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 31/12/2016مجلس اإلدارة كما في 

 

 

 ان اإلجتماعي, ويمثلها :المؤسسة العامة للضم

 

 رئيس مجلس االدارة    سعادة السيد "محمد علي" الظاهر النسور

 عضواً    سعادة المهندسة ريم ناجي سليمان السهاونة

ً     سعادة السيد ياسر عقل عودة عكروش  عضوا

ً      محمد عودة أحمد ياسينسعادة السيد   عضوا

 واعض    سعادة السيد زهير شحادة أحمد الحالق

  26/2/2017حتى تاريخ 

ً     سعادة السيد فايز علي متروك العبيد  عضوا

 27/2/2017اعتبارا من تاريخ 

  

 البنك العربي, ويمثله :

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة    سعادة السيد وليد محمد خضر هاشم

 

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل, ويمثله :

 

ً     سعادة السيد رياض علي أحمد طويل  عضوا

 

 بنك القاهرة عمان, ويمثله :

 

ً     سعادة السيد نزار تيسير صالح محمد  عضوا

 

 بنك اإلتحاد, ويمثله :

 

 عضواً     سعادة السيد بشار محمد خير عبابنه

 

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

 

 المدير العام  

  هالسيدة تمارا تيسير ايوب زان

 

 
 

 مدققي الحسابات                                 المستشار القانوني     
 السادة ارنست ويونغ         االستاذ نايف اندراوس مدانات     
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 كلمة رئيس مجلس االدارة 

 الـى 

 (2016)العشرون و الرابعاجتماع الهيئة العامة 

 

 

 حضرات المساهمين الكرام،،

 

، وأن أنقال للايكم 2016لعاام  والعشارونالرابا  يسعدني أن أرحب بكم في اجتماا  هيتاتكم العاماة  

 باألصالة عن نفسي و بالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة صادق التحية وجل االحترام.

 

هما المسااهمة فاي شاركة الشارق ن رئيسييتعلمون أن استثمارات شركتكم تنحصر في مشروعين  

اضاافة الاى ذلا ،  ،للمشاري  االستثمارية )فندق الهوليدي ان عمان( ومشارو  "البواباة" فاي مديناة العقباة

 االستثمار في المحفظة المالية في بورصة عمان.

 

 

فقاد حققات شاركة   2015العاام مقارنة م   2016اداء فندق الهوليدي ان عمان خالل عام  تراج  .1

 الاف( 540) حاوالي لشرق للمشاري  االستثمارية ربحا صافيا بعد الضريبة و المخصصات قدرها

 ( الف دينار.140دينار تبلغ حصتنا منها حوالي )

 . 2016أرباح نقدية عن العام   توزي بعدمهذا وقد قرر مجلس ادارة شركة الشرق     

 

( 126( حاوالي )2016حااً تشاليلية بالعاام )حقا  ارباأما مشرو  "البوابة" في مديناة العقباة، فقاد  .2

شااااملة قيماااة ديناااار  (1,474)بللااات ( 2015الاااف ديناااار مقارناااة مااا  خساااارة تشاااليلية بالعاااام )

كماا  .ةر وبعد اخاد جميا  المخصصاات الالزما( الف دينا64) الباللة حوالياالستهالكات السنوية 

بماا  2016 ها خاالل العاامعن عكس مخصصاات تام تساويت ةحق  المشرو  ايرادات اضافية ناتج

( الاف ديناار. 149( الف دينار ليكون صاافي رباح المشارو  ماا قيمتاه حاوالي )23قيمته حوالي )

كماااا أن قااارار مجلاااس االدارة بتعاااديل سياساااة التاااإجير وذلااا  عااان طريااا  لللااااء نظاااام التاااإجير 

المتار الموحاد  اإلستثماري السااب  واعتمااد نظاام التاإجير العاادي للعقاود الجديادة بنااء علاى ساعر

ضمن شرائح تعتمد على الموق  والذي كان له األثر اإليجاابي المباشار علاى اإليارادات، هاذا وقاد 

 .(%77,7%( مقارنة م  العام الساب  والتي كانت)80ارتفعت نسب اشلال المحالت لتصبح )
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)تنفياذ المرحلاة  عادم اساتكمال المشارو  ه قاد يكاونبانافي السنوات السابقة والعتقاد المجلس هذا 

ان فا ،للشاركة مرضايةعدم تحقي  ايارادات الثانية( وتطوير المباني الحالية للبوابة سبباً رئيساً في 

قاد تام طارح ف لوض  البواباة علاى مساار ماالي صاحيحبدائل وبعد دراسة مجموعة مجلس االدارة 

 ةاالوليااا تقاااديم التصااااميم والمخططااااتتضااامن  ةعاااادة تإهيااال وتطاااوير مشااارو  البواباااعطااااء إل

اكثار ترحيباا  تصابحة لساين الطااب  العاام للبواباتحلعلى مراحل تنفيذه  ، والعمل جاريةوالتفصيلي

