالإ�س���رتاك	على	اع�س���اء	الهيئة	حيث	�س���ارك	عدد	من	الزمالء	اع�ساء	الهيئة	

العامة	يف	التاأمني	ال�سحي	الإختياري.	

التاأمني	املجاين

بناء	على	قرار	الهيئة	العامة	يف	اجتماعها	الأخري	فقد	مت	ا�س���تدراج	عرو�س	من	عدد	من	�س���ركات	التاأمني	

لربنامج	تاأمني	طبي	داخل	امل�ست�سفى	وتاأمني	تكافلي	يغطي	حالت	الوفاة	والعجز.

وبعد	درا�سة	العرو�س	مت	اختيار	اف�سل	ال�سعار	والتغطيات	ل�سمول	جميع	الأع�ساء	يف	هذين	التاأمينني	حيث	

�ستقوم	اجلمعية	بتغطية	نفقاتهما	مع	امكانية	ا�سراك	افراد	ا�سر	الع�ساء	او	موظفيهم	مقابل	ر�سوم	معقولة.	

ومت	العالن	عن	هذا	الربنامج	ولكننا	وبالرغم	من	الدعوات	املتعددة	التي	ار�س���لت	اىل	اع�ساء	الهيئة	 	

العام���ة	مل	يب���ادر	العدد	املطلوب	اىل	تعبئة	الطلبات	الر�س���مية	لال�س���رتاك	بالتاأمني،	مم���ا	ادى	اىل	تاأخر	بدء	

التاأمني	اىل	مطلع	العام	اجلديد	2019	الذي	ا�س���بح	�ساري	املفعول	ومت	ت�سليم	بطاقات	التاأمني	ال�سحي	داخل	

امل�ست�سفى	اىل	الأع�ساء	امل�سرتكني.

خام�س ع�ضر: ق�ضايا الكهرباء

تابعت	اجلمعية	خالل	هذا	العام	جهودها	مع	�س���ركة	الكهرب���اء	الأردنية	وهيئة	تنظيم	قطاع	الكهرباء	 	

واملع���ادن	حي���ث	مت	عقد	عدد	م���ن	الإجتماعات	واللقاءات	لبحث	عدة	موا�س���يع	منها	حمط���ات	التحويل	داخل	

العمارات	ال�س���كنية،	عدادات	اخلدمات	)3	فاز(	وامل�س���جلة	باأ�سم	�سركات	الإ�س���كان	وتبقى	كذلك	عند	انتهاء	

عملية	البيع	وت�س���جيل	ال�سقق	ال�سكنية	با�س���ماء	املواطنني	امل�سرتين،	حيث	مت	الإتفاق	على	اآلية	لتغيري	ا�سرتاك	

العدادات	القدمية	لت�سبح	باإ�سم	�سكان	البنايات	واآلية	للعدادات	اجلديدة	التي	تركب	لحقًا	بحيث	يتم	حتويل	

اإ�سرتاك	العداد	اىل	ا�سماء	امل�سرتين	تلقائيا	عند	بيع	اخر	�سقة.

كما	مت	بحث	الإ�سراع	يف	تركيب	العدادات	لل�سقق	ال�سكنية	املعدة	للبيع	وعلى	ان	يتم	تركيب	كامل	العدادات	

من	نوع	خا�س	بحيث	يتم	ف�سل	اخلدمة	عنها	اآليًا	عندما	تكون	فارغة،	واإي�سال	التيار	الكهربائي	عند	ا�سغالها	

من	قبل	امل�سرتين	الكرتونيًا	من	قبل	�سركة	الكهرباء.

كما	مت	متابعة	ال�سكاوي	التي	ترد	اىل	اجلمعية	من	�سركات	الإ�سكان	والتو�سل	اىل	حلول	مع	�سركة	الكهرباء	

تر�سي	�سركات	الإ�سكان.	
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�ضاد�س ع�ضر: خدمات الأع�ضاء

مكتب	مديرية	العمل

ا�س���تمر	مكتب	مديرية	العمل	يف	اجلمعية	ولل�س���نة	الثانية	على	التوايل	باإ�س���تقبال	طلبات	�س���ركات	الإ�سكان	

اخلا�سة	بالعمالة	الوافدة	وتطبيق	مذكرة	التفاهم	املوقعة	بني	اجلمعية	ووزارة	العمل.

