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    ال�ضادة	الزمالء	اأع�ضاء	الهيئة	العامة	املحرتمني

ال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،،،	

لهذا	 ح�ضوركم	 �ضاكرين	 ترحيب	 اأجمل	 بكم	 اأرحب	 الإدارة	 جمل�س	 اأع�ضاء	 وباإ�ضم	 باإ�ضمي	

الإجتماع	العادي	للهيئة	العامه	ملناق�ضة	التقرير	ال�ضنوي	الثامن	والع�ضرين	.

وال�ضحافيني	 وال�ضيوف	 الداخليه	 وزارة	 مندوبي	 احل�ضور	 بال�ضاده	 نرحب	 جميعًا	 وباإ�ضمكم	

ومدققي	احل�ضابات	.

الزمالء	الإعزاء

ل	ي�ضعني	وزمالئي	اأع�ضاء	املجل�س	اإل	اأن	اأتقدم	لكم	بال�ضكر	والعرفان	على	الثقه	التي	منحتمونا	اياها	لتمثيل	جمعيتكم	

الكرميه	للدوره	2016	– 2019	ويف	نهاية	عام	2016	يكون	قد	م�ضى	فرته	اأربعة	اأ�ضهر	على	ت�ضلم	�ضرف	قيادة	اجلمعية	

حيث	�ضعينا	خاللها	لتاأكيد	دور	واأهمية	العمل	اجلماعي	واإعادة	اللحمه	والوئام	بني	جميع	اأع�ضاء	اجلمعيه	،	وهذا	وعد	

مني	ومن	زمالئي	اأع�ضاء	املجل�س	اأن	نكون	الأوفياء	ملا	عاهدناكم	به	خلدمة	جمعيتنا	ورفعتها	وال�ضهر	لتحقيق	كل	ما	ن�ضبو	

اليه	جميعا	وما	ميليه	علينا	واجبنا	خلدمتكم	وحتقيق	الأهداف	التي	انتخبتمونا	لآجلها	ومن	خالل	التوا�ضل	معكم	جميعًا.

الزمالء	الكرام	

املجتمع	 فئات	 لكافة	 املالئم	 امل�ضكن	 لتاأمني	 واملتعاظم	 الكبري	 الدور	 له	 بتمثيله	 نت�ضرف	 الذي	 الهام	 القطاع	 هذا	 اإن	

وامل�ضاهمة	يف	الناجت	املحلي	الإجمايل	وحل	م�ضكلة	البطاله	والفقر	من	خالل	ت�ضغيل	اليدي	العامله	ب�ضكل	مبا�ضر	او	من	

لالإقت�ضاد	 رافد	 اأهم	 جمعيتنا	 من	 يجعل	 الذي	 الأمر	 الإ�ضكان	 لقطاع	 امل�ضانده	 والتجاريه	 ال�ضناعيه	 القطاعات	 خالل	

الوطني	تتمتع	مبكانه	ت�ضتحقها	،	وبجهودكم	ودعمكم	امل�ضتمر	�ضنحقق	باذن	اهلل	املزيد	و�ضن�ضعى	جميعا	لتحقيق	متنيات	

جاللة	امللك	عبداهلل	الثاين	حفظه	اهلل	ورعاه	يف	حتقيق	التنمية	امل�ضتدامة.

الزمالء	الأفا�ضل

لقد	عمل	املجل�س	منذ	ت�ضلمه	جاهدًا	حلل	امل�ضاكل	العالقه	وامل�ضتجده	مع	اجلهات	املعنيه	وتقدمي	املقرتحات	واحللول	

الق�ضايا	 ملتابعة	 متعددة	 جلان	 ت�ضكيل	 مت	 حيث	 اجلمعيه	 اأع�ضاء	 الزمالء	 عن	 املعاناه	 تخفيف	 اأجل	 من	 وذلك	 املنا�ضبه	

وامل�ضكالت	التي	تواجه	عمل	القطاع	وعلى	�ضبيل	املثال	ل	احل�ضر)جلنة	اأمانة	عمان(		والتي	عملت	على	حل	العديد	من	

الق�ضايا	الفرديه	لإخواننا	امل�ضتثمرين	ومازالت	اللجنة	جتتمع	اإ�ضبوعيا	للتو�ضل	اىل	الأهداف	التي	ن�ضبو	اليها	نحن	وانتم	

وهذا	ما�ضتالحظونه	من	خالل	التقرير	الإداري.

واإننا	اإذ	ن�ضع	التقرير	ال�ضنوي	بني	اأيديكم	للمناق�ضه	واإبداء	الراأي	لكلنا	اأمل	باإقراره	واإبراء	ذمة	املجل�س	.

�ضائلني	اهلل	عز	وجل	اأن	يوفقنا	وينري	لنا	الطريق	خلدمة	هذا	القطاع	ويحفظ	اأردننا	العزيز.	

وال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	بركاته

املهند�س	زهري	العمري

رئي�س	جمل�س	الإدارة
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التقرير الإداري عن ال�ضنه املنتهية يف 2016/12/31 

	، اإجراء	النتخابات	لإختيار	جمل�س	الإدارة	الرابع	ع�ضر	 اأبرزها	 اأحداثًا	هامة	،	لعل	من	 �ضهد	عام	2016	

امل�ضتجدات	 ناق�ضت	 التي	 العامة	 الهيئة	 انعقاد	 ذلك	 وقبل	 	، 	 املوافق	2016/7/23	 ال�ضبت	 يوم	 والتي	جرت	

املتعلقة	بالتحديات	التي	تواجه	القطاع	والتي	عقدت	يوم	ال�ضبت	املوافق	2016/6/4.

اإجتماع الهيئة العامة 

عقدت	الهيئة	العامة	للجمعية	اإجتماعها	العادي	يوم	ال�ضبت	املوافق	2016/6/4	ملناق�ضة	التقرير	الإداري	

لل�ضنه	املنتهية	يف	2015/12/31	وامل�ضادقة	على	احل�ضابات	اخلتامية	وتقرير	مدقق	احل�ضابات	واإقرار	املوازنة	

العامة	للجمعية	لل�ضنة	املنتهية	وتعيني	مدقق	ح�ضابات	لل�ضنة	املالية	2016	وتعيني	جلنة	انتخابات	للتح�ضري	

لالإنتخابات	الالحقة	يف	اجلمعية	.

بحثت	الهيئة	العامة	العديد	من	املو�ضوعات	التي	تتعلق	بعمل	�ضركات	الإ�ضكان	وخا�ضة	املعيقات	التي	تواجهها	

لدى	اأمانة	عمان	و�ضركة	الكهرباء	وغريها	من	الدوائر	اخلدمية	.

ووافقت	الهيئة	العامة	على	التقريرين	الإداري	واملايل	لعام	2015	،	كما	فو�ضت	الهيئة	العامة	جمل�س	الإدارة	

جلنة	 وت�ضكيل	 اجلمعية	 اأع�ضاء	 ل�ضالح	 الإ�ضمنت	 لإ�ضترياد	 الالزمة	 الإجراءات	 اإتخاذ	 على	 بالعمل	 القادم	

لتعديل	النظام	الأ�ضا�ضي	للجمعية	وتطويره	.

