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ال�ضادة	الزمالء	اأع�ضاء	الهيئة	العامة	املحرتمني

ال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،،،	

	

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

العادي	للهيئة	العامة	ملناق�ضة	التقرير	ال�ضنوي	التا�ضع	والع�ضرين.

وال�ضحافيني	 وال�ضيوف	 الداخلية	 وزارة	 مندوبي	 احل�ضور	 بال�ضادة	 نرحب	 جميعًا	 وباإ�ضمكم	

ومدققي	احل�ضابات.

الزمالء	الكرام

�ضواء	 امل�ضتويات،	 جميع	 على	 الأهمية	 يف	 غاية	 ظروف	 ظل	 يف	 هذا	 اإجتماعنا	 اإنعقاد	 ياأتي	

كانت	على	امل�ضتوى	الوطني	اأو	الإقليمي،	وتزداد	حدة	الظروف	املحلية	على	امل�ضتوى	الإقت�ضادي،	

وال�ضعوبات	التي	تواجه	الإ�ضتثمار	ب�ضكل	عام،	والإ�ضتثمار		يف	قطاع	الإ�ضكان	ب�ضكل	خا�س.

ولعل	من	اأهم	املعيقات	التي	يواجهها	الإ�ضتثمار	يف	هذا	القطاع	هو	عدم	ثبات	الت�ضريعات،	وياأتي	تعديلها	ب�ضكل	ل	يتالئم	

مع	الواقع،	وبدون	اأن	يتم	الت�ضاور	مع	القطاع	اخلا�س	يف	و�ضع	تلك	التعديالت	مما	اأفقد	مفهوم	ال�ضراكة	معناه	احلقيقي،	

وخري	دليل	على	ذلك	نظام	الأبنية	والتنظيم	وقانون	�ضريبة	الدخل	حيث	تبني	اأن	احلكومة	ل	يعنيها	تطبيق	مفهوم	ال�ضراكة	

مع	القطاع	اخلا�س،	مما	�ضيكون	له	اإنعكا�ضات	�ضلبية	على	اأداء	الإقت�ضاد	الوطني.

الأخوة	الأفا�ضل

وبالرغم	من	هذه	املعيقات	التي	واجهت	م�ضرية	القطاع،	اإل	اأننا	ا�ضتطعنا	حتقيق	العديد	من	الإجنازات،	وما	زلنا	نعمل	

الإ�ضكان	يف	 م�ضاهمة	قطاع	 وتعظيم	 الزمالء،	 املعاناة	عن	 تخفيف	 اأجل	 من	 املر�ضومة	 الأهداف	 املزيد	من	 على	حتقيق	

واإلتفافكم	حول	جمعيتكم	وجميع	 لول	دعمكم	 اأن	يتحقق	 اإجناز	 الوطني،	وما	كان	لأي	 الإقت�ضاد	 امل�ضتدامة	ويف	 التنمية	

التي	تواجه	عمل	القطاع،	ورفدنا	بالأفكار	والآراء	 للمعيقات	والعراقيل	 الت�ضدي	 واأن�ضطتها،	ووقوفكم	معنا	يف	 براجمها	

والتجارب	ملحاربة	التغّول	على	�ضركاتنا،	والت�ضدي	للظلم	الذي	اأرهق	عملنا	وعّطل	م�ضاريعنا،	واأعاق	النمو	الإقت�ضادي	

للوطن	مبختلف	قطاعاته.

خطط	 اإجناز	 يف	 �ضاهموا	 الذين	 اللجان	 واأع�ضاء	 الإ�ضت�ضارية	 الهيئة	 اأع�ضاء	 لإخواين	 بال�ضكر	 املنا�ضبة	 بهذه	 واأتقدم	

املجل�س.

الزمالء	الكرام

ن�ضع	بني	اأيديكم	التقرير	ال�ضنوي	التا�ضع	والع�ضرون	للعام	املا�ضي	2017	للمناق�ضة	واإبداء	الراأي،	لن�ضاهم	جميعًا	يف	رفد	

م�ضرية	اجلمعية	بالأفكار	الإبداعية	اخلاّلقة	للم�ضاهمة	يف	ت�ضويب	امل�ضرية	الإقت�ضادية	الوطنية.

وال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	بركاته

املهند�س	زهري	العمري

رئي�س	جمل�س	الإدارة

			املهند�س	زهري	العمري 	 	 	 	 		 	 	 	

				رئي�س	جمل�س	الإدارة 		
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التقرير الإداري عن ال�ضنه املنتهية يف 2017/12/31 

اأوًل: نظام الأبنية والتنظيم ملدينة عمان

�ضدر	م�ضروع	نظام	الأبنية	والتنظيم	يف	مدينة	عمان	املعّدل	دون	الأخذ	بالعديد	من	املالحظات	والإقرتاحات	

التي	قدمتها	اجلمعية،	حيث	ميثل	اإقرار	هذا	النظام	ب�ضيغته	املقرتحة	من	اأمانة	عمان	الكربى	ودون	الأخذ	

واخلدمية	 الإقت�ضادية	 والقطاعات	 اجلهات	 مي�س	 ل	 بالغًا	 واإ�ضرارًا	 كبريًا	 حتديًا	 واإقرتاحاتنا	 مبالحظاتنا	

والإنتاجية	فقط،	واإمنا	تتجاوز	اآثاره	ال�ضلبية	لتوؤثر	على	كافة	املواطنني	الأردنيني	وخا�ضة	فئات	الدخل	املحدود	

حمركاته	 اأهم	 من	 واحدًا	 والإ�ضكان	 العقار	 قطاع	 ي�ضكل	 والذي	 برمته	 الوطني	 الإقت�ضاد	 وعلى	 واملتو�ضط،	

الرئي�ضية.

بنود	 بدرا�ضة	 النظام	 م�ضودة	 الكربى	 عمان	 اأمانة	 فيه	 طرحت	 الذي	 الأول	 اليوم	 ومنذ	 قمنا	 لقد	 	

ومواد	النظام	املقرتح،	و�ضاركنا	يف	كافة	الإجتماعات	التن�ضيقية	التي	متت	لهذا	الغر�س،	وقدمنا	املالحظات	

املواطنني	 يعد	مالئمًا	لإحتياجات	 والذي	مل	 ال�ضابق	 الأبنية	 �ضلبيات	نظام	 اإىل	جتاوز	 الهادفة	 والإقرتاحات	

القرو�س	 على	 الفائدة	 واأ�ضعار	 البناء	 وم�ضتلزمات	 الأرا�ضي	 اأ�ضعار	 يف	 الكبري	 الإرتفاع	 بعد	 واإمكانياتهم	

ال�ضكنية،	ويف	الوقت	الذي	يعاين	فيه	املواطن	من	�ضعوبات	اإقت�ضادية	متزايدة	اأدت	اإىل	تدين	القوة	ال�ضرائية	

بحيث	اأ�ضبحت	اإمكانية	احل�ضول	على	امل�ضكن	املالئم	والذي	ميثل	ركيزة	اأ�ضا�ضية	من	ركائز	الأمن	والإ�ضتقرار	

يف	املجتمع،	حلمًا	بعيد	املنال	لن�ضبة	كبرية	من	املواطنني،	الأمر	الذي	يتطلب	اإتخاذ	اإجراءات	فعالة	و�ضريعة	

من	قبل	اجلهات	املعنية	وعلى	راأ�ضها	اأمانة	عمان	الكربى،	تهدف	اإىل	التخفيف	عن	املواطنني	وت�ضهيل	عملية	

ح�ضولهم	على	امل�ضكن	املالئم،	ل	اأن	تقوم	بو�ضع	املزيد	من	العقبات	والعراقيل	التي	تفاقم	امل�ضكلة	من	خالل	

و�ضع	اإ�ضرتاطات	وقيود	ل	مربر	لها.

لقد	فوجئنا	ب�ضرعة	اإقرار	م�ضودة	النظام	اجلديد	من	قبل	اأمانة	عمان	الكربى	قبل	اإ�ضتكمال	احلوار	 	

وقبل	الو�ضول	اإىل	توافق	عام	حولها	ي�ضمن	تلبية	اإحتياجات	كافة	القطاعات	املعنية،	ودون	مراعاة	لالإحتياجات	

احلقيقية	للمواطنني	يف	املدينة	الذين	ميثلون	اجلهة	الرئي�ضية	امل�ضتهدفة	بهذه	التعديالت،	والتي	عانت	وما	

زالت	تعاين	من	عدم	مالئمة	نظام	الأبنية	احلايل	مل�ضاحلها	واإحتياجاتها	احلقيقية.

لقد	�ضارعنا	فور	اإقرار	الأمانة	مل�ضودة	النظام	املقرتح	ورفعه	اإىل	جمل�س	الوزراء	ومن	ثم	اإىل	ديوان	 	

الراأي	والت�ضريع،	اإىل	خماطبة	كل	من	دولة	رئي�س	الوزراء	ومعايل	اأمني	عمان	الكربى	ومعايل	رئي�س	ديوان	

الأبنية	اجلديد	 والتي	بدونها	�ضيخرج	نظام	 املعنيني،	حيث	مت	عر�س	مالحظاتنا	 والوزراء	 والت�ضريع	 الراأي	

عاجزًا	وقا�ضرًا	عن	تلبية	الإحتياجات	الفعلية	للمواطنني	و�ضوف	يوؤدي	اإىل	تراجع	الإ�ضتثمار	يف	قطاع	الإ�ضكان	

والعقار	ويف	العديد	من	القطاعات	الإقت�ضادية	املت�ضلة	به.
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كذلك	قمنا	بحملة	اإعالمية	من�ضقة	لك�ضب	التاأييد	ملوقفنا	جتاه	م�ضودة	النظام	املقرتح،	يف	ال�ضحف	 	

املحلية	والف�ضائيات	املحلية	واملواقع	الإلكرتونية	اإ�ضافة	اإىل	و�ضائل	التوا�ضل	الإجتماعي	املختلفة،	كما	قمنا	

ببحث	ومناق�ضة	املو�ضوع	مع	اللجنة	الوزارية	املكلفة	بدرا�ضة	م�ضودة	النظام،	كما	مت	الإجتماع	اأي�ضًا	مع	معايل	

وزير	الدولة	ل�ضوؤون	رئا�ضة	الوزراء	– رئي�س	الوزراء	بالوكالة	يف	حينه	-	بح�ضور	معايل	وزير	ال�ضوؤون	البلدية	

وزير	النقل،	حيث	مت	خالل	هذه	الإجتماعات	التاأكيد	على	املقرتحات	واملطالب	العادلة	التي	�ضبق	ومت	تقدميها	

للمعنيني	يف	اأمانة	عمان	الكربى	واملتمثلة	بتخفيف	اإرتدادات	البناء	مبقدار	)10%(	وزيادة	ن�ضبة	البناء	بنف�س	

مقدار	تخفي�س	الإرتدادات،	واإ�ضتثناء	البالكني	يف	الواجهات	الأمامية	واخللفية	من	الن�ضبة	املئوية،	وال�ضماح	

باإن�ضاء	روف	مب�ضاحة	ربع	ال�ضطح	على	الواجهات	الأمامية	مربوط	بدرج	داخلي	مع	الطابق	الأخري،	واإ�ضافة	

الر�ضوم،	 الكثافة،	وعدم	زيادة	 التعامل	مبعادلة	 طابق	خام�س	وطابق	�ضاد�س	يف	مناطق	يتفق	عليها،	وعدم	

امل�ضبق	من	 ال�ضب	 اإذن	 على	 باحل�ضول	 واملتمثل	 الأمانة	 و�ضعته	 الذي	 الإ�ضرتاط	اجلديد	 اإلغاء	 اإىل	 اإ�ضافة	

الأمانة	قبل	املبا�ضرة	بال�ضب	اخلر�ضاين،	والذي	ي�ضكل	عائقًا	جديدًا	ويعزز	البريوقراطية.			

لقد	كنا	ناأمل	اأن	تثمر	اجلهود	الكبرية	التي	بذلناها	يف	ثني	اأمانة	عمان	الكربى	عن	امل�ضي	قدمًا	يف	 		

اإقرار	هذا	النظام،	والذي	واإن	ت�ضمن	عددًا	من	التعديالت	الإيجابية	عن	النظام	الذي	كان	معموًل	به	�ضابقًا،	

العادلة	والتي	ذكرناها	�ضابقًا،	الأمر	الذي	ميثل	�ضربة	 اأنه	مل	ي�ضتجب	للعديد	من	مقرتحاتنا	ومطالبنا	 اإل	

قا�ضمة	لالإ�ضتثمار	يف	قطاع	العقار	والإ�ضكان	ويف	العديد	من	القطاعات	الإقت�ضادية	املرتبطة	بهما،	يف	الوقت	

الذي	تعاين	فيه	هذه	القطاعات	من	تراجع	كبري	دفع	العديد	من	امل�ضتثمرين	للهجرة	اإىل	دول	اأخرى،	ودفع	

اآخرين	اإىل	ت�ضفية	�ضركاتهم	والتحول	اإىل	قطاعات	واأن�ضطة	اأخرى.	

اإن	ما	قامت	به	اأمانة	عمان	الكربى	من	الإ�ضرار	غري	املربر	على	النظام	ب�ضيغته	التي	اأقر	بها،	والذي	 		

يلحق	اأ�ضرارًا	فادحة	بقطاعات	كبرية	من	املجتمع،	�ضيلحق	ال�ضرر	اأي�ضًا	بالإقت�ضاد	الوطني	برمته	يف	الوقت	

الذي	يحتاج	ويتطلب	ت�ضافر	كافة	اجلهود	للتغلب	على	امل�ضاعب	اجلمة	التي	يعاين	منها،	حيث	�ضيوؤدي	اإىل	

تراجع	ن�ضاطات	اإقت�ضادية	متعددة	كانت	دومًا	رافدًا	اأ�ضا�ضيًا	وحمركًا	هامًا	من	حمركات	الإقت�ضاد	الوطني،	

وتوفر	فر�س	عمل	لالآلف	من	املواطنني.

ثانيًا: نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى )البلديات(

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

املهند�ضني	الأردنيني	ونقابة	املقاولني	الأردنيني	وهيئة	املكاتب	الهند�ضية	وغرفة	جتارة	الأردن	وغرفة	جتارة	

عمان	وغرفة	�ضناعة	الأردن	وغرفة	�ضناعة	عمان	بالإ�ضافة	اىل	جمموعة	من	النواب	والإعالميني	وروؤ�ضاء	

بلديات	وبدعم	قوي	من	الإعالم	املحلي.

اإىل	 اآثار	�ضلبية	على	املواطن	وامل�ضتثمر	و�ضيوؤدي	 اأن	تطبيق	هذا	النظام	�ضيكون	له	 واأكدت	اجلمعية	 	
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العزوف	عن	الإ�ضتثمار	نظرًا	لل�ضعوبات	املوجودة	يف	تطبيقة.

وطالبت	اجلمعية	باإعادة	النظر	يف	النظام	اجلديد.

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

اأثره	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.

ونتيجة	لهذه	الإجتماعات	فقد	مت	تعديل	النظام	ثالث	مرات	خالل	عام	2017	مبوجب	اأنظمة	معّدلة	 	

�ضادرة	عن	املجل�س	ت�ضمنت	الإ�ضتجابة	للعديد	من	البنود	التي	اإعرت�ضت	عليها	اجلمعية.

ثالثًا: متديد الإعفاء من ر�ضوم نقل امللكية

با�ضرت	اجلمعية	باملطالبة	بتمديد	قرار	منح	الإعفاء	من	ر�ضوم	نقل	ملكية	العقار	للمواطن	الأردين	 	

الذي	ينتهي	يف	نهاية	�ضهر	ت�ضرين	الثاين	2017.

	

وطالبت	جمل�س	الوزراء	ب�ضمول	الإعفاء	من	ر�ضوم	نقل	امللكية	اأول	150	مرتًا	مربعًا	من	م�ضاحة	ال�ضقة	 	

مربعًا	 مرتًا	 	180 عن	 م�ضاحتها	 وتزيد	 الراكدة	 ال�ضقق	 من	 كبرية	 اأعداد	 تتوفر	 حيث	 م�ضاحتها	 بلغت	 مهما	

واإيجاد	 القطاع	 الكبري	يف	حتفيز	 الأثر	 له	 املواطنني	على	�ضرائها	و�ضيكون	 الإعفاء	�ضي�ضجع	 و�ضمولها	بقرار	

ال�ضيولة	الالزمة	لبناء	م�ضاريع	جديدة.

و�ضددت	هذه	املطالبات	على	�ضرورة	امل�ضاهمة	يف	اإنقاذ	القطاع	العقاري	الذي	يعاين	من	حالة	تراجع	 	

م�ضتمر	من	خالل	تخفي�س	ر�ضوم	نقل	ملكية	العقارات	اإىل	5%	ملدة	�ضنتني	على	الأقل	ملا	لهذه	اخلطوة	من	اآثار	

اإيجابية	على	حتفيز	القطاع.

املهند�ضني	 نقابة	 من	 الفعاليات	 جميع	 من	 املطالبات	 لهذه	 التاأييد	 ح�ضد	 اجلمعية	 ا�ضتطاعت	 وقد	 	

الأردنيني،	نقابة	املقاولني،	غرفتْي	�ضناعة	وجتارة	الأردن،	غرفتْي	�ضناعة	وجتارة	عمان،	وجمعية	امل�ضت�ضفيات	

الأردنية،	ومنتدى	الأعمال	الهند�ضي	وهيئة	املكاتب	الهند�ضية	وتكللت	اجلهود	بالنجاح	بعد	الإلتقاء	مع	�ضعادة	

رئي�س	جمل�س	النواب	املهند�س	عاطف	الطراونة	ورئي�س	جلنة	الإ�ضتثمار	النيابية	املهند�س	خري	اأبو	�ضعيليك.

حيث	ا�ضتجابت	احلكومة	لتمديد	العمل	بقرار	الإعفاء	من	ر�ضوم	نقل	امللكية	اإىل	نهاية	عام	2018. 	

رابعًا: ازدواجية عمل �ضركات الإ�ضكان واملقاولت

نّظمت	اجلمعية	يف	�ضهر	ت�ضرين	الثاين	اإجتماعًا	مو�ضعًا	�ضم	اأ�ضحاب	�ضركات	مقاولت	ممن	ميلكون	 	

اأي�ضًا	�ضركات	اإ�ضكان،	للتباحث	حول	تعليمات	ت�ضنيف	املقاولني	التي	متنع	اإزدواجية	العمل	ملثل	هذه	ال�ضركات،	
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والذي	ي�ضبب	اإ�ضرارًا	كبريًا	لتلك	ال�ضركات	وخا�ضًة	اأن	كثريًا	من	هذه	ال�ضركات	�ضيتوقف	عن	العمل	يف	�ضوء	

تعليمات	وزارة	الأ�ضغال	العامة.

ومت	خالل	الإجتماع	املطالبة	باإلغاء	الفقرة	هــ	من	املادة	26	من	تعليمات	ت�ضنيف	املقاولني	والتي	متنع	 	

اإزدواجية	عمل	ال�ضركات.

وكما	مت	ت�ضكيل	جلنة	ت�ضم	اأع�ضاء	من	نقابة	املقاولني	واجلمعية	ملقابلة	وزير	الأ�ضغال	والتباحث	معه	 	

اأن	هناك	اأكرث	من	 اإلغاء	الفقرة	هـ	من	املادة	26	التي	ت�ضمنتها	تعليمات	ت�ضنيف	املقاولني،	حيث	 من	اأجل	

مائتي	�ضركة	اإ�ضكان	تعمل	يف	جمال	املقاولت.

خام�ضًا: لقاء وزير العدل

قام	رئي�س	جمل�س	الإدارة	ونائبه	وعدد	من	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	بزيارة	اإىل	وزير	العدل	يف	مكتبه	 	

حيث	مت	التباحث	يف	عدد	من	املوا�ضيع	التي	تهم	امل�ضتثمرين	من	اأهمها:

اأو	 لل�ضركات	 كانت	 �ضواًء	 امل�ضتثمرين	 معامالت	 كافة	 اإجراء	 باجلمعية	 املتواجد	 العدل	 لكاتب	 ال�ضماح	

للمفو�ضني،	حيث	وافق	الوزير	واأعطى	تعليماته	لتنفيذ	هذا	املطلب	مبا�ضرًة.

كما	مت	التباحث	ب�ضرورة	اإبقاء	العمل	بالوكالت	اخلا�ضة	غري	القابلة	للعزل	ت�ضهياًل	على	امل�ضتثمرين	 	

حيث	وعد	الوزير	بدرا�ضة	الطلب	وعر�ضه	على	جمل�س	الوزراء	لتخاذ	القرار	املنا�ضب.

والإ�ضتثمارية	 التجارية	 بالق�ضايا	 متخ�ض�ضة	 َتقا�ضي	 غرف	 اإن�ضاء	 ب�ضرورة	 الوزير	 من	 الطلب	 ومت	 	

هذه	 اإن�ضاء	 باإجراءات	 ت�ضري	 احلكومة	 اأن	 الوزير	 واأجاب	 ومب�ضطة،	 �ضريعة	 فيها	 التقا�ضي	 اإجراءات	 لتكون	

الغرف	والتي	�ضيكون	اإفتتاحها	قريبًا.	

وطرح	وفد	اجلمعية	مبادرة	لإعادة	�ضياغة	وتطوير	نظام	اإدارة	ال�ضقق	والطوابق	ملعاجلة	الكثري	من	 	

الق�ضايا	التي	تخ�س	العالقة	بني	املالكني	للعقار	الذي	يزيد	عدد	ال�ضقق	فيه	عن	اأربعة،	واأعرب	الوزير	عن	

اإ�ضتعداده	للتعاون	مع	اجلمعية،	وثّمن	دور	اجلمعية	ملعاجلة	ق�ضايا	تهم	الوطن	واملواطن	وامل�ضتثمرين	يف	قطاع	

الإ�ضكان.

�ضاد�ضًا: املعار�س

1. معر�س الإ�ضكانات والعقارات الأردين 2017

الإ�ضكانات	 معر�س	 ا�ضم	 حتت	 	2017/8/24 يوم	 من	 ابتداًء	 اجلمعية	 مقر	 يف	 معر�س	 اإقامة	 مت	 	

والعقارات	الأردين	لعام	2017	الذي	نظمته	اجلمعية	بالتعاون	مع	بنك	�ضفوة	الإ�ضالمي.

اإىل	�ضت	جهات	داعمة	مت	 بالإ�ضافة	 اإ�ضكان	 اأيام	42	�ضركة	 ا�ضتمر	ثالثة	 الذي	 و�ضارك	يف	املعر�س	 	

خالله	ت�ضويق	�ضقق	حديثة	البناء	مب�ضاحات	خمتلفة	يف	جميع	مناطق	عمان.
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وجاء	تنظيم	هذا	املعر�س	لي�ضكل	فر�ضة	مواتية	للمواطنني	الأردنيني	لالإطالع	على	ال�ضقق	ال�ضكنية	 	

املتوفرة	لدى	العديد	من	ال�ضركات	الإ�ضكانية	الأع�ضاء	يف	اجلمعية	وامل�ضاركة	يف	هذا	احلدث	يف	مكان	واحد	

حتت	مظلة	اجلمعية،	واحل�ضول	على	عرو�س	متويلية	جيدة	وملدة	ت�ضل	اإىل	20	عامًا	من	بنك	�ضفوة	الإ�ضالمي	

باأ�ضعار	مرابحة	مدعومة.

وقد	�ضهد	املعر�س	اإقباًل	جيدًا	من	املواطنني	حيث	جتاوز	عدد	زواره	حاجز	اخلم�ضة	اآلف	زائر	خالل	 	

اأيام	املعر�س،	مما	دفع	جمل�س	الإدارة	لتخاذ	قرار	باإقامة	هذا	املعر�س	�ضنويًا	وب�ضكل	دائم.

2. معر�س �ضكاي لين اك�ضبو 2017

افتتح	رئي�س	اجلمعية	معر�س	�ضكاي	لين	اك�ضبو	2017	الذي	نظمه	موقع	عقاري	جو	املتخ�ض�س	يف	 	

الرتويج	العقاري	خالل	الفرتة	19-2017/7/21	يف	قاعات	زارا	اك�ضبو	يف	فندق	حياة	عمان.

ويهدف	املعر�س	اإىل	النهو�س	بالقطاع	العقاري	وتر�ضيخ	التعاون	بني	القطاعني	العام	واخلا�س	للخروج	 	

من	الأزمة	التي	اأ�ضابته	نتيجة	لالأزمة	الإقت�ضادية	العاملية،	وي�ضكل	فر�ضة	ثمينة	للم�ضتثمرين	لالإطالع	على	

جتارب	العار�ضني	والإ�ضتفادة	من	خرباتهم.

وا�ضتمل	املعر�س	على	113	م�ضروعًا	منهم	36	م�ضروعًا	معرو�ضًا	للبيع	بالأق�ضاط	من	خمتلف	مناطق	 	

عمان	بواقع	1772	�ضقة	�ضكنية	من	املالك	للم�ضرتي	وبدون	فوائد.	

3. املعر�س الدويل للبناء والإن�ضاء وال�ضناعات الهند�ضية

�ضاركت	اجلمعية	يف	فعاليات	املعر�س	الدويل	احلادي	ع�ضر	للبناء	والإن�ضاء	وال�ضناعات	الهند�ضية	 	

واملوؤمتر	الدويل	لإعادة	اإعمار	�ضوريا	ودول	ال�ضراع	يف	املنطقة	الذي	نظمته	نقابة	املقاولني	الأردنيني	بالتعاون	

مع	وزارة	الأ�ضغال	العامة	والإ�ضكان	والذي	افتتحه	وزير	الأ�ضغال	العامة	والإ�ضكان	مندوبًا	عن	رئي�س	الوزراء.

وا�ضتمل	املعر�س	على	م�ضاركة	�ضركات	متخ�ض�ضة	يف	البناء	والت�ضييد،	فن	العمارة،	�ضركات	املقاولت،	 	

البنوك	 فيها	 مبا	 بالإن�ضاءات	 املرتبطة	 القطاعات	 من	 وغريها	 والرافعات	 الغيار	 وقطع	 الإ�ضكان	 الديكور،	

والتاأمني.

و�ضاركت	اجلمعية	يف	املوؤمتر	الدويل	لإعادة	اإعمار	�ضوريا	ودول	ال�ضراع	يف	املنطقة	الذي	ناق�س	دور	 	

اإعادة	الإعمار	والبنية	التحتية،	وكذلك	م�ضاريع	 احلكومات	العربية	والعاملية	واملنظمات	الدولية	يف	م�ضاريع	

التنمية	 بناء	 واإعادة	 الثقايف	 والرتاث	 الثقافية	 والهياكل	 لالجئني	 والإجتماعية	 الإقت�ضادية	 الإعمار	 اإعادة	

�ضمن	خمططات	عمرانية	�ضاملة.
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�ضابعًا: املوؤمترات

1. املوؤمتر العربي للمقاولت والإ�ضتثمار العقاري وامل�ضارف

�ضاركت	اجلمعية	يف	تنظيم	عقد	املوؤمتر	العربي	للمقاولت	والإ�ضتثمار	العقاري	وامل�ضارف	الذي	عقد	 	

وبح�ضور	 والإ�ضكان	 العامة	 الأ�ضغال	 ووزارة	 العرب	 املقاولني	 وبتنظيم	من	احتاد	 الوزراء	 رئي�س	 حتت	رعاية	

عربي	وا�ضع.

املقاولت	 قطاع	 متويل	 مو�ضوعات	 	)2017/5/3-2( يومني	 مدى	 على	 عقد	 الذي	 املوؤمتر	 وناق�س	 	

التعليم	 وخمرجات	 القطاع	 هذا	 يف	 والعمل	 العربي،	 الوطن	 يف	 املقاولت	 لقطاع	 الإ�ضرتاتيجي	 والتخطيط	

والتنمية	امل�ضتدامة	يف	قطاع	املقاولت.

كما	ناق�س	املوؤمتر	كيفية	تاأمني	ال�ضكن	املالئم	للمواطن	العربي	يف	ظل	ال�ضعوبات	والأزمات	الإقت�ضادية	 	

يعتمد	 اأ�ضا�ضية	 التمويل	ركيزة	 يعد	 اإذ	 الإن�ضاءات	 وامل�ضتثمرين	يف	جمال	 للم�ضرتين	 التمويل	 وتاأمني	 العربية	

عليها	اأكرث	من	75%	من	املواطنني	العرب	ل�ضراء	امل�ضاكن.

واأعلن	املهند�س	زهري	العمري	رئي�س	اجلمعية	يف	ختام	اأعمال	املوؤمتر	التو�ضيات	اخلتامية	للموؤمتر،	 	

والتنموية	 العقارية	 امل�ضاريع	 بتمويل	 يتخ�ض�س	 العقارية	 للتنمية	 عربي	 بنك	 باإن�ضاء	 املوؤمتر	 اأو�ضى	 حيث	

واملقاولت	التي	تنفذ	يف	الوطن	العربي،	كما	اأو�ضى	باإن�ضاء	�ضندوق	عربي	تنموي	حتت	مظلة	جامعة	الدول	

العربية	ياأخذ	على	عاتقه	م�ضاعدة	ذوي	الدخل	املتدين	واملحدود	يف	اأقطار	الوطن	العربي	على	متلك	م�ضكن	

مالئم	وذلك	من	خالل	اإقامة	م�ضاريع	بنية	حتتية	على	اأرا�ضي	خزينة	وجتهيزها	ليقوم	م�ضتثمرون	من	القطاع	

اخلا�س	باإن�ضاء	مباين	�ضكنية	عليها	وبيعها	باأ�ضعار	تف�ضيلية	ودعم	القرو�س	للم�ضتفيدين	بفوائد	مي�ضرة.

ودعا	املوؤمتر	اإىل	توحيد	املرجعيات	والقوانني	الإقت�ضادية	املنظمة	لالإ�ضتثمار	العقاري	واإزالة	العوائق	 	

والقيود	التي	متنع	املقاولني	واملطورين	العقاريني	من	الإنتقال	بحرية	للعمل	يف	خمتلف	الدول	العربية،	كما	

التنمية	 يف	 الإ�ضتدامة	 �ضمان	 اإىل	 ودعا	 املدن،	 لتنظيم	 ال�ضمويل	 الإ�ضرتاتيجي	 التخطيط	 اإعتماد	 على	 اأكد	

اأهمية	 على	 واأكد	 العمراين،	 التخطيط	 يف	 والت�ضريعي	 الإداري	 الف�ضل	 خالل	 من	 والإقت�ضادية	 احل�ضرية	

ماأ�ض�ضة	ال�ضراكة	بني	القطاعني	العام	واخلا�س	وو�ضع	اخلطط	املنا�ضبة	لتنفيذ	اأ�ض�ضها	وتطبيقها،	بالإ�ضافة	

مراكز	 واإن�ضاء	 املهني	 التعليم	 نحو	 التعليم	 وتوجيه	 التعليم	 خمرجات	 بدعم	 تتعلق	 التو�ضيات	 من	 عدد	 اإىل	

تدريب	متخ�ض�ضة.

2. موؤمتر اإربد الهند�ضي الدويل الثاين

	�ضاركت	اجلمعية	يف	اأعمال	موؤمتر	اإربد	الهند�ضي	الدويل	الثاين	والذي	نظمته	نقابة	املهند�ضني	الأردنيني	– 

فرع	اإربد	يف	جامعة	العلوم	والتكنولوجيا	وبالتعاون	معها	خالل	الفرتة	2017/11/15-14.

اأن	 اإىل	 كلمته	 يف	 اأ�ضار	 الذي	 الوزراء	 رئي�س	 عن	 مندوبًا	 والإ�ضكان	 العامة	 الأ�ضغال	 وزير	 املوؤمتر	 وافتتح	 	

احلكومة	اإعتمدت	خالل	�ضهر	اأيار	املا�ضي	خطة	لتحفيز	النمو	الإقت�ضادي	لالأعوام	2018	– 2022	والتي	كان	
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اأحد	حماورها	قطاع	الهند�ضة	والبناء	والإ�ضكان.

ورقة	عمل	عن	 الذي	قدم	 اأبو	ع�ضل	 املهند�س	منري	 املجل�س	 رئي�س	 نائب	 املوؤمتر	 و�ضارك	يف	جل�ضات	 	

تاأثري	م�ضروع	نظام	الأبنية	املعّدل	للمدن	والقرى	ونظام	اأبنية	وتنظيم	مدينة	عمان	على	قطاع	الإ�ضكان،	الذي	

�ضيوؤدي	تطبيقه	اإىل	زيادة	كلفة	الوحدات	ال�ضكنية	مما	ينعك�س	�ضلبًا	على	مقدرة	املواطنني	املالية	يف	احل�ضول	

على	م�ضكن	مالئم.	

3. ور�ضة عمل ق�ضايا التطوير العقاري

نظمت	اجلمعية	ور�ضة	عمل	ل�ضركات	التطوير	العقاري	ناق�ضت	الق�ضايا	املرتبطة	بالتطوير	العقاري	 	

وامل�ضاريع	املت�ضمنة	اإي�ضال	خدمات	البنية	التحتية	لالأرا�ضي	التي	يتم	تنظيمها	�ضواًء	كانت	داخل	التنظيم	اأو	

خارجه.

ال�ضابقني،	 امل�ضوؤولني	 من	 وعددًا	 العقاري	 التطوير	 �ضركات	 من	 كبريًا	 عددًا	 العمل	 ور�ضة	 وح�ضر	 	

خارج	 والتقاعد	 الإدخار	 و�ضناديق	 والتعاونية	 الإ�ضتثمارية	 الإ�ضكان	 مب�ضاريع	 اخلا�ضة	 التعليمات	 وناق�ضت	

حدود	التنظيم،	والأ�ض�س	التي	حددها	نظام	الأبنية	وتنظيم	املدن	والقرى	رقم	136	ل�ضنة	2016.

وتقّرر	القيام	باإعداد	درا�ضة	حول	امل�ضاكل	التي	تعاين	منها	�ضركات	التطوير	العقاري	والإقرتاحات	 	

الإجراءات	 واتخاذ	 لدرا�ضتها	 البلدية	 ال�ضوؤون	 وزير	 اإىل	 ورفعها	 امل�ضاريع	 هذه	 مثل	 اإقامة	 بت�ضجيع	 الكفيلة	

املنا�ضبة	حولها.

4. ور�ضة عمل حول الت�ضويق الإلكرتوين

بالتعاون	مع	 العامة	 الهيئة	 للعقارات	لأع�ضاء	 الإلكرتوين	 الت�ضويق	 نظمت	اجلمعية	ور�ضة	عمل	حول	 	

موقع	عقاري	جو	املتخ�ض�س	بالت�ضويق	العقاري.

اأ�ضحاب	�ضركات	الإ�ضكان	على	و�ضائل	 وياأتي	تنظيم	ور�ضة	العمل	هذه	نظرًا	لأهمية	تثقيف	واإطالع	 	

ت�ضويق	العقارات	وخا�ضًة	يف	ظل	الركود	الذي	يعي�ضه	قطاع	العقارات	واحلاجة	امللحة	لتن�ضيطه.

وت�ضمنت	ور�ضة	العمل	حما�ضرات	علمية	وعملية	عن	الت�ضويق	والإعالن	والدعاية	العقارية. 	

ثامنًا: مذكرات التفاهم

1. مذكرة تفاهم مع جمل�س حمافظة العا�ضمة

وقعت	اجلمعية	مذكرة	تفاهم	وتعاون	مع	جمل�س	حمافظة	العا�ضمة	/	جلنة	ال�ضيا�ضات	لتكتل	وطن	 	

اخلدمي	الإجتماعي.

املجتمع	وت�ضم	 بنية	 للنهو�س	يف	 القائد	 اإ�ضم	مبادرة	 التفاهم	عدة	مبادرات	حتت	 وتت�ضمن	مذكرة	 	

املبادرات	التالية:
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• اأوًل:	تاأهيل	وتدريب	العمالة	الأردنية	للمهن	اخلا�ضة	بقطاع	الإن�ضاءات	و�ضمن	اإن�ضاء	مركز	متخ�ض�س		

يف	تاأهيل	وتدريب	العمالة	الأردنية	�ضمن	منهاج	اأوروبي	متخ�ض�س،	وتدعيم	وت�ضغيل	العمالة	الوطنية	يف	

قطاع	الإن�ضاءات	من	خالل	كادر	مدّرب	ومتخ�ض�س.

• ثانيًا:	مبادرة	حت�ضني	عمان	القدمية	وت�ضتمل	و�ضع	خطة	تنفيذية	لإعادة	بناء	املباين	الآيلة	لل�ضقوط	يف		

عمان	من	خالل	نقل	ال�ضكان	وا�ضتئجار	م�ضاكن	موؤقتة	لهم	واإزالة	املباين	القدمية	واإعادة	تق�ضيم	وتنظيم	

املنطقة	وبناء	منطقة	متكاملة	اخلدمات	من	خالل	م�ضتثمرين	موؤهلني	لإعادة	البناء	بت�ضهيالت	خا�ضة	

وحوافز	�ضريبية	وتنظيمية	ومتويلية	يتمكن	من	خاللها	امل�ضتثمر	اإعادة	املواطن	ملكان	�ضكنه.

• ثالثًا:	مبادرة	كوبون	لإ�ضكان	ذوي	الدخل	املحدود	لإيجاد	الفر�س	لذوي	الدخل	املحدود	للح�ضول	على		

التحديات	 بع�س	 تذليل	 واملجل�س	يف	 بتعاون	اجلمعية	 وذلك	 ت�ضطيب	مميز	 و�ضمن	 مقبول	 ب�ضعر	 �ضقة	

وفتح	م�ضار	تعديل	بع�س	التعليمات	املعطلة	واإيجاد	اإمتيازات	تخف�س	�ضعر	البيع	للم�ضاريع	اخلا�ضة	بذوي	

الدخل	املحدود.

وتعترب	هذه	املذكرة	مقدمة	ل�ضراكة	م�ضتقبلية	خلدمة	املجتمع	املحلي	وتذليل	التحديات	ودعم	اإتفاقيات	 	

مع	كافة	املوؤ�ض�ضات	الكربى	للح�ضول	على	اإمتياز	�ضراء	ال�ضقق	�ضمن	�ضراكات	مع	قطاع	البنوك	ورعاية	جمل�س	

املحافظة.

2. مذكرة تفاهم مع نقابة املهند�ضني الأردنيني

وقعت	اجلمعية	اإتفاقية	تعاون	مع	نقابة	املهند�ضني	الأردنيني	لتنظيم	قطاع	الإ�ضكان	وتطويره	يف	ظل	 	

الظروف	والتحديات	التي	يواجهها،	وتعزيز	ال�ضراكة	لتقدمي	اأف�ضل	اخلدمات	ملنت�ضبي	الطرفني.

ومبوجب	الإتفاقية	تعمل	اجلمعية	على	ت�ضويق	قطع	اأرا�ضي	يف	م�ضروعي	اليا�ضمني	واأم	حليلفة	باأ�ضعار	 	

مناف�ضة	لل�ضوق	املحلي،	كما	تتيح	عمل	�ضراكة	ت�ضمح	للجمعية	البناء	على	اأرا�ضي	النقابة	وت�ضويقها	لأع�ضاء	

الطرفني.

ون�ضت	الإتفاقية	على	ت�ضكيل	جلنة	م�ضرتكة	لبحث	اأوجه	التعاون	يف	املجالت	امل�ضرتكة،	وتبني	الق�ضايا	 	

املتعلقة	بقطاع	الإ�ضكان	ملا	له	من	اأثر	اإيجابي	على	كل	اخلدمات	التي	يقدمها	ملختلف	القطاعات	املرتبطة	معه.

3. بروتوكول تعاون مع جمعية التعاون امل�ضرتك الرتكية

�ضاركت	اجلمعية	يف	اأعمال	قمة	التعاون	الإقت�ضادي	الرتكي	العربي	للبناء	والإ�ضتثمار	العقاري	التي	 	

واجلهات	 العربية	 الوفود	 من	 العديد	 مب�ضاركة	 	2017/12/8-5 الفرتة	 خالل	 اإ�ضطنبول	 مدينة	 يف	 عقدت	

احلكومية	الرتكية	والبلديات	والإحتادات	الإقت�ضادية	والعقارية	وال�ضياحية	حيث	مّثل	اجلمعية	يف	هذا	املوؤمتر	

الدكتور	املهند�س	حيدر	التميمي.

للبلدان	 امل�ضرتك	 التعاون	 تعاون	بني	اجلمعية	وجمعية	 بروتوكول	 توقيع	 الإجتماعات	 ومت	خالل	هذه	 	
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الرتكية	العربية	التي	نظمت	اأعمال	القمة	ت�ضمن	العمل	امل�ضرتك	يف	املجالت	التجارية	والعقارية	والإ�ضتثمارية	

وتبادل	املعلومات	والوفود	وتنظيم	امللتقيات	بني	رجال	و�ضيدات	الأعمال	واملهند�ضني	وال�ضركات.

4. التعاون مع نقابة ال�ضحفيني الأردنيني

التعاون	وفر�ضه	مبا	يعود	 واآفاق	هذا	 الأردنيني،	 التعاون	مع	نقابة	ال�ضحفيني	 اأوجه	 بحثت	اجلمعية	 	

بالنفع	على	الطرفني.

ومت	الإتفاق	على	ال�ضروع	يف	اإعداد	مذكرة	تفاهم	بني	اجلانبني	حتدد	اأ�ض�س	التعاون	والو�ضائل	الالزمة	 	

لتحقيق	هذا	التعاون.

كما	مت	بحث	العديد	من	التفاهمات	وعقد	اإتفاقيات	جمدية	وحقيقية	لتاأمني	عرو�س	اإ�ضكان	باأ�ضعار	 	

مع	 بالتعاون	 النقابة	 مداخيل	 تنمي	 اإ�ضتثمارات	 بحث	 مت	 كما	 لل�ضحفيني،	 نوعية	 وت�ضهيالت	 وخ�ضومات	

اجلمعية،	ومن	خالل	�ضراء	وبيع	الأرا�ضي	لأع�ضاء	النقابة.

5. مذكرة تعاون مع ملتقى الأعمال الفل�ضطيني

وّقعت	اجلمعية	مذكرة	تعاون	مع	ملتقى	الأعمال	الفل�ضطيني	الأردين	لغايات	تبادل	املعلومات	واخلربات	 	

وتن�ضيق	اجلهود	خلدمة	امل�ضتثمرين	يف	قطاع	الإ�ضكان.

وتن�س	املذكرة	على	ترتيب	لقاءات	م�ضرتكة	بني	الأع�ضاء	من	الطرفني	بهدف	التعاون	وت�ضجيع	التبادل	 	

التجاري	بينهم	واإيجاد	فر�س	عمل	م�ضرتكة	وخدمة	قطاع	الإ�ضكان	ومعاجلة	التحديات	التي	تواجهه.

كما	�ضيتم	مبوجب	هذه	املذكرة	تبادل	املعلومات	التجارية	وقوانني	الإ�ضتثمار	والتعليمات	ال�ضادرة	عن	 	

اجلهات	الر�ضمية	ذات	العالقة	مبا	ينعك�س	اإيجابًا	على	تطوير	قطاع	الإ�ضكان.

واإيجاد	 اململكة	 الإ�ضكان	يف	 قطاع	 تواجه	 التي	 التحديات	 لبحث	 وحوارات	 ندوات	 ت�ضمنت	عقد	 كما	 	

حلول	عملية	لتقدميها	للم�ضوؤولني	ملعاجلتها	وتطوير	بيئة	الإ�ضتثمار	يف	القطاع.

6. مذكرة تفاهم مع �ضركة بيت العمال للتاأهيل والتدريب

العمل	 ب�ضوؤون	 تعنى	 التي	 والتدريب	 للتاأهيل	 العمال	 بيت	 �ضركة	 مع	 تفاهم	 مذكرة	 اجلمعية	 وقعت	 	

والعمال	يف	الأردن،	وتاأهيل	العاملني	وتطوير	قدراتهم	يف	خمتلف	القطاعات	واإعداد	الدرا�ضات	ذات	العالقة	

برامج	 وتنفيذ	 ت�ضميم	 يف	 والإ�ضت�ضارية	 والإدارية	 الفنية	 اخلدمات	 وتقدمي	 العمل،	 و�ضوق	 العمل	 ب�ضيا�ضات	

الدعم	والتدريب	والإر�ضاد	وبناء	قدرات	وكفاءات	العاملني.

وتهدف	مذكرة	التفاهم	اإىل	بناء	الكفاءات	وخلق	فر�س	العمل	لالأردنيني،	من	خالل	التعاون	والتن�ضيق	 	

يف	ت�ضميم	وتنفيذ	برامج	تدريب	يف	جمال	ال�ضالمة	وال�ضحة	املهنية	للعاملني	يف	�ضركات	الإ�ضكان	والإن�ضاءات	

وب�ضكل	خا�س	املعنيني	ب�ضوؤون	ال�ضالمة	العامة	وال�ضحة	املهنية،	ويف	م�ضاريع	الإن�ضاءات	ورفع	كفاءة	املخت�ضني	
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يف	هذا	املجال	وتاأهيل	كوادر	جديدة	لل�ضركات	وفق	اإحتياجاتها	الفعلية	ومتطلبات	الت�ضريعات	ذات	العالقة.

و�ضيتم	تنفيذ	هذه	املذكرة	بالتعاون	مع	الإحتاد	الأوروبي	وفق	املعايري	الدولية	املعتمدة	ومعهد	التدريب	 	

الإيطايل.

7. بحث ق�ضايا �ضركة الكهرباء

بحث	وفد	من	جمل�س	اإدارة	اجلمعية	ق�ضايا	الكهرباء	املتعلقة	بعمل	�ضركات	الإ�ضكان	مع	مدير	عام	 	

�ضركة	الكهرباء	الأردنية،	حيث	طلب	عدم	تركيب	حمطات	التحويل	الكهربائي	داخل	عمارات	الإ�ضكان	ودرا�ضة	

اأو	يف	الإرتداد	اجلانبي،	كما	 التهوية	الأمامية	 اإ�ضتبدالها	مبحطات	جممعة	بحجم	�ضغري	تو�ضع	يف	 اإمكانية	

متت	املطالبة	بعدم	تركيب	كامل	عدادات	العمارة	مبجرد	احل�ضول	على	اإذن	الأ�ضغال،	والإ�ضتعجال	مبعامالت	

�ضركات	الإ�ضكان	وعدم	تاأخريها،	ومعاجلة	نق�س	املواد	وعدم	توفرها.

كما	مت	بحث	اآلية	ل�ضمان	عدم	بقاء	عداد	اخلدمات	باإ�ضم	�ضركة	الإ�ضكان	بعد	الإنتهاء	من	بيع	الوحدات	 	

ال�ضكنية.

ومت	الإتفاق	على	ت�ضكيل	جلنة	م�ضرتكة	لبحث	كافة	الق�ضايا	والتو�ضل	اإىل	توافق	يف	احللول	املمكنة.	 	

تا�ضعًا: افتتاح مقر اجلمعية يف الزرقاء

افتتحت	اجلمعية	مقر	اجلمعية	يف	حمافظة	الزرقاء	حتت	رعاية	املهند�س	علي	اأبو	ال�ضكر	رئي�س	بلدية	 	

الزرقاء	وبح�ضور	عدد	من	كبار	امل�ضوؤولني	يف	املحافظة	وجمهور	كبري	من	اأع�ضاء	الهيئة	العامة	العاملني	يف	

حمافظة	الزرقاء.

وت�ضهيل	 القطاع	 هذا	 يف	 امل�ضتثمرين	 بني	 فيما	 التوا�ضل	 ت�ضهيل	 بهدف	 الزرقاء	 مقر	 افتتاح	 وياأتي	 	

التوا�ضل	بينهم	وبني	اجلهات	احلكومية	والأهلية	خا�ضًة	اأن	عدد	�ضركات	الإ�ضكان	يف	املحافظة	قد	ارتفع	لنحو	

مائتي	�ضركة،	حيث	اأ�ضبح	باإمكانهم	الإلتقاء	يف	اجلمعية	والتحاور	يف	ق�ضاياهم	وهمومهم.

يحتاجه	 الذي	 الالزم	 الدعم	 تقدمي	 البلدية	 اإ�ضتعداد	 اأكد	خاللها	 كلمة	 الزرقاء	 بلدية	 رئي�س	 واألقى	 	

امل�ضتثمرون	يف	قطاع	الإ�ضكان	يف	املحافظة،	وتذليل	العقبات	وامل�ضاكل	التي	قد	تواجههم.

واأكد	اأن	قطاع	الإ�ضكان	هو	قطاع	اإقت�ضادي	رئي�ضي	على	م�ضتوى	الوطن	وله	درجة	كبرية	من	الأهمية	 	

وي�ضكل	مقيا�ضًا	حلركة	الإقت�ضاد	وموؤ�ضرًا	على	الن�ضاط	الإ�ضتثماري	والتجاري.

واألقى	رئي�س	غرفة	جتارة	الزرقاء	ال�ضيد	ح�ضني	�ضرمي	كلمة	دعا	فيها	اإىل	اإعادة	النظر	بنظام	الأبنية	 	

مبا	ي�ضاهم	يف	ت�ضجيع	الإ�ضتثمار	يف	قطاع	الإ�ضكان	خا�ضًة	واأنه	ي�ضغل	اأكرث	من	30	ن�ضاطًا	جتاريًا	و�ضناعيًا	

وحرفيًا.
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عا�ضرًا: افتتاح مكتب العمل

الإ�ضكان	الأردين	وتوقيع	مذكرة	 امل�ضتثمرين	يف	قطاع	 اإفتتاح	مديرية	عمل	جمعية	 العمل	 رعى	وزير	 	

�ضراكة	 يف	 اأننا	 كلمته	 يف	 واأعلن	 	،2017/7/25 بتاريخ	 والتدريب	 للت�ضغيل	 الوطنية	 ال�ضركة	 مع	 التفاهم	

اإ�ضرتاتيجية	مع	اجلمعية	لتنظيم	وتطوير	هذا	القطاع	احليوي	الذي	يعد	اأحد	اأهم	روافد	الإقت�ضاد	الوطني.

وياأتي	اإفتتاح	مديرية	العمل	يف	اجلمعية	نتيجة	ال�ضراكة	الإ�ضرتاتيجية	مع	اجلمعية	والروؤية	املوحدة	 	

لتوفري	خدمة	املكان	الواحد	للم�ضتثمر	توفريًا	للوقت	واجلهد	وتنظيمًا	وتطويرًا	للقطاع.

كما	رعى	توقيع	مذكرة	تفاهم	بني	ال�ضركة	الوطنية	للت�ضغيل	والتدريب	واجلمعية	تهدف	اإىل	اإعتماد	 	

مركز	تدريب	مهني	متميز	يف	اململكة	لتدريب	وتاأهيل	وتقييم	واإ�ضدار	�ضهادة	مزاولة	مهنة	يف	القطاع	الإن�ضائي	

بحيث	يتم	اإدارة	هذا	املركز	من	قبل	اجلانبني	لتدريب	وتاأهيل	وت�ضغيل	العمالة	الأردنية	الفنية	املاهرة	على	

املهن	الإن�ضائية	وفق	اأحدث	الأنظمة	والأ�ضاليب.	

حادي ع�ضر: وقفة ت�ضامنية اإنت�ضارًا للقد�س

نفذت	اجلمعية	وقفة	ت�ضامنية	يوم	2017/12/26	انت�ضارًا	للقد�س	عا�ضمة	فل�ضطني	ودعمًا	ل�ضمود	 	

الأهل	املرابطني	فيها	ويف	كل	فل�ضطني،	مب�ضاركة	عدد	كبري	من	اأع�ضاء	اجلمعية	وح�ضد	من	خمتلف	و�ضائل	

الإعالم.

وعرب	امل�ضاركون	عن	دعمهم	للقد�س	واأهل	فل�ضطني	وحقهم	يف	كامل	ترابهم	الوطني،	ورفعوا	اأعالم	 	

الأردن	وفل�ضطني	بالإ�ضافة	اإىل	ال�ضماغ	العربي	الفل�ضطيني	الأردين	ليدل	على	وحدة	الدم	وامل�ضري	واأن	الأردن	

وفل�ضطني	وحدة	واحدة.

وجاءت	هذه	الوقفة	ن�ضرة	لديننا	وقد�ضنا	�ضد	قرار	ترامب	الذي	منح	اأعداء	الأمة	ال�ضهاينة	حقًا	 	

مبتورًا	يف	قد�ضنا	وكر�س	وعد	بلفور	الثاين	الذي	ل	ميلك	يعطي	ملن	ل	ي�ضتحق.

واأكد	امل�ضاركون	عن	اأن	القد�س	عربية	و�ضتبقى	عربية	اإ�ضالمية	وهي	مدينة	العرب	منذ	اأكرث	من	اأربعة	 	

اآلف	عام	واأن	الوجهة	احلقيقية	لبو�ضلة	الن�ضال	الوطني	هي	فل�ضطني	ويف	القلب	فيها	قد�ضنا	واأق�ضانا،	واأي	

اإجتاه	اآخر	هو	اإجتاه	خمالف	مل�ضاعر	مليار	ون�ضف	املليار	م�ضلم	يف	هذا	العامل،	ل	بل	هو	خيانة	للوطن	وهلل	

والنا�س.

القد�س	 حامي	 الها�ضمية	 القيادة	 مع	 الكامل	 امل�ضتثمرين	 وقوف	 على	 امل�ضاركني	 هتافات	 واأكدت	 	

ال�ضريف	 القد�س	 يف	 وامل�ضيحية	 الإ�ضالمية	 املقد�ضات	 على	 والقانونية	 ال�ضرعية	 الولية	 �ضاحب	 واملقد�ضات	

وتاأكيد	جاللته	اأن	حق	امل�ضلمني	وامل�ضيحيني	يف	القد�س	حق	اأبدي	خالد.

وجت�ضيدًا	ملوقف	امل�ضتثمرين	الراف�س	لل�ضيا�ضات	الأمريكية	وال�ضهيونية	اأعلنت	اجلمعية	اإطالق	اإ�ضم	 	

“القد�س” على	قاعة	الإجتماعات	الرئي�ضية	يف	اجلمعية،	ومت	تاأ�ضي�س	جلنة	م�ضتثمرون	من	اأجل	القد�س	لدعم	
�ضمود	املدينة	املقد�ضة	واملقد�ضيني	بكافة	الو�ضائل	والأ�ضاليب	املمكنة.
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اإقامة	دولته	الفل�ضطينية	امل�ضتقلة	 واأكد	امل�ضاركون	وقوفهم	الكامل	مع	حقوق	ال�ضعب	الفل�ضطيني	يف	 	

على	الرتاب	الوطني	الفل�ضطيني	وعا�ضمتها	القد�س	ال�ضريف.

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

جت�ضيدًا	للعالقة	الأخوية	بني	ال�ضعبني	ال�ضقيقني	الأردين	والفل�ضطيني،	والعالقة	الوثيقة	بني	م�ضتثمري	 	

والتن�ضيق	مع	احتاد	املطورين	 التعاون	 اأوا�ضر	 الأردن	وفل�ضطني،	فاإن	اجلمعية	تعمل	على	زيادة	 الإ�ضكان	يف	

الفل�ضطينيني	العقاري.

فقد	اإلتقى	خالل	العام	املا�ضي	رئي�س	واأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	برئي�س	الإحتاد	الفل�ضطيني	عدة	مرات	 	

ومت	التباحث	يف	الأمور	امل�ضرتكة	وتبادل	املعلومات	والت�ضريعات	املتعلقة	بعمل	امل�ضتثمرين.

كما	مت	التن�ضيق	للم�ضاركة	يف	املوؤمترات	والندوات	التي	تعقد	يف	البلدين	ال�ضقيقني،	وتن�ضيق	املواقف	 	

يف	املحافل	العربية	والدولية	التي	ي�ضارك	فيها	اجلمعية	والإحتاد.

ثالث ع�ضر: التاأمني ال�ضحي

للتاأمني	 عرو�س	 با�ضتدراج	 قامت	 اأن	 بعد	 للتاأمني	 الفرن�ضية	 الأردنية	 ال�ضركة	 مع	 اجلمعية	 تعاقدت	 	

التاأمني،	ودر�ضت	الأ�ضعار	مقارنًة	باملنافع	والإ�ضتثناءات،	وعممت	 ال�ضحي	من	جمموعة	كبرية	من	�ضركات	

املعلومات	ال�ضرورية	لالإ�ضرتاك	على	اأع�ضاء	الهيئة	العامة	حيث	�ضارك	عدد	كبري	من	الزمالء	اأع�ضاء	الهيئة	

العامة	يف	التاأمني	ال�ضحي.