، وكاذل  بإفضل اساتلالل ةوالمسطحات المائية الل الفراغات والمساحات الخارجيولستلوتشويقاً 

 . ةبالبواب ةزيادة المساحات التإجيري
 

التوساعة علاى االرض غيار المساتللة مشارو  تنفياذ  دارة أيضا بدراساة لجادو مجلس اإل قامكما 

 مصادر تمويله بما يحق  األفضل للشركة.وسيتم بحث 

 

( دينااار كمااا فااي 188,781ماان المهاام أن أشااير الااى أن شااركتكم قااد حققاات ربحااا صااافيا قاادره ) .3

، بمعدل أقل مان 31/12/2015( دينار كما في 349,384مقارنة م  ربحاً قدره ) 31/12/2016

ام الساب  ويعود السابب الارئيس الاى انخفااض نساب االشالال بفنادق الهوليادي ان / عماان مان الع

ح ر اللرفاة، باالضاافة الاى فارق ارباا% وانخفااض معادل ساع45,4% الاى حاوالي 51,9حوالي 

 .2016ولم يتم في العام العمالت والمعادن من العام الساب  والذي يعد استثناءاً 

 

واالدارة التنفيذيااة ة الشااركة واشااكر الاازمالء اعضاااء مجلااس االدارة اشااكر ثقااتكم فااي مجلااس ادار

واسااإل ا ان يوفقنااا لتحقياا  مااردودات جياادة  ،اللااذين قاادموا الكثياار لخدمااة شااركتكموالمااويفين 

فااي ياال حضاارة صاااحب الجاللااة الملاا  عبااد ا  السااتثماراتكم ولالسااهام فااي خدمااة بلاادنا االردن

   ه ا ورعاه.الثاني ابن الحسين المعظم حفظ

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 

 

         

 محمد علي الظاهر          

 رئيس مجلس اإلدارة                
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 تقرير مجلس االدارة

 الى

 (2016والعشرون لمساهمي الشركة ) الرابعاجتماع الهيئة العامة 

 
 

 الكرام،، حضرات المساهمين
 

والعشارون وأن يقادم لهيتاتكم الكريماة  الرابا يسر مجلس االدارة أن يرحب بكم فاي اجتماا  الهيتاة العاماة 

وخطة عمل الشركة  31/12/2016تقريره السنوي عن أعمال الشركة خالل السنة المالية المنتهية بتاريخ 

 .2017 لعام
 

 استثمارات الشركة   أوال:
 

 (م.ع.م.) االستثماريهعمان )خمسة نجوم( / شركة الشرق للمشاريع فندق الهوليدي ان   .1
 

                      2015%( للساانة الماليااة 51,9ن( ماان )انساابة اشاالال غاار  فناادق )الهولياادي معاادل  انخفاا 

معادل ساعر اللرفاة )مقارناة باالفترة الساابقة( مان  ، وانخفا 2016%( للسنة المالية 45,4) الى

 ( دينار.72) ( دينار للى77,1)
 

وبللات تكاليفهاا  ،2016( مليون دينار خاالل العاام 4,758بلغ مجمل االيرادات التشليلية للفندق )

لفندق الهوليدي ان  ( مليون دينار ، وبذل  يكون اجمالي الربح التشليلي1,669المباشرة حوالي ) 

 ( مليون دينار .3,089حوالي ) عمان
 

 ومصااريف التسـاـوي  ةوالطاقا ةمصااريف الصايان ةشاامل ةوالعموميا ةبللت المصااريف االداريا

( مليااون دينااار وبللاات اتعاااب ادارة الفناادق 1,771مبلااغ حااوالي ) 2016خااالل العااام  ةوالدعـااـاي

 ة،( الااف دينااار لاانفس الفتاار632( الااف دينااار وبللاات قيمااة االسااتهالكات حااوالي )134حااوالي )

لشاركة الشارق  ةالاف ديناار، يكاون رباح السان (147حاوالي ) ةوباضافة االيرادات االخر  البالل

ديناار . ويكاون  الاف( 698والمخصصات مبلغ قدره حوالي ) ةقبل الضريب ةالستثماريللمشاري  ا

وبااذل  . دينااار الاف( 540بعااد الضاريبة والمخصصااات مبلااغ قادره حااوالي ) ةصاافي ربااح الشارك

 ينار.            ( الف د140حوالي )( %26.026تكون حصة شركتكم منها ما نسبته )
 

 مشروع بوابة العقبة السياحي:  .2
 

يقا  المشارو  علاى أرض مسااحتها عشاارة دونماات تام اساتكمال بناااء المرحلاة األولاى مناه علااى  

( الاف دينااراً 149بلاغ حاوالي ) 2016( دونمـا وحقـ  المشرو  ربحااً خاالل العاام 6.5حـوالي )

( الااف دينااار بالعااام 57قارنااة ماا  ربااح حااوالي )م ( الااف دينااار64شاااملة االسااتهالكات حااوالي )

كلفاة االساتثمار الحالياة فاي ، وبللات ، وتعود بشكل رئيس الرتفا  نسب اشالال المحاالتالساب  

( مليون دينار تم تمويلها بالكامل من قبل شركتكم. وبللت مصااريف 5.9مشرو  البوابة حوالي )

 ينار تم اطفاءها بالكامل.( الف د858( مبلغ )1/1/2005ما قبل التشليل )قبل 
 

ان موق  المشرو  المتميز بمحاذاة آثار ايله ونادي اليخوت الملكي على الشاطئ الشمالي وتكامال 

فعالياته م  الصاناعة الفندقياة فاي العقباة وحاجاة المديناة لتلا  الفعالياات المتنوعاة، باالضاافة الاى 

لية فن عمارة المشرو  تجعل من المؤكد االرتفا  الكبير في قيمة األراضي والعقارات، والى جما

أن قيمة المشرو  حاليا تتعد  كلفته بكثير خاصةً وان عقد ايجار االرض المقاام عليهاا المشارو  

 هو لفترة ثالثين عاماً قابلة للتمديد لفترتين متماثلتين.
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  البيانات المالية  : ثانيا

 

 المحفظة المالية:  .1
 

( دينااار وهااي عبااارة عاان 262,609المحفظااة الماليااة للشااركة )بلااغ صااافي كلفااة االسااتثمار فااي 

هااذا وقااد حقاا  االسااتثمار فااي تلاا   ،( شااركات مدرجااة فااي بورصااة عمااان8اسااتثمار فااي عاادد )

( دينار كما 421الموجودات المالية ارتفاعاً في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل قدره )

 .31/12/2016في 

 

 :التقرير المالي .2
  

( عشاارة ماليااين دينااار 10.000.000) 31/12/2016بلااغ رأساامال الشااركة الماادفو  كمااا فااي 

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

 

وثالثاون الاف مالياين وساتمائة  وثماان  ة( ديناارا )عشار10,638,583بللت موجودات الشركة )

الفاا   وثاالث  وساتون وخمسامائة) مليونان ( 2,563,463( منها )وخمسمائة وثالث وثمانون دينار

دينااااراً( فاااي صاااورة نقدياااة وودائااا  لاااد  البناااـوك وتمثااال حاااوالي  وأربعمائاااة وثاااالث  وساااتون

 .31/12/2016%( من رأسمال الشركة المدفو  كما في 25.634)
 

( ديناااارا مقابااال مصااااريف ادارياااة 705,823مبلاااغ ) 2016بلاااغ مجمااال ايااارادات الشاااركة عاااام 

( ديناارا. وبللات 452,855عمان و العقبة( والمصااريف التشاليلية للبواباة بللات ) وعمومية )في

ربحاا دينار وباذل  تكاون شاركتكم قاد حققات  (64,187قيمة استهالكات االصول الثابتة للشركة )

ً ( دينارا مقارنة م  188,781قدره )  .2015( دينار للسنة السابقة 349,384قدره ) ربحا

 

 والعمومية: المصاريف االدارية .3

 

الدارة الشركة  في  2016ان المصاريف االدارية والعمومية والمصاريف التشليلية الفعلية لعام 

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

تضمن استهالكات الموجودات ادارة الشركة. علماً بإن تل  المصاريف الواردة في القوائم المالية ت

ا ( الف دينار.حيث أن نسبة م64الثابتة لمكاتب الشركة في عمان وبوابة العقبة والباللة حوالي )

 .% ( 91.79هو حوالي ) 2016للعام  ةالتقديري ةتم استنفاده من اجمالي الموازن

  ثالثاً:   خطة العمل المستقبلية

 

 لي:ما ي 2017تتضمن خطة عمل الشركة لعام 
  

ميم والمخططااات التصااا ماان خااالل ةالبواباا مبااانيلعااادة تإهياال وتطوير تنفيااذ مراحاال عطاااءمتابعااة   .1

لالل اكثاار ترحيبااا وتشااويقاً ولساات صاابحلت ةبهااد  تحسااين الطاااب  العااام للبواباا ،التفصاايليةو ةاالولياا

 .لبإفضل استلالة والمسطحات المائي ةالفراغات والمساحات الخارجي
 

     ةزيااادة المساااحات التإجيرياال رض غياار المسااتللةفااي األ تنفيااذ االسااتثمارللتموياال دراسااة مصااادر ا    .2

 لتحسين اداء مشرو  بوابة العقبة . ةبالبواب
 

  متابعة أداء فندق هوليدي ان عمان.    .3
 

 البحث في امكانات وجدو  االستثمار في مشاري  أخر  اذا ما توفر التمويل الالزم.    .4
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 احمتطلبات االفص رابعا:

 

تنفيااذا لتعليمااات هيتااة األوراق الماليااة، وألهميااة االفصاااح عاان األمااور المتعلقااة بااادارة الشااركة 

ونشاطاتها، نرفا  للمسااهمين الكارام تقريارا يتضامن جميا  المعلوماات الواجاب االفصااح عنهاا، 

 وهو جزء ال يتجزأ من تقرير مجلس االدارة الى الهيتة العامة.

 

 ،حضرات المساهمين الكرام ،
 

الحساااابات الختامياااة  العشااارونو الرابااا يعااارض مجلاااس االدارة علاااى اجتماااا  هيتاااتكم العادياااة 

ويوصاااي  2017، وخطاااة عمااال الشاااركة لعاااام 31/12/2016والميزانياااة العمومياااة كماااـا فاااي 

 بالمصادقة عليها. 
 

وينتهااز مجلااس االدارة هااذه المناساابة ليتقاادم ماانكم بالشااكر والتقاادير لاادعمكم المسااتمر للمجلااس 

لالدارة التنفيذية، وكما يتقدم الى معالي رئيس واصحاب العطوفة أعضاء هيتاة مفوضاي منطقاة و

العقبااة االقتصااادية الخاصااة وجمياا  العاااملين فيهااا بالشااكر والتقاادير للتعاااون والاادعم المسااتمرين 

لمشاارو  البوابااة. والااى عطوفااة مراقااب الشااركات والعاااملين فااي مراقبااة الشااركات فااي وزارة 

 التجارة لتعاونهم ولسرعة انجازهم.الصناعة و

 

ويتقاادم رئاايس وأعضاااء مجلااس االدارة باساامكم جميعااا بالشااكر والتقاادير الدارة الشااركة التنفيذيااة  

 لحسن أدائها خالل السنوات السابقة. 

  

                      

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

           

  

 مجلـس االدارة                                                                                 
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 تقرير بيانات االفصاح بموجب تعليمات

                                                                                                                                                           هيئة األوراق المالية

2016 

 

 2016يعتبر هذا التقرير جزءاً ال يتجزأ من تقرير مجلس االدارة الى الهيئة العامة لعام 

 

 وصف النشطة الشركة الرئيسية :    -أ (1)

 

االسااتثمار فااي المشاااري  السااياحية والعقاريااة وادارة مشاارو  بوابااة العقبااة واالسااتثمار فااي بورصااة 

 عمان.

 

 تنحصر نشاطات الشركة في االستثمار في المشاريع التالية: 

 

 عمان. –مالكة فندق الهوليدي ان  –* شركة الشرق للمشاريع االستثمارية )م.ع.م( 
 

 شار  أحمد الطراونة. –الجبيهة  –الموق  الجلرافي: مدينة عمان  -

 ( مليون دينار. 16الغ )% من رأسمال الشركة الب26.026: مساهمة نسبتها  حجم االستثمار -

 مويفين. 189:  عدد المويفين -

 

 * مشروع بوابة العقبة السياحي
 

 بجانب نادي اليخوت الملكي. –الموق  الجلرافي: مدينة العقبة  -

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

 مويف. 15عدد المويفين :  -
 

 * محفظة االسهم المالية

 مدينة عمان. –: بورصة عمان   الموق  الجلرافي -

 ( دينار.262.609: ) حجم االستثمار بالصافي -

 : ال يوجد.  عدد المويفين -

 

 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :    -ب
 

 عنوان الشركة الرئيسي )االدارة(

 بناية مطالقة سنتر / الطاب  الثالث. –لثقافة عمان / الشميساني/ شار  ا -

 ( مويفين.3عدد المويفين : ) -
 

 مشروع بوابة العقبة السياحي

 بجانب نادي اليخوت الملكي. –الموق  الجلرافي : مدينة العقبة  -

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

 مويف. 15المويفين : عدد  -
 

 ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها. -
 

 ( دينار.10.638.583حجم 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)

 

 رة عن رئيس واعضاء مجلس االدارةنبذة مختص

 

 "محمد علي" محمود الظاهر النسور األسم 1

 رئيس مجلس االدارة المنصب 

 1/4/2015 تاريخ العضوية

 1/1/1949 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 وسنة التخرج

 1971بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد  

 البنجاب  من جامعة 1973ماجستير علوم سياسية ودبلوم عالقات دولية 

 جون هوبكنز.من جامعة  1982دبلوم عالقات دولية 

 

 الخبرات العملية 

 

 2015-2010امين عام وزارة الخارجية  -

 2010حتى  1998سفير في عدة دول من العام  -

 1998حتى  1996نائب السفير في السفارة االردنية في واشنطن من  -

  1975 منذ العام يعمل في السل  الدبلوماسبدأ ال -

 وليد محمد خضر هاشم األسم 2

 نائب رئيس مجلس االدارة المنصب 

 1/5/2005 تاريخ العضوية

 25/7/1958 تاريخ الميالد

الشهادات العلمية 

 وسنة التخرج

 1981بكالوريوس ادارة اعمال / اقتصاد سنة 

وعة البن  اجير التمويلي )عضو مجممدير عام الشركة العربية الوطنية للت - الخبرات العملية 

 .هريختا ىوحت 8/2012العربي( من 

الشركة العربية الوطنية للتاجير التمويلي )عضو مجموعة البن  العربي( من  -

 .8/2012حتى  11/2011

االردن من  -مدير وحدة الشركات الكبر  - االدارة العامة البن  العربي -

 .10/2011للاية  5/2009

 .4/2009-2005مدير ائتمان الشركات من  -االدارة العامة-بيالبن  العر -

 .2004-2000مدير فر  من -البن  العربي -

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

 تسهيالت الى مدير تسهيالت.

 .1987-1983أقسام البن  المختلفة من  -البن  العربي -

 وللاية تاريخه. 1/4/2009الجواخ االردنية من عضو مجلس ادارة شركة ا -
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 م. ريم ناجي سليمان سهاونة األسم 3

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 15/12/2009 تاريخ العضوية

 27/8/1970 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 1993بكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة االردنية عام  وسنة التخرج

عاماااً، وتعماال حالياااً  18تعماال فااي المؤسسااة العامااة للضاامان االجتماااعي منااذ  - ات العمليةالخبر

رئيساً لقسم الدراسات الهندساية ومتابعاة المشااري  فاي صاندوق اساتثمار اماوال 

 الضمان.

 

 ياسر عقل عودة العكروش األسم 4

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 15/12/2009 تاريخ العضوية

 26/7/1963 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 وسنة التخرج

 .1986بكالوريوس اقتصاد وتخطيط عام  -

 .1991دبلوم عالي عام  –

 عضو لجنة تسوية الحقوق األولى حتى االن. - الخبرات العملية

مدير ادارة اصابات العمل والسالمة المهنية في المؤسسة العامة للضمان  -

 االجتماعي.

لعامة في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي / الناط  مدير العالقات ا -

 الرسمي.

 مستشاراً في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. -

 مدير عام ساب  لشركة الدباغة االردنية -

 رئيس وحدة تحليل المخاطر في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. -

 

 زهير شحادة أحمد الحالق األسم 5

 ادارة عضو مجلس المنصب 

 26/2/2017حتى  15/8/2013 تاريخ العضوية

 22/5/1966 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 وسنة التخرج
 1988بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة االردنية عام  -

  1993دبلوم عالي في المعلومات من الجامعة االردنية عام  -

 ديد من اللجان الدائمة والمؤقتة بالمؤسسة.رئيس وعضو مشارك في الع - الخبرات العملية 

، حيث ابتدأ مدق  داخلاي 1992المؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ العام  -

ثم رئيسا لقسم شؤون الماويفين ثام مسااعداً الدارة التقاعاد ثام  2004حتى العام 

مساعدا الدارة ضمان جنوب عمان ثم مديرا للرقاباة التإمينياة والتفتايم وماديرا 

الدارة التنفيااذ االسااتراتيجي ثاام مااديرا لعاادد ماان فاارو  المؤسسااة. وماادير الدارة 

  العمليات في المؤسسة.

 باحث اقتصادي / دائرة االحصاءات العامة لمدة سنة ونصف. -

 شارك في العديد من الزيارات االستطالعية حول التإمينات في أوروبا. -

 .2013-2009عضو مجلس ادارة شركة الكهرباء األردنية  -
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 محمد عودة أحمد ياسين االسم 6

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 29/10/2014 تاريخ العضوية

 22/2/1962 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 وسنة التخرج

 5/3/1984بكالوريوس محاسبة 

 30/1/2003ماجستير تمويل 

 15/12/1987-18/3/84محاسب رئيس شركة الشرق للكسارات  - الخبرات العملية

 عمان -الضمان االجتماعي -مساعد مدير تدقي  -

 قطر -مدير تدقي  -

 .مدير مالي  الضمان االجتماعي -

 

 هعبابنعوض  "محمد خير"بشار  االسم 7

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 11/5/2010 تاريخ العضوية

 30/5/1970 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 وسنة التخرج

 1999ر ادارة اعمال من جامعة بيرمينجهام عام ماجستي -

 1994بكالوريوس ادارة اعمال من الجامعة االردنية عام  -

 ACPALevel 1   CFA , CBA ,شهادة مهنية -

رئيس ادارة التدقي  الداخلي في بن  االتحاد  –يعمل حاليا مساعد مدير عام  - الخبرات العملية

 .2008منذ عام 

 .17/3/2016منذ تاريخ    في مؤسسة المل  حسينعضو لجنة التدقي -

دائرة التدقي  الداخلي في بن  المؤسسة العربية  –عمل مديرا تنفيذيا  -

 .2008  حتى 2005المصرفية من العام 

محلل مالي رئيس في مؤسسة ضمان الودائ  من  –تنفيذيعمل مساعد مدير  -

 .2005حتى عام  2002العام 

بيانات مالية في البن  المركزي االردني من عام عمل مفتم بنوك ومحلل  -

 .2002حتى عام  1994

 

 رياض علي أحمد طويل االسم 8

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 1/1/2009 تاريخ العضوية

 1/9/1971 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 وسنة التخرج

 1992بكالوريوس اقتصاد عام 

 2000عام / Chartered Financial Analyst (CFA)وشهادة 

ً مساعد  - الخبرات العملية الخزينة في بن  االسكان للتجارة  /الرئيس التنفيذييعمل حاليا

 والتمويل.

 مدير ادارة الخزينة في بن  االسكان للتجارة والتمويل.  -

 مدير مركز االستثمارات الدولية في بن  االسكان للتجارة والتمويل. -

وك االردنية واالقليمية )بن  المال األردني وبن  عمل لد  عدد من البن -

 المؤسسة العربية المصرفية / البحرين(.

متعامل عمالت اجنبية لد  ادارة الخزينة في بن  االسكان للتجارة والتمويل  -

 .1992خالل العام 
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 نزار تيسير صالح محمد االسم 9

 عضو مجلس ادارة المنصب 

 27/12/2007 تاريخ العضوية

 11/8/1972 تاريخ الميالد

الشاااااااهادات العلمياااااااة 

 وسنة التخرج

 1992بكالوريوس محاسبة عام 

 1996عام  JCPA,CPAمحاسب قانوني معتمد 

 2013عام  CFAمحلل مالي معتمد 

فاي بنا  يشلل االن منصب نائب المدير العام للخدمات والمنتجاات المصارفية  - الخبرات العملية

 10/2014منذ القاهرة عمان 

حتاااى  4/2004ماااان مناااذ عاااام رئااايس االدارة المالياااة فاااي بنااا  القااااهرة ع -

 12/2012وللاية  2/2012ورئيس ادارة المخاطر من  ،10/2014

تدقي  كبرىلمدة اتلديه خبرة سابقة في تدقي  الحسابات من خالل عمله في شرك -

 عشر سنوات.

 ألردنية.عضو مجلس ادارة شركة مصان  الزيوت النباتية ا -

 

 

 

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

 

 .(1/9/2012ير العام )اعتباراً من المد – هالسيدة تمارا تيسير أيوب زان  *
 

 .12/11/1969تاريخ الميالد  -

 

المل  حسين منذ  في نادي، وقد عملت 1991حاصلة على شهادة البكالوريوس في االقتصاد واالحصاء عام 

، حيث شاللت منصاب نائاب مادير عاام، وقاد عملات فاي المركاز الاوطني للبحاث 8/2012حتى  2004عام 

 (Expo 92)، كماا عملات فاي اللجناة الوطنياة لشاؤون معارض اشابيلية 1993والتطوير التربوي في العاام 

 .(CMA)وحالياً تقوم باالعداد للحصول على شهادة الــ 

 

 

 حمد داوود عيسى محاسب رئيس للشركة.* السيد اسماعيل م
 

 . 1/12/1977تاريخ الميالد   -

 

، وعمل في الشركة اعتباراً 2005وبكالوريوس في المحاسبة سنة  1997حاصل على شهادة دبلوم في العام 

وفاي  2000 – 1997وقد عمل في مؤسساة الفاداء الصاناعية كمحاساب رئيساي مان العاام   1/2/2013من 

شاركة ، و2001حتاى نهاياة العاام  2000ة للتقنيات المتطورة رئيساً لقسم المالية من العاام المؤسسة الهندسي

كساب الدولية لالستثمارات االعالنية والشركة اللبنانية للتسوي  كمدير مالي واداري ومدير شؤون مويفين 

 .2012حتى نهاية العام  2001من العام 
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 م المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:أسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسه (4)

 

 

عدد األسهم كما في  المســـــــــاهمين  الرقم

31/12/2016  

نسبة المساهمة 

2016 

عدد األسهم كما 

  31/12/2015في 

 نسبة المساهمة

2015  

المؤسسة العامة للضمان  1

 االجتماعي

6140000 

 

61,4% 6140000 61,4% 

 %10 1000000 %10 1000000 البن  العربي 2

بن  االسكان للتجارة  3

 والتمويل

1000000 10% 1000000 10% 

 %10 1000000 %10 1000000 بن  القاهرة عمان 4

 %5 500000 %5 500000 بن  االتحاد 5

 %96.4 9640000 %96.4  9640000 المجموع   

 

 الوضع التنافسي للشركة : ( 5)
 

ساهمة العامة المحدودة ليست بموض  تنافس تجاري ضمن قطا  ان شركة الضمان لالستثمار الم

نشاطها واألساواق الرئيساة وحصاتها مان األساواق التجارياة، عادا المنافساة فاي القطاا  الساياحي 

 للفنادق والمشاري  السياحية من حيث اسعار اللر  الفندقية والمطاعم السياحية. 

 

% فإكثر من 10الء رئيسين محليا وخارجيا يشكلون ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عم ( 6)

 اجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

 

ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمت  بها الشركة أو اي مان منتجاتهاا بموجاب القاوانين  -  (7)

 واالنظمة أو غيرها . 

 

 ل الشركة. ال يوجد أي براءات اخترا  أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قب -

 

ال يوجاد أي قارارات صاادرة عان الحكوماة أو المنظمااات الدولياة أوغيرهاا لهاا أثار ماادي علااى  - (8)

 عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية. 

 

 ال تنطب  معايير الجودة الدولية على الشركة. -
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 أ( الهيكل التنظيمي للشركة : (9)

 مجلس االدارة          

 

 المدير العام          

 

 

 السكرتاريا                

 

 

         

 دائرة  الشؤون      دائرة الشؤون         دائرة االستثمار         دائرة الدراسات          

 االدارية           المالية                                  وتحليل المشاري         

 

  

             

 شؤونقسم         قسم المحاسبة        قسم االستثمارات                 قسم الدراسات          

 المويفين                             المالية                                  

 والخدمات                 

 

 

 م االستثمارات قس            قسم   تحليل           

  األخر          المشاري            

 
 

 علماً بإن معظم الدوائر ال زالت شاغرة لعدم الحاجة.  -
 

  سياسة التعيين :   -

 ضمن لوائح النظام الداخلي للشركة / نظام المويفين . 
 

 عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم : ب(

( مويفاا 18) 31/12/2016بواباة العقباة كماا فاي  يبلغ عدد المويفين في الشاركة وفاي مشارو 

(، ومجماال %16. ويبلااغ معاادل الاادوران حااوالي )2015( مويااف فااي عااام 19مقارنااة ماا  عاادد )

 ( دينارا. 132978) 2016رواتبهـم السنوية خالل عام 

 المؤهالت العلمية للموظفين بتاريخ 2016/12/31
 

 عدد الموظفين المؤهل العلمي

 (4) بكالوريوس

 (2) بلومد

 (12) ثانوي

ً  18 اجمالي عدد المويفين  مويفا

 

 . 2016لم تقم الشركة باجراء أي برامج تإهيل وتدريب لمويفي الشركة خالل السنة المالية  ج(
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 وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة : (10)
 

باساتثناء ال يوجد مخاطر على المد  المنظور قاد تتعارض لهاا الشاركة ضامن نشااطاتها الحالياة، 

تطااور العماال فااي مشاارو  بوابااة العقبااة الواقاا  فااي مدينااة العقبااة ماان حيااث التشااليل واالياارادات 

المتوقعة أو االنخفاض في نمو القطا  السياحي لالعوام القادمة، اضافة الى تقلبات اسعار االساهم 

 الستثمارات الشركة في بورصة عمان.
 

ام، ووصااف لالحااداه الهامااة التااي ماارت علااى  االنجااازات التااي حققتهااا الشااركة مدعمااة باالرقاا (11)

 الشركة خالل السنة المالية :
 

بمعادل اقال مان  2016لقد استمر اداء فندق الهوليادي ان عماان بتحقيا  نتاائج ايجابياة خاالل عاام   -

العام الساب  فقد حققت شركة الشرق للمشااري  االساتثمارية ربحاا صاافيا بعاد المخصصاات قادره 

قرر مجلس ادارة شركة الشرق التنسيب للهيتة العامة لمساهمي الشركة وهذا دينار ،  الف( 540)

 .2016توزي  أرباح نقدية عن العام بعدم 

 

( 126( حاوالي )2016حقا  ارباحااً تشاليلية بالعاام )أما مشرو  "البوابة" في مديناة العقباة، فقاد  -

شااملة قيماة االساتهالكات  (1474( ما قيمته )2015الف دينار مقارنة م  خسارة تشليلية بالعام )

كما حقا  المشارو   ةر وبعد اخد جمي  المخصصات الالزم( الف دينا64) الباللة حواليالسنوية 

( 23بما قيمته حوالي ) 2016 ايرادات اضافية ناتج عن عكس مخصصات تم تسويتها خالل العام

 .( الف دينار149الف دينار ليكون صافي ربح المشرو  ما قيمته حوالي )
 

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

 نشاط الشركة الرئيسي.

 

السلسلة الزمنياة لرربااح أو الخساائر المحققاة واالربااح الموزعاة وصاافي حقاوق المسااهمين  (13)

 وأسعار االوراق المالية :
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

االرباح بعد 

الضرائب أو 

الخسائر المحققة / 

 بالدينار

185,577 376,986 377,402 349,384 188,781 

األرباح الموزعة/ 

 بالدينار

 500,000 ال يوجد 400,000 ال يوجد ال يوجد

حقوق المساهمين/ 

 بالدينار 

10,354,338 10,742,966 10,557,320 10,846,192 10,505,086 

أسعار االوراق 

 ماليةال

 دينار 1 دينار 1 دينار 1,03 دينار 1,05 دينار 0,65

 

بسبب ارتفا  ( %3,145حوالي ) 31/12/2016في حقوق المساهمين كما في  االنخفاضيمثل  -

بواق   2015خسارة الشركة من احتياطي القيمة العادلة للشركة الحليفة وتوزيعات ارباح العام 

 % من القيمة االسمية للسهم.5

 ( دينار / سهم .1,00) 31/12/2016الورقة المالية في بورصة عمان كما في سعر  -
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 تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية : (14)
 

  2015 2016 النسبة المالية
 0.035 0,019 عائد السهم الواحد )دينار(

 1.084 1,050 القيمة الدفترية للسهم الواحد )دينار(
ماااااااال  الااااااار ا ماااااااا ال ملياااااااا  الااااااا  ا يااااااارادا  اج

 التشغيلية%
28,918% (0.441)% 

 

 %104,696 %43,207 صاف  الر ا ال  ا يرادا  التشغيلية
 %3,164  %1,776 ال ائد عل  مجموع الموجودا  %

 %3,218  %1,799 ال ائد عل  حقوق المساهميا
 

 %1,675 %1,254 م دل المديونية %
 % 98,324 %98,745 نسبة الملكية %

 

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

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

 مجلاس قاامان مجلس االدارة يبحاث عان البادائل لوضا  البواباة علاى مساار ماالي صاحيح، حياث 

ماان خااالل عطاااء يتضاامن ة عااادة تإهياال وتطااوير مشاارو  البواباالتنفيااذ اإلدارة بدراسااة لجاادو  

( ICONضمن التصورات التاي اباداها المستشاار المصامم )ولية وتفصيلية أتصاميم ومخططات 

سااتلالل الفراغااات والمساااحات تصاابح اكثاار ترحيبااا وتشااويقاً والتحسااين الطاااب  العااام للبوابااة ل

حات المائية بإفضل استلالل وكذل  زيادة المسااحات التإجيرياة بالبواباة وباذل  الخارجية والمسط

 تعظيم ايراداتها.

 

بمااا لتطاوير واسااتلالل االرض غيار المساتللة  تمويالالمصاادر كماا يقاوم مجلاس االدارة بدراسااة 

 األفضل للشركة.االيرادات يحق  

  

 ما يلي:  2017تتضمن خطة عمل الشركة لعام   
 

 من خالل  ةلعادة تإهيل وتطوير مشرو  البوابمخططات تنفبذ ل حاليا على جاري العم .1

االستثمار األنسب لألرض غير جاري دراسة و ةوالتفصيلي ةالتصاميم والمخططات االولي

ً  صبحلت ةبهد  تحسين الطاب  العام للبواب المستللة، ولستلالل اكثر ترحيبا وتشويقا

يادة حات المائيه بإفضل استلالل وكذل  زالفراغات والمساحات الخارجيه والمسط

 لتحسين اداء مشرو  بوابة العقبة . ةالمساحات التإجيريه بالبواب

  متابعة أداء فندق هوليدي ان عمان. .2

 البحث في امكانات وجدو  االستثمار في مشاري  أخر  اذا ما توفر التمويل الالزم. .3
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 أتعاب تدقيق حسابات الشركة    (16)
 (%16) يضاااا اليهااا ( دينااار10000مبلاا) ) 2016تاادقيح حسااابا  الشاارمة ل ااام بلغاا  عت ااا  

 ضريبة مبي ا .
 

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

 
 ركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس االدارة وأقاربهمال يوجد ش -
 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص االدارة العليا وأقاربهم.  -

 
 ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا التنفيذية. -ب
 
 اص االدارة العليا التنفيذية. ال يوجد أوراق مالية مملوكة القارب أعضاء مجلس االدارة وأقارب أشخ -ج
 
 
 

 الرقم

 

 عدد االسهم كما في الجنسية المنصب االســـــــم

     31/12/2016 

 

31/12/2015 

 تماعيالمؤسسة العامة للضمان االج 1

 محمد علي الظاهر النسورالسيد  -

 المهندسة ريم ناجي سهاونة -

 السيد زهير شحادة أحمد الحالق  -

 السيد ياسر عقل العكروش -

 السيد محمد عودة احمد ياسين -

 

 

 رئيس مجلس االدارة

 عضو مجلس االدارة

 عضو مجلس االدارة

 عضو مجلس االدارة

 عضو مجلس االدارة

 اردنية

 اردنية

 يةاردن

 اردنية

 اردنية

 اردنية

6140000 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

6140000 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 البن  العربي 2

 السيد وليد محمد خضر هاشم -

 

 

 نائب رئيس  المجلس

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 بن  االسكان للتجارة والتمويل 3

 السيد رياض علي أحمد طويل-

 

 

 ةعضو مجