
  المساهمة العامة المحدودة شركة الضمان لالستثمار 

0 
 

 

 

 

 

 شركة الضمان لالستثمار
 المساهمة العامة المحدودة

 

 
 

 

 

 2019السنوي للعام التقـريــر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المساهمة العامة المحدودة شركة الضمان لالستثمار 

1 
 

 

 
 

 

 قائمة المحتويات  

 

 2................. كلمة رئيس مجلس االدارة ............................................................................

 4اعضاء مجلس االدارة.................................................................................................. 

 6تقرير مجلس االدارة السابع والعشرون ............................................................................. 

 9....................................... تعليمات هيئة األوراق المالية ............رير بيانات االفصاح بموجب تق

 26....................................... ......................................تقرير الحوكمة ...........................

 34.............................................................................................  االقرارات ................

 35البيانات المالية ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المساهمة العامة المحدودة شركة الضمان لالستثمار 

2 
 

 

 ة كلمة رئيس مجلس االدار
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 حضرات المساهمين الكرام،،
 

لشركة الضمان لالستثمار، وأن ن السابع والعشرييسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة  

 أنقل إليكم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة صادق التحية وجَل االحترام.
 

كة تروزع اسرتثماراتها بهردح تحقيرا عوائرد اسرتثمارية وتوزيرع الم را ر كما تعلمون فان الشرر 

المرتبطة بها،  وتتركز االستثمارات في القطاع السياحي والتطوير العقاري ممثلة بمشروع بوابرة العقبرة، 

عمان -% من راس مال شركة الشرق للمشاريع االستثمارية التي تملك فندق موفنبيك26والمساهمة بنسبة 

باالضافة الى االستثمار في عدد من الشركات المساهمة العامة المتداولرة فري  (،ي إن /عمان سابقاد )الهولي

 بورصة عمان. 
 

بررمم النمرو المتواضرع لالقتصراد ، استطاعت الشركة تحقيرا نترائط  يبرة  رالل العرام الماضري

الر  دينرار، مقارنرة مرع ( 202بليرت ) 2019االردني، فقد حققت بوابة العقبة ارباحاً تشرييلية فري العرام 

، وحققت البوابة ايرادات متأتية عن فوائد الودائع البنكية فري عردد مرن 2018( ال  دينار نهاية العام 82)

، وقرد حققرت البوابرة 2018( الر  دينرار بالعرام 134( ال  دينرار بردالً مرن )151) قيمتها البنوك لتصبح

( ال  دينار بالعام السابا، ويعرود سربب 128ع ربح )( ال  دينار مقارنررررة م105صافي ربح بما قيمته )

" المتعلا بإيجار األرض حيث 16اإلن فاض بشكل رئيسي إلى تطبيا أثر المعيار المحاسبي الدولي رقم "

، ( ال  دينرار76)وكان أثرة المباشر بزيادة مصاري  الشركة بما قيمته  2019تم تطبيقه من بداية العام  

%( للعرام 80.6%( مقارنرة مرع )84.6لتصربح ) فري بوابرة العقبرة يال المحالت هذا وقد ارتفعت نسب اش

2018. 
 

أما ب صوص استثمار شركة الضمان لالستثمار فري شرركة الشررق للمشراريع االسرتثمارية التري 

فقرد مررت شرركة الشررق للمشراريع االسرتثمارية  ي/إن عمان سرابقا(،عمان )الهوليد  -ملك فندق موفنبيكت

بتييير المشيل العرالمي  2019بظروح استثنائية كان أبرزها قيام الشركة  الل شهر تموز العام الماضي 

للفندق الذي تمتلكه الشركة وتييير إسمه التجاري من هوليدي ان ليصبح موفنبيك، وذلك سعياً من الشركة 

ن الفنرادق ذات لتحسين مستوى جودة ال دمات الفندقية المقدمة واستهداح فئة جديدة من الزبائن وهم زبرائ

تصني   مس نجوم، وقد أدى هذا التييير الرى زيرادة ميرر متكرررة فري المصراري  الرأسرمالية للشرركة 

ومصروح االستهالك والتي ترتبت على عملية تجديرد مرافرا الفنردق اسرتجابة للمتطلبرات والمواصرفات 

س بهرا للقيرام باعمرال التجديرد، المعتمدة للمشيل الجديد وقيام الفنردق برإمالق  رابقين كراملين لفتررة ال برأ

%( 57.9) والتري ان فضرت لتصربح باإلضافة الى تأثيرهذا التيييرعلى عدد الحجروزات ونسرب االشريال

%(، وقد انعكس ذلك على النترائط الماليرة للشرركة  رالل العرام الماضري والتري حققرت 62.7مقارنة مع )

الماضي. وحققت الشركة ربحا صافياً بعد احتساب ارباحا معقولة ميرانها كانت اقل من نتائط اعمال العام 

( الر  84( ال  دينار تبلر  حصرة شرركة الضرمان لالسرتثمار منره )324)قيمته الضريبة والم صصات 

 دينار. 
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( 333)مبلر  ( ال  دينار مقارنة مرع 137)بمبل  بالمحصلة، فقد حققت الشركة ربحا صافيا يقدر 

إلن فاض بشكل رئيس لتراجع نتائط أعمال شرركة الشررق للمشراريع ، ويعود هذا ا2018ال  دينار للعام 

 " المتعلا بإيجار أرض بوابة العقبة.16اإلستثمارية، وتطبيا أثر المعيار المحاسبي الدولي رقم "
 

 

يمان مجلس االدارة بضرورة تحسين االداء المالي والعوائد المتأتية من االستثمارات، وضعت وإل

عادة تأهيل العديد من مرافا البوابة وزيرادة المسراحات القابلرة للترأجير باالضرافة الشركة  طة لصيانة وا

الى االرتقاء بمستوى ال دمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين، كما يعمل المجلس حاليا على دراسرة عردد 

 .BOTستثماري في االرض الفارمة المحاذية للبوابة بنظام المتاحة إلقامة مشروع إ من الفرص 

 

م من عضاء مجلس االدارة، ولمن سبقهفي ال تام، اسمحوا لي أن اتقدم بالشكر الجزيل للزمالء أو

دارة، ولكافة العاملين في الشركة على ما بذلوه من جهرود  رالل االعروام ممثلي المساهمين في مجلس اإل

رصرنا الكبيرر والردعوب علرى برذل كرل مرا بوسرعنا لتحقيرا أفضرل النترائ ط الُممكنرة  الماضية، مؤكردين حر

لمستقبٍل مشرٍح لو ننا اليالي في ظل صاحبر الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابرن الحسرين المعظرم 

 حفظهُ هللا ورعاه.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 

         

 ابراهيم الظاهر                    

 رئيس مجلس اإلدارة                        
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 اعضاء مجلس اإلدارة  
 
 

 ويمثلها:  ،المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
 

 رئيس مجلس االدارة   السيد ابراهيم محمود الظاهر 

 5/2020/ 11اعتباراً من تاريخ 
 

 عضواً   االنسة النا عبدالمعطي الفار 

 4/2017/ 25اعتباراً من تاريخ 
 

 عضواً   اآلنسة أماني مصلح الكايد 

               2017/ 10/ 15راً من تاريخ اعتبا
 

 عضواً   الدكتور جادهللا محمد ال اليلة

   6/2019/ 12اعتبارا من تاريخ 
 

 عضواً   السيد  الد ابراهيم الدعجة 

   9/10/2019اعتباراً من تاريخ 

  

 بنك اإلتحاد، ويمثله : 
 

 نائب رئيس مجلس االدارة   عبابنه   "محمد  ير"السيد بشار 

 5/2010/ 11تاريخ  اعتباراً من

 

 البنك العربي، ويمثله : 
 

 اً عضو   السيد رامي محمود أبو التين 

 2019/ 18/4اعتباراً من  
 

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، ويمثله : 
 

 عضواً    السيد ناي  هاشم الحسين 

 5/2019/ 29اعتباراً من تاريخ 
 

 بنك القاهرة عمان، ويمثله :
 

 عضواً   السيد هاني "محمد رشراش"  ضر 

 2019/ 18/6اعتباراً من  
 

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

 

 

 مدققي الحسابات                                المستشار القانوني     

 ويون  السادة ارنست          االستاذ ناي  اندراوس مدانات     
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 ( : سابقين)ال 2019ممثلو المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي في العام 
 

 رئيس مجلس االدارة      الدكتور ابراهيم يوس  الطراونه 

   3/2020/ 10لياية تاريخ   1/2019/ 16اعتبارا من تاريخ 
 

 الزعبي محمد السيد "محمد شري " 

 رئيس مجلس االدارة    1/2019/ 15لياية تاريخ  2/2018/ 18اعتباراً من تاريخ 

 

 عضواً      المهندس ناصر هادي الحضرمي

 8/10/2019لياية تاريخ  1/2018/ 21اعتباراً من تاريخ 
 

 عضواً       العبيد السيد فايز علي 

 6/2019/ 11لياية تاريخ  2/2017/ 27اعتبارا من تاريخ 
 

 

 

 ( :سابقين)ال 2019ممثلو البنوك في العام 

 

 البنك العربي 
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة       هاشم  د وليد محمد السي

  2019/ 17/4لياية تاريخ  2005/ 5/ 1اعتباراً من  
 

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
 

 عضواً      السيد رياض فيصل مرشد 

   2019/ 28/5لياية تاريخ   2018/ 1/1اعتباراً من تاريخ 
 

 بنك القاهرة عمان
 

 عضواً           السيد نزار تيسير شوكه 

 6/2019/ 17لياية تاريخ  30/12/2007اعتباراً من  
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 تقرير مجلس االدارة السابع والعشرون

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 حضرات المساهمين الكرام،،
 

ن وأن يقردم لهيئرتكم الكريمرة ماع الهيئة العامرة السرابع والعشررييسر مجلس االدارة أن يرحب بكم في اجت

و طة عمل الشركة  31/12/2019ن أعمال الشركة  الل السنة المالية المنتهية بتاريخ تقريره السنوي ع

 .2020 لعام
 

 استثمارات الشركة   أوال:
 

 بوابة العقبة: .1
 

يقع المشروع على أرض مساحتها عشرة دونمات، تم اسرتكمال بنراء المرحلرة األولرى منره علرى  

( الر  دينراراً 105) بلر  2019اً  الل العام صافي( دونمرا، وحقرا المشروع ربحاً 6.5حروالي )

( ال  دينار 128) ل  دينار مقارنررررة مع ربح بل ( ا71) ري  االستهالكات الباليرررةشاملة مصا