اول: اإنتخابات جمل�س الإدارة وجلان املجل�س

فاز	املهند�س	زهري	العمري	برئا�ضة	جمل�س	ادارة	جمعية	امل�ضتثمرين	يف	قطاع	الإ�ضكان	الأردين		يف	الإنتخابات	

التي	جرت	يوم	ال�ضبت	2016/7/23	بح�ضوله	على	477	�ضوتًا	.

كما	فاز	املهند�س	منري	اأبوع�ضل	مبن�ضب	نائب	رئي�س	جمل�س	الإدارة	بح�ضوله	على	465	�ضوتًا.

كما	اأ�ضفرت	الإنتخابات	عن	فوز	كل	من	ال�ضادة	:-

• 	املهند�س	وائل	اجلمزاوي		

• 	املهند�س	�ضالح	الدين	اأبوديه		

• الدكتور	املهند�س	حيدر	م�ضباح	ا�ضتي	التميمي	

• 	املهند�س	�ضليمان	داود		

• 	املهند�س	غالب	اجلعفري			

• 	ال�ضيد	حممد	اجليالين		

• ال�ضيد	عبداجلليل	زلوم	
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و�ضارك	يف	الإنتخابات	902	ناخبًا	من	ا�ضل	1708	ناخبني	يحق	لهم	الت�ضويت،	بن�ضبة53%	من	جمموع	الأع�ضاء	اللذين	يحق	

لهم	الإنتخاب	.

املجل�س	حتديات	 امام	 ان	 فيها	 قال	 الإنتخابات	 فوزه	يف	 اإعالن	 كلمة	عقب	 العمري	 املهند�س	زهري	 والقى	

عديدة	لفتًا	اىل	ان	اأهم	امللفات	هو	اأمانة	عمان	الكربى	واأهمية	احلوار	البناء	املفتوح	بني	اجلمعية	والأمانة	

خلدمة	الوطن	واملواطن	وامل�ضتثمر	يف	قطاع	الإ�ضكان	دون	تغول	اي	طرف	على	اآخر	خ�ضو�ضًا	نظام	الأبنية	

املعدل	والذي	مت	اقرتاحه	موؤخرًا	،	وامللف	الثاين	هو	العمالة	الوافدة	والعالقة	مع	وزارة	العمل	والتعاون	حللها	

والت�ضهيل	على	امل�ضتثمرين	،	اأما	امللف	الثالث	هو	ملف	�ضريبة	الدخل	،	واإعادة	النظر	يف	ال�ضريبة	املفرو�ضة	

على	قطاع	الإ�ضكان	يف	الوقت	الذي	يعاين	فيه	من	ركود	وتراجع	.

واأ�ضاف	اأن	�ضعار	املجل�س	اجلديد	هو	لغة	احلوار	بني	امل�ضتثمرين	واجلهات	املعنية	وتقوية	اأوا�ضر	التعاون	بني	

اأمانة	عمان	وم�ضتثمري	قطاع	الإ�ضكان	مبينُا	ان	قطاع	الإ�ضكان	واأمانة	عمان	الكربى	هما	مكمالن	لبع�ضهما	

البع�س	وينطبق	ذلك	على	العالقة	مع	بقية	اجلهات	املعنية	بالقطاع.

من	ناحية	اخرى	تراأ�س	املهند�س	زهري	العمري		رئي�س	جمل�س	اإدارة	جمعية	امل�ضتثمرين	يف	قطاع	الإ�ضكان	

ملجل�س	 اإجتماعًا	 منف�ضلة	 بقائمة	 اإنتخابة	 الذي	مت	 اأبوع�ضل	 املهند�س	منري	 الرئي�س	 نائب	 وبح�ضور	 الأردين	

الإدارة	بعد	فوزه	بالإنتخابات	.

وجرى	خالل	هذا	الجتماع	توزيع	املنا�ضب	املنوطة	باأع�ضاء	املجل�س	بالإقرتاع	على	النحو	التايل:-	

• 	اأمني	ال�ضر		 	 ال�ضيد	عبداجلليل	زلوم		

• 	امل�ضوؤول	املايل	 	 املهند�س	�ضليمان	داود		

• م�ضوؤول	جلنة	الدرا�ضات	والإعالم		 	 املهند�س	�ضالح	الدين	ابوديه	

• 		 م�ضوؤول	جلنة	الع�ضوية	 	 ال�ضيد	حممد	اجليالين			

• م�ضوؤول	اللجنة	الجتماعية			 	 املهند�س	وائل	اجلمزاوي		

املجل�س	على	 املنبثقة	عن	 اللجان	 ت�ضكيل	 الإدارة	 بتاريخ	2016/8/4	قرر	جمل�س	 املنعقد	 الثاين	 اإجتماعه	 ويف	

النحو	التايل	:-

• جلنة	اأمانة	عمان	الكربى	

• جلنة	وزارة	العمل	

• جلنة	الكهرباء	واملياه	

• جلنة	دائرة	الأرا�ضي	وامل�ضاحة		

• جلنة	التدقيق	الداخلي	

• جلنة	التحكيم	
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زيارة	وزير	االأ�سغال	العامة	واالإ�سكان

قام	وزير	الأ�ضغال	العامة	والإ�ضكان	بزيارة	كرميه	اىل	اجلمعية	يوم	2016/8/31	بهدف	التوا�ضل	مع	جمل�س	

الإدارة	املنتخب	وتقدمي	التهنئة	بثقة	اأع�ضاء	الهيئة	العامة	.

وقد	مت	بحث	عدد	من	املوا�ضيع	امل�ضرتكة	واملتعلقة	بقطاع	الإ�ضكان	واملعيقات	التي	تواجهه	و�ضبل	تعظيم	دور	

قطاع	الإ�ضكان	الأردين	يف	التنمية	امل�ضتدامة	.

ومت	خالل	الإجتماع	الذي	ح�ضره	اأع�ضاء	جمل�س	اإدارة	اجلمعية	ومدير	عام	املوؤ�ض�ضة	العامة	لالإ�ضكان	والتطوير	

احل�ضري	،	التاأكيد	على	الت�ضاركية	بني	الوزارة	واجلمعية	.

نظام	االأبنية	والتنظيم	للمدن	والقرى	)البلديات(.

قادت	اجلمعية		حملة	�ضد	نظام	الأبنية	والتنظيم	للمدن	والقرى	بالتن�ضيق	وامل�ضاركة	مع	نقابة	املهند�ضني	

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

الإعالم	 من	 قوي	 وبدعم	 بلديات	 وروؤ�ضاء	 والإعالميني	 النواب	 من	 جمموعة	 اىل	 بال�ضافة	 الأردن	 �ضناعة	

املحلي.

واأكدت	اجلمعية	ان	تطبيق	هذا	النظام	�ضيكون	له	اثار	�ضلبية	على	املواطن	وامل�ضتثمر	و�ضيوؤدي	اىل	العزوف	

عن	الإ�ضتثمار	نظرًا	لل�ضعوبات	املوجودة	يف	تطبيقة	.

وطالبت	اجلمعية	باعادة	النظر	يف	النظام	اجلديد	.

وعقد	جمل�س	الإدارة	اإجتماعات	عديدة	مع	وزير	ال�ضوؤون	البلدية	وقادت	حوارًا	مو�ضعًا	مت	على	اثره	تعديل	

بع�س	بنود	النظام	يف	حني	ما	تزال	عدد	من	البنود	بانتظار	التعديل	مثل	جداول	الغرامات	والأبنية	القائمة	

والإرتدادات	ومتطلبات	مواقف	ال�ضيارات	لالرا�ضي	املنظمة	�ضكن	ج	،	د	.

لقاء	النواب

ونظمت	اجلمعية	لقاء	مو�ضعًا	مع	عدد	من	النواب	يوم	اخلمي�س	2016/11/3	حل�ضد	التاأييد	ملطالب	اجلمعية	

جتاه	نظام	الأبنية	والذي	مت	اقراره	بدون	اخذ	امل�ضورة	من	املعنيني	من	م�ضتثمرين	ومهند�ضني	ومكاتب	هند�ضية	

بوجود	عدد	كبري	من	الإعالميني	الذين	قاموا	بدور	كبري	يف	الن�ضر	والتعريف	ب�ضلبيات	النظام	املذكور		.

وكان	القطاع	قد	تفاجاأ	باقرار	جمل�س	الوزراء	للنظام	بدون	الت�ضاور	مع	اجلمعية	وعدم	الأخذ	باملالحظات	

التجارية	 والقطاعات	 الهند�ضية	 املكاتب	 هيئة	 او	 املقاولني	 نقابة	 او	 الأردنيني	 املهند�ضني	 نقابة	 من	 املقدمة	

وال�ضناعية	والبلديات	.

امل�ضكن	 امتالك	 على	 الأردنيني	 قدرة	 ويهدد	 الإ�ضكان	 قطاع	 ويداهم	 النظام	 الذي	ميثله	 من	اخلطر	 اجلمعية	 وحذرت	



التقرير السنوي الثامن والعرشون 2016
16

املالئم	واملنا�ضب	.

اإجتماع	اربد

لتدار�س	 اربد	 حمافظة	 يف	 العامة	 الهيئة	 اأع�ضاء	 الإدارة	 جمل�س	 واأع�ضاء	 رئي�س	 التقى	 ال�ضياق	 نف�س	 ويف	

انعكا�س	نظام	الأبنية	والتنظيم	املقرتح	الذي	اأقره	جمل�س	الوزراء	على	القطاع	واملواطن	على	حد	�ضواء	.

من	 بحل	جزء	 �ضاهمت	 البلدية	 ال�ضوؤون	 وزير	 مع	 قبل	اجلمعية	 احلثيثة	من	 املتابعة	 ان	 رئي�س	اجلمعية	 واأ�ضار	

�ضلبيات	النظام	.

املقاولني	وغرفتي	جتارة	 بالت�ضارك	مع	نقابة	املهند�ضني	ونقابة	 الوزارة	 انه	�ضيبداأ	حوارًا	مو�ضعًا	مع	 واأكد	

الأردن	وعمان	لإ�ضتكمال	احلوار	للو�ضول	لإجراء	عدد	من	التعديالت	ال�ضرورية	على	النظام.

اعادة	االإعفاءات	العقارية

واملتمثلة	 الإ�ضكان	 لقطاع	 املقدمة	 احلكومية	 الإعفاءات	 حزمة	 جتديد	 �ضرورة	 احلكومة	 اجلمعية	 طالبت	

بالإعفاء	من	ر�ضوم	الت�ضجيل	مل�ضاحة	اول	150	م2	من	ال�ضقق	التي	تقل	م�ضاحتها	عن	180م2	.

واأكدت	اجلمعية	انه	يف	حال	قررت	احلكومة	وقف	العمل	بالقرار	املعمول	به	حاليًا	وعدم	ال�ضماح	بتجديده	

الإقت�ضادية	 الظروف	 ظل	 يف	 م�ضبوقة	 غري	 الركود	 من	 حالة	 �ضت�ضوده	 الإ�ضكان	 قطاع	 فان	 املقبلة	 لالإعوام	

والإجتماعية	الراهنة	.

القطاع	 لهذا	 ملا	 واحلوافز	 الإعفاءات	 من	 اىل	حزمة	 بحاجة	 اململكة	 العقار	يف	 قطاع	 ان	 اجلمعية	 واأكدت	

من	اأهمية	يف	امل�ضاهمة	بالناجت	املحلي	الإجمايل	حيث	و�ضل	حجم	الإ�ضتثمار	يف	هذا	القطاع	اىل	مايقارب	8	

مليارات	دينار	،	وقد	بينت	الدرا�ضات	ان	كل	دينار	ي�ضرف	يف	قطاع	الإ�ضكان	فان	حوايل	30%	منه	يذهب	لرفد	

خزينة	الدولة	كر�ضوم	و�ضرائب	.

و�ضددت	اجلمعية	على	�ضرورة	الوقوف	اىل	جانب	هذا	القطاع	الهام	خا�ضة	انه	ي�ضغل	اكرث	من	40	قطاعًا	

اقت�ضاديًا	اخر	وي�ضتخدم	اكرث	من	100	�ضلعة	م�ضاندة	له	وي�ضاهم	يف	ت�ضغيل	ع�ضرات	الف	من	الإيدي	العاملة	

الوطنية	.

وترى	اجلمعية	ان	متديد	العمل	بالإعفاءات	يتيح	املجال	امام	امل�ضتثمرين	لت�ضويق	�ضقق	مت	ان�ضاوؤها	مب�ضاحات	

الإجمالية	ت�ضل	اىل	مئات	 لبناء	�ضق	مب�ضاحات	كبرية،	قيمتها	 اأمانة	عمان	 توجه	 ب�ضبب	 اكرب	من	150	م2	

املاليني	من	الدنانري	�ضيتم	ت�ضييلها	يف	ال�ضوق	املحلي	مما	�ضيعيد	الن�ضاط	الكبري	لالإقت�ضاد	الوطني	ويعود	على	

اخلزينة	بالفائدة	الكبرية	يف	ظل	الظروف	احلالية	ال�ضعبة.

وطالب	البيان	بالعودة	اىل	قرار	جمل�س	الوزراء	عام	1988	والذي	بقي	�ضاري	املفعول	حتى	عام	2006		حيث	

كان	يعفي	املواطن	ملرة	واحدة	من	الر�ضوم	لإول	150	م2	من	امل�ضكن	مهما	بلغت	م�ضاحته	،	واي�ضًا	ب�ضرورة	
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تخفي�س	ر�ضوم	نقل	امللكية	على	الرا�ضي	والعقارات	اىل	5%	بدًل	من	%9	.

هذا	وقد	قرر	جمل�س	الوزراء	يف	جل�ضته	التي	عقدها	برئا�ضة	رئي�س	الوزراء	الدكتور	هاين	امللقي	املوافقة	على	

متديد	العمل	بقرار	اعفاء	ال�ضقق	واملنازل	املنفردة	من	ر�ضوم	الت�ضجيل		ولغاية	30	/	11	/	2017	.

وين�س	القرار	على	اعفاء	ال�ضقق	واملنازل	املنفردة	من	ر�ضوم	الت�ضجيل	ولغاية	م�ضاحة	150	مرتا	مربعا	غري	

�ضاملة	اخلدمات	بدًل	من	120	مرتا	مربعا	،	واذا	زادت	امل�ضاحة	عن	150	مرتا	مربعا	فتخ�ضع	امل�ضاحة	الزائدة	

عن	ذلك	فقط	اىل	ر�ضوم	الت�ضجيل	ولغاية	180	مرتا	مربعا	.

لقاء	امني	عمان	

اجتمع	رئي�س	واأع�ضاء	جمل�س	اإدارة	اجلمعية	مع	معايل	امني	عمان	بتاريخ	2016/10/12	،	لبحث	املعيقات	

التي	تواجه	م�ضتثمري	الإ�ضكان	،	حيث	ا�ضفر	الإجتماع	عن	ت�ضكيل	جلنة	م�ضرتكة	بني	الأمانة	واجلمعية	بو�ضف	

وظيفي	ومهام	و�ضالحيات	وم�ضوؤوليات	لدرا�ضة	كافة	املطالب	واملقرتحات	و�ضرعة	تطبيقها	.

اأهمية	العمل	يف	اطار	الت�ضاركية	واحلوار	والتفاهم	مبا	يخدم	مدينة	عمان	 التاأكيد	خالل	اللقاء	على	 ومت	

واملواطن	وامل�ضتثمر	يف	قطاع	الإ�ضكان	.

واكد	اجلانبان	على	تعظيم	القوا�ضم	امل�ضرتكة	وتعزيزها	مل�ضلحة	العمل	واحلوار	حول	نقاط	اخلالف	لإيجاد	

حلول	تنعك�س	ب�ضكل	ايجابي	على	الإ�ضتثمار	يف	قطاع	الإ�ضكان	ومبا	ين�ضجم	مع	واقع	املدينة	والتحديات	املختلفة	

ويواكب	النمو	والتو�ضع	.

واتفق	اجلانبان	على	اخت�ضار	وقت	منح	الرتاخي�س	للمعامالت	وامتتة	املعامالت	اليكرتونيًا	للت�ضهيل	على	

مالكي	امل�ضاريع	الإ�ضكانية	،	وتقدمي	مقرتحات	بخ�ضو�س	ان�ضاء	بلكونات	يف	الأرتداد	الإمامي	ومراجعة	قرارات	

الهدم	لجنازها	بال�ضرعة	املمكنة	ح�ضب	ظروف	كل	حالة	.

كما	مت	الإتفاق	على	عقد	ور�ضات	عمل	م�ضرتكة	لو�ضع	اأع�ضاء	اجلمعية	يف	�ضورة	اي	تعديالت	او	تعليمات	

الدخل	 �ضريبة	 وطلبات	 لل�ضركات	 املهن	 رخ�س	 ملعاجلة	 اآلية	 و�ضع	 وكذلك	 الإ�ضكان	 بقطاع	 متعلقة	 جديدة	

للمقاولني	.

واكد	املهند�س	زهري	العمري	انه	مت	التو�ضل	اىل	تفاهم	على	عدد	من	الق�ضايا	مع	اأمانة	عمان	،	اأهمها	ان�ضاء	

ال�ضرفات	)بلكونات(	يف	الأرتداد	الإمامي	للعمارة	ال�ضكنية	وبن�ضبة	لتزيد	5%	من	امل�ضاحة	الإجمالية	للبناء	

بدون	احت�ضابها	من	الن�ضبة	املئوية	للبناء	،	وح�ضم	م�ضاحات	بيت	الدرج	وامل�ضعد	من	الن�ضبة	املئوية	امل�ضموحة	

للبناء	،	واخت�ضار	الوقت	الذي	ت�ضتغرقة	معامالت	الرتخي�س	واذونات	الأ�ضغال	واعتماد	مبداأ	التدقيق	الالحق	

لديوان	املحا�ضبة	وعدم	تعطيل	املعامالإت	ب�ضبب	التدقيق	امل�ضبق.

وبا�ضرت	اللجنة	امل�ضرتكة	بعقد	اإجتماعاتها	وحلت	العديد	من	امل�ضاكل	والق�ضايا	التي	واجهت	امل�ضتثمرين	.

مذكرة	التفاهم	مع	وزارة	العمل
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بهدف	تنظيم	العالقة	بني	اأع�ضاء	اجلمعية	ووزارة	العمل	فيما	يتعلق	بالعمالة	الوافدة	وللنهو�س	بواقع	العمالة	

الأردنية	وتنظيم	العمالة	الوافدة	العاملة	لدى	ال�ضركات	واملوؤ�ض�ضات	امل�ضتثمرة	يف	قطاع	الإ�ضكان	الأردين	.

فقد	مت	التباحث	مع	وزارة	العمل	لن�ضاء	مديرية	عمل	لدى	اجلمعية	تقوم	با�ضدار	ت�ضاريح	العمل	،	وذلك	

للت�ضهيل	على	اأع�ضاء	اجلمعية	وتوفريًا	لوقتهم	وجهدهم	يف	مراجعة	مكاتب	العمل	.

وماتزال	املباحثات	م�ضتمرة	مع	وزارة	العمل	لالإتفاق	على	بنود	مذكرة	التفاهم	واآليات	العمل	امل�ضرتك	مبا	

يف	ذلك	تدريب	وتوظيف	العمالة	املحلية	يف	امل�ضاريع	الإ�ضكانية	.

دائرة	االرا�سي	وامل�ساحة

بحث	رئي�س	واأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	مع	مدير	عام	دائرة	الرا�ضي	وامل�ضاحة	املعيقات	التي	تواجه	معامالت	

�ضركات	الإ�ضكان	و�ضبل	تقدمي	املزيد	من	الت�ضهيالت	لهذه	املعامالت.

الأردنيني	وال�ضخا�س	املعنويني	 وطالبت	اجلمعية	بتحديث	قانون	ايجار	الموال	غري	املنقولة	وبيعها	لغري	

رقم	)47(	لعام	2006	والذي	ين�س	على	عدم	الت�ضرف	بالرا�ضي	اململوكة	ل�ضركات	الإ�ضكان	ال	بعد	مرور	3	

�ضنوات.

امللكية	من	9%	اىل	%5	 نقل	 ر�ضوم	 وتخفي�س	 	، م�ضكن	 اول	 ل�ضراء	 الأردين	 للمواطن	 و�ضرورة	منح	حوافز	

وايجاد	موؤ�ضر	عقاري	ر�ضمي	يومي.

اجلمعية	 طلبات	 كافة	 لدرا�ضة	 وامل�ضاحة	 الرا�ضي	 ودائرة	 اجلمعية	 من	 م�ضرتكة	 جلنة	 ت�ضكيل	 على	 الإتفاق	 ومت	

وكيفية	تطبيقها	.

ا�سترياد	االإ�سمنت

قرر	جمل�س	الإدارة	اتخاذ	الإجراءات	الالزمة	لإ�ضترياد	الإ�ضمنت	من	الدول	املجاورة	باأ�ضعار	تقل	عن	ا�ضعار	

امل�ضانع	يف	الأردن	،	ومت	اجراء	الت�ضالإت	الالزمة	مع	اأحد	امل�ضانع	يف	اململكة	العربية	ال�ضعوديه	و�ضيتم	يف	

القريب	العاجل	الإتفاق	على	اآلية	الإ�ضترياد	وتوزيع	الإ�ضمنت	على	�ضركات	الإ�ضكان	الأع�ضاء	يف	اململكة	.

وقد	جاء	هذا	القرار	بعد	حماولإت	عديدة	لتخفي�س	ا�ضعار	الإ�ضمنت	الأردين	الذي	كان	قد	ارتفع	بحجة	

ال�ضناعة	 وارة	 قامت	 وقد	 	، الإ�ضمنت	 اأ�ضعار	 على	 النفط	 انخفا�س	 ينعك�س	 ومل	 	، املحروقات	 كلفة	 ارتفاع	

والتجارة	بعقد	اإجتماعات	مع	منتجي	الإ�ضمنت	بح�ضور	اجلمعية	وعدد	من	املعنيني	ال	ان	ذلك	مل	ي�ضفر	ال	

عن	تخفي�س	طفيف	يف	ال�ضعار	.

التعاون	مع	نقابة	املقاولني	

قام	نقيب	واأع�ضاء	جمل�س	نقابة	مقاويل	الن�ضاءات	الأردنيني	بزيارة	اجلمعية	لتهنئة	املجل�س	اجلديد	بثقة	

الزمالء	اأع�ضاء	الهيئة	العامة	.
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ومت	التاأكيد	على	اأهمية	العالقة	بني	اجلانبني	وتعزيز	التن�ضيق	والتعاون	بينهما	.

وطالبت	اجلمعية	بالتعاون	امل�ضرتك	ملحاربة	الإحتكار	يف	ا�ضعار	املواد	الولية	الداخلة	يف	�ضناعة	الن�ضاءات	،	

و�ضرورة	اعادة	النظر	يف	املادة	)26(	من	نظام	ت�ضنيف	املقاولني	التي	متنع	املقاول	من	امتالك	�ضركة	ا�ضكان	

او	العك�س	،	بالإ�ضافة	اىل	�ضرورة	البحث	يف	و�ضائل	قانونية	لتعديل	احت�ضاب	ن�ضبة	الأرباح	املحت�ضبة	على	قطاع	

الإ�ضكان	واملقاولت	لدى	دائرة	�ضريبة	الدخل	.

ومت	التاأكيد	على	تقوية	الت�ضالت	بني	الطرفني	و�ضروة	التن�ضيق	امل�ضرتك	حيال	خمتلف	الق�ضايا	وخا�ضة	

يف	اجراء	الدرا�ضات	ال�ضرورية	الهادفة	اىل	و�ضع	ا�ضرتاتيجية	حديثة	لالإ�ضكان	تخدم	جميع	الطراف	وتهدف	

اىل	ايجاد	الو�ضائل	الكفيلة	بتخفي�س	كلفة	البناء	لتمكني	فئات	الدخل	املتدين	واملحدود	من	امتالك	امل�ضكن	

املالئم	بال�ضعر	املنا�ضب.

التاأمني	ال�سحي

بداأ	جمل�س	الإدارة	بدرا�ضة	ملف	التاأمني	ال�ضحي	منذ	ت�ضرين	الإول	بهدف	احل�ضول	على	عرو�س	جيدة	من	

�ضركات	التاأمني	،	نظرًا	لن	العقد	احلايل	ال�ضاري	املفعول	ينتهي	يف	2017/2/15	،	وبهدف	عدم	ترك	الزمالء	

بدون	تغطية	طبية	فقد	مت	حتديد	هدف	جتديد	التاأمني	ال�ضحي	قبل	انتهاء	العقد	ال�ضاري	املفعول	.

ومت	خماطبة	العديد	من	�ضركات	التاأمني	حيث	اعتذرت	العديد	منها	ب�ضبب	ان	التاأمني	ال�ضحي	لي�س	الزاميًا	

الأردنيني	يف	 املهند�ضني	 نقابة	 الإطالع	على	جتربة	 ،	كما	مت	 ن�ضبيًا	 قليل	 املوؤمنني	 ،	وعدد	 لأع�ضاء	اجلمعية	

التاأمني	ال�ضحي	وجتربة	نقابة	املقاولني	الأردنيني	.

و�ضيتم	خالل	ال�ضهر	الول	من	العام	اجلديد	2017	اإختيار	اإحدى	�ضركات	التاأمني	ال�ضحي	للتعاقد	معها	بعد	

درا�ضة	ال�ضعار	املقدمة	وم�ضتوى	التغطيات	والإ�ضتثناءات	واإختيار	الف�ضل	للزمالء.

تطبيق	نظام	ادارة	اجلودة	ال�سامل	يف	اجلمعية	

اتخذ	جمل�س	الإدارة	قرارًا	باإعتماد	معايري	اجلودة	يف	اأعمال	اجلمعية	وتطبيق	نظام	ادارة	اجلودة	ال�ضاملة	يف	

كافة	الإعمال	.

ولذا	فقد	مت	تعاقد	مع	احد	اخلرباء	الإداريني	لدرا�ضة	واقع	العمل	و�ضبل	النهو�س	به	وماأ�ض�ضته	،	وتطبيق	

معايري	اجلودة	العاملية	واملحلية	ونظام	ادارة	اجلودة	ال�ضاملة	يف	اعمال	اجلمعية	.

وتهدف	هذه	الإجراءات	اىل	رفع	كفاءة	العاملني	يف	اجلمعية	لتلبية	احتياجات	العمل	ومتطلبات	الأع�ضاء	

�ضمن	انظمة	ادارة	اجلودة	.

العامة	ملناق�ضة	الفكار	 الهيئة	 اأع�ضاء	 اللقاءات	مع	 القادمة	عدد	من	 الفرتة	 الغر�س	�ضيعقد	خالل	 ولهذا	

الأ�ضا�ضية	لنظمة	اجلودة	والتعرف	على	راأي	الأع�ضاء	.
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التعاون	مع	غرفة	جتارة	عمان

اإجتمع	رئي�س	واأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	مع	رئي�س	واأع�ضاء	جمل�س	اإدارة	غرفة	جتارة	عمان	يف	2016/9/3	

يف	قاعة	الإجتماعات	مببنى	اجلمعية	خالل	زيارة	قام	بها	رئي�س	واأع�ضاء	غرفة	جتارة	عمان	اىل	اجلمعية	.

وجرى	خالل	هذا	اللقاء	ا�ضتعرا�س	عالقات	التعاون	امل�ضرتك	بني	الغرفة	واجلمعية	وو�ضائل	تبادل	املعلومات	

واخلربات	يف	كافة	جمالإت	العمل	التجارية	.

واأكد	اجلانبان	خالل	اللقاء	على	عمق	العالقة	التي	تربط	العاملني	يف	قطاع	الإ�ضكان	وب�ضفته	قطاعًا	جتاريًا	

بالغرفة	الأم	التي	حتت�ضن	كافة	القطاعات	التجارية	يف	عمان	وتقدم	لها	كل	الدعم	وامل�ضاندة	.

واأعرب	رئي�س	غرفة	جتارة	عمان	عن	تطلعه	اىل	تعظيم	دور	قطاع	الإ�ضكان	يف	الإقت�ضاد	الوطني	ويف	النتاج	

ال�ضكني	ب�ضفته	احد	القطاعات	التجارية	الرائده	والتي	ت�ضهم	ب�ضورة	مبا�ضرة	يف	حتريك	الو�ضع	الإقت�ضادي	

والقطاعات	اخلدميه	التي	يتعامل	معها	خا�ضة	ان	اأكرث	من	100	�ضلعة	تدخل	يف	النتاج	ال�ضكني	.

�سندوق	التكافل

تغطية	 بهدف	 اجلمعية	 لأع�ضاء	 الإجتماعي	 التكافل	 �ضندوق	 ان�ضاء	 لدرا�ضة	 قرارًا	 الإدارة	 جمل�س	 اتخذ	

تتفق	مع	 ا�ض�س	�ضرعية	 ،	وذلك	وفق	 العامة	 الهيئة	 اأع�ضاء	 الزمالء	 لها	 يتعر�س	 التي	 والعجز	 الوفاة	 حالت	

احكام	ال�ضريعة	الإ�ضالمية	ال�ضمحاء	.

وخمتلف	 املقاولني	 نقابة	 	، املهند�ضني	 نقابة	 لدى	 بها	 املعمول	 الإجتماعي	 التكافل	 انظمة	 درا�ضة	 مت	 وقد	

النقابات	الإخرى	بهدف	حتديد	معايري	الإ�ضرتاك	،	ومقدار	الر�ضوم	ال�ضنوية	ومقدار	التعوي�ضات	التي	تدفع	

لكل	حالة	م�ضمولة	.

�سريبة	الدخل

منذ	مطلع	عام	2016	،	وبدء	تطبيق	قانون	�ضريبة	الدخل	رقم	34	ل�ضنة	2014	اعتبارًا	مطلع		من	عام	2015	.

	عقد	جمل�س	الإدارة	ال�ضابق	العديد	من	الإجتماعات	مع	مدير	عام	دائرة	�ضريبة	الدخل	واملبيعات	لبحث	

اآليات	تطبيق	هذا	القانون	على	الزمالء	اأع�ضاء	الهيئة	العامة	.

التوافق	ب�ضان	ن�ضبة	الربح	التي	تعتمد	للمكلفني	غري	امللتزمني	بتنظيم	ال�ضجالإت	والبيانات	القانونية	 ومت	

وفقًا	لإحكام	هذا	القانون	ومبا	يتفق	مع	نظام	الإقرارات	ال�ضريبة	وال�ضجالإت	وامل�ضتندات	ون�ضب	الأرباح	رقم	

59	ل�ضنة	2015	

وقد	مت	الإتفاق	على	:-

يتم	احت�ضاب	ربح	قائم	مبا	ن�ضبته	)25	%	(	من	الإيرادات	الكلية	امل�ضتحقة	لقطاع	الإ�ضكان.

تنزيل	م�ضاريف	مبا	ن�ضبته	50%	من	الربح	القائم	.

يلتزم	املكلف	باإقتطاع	ال�ضريبة	وتوريدها	وتزويد	الدائرة	با�ضماء	موردي	ال�ضلع	واخلدمات	الذين	يتعامل	معهم	.
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املوقع	االإلكرتوين

وليعمل	 	، اجلمعية	 بها	 تقوم	 التي	 الن�ضاطات	 كل	 لي�ضتوعب	 	، وتفعيل	حقوله	 الإلكرتوين	 املوقع	 مت	حتديث	

املعار�س	 يف	 للم�ضاركة	 والدعوات	 والتعاميم	 الخبار	 كافة	 و�ضع	 يتم	 اذ	 	، الأع�ضاء	 مع	 للتوا�ضل	 كمن�ضة	

واملوؤمترات	الداخلية	واخلارجية.

كما	انه	ي�ضتمل	على	باقة	اخلدمات	التي	توؤمنها	اجلمعية	لأع�ضائها	مثل	التاأمني	ال�ضحي.

WWW.dev.	التفا�ضيل	كافة	على	لالإطالع	م�ضتمرة	ب�ضورة	الإلكرتوين	املوقع	زيارة	الأع�ضاء	من	ونرجو

.	com.jo
كما	مت	ا�ضتحداث	�ضفحة	للجمعية	على	موقع	التوا�ضل	الإجتماعي	)الفي�س	بوك(	وكذلك	)تويرت(	لزيادة	

التوا�ضل	مع	الأع�ضاء	ومع	فعاليات	املجتمع	املختلفة	وابراز	دور	اجلمعية	الإقت�ضادي	والإجتماعي	.

املعر�س	الدويل	العا�سر	للبناء	واالن�ساء	وال�سناعات	الهند�سية	

�ضاركت	اجلمعية	يف	فعاليات	املعر�س	الدويل	العا�ضر	للبناء	والن�ضاء	وال�ضناعات	الهند�ضية	الذي	نظمته	

نقابة	مقاويل	الن�ضاءات	الأردنيني	بالتعاون	مع	وزارة	الأ�ضغال	العامة	والإ�ضكان	ووزارة	الطاقة	والرثوة	املعدنية	

خالل	الفرتة	1	– 2016/8/4	يف	معر�س	عمان	الدويل	لل�ضيارات	.

وافتتح	املعر�س	مندوبًا	عن	رئي�س	الوزراء	وزير	الأ�ضغال	العامة	والإ�ضكان	معايل	املهند�س	�ضامي	هل�ضه	بح�ضور	

وزير	الطاقة	والرثوة	املعدنية	الدكتور	ابراهيم	�ضيف	وح�ضور	نائب	نقيب	املقاولني	الأردنيني	املهند�س	احمد	يعقوب	

،	ورئي�س	اجلمعية	املهند�س	زهري	العمري	ورئي�س	غرفة	�ضناعة	الأردن	ال�ضيد	عدنان	ابوالراغب	ورئي�س	غرفة	جتارة	

عمان	ال�ضيد	عي�ضى	حيدر	مراد	.

وبني	املهند�س	العمري	اأهمية	اقامة	املعر�س	الذي	ي�ضكل	ج�ضرًا	لتوا�ضل	ال�ضركات	الأردنية	من	جهة	وال�ضركات	

العربية	من	جهة	اخرى	وبناء	اخلربات	وتكنولوجيا	الطاقة	املتجددة	مو�ضحًا	ان	قطاع	الإ�ضكان	يعاين	من	العديد	

اهم	 يعد	من	 الأردين	 الإ�ضكان	 وان	قطاع	 	، القطاع	 تنمية	 قدمًا	يف	 للم�ضي	 التي	يجب	جتاوزها	 التحديات	 من	

القطاعات	الإقت�ضادية	يف	الأردن	.

امل�سوؤولية	املجتمعية

العديد	من	الن�ضطه	والفعاليات	وذلك	تقديرًا	منها	لدورها	الإجتماعي	وتطبيقًا	 �ضاهمت	اجلمعية	بدعم	

ملبادئها	وم�ضاهمة	من	اجلمعية	يف	اجلهود	الوطنية	للتخفيف	من	حدة	الفقر	وحت�ضني	البيئة	املعي�ضية	للمواطنني	

الكرث	اإحتياجًا.

فقد	�ضاهمت	اجلمعية	بدعم	العديد	من	الن�ضطة	وقدمت	العديد	من	امل�ضاهمات	خا�ضة	�ضمن	حملة	الرب	

والإح�ضان	التي	ينفذها	ال�ضندوق	الأردين	الها�ضمي	للتنمية	الب�ضرية	ودعمت	م�ضاريع	الهيئة	العربية	الدولية	

لإعمار	غزة	،	وحملة	فزعة	اأهل	لرتميم	منازل	الفقراء	التي	نفذتها	نقابة	املهند�ضني	الأردنيني	.
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اعداد	املنت�سبني	للجمعيه

عدد	املنت�ضبني	الكليعدد	املنت�ضبنيال�ضنه

198833

198958

1990210

1991212

1992416

1993218

1994-18

1995321

19963051

1997253

19982578

199922100

200011111

200112123

200246169

200350219

200459278

2005224502

2006169671

2007210881

200871952

20091291081

20101401221

20112501471

20124491920

20135842504

20142012705

2015692774

20164103184
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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 2016

 
 222 :رقم الملف

 
1/11  

 

 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني
 األردن –عمّان 

 مراقّبي الحسابات وتقرير الختاميهالبيانات الحسابية        
 .م  2122 كانون اول 11كما هي في     
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2/11 
 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

 
 ألردن ا –عمّان 

 

 الفهرس 
*** 

 الصفحـة 
 

  3/11   .................................................  تقرير مراقّبي الحسابات  ***
 

  -:ان ــــــــــبيـــ
 
  4/11   ............. ......................... 31/11/1216في  المالي كما  المركز .أ 

  5/11    ............................31/11/1216 – 1/1قائمة الدخل عن الفترة من  .ب
  6/11    .........................31/11/1216المنتهية في  سنهالتدفق النقدي لل قائمة .ج
 
 

  -:دول ـــــــــــــــجـــ
 
 7/11.......  31/11/1216 – 1/1جدول بالمصاريف العموميه واإلدارية عن الفترة من  .1
 8/11...  ........31/11/1216هي في ل بالموجودات الثابتة ومجّمع استهالكها كما جدو  .1
 
 

  9/11 .....................................ختاميهإيضاحات حول البيانات الحسابية ال***
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3/11  
 

 تقــــرير المحاسب القانوني المستقل 
 

 العامة أعضاء الهيئةـادة الس
 المحترمين قطاع االسكان االردنيجمعية المستثمرين في           

 المملكـــة األردنية الهاشمية -عمان         
 

 ــرأيــالـ
 

) ، والتي لجمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردنيلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية (
، وكل من بيان الدخل الشامل 2016كانون األول  31ي تتكون من بيان المركز المالي كما ف

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

صورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر ب
، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية  2016كانون األول  31كما في  للجمعيهالمركز المالي 

 للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
 

 ـرأي ـاساس ال
 

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

ة وفقاً  لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الجمعيالبيانات المالية. نحن مستقلين عن 
قواعد السلوك االخالقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه الدولية للمحاسبين "دليل 

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

 رأينا.
 
 

 لية اإلدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات الماليةمسؤو
 

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

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

وإستخدام اساس  الجمعيهواإلفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية 
أو وقف عملياتها، أو ال يوجد  الجمعيهنوي اإلدارة تصفية اإلستمرارية في المحاسبة ما لم ت

 لديها بديالً منطقياً عن ذلك.
 

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

 
د معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من غايتنا هي الحصول على تأكي 

األخطاء الجوهرية, سواءf كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, و وإصدار تقرير التدقيق والذي 
 يتضمن رأينا حولها.

 
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد , ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً 

 ولية للتدقيق ال تضمن دائماً إكتشاف األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.للمعايير الد
 

يمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل 
فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية 

 االقتصادية.
  

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

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

جراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إ
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية 
أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان اإلحتيال قد يشتمل 

جاوز ألنظمة الرقابة على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات، أو ت
 الداخلية.

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

إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة 
 .الجمعيهالرقابة الداخلية في 

 

ى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومد  -
 ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة.

 
التوصل إلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ،  -  

وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن 
على  الجمعيهبأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة جوهري ذا صلة 

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

لمعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. المالية، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه ا
إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع 

عن  الجمعيهذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف 
 اإلستمرار كمنشأة مستمرة.

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

ة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهام
  الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية

 
بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الواردة  الجمعيةتحتفظ 
 متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.مجلس االدارة في تقرير 

 
 
 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان
2017 نيسان  24  

 
 
 

 الهندي محاسبون قانونيون ومستشارون

 ـديالهن يوسف                                                            

 319ـازة رقم إجــ                                                                            
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4/11 

 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني
 األردن –عمّان 

   2212 كانون اول 11كما هي في  المركز المالي
 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالموجـــودات المتداولــ 2212 2212
 ( 1إيضاح )نقد في الصنــدوق ولدى البنوك  7812701 085025

 ( 3 ايضاح)ــــــــــــــــة ـــــــــــــــــالذمـــم  المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــ 802102 810811

 (4ايضاح )  ارصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مدينه اخرى 77101 70298
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولة 1251252 922288
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ( 2جدول )ة ــــالموجــــــــــــــودات الثابت ـــــــــــــ

 الكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 8817522 8800582

 االستهــالك  المتراكـــــــــــــــــم  720990 757570
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صافي الموجـودات الثابتـة 8787002 8702550
ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجـمـوع  الموجــودات  6115660 8014692
 ــــــــــــة ــــــــــــــالمطلوبـــات المتداولـــــــ =================== ================

 الذمـــــم الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  90128 27002

 أرصدة دائنة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 110 22011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 مجموع المطلوبات المتداولة 59455 10000
ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رأس المـال وحقوق المساهمين ـــــــــــــــــــ

 مدور متجمع فائض االيــــــرادات 8200790 2528201

 السنه الحاليــــــــــــــــه( عجز)فائض  170022 (729152)
ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فائض االيــــــرادات( عجز)متجمع  2179128 8202790
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــات ـــــــــــــــــــــمجـمـوع المطلوبـــــــــــ 6115660 8014692
================= ====================  
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5/11 
 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

 األردن  –عمّان 
     م  11/12/2212 - 1/1قائمة الّدخل عن الفترة من  
 

2212 2212  
 ( 0ايضاح )اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات ا 7551510 920022

   
 (1جدول )المصاريف االدارية  899885 950502
 التبرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 2055 727287
 (1جدول )االستهالكــــــــــــــــــــــــات  22981 21988

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكاتمجموع المصاريف واالسته 807091 189801
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االيرادات( عجز)فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائض  170022 (729152)
===================== ====================  
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6/11 
 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

 
              11/12/2212في  للسنه المنتهيهقائمة التدفق النقدي 

  
  يةــــلــــــــــــعمليـــات التشغيال 2212 2212

 (عجز االيرادات)صافي وفر  170022 (729152)
 ــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستهالكــــ 22981 21988

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

 غيلالوفر من عمليات  التش 102000 (01821)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

 المتداولة التغير في الموجودات   
 الذمـــم  المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 77029 2287

 موجودات متداوله اخرى 2790 (1098)
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

 الوفر من التغير في الموجودات المتداولة  19719 (4111)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التغير في المطلوبات المتداولة  
 الذمـــم الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  71120 (19169)

 اولة أخـرى مطلوبات متد (22707) 71002
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ

 الوفر من التغير في المطلوبات المتداولة  (70058) (7017)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  العمليـــات التمويليـــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــ

 تمويل شراء اصول ثابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــة (8575) (27108)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوفر من العمليات التمويليـــــــــــــــــــة  (8575) (27108)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

 صافي النقد المتوفر خالل الفترة 101711 (729225)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالنقد في بداية الفتـ 085025 100275

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 النقد في نهاية الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 7812701 589029
====================== ======================  

 
 
 
 



التقرير السنوي الثامن والعرشون 2016
31

 
 

7/11 
 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

 األردن  –عمّان 
 (1)جدول   11/12/2212 – 1/1عن الفترة من  داريهاالوميه و العم جدول بالمصاريف

 
 8961 8965 

 785279 782580 الرواتـــب واألجــــــور وملحقاتها
 75222 1221 ضمان اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــي
 7751 7780 رسوم ورخص حكوميه

 772 12 مصاريف بنكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 70221 9019 قرطاسيه ومطبوعـــات

 2719 1282 وتدفئه انارة وميــــــــــــــــــاه
 0810 9018 تأمين صحي

 71295 9257 ومواصالتتنقــالت 
 85551 72287 وانترنت بريد وهاتــــــــــــــــف

 2002 7001 صيانـــــــــــــــــــــــــه
 22225 70201  ضيافـــــــــــــــــــــــــه

 71092 1981  قهمتفر مصاريف ادارية 
 8055 2805 اتعاب محاماه
 8555 8555 تدقيق حسابات

 2855 2852 االيجارات
 29001 0009 مصاريف معارض 

 1759 0201 لوازم وصيانه كمبيوتر
 7701 7125 تأمين حريق وسرقه

 08582 81252 دعاية الحمالت االعالميه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 255222 522221 
 ==================== ==================== 
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8/11 

 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
 األردن  –عمّان 

 (1) جدول               11/12/2212بالموجودات الثابتة ومجمع استهالكها كما هي في جدول 
 

 ـــــانــــــــــــالبيــــــــــ     الكلفــــة االستهـــــــــــــالك مدور االستهالك مجمع االستهالك

 اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالث 42851 5352 18639 13989

 ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالديك 11116 9990 3567 8211
 زة الكهربائيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجه 17699 8100 5666 8311
 المكتبيه االجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة 17456 8782 12311 11445
 اجهــــزة التحكم والصوتيات 8855 7282 1561 3892
 اجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة التكييف 9561 7929 3226 4442

 ـــــةاالبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1261165 87507 57157 78348

 االراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 1283115 5555 2222 2222
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118552 121218 19522 2221219  
================= ================== ================== ===============  
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9/11 
 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

 االردن -عمان
     إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية  

- :  1إيضاح  
 :تأسيس الجمعيه. أ              

 

الجمعية كجمعية عادية لتمارس اعمالها بموجب نظامها االساسي تأّسست 
م، في ضوء موافقة معالي 1899تشرين ثاني  25وذلك اعتبارا ن تاريخ 

تشرين ثاني  27 بتاريخ(  12/222/21722)وزير الداخلية بكتابه رقم 
من الجريدة ( 2155)م، وتم االعالن عن تسجيلها في الصفحه 1899

م، وتتمتع الجمعية 1899كانون االول  12الرسميه الصادرة بتاريخ 
بالشخصية االعتبارية واالستقالل االداري والمالي ويجوز لها ان تقاضي 
وتقاضي ويتولى شؤونها مجلس ادارة منتخب من قبل الهيئه العامه وفقاً 

ت ولها ان تمتلك الحكامها ويمثلها رئيس مجلس االدارة لدى جميع الجها
                      .  االموال المنقولة وغير المنقول

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

 .االستثمار في قطاع االسكان وتوجيهها
العالقة في القطاعين العام والخاص التعاون مع المؤسسات ذات . 8                          

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

 

 ممـا يلـــي  نقد في الصندوق ولدى البنوكيتكون بند   -:  2إيضاح 
2212 2212  
 نقد في الصنــــــــــــــدوق   118177 111113
 722/7مي البنك العربي االسال 1256591 399857
 522/7البنك العربي االسالمي  81353 2222
 521/68البنك العربي االسالمي  18385 2222
 شيكــــات برسم التحصيل 1652 2222

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

085025 6852651  
=================== ====================  
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12/11 
 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

 

 االردن -عمان
 
  تابع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية 

 

- :مما يلـي  الذمم المدينه مما يليون بند يتك        -:  1إيضاح       
2212 2212  

 سنويةذمم اشتراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  193636 197926
 زينذمم مشتركـــــــــــــــــــــــي  47139 53885
 ـــــــــوظفينذمـم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4324 8145
 ذمم مشتركي التأمين الصحي 7774 3538
 ذمم مشتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امنيه 742 1823

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

810811 802102  
==================== ====================  

 

 
 

- :مما يلـي  ارصدة مدينه اخرىيتكون بند         -:  5إيضاح       
1215 1216  
 سلف دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 731 2222
 ـــــــــــــات مستردةتأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 728 728

 مصاريف مدفوعه مقدمــــــــــــــــــــــــــا   8728 12338
 ايرادات مستحقة غير مقبوضه 1552 5833
 شيكات بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسم التحصيل 222 1963

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19841 11697  

==================== ====================  
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11/11 
 جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

 االردن -عمان
  تابع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية 

 
 

- :مما يلـي  االيراداتيتكون بند         -:  2إيضاح       
1215 1216  

 االشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات السنوية 798452 426222
 رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االنتساب 176522 51922
 ــــــــــــــــــــــنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايرادات  1718 6831
 نتخابات مجل  االدارةالترشح لال ايرادات 11222 13222
 فوائد بنكيه مقبوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 19411 11756
 ـرىايرادات اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2222 122

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
489588 1227279  
================ =====================  
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