وقد	جنمت	عدة	م�س���اكل	خالل	التطبيق	حيث	مت	ت�س���كيل	جلنة	م�سرتكة	بني	اجلمعية	والوزارة	لعادة	 	

درا�س���ة	مذكرة	التفاهم	بهدف	تقدمي	املزيد	من	الت�س���هيالت	لع�س���اء	اجلمعية	وخا�س���ة	فيما	يتعلق	ب�سروط	

جتديد	ت�ساريح	العمل	للعمالة	الوافدة.

مكتب	دائرة	االرا�سي	وامل�ساحة

ا�س���تمر	مكتب	دائرة	الرا�سي	وامل�ساحة	با�ستقبال	معامالت	الع�س���اء	اخلا�سة	باإ�ستخراج	�سندات	امللكية	

وخمططات	الرا�سي	وغريها	من	الوثائق.

وتقدم	خدمات	مكتب	الأرا�سي	ل�سركات	ال�سكان	الع�ساء	يف	اجلمعية	بكل	ُي�سر	و�سهولة	ويف	وقت	قيا�سي.	

مكتب	كاتب	العدل

وا�س���ل	كاتب	العدل	عقد	الوكالت	املختلفة	وت�س���ديقها	ل�س���ركات	الإ�سكان	الع�س���اء	يف	اجلمعية	واجناز	

معامالتهم	خالل	اوقات	ق�سرية	وخدمة	مميزة.	

�ضابع ع�ضر:  التعاون مع احتاد املطورين الفل�ضطينيني العقاري

تابع���ت	اجلمعي���ة	جهودها	يف	توثيق	اوا�س���ر	التعاون	والتن�س���يق	مع	احتاد	املطوري���ن	يف	القطاع	العقاري	يف	

فل�س���طني	وذلك	جت�سيدا	للعالقة	الخوية	بني	ال�سعبني	ال�س���قيقيني	الردين	والفل�سطيني	والعالقة	املميزة	بني	

م�ستثمري	ال�سكان	يف	الردن	وفل�سطني.

وا�س���تقبلت	اجلمعي���ة	رئي�س	الإحت���اد	خالل	زي���ارات	عديدة	يف	اجلمعي���ة	لبحث	وتعزيز	عالق���ات	التعاون	

امل�سرتك.	

ثامن ع�ضر:  درا�ضة فجوة املوارد الب�ضرية يف قطاع الإن�ضاءات 

�س���اركت	اجلمعية	يف	الدرا�س���ة	التي	اعدها	املركز	الوطن���ي	لتنمية	املوارد	الب�س���رية	حول	الفجوة	بني	 	

جانبي	العر�س	والطلب	يف	قطاع	الإن�ساءات	والتي	�سدرت	يف	�سهر	حزيران	من	عام	2018.

وت�س���منت	الدرا�سة	حتلياًل	جلانب	الطلب	يف	قطاع	الإن�ساءات	ت�سمن	انتاج	من�ساآت	قطاع	الإن�ساءات،	 	

اخل�س���ائ�س	الكمي���ة	والنوعية	للعامل���ني	يف	قطاع	الن�س���اءات،	والحتياج���ات	التعليمي���ة	والتدريبية	احلالية	
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وامل�ستقبلية	للموؤ�س�سات	يف	قطاع	الإن�ساءات،	واحتياجات	موؤ�س�سات	القطاع	الكمية	من	العاملني،	وخ�سائ�سهم	

واملهارات	العامة	املطلوب	توفرها	لدى	العاملني،	وغريها	من	املوا�سيع.

كما	ت�س���منت	الدرا�سة	حتلياًل	جلانب	العر�س	يف	القطاع	من	حيث	ر�سد	اهم	اجلهات	املزودة	للتعليم	 	

والتدريب	وانواع	الربامج	التعليمية	املطبقة	واملهارات	العامة	املت�س���منة	يف	برامج	اعداد	العاملني	وبرامج	رفع	

الكفاءة	للعاملني.	

وبينت	الدرا�سة	الفجوة	بني	العر�س	والطلب	وو�سعت	خطة	لتنمية	املوارد	الب�سرية	يف	قطاع	الإن�ساءات.	 	

تا�ضع ع�ضر:  امل�ضوؤولية املجتمعية

وا�سلت	اجلمعية	دورها	يف	حتمل	م�سوؤولياتها	جتاه	املجتمع	املحلي	واملوؤ�س�سات	الأهلية	�سمن	امل�سوؤولية	 	

املجتمعية	التي	ت�ساهم	من	خاللها	يف	الت�سدي	مل�سكلتي	الفقر	والبطالة	وحت�سني	الواقع	املعي�سي	لال�سر	الأكرث	

احتياجًا.

وخالل	عام	2018	مت	�سرف	ما	جمموعه	حوايل	50	الف	دينار	مت	انفاقها	على	النحو	الأتي: 	

• دعم	جرحى	القوات	امل�سلحة.	

• دعم	جرحى	قطاع	غزة	الذين	تعاجلوا	يف	مدينة	احل�سني	الطبية.	

• دعم	حملة	فزعة	اهل	لرتميم	بيوت	الفقراء.	

• دعم	طالب	جامعيني.	

• دعم	ان�سطة	جمعيات	خريية.	

• حملة	افطار	�سائم	يف	عمان	والزرقاء	واربد.		

حيث	نفذت	اجلمعية	خالل	�س���هر	رم�سان	املبارك	“حملة	افطار	�سائم” ا�ستهدفت	اقامة	افطار	رم�ساين	

طوال	ال�س���هر	الف�س���يل	ملجموعات	من	الأطفال	اليتام،	وكانت	توؤمن	موا�س���الت	لإح�س���ارهم	من	مراكزهم	

او	جمعياته���م	اىل	اجلمعي���ة	لتن���اول	وجبة	الإفطار	وتعيده���م	اىل	مواقعهم،	كما	دع���ت	يف	بع�س	اليام	اهايل	

الطفال،	وت�سمنت	برامج	هذه	اليام	الرم�سانية	العابًا	ترفيهية	لالطفال.	
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جمعية امل�ضتثمرين يف قطاع الإ�ضكان الردين

عمان - الأردن

البيانات احل�ضابية اخلتامية وتقرير

مراقبي احل�ضابات كما يف 31 كانون اأول 2018
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  تقــــرير المحاسب القانوني المستقل 
  

 العامة أعضاء الهيئةالســـــــــــــادة 
  المحترمين قطاع االسكان االردنيجمعية المستثمرين في           

 المملكـــة األردنية الهاشمية -عمان         
  

 الـــــــــــــــــــــــــــرأي
  

، والتي ) لجمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني(لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
، وكل من بيان الدخل الشامل 2018كانون األول  31تتكون من بيان المركز المالي كما في 

في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ،  وبيان التغيرات
  .واإليضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز 
، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية  للفترة 2018كانون األول  31في كما  للجمعيهالمالي 

  .المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

  اساس الـــــــــــرأي 
  

تم  إن مسؤوليتنا وفقًا لتلك المعايير والتي قد. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية
ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات 

وفقًا  لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية  الجمعيهنحن مستقلين عن . المالية
هذه البيانات ذات الصلة بتدقيقنا ل" دليل قواعد السلوك االخالقي للمحاسبين المهنيين"للمحاسبين 

  .و أننا أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك المتطلبات, المالية 
في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسًا نعتمد عليه عند إبداء 

  .رأينا
  
  

  مسؤولية اإلدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية
  

إلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير إن ا
الدولية إلعداد التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد 

  .بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية ، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ
, على اإلستمرارية الجمعيةوتشمل مسؤولية اإلدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة كما 

وٕاستخدام اساس  الجمعيهواإلفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية 
أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها  الجمعيهاإلستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي اإلدارة تصفية 

  .يًال منطقيًا عن ذلكبد
 

  .للجمعيةالمسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية 
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  مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية
  

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من  
و وٕاصدار تقرير التدقيق والذي , سواًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, الجوهريةاألخطاء 

  .يتضمن رأينا حولها
  

ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقًا , التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد 
  .وجدتللمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائمًا إكتشاف األخطاء الجوهرية حتى وٕان 

 
يمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي 

  .البيانات المالية االقتصاديةي ر بشكل معقول على قرارات مستخدمأو في مجموعها قد تؤث
   

 كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و
  :باإلضافة الى, المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق 

  
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال  -   

أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، 
ان خطر عدم إكتشاف أية . يق كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأيناوالحصول على أدلة تدق

أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان اإلحتيال قد يشتمل 
  .على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية

  
ابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم الحصول على فهم ألنظمة الرق -   

إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة 
 .الجمعيهالداخلية في 

  
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات   - 

 .من قبل اإلدارةذات العالقة المعدة 
  
التوصل إلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ،  -   

وٕاستنادًا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن 
 على الجمعيهجوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة 

فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون . اإلستمرار كمنشأة مستمرة
بلفت اإلنتباه في تقرير تدقيقنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا 

عتمد إستنتاجاتنا ت. ، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينافصاح عن هذه المعلومات غير كافٍ كان اإل
ومع ذلك ، فإنه من . على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا

عن اإلستمرار كمنشأة  الجمعيهالممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف 
  .مستمرة

تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت - 
 .نات المالية تمثل المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادلالبيا
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فيما يتعلق بنطاق وتوقيت ) باإلضافة إلى أمور أخرى(تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة 

التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام 
   .حديدها خالل تدقيقناالرقابة الداخلية تم ت

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية

  
بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الواردة في  الجمعيةتحتفظ 

  .متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها مجلس االدارةتقرير 
  

  
  
  

  المملكة األردنية الهاشمية –عمان
  

  .م2019شباط  10
  
  
  
  

 محاسبون قانونيون ومستشارون الهندي
  الهنـــــــــــــــــــــــــــــدي يوسف                                                            
 319إجــــــــــــــــــــــــازة رقم                                                                             
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  المستثمرين في قطاع االسكان االردني جمعية
  األردن –عّمان 

  2018 كانون اول 31كما هي في  المركز المالي
  

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالموجـــودات المتداولــ2018  2017
) 2إيضاح (نقد في الصنــدوق ولدى البنوك  1447185 1560550
) 3ايضاح (ــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدينــــــــــــــــــــــــــــــــــالذمـــم  الم 413584 247321
)4ايضاح (  ارصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مدينه اخرى 8281 17871

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ

مجموع الموجودات المتداولة18257421869050
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ــــ

) 2جدول (ة ــــــــــــــــودات الثابتالموجــ 
الكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2551465 2328084
االستهــالك  المتراكـــــــــــــــــم  234416 182894

ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــ

صافي الموجـودات الثابتـة 2317049 2145190
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ

مجـمـوع  الموجــودات  4186099 3970932
================  ===============  

ــــــــــــــة ــــــــــــالمطلوبـــات المتداولـــــــ  
)5ايضاح ( ـــةالذمـــــم الدائنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10049 29328
)6ايضاح (أرصدة دائنة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  29344 37885

ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ

مجموع المطلوبات المتداولة 39393 67213
ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــ
رأس المـال وحقوق المساهمين  

مدور متجمع فائض االيــــــرادات 3903719 3614682
السنه الحاليــــــــــــــــه) عجز(فائض  242987 289037

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فائض االيــــــرادات) عجز(متجمع  4146706 3903719
ــــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ــــــــات ـــــــــــــــــــــمجـمـوع المطلوبـــــــــــ 4186099  3970932
=================  ================  
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
  األردن  –عّمان 

  م 31/12/2018 - 1/1قائمة الّدخل عن الفترة من 
  

2017  2018    
 ) 7ايضاح (اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات ا 730621 628651

  )1جدول (المصاريف االدارية   386412  265219
  التبرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  49700  30946
)2جدول (االستهالكــــــــــــــــــــــــات   51522  43449

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    ــــ

  مجموع المصاريف واالستهالكات  487634  339614
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االيرادات) عجز(فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائض   242987  289037
=====================  ====================   
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  31/12/2018في  للسنه المنتهيهقائمة التدفق النقدي 

    
 يةــــلــــــــــــعمليـــات التشغيال20172018

 االيرادات) عجز(صافي وفر  242987 289037
 ــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستهالكــــ 51522 43449

التغير في الموجودات المتداولة 
 الذمـــم  المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )166263( 6372

  موجودات متداوله اخرى  9590  )6174(
التغير في المطلوبات المتداولة

 الذمـــم الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )19279( )20354(
 مطلوبات متداولة أخـرى  )8541( 37110

ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــ   ــــــــــــ

  ات التشغيليةالعمليالوفر من صافي  110016 349440
  العمليـــات االستثماريـــــــــــــــــــــــة     

  اصول ثابتة اضافة  )223381(  )67046(
ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ     ــ

  ستثماريةصافي الوفر من العمليات اال  )223381(  )67046(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــ   العمليـــات التمويليـــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــات 0000 0000   ال يوجد حركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــ   ـــــ

  لفترةخالل ا  النقد الوفر في صافي )113365( 282394
ـــــــــــــــــــــــــــرة 1560550 1278156   النقد في بداية الفتـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ   ــــــ

  النقد في نهاية الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 1447185 1560550
============================================  
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7/12  
  ان االردني جمعية المستثمرين في قطاع االسك

  األردن  –عّمان 
  )1(جدول    31/12/2018 – 1/1عن الفترة من  داريهاالالعموميه و  جدول بالمصاريف

  

  2018  2017  
  103976  156995 الرواتـــب واألجــــــور وملحقاتها

  9028  11408  ضمان اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــي
  1376  1564 رسوم ورخص حكوميه

  106  852 يف بنكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــهمصار 
  5010  5779 قرطاسيه ومطبوعـــات

  6094  4684 وتدفئه انارة وميــــــــــــــــــاه
  7012  10091 تأمين صحي

  4670  5299 ومواصالتتنقــالت 
  13279  14866  وانترنت بريد وهاتــــــــــــــــف

  4470  3261  ــــهصيانـــــــــــــــــــــ
  10049  17863   ضيافـــــــــــــــــــــــــه

  5897  11883  قه متفر مصاريف ادارية 
  5500  5825  اتعاب محاماه
  2000  2000  تدقيق حسابات

  3256  3200  االيجارات
  34938  44724  مصاريف معارض 

  5223  4835  لوازم وصيانه كمبيوتر
  1510  1622  تأمين حريق وسرقه

  13463  61014  التصعيديه ة الحمالت االعالميهدعاي
  13169  5005  مصاريف مكتب مديرية العمل

  15193  6342  مصاريف مكتب الزرقاء
  0000  5300  ندوات ومؤتمرات
  0000  2000  استشارات فنية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
386412  265219  

  ====================  ====================  
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8/12  
  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  األردن  –عّمان 
  )3( جدول               31/12/2018بالموجودات الثابتة ومجمع استهالكها كما هي في جدول 

  

الكلفــــة  ــالكاالستهـــــــــــ  مدور االستهالك  مجمع االستهالك ـــــانــــــــــــالبيــــــــــ    
40313 31460  8853  65461 اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالث
16902 12457   الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  22226 4445
14893 11451   االجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الكهربائيه  23355 3442
  االجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة المكتبيه  40982 5086  16398  21484
  اجهــــزة التحكم والصوتيات  8855 1329  5218  6547
8109  6105  2004 14461 اجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة التكييف

االبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  1061265 21226  99439  120665
  االراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  1275860 0000  0000  0000
  نظام الطاقة المتجــــــــــــــددة  20000 3000  366  3366
  السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  19000 2137  0000  2137

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

234416  182894  51522  2551465   
=================  ==================  ==================  ===============
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
  األردن  –عّمان 

  )3(جدول        31/12/2018الذمم العامه كما هي في جدول 
 
 

    ندائـــــــــــ  دينــــــــــــــم
  سكن كريم/ ركاهشركة مروان العبد الالت وش 000,000  3397,500
  سكن كريم / شركة محمد حسين حمدان وشركاه 000,000  3406,500

  سكن كريم / شركة خلف واشتي لالسكان 000,000  16218,057
  سكن كريم / شركة السعودي وشركاه 000,000  54879,000

  سكن كريم/ شركة مدائن النور لالستثمار العقاري 000,000  104244,000
  سكن كريم) المبدع(شركة القيسي  000,000  80819,000
  سكن كريم )/ محمد السعودي(شركة الزمردة  000,000  32551,500
  سكن كريم/ شركة اكرم رمضان 000,000  58840,500
  سكن كريم/ شركة اسامه عباس وزيد شقيرات 000,000  8371,500
  عامه.ذ/ شركة حسن ومهند سرية 000,000  400,000
  عامه.ذ/ ة البنية لالستثمار العقاريشرك 50,000  000,000
  عامه.ذ/ شركة الهرم الثالثي لالسكان  10,000 000,000
  عامه.ذ/ شركة نواعير الشام للمشاريع االسكانية  130,000 000,000
  عامه.ذ/شركة سنحاريب لالسكان  130,000 000,000
  عامه .ذ/ شركة ساكو لالنشاء والتعمير  40,000 000,000

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

363127,557360,000  
========================================  
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
  األردن  –عّمان 

  )3(جدول        31/12/2018الذمم العامه كما هي في جدول 
 
 

    ندائـــــــــــ  دينــــــــــــــم
  سكن كريم/ ركاهشركة مروان العبد الالت وش 000,000  3397,500
  سكن كريم / شركة محمد حسين حمدان وشركاه 000,000  3406,500

  سكن كريم / شركة خلف واشتي لالسكان 000,000  16218,057
  سكن كريم / شركة السعودي وشركاه 000,000  54879,000

  سكن كريم/ شركة مدائن النور لالستثمار العقاري 000,000  104244,000
  سكن كريم) المبدع(شركة القيسي  000,000  80819,000
  سكن كريم )/ محمد السعودي(شركة الزمردة  000,000  32551,500
  سكن كريم/ شركة اكرم رمضان 000,000  58840,500
  سكن كريم/ شركة اسامه عباس وزيد شقيرات 000,000  8371,500
  عامه.ذ/ شركة حسن ومهند سرية 000,000  400,000
  عامه.ذ/ ة البنية لالستثمار العقاريشرك 50,000  000,000
  عامه.ذ/ شركة الهرم الثالثي لالسكان  10,000 000,000
  عامه.ذ/ شركة نواعير الشام للمشاريع االسكانية  130,000 000,000
  عامه.ذ/شركة سنحاريب لالسكان  130,000 000,000
  عامه .ذ/ شركة ساكو لالنشاء والتعمير  40,000 000,000

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

363127,557360,000  
========================================  
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  االردن -عمان
  ية الختاميةإيضاحات حول البيانات الحساب

  - :  1إيضاح  
  :تأسيس الجمعيه. أ               

  

الجمعية كجمعية عادية لتمارس اعمالها بموجب نظامها االساسي تأّسست 
م، في ضوء موافقة معالي 1988تشرين ثاني  24وذلك اعتبارا ن تاريخ 

تشرين ثاني  27 بتاريخ)  30/066/63722(وزير الداخلية بكتابه رقم 
من الجريدة ) 2344(م، وتم االعالن عن تسجيلها في الصفحه 1988

م، وتتمتع الجمعية 1988كانون االول  10الرسميه الصادرة بتاريخ 
بالشخصية االعتبارية واالستقالل االداري والمالي ويجوز لها ان تقاضي 
وتقاضي ويتولى شؤونها مجلس ادارة منتخب من قبل الهيئه العامه وفقًا 

يمثلها رئيس مجلس االدارة لدى جميع الجهات ولها ان تمتلك الحكامها و 
                        .  االموال المنقولة وغير المنقول

  :غايات الجمعيه. ب                 
تشجيع وتنسيق الوفاق بين اعضائها لتنظيم وتطوير طرق واساليب . 1

  .االستثمار في قطاع االسكان وتوجيهها
التعاون مع المؤسسات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص . 2                          

في كل ما من شأنه خدمه وتطوير االستثمار في قطاع االسكان 
  .وتعزيزه

  ممـا يلـــي  نقد في الصندوق ولدى البنوكيتكون بند    - :  2إيضاح 
2017  2018    

   نقد في الصنــــــــــــــدوق   16065  122377
  500/7البنك العربي االسالمي   16763  316083
  501/68البنك العربي االسالمي   3429  19645

  بنك صفوة االسالمــــــــــــي  1402507  1100000
  الزرقاء/ بنك صفوة االسالمــــــــــــي  8421  0000
  شيكــــات برسم التحصيل  0000  2445

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1560550  1447185    
===================  ====================    
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   جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني
  تابع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

  

           -:الذمم المدينه مما يلييتكون بند          -:  3إيضاح 
2017  2018    

  ذمم اشتراكات سنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  0000  197506
  ــــي زينذمم مشتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47247  46193
  ذمـم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفين  2829  2747
  ذمم مشتركي التأمين الصحي  0000  135
  ذمم مشتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امنيه  740  740

  )3جدول (ــــــــــه ذمم عامــــــــــــــــــــــــــ  362768  0000
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

247321  413584    
====================  ====================    

  

           - :مما يلـي  ارصدة مدينه اخرىيتكون بند          -:  4إيضاح 
2017  2018    
  دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهسلف   1398  592

  تأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مستردة  1098  1098
  مصاريف مدفوعه مقدمــــــــــــــــــــــــــاً   5785  14930
  غير مقبوضه ايرادات مستحقة  0000  1251

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17871  8281    

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

  
           -:مما يلي الدائنةيتكون بند الذمم          -:  5إيضاح 

2017  2018    
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمم موردي  3076  24328
  ذمم مشتركي التأمين الصحي  6973  0000

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29328  10049    
====================  ====================    
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  طاع االسكان االردني جمعية المستثمرين في ق
  تابع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية

  

           -:مما يلي ارصدة دائنه اخرىيتكون بند          -:  6إيضاح 
2017  2018    
  )8ايضاح( يهامانات خدمات اجتماع  23644  33500
  مصاريف مستحقة غير مدفوعه  700  755
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ايرادات مقبوضه مقدمــــ  0000  3630
  صندوق القدس مانـــــــــــــــــــــــــــــاتا  5000  0000

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37885  29344    
====================  ====================    

           -:مما يلـي  االيراداتيتكون بند          -:  7إيضاح 
2017  2018    

  االشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات السنوية  487900  495250
  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االنتساب  70800  86900
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنايرادات زيـــــــــ  8171  4839
  سكن كريمرادات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  64255  0000
  فوائد بنكيه مقبوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  54800  0000
  واخرى ات الندوات والمؤتمرات والمعارضايراد  21070  15000
  ايرادات رسوم تصاريح العمل  23625  26662

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
628651  730621    

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

           :مما يلي ةخدمات اجتماعيايضاح امانات يتكون          -:  8إيضاح 
  01/01/2018رصيد     33500
19500 

  2018رادات ــــــــــــــــــــــــــــــــاي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53000      

  فطار صائما    )13317(
  النات نعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    )5039(
  مسجات نعي    )10000(
  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ايتساعم    )1000(

  .م31/12/2018رصيد     23644
====================      

 
 
 
 


