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الزميالت و الزمالء الكرام 

اأ�ضعد اهلل اأوقاتكم

  ي�ضرين باأ�ضمي ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء �لهيئة �لإد�رية �أن �أرحب بكم، 

و�أقدم لكم �لتقرير �ل�ضنوي لعام 2019 �ضاكرً� تو�جدكم على من�ضة �لتو��ضل 

ب�ضرورة  �حلكومية  للتعليمات  نظرً�  �ل�ضنوي،  �جتماعنا  لعقد  �لإجتماعي 

منا  و�لتز�مًا  �ضخ�ضًا  ع�ضرين  من  لأكرث  �لجتماعات  عقد  ومنع  �لتباعد، 

باملعايري �ل�ضحية لل�ضالمة �لعامة ملو�جهة �نت�ضار فريو�س كورونا و�حلد من خطورته

   لقد با�ضر جمل�ضنا �حلايل مهامه يف بد�ية �لعام �حلايل 2020، وهذ� �لتقرير يغطي �لعام 

�ملا�ضي، وي�ضجل �أعمال �ملجل�س �ل�ضابق، و�لفرتة �لتي ت�ضلمت فيها �لهيئة �لإد�رية �ملوؤقتة �أعمالها 

منذ 2019/04/23 ولغاية 2019/12/31.

  وتنح�ضر م�ضوؤولية جمل�ضنا �حلايل يف �إلتز�ماته �لأدبية باإعد�د هذ� �لتقرير وتقدميه لكم 

و�لإ�ضر�ف على �إعد�د �مليز�نية �لعمومية و�حل�ضابات �خلتامية للعام �ملا�ضي وعر�ضها عليكم، 

علمًا باأننا ل نتحمل �أي م�ضوؤولية عن �لأرقام �لتي تت�ضمنها.

من  �ملزيد  لتحقيق  وفاعلية،  ون�ضاط  �ضرعة  بكل  �جلمعية،  م�ضرية  تتو��ضل  �أن  نرجو  �إننا    

�حلقوق �ملهدورة لالأع�ضاء، وخا�ضة نظام �لأبنية و�لتنظيم، و�لعالقة مع نقابة �ملقاولني فيما 

يتعلق بعقد �ملقاولة، وخمتلف �لدو�ئر �حلكومية: �ضريبة �لدخل، �لكهرباء، �ملياه، وغريها �لكثري 

من �لق�ضايا �لعالقة، وهناك �لعديد من �للجان �لتي تو��ضل �جتماعاتها مع خمتلف �لأطر�ف 

للو�ضول �إىل تفاهمات �إيجابية، و�إن �ضاء �هلل نزف �إليكم ب�ضائر �إيجابية قريبًا.

  ��ضكركم على دعمكم جلمعيتكم، وملجل�س هيئتكم �لإد�رية �لذي �رجو �أن يتو��ضل، و�أ�ضكر 

من  �ملزيد  �إجناز  على  و�إ�ضر�رهم  وتفانيهم  جهودهم،  على  �لإد�رية  �لهيئة  �أع�ضاء  زمالئي 

لالإقت�ضاد  �لنمو  من  �ملزيد  لتحقيق  �لأردين،  �لإ�ضكان  قطاع  وخدمة  خلدمتكم  �لإيجابيات 

�لوطني، لينعك�س على حت�ضني �لظروف �ملعي�ضية لالأردنيني، حتت قيادة �ضاحب �جلاللة �مللك 

عبد �هلل �لثاين �بن �حل�ضني �ملعظم.

و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،

كمال عبد الرحمن العواملة

رئي�س  الهيئة الدارية

ِحيِم ْحَمـِن الرَّ ِه الرَّ ِب�ْضِم اللَـّ
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التقرير الإداري عن ال�ضنه املنتهية يف 2019/12/31 

  ��ضتمر جمل�س �لإد�رة �لر�بع ع�ضر يف �أد�ء عمله لغاية 2019/04/23 حيث قرر وزير �لد�خلية حل �ملجل�س 

وت�ضكيل جلنة موؤقتة لإد�رة �جلمعية.

  وقد عقد �ضتة �جتماعات ناق�س خاللها �لق�ضايا �ملرتبطة بالقطاع �لإ�ضكاين.

اأوًل: الإتفاق حول نظام الأبنية والتنظيم ملدينة عمان

  رعى دولة رئي�س �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز �لحتفال �لذي �قامته �جلمعية مبنا�ضبة �لتو�ضل �إىل تفاهمات 

ح����ول تعديل نظام �لأبنية وتنظيم مدينة عمان من خ����الل �ملناق�ضات �لتي �ضمت كافة �لفرقاء وبرعاية �ملجل�س 

�لإقت�ضادي و�لإجتماعي �لأردين.

  و�ض����ارك يف �لحتف����ال وزير �ل�ضوؤون �لبلدية ووزي����ر �ل�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان و�أم����ني عمان وعددً� من كبار 

�مل�ضوؤولني �ملعنيني بالقطاع و�لنو�ب و�أع�ضاء �لهيئة �لعامة.

  و�أك����د رئي�����س �لوزر�ء يف كلمت����ه خالل �لحتفال على �أهمي����ة بناء �ل�ضر�كات بني �لقطاع����ني �لعام و�خلا�س 

للنهو�س بقطاع �لإ�ضكان باعتباره حمركًا رئي�ضيًا لالقت�ضاد �لوطني.

  كم����ا حت����دث يف �لحتفال وزير �ل�ضوؤون �لبلدية و�أمني عمان ورئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية.     و�أ�ضادو� بروح 

�لتع����اون و�لتفاهم �لتي �ض����ادت �لجتماعات �لتي جرت برعاي����ة �ملجل�س �لإقت�ض����ادي و�لإجتماعي و�أثمرت عن 

�لتو�ضل �إىل هذه �لتفاهمات.

ثانيًا: مكتب العمل

  �نته����ت فرتة مذك����رة �لتفاهم بتاريخ 2019/02/13 �ملعقودة بني �جلمعي����ة ووز�رة �لعمل ل�ضت�ضافة مكتب 

�لعمل يف �جلمعية يتوىل تقدمي �خلدمات �لعمالية لأع�ضاء �جلمعية )�ضركات �لإ�ضكان(.

  وكان����ت �جلمعي����ة قد بد�أت ح����و�رً� مع �ملعني����ني يف وز�رة �لعمل م����ن �أجل جتديد مذك����رة �لتفاهم وحت�ضني 

�ل�ضروط �لو�ردة بها لتحقيق مزيد من �ملنافع لالأع�ضاء.

  ومل ت�ضف����ر ه����ذه �حلو�ر�ت عن �أي تقدم، ونظرً� لنتهاء �لعمل مبذكرة �لتفاهم فقد مت �لإتفاق بني �جلمعية 

ووز�رة �لعمل على متديد �لعمل باملذكرة �ملنتهية ملدة خم�ضة �ضهور تنتهي 2019/07/13.

ثالثًا: التاأمني ال�ضحي

  ب����د�أ �لعمل بربنام����ج �لتاأمني �ل�ضحي د�خل �مل�ضت�ضفى و�لتاأمني �لتكافل����ي �عتبارً� من 2019/01/22 وملدة 

ع����ام، وذل����ك بعد �أن مت خالل �لعام �ملا�ضي ��ضتدر�ج عرو�س من عدد من �ل�ضركات ودر��ضة �لأ�ضعار و�ملميز�ت 

�ملقدمة �ضمن كل برنامج، وقد وقع �لختيار على �ل�ضركة �لأردنية �لفرن�ضية للتاأمني حيث مت �لتوقيع على �لعقود 
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خالل �لعام �ملا�ضي ليبد�أ �ضريان �لتاأمني �ل�ضحي د�خل �مل�ضت�ضفى و�لتاأمني �لتكافلي �عتبارً� من 2020/01/22.

  كما مت �لتوقيع على عقد �لتاأمني �ل�ضحي �ل�ضامل بتاريخ 2019/03/05 لي�ضبح �ضاري �ملفعول �عتبارً� من 

2019/03/10 وملدة عام كامل.

رابعًا: زيارة مدير دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات

  ق����ام �ل�ضي����د ح�ض����ام �أبو عل����ي مدير ع����ام د�ئ����رة �ضريبة �لدخ����ل و�ملبيع����ات بزي����ارة �إىل �جلمعي����ة بتاريخ 

2019/03/04 حي����ث عق����د �جتماعًا مو�ضعًا مع رئي�����س و�أع�ضاء جمل�س �لإد�رة وعدد م����ن �ملهتمني من �أع�ضاء 

�لهيئة �لعامة للتباحث يف �لق�ضايا �ملرتبطة ب�ضريبة �لدخل و�لن�ضبة �ملقطوعة �لتي يتم ��ضتيفاوؤها من �ضركات 

�لإ�ضكان، ومطالبة �لد�ئ����رة �ضركات �لإ�ضكان بتقدمي ميز�نيات ل�ضركاتهم وت�ضديد بدل غر�مة مقد�رها )500 

دينار( لعدم تقدمي �مليز�نيات.

  ود�ر نقا�����س مو�ض����ع ب����ني مدير عام د�ئرة �ضريبة �لدخ����ل و�ملبيعات و�أع�ضاء �لهيئ����ة �لعامة، وعد يف ختامه 

در��ضة كافة �لطلبات �لتي تقدم بها �أع�ضاء �جلمعية، من خالل ت�ضكيل جلنة م�ضرتكة للتباحث بكافة �لق�ضايا.

خام�ضًا: خمططات مبنى اإربد

 مت ��ضت����در�ج عرو�����س  لإعد�د ت�ضاميم �ملبنى �ملقرتح للجمعية يف �ربد حيث وردت عرو�س من ثالثة مكاتب 

هند�ضي����ة يف عمان ومكتبني يف �إربد، ومت �ختيار �أحد �ملكاتب �ل����ذي قام باإعد�د �ملخططات �لهند�ضية، ودر�ضها 

جمل�س �لإدرة وو�فق عليها بعد �إدخال عدد من �لتعديالت، ومت تقدمي معاملة �لرتخي�س �إىل بلدية �إربد.

�ضاد�ضًا: مذكرة تفاهم موارد

  مت �لتوقي����ع عل����ى مذك����رة تفاهم  يف �لر�ب����ع ع�ضر من �ضهر �آذ�ر ب����ني �جلمعية وموؤ�ض�ض����ة     ��ضتثمار �ملو�رد 

�لوطني����ة وتنميتها »مو�رد« لتنفيذ م�ض����روع �إن�ضاء �ضو�حي �ضكنية متكاملة �خلدمات �ضمن مدينة �مللك عبد�هلل 

بن عبد �لعزيز يف حمافظة �لزرقاء.

  وت�ض����كل مذكرة �لتفاه����م �تفاقًا �طاريًا �ضيتم تف�ضيل����ه لحقًا لبيان و�جبات وحق����وق �لأطر�ف �إ�ضافة �إىل 

حتديد نطاق �لعمل ب�ضكل دقيق مبا ميكن من تنفيذ �مل�ضروع. 

  ويهدف �مل�ضروع �إىل توفري جتمع �ضكني متكامل �خلدمات مبا يتنا�ضب وحاجات �لأ�ضر �ل�ضابة وذوي �لدخل 

�ملتو�ضط و�ملحدود بالإ�ضافة �إىل خلق فر�س لتدريب وت�ضغيل �لأردنيني من �لطاقات �ل�ضابة يف نف�س �مل�ضروع.

�ضابعًا: اجتماع الهيئة العامة

  عق����دت �لهيئة �لعامة للجمعية �جتماعها �ل�ضنوي بتاري����خ 2019/03/30 حيث مت مناق�ضة �لتقرير �ل�ضنوي 

�لذي ي�ضتمل على �لتقرير �لإد�ري وتقرير مدقق �حل�ضابات.

  كما مت �ختيار مدقق ح�ضابات للجمعية لعام 2020.

 و�نتخبت �لهيئة �لعامة جلنة لالإ�ضر�ف على �لنتخابات �لتي �ضتجري هذ� �لعام. 
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الهيئة الإدارية املوؤقتة

  ق����رر معايل وزي����ر �لد�خلية حل جمل�س �إد�رة �جلمعي����ة بتاريخ 2019/04/21 وت�ضكيل هيئ����ة �إد�رية موؤقتة 

��ضتن����ادً� لأح����كام �ملادة )19( من قانون �جلمعي����ات رقم )51( ل�ضنة 2008 وتعديالت����ه برئا�ضة نائب �ملحافظ 

�لدكت����ور ��ضماعي����ل �ل�ضر�يرة وع�ضوية ممثلني ع����ن �ضجل �جلمعيات وديو�ن �ملحا�ضب����ة ووز�رة �ملالية ومديرية 

�لأمن �لعام وممثلني من �أع�ضاء �لهيئة �لعامة للجمعية.

  وق����ررت �لهيئة �لإد�رية �ملوؤقتة �إلغاء �لجتماع �ملنوي �نعق����اده لأع�ضاء �لهيئة �لعامة بتاريخ 2019/04/27 

و�ل����ذي يت�ضمن جدول �عماله �نتخاب هيئة �د�رية للجمعية وتاأجيله �إىل ��ضعار �آخر يحدد لحقًا من قبل �لهيئة 

�لد�رية �ملوؤقتة .

الدعوة لجتماع الهيئة العامة 

  ق����ررت �لهيئة �لد�رية �ملوؤقتة دعوة �لهيئه �لعامة لجتماع يوم �ل�ضبت �ملو�فق 2019/06/08 ويف حال عدم 

�كتمال �لن�ضاب يوؤجل �ىل يوم �ل�ضبت 2019/06/22 .

  وت�ضم����ن ج����دول �أعمال �لجتماع مناق�ضة �ملادة )8/د( من �لنظ����ام �لأ�ضا�ضي �ملتعلقة بغر�مات �لتاأخري يف 

ت�ضديد ر�ضوم �ل�ضرت�ك، و�نتخاب جلنة �لنتخابات . 

ثامنًا: تدقيق وثائق اجلمعية

  وب����د�أت �لهيئ����ة �لد�ري����ة �ملوؤقتة مبر�جع����ة �ضاملة لكافة ملف����ات ووثائق �جلمعية مبا يف ذل����ك �لتدقيق على 

�لأع�ض����اء و�نطب����اق �ضروط �لع�ضوي����ة عليهم، م�ضتخدم����ني ن�ضو�س قان����ون �جلمعيات ل�ضن����ة 2008 وتعديالته 

و�لنظام �ملحدد .

  وتب����ني خالل �لتدقيق عل����ى ع�ضوية �ل�ضركات، �نتهاء ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جلنة �لنتخاب ب�ضبب تخلفه عن 

ت�ضدي����د �ل�ض����رت�كات �ل�ضنوية ملدة عام����ني وذلك ��ضتنادً� �ىل �ملادة )د/9( من �لنظ����ام �لأ�ضا�ضي مما �أثر على 

قانونية جلنة �لنتخاب . 

  ل����ذ� قررت �لهيئة �لد�رية �ملوؤقتة �لدعوة لعقد �جتماع �لهيئة �لعامة يف �جتماع عقد بتاريخ 2019/7/16 ، 

حي����ث مت تعديل �لنظام �ل�ضا�ضي باإلغاء �لفقرة �ملتعلقة بدفع غر�مة )2%( �ضهريًا ملن يتاأخر بت�ضديد �ل�ضرت�ك 

�ل�ضنوي بعد �ضباط، وكذلك مت �نتخاب جلنة لال�ضر�ف على �لنتخابات . 

نتائج التدقيق 

  تو�ضل����ت �لهيئة �لإد�رية �ملوؤقتة �إىل �تخاذ �إج����ر�ء�ت عقابية بف�ضل ثالثة من �أع�ضاء جمل�س �لإد�رة نتيجة 

خمالفات ج�ضيمة، و�كت�ضفت �أخطاء يف ع�ضوية حو�يل )300( �ضركة مت �عتبار ع�ضويتها منتهية.
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تا�ضعًا: الهيئة العامة

  ودع����ت �لهيئ����ة �لإد�ري����ة �ملوؤقتة �لهيئة �لعامة لجتم����اع عقد يف 2019/10/23 وق����ررت �لهيئة �لعامة قبول 

طلب����ات �لنت�ض����اب لل�ض����ركات �ملف�ضولة بعد تقدمي طلب �نت�ض����اب ودفع ر�ضم �نت�ضاب مق����د�ره دينار و�حد فقط 

و�أعط����ت مهلة لباق����ي �ل�ضركات لالنت�ضاب حتى تاريخ 2019/12/01 كما ق����ررت �نتخاب جلنة �نتخاب جديدة 

للبدء بعملية �نتخاب هيئة �إد�رية جديدة.

عا�ضرًا: النتخابات

  حتدد موعد �إجر�ء �نتخاب هيئة �إد�رية جديدة يوم 2019/12/31 وتر�ضح لهذه �لنتخابات رئي�ضان و�أربعة 

نو�ب للرئي�س و�أربعة ع�ضر مر�ضحًا  لع�ضوية �لهيئة �لإد�رية. 

  و��ضتن����ادً� �إىل �لنظ����ام �لأ�ضا�ض����ي للجمعي����ة ل�ضنة 2019 و�لذي مت����ت �مل�ضادقة عليه م����ن �ضجل �جلمعيات 

وم����ن وز�رة �لد�خلية �مل����ادة �لعا�ضرة فقرة )�أ/3( و�ملادة )26( من قانون �جلمعيات مت جتميد ع�ضوية �أع�ضاء 

�ملجل�س �ل�ضابق �ملر�ضحني لالنتخابات وبالتايل �ضقط قر�ر قبولهم للرت�ضح.

  و�ن�ضح����ب �ملر�ضح����ني �مل�ضتقلني ملوقع نائب �لرئي�س. و�ن�ضحبت كذلك جلن����ة �لنتخاب �لأمر �لذي ��ضتدعى 

دعوة �لأع�ضاء �لحتياط لالإ�ضر�ف على �إجر�ء �لنتخابات لأع�ضاء �جلمعية.

  وبناء عليه فقد �أعلن رئي�س �لهيئة �لإد�رية �ملوؤقتة فوز �ل�ضيد كمال �لعو�ملة برئا�ضة �لهيئة �لإد�رية بالتزكية، 

وف����وز �ملهند�����س ن�ض����ال د�ود مبن�ضب نائب رئي�����س �لهيئة �لإد�ري����ة بالتزكية وف����وز �لأع�ضاء �لتالي����ة �أ�ضماوؤهم 

بالإنتخاب:

• �ل�ضيد �ضامي �لباز.	

• �ملهند�س زيد �لتميمي.	

• �ل�ضيد و�ئل �ضحادة.	

• �ملهند�س �أحمد �خلطاب.	

• �ملهند�س ��ضامة عبا�ضي.	

• �ل�ضيد �ضلطان ح�ضان.	

• �ل�ضيد �أ�ضرف خلف.	
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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 2019
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٣/١٣  

 
  تقــــرير المحاسب القانوني المستقل 

  
 العامة أعضاء الهيئةالســـــــــــــادة 

  المحترمين قطاع االسكان االردنيجمعية المستثمرين في           
 المملكـــة األردنية الهاشمية -عمان         
  

 المتحفظ  ـــــــــــــرأيالـــــــ
  

، والتي ) لجمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني(لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
، وكل من بيان الدخل الشامل ٢٠١٩كانون األول  ٣١ما في تتكون من بيان المركز المالي ك

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

فإن البيانات في فقرة اساس الرأي المتحفظ في تقريرنا  الممكنة لما ورد االثار ، باستثناءراينا وفي
كما في  للجمعيهالمالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي 

، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية  للفترة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٩كانون األول  ٣١
  .د التقارير الماليةوفقًا للمعايير الدولية إلعدا

  
  

  المتحفظ اساس الـــــــــرأي 
  

ن المستخدم من الرجوع الى الجمعية في تسجيل الحسابات على برنامج محاسبي يمكَ  تعتمد    
سندات القبض والتعديل عليها بعد استخراجها وطباعتها اول مرة ، وهذا قد يؤدي الى تسربات 

    .للجمعية  النقدية التدفقاتيؤثر بشكل ما على  نقدية محتملة ومن الصعب اكتشافها ومما
إن مسؤوليتنا وفقًا لتلك المعايير والتي قد تم . قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية لقد   

ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات 
وفقًا  لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية  الجمعيهن نحن مستقلين ع. المالية

ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات " دليل قواعد السلوك االخالقي للمحاسبين المهنيين"للمحاسبين 
في إعتقادنا إن أدلة  .وأننا أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك المتطلبات, المالية

اال اننا وجدنا  .تي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسًا نعتمد عليه عند إبداء رأيناالتدقيق ال
ر يضعفًا في نظام الرقابة على النقدية حيث ان نظام سندات القبض من الممكن الدخول اليه وتغي

  .وهذا يثير الشك حول امكانية التسربات النقدية. محتويات سند القبض في فترات الحقة
  
  

  ولية اإلدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات الماليةمسؤ 
  

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

  .ن األخطاء الجوهرية ، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأبيانات مالية خالية م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



التقرير السنوي الحادي والثالثون 2019
19

  
  
  
  
  

, 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  الجمعيهالمحاسبة ما لم تنوي اإلدارة تصفية اإلستمرارية في 
  .بديًال منطقيًا عن ذلك

  .للجمعيةالمسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية 
  
  

  مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية
  

     لى تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من غايتنا هي الحصول ع 
و وٕاصدار تقرير التدقيق والذي , 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
 

يمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي 
  .البيانات المالية االقتصاديةي ر بشكل معقول على قرارات مستخدمأو في مجموعها قد تؤث

   
  ن عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و كجزء م   

  :باإلضافة الى, المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق 
  

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال  -   
ك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، أو عن خطأ، وكذل

ان خطر عدم إكتشاف أية . والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا
أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان اإلحتيال قد يشتمل 

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

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

  
سبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات  تقييم مالئمة السياسات المحا - 

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

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

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

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

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

  
تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت -

  .البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل
  

فيما يتعلق بنطاق وتوقيت ) باإلضافة إلى أمور أخرى(تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة 
مالحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام التدقيق المخطط له و 

   .الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية
  

بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الواردة في  الجمعيةتحتفظ 
  .نوصي بالمصادقة عليهامتفقة معها و  مجلس االدارةتقرير 
  

 
 
  
  

  المملكة األردنية الهاشمية –عمان
  

  .م٢٠٢٠ ايلول ٢٠
  

 الهندي محاسبون قانونيون ومستشارون
  الهنـــــــــــــــــــــــــــــدي يوسف                                                            

 ٣١٩إجــــــــــــــــــــــــازة رقم                                                                             
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٤/١٣
  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني

  األردن –عّمان 
     ٢٠١٩ كانون اول ٣١كما هي في  المركز المالي

  

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالموجـــودات المتداولــ٢٠١٩  ٢٠١٨
) ٢إيضاح (نقد في الصنــدوق ولدى البنوك  ١٧٥٥٣١ ١٤٤٧١٨٥
) ٣ايضاح (ــــــــــــــــة ـــــــــــــــــم  المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــالذمـــ ٢٧٩٥٠٤ ٤١٣٥٨٤
)٤ايضاح (  ارصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مدينه اخرى ٦١٠٦٠ ٨٢٨١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ

مجموع الموجودات المتداولة١٨٦٩٠٥٠٢٠٩٥٨٨٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ــــ

) ٢جدول (ة ــــلموجــــــــــــــودات الثابتا 
الكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٢٥٥٢٧٦٥ ٢٥٥١٤٦٥
االستهــالك  المتراكـــــــــــــــــم  ٢٨٦٨٩٧ ٢٣٤٤١٦

ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ

صافي الموجـودات الثابتـة ٢٢٦٥٨٦٨ ٢٣١٧٠٤٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ

مجـمـوع  الموجــودات  ٤٣٦١٧٤٨ ٤١٨٦٠٩٩
================  ===============  

ــــــــــــــة ــــــــــــالمطلوبـــات المتداولـــــــ  
)٥ايضاح ( ـــــــــةالذمـــــم الدائنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩١١١١ ١٠٠٤٩
)٦ايضاح (أرصدة دائنة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  ٣٨٧٢٠ ٢٩٣٤٤

ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ـ ـــ ــ ـــــ

مجموع المطلوبات المتداولة ١٢٩٨٣١ ٣٩٣٩٣
ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــ ــ ــــــ ـــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــــــــ
رأس المـال وحقوق المساهمين  

اتمدور متجمع فائض االيــــــراد ٤١٤٦٧٠٦ ٣٩٠٣٧١٩
السنه الحاليــــــــــــــــه) عجز(فائض  ٨٥٢١١ ٢٤٢٩٨٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ـ ـــ ــ ــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فائض االيــــــرادات) عجز(متجمع  ٤٢٣١٩١٧ ٤١٤٦٧٠٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ـــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــات ـــــــــــــــــــــمجـمـوع المطلوبـــــــــــ ٤٣٦١٧٤٨ ٤١٨٦٠٩٩
=================  ================  
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٥/١٣  
  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  األردن  –عّمان 
         م  ٣١/١٢/٢٠١٩ - ١/١قائمة الّدخل عن الفترة من  
  

٢٠١٩  ٢٠١٨    
 ) ٧ايضاح (اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات ا ٥٣١٢٧٥ ٧٣٠٦٢١

     
  )١جدول (ة المصاريف االداري  ٣٧٩٠٥٨  ٣٨٦٤١٢
  التبرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ١٤٥٢٥  ٤٩٧٠٠
)٢جدول (االستهالكــــــــــــــــــــــــات   ٥٢٤٨١  ٥١٥٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    ــــ

  مجموع المصاريف واالستهالكات  ٤٤٦٠٦٤  ٤٨٧٦٣٤
ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ    ـــــــــــــ

  االيرادات) عجز(فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائض   ٨٥٢١١  ٢٤٢٩٨٧
=====================  ====================   
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٦/١٣  
  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

                 ٣١/١٢/٢٠١٩في  نتهيهللسنه المقائمة التدفق النقدي 
    

 يةــــلــــــــــــعمليـــات التشغيال٢٠١٨٢٠١٩
 االيرادات) عجز(صافي وفر  ٨٥٢١١ ٢٤٢٩٨٧
 ــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستهالكــــ ٥٢٤٨١ ٥١٥٢٢

التغير في الموجودات المتداولة 
 الذمـــم  المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ١٣٤٠٨٠ )١٦٦٢٦٣(

٩٥٩٠    
)٥٢٧٧٩(  

  موجودات متداوله اخرى

التغير في المطلوبات المتداولة
 الذمـــم الدائنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ٨١٠٦٢ )١٩٢٧٩(
  مطلوبات متداولة أخـرى ٩٣٧٦ )٨٥٤١(

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

  العمليات التشغيليةمن الوفر صافي  ٣٠٩٤٣١ ١١٠٠١٦
  العمليـــات االستثماريـــــــــــــــــــــــة     

  اصول ثابتةاضافة   )١٣٠٠(  )٢٢٣٣٨١(
ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ     ــــــــــ

  صافي الوفر من العمليات االستثمارية  )١٣٠٠(  )٢٢٣٣٨١(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــ   العمليـــات التمويليـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــات ٠٠٠٠ ٠٠٠٠   ال يوجد حركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــ   ــــــــــــ

  خالل الفترة  النقد الوفر في صافي ٣٠٨١٣١ )١١٣٣٦٥(
ـــــــــــــــــــــــــــرة ١٤٤٧١٨٥ ١٥٦٠٥٥٠   النقد في بداية الفتـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــــــ   ـــــــ

  النقد في نهاية الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ١٧٥٥٣١٦ ١٤٤٧١٨٥
============================================  
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٧/١٣  

  ع االسكان االردني جمعية المستثمرين في قطا
  )١(جدول    ٣١/١٢/٢٠١٩ – ١/١عن الفترة من  داريهاالالعموميه و  جدول بالمصاريف

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ١٥٦٩٩٥  ١٤٢٢٥١ الرواتـــب واألجــــــور وملحقاتها

  ١١٤٠٨  ١١٦٤٢  ضمان اجتماعـــــــــــــــــــــــــــــــي
  ١٥٦٤  ٩١٧ رسوم ورخص حكوميه

  ٨٥٢  ١٢٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهمصاريف بنكيــ
  ٥٧٧٩  ٧٧٠٨ قرطاسيه ومطبوعـــات

  ٤٦٨٤  ٥٤٩٩ وتدفئه انارة وميــــــــــــــــــاه
  ١٠٠٩١  ٨٩٩٣٤ تأمين صحي

  ٥٢٩٩  ٤٧٧١  وسيارات ومواصالتتنقــالت 
  ٠٠٠٠  ٢٤٠٦  مصاريف سفر 
  ١٤٨٦٦  ٩٩١٨  وانترنت بريد وهاتــــــــــــــــف

  ٣٢٦١  ١٠٤٢  انـــــــــــــــــــــــــهصي
  ١٧٨٦٣  ١٠٦٨٩   ضيافـــــــــــــــــــــــــه

  ١١٨٨٣  ٨٨٤١  قه متفر مصاريف ادارية 
  ٥٨٢٥  ٥٠٠٠  اتعاب محاماه
  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  تدقيق حسابات

  ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  االيجارات
  ٤٤٧٢٤  ٠٠٠٠  مصاريف معارض 

  ٤٨٣٥  ١٨٥٥  لوازم وصيانه كمبيوتر
  ١٦٢٢  ١٥٩٠  وسرقه تأمين حريق

  ٦١٠١٤  ١٤٠٦٣  التصعيديه دعاية الحمالت االعالميه
  ٥٠٠٥  ٢٩٧٦  مصاريف مكتب مديرية العمل

  ٦٣٤٢  ٥٢٠٦  مصاريف مكتب الزرقاء
  ٥٣٠٠  ١١٠٨١  .ومناسبات  ندوات ومؤتمرات
  ٢٠٠٠  ٠٠٠٠  استشارات فنية
  ٠٠٠٠  ٥٩٤١  رسوم قضايا

  ٠٠٠٠  ٦٠٩٣  مصاريف مكتب اربد
  ٠٠٠٠  ٣٥١٢  هيئه العامه واالنتخابات اجتماعات ال

  ٠٠٠٠  ١٩٦٣٢  اكراميات ومكافآت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٨٦٤١٢  ٣٧٩٠٥٨  
  ====================  ====================  
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٨/١٣  
  دني جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االر 

  األردن  –عّمان 
  )٣( جدول               ٣١/١٢/٢٠١٩بالموجودات الثابتة ومجمع استهالكها كما هي في جدول 

  

الكلفــــة  االستهـــــــــــــالك  مدور االستهالك  مجمع االستهالك ـــــانــــــــــــالبيــــــــــ    
٤٨٤٩٢ ٤٠٣١٣ ٦٥٦٨١  ٨١٧٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثاالثــــــــــــــ
٢١٣٤٧ ١٦٩٠٢   الديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ٢٢٢٢٦ ٤٤٤٥
١٨٣٩٦ ١٤٨٩٣   ربائيهاالجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــزة الكه  ٢٣٣٥٥ ٣٥٠٣
  االجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة المكتبيه  ٤١٣٣٢ ٥٦٩٠  ٢١٤٨٤  ٢٧١٧٤
  اجهــــزة التحكم والصوتيات  ٨٨٥٥ ١٣٢٩  ٦٥٤٧  ٧٨٧٦
١٥١٤١ ٢٢٥٩  ٨١٠٩  ١٠٣٦٨ اجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة التكييف
االبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ١٠٦١٢٦٥ ٢١٢٢٦  ١٢٠٦٦٥  ١٤١٨٩١
  االراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ١٢٧٥٩١٠ ٠٠٠٠  ٠٠٠٠  ٠٠٠٠
  نظام الطاقة المتجــــــــــــــددة  ٢٠٠٠٠ ٣٠٠٠  ٣٣٦٦  ٦٣٦٦
  السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  ١٩٠٠٠ ٢٨٥٠  ٢١٣٧  ٤٩٨٧

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٥٢٧٦٥  ٥٢٤٨١  ٢٣٤٤١٦  ٢٨٦٨٩٧   
=================  ==================  ==================  ===============
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٩/١٣  

  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
  األردن  –عّمان 

  )٢(جدول                                         ٣١/١٢/٢٠١٩الذمم العامه كما هي في جدول 
 
 

    دائـــــــــــن  مــــــــــــــدين
  سكن كريم/ شركة مدائن النور لالستثمار العقاري ٠٠٠,٠٠٠  ١٠٤٢٤٤,٠٠٠
  سكن كريم) المبدع(شركة القيسي  ٠٠٠,٠٠٠  ٨٠٨١٩,٠٠٠
  سكن كريم )/ محمد السعودي(شركة الزمردة  ٠٠٠,٠٠٠  ٣٢٥٥١,٥٠٠
  سكن كريم/ سامه عباس وزيد شقيراتشركة ا ٠٠٠,٠٠٠  ٣٩٧١,٥٠٠
  العمري صالح  زهير  ٠٠٠,٠٠٠  ٧٤٢٥,٠٠٠
  نضال بشير عبد غزاوي٠٠٠,٠٠٠  ٣٧٣٢,٣٧٥

  شركة فواز الحسن٠٠٠,٠٠٠  ١٧٧٧٧,٣١٦
  شركة الصورة المعدنية للخدمات المطبعية  ١٥٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠
  دائرة ضريبة الدخل  ١٧٨,٤٠٠ ٠٠٠,٠٠٠
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٠٥٢٠,٦٩١٣٢٨,٤٠٠  
========================================  
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١٠/١٣  
  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 

  االردن -عمان
          الختامية  إيضاحات حول البيانات الحسابية 

  :تأسيس الجمعيه. أ    - :  ١إيضاح  
  

الجمعية كجمعية عادية لتمارس اعمالها بموجب نظامها االساسي تأّسست 
م، في ضوء موافقة معالي ١٩٨٨تشرين ثاني  ٢٤ن تاريخ موذلك اعتبارا 

تشرين ثاني  ٢٧ بتاريخ)  ٣٠/٠٦٦/٦٣٧٢٢(وزير الداخلية بكتابه رقم 
من الجريدة ) ٢٣٤٤(الن عن تسجيلها في الصفحه م، وتم االع١٩٨٨

م، وتتمتع الجمعية ١٩٨٨كانون االول  ١٠الرسميه الصادرة بتاريخ 
بالشخصية االعتبارية واالستقالل االداري والمالي ويجوز لها ان تقاضي 
وتقاضي ويتولى شؤونها مجلس ادارة منتخب من قبل الهيئه العامه وفقًا 

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

  :غايات الجمعيه. ب                 
تشجيع وتنسيق الوفاق بين اعضائها لتنظيم وتطوير طرق . ١

  .واساليب االستثمار في قطاع االسكان وتوجيهها
التعاون مع المؤسسات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص . ٢                          

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

  
السياسات المحاسبية. ج

  .عملة الدينار االردنيبتم عرض البيانات المالية   -
  .تم اعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير التدقيق الدولية  -
  .تم اعتماد الكلفة التاريخية في تسجيل قيمة االصول الثابتة  -
  .الجمعية في تسجيل ايرادات  االساس النقدي تم اعتماد مبدأ  -
  يتم استهالك االصول الثابته باعتماد القسط الثابت السنوي  -
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١١/١٣  

  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
    بيانات الحسابية الختامية تابع إيضاحات حول ال

  
  ممـا يلـــي  نقد في الصندوق ولدى البنوكيتكون بند    - :  ٢إيضاح 

٢٠١٩  ٢٠١٨    
  نقد في الصنــــــــــــــدوق    ٦٣٠  ١٦٠٦٥
  ٥٠٠/٧البنك العربي االسالمي   ١٠٨٣٢  ١٦٧٦٣
  ٥٠١/٦٨البنك العربي االسالمي   ١٥١٤٠  ٣٤٢٩

  االسالمــــــــــــيبنك صفوة   ١٤٠٢٥٠٧  ١٤٠٢٥٠٧
  الزرقاء/ بنك صفوة االسالمــــــــــــي  ٣٩٥٠١  ٨٤٢١
  توفير/بنك صفوة االسالمــــــــــــي  ٢٢٥٧٠٥  ٠٠٠٠
  شيكــــات برسم التحصيل  ٦١٠٠١  ٠٠٠٠
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

١٧٥٥٣١٦  ١٤٤٧١٨٥    
==================  ====================    

     

           -:الذمم المدينه مما يلييتكون بند          -:  ٣إيضاح 
٢٠١٩  ٢٠١٨    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زينذمم مشتركــــــــــــ  ٢٨٠٩٢  ٤٧٢٤٧
  ذمـم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفين  ٣٢٥  ٢٨٢٩
  ذمم مشتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي امنيه  ٥٦٦  ٧٤٠

  )٣جدول (ـــــــــه ذمم عامـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٥٠٥٢١  ٣٦٢٧٦٨
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧٩٥٠٤  ٤١٣٥٨٤    
====================  ====================    

  

           - :مما يلـي  ارصدة مدينه اخرىيتكون بند          -:  ٤إيضاح 
٢٠١٩  ٢٠١٨    
  ائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهسلف د  ٥٤٥  ١٣٩٨
  تأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مستردة  ٢٢٩٨  ١٠٩٨
  مصاريف مدفوعه مقدمــــــــــــــــــــــــــاً   ٧٣٧٧  ٥٧٨٥
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوراق قب  ٥٠٨٤٠  ٠٠٠٠

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦١٠٦٠  ٨٢٨١    
====================  ====================    

 

  

(2)
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١٢/١٣  

  الردني جمعية المستثمرين في قطاع االسكان ا
  االردن-عمان

    تابع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية 
  

  
           -:مما يلي الدائنةيتكون بند الذمم          -:  ٥إيضاح 

٢٠١٩  ٢٠١٨    
  ذمم عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ٣٢٩  ٠٠٠٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنذمم مورديـــــــــ  ٨٩٤٠٣  ٣٠٧٦
  ذمم مشتركي التأمين الصحي  ١٣٧٩  ٦٩٧٣

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩١١١١  ١٠٠٤٩    
====================  ====================    

  
  
  

           -:مما يلي ارصدة دائنه اخرىيتكون بند          -:  ٦إيضاح 
٢٠١٩  ٢٠١٨    
  )٨ايضاح(امانات خدمات اجتماعيه   ٣٦٠٩٧  ٢٣٦٤٤
  مصاريف مستحقة غير مدفوعه  ١٦٧٥  ٧٠٠
  ايرادات مقبوضه مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ا  ٩٤٨  ٠٠٠٠
  امانـــــــــــــــــــــــــــــات صندوق القدسا  ٠٠٠٠  ٥٠٠٠

 ------------------  ---------------    

٣٨٧٢٠  ٢٩٣٤٤    
==========  ===========    
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١٣/١٣  

  جمعية المستثمرين في قطاع االسكان االردني 
  االردن-عمان

    تابع إيضاحات حول البيانات الحسابية الختامية 
  

           -:مما يلـي  االيراداتيتكون بند          -:  ٧إيضاح 
٢٠١٩  ٢٠١٨    
  االشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات السنوية  ٤٢٢١٥٠  ٤٨٧٩٠٠
  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االنتساب  ٣٧٤٠٠  ٧٠٨٠٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــنايرادات زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٩٠٣  ٨١٧١
  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات سكن كريم  ٠٠٠٠  ٦٤٢٥٥
  فوائد بنكيه مقبوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ٤٨٣٦٥  ٥٤٨٠٠
  ايرادات الندوات والمؤتمرات والمعارض واخرى  ٠٠٠٠  ٢١٠٧٠
  تصاريح العمل راداتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي  ٠٠٠٠  ٢٣٦٢٥
  ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات االنتخابات   ٢١٠٠٠  ٠٠٠٠
  ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات اخرى  ٤٥٧  ٠٠٠٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

٥٣١٢٧٥  ٧٣٠٦٢١    
=========  ==========    

  
  

           :مما يلي خدمات اجتماعيةايضاح امانات يتكون          -:  ٨إيضاح 
  ٠١/٠١/٢٠١٩رصيد     ٢٣٦٤٤
  ٢٠١٩ايــــــــــــــــــــــــــــــــرادات     ١٦٨٦٠

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠٥٠٤      

  اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنات نعي    ٤٤٠٧
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م٣١/١٢/٢٠١٩رصيد     ٣٦٠٩٧
====================      

 
 
 
 
 
 
 