المعيار المحاسبي الدولي رقم أثر تطبيا بالعام السابا، ويعود سبب اإلن فاض بشكل رئيسي إلى 

دة المباشرر بزيراوكان أثرره  2019من بداية العام   " المتعلا بإيجار األرض حيث تم تطبيقه16"

 لحالية فري مشرروع البوابرة، وبليت كلفة االستثمار ا( ال  دينار76مصاري  الشركة بما قيمته )

( مليون دينار تم تمويلها بالكامل من قبل شركتكم، وبليررت مصاري  ما قبل التشييررل )قبل 5.9)

 ا فاءها بالكامل.( ال  دينار تم 858( مبل  )1/1/2005
 

ان موقع المشرروع المتميرز بمحراذاة رثرار ايلره ونرادي الي روت الملكري علرى الشرا   الشرمالي، 

وتكامل فعالياته مع الصناعة الفندقية في العقبة وحاجة المدينة لتلك الفعاليات المتنوعة، باالضرافة 

عمرارة المشرروع تجعرل مرن الى االرتفاع الكبير في قيمة األراضي والعقارات، والى جمالية فرن 

االرض المقرام عليهرا عقرد ايجرار المؤكد أن قيمة المشروع حاليا تتعدى كلفته بكثير،  اصرةً وان 

 هو لفترة ثالثين عاماً قابلة للتمديد لفترتين متماثلتين.1998منذ عام المشروع 
 

 ( )فندق موفنبيك /عمان( م.ع.م.) االستثماريةشركة الشرق للمشاريع  .2
 

وبليرت  ،2019( مليرون دينرار  رالل العرام 5.594) االيرادات التشييلية للفنردق مبلر ل بل  مجم

لفنرردق  ( مليررون دينررار، وبررذلك يكررون اجمررالي الررربح التشررييلي1.942)مبلرر   تكاليفهررا المباشرررة

معردل نسربة اشريال مررح )فنردق  إن فر   ( مليرون دينرار.3.652حروالي ) الهوليدي ان عمران

%( 62.7) بدالً مرن 2019%( للسنة المالية 57.9ليصبح ) (ي إن سابقا  ليدالهو)عمان(  -موفنبيك

( دينرار إلرى 64.8معدل سعر اليرفة )مقارنرة بالعرام السرابا( مرن ) ، وإرتفع2018للسنة المالية 

 ( دينار.66.8)
 

رويا  بليت المصاري  االدارية والعمومية شراملة مصراري  الصريانة والطاقرة ومصراري  التسرر

( الر  151) ر وبليت اتعاب ادارة الفندق( مليون دينا2.173) مبل  2019ة  الل العام ررايوالدع

ة االيررادات اال ررى ( الر  دينرار لرنفس الفتررة، وباضراف984) هالكات دينار وبليت قيمة االسرت

لضرريبة ( ال  دينار، يكون ربح السنة لشركة الشررق للمشراريع االسرتثمارية قبرل ا102) البالية

عررد الضررريبة ( الرر  دينررار. ويكررون صررافي ربررح الشررركة ب446) مبلرر  قرردرهوالم صصررات 

( ال  دينار. وبذلك تكون حصة شركة الضرمان مرن االربراح مرا 324) والم صصات مبل  قدره

 ( ال  دينار.           84) مبل %( 26.026نسبته )
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  البيانات المالية  : ثانيا
 

 المحفظة المالية:  .1
 

( دينرار وهري عبرارة عرن 223414ستثمار في المحفظرة الماليرة للشرركة )مة العادلة لالت القيبلي

هرذا وقرد حقرا االسرتثمار فري تلرك  ،( شرركات مدرجرة فري بورصرة عمران8استثمار في عردد )

 ( دينرار1311) ل قائمة الد ل الشامل قردرهالموجودات المالية ان فاضاً في القيمة العادلة من  ال

 . 31/12/2018( ال  دينار كما في 28) مقارنة بمبل  31/12/2019كما في 
 

   :التقرير المالي .2
( عشرررة ماليررين دينررار 10.000.000) 31/12/2019بلرر  رأسررمال الشررركة المرردفوع كمررا فرري 

 %( من رأس المال المصرح والمكتتب به.100أردني يمثل ) 
 

ومائتان وتسرُع وتسرعون الفراً ( دينارا )إثنى عشر مليون 12.299.504بليت موجودات الشركة )

( دينرار) مليونران وسربعمائة وتسرُع وثالثرون الفراً 2.739.230و مسمائة وأربعة دنرانير( منهرا )

%( مرن 27.392) وودائع لدى البنروك، وتمثل ما نسبته ومائتان وثالثون دينار( في صورة نقدية

 .31/12/2019رأسمال الشركة المدفوع كما في 
 

( ال  دينارا مقابل مصاري  ادارية وعمومية 738) مبل  2019الشركة عام رادات بل  مجمل اي

( الر  دينرار شراملة 601) ة والتشييلية للبوابة )في العقبة( بليت )في عمان( والمصاري  االداري

( الر  دينرار وأثرر 73) لشرركة لالسرتثمارات العقاريرة الباليرةقيمة استهالكات االصرول الثابترة ل

( ال  دينرار، وبرذلك 145) بإيجار األرض وبإجمالي مبل ال اص  16ولي رقم تطبيا المعيار الد 

ً ( ال  دينارا مقارنة مع 137)قدره ربحا تكون شركتكم قد حققت  ( الر  دينرار 333) قردره ربحرا

 .2018للسنة السابقة 
 

 المصاريف االدارية والعمومية:  .3
 

إلدارة الشركة في  2019الفعلية لعام ان المصاري  االدارية والعمومية والمصاري  التشييلية 

عمان وادارة الشركة في بوابة العقبة كانت متقاربة مع الموازنة التقديرية المعتمدة من قبل مجلس 

ادارة الشركة. علماً بأن تلك المصاري  الواردة في القوائم المالية تتضمن استهالكات الموجودات 

( ال  دينار. حيث أن نسبة ما تم 73)قبة والبالية مان وبوابة العالثابتة لمكاتب الشركة في ع

 .  %(92.23)  هو 2019نة التقديرية للعام استنفاده من اجمالي المواز

   ثالثا :   خطة العمل المستقبلية
 

ة مسراحات وضعت الشركة  طرة  لصريانة واعرادة تأهيرل العديرد مرن مرافرا البوابرة، وزيراد  -

 ال دمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين.رتقاء بمستوى التأجير باالضافة الى اإل

-  ً رض حة القامة مشرروع اسرتثماري  فري األعلى دراسة عدد من الفرص المتا يتم  العمل حاليا

 .BOTالفارمة المحاذية للبوابة بنظام 

 ستثمارية.بعة أداء شركة الشرق للمشاريع اإل متا -

 كة.البحث في فرص استثمارية الستيالل السيولة المتوفرة في الشر -
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 متطلبات االفصاح رابعا:
 

تنفيذا لتعليمرات هيئرة األوراق الماليرة، وألهميرة االفصراح عرن األمرور المتعلقرة برإدارة الشرركة 

ونشا اتها، نرفا للمساهمين الكرام تقريراً يتضرمن جميرع المعلومرات الواجرب االفصراح عنهرا، 

 عامة.وهو جزء ال يتجزأ من تقرير مجلس االدارة الى الهيئة ال

 

 حضرات المساهمين الكرام ،،
 

الحسابات ال تامية والميزانية   نالعشرييعرض مجلس االدارة على اجتماع هيئتكم العادية السابع و

 ويوصي بالمصادقة عليها.  2020، و طة عمل الشركة لعام 31/12/2019العمومية كمرا في 
 

التقدير لدعمكم المستمر للمجلس ولإلدارة مجلس االدارة هذه المناسبة ليتقدم منكم بالشكر ووييتنم 

منطقرة العقبرة سرلطة مفوضري أعضاء مجلس رئيس وأصحاب العطوفة يذية، وكما يتقدم الى التنف

الردعم المسرتمرين لمشرروع االقتصادية ال اصة، وجميع العاملين فيها بالشكر والتقدير للتعراون و

ي مراقبرة الشرركات فري وزارة الصرناعة الشركات والعاملين ف عام والى عطوفة مراقب البوابة، 

 لتعاونهم ولسرعة انجازهم. والتموين والتجارة
 

سرمكم جميعرا بالشركر والتقردير إلدارة الشرركة التنفيذيرة تقدم رئيس وأعضاء مجلرس االدارة بإوي 

 لحسن أدائها  الل السنوات السابقة. 
  

                      

 ،، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

           
  

 مجلـس االدارة                                                                                 
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 تقرير بيانات االفصاح بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية 
 

 
 

 

 

 2019هيئة العامة لعام يعتبر هذا التقرير جزءا  ال يتجزأ من تقرير مجلس االدارة الى ال

 

 وصف النشطة الشركة الرئيسية :    -أ (1)
 

االستثمار في المشاريع السياحية والعقارية واالستثمار في الشرركات المسراهمة العامرة المدرجرة فري 

 بورصة عمان.
 

 تنحصر نشاطات الشركة في االستثمار في المشاريع التالية: 
 

 * مشروع بوابة العقبة السياحي
 

 بجانب نادي الي وت الملكي. –: مدينة العقبة  الجيرافي الموقع -

 ( مليون دينار.5.9) الشركة، كلفته االستثمارية : ممول بالكامل من قبل   حجم االستثمار -

 موظ . (18):     عدد الموظفين -

 

 عمان. –مالكة لفندق موفنبيك  –* شركة الشرق للمشاريع االستثمارية )م.ع.م( 
 

 شارع أحمد الطراونه. –الجبيهة  –: مدينة عمان  رافيالموقع الجي -

 ( مليون دينار. 16% من رأسمال الشركة البال  )26.026: مساهمة نسبتها   حجم االستثمار -

 ( موظ .3: )  عدد الموظفين -
 
 

 * محفظة االسهم المالية

 مدينة عمان. –: بورصة عمان  افي الموقع الجير -

 ( دينار.223414: ))القيمة العادلة لالستثمار(   حجم االستثمار بالصافي -

 : ال يوجد.  عدد الموظفين -
 

 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :    -ب
 

 عنوان الشركة الرئيسي )االدارة(

 ( مطالقة سنتر/ الطابا الثالث.10بناية رقم ) –عمان / الشميساني/ شارع الثقافة  -

 ( موظفين.3) عدد الموظفين : -
 

 مشروع بوابة العقبة السياحي

 بجانب نادي الي وت الملكي. –الموقع الجيرافي : مدينة العقبة  -

 ( مليون دينار.5.9حجم االستثمار: ممول بالكامل من قبل الشركة، كلفته االستثمارية حوالي ) -

 ( موظ .18عدد الموظفين : ) -
 

 أو خارجها. ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة -
 

 ( دينار.9,262,648حجم االستثمار الرأسمالي للشركة : )    -ج
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 ال يوجد شركات تابعة. (2)
 

 أعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم : -أ (3)
 

 نبذة مختصرة عن رئيس واعضاء مجلس االدارة الحاليين:
 

 الظاهر ظاهر  يم محمودابراه االسم 1

 2020/ 11/5رئيس مجلس االدارة من تاريخ   المنصب  

 2020/ 3/ 11 تاريخ العضوية  

 1951/ 1/ 17 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 1974بكالوريوس في ادارة االعمال/ الجامعة االردنية   -

 1977دبلوم عالي في التربية/ الجامعة األردنية  -

عمل كمدير عام الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري م.ع.م منذ   -  برات العملية ال 

 .2017/ 3/ 9لياية  2004/ 3/ 9

  2004حتى العام  1974عمل في بنك االسكان للتجارة والتمويل منذ العام  -

ليبدأ كرئيس قسم المراسالت ويتدرج الى رئيس دائرة اللوازم واالبنية، مدير 

الحسين ومدير دائرة االسكان الشعبي ومدير دائرة القروض السكنية   لفرع جبل

ً لدائرة القروض السكنية واألقسا  وادارة م ا ر االئتمان   ومديراً تنفيذيا

وادارة التجمعات التجارية والشركة االردنية لالستثمارات العقارية وال دمات 

 التجارية وادارة الممتلكات وال دمات االدارية.