رابع ع�ضر: تعديل النظام الأ�ضا�ضي

�ضّكل	جمل�س	الإدارة	منذ	مطلع	عام	2017	جلنة	تعديل	النظام	الأ�ضا�ضي	مب�ضاركة	عدد	من	اأع�ضاء	 	

املجل�س	بالإ�ضافة	اإىل	امل�ضت�ضار	القانوين	للجمعية	وعدد	من	اأع�ضاء	الهيئة	الإ�ضت�ضارية	والهيئة	العامة	للبدء	

بدرا�ضة	النظام	الأ�ضا�ضي	احلايل	متهيدًا	ل�ضياغة	نظام	جديد	ي�ضتوعب	املتغريات	التي	طراأت	على	م�ضرية	

اجلمعية،	وحت�ضني	العملية	الإنتخابية.

و�ضيتم	الإنتهاء	من	اإعداد	م�ضروع	النظام	اجلديد	قبيل	اإجتماع	الهيئة	العامة	لعر�ضه	عليها	متهيدًا	 	

لإقراره	بالطرق	القانونية.

خام�س ع�ضر: اخلطة الإ�ضرتاتيجية

مت	الإنتهاء	من	درا�ضة	اإعادة	هيكلة	اجلمعية،	ومت	اإقرار	اخلطة	الإ�ضرتاتيجية	للجمعية	التي	ت�ضمنت	 	

اإجراءات	حمددة	لتطوير	اآليات	عمل	اجلمعية	بهدف	رعاية	م�ضالح	الأع�ضاء	والدفاع	عن	حقوقهم	من	خالل	

اآليات	للتوا�ضل	مع	اأ�ضحاب	القرار	يف	الهيئات	املختلفة	ملتابعة	ق�ضايا	اجلمعية	واأع�ضائها،	وحت�ضني	 تطوير	
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عن	 والإح�ضاءات	 املعلومات	 وتبويب	 وجمع	 اإلكرتونيًا،	 اجلمعية	 تقدمها	 التي	 واملهنية	 العلمية	 اخلدمات	

الإ�ضتثمار	وتبويبها	وتعميمها	دوريًا	على	الأع�ضاء.

كما	�ضيتم	العمل	على	حت�ضني	بيئة	العمل	ودرا�ضة	الإحتياجات	واملتطلبات	اخلا�ضة	باملوظفني،	وتقييم	 	

الإحتياجات	التدريبية،	بالإ�ضافة	اإىل	تطوير	اآليات	العمل	الإداري	داخل	اجلمعية،	ومواءمة	اخلطط	مع	اخلطة	

الإ�ضرتاتيجية	وهيكلها	التنظيمي	وممار�ضات	العمل.

ويف	هذا	ال�ضدد	مت	تعيني	مدير	لإدارة	ال�ضيا�ضات	واجلودة،	لالإ�ضراف	على	و�ضع	موؤ�ضرات	القيا�س	 	

ل�ضمان	تنفيذ	اخلطة	الإ�ضرتاتيجية،	والإعداد	للح�ضول	على	�ضهادة	الآيزو	)اإدارة	اجلودة(	وفقًا	ملوا�ضفة	

الآيزو	9001	لعام	2015.

كما	مت	الإتفاق	مع	اإحدى	ال�ضركات	الوطنية	للمبا�ضرة	بتنفيذ	خطة	حتويل	اأعمال	وخدمات	اجلمعية	 	

اإىل	اإلكرتونية	واأمتتة	جميع	العمليات	والإجراءات	وتطوير	املوقع	الإلكرتوين	لفتح	قنوات	الإت�ضال	والتفاعل	

وت�ضويق	 لعر�س	 اجلمعية	 اأع�ضاء	 من	 امل�ضتثمرين	 اأمام	 املجال	 اإتاحة	 اإىل	 اإ�ضافًة	 واأع�ضائها،	 اجلمعية	 بني	

اإنتاجهم	من	ال�ضقق	ال�ضكنية	�ضمن	هذا	املوقع	حيث	يتوقع	اإ�ضتكمال	تطوير	املوقع	يف	الن�ضف	الثاين	من	العام	

.2018

�ضاد�س ع�ضر: اإ�ضترياد الإ�ضمنت

اأجرت	اجلمعية	اإت�ضالت	مع	م�ضادر	خمتلفة	لإ�ضترياد	الإ�ضمنت	نتيجة	الإرتفاع	غري	املربر	يف	اأ�ضعار	 	

العربية	 باململكة	 اجلوف	 اإ�ضمنت	 م�ضنع	 جغرافيًا،	 والأقرب	 الأ�ضعار	 اأن�ضب	 حتديد	 ومت	 املحلي،	 الإ�ضمنت	

ال�ضعودية	حيث	اأن	م�ضاريف	النقل	يف	اأمكنة	اأخرى	مرتفعة،	وقام	نائب	رئي�س	املجل�س	املهند�س	منري	اأبو	ع�ضل	

بعدة	زيارات	والإجتماع	برئي�س	جمل�س	اإدارة	م�ضنع	اإ�ضمنت	اجلوف	لالإتفاق	على	الأ�ضعار	وكميات	التوريد	

واخلدمات	اللوج�ضتية	ال�ضرورية.

ومت	الإتفاق	على	اأن	يقوم	رئي�س	جمل�س	اإدارة	م�ضنع	اإ�ضمنت	اجلوف	بزيارة	يف	مطلع	العام	القادم	 	

2018	لتوقيع	مذكرة	تفاهم	بني	اجلمعية	وامل�ضنع.

امل�ضاريع	 اإىل	 التوريد	 يتم	 الإ�ضكان	بحيث	 الإ�ضمنت	ح�ضب	حاجة	�ضركات	 اإ�ضترياد	 البدء	يف	 و�ضيتم	 	

مبا�ضرًة.

�ضابع ع�ضر: امل�ضوؤولية املجتمعية

املحلي	 واملجتمع	 الوطن	 موؤ�ض�ضات	 جتاه	 الإجتماعية	 امل�ضوؤولية	 اأهداف	 تنفيذ	 يف	 اجلمعية	 �ضاهمت	 	

ودعمًا	ملواقف	اأهل	فل�ضطني	وغزة،	ودعمًا	ل�ضمود	املقد�ضيني	يف	مواجهة	املخططات	ال�ضهيونية	التي	ت�ضتهدف	

عروبة	القد�س.

املجتمعية	 املوؤ�ض�ضات	 قدرات	 بناء	 يف	 امل�ضاهمة	 يف	 اجلمعية	 دور	 من	 انطالقًا	 التربعات	 هذه	 وتاأتي	 	



التقرير السنوي التاسع والعرشون 2017
26

وجهود	مكافحة	الفقر	والبطالة،	ودعم	�ضمود	الأهل	يف	فل�ضطني	العربية،	والقد�س	عا�ضمة	فل�ضطني	الأبدية	

واأهلنا	ال�ضامدين	يف	غزة.

وقد	بلغت	هذه	امل�ضاهمات	)56،746	دينارًا(	�ضتة	وخم�ضني	األفًا	و�ضبعمائة	و�ضتة	واأربعني	دينارًا	على	 	

النحو	التايل:

10،000�ضندوق	ال�ضهداء

10،00010،000	اإعمار	غزة

5،0005،000	اإعمار	البلدة	القدمية	يف	القد�س

2،000نادي	موظفي	دائرة	الأرا�ضي	وامل�ضاحة

10،000ال�ضندوق	الأردين	الها�ضمي	)حملة	الرب	والإح�ضان(

750حملة	ترميم	البيوت	الآيلة	لل�ضقوط	يف	القد�س

1،000جمعية	املحافظة	على	القراآن	الكرمي

9،996طرود	اخلري	لتوزيعها	خالل	�ضهر	رم�ضان	املبارك

5،000اجلمعية	العربية	حلماية	الطبيعة

2،000حملة	التربعات	ل�ضالح	�ضعب	الروهينجا

1،000دعم	موؤمتر	اإربد	الهند�ضي	الدويل	الثاين

56،746املجموع
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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 2017
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4/11

  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني
  ردناأل  –عّمان 

     2017 كانون اول 31كما هي في  المركز المالي
  

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالموجـــودات المتداولــ2017  2016
) 2إيضاح (نقد في الصنــدوق ولدى البنوك  1560550 1278156
) 3ايضاح (ــــــــــــــــة ـــــــــــــــــالذمـــم  المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــ 247321 253693
)4ايضاح (  ارصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مدينه اخرى 17871 11697

ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ

مجموع الموجودات المتداولة1825742  1543546
ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــ

) 2جدول (ة ــــالموجــــــــــــــودات الثابت 
الكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2328084 2261038
االستهــالك  المتراكـــــــــــــــــم  182894 139445

ـــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ

صافي الموجـودات الثابتـة 2145190  2121593
ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ــ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ

وجــودات مجـمـوع  الم 3970932  3665139
================  ===============  

ــــــــــــــة ــــــــــــالمطلوبـــات المتداولـــــــ  
)5ايضاح ( الذمـــــم الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  29328 49682
)6ايضاح (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أرصدة دائنة أخــــــ 37885 775
ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــ  ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ

مجموع المطلوبات المتداولة 67213 50457
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــــــ

رأس المـال وحقوق المساهمين  
مدور متجمع فائض االيــــــرادات 3614682 2899149
ــهالسنه الحاليــــــــــــــ) عجز(فائض  289037 715533

ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــ

فائض االيــــــرادات) عجز(متجمع  3903719  3614682
ـــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ

ــــــــات ـــــــــــــــــــــمجـمـوع المطلوبـــــــــــ 3970932  3665139
=================  ================  
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5/11  
   جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني

  األردن  –عّمان 
         م  31/12/2017 - 1/1قائمة الّدخل عن الفترة من  
  

2016  2017    
 ) 7ايضاح (اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات ا 628651 1007079

    
  )1جدول (المصاريف االدارية   265219  244220
  ــــــــــــــــــــاتالتبرعـــــــــــــــــــــــــــ  30946  8900
)2جدول (االستهالكــــــــــــــــــــــــات   43449  38426

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجموع المصاريف واالستهالكات  339614  291546
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االيرادات) عجز(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائض ف  289037  715533
=====================  ====================   
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  
                 31/12/2017في  للسنه المنتهيهقائمة التدفق النقدي 

    
 يةــــلــــــــــــيـــات التشغيعملال20162017

 االيرادات )عجز(صافي وفر  289037 715533
 ــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستهالكــــ 43449 38426

التغير في الموجودات المتداولة 
 ــــــــــةالذمـــم  المدينــــــــــــــــــــــــــــــ 6372 11584
  موجودات متداوله اخرى  )6174(  8145

التغير في المطلوبات المتداولة
 الذمـــم الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )20354( 17689

 مطلوبات متداولة أخـرى  37110 )33191(
ـــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   ــــــ

  العمليات التشغيليةالوفر من التغير في  349440 758186
  ــــــــــــــــــــة العمليـــات االستثماريـــ    

  شراء اصول ثابتة  )67046( )2010(
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ     ـــــــــ

  تشغيليةصافي الوفر من العمليات ال  )67046(  )2010(
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   العمليـــات التمويليـــــــــــــــــــــــــــة ــــــ

  ال يوجد حركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 0000 0000
ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ   ـــــــ

  صافي النقد المتوفر خالل الفترة 282394 756176
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالنقد في بداية الفتـــــــــــــ 1278156 520980

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــ   ــــــــــ

  النقد في نهاية الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 1560550 1278156
============================================  
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  األردن  –عّمان 
  )1(جدول    31/12/2017 – 1/1عن الفترة من  داريهاالالعموميه و  جدول بالمصاريف

  
  2017  2016  

  123025  103976 الرواتـــب واألجــــــور وملحقاتها
  7886  9028  ضمان اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــي
  1129  1376 رسوم ورخص حكوميه
  63  106 مصاريف بنكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  4964  5010 يه ومطبوعـــاتقرطاس
  6828  6094 وتدفئه انارة وميــــــــــــــــــاه
  4572  7012 تأمين صحي

  4801  4670 ومواصالتتنقــالت 
  13821  13279  وانترنت بريد وهاتــــــــــــــــف
  1957  4470  صيانـــــــــــــــــــــــــه
  15897  10049   ضيافـــــــــــــــــــــــــه

  6426  5897  قه متفر مصاريف ادارية 
  8250  5500  اتعاب محاماه
  2000  2000  تدقيق حسابات

  3208  3256  االيجارات
  5954  34938  مصاريف معارض 

  5356  5223  لوازم وصيانه كمبيوتر
  1780  1510  تأمين حريق وسرقه

  26303  13463  دعاية الحمالت االعالميه
  0000  13169  مصاريف مكتب مديرية العمل

  0000  15193  مصاريف مكتب الزرقاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

265219  244220  
  ====================  ====================  
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
  األردن  –عّمان 

  )3( جدول               31/12/2017بالموجودات الثابتة ومجمع استهالكها كما هي في جدول 
  

الكلفــــة  االستهـــــــــــــالك  مدور االستهالك  مجمع االستهالك ـــــانــــــــــــالبيــــــــــ    
31460 23989  7471  64596 اثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالث
12457 8012   الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  22226 4445
11451 8321   االجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الكهربائيه  22530 3130
  االجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة المكتبيه  32806 3953  12445  16398
  اجهــــزة التحكم والصوتيات  8855 1328  3890  5218
6105  4440  1665 12681 اجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة التكييف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاالبنيـــــــــــــــــــــ  1061265 21091  78348  99439
  االراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  1083125 0000  0000  0000
  نظام الطاقة المتجــــــــــــــددة  20000 366  0000  366

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

182894  139445  43449  2328084   
=================  ==================  ==================  ===============
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  معية المستثمرين في قطاع االسكان االردني ج
  االردن -عمان

          إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية  
  - :  1إيضاح  
  :تأسيس الجمعيه. أ               

  

الجمعية كجمعية عادية لتمارس اعمالها بموجب نظامها االساسي تأّسست 
ضوء موافقة معالي  م، في1988تشرين 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 
ن تقاضي بالشخصية االعتبارية واالستقالل االداري والمالي ويجوز لها ا

وتقاضي ويتولى شؤونها مجلس ادارة منتخب من قبل الهيئه العامه وفقًا 
الحكامها ويمثلها رئيس مجلس االدارة لدى جميع الجهات ولها ان تمتلك 

                        .  االموال المنقولة وغير المنقول

  :غايات الجمعيه. ب                 
عضائها لتنظيم وتطوير طرق واساليب تشجيع وتنسيق الوفاق بين ا. 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  ق ولدى البنوكنقد في الصندويتكون بند    - :  2إيضاح 
2016  2017    

  نقد في الصنــــــــــــــدوق    122377  118177
  700/7البنك العربي االسالمي   0000  1056591
  500/7البنك العربي االسالمي   316083  82353
  501/68البنك العربي االسالمي   19645  18385
  بنك صفوة االسالمــــــــــــي  1100000  0000
  شيكــــات برسم التحصيل  2445  2650

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1278156  1560550    
===================  ====================    
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  

  االردن -عمان
  
    تابع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية 

  

           -:الذمم المدينه مما يلييتكون بند          -:  3إيضاح 
2016  2017    

  ـــــــــــــــــــــــــــهاشتراكات سنويــــــــذمم   197506  193636
  زينـــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــذمم مشتركــــــــــــ  46193  47239
  ذمـم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفين  2747  4304
  ذمم مشتركي التأمين الصحي  135  7774
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امنيهذمم مشتركــــــــ  740  740

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

253693  247321    
====================  ====================    

  

  
  

           - :مما يلـي  ارصدة مدينه اخرىيتكون بند          -:  4إيضاح 
2016  2017    
  سلف دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  592  731
  تأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مستردة  1098  708

  ـاً مصاريف مدفوعه مقدمـــــــــــــــــــــــــ  14930  8708
  ايرادات مستحقة غير مقبوضه  1251  1550

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11697  17871    

====================  ====================    
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  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  االردن -عمان
    ع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية تاب

  

           -:مما يلي الدائنةيتكون بند الذمم          -:  5إيضاح 
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمم موردي  24328
  ذمم عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء  5000

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29328    
====================    

  

  
           -:مما يلي ارصدة دائنه اخرىيتكون بند          -:  6إيضاح 

  هــــــــــــــــــــــــــــامانات خدمات اجتماعي  33500
  مصاريف مستحقة غير مدفوعه  755

  اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايرادات مقبوضه مقدم  3630
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37885    
====================    

  

           -:مما يلـي  االيراداتيتكون بند          -:  7إيضاح 
2016  2017    

  االشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات السنوية  495250  798450
  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االنتساب  86900  176500

  ايرادات زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  4839  1718
  ايرادات الترشح لالنتخابات مجلس االدارة  0000  11000
  ئد بنكيه مقبوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهفوا  0000  19411
  ايرادات الندوات والمؤتمرات والمعارض  15000  0000
  رسوم تصاريح العملايرادات   26662  0000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1007079  628651    

================  =====================    
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  تقــــرير المحاسب القانوني المستقل 
  

 العامة أعضاء الهيئةالســـــــــــــادة 
  المحترمين قطاع االسكان االردنيجمعية المستثمرين في           

 المملكـــة األردنية الهاشمية -عمان         
  

 ــرأيالـــــــــــــــــــــــــ
  

، والتي ) لجمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني(لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
، وكل من بيان الدخل الشامل 2017كانون األول  31تتكون من بيان المركز المالي كما في 

يخ، وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التار 
  .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 2017كانون األول  31كما في  للجمعيهالمالي 

  .المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

  اساس الـــــــــــرأي 
  

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

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

  .قًا لتلك المتطلباتو أننا أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وف، 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
  

للمعايير  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً 
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 الجمعيةكما وتشمل مسؤولية اإلدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة 
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 
  .بديًال منطقيًا عن ذلك

 
  .للجمعيةلية إعداد التقارير المالية المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عم
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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  
والذي  و وٕاصدار تقرير التدقيق، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، األخطاء الجوهرية
  .يتضمن رأينا حولها

  
ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقًا ، التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد 

  .للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائمًا إكتشاف األخطاء الجوهرية حتى وٕان وجدت
 

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

  :الىباإلضافة ، 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 . والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا
ية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان اإلحتيال قد يشتمل أخطاء جوهر 

  .على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية
  
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم  -  

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

  
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات   -

 .ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة
  
اس اإلستمرارية في المحاسبة ، التوصل إلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألس -   

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 

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

إستنتاجاتنا تعتمد . ، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينافصاح عن هذه المعلومات غير كافٍ كان اإل
ع ذلك ، فإنه من وم. 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 -
 .البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل
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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 

   .الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا
  

  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
  

  .م07/04/2018
  

 الهندي محاسبون قانونيون ومستشارون
  الهنـــــــــــــــــــــــــــــدي يوسف                                                            

 319إجــــــــــــــــــــــــازة رقم                                                                             
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