جلس ادارة سابا ممثالُ عن بنك االسكان للتجارة والتمويل في شركة  عضو م -

الصيانة العامة، جمعية المستثمرين في القطاع االسكاني االردني، دائرة  

التطوير الحضري، المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري، شركة 

.م، األردن وال ليط للتأمين م.ع.م، شركة االتحاد لالستثمارات المالية م.ع

مؤسسة المدن الصناعية األردنية، الشركة االردنية العادة تمويل الرهن  

  العقاري م.ع.م
 

 عبابنه عوض  بشار "محمد خير" االسم 2

 مجلس ادارةنائب رئيس  المنصب 

 2010/ 5/ 11 تاريخ العضوية

 1970/ 5/ 30 تاريخ الميالد 

الشررررهادات العلميررررة 

 وسنة الت رج

 .1999من جامعة بيرمينجهام عام  ماجستير ادارة اعمال -

 . 1994بكالوريوس ادارة اعمال من الجامعة االردنية عام   -

 ACPA  CFA Level 1, CBA شهادة مهنية  -

يعمل حاليا بمنصب رئيس ادارة التدقيا الدا لي في بنك االتحاد منذ عام   - ال برات العملية

2008. 

 . 19/12/2019من تاريخ في مؤسسة الملك حسين رئيس لجنة التدقيا  -

 .2016/ 17/3عضو لجنة التدقيا في مؤسسة الملك حسين منذ تاريخ  -

دائرة التدقيا الدا لي في بنك المؤسسة العربية   –عمل مديرا تنفيذيا  -

 . 2008حتى    2005المصرفية من العام  

محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع   –تنفيذي عمل مساعد مدير  -

 . 2005حتى عام   2002من العام  

عمل مفتش بنوك ومحلل بيانات مالية في البنك المركزي االردني من عام  -

 . 2002حتى عام  1994
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 النا عبدالمعطي كمال الفار  األسم 3

 عضو مجلس ادارة المنصب  

 2017/ 4/ 25 تاريخ العضوية 

 1984/ 2/ 22 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 2010الجامعة االردنية عام  /مالية -ير ادارة اعمال ماجست  -

 2006بكالوريوس محاسبة/ الجامعة االردنية عام  -

رئيس قسم الرقابة المالية في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي منذ  - ال برات العملية  

 . 2019عام  

عي  صندوق استثمار اموال الضمان االجتما ضابط رقابة مالية رئيسي/ -

2016 –  2019. 

 . 2017عضو مجلس ادارة شركة راما لالد ار واالستثمار -
 

 أماني مصلح أحمد الكايد االسم 4

 عضو مجلس ادارة المنصب  

    10/2017/ 15 تاريخ العضوية 

 1983/ 3/ 31 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

   2009ماجستير اعمال دولية/ الجامعة االردنية عام 

     2005بكالوريوس ادب انجليزي/ الجامعة االردنية  عام 

 CHRP  ،SCMP  ،CRMPالشهادات المهنية : 

قائم باعمال مدير وحدة العالقات العامة واالعرالم/ صرندوق اسرتثمار امروال  - ال برات العملية 

 . 2015منذ عام  الضمان االجتماعي

امرروال الضررمان  ضررابط اتصرراالت مؤسسررية رئيسرري/ صررندوق اسررتثمار -

 .2015 – 2010االجتماعي 

 . 2009 – 2005سكرتيرة المحافظ / البنك المركزي  -

عضو مجلس ادارة الشركة األردنية لتطروير المشراريع الصرناعية /بوسركان  -

2016 – 10/2017  . 

  2016 – 2014عضو مجلس ادارة شركة الضمان لألعمال الدولية  -
 

 الخاليلةد عبدالرحيم محمالدكتور جادهللا  األسم 5

 عضو مجلس ادارة المنصب  

 2019/ 6/ 12 تاريخ العضوية 

 1969/ 9/ 26 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 2009دكتوراه اقتصاد ومصارح اسالمية  -

 2004ماجستير اقتصاد ومصارح اسالمية  -

 بكالوريوس اقتصاد/ جامعة اليرموك  -

 مدير ادارة في مؤسسة الضمان االجتماعي لياية تاري ه. - ال برات العملية 

 . 2015-2012عضو مجلس جامعة اليرموك من  -

 . 2018-2015عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم االدارية/ جامعة اليرموك -

 لياية تاري ه. 2017عضو مجلس كلية األعمال/ جامعة جدارا  -

ة لالستثمارات الدولية من رئيس هيئة المديرين في شركة الضمان االردني -

22 /4 /2017-12 /6 /2019 . 

 . 2017/ 4/ 23-2016/ 1/ 1عضو مجلس ادارة المؤسسة الصحفية/ الرأي  -
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 الدعجه عليان خالد ابراهيم األسم 6

 عضو مجلس ادارة المنصب  

 2019/ 10/ 9 تاريخ العضوية 

 1972/ 5/ 7  تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 . 2005ستير محاسبة  ماج - 

 .1994بكالوريوس محاسبة واقتصاد  -

يعمررل حاليرراً مرردير مديريررة المرروارد البشرررية فرري صررندوق اسررتثمار امرروال  - ال برات العملية 

 الضمان االجتماعي.

 عضو مجلس ادارة شركة حديد االردن سابقاً. -

 عضو مجلس ادارة الشركة االردنية للصحافة والنشر سابقاً. -

 هيئة مديري شركة السالم للتنمية واالستثمار الصناعي سابقاً. رئيس -

 رئيس هيئة مديري شركة االستثمارات الزراعية سابقاً. -

 المدير المالي لشركة الضمان الستثمارات الطاقة سابقاً. -

 مقدر في دائرة ضريبة الد ل والمبيعات سابقاً. -

 ل سابقاً.مشرح محاسبة في بنك االسكان للتجارة والتموي -
 

 ابو التينعبدالحفيظ رامي محمود  االسم 7

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 2019/ 4/ 18 تاريخ العضوية 

 1977/ 4/ 6 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 2007جامعة ليستر/ بريطانيا   -ماجستير في ادارة االعمال/ علوم مالية  -

 2006جامعة ليستر/ بريطانيا  -عمال دبلوم دراسات عليا في ادارة األ -

 1994 -بكالوريوس محاسبة /  فرعي ادارة اعمال الجامعة االردنية  -

يعمل حاليا في البنك العربي/ نائب رئيس اول/ رئيس ادارة األعمال   - ال برات العملية 

 المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

ئب رئيس ادارة ال دمات المصرفية البنك العربي الو ني/ نائب مدير عام/ نا -

 للشركات التجارية والشركات المتوسطة والصييرة 

البنك العربي الو ني/ نائب مدير عام/ المدير االقليمي للمنطقة الوسطى   -

 الدارة ال دمات المصرفية للشركات التجارية 
 

 خضر أحمد هاني "محمد رشراش"  االسم 8

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 2019/ 6/ 18 عضويةتاريخ ال 

 12/1976/ 12 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 New York Institute of)  2006ماجستير ادارة اعمال سنة 

Technology ( )NYIT ) 

(  American University of Beirut) 1999بكالوريس ادارة اعمال سنة 

(AUB ) 

و التسويا من  الل عمله في المؤسسرة العربيرة   برة في العمليات المصرفية ال برات العملية 

و بنررك القرراهرة عمرران ليايررة  2004الررى  ABC Bank 1999المصرررفية 

 تاري ة.
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 الحسين  هاشم نايف نايف االسم 9

 عضو مجلس ادارة المنصب  

 2019/ 5/ 29 تاريخ العضوية 

 10/1979/ 14 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 2005تير اقتصاد مالي/ الجامعة الهاشمية  ماجس -

 2001بكالوريوس اقتصاد/ الجامعة الهاشمية  -

 ( CAMS, CFCS, CFE, Advance CAMS  Auditشهادات مهنية ) -

المدير التنفيذي/ دائرة مراقبة االمتثال/ بنك االسركان للتجرارة والتمويرل منرذ  - ال برات العملية 

 .2013عام 

االردن/ البنرك العربري  رالل عرام  -تطلبات الجهات الرقابيةمدير االلتزام بم -

2013. 

نائرب مردير تنفيرذي/ دائررة مراقبرة  -ضابط مكافحرة مسرل األمروال رئيسري -

 (.2013-2007االمتثال/ بنك االسكان للتجارة والتمويل  الل الفترة )

-2002شيل عدة وظائ  لدى بنك االسكان للتجارة والتمويل  الل الفتررة ) -

2008.) 
 

 

 

 :س واعضاء مجلس االدارة السابقيننبذة مختصرة عن رئي
 

 

 الدكتور ابراهيم يوسف الطراونه  االسم 1

 10/3/2020لياية   2019/ 1/ 23رئيس مجلس االدارة اعتبارا من  المنصب  

 2020/ 10/3 لياية 2019/ 16/1اعتباراً من   تاريخ العضوية  

 10/1966/ 17 تاريخ الميالد  

ات العلميررررة الشررررهاد  

 وسنة الت رج

 1991بكالوريوس  ب وجراحة الفم واألسنان/ جامعة أياش، رومانيا   -

 تاري ه لياية 2018/ 9/ 1رئيس مجلس النقباء منذ تاريخ   - ال برات العملية  

 2013نقيب أ باء األسنان االردنيين منذ العام   -

حتى  2013العام رئيس هيئة مديرين شركة الن بة الدارة المستشفيات منذ  -

 تاري ه 

حتى   2013رئيس هيئة مديرين شركة مستشفى السالم الت صصي منذ العام  -

 تاري ه 

 حتى تاري ه  1999مدير عام المركز الت صصي لطب االسنان منذ العام  -

حتى   2016رئيس هيئة مديرين شركة الضمان للتأجير التمويلي منذ العام  -

 .2019بداية العام  
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 الزعبي  " محمدمحمد شريف" األسم 2

 1/2019/ 15  لياية 1/3/2018اإلدارة اعتباراً من رئيس مجلس  المنصب  

 15/1/2019 لياية 2018/ 18/2اعتباراً من   تاريخ العضوية 

 10/1963/ 16 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 1987بكالوريوس علوم مالية ومصرفية/ جامعة اليرموك 

 . 9/1990/ 11يعمل في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ  ت العملية ال برا 

 . 2017/ 12/ 5مساعد مدير عام الضمان االجتماعي   -

 . 2013مدير ادارة القضايا والتحصيل  -

 . 2011مدير ادارة شمال عمان  -

 2008مدير دائرة فرع شرق عمان  -

لتجارية من عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق ا-

 . 2018/ 1/2حتى  2015/ 10/ 1

 . 2011عضو مجلس ادارة المركز العربي للصناعات الدوائية  -

 . 2010عضو مجلس ادارة شركة االردن الدولية لالستثمار  -

 .  2008عضو مجلس ادارة شركة الضمان لالستثمار  -
 

 هاشم وليد محمد  األسم 3

 2019/ 17/4  نائب رئيس مجلس االدارة لياية المنصب  

 2019/ 4/ 17 لياية  2005/ 5/ 1اعتباراً من   تاريخ العضوية

 1958/ 7/ 25 تاريخ الميالد 

الشررررهادات العلميررررة 

 وسنة الت رج

 1981بكالوريوس ادارة اعمال / اقتصاد سنة  

مدير عام الشركة العربية الو نية للتاجير التمويلي )عضو مجموعة البنك   - ال برات العملية 

 وحتى تاري ه.  2012/ 8العربي( من  

الشركة العربية الو نية للتاجير التمويلي )عضو مجموعة البنك العربي( من   -

 . 8/2012حتى   2011/ 11

االردن من   -مدير وحدة الشركات الكبرى -االدارة العامة  البنك العربي -

 . 2011/ 10لياية  2009/ 5

 .2009/ 4-2005مدير ائتمان الشركات من  -االدارة العامة-البنك العربي -

 . 2004-2000مدير فرع من -البنك العربي -

من مسؤول   1999-1988دائرة التسهيالت المصرفية من  -البنك العربي -

 تسهيالت الى مدير تسهيالت.

 .1987-1983أقسام البنك الم تلفة من   -البنك العربي -

 ولياية تاري ه.  2009/ 4/ 1عضو مجلس ادارة شركة االجواخ االردنية من  -
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 العبيد  فايز علي األسم 4

 عضو مجلس ادارة المنصب  

 11/6/2019 لياية 2017/ 27/2اعتباراً من   تاريخ العضوية 

 11/1964/ 23 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 1987بكالوريوس قانون من الجامعة االردنية في العام 

 

ً ك ال برات العملية  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي فرع الزرقاء، مدير ادارة يعمل حاليا

، كما عمل مدير ادارة ضمان  وكان قبل ذلك عضواً في لجنة تسوية الحقوق

فرع جنوب عمان، ومدير ادارة القضايا والتحصيل، ومساعداً  لمدير مكتب 

 ، وعضو هيئة مديري مركز االنطالق الموحد.ونيةن الشؤون القا
 

( 250نية واداريرة ومروارد بشررية بمرا يقرارب )حاصل على عدة دورات قانو

 ساعة تدريبية.
 

 شوكه  نزار تيسير االسم 5

 عضو مجلس ادارة المنصب  

 2019/ 17/6  لياية 27/12/2007اعتباراً من   تاريخ العضوية 

 1972/ 8/ 11 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 1992بكالوريوس محاسبة عام  -

 1996عام  JCPA,CPAوني معتمد  محاسب قان -

 2013عام    CFAمحلل مالي معتمد  -

في بنرك يشيل االن منصب نائب المدير العام لل دمات والمنتجات المصرفية  - ال برات العملية 

 .10/2014منذ القاهرة عمان 

حتررى  4/2004رئرريس االدارة الماليررة فرري بنررك القرراهرة عمرران منررذ عررام  -

 12/2012ولياية  2/2012لم ا ر من ورئيس ادارة ا، 10/2014

تردقيا  ات لديه  برة سابقة فري تردقيا الحسرابات مرن  رالل عملره فري شررك -

 كبرى لمدة عشر سنوات.

 عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية. -

 
 

 

 مرشد   صلرياض في االسم 8

 عضو مجلس ادارة   المنصب  

 2019/ 5/ 28 لياية 2018/ 1/ 1اعتباراً من   تاريخ العضوية 

 1973/ 5/ 1 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 1996 -بكالوريوس محاسبة 

 2012  -ماجستير في التمويل والمصارح من الجامعة االردنية

 . CISAشهادة مهنية في 

 مرردير تنفيررذي دائرررة تطرروير وهندسررة العمليررات )تحليررل وتطرروير العمليررات  ال برات العملية 

 المصرفية، ادارة المشاريع، السياسات واالجراءات(. 

 بنك االسكان –ادارة التدقيا الدا لي 

 وحتى تاري ه. 1996يعمل في بنك االسكان اعتبارا منذ العام 
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 ناصر هادي الحضرمي المهندس  االسم 9

 عضو مجلس ادارة   المنصب  

 8/10/2019 لياية 21/1/2018اعتباراً من  تاريخ العضوية 

 6/9/1959 تاريخ الميالد  

الشررررهادات العلميررررة  

 وسنة الت رج

 1988ماجستير هندسة مدنية/ جامعة اليرموك 

 1983جدة  –بكالوريوس هندسة مدنية/ جامعة الملك عبد العزيز 

 لياية االن 1/6/1991يعمل في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ  ال برات العملية  

 دير العام للشؤون الهندسية.االن مستشار الم

 مدير مشاريع في الضمان االجتماعي.-

 مساعد بحث وتدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 عضو في نقابة المندسين وعضو جمعية ال رسانة االردنية.

عضو مجلس ادارة سابا في شركة الصناعات الهندسية / اربد وشركة تطوير 

 مفرق التنموية.جنوب البحر الميت وشركة تطوير ال
 

 

 : ا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم)ب( أسماء ورتب أشخاص االدارة العلي  
 

 حمزة عبدالسالم البطوش االسم 1

 مدير بوابة العقبة   المنصب 

 2019/ 8/ 1 تاريخ التعيين  

 1991/ 3/ 20 تاريخ الميالد  

الشهادات العلمية وسنة   

 الت رج 

 2016عة سندرالند/ بريطانيا  ماجستير ادارة اعمال من جام -

 2014بكالوريوس محاسبة  من الجامعة االردنية  -

 2016-2014مدير ادارة في شركة الجود للمقاوالت  - ال برات العملية  

 2014-2012مسؤول مبيعات وتسويا في شركة توباز   -
 

 اسماعيل محمد عيسى              االسم 2

 محاسب رئيس  المنصب  
 .            18/4/2019حتى  19/10/2017النابة اعتباراً من مدير عام با

 2013/ 2/ 1 تاريخ التعيين 

 1977/ 12/ 1 تاريخ الميالد  

الشهادات العلمية وسنة  

 الت رج

   2005بكالوريوس في المحاسبة سنة  -

 1997دبلوم في العام   -

نية والشركة اللبنانية  شركة كساب الدولية لالستثمارات االعال عمل لدى  ال برات العملية 

للتسويا كمستشار ومدير مالي  وإداري ومدير شؤون موظفين من العام  

وفي المؤسسة الهندسية للتقنيات المتطورة   2012حتى نهاية العام   2001

في مؤسسة  و ،2001حتى نهاية العام   2000رئيساً لقسم المالية من العام  

 .  2000 –  1997الفداء الصناعية كمحاسب رئيس  من العام 
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 أحمد  محمود نصار               االسم 3

 محاسب - المنصب  

               (18/4/2019حتى  19/10/2017محاسب رئيس باإلنابة )اعتبارا من  -

 10/2015/ 18 تاريخ التعيين 

 18/11/1978  تاريخ الميالد  

الشهادات العلمية وسنة  

 الت رج

 2001بكالوريوس محاسبة سنة   

عمل مدقا دا لي في قسم الرقابة والتقتيش في سلطة منطقة العقبة  - ال برات العملية 

 . 2005-2002االقتصادية ال اصة من العام 

   2008-2005عمل كمحاسب في شركرة تطوير العقبة -

عمل رئيس لقسم المحاسبة في شركة  ليط العقبررة لألعمال االنشائيررة   -

2008-  2011  . 

 .2015  -2011لفرع العقبة لشركة االراضي ال ضراء عمل مديراً -
 

 هناء فرحان الحوراني               االسم 4

 مسؤول اداري/ مكاتب الشركة في عمان.  - المنصب  

  دارة واللجان المنبثقة عن المجلس.أمين سر مجلس اال -

      ضابط ارتبا  حوكمة مع هيئة االوراق المالية. -

 2000/ 7/ 1  تاريخ التعيين 

   1970/ 9/ 1 تاريخ الميالد  

الشهادات العلمية وسنة  

 الت رج

 1990دبلوم في ادارة األعمال سنة  

عملت مديرة مكتب في شركة دلتون )شركة محدودة المسؤولية( منذ العام   ال برات العملية 

 .     1998لياية   1991
 

 

 هم مقارنة مع السنة السابقة:أسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل من (4)
 

عدد األسهم كما في   المســـــــــاهمين  الرقم

31 /12/2019   

نسبة المساهمة  

2019 

عدد األسهم كما في  

31 /12/2018   

 نسبة المساهمة 

2018  

المؤسسة العامة   1

 للضمان االجتماعي 

6140000 

 

61,4 % 6140000 61,4 % 

 % 10 1000000 % 10 1000000 البنك العربي  2

بنك االسكان للتجارة  3

 والتمويل 

1000000 10 % 1000000 10 % 

 % 10 1000000 % 10 1000000 بنك القاهرة عمان  4

 % 5 500000 % 5 500000 بنك االتحاد  5

 % 96.4 9640000 % 96.4  9640000 المجموع   
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 الوضع التنافسي للشركة :  (  5)
 

محدودة تمارس نشا  التأجير للمحالت التجارية  ان شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة ال

وتقدم  دمات لوجستية متعددة للمستثمرين، وهو يشابه لنشا  العديد من الشركات اال رى في 

العقبة، اضافة الى المنافسة في القطاع السياحي للفنادق والمشاريع السياحية، وليست بموضع  

 ال ارجية.  تنافس تجاري ضمن قطاع نشا ها وحصتها من االسواق
 

% فأكثر  10ال يوجد اعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسين محليا و ارجيا يشكلون  (  6)

 من اجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو االيرادات.
 

ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو اي من منتجاتها بموجب القوانين   -أ   (7)

 واالنظمة أو ميرها . 
 

 ال يوجد أي براءات ا تراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.  -ب 
 

ها لها أثر مادي على  ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أومير -أ ( 8)

 عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية. 
 

 ال تنطبا معايير الجودة الدولية على الشركة.  -ب 
 

 أ( الهيكل التنظيمي للشركة : (9)
 

 

 .* علماً بأن بع  الوحدات التنظيمية ال زالت شامرة في ضوء نطاق عمل الشركة الحالي
 

  سياسة التعيين :  -  

 بموجب سياسات الموارد البشرية والنظام الدا لي للشركة. 
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 عدد موظفي الشركة: ب(

 31/12/2019كمرا فري بما في ذلك موظفي مشروع بوابة العقبرة بل  عدد الموظفين في الشركة ي

حرروالي  ،  ويبلرر  معرردل الرردوران2018( موظرر  فرري عررام 17( موظفررا مقارنررة مررع عرردد )21)

 ( دينارا. 122725) 2019%(، ومجمل رواتبهرم السنوية  الل عام 16.2)
 

 2019/ 31/12المؤهالت العلمية للموظفين بتاريخ  ج(  

 عدد الموظفين المؤهل العلمي 

 ( 1) ماجستير 

 ( 3) بكالوريوس 

 ( 2) دبلوم 

 ( 11) ثانوي 

 ( 4) إعدادي

ً  21 اجمالي عدد الموظفين   موظفا
 

 .  2019ركة باجراء أي برامط تأهيل وتدريب لموظفي الشركة  الل السنة المالية لم تقم الش د(
 

 وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة : ( 10)
 

ال يوجد م ا ر على المدى المنظور قد تتعرض لها الشرركة ضرمن نشرا اتها الحاليرة، باسرتثناء 

ن حيرث التشرييل وااليررادات تطور العمل في مشرروع بوابرة العقبرة الواقرع فري مدينرة العقبرة مر 

المتوقعة أو االن فاض في نمو القطاع السياحي لألعوام القادمة، اضافة الى تقلبات اسعار األسرهم 

الستثمارات الشركة في بورصة عمان والتيير في أسعار الفائدة على االدوات االستثمارية والتري 

 تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك المحلية.
 

 ات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام، االنجاز -أ (11)
 

( ال  دينرار، 202) بليت  2019حاً تشييلية في العام "البوابة" في مدينة العقبة أربا حقا مشروع 

( ال  دينار شاملة قيمة االستهالكات السنوية 82) بليت  2018تشييلية في العام مقارنة مع ارباح  

ودات ميرر ع إيررادات إضرافية ناتجرة عرن بيرع موجر ( ال  دينار. كمرا حقرا المشررو71) البالية

 ئع البنكية السرنويةا( االح دينار، باإلضافة الى ايرادات متأتية عن فوائد الود 7) متداوله بما قيمته

صافي ربح المشروع مرا  ليكون 2018( ال  دينار بالعام 134( ال  دينار بدالً من )151)بليت 

 ( ال  دينار.105) قيمته
 

 مة مرت على  الشركة خالل السنة المالية :أحداث ها -ب
 

 لتحمل الشرركة  تييير مشيل الفندق الذي تملكه شركة الشرق للمشاريع االستثمارية، وقد ادى ذلك

لمصاري  راسمالية ومصاري  متعلقة بتلبية متطلبرات العالمرة التجاريرة للمشريل الجديرد، وادى 

 كة الشرق مقارنة باالعوام السابقة. ذلك الن فاض جوهري في االرباح المتاتية من شر
 

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن  ( 12)

 نشاط الشركة الرئيسي.
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السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققـة واالربـاح الموزعـة وصـافي حقـوق المسـاهمين  (13)

 وراق المالية:وأسعار اال
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

االرباح بعد الضرائب أو 

 ال سائر المحققة / بالدينار 
349.384 188.781 302.959 333.491 137.131 

 200.000 400.000 ال يوجد  500.000 ال يوجد  األرباح الموزعة/ بالدينار 

 10.643.917 10.702.294 10.793.550 10.505.086 10.846.192 حقوق المساهمين/ بالدينار 

 دينار  1.00 دينار  1.00 دينار  1.00 دينار  1.00 دينار  1.00 أسعار االوراق المالية 

ارتفاع قيمة  %( بسبب 0.545حوالي )  2019/ 31/12تمثل نسبة االن فاض في حقوق المساهمين كما في 

%( من االرباح المدورة 2يع وتوزيع )  سارة الشركة من احتيا ي القيمة العادلة لمحفظة االسهم المتوفرة للب

 ربح الفتره.( ال  دينار.200وبإجمالي مبل  وقدرة )  2018كأرباح نقدية على المساهمين عن العام  

 تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية: (14)

 

 2018 2019 النسبة المالية

 0,033 0,014 عائد السهم الواحد )دينار(

 1,070 1,064 القيمة الدفترية للسهم الواحد )دينار(

 % 17.419 % 41.857 اجمالي الربح من العمليات الى االيرادات التشييلية% 

 

 % 71.064 % 28.394 صافي الربح الى االيرادات التشييلية % 

 % 3.070 % 1.114 العائد على مجموع الموجودات % 

 % 3.112 % 1.287 العائد على حقوق المساهمين

 

 % 1.338 % 13.460 معدل المديونية % 

 % 98.662 % 86.54 نسبة الملكية % 

 

التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية  (15)

 للشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج أعمال الشركة:
 

 

 ما يلي:  2020تتضمن خطة عمل الشركة لعام   
 

وضعت الشركة  طرة  لصريانة واعرادة تأهيرل العديرد مرن مرافرا البوابرة، وزيرادة مسراحات  -

 التأجير باالضافة الى االرتقاء بمستوى ال دمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين.

يتم  العمل حاليا على دراسة عدد من الفرص المتاحة القامة مشرروع اسرتثماري  فري االرض  -

 .BOTمحاذية للبوابة بنظام الفارمة ال

 متابعة أداء شركة الشرق للمشاريع االستثمارية. -

 البحث في فرص استثمارية الستيالل السيولة المتوفرة في الشركة. -
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 أتعاب تدقيق حسابات الشركة    ( 16) 
 

( دينار يضراح 12000مبل  ) 2019بليت أتعاب تدقيا حسابات الشركة )المدقا ال ارجي( لعام 

 %( ضريبة مبيعات.16اليها )
 

%( ضريبة 16( دينار يضاح اليها )5000مبل  )  2019بليت أتعاب المدقا الدا لي للشركة لعام 

 مبيعات.
 

 عدد االوراق المالية المصدرة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس االدارة. -أ (17)
 

 

 ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس االدارة.  -ب

 ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية أو أقاربهم.  -ج

 ة أو أقاربهم.ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس االدار   -د

 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية أو أقاربهم.    -ه

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عدد االسهم كما في  الجنسية  المنصب االســـــــم الرقم

     31 /12/2019 31 /12/2018 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  1

 الدكتور ابراهيم يوس  الطراونه -

 االنسة أماني مصلح الكايد  -

 االنسة النا عبدالمعطي الفار  -

 الدكتور جادهللا محمد ال اليلة -

 السيد  الد ابراهيم الدعجة -

 

 رئيس مجلس االدارة

 عضو مجلس االدارة

 عضو مجلس االدارة

 ضو مجلس االدارةع

 عضو مجلس االدارة

 اردنية

 اردنية

 اردنية

 اردنية

 اردنية

 اردنية

6140000 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

6140000 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 بنك االتحاد   2

 السيد بشار "محمد  ير" عبابنه -

 نائب رئيس  المجلس

 

 اردنية

 اردنية 

500000 

--- 

500000 

--- 

 البنك العربي 3

 يد رامي محمود ابو التينالس -

 عضو مجلس االدارة

 

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 بنك االسكان للتجارة والتمويل 4

 السيد ناي  هاشم الحسين-

 

 عضو مجلس االدارة

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 بنك القاهرة عمان 5

السرريد هرراني "محمررد رشررراش"  -

  ضر

 

 ارةعضو مجلس االد 

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 
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 (    المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس االدارة وأشخاص االدارة العليا18)
 

 أعضاء مجلس االدارة :

 

 .2018صرح مكافأة ألعضاء مجلس االدارة عن عام  2019ل العام تم  ال •

 .2019ال يوجد نفقات سفر  ارج المملكة  الل العام  •
 

جتماعي يتم تحويلهرا بدل تنقالت ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وأتعاب اللجان لممثلي المؤسسة العامة للضمان اال *

 .ار أموال الضمان االجتماعيالعامة للضمان االجتماعي/ صندوق استثم للمؤسسة

ا لبنرك جارة والتمويل يرتم تحويلهر ** بدل تنقالت ومكافأة عضو مجلس االدارة واتعاب اللجان لممثل بنك االسكان للت

 .االسكان للتجارة والتمويل
 

 االدارة التنفيذية : -ب
 

 البدالت السنوية الرواتب واألجور الوظيفة اإلسم   

 السنوية

 نفقات السفر

 وية السن

 دينار 1681 دينار 300بدل تنقالت  - دينار 6500 مدير بوابة العقبة حمزة عبد السالم البطوش 1

 دينار 15458 محاسب رئيس اسماعيل محمد عيسى 2

 

 دينار. 720بدل تنقالت  -

 دينار. 2400بدل سكن  -

 دينار 800مكافأت  -

 دينار 2926

 

ل المملكة من والى عمان والعقبة، لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة جميع نفقات السفر اعاله هي نفقات سفر دا  •

 عن المجلس واجتماعات مجلس االدارة. 

 .2019ال يوجد نفقات سفر  ارج المملكة  الل العام  •
 

 يتم تيطية موظفي اإلدارة التنفيذية بالتأمين الصحي. •

بدل  المنصب اسم العضو الرقم

 تنقالت

 

اتعاب  بدل

 لجان

نفقات 

السفر 

 السنوية

 مكافأة

اعضاء 

 المجلس

اجمالي المزايا 

 السنوية

 6300 ---- 300 ---- 6000 رئيس مجلس االدارة الطراونة* يوس   د. ابراهيم 1
محمد   "محمد شري " 2

 الزعبي* 

 رئيس مجلس االدارة  
---- ----  2000 2000 

 3933 2000  150 1783 نائب رئيس المجلس وليد محمد هاشم  3
 10100 2000 300 1800 6000 عضو مجلس ادارة  أماني مصلح الكايد *  4
 9650 2000 300 1350 6000 عضو مجلس ادارة النا عبدالمعطي الفار *  5
 5300 2000  600 2700 عضو مجلس ادارة فايز علي العبيد *  6
 7600 2000  750 4850 عضو مجلس ادارة م. ناصر هادي الحضرمي*  7
 11000 2000 300 2700 6000 عضو مجلس ادارة محمد  ير" عبابنه بشار " 8
 5068 2000  600 2468 عضو مجلس ادارة رياض فيصل مرشد**  9
 5733 2000  900 2833 عضو مجلس ادارة نزار تيسير شوكه  10
 4967 ---- 300 1500 3167 عضو مجلس ادارة هاني"محمد رشراش"  ضر 11
 4650 ---- 300 1050 3300 عضو مجلس ادارة يلهد. جادهللا محمد ال ال 12
 4282 ----  750 3532 عضو مجلس ادارة ناي  هاشم الحسين**  13
 6017 ---- 300 1500 4217 عضو مجلس ادارة رامي محمود أبو التين  14
 2050 ---- 300 600 1150 عضو مجلس ادارة  الد ابراهيم الدعجه*  15
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  .ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة  الل السنة المالية (19)

ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتبا ات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة   ( 20)

 أو رئيس مجلس االدارة أو أعضاء المجلس أوالمدير العام أو أي موظ  في الشركة أو أقاربهم. 

 . 2019مع المحلي في العام ال توجد مساهمة للشركة في حماية البيئة و/أو في  دمة المجت ( 21)
 

 

 : ة عن مجلس اإلدارة ومهام كل منهااللجان المنبثق
 

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجان الدائمة التالية:  -  
 

 

 لجنة التدقيق، وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -أ
 

 )رئيس(.  السيد رامي محمود ابو التين    -1

 )عضو(.  االنسة النا عبدالمعطي الفار  -2

 )عضو(.  ال اليلةمحمد دكتور جادهللا ال -3
 

 المهام:
 

تأكد من استيفائه لشرو  هيئة األوراق  المتعلقة بترشيح مدقا الحسابات ال ارجي وال مناقشة األمور . 1

 وجود ما يؤثر على استقالليته ومدى تأثير أية أعمال أ رى يقوم بها لحساب الشركة على ، وعدمالمالية

 .هذه االستقاللية
 

ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدى   بحث كل ما يتعلا بعمل مدقا الحسابات بما في ذلك مالحظاته .  2

 .إلى مجلس اإلدارة استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها
 

وإبداء المالحظات يرد فيه،  مراجعة مراسالت الشركة مع مدقا الحسابات ال ارجي وتقييم ما .3

 .والتوصيات بشأنها
 

متابعة مدى تقيد الشركة بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات التي ت ضع لها أعمال الشركة    .4

 وأنشطتها وذلك بالتنسيا مع المدقا الدا لي.
 

الضرورية للقيام   كافة التسهيالت للمدقا مراجعة  طة عمل مدقا الحسابات والتأكد من أن الشركة توفر   .5

 .بعمله
 

تقييم المدقا ال ارجي لهذه اإلجراءات واال الع   تقييم إجراءات الرقابة الدا لية واال الع علىمراجعة و .6

تلك المتعلقة بأي م الفات تظهر نتيجة لعمل المدقا الدا لي و  طة   على تقارير الرقابة الدا لية والسيما

 .التدقيا الدا لي السنوية
 

الدا لي  المرتبطة بإجراءات التدقيا الدا لي وعمل المدقا اإلدارة فيما يتعلا باألمور التوصية لمجلس .7

 .و/أو أي تقارير أ رى ذات عالقة
 

بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو   مراجعة عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة . 8

 .العالقة الد ول في المشروعات مع األ راح ذوي
 

 لمحاسبية والمالية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها.التأكد من دقة اإلجراءات ا . 9
 

 مراجعة المالحظات الواردة في تقارير هيئة التامين و اإلجراءات المتبعة بشأنها.  . 10
 

التحقا من مراجعة البيانات المالية من قبل المدقا الدا لي قبل عرضها على مجلس اإلدارة و مدى   .  11

 امين.االلتزام بمتطلبات هيئة الت
 

االجتماع مع المدققين الدا ليين و ال ارجيين و االكتواري حسب مقتضى الحال وعلى األقل مرة واحدة  .  12

 سنويا و دون وجود ممثلين عن اإلدارة التنفيذية للشركة.
 

 التوصية إلى المجلس بالموافقة على تعيين واستقالة أو إقالة المدقا الدا لي. . 13
 

 بها المجلس. ررها ويكلفهايقأي مهام أ رى   .  14
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 لجنة المكافآت والترشيحات، وتتألف من السادة التالية أسماؤهم:  -ب
 

 لسيد هاني "محمد رشراش"  ضر  )رئيس(. ا -1

 )عضو(.      االنسة اماني مصلح الكايد   -2

 )عضو(.      ال اليلة محمد الدكتور جادهللا   -3
 

 المهــــام: -
 

 قلين بشكل مستمر. التاكد من استقاللية االعضاء المست .1
 

 اعتماد السياسة ال اصة بمنح المكافات والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل  سنوي. .2
 

 تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى االدارة التنفيذية العليا والموظفين واسس ا تيارهم.  .3
 

 في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي. اعداد السياسة ال اصة بالموارد البشرية والتدريب  .4
 

اعتماد معايير موضوعية للترشيح لعضوية مجلس االدارة مثل األ ذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األش اص   .5

المرشحين. وفي حاالت إعادة الترشيح يؤ ذ بعين االعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعلية  

 مشاركتهم في اجتماعات المجلس.
 

مية األعضاء المرشحين لعضوية مجلس االدارة كأعضاء مستقلين مع األ ذ باإلعتبار قدراتهم  تس .6

 ومؤهالتهم. 
 

 تقييم فعالية المجلس واللجان المنبثقة عنه في ضوء معايير التقييم المعتمدة والمهام الموكلة لها. .7
 

لعام والموظفين باالضافة الى  توصي اللجنة بالمكافآت واالمتيازات وميرها من المنافع لكل من المدير ا .8

مراجعة رواتبهم باالضافة الى ما يتعلا بذلك ألعضاء مجلس االدارة وترفع توصيتها الى مجلس االدارة  

 الذي يت ذ القرار النهائي بهذا ال صوص.
 

التأكد من اإلفصاح عن مل ص لسياسة المكافآت لدى البنك في التقرير السنوي للبنك، وتحديدًا مكافآت  .9

اء المجلس كل على حدة وأعلى رواتب تم دفعها  الل السنة للمدراء التنفيذيين من مير أعضاء مجلس أعض

 اإلدارة.
 

 

 لجنة الحوكمة، وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -ت
 

 )رئيس(.  اآلنسة أماني مصلح الكايد   -1

 )عضو(.  السيد بشار محمد  ير عبابنه   -2

 )عضو(.    السيد ناي  هاشم الحسين  -3
 

 المهــــام: -
 

 إعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس اإلدارة العتماده وتضمينه للتقرير السنوي.  .1

 وضع إجراءات عمل  طية لتطبيا أحكام هذه التعليمات ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. .2

 التأكد من التزام الشركة بأحكام هذه التعليمات. .3

 ا الحوكمة في الشركة ومتابعة ما تم بشأنها.دراسة مالحظات الهيئة ب صوص تطبي  .4
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 لجنة ادارة المخاطر، وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -ث
 

 )رئيس(   . السيد ناي  هاشم الحسين  -1

 )عضو(   اآلنسة النا عبدالمعطي الفار.      -2

 )عضو(   السيد  الد ابراهيم الدعجه.      -3
 

 المهــــام: -
 

  الم ا ر لدى الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.  وضع سياسة إدارة .1
 

 متابعة وتقييم م تل  أنواع الم ا ر التي قد تتعرض لها الشركة. .2
 

 

 اللجنة التنفيذية، وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -ج 
 

 )رئيس(.   شار محمد  ير عبابنه بالسيد     -1

 )عضو(.   مي محمود ابو التين  السيد را   -2

 )عضو(.  مد رشراش"  ضر "محالسيد هاني     -3

 )عضو(.   السيد  الد ابراهيم الدعجة         -4
 

 

 المهــــام: -
 

ادارة محفظة أوراق مالية للشركة واستثمارها والتصرح فيها، باالستثمار باالوراق المالية من االسهم   .1

 .المدرجة في بورصة عمان والتي تتفا مع السياسة االستثمارية لمجلس االدارة

 ة المشاريع االستثمارية المطروحة على الشركة لتتقدم بقرارات توصياتها  الى المجلس.دراس .2

 متابعة المشاريع االستثمارية قبل وبعد التنفيذ.  .3

 اإلدارة.  مجلسأو يكلفها بها أ رى يقررها مهام  أي .4
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 ( تقرير الحوكمة 22)

 2019تقرير الحوكمة للعام 
 

 رام،حضرات المساهمين الك
 

جميع التشريعات الناظمة المالية وت ضع الشركة منذ تأسيسها ألحكام قانون الشركات وقانون هيئة االوراق 

لعمل الشركات المساهمة العامة. كما استرشدت الشركة بالدليل االسترشادي لحوكمة الشركات المساهمة 

 . 2009المدرجة في بورصة عمان  الصادر عن هيئة االوراق المالية عام  
 

، وقيام هيئة االوراق المالية بمنح الشركات 2017وبصدور تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 

ومن ثم تمديد مهلة تصويب االوضاع لتنتهي بتاريخ  4/2018/ 30مهلة لتصويب اوضاعها تنتهي بتاريخ 

وعمل تحليل فجوات لتحديد االجراءات  ،  فقد قامت الشركة منذ ذلك التاريخ  بدراسة هذه التعليمات 2019/ 4/ 30

والسياسات والنماذج الواجب اقراراها دا ليا لضمان االمتثال الحكام هذه التعليمات. هذا وقد  قامت الشركة 

 بتحديد االجراءات الالزمة والسير في تطبيا بنود هذه التعليمات تدريجيا. 
 

م الموجهه للشركات المساهمة العامة، فان الشركات التي تم مع التأكيد بان هيئة االوراق المالية وبموجب التعامي 

، ال يتم اي تيييرات عليها فيما يتعلا بموضوع العضو 2017انت اب مجالس ادارتها قبل صدور التعليمات لسنة 

 المستقل وال يتطلب استقالة اي من اعضاء المجلس لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس. 
 

لحالي ال يضم في ، ولذلك فان المجلس ا4/2017/ 30جلس ادارة الشركة الحالي بتاريخ هذا وقد تم انت اب م

 مستقلين. كما لم يتم انت اب اعضاء المجلس الحالي بناء على الية التصويت التراكمي.   عضويته اعضاء
 

ع ا ار هذا وتلتزم الشركة باالمتثال التام لتطبيا تعليمات حوكمة الشركات، فقد حرصت الشركة على وض

متكامل من السياسات التي تضمن مصالح وحقوق الشركة والمساهمين وتحمي حقوق صيار المساهمين، 

  2019ركة  الل العام وتضمن عدم وجود تضارب مصالح على كافة المستويات في الشركة. فقد قامت الش

اعتماد ميثاق الحوكمة،  تم ء على متطلبات الحوكمة المؤسسية ت النافذة في الشركة، وبنااياسة السبمراجع

وسياسة ادارة الم ا ر، السياسات االدارية والمالية، وسياسة الموارد البشرية. كما قامت الشركة با الق موقع 

الكتروني للشركة يتضمن ابرز المعلومات عن نشا  الشركة واستثماراتها باالضافة الى توفير نافذة لتقديم  

     همين.استفسارات وشكاوي  اصة من صيار المسا
 

  اإلدارة مجلس :األول المحور
 

 أعضاء اعضاء يمثلون كبار المساهمين في الشركة، وتتنوع  برات وكفاءات  9 من الشركة إدارة مجلس يتشكل

 من القرارات  ات اذ  المجلس بما يضمن وجود قدرة للمجلس على ات اذ القرارات االستراتيجية للشركة.  ويتم

 رئيس  ونائب  المجلس رئيس انت اب  ويتم منفردة، صالحيات  دون وجود  األصوات  ةباملبي  ولجانه المجلس  الل

 رئيس بين منصبي فصل ويوجد  العامة، الهيئة قبل انت ابهم من بعد  اإلدارة مجلس يعقده اجتماع أول في المجلس

وال يوجد  يوالمدير العام، مع التأكيد على ان منصب رئيس مجلس ادارة الشركة هو منصب مير تنفيذ  المجلس

 ، كما ان اعضاء مجلس االدارة ال يوجد لهم أي صفة تنفيذية في الشركة. له أي صالحيات منفردة
 

 المجلس مهام
 

في التشريعات النافذة في المملكة االردنية الهاشمية والنظام الدا لي  المنصوص  المهام بأداء مجلس اإلدارة يلتزم

جلس بتحديد التوجهات االستراتيجية للشركة والموافقة على الموازنة للشركة وميثاق الحوكمة للشركة. ويقوم الم

والتحو   الم ا ر من للحد  الدا لية الرقابية واإلجراءات السياسات التي تحكم عمل الشركة  التقديرية واقرار

  لها. 
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 عنه  المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس اجتماعات

عنه وبما يراعي مواعيد االفصاحات الواجبة  المنبثقة واللجان ارةاإلد  مجلس اجتماعات  عقد  بمواعيد  التقيد  يتم

 ومتابعة  والقرارات والتكليفات، االجتماعات  كافة توثا أصولية محاضر بمقتضى التشريعات، كما يتم اعداد 

 .اإلدارة مجلس سر أمانة قبل من تنفيذها
 

 

 

 الرقابة   :الثاني  المحور
 

 :يلي ما تتضمن ة منظومة شاملة للرقاب تعتمد الشركة
 

الدا لي  المدقا قبل دوري/ سنوي من بشكل تقييمها ويتم انشطة الشركة  كافة تيطي دا لية رقابة أنظمة -

 .اإلدارة الى لجنة التدقيا ومجلس بها تقارير ورفع وال ارجي

 من  الدا لي المعتمد  التدقيا ميثاق وفا بمصدر  ارجي للقيام بمهام المدقا الدا لي  تستعين الشركة -

حيث ترتبط مهامه   وجه، أكمل على مهامه ألداء الالزمة واالستقاللية الصالحيات  منحه ويتم اإلدارة، مجلس    

 بلجنة التدقيا.  

تحدد الم ا ر االستثمارية والتشييلية  اإلدارة، مجلس من معتمدة الم ا ر إلدارة سياسة الشركة لدى -

 للشركة ووسائل التحو  لها.

 متطلبات  يراعي وبما االدارة مجلس من توصية على بناء العامة الهيئة قبل من ال ارجي المدقا تعيين يتم -

 المالية القوائم سالمة عن  سنوي  تقرير بتقديم سنويا ال ارجي يقوم المدقا حيث  الحاكمية المؤسسية،

 االدارة سمجل على ويعرض  المالية القوائم وعرض  بإعداد  الصلة ذي الدا لي نظام الرقابة تقييم المتضمن

 .العامة والهيئة
 

 اصحاب المصالح مع العالقة :الثالث المحور

تحرص الشركة على اقامة عالقات متميزة  مع جميع اصحاب المصالح،  حيث قامت الشركة بوضع سياسات 

 تنظيم العالقة معهم  وبهدح حماية مصالحهم.  
 

بمعلومات  وتزويدهم للمشاركة المساهمين كافةل المجال واتاحة العامة الهيئة اجتماعات  وتلتزم الشركة بعقد 

امانة سر   الل من المساهمين مع تواصل   رق وتوفر ر ر، عن  مساهم تمييز دون الشركة عن ووافية كاملة

 على وتوزيعه اعمالها جدول وبيان للمساهمين العامة الهيئة اجتماعات  عقد  االلكتروني ويتم والموقع المجلس

 قبل من بفاعلية االجتماعات  تلك وتتم إدارة للشركة، األساسي والنظام الشركات  قانون عم يتوافا بما المساهمين

 بما يضمن اتاحة المجال للنقاش والتصويت على القرارات بكل مهنية.  المجلس، رئيس
 

المساهمين من المستثمرين  مير من المصالح اصحاب  مع جيدة عالقات  تكوين الشركة تراعي كما

 والمجتمع المحلي.  الموظفين، موردين،ال والمستأجرين،
 

وتقوم الشركة بشكل دائم بالتواصل مع المستثمرين والمستأجرين للتأكد من تلبية احتياجاتهم وتقديم افضل  

وتحرص كة بما يحقا مصالح جميع اال راح،  دمات لوجستية لهم وضمانا الستمرار االستثمارات المشتر

   .ئع الم تلفة وال دمات ذوي السمعة المتميزة والجودة العاليةالشركة على التعامل مع موردي البضا
 

لوظيفية كما تحرص الشركة على وجود بيئة عمل صحية ومهنية بين جميع الموظفين با تالح درجاتهم ا

بشكل مؤسسي، باالضافة  تل  االصعدة، وتوفير قنوات اتصال مع االدارة العليا وتحرص على تمكينهم على م 

 ية تقديم الشكاوي بما يضمن حل المشكالت التي يواجهونها بكل سرية وضمن بيئة عمل سليمة.  لالى تحديد ر
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وانطالقا من االلتزام اال القي للشركة بدعم  جهود مؤسسات المجتمع المحلي التي تستهدح الفئات االقل حظا،  

بوضع  طة لدعم  2019ية العام وبما ينعكس على  لا اثر مجتمعي ايجابي  النشطة الشركة، قامت الشركة نها

ولية المجتمعية في المنا ا التي تمارس فيها الشركة نشا ها، وبما يسهم في تلبية بع  مبادرات المسؤ

 . 2020، وسيتم تنفيذ هذه المبادرات  الل العام احتياجات تلك الفئات وتمكينهم من االندماج في المجتمع
 

 والشفافية  االفصاح :الرابع المحور
 

من  الل الحاكمية،  تعليمات  وحسب  العالقة لذوي المطلوبة المعلومات  كافة عن االفصاح مبدأم الشركة بتلتز

المالية، وأية امور جوهرية أ رى قد تؤثر على أداء  ومير المالية البيانات  عن التقارير السنوية، االفصاح

التي يتم نشرها على موقع بورصة  كما تتم عملية االفصاح من  الل االفصاحات  الشركة وحقوق المساهمين،

 عمان، التقارير السنوية، الصح  اليومية وميرها.  
 

 

خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير   جلس اإلدارة الحاليين والسابقينأسماء أعضاء م .ب

 تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.  
 

 :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين
 

 ةنسب جهة التمثيل

 المساهمة 

 الصفة

 

 الرقم االسم 

 

المؤسسررررة العامررررة للضررررمان 

 االجتماعي

 

 

61.4 % 

 1 السيد ابراهيم محمود الظاهر  رئيس المجلس  

 2 االنسة النا عبد المعطي الفار عضو    

 3 االنسة أماني مصلح الكايد  عضو 

 4 الدكتور جادهللا محمد ال اليلة عضو 

 5 لدعجة السيد  الد ابراهيم ا عضو 

 6 السيد بشار "محمد  ير" عبابنه  نائب الرئيس  % 5 بنك االتحاد 

 7 السيد رامي محمود ابو التين  عضو  % 10 البنك العربي

 8 السيد هاني "محمد رشراش"  ضر  عضو  % 10 بنك القاهرة عمان

 9 السيد ناي  هاشم الحسين  عضو  % 10 بنك االسكان للتجارة والتمويل

 

 

 

 

 

 الصفة اسم العضو 

 مستقل/غير مستقل 

 الصفة

 تنفيذي/غير تنفيذي 

 مير تنفيذي  مير مستقل  السيد ابراهيم محمود الظاهر  1

 مير تنفيذي  مير مستقل  الفار  االنسة النا عبدالمعطي 2

 مير تنفيذي  مير مستقل  الكايد  لحاآلنسة أماني مص 3

 مير تنفيذي  مير مستقل  الدكتور جادهللا محمد ال اليلة 4

 مير تنفيذي  مير مستقل  الد ابراهيم الدعجة السيد   5

 مير تنفيذي  مير مستقل  السيد بشار محمد  ير عبابنه 6

 مير تنفيذي  مير مستقل  السيد رامي محمود ابو التين  7

 مير تنفيذي  مير مستقل  السيد هاني "محمد رشراش"  ضر  8

 مير تنفيذي  مير مستقل  السيد ناي  هاشم الحسين   9
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 :لسابقينأعضاء مجلس اإلدارة اأسماء 
 

 الصفة اسم العضو 

 مستقل/غير مستقل 

 الصفة

 تنفيذي/غير تنفيذي 

 مير تنفيذي  مير مستقل  الدكتور ابراهيم يوس  الطراونة  1

 مير تنفيذي  مير مستقل  الزعبي محمد السيد "محمد شري "  2

 مير تنفيذي  مير مستقل  السيد وليد محمد هاشم  3

 مير تنفيذي  مير مستقل  سير شوكه السيد نزار تي 4

 مير تنفيذي  مير مستقل  مرشد فيصل السيد رياض  5

 مير تنفيذي  مير مستقل  العبيد  السيد فايز علي 6

 مير تنفيذي  مير مستقل  المهندس ناصر هادي الحضرمي 7
 

أو غير  أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي  ج.   

 تنفيذي ومستقل أو غير مستقل. 
 

 الممثل الطبيعي  المساهـــــــــــم/ االعتباري 

 مير مستقل/ مير تنفيذي  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  1

 مير مستقل/ مير تنفيذي  البنك العربي  2

 مير مستقل/ مير تنفيذي  بنك االسكان  3

 مير مستقل/ مير تنفيذي  ك القاهرة عمان نب 4

 مير مستقل/ مير تنفيذي  بنك االتحاد   5
 

 المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.   د.  
 

 السيد حمزة عبدالسالم البطوش مدير بوابة العقبة 

 عيسى محمد السيد اسماعيل  المحاسب الرئيس 

 الحوراني رحان فالسيدة هناء  امين سر مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس 
 
 

 . إن وجدتهـ. جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة 
 

 االنسة أماني مصلح الكايد: ممثل الشركة في مجلس ادارة شركة الشرق للمشاريع االستثمارية. •
 

 

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.  و.  
 

 

 . 2018/ 1/ 22حوراني منذ  السيدة هناء فرحان ال
 

 

 أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. ز. 
 

 ( لجنة التدقيا. 1)

 ( اللجنة التنفيذية. 2)

 ( لجنة المكافأت والترشيحات.3)

 ( لجنة الحوكمة. 4)

 ( لجنة ادارة الم ا ر.5)
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 األمور المالية أو المحاسبية. ح.  اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة ب

 

 السيد رامي محمود أبو التين/ رئيس اللجنة ( 1)

 2007جامعة ليستر/ بريطانيا   -ماجستير في ادارة االعمال/ علوم مالية  - المؤهالت 

 2006جامعة ليستر/ بريطانيا  -دبلوم دراسات عليا في ادارة األعمال  -

 1994 -الجامعة االردنية  بكالوريوس محاسبة /  فرعي ادارة اعمال -

يعمل حاليا في البنك العربي/ نائب رئيس اول/ رئيس ادارة األعمال المصرفية للشركات  - الخبرات

 والمؤسسات المالية. 

البنك العربي الو ني/ نائب مدير عام/ نائب رئيس ادارة ال دمات المصرفية للشركات التجارية   -

 .والشركات المتوسطة والصييرة

ك العربي الو ني/ نائب مدير عام/ المدير االقليمي للمنطقة الوسطى الدارة ال دمات البن -

 .المصرفية للشركات التجارية

 الدكتور جادهللا محمد الخاليلة/ عضو   ( 2)

 2009دكتوراه اقتصاد ومصارح اسالمية  - المؤهالت 

 2004ماجستير اقتصاد ومصارح اسالمية  -

 اليرموك بكالوريوس اقتصاد/ جامعة  -

 مدير ادارة في مؤسسة الضمان االجتماعي لياية تاري ه. - الخبرات

 . 2015-2012عضو مجلس جامعة اليرموك من  -

 . 2018-2015عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم االدارية/ جامعة اليرموك  -

 لياية تاري ه. 2017عضو مجلس كلية األعمال/ جامعة جدارا  -

-2017/ 4/ 22شركة الضمان االردنية لالستثمارات الدولية من  رئيس هيئة المديرين في -

12 /6 /2019 . 

 . 2017/ 4/ 23-2016/ 1/ 1عضو مجلس ادارة المؤسسة الصحفية/ الرأي  -

 االنسة النا عبدالمعطي الفار/ عضو  ( 3)

 2010الجامعة االردنية عام  /مالية -ماجستير ادارة اعمال  - المؤهالت 

 2006معة االردنية عام بكالوريوس محاسبة / الجا  -

 . 2019رئيس قسم الرقابة المالية في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي منذ عام  - الخبرات

 .2019  – 2016صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي   ضابط رقابة مالية رئيسي / -

 2017عضو مجلس ادارة شركة راما لالد ار واالستثمار  -
 

 وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر. اسم رئيس ط.  
 

 لجنة المكافأت والترشيحات 

 رئيس اللجنة  السيد هاني "محمد رشراش"  ضر 

 عضو       االنسة أماني مصلح الكايد 

 عضو            الدكتور جادهللا محمد ال اليلة   
 

 لجنة الحوكمة   

 رئيس اللجنة    ح الكايد.        اآلنسة أماني مصل 

 عضواً   السيد بشار "محمد  ير" عبابنه. 

 عضوا      السيد ناي  هاشم الحسين. 
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 لجنة ادارة المخاطر  

 رئيس اللجنة    السيد ناي  هاشم الحسين 

 عضواً  اآلنسة النا عبدالمعطي الفار.        

 عضوا   السيد  الد ابراهيم الدعجه. 
 

 ات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.عدد اجتماع ي.  
 

 ( اجتماعات 9)  2019بل  عدد اجتماعات لجنة المكافأت والترشيحات للعام 

 االعضاء الحاضرين االجتماع 

 حضور جميع األعضاء  1/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء باستثناء السيد فايز العبيد  2/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  3/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  4/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  5/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء باستثناء الدكتور جادهللا ال اليلة  6/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  7/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  8/2019االجتماع  

 ع األعضاء حضور جمي 9/2019االجتماع  
 

 ( اجتماعات 6) 2019بل  عدد اجتماعات لجنة الحوكمة للعام  

 االعضاء الحاضرين االجتماع 

 حضور جميع األعضاء  1/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  2/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  3/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  4/2019االجتماع  

 يع األعضاء حضور جم 5/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  6/2019االجتماع  
 

 ( اجتماع 2)  2019بل  عدد اجتماعات لجنة ادارة الم ا ر للعام 

 االعضاء الحاضرين االجتماع 

 حضور جميع األعضاء  1/2019االجتماع  

 حضور جميع األعضاء  2/2019االجتماع  
 

 

 ارجي خالل السنة. عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخ ك.  
 

( اجتماعات وتم اجتماع لجنة التدقيا، حضر المدقا 7) 2019اجتمعت لجنة التدقيا  الل العام 

 ( اجتماعات منها وعلى النحو التالي : 4ال ارجي  )

 االعضاء الحاضرين االجتماع 

 بحضور مدقا الحسابات ال ارجي  1/2019االجتماع  

 ت ال ارجي بحضور مدقا الحسابا  2/2019االجتماع  

 -------------------------- 3/2019االجتماع  

 بحضور مدقا الحسابات ال ارجي  4/2019االجتماع  

 --------------------------- 5/2019االجتماع  

 بحضور مدقا الحسابات ال ارجي  6/2019االجتماع  

 --------------------------- 7/2019االجتماع  
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 لس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.عدد اجتماعات مج ل.  

 ( اجتماع. 12) 2019بل  عدد اجتماعات مجلس االدارة  الل العام 

 االعضاء الحضور الجلسة االعضاء الحضور الجلســــة

1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور ابراهيم الطراونرره 

 وليررررد هررررررررراشرم 

 بشررررار عبررابنررره

 لعبريرررررردفرررايررز ا

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 ريرررررراض مرشرررد

 المهندس ناصرر الحضرمي 

 نررررزار شوكررررره )مائب(  

 9أعضاء من أصل   8حضور 

 الدكتور ابراهيم الطراونرره  7/2019

 بشررررار عبررابنررره

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 حضرمي المهندس ناصر ال

 رامي ابو التين 

 ناي  الحسين 

 الدكتور جادهللا ال اليلة

 هانررري  ضررررر

  9أعضاء من أصل   9حضور 

 الدكتور ابراهيم الطراونرره  2/2019

 وليررررد هررررررررراشرم )مائب( 

 بشررررار عبررابنررره )مائب( 

 فرررايررز العبريررررررد

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 ريرررررراض مرشرررد )مائب( 

 المهندس ناصرر الحضرمي 

 نرررررزار شررررروكه )مائب( 

 9أعضاء من أصل   5حضور 

 الدكتور ابراهيم الطراونرره )مائب(  8/2019

 بشررررار عبررابنررره

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 المهندس ناصر الحضرمي 

 رامي ابو التين 

 ناي  الحسين )مائب( 

 الدكتور جادهللا ال اليلة

 هانررري  ضررررر

 9أعضاء من أصل   7حضور 

 الدكتور ابراهيم الطراونرره  3/2019

 وليررررد هررررررررراشرم 

 بشررررار عبررابنررره

 فرررايررز العبريررررررد

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 ريرررررراض مرشرررد

 المهندس ناصرر الحضرمي 

 رزار شوكرررررهنرررر

 9أعضاء من أصل   9حضور 

 الدكتور ابراهيم الطراونرره  9/2019

 بشررررار عبررابنررره

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 المهندس ناصر الحضرمي 

 رامي ابو التين 

 ناي  الحسين 

 الدكتور جادهللا ال اليلة

 هانررري  ضررررر

 9أعضاء من أصل   9حضور 

 كتور ابراهيم الطراونرره الد 4/2019

 وليررررد هررررررررراشرم 

 بشررررار عبررابنررره

 فرررايررز العبريررررررد

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 ريرررررراض مرشرررد

 المهندس ناصرر الحضرمي 

 نرررررزار شوكررررره

 9أعضاء من أصل   9حضور 

 الدكتور ابراهيم الطراونرره  2019/ 10

 شررررار عبررابنررره )مائب( ب

 النرررا الفرررررررار

 أمرراني الكايرررررد

 السيد  الد الدعجة

 رامي ابو التين )مائب( 

 ناي  الحسين 

 الدكتور جادهللا ال اليلة

 هانررري  ضررررر

 9  أعضاء من أصل 7حضور 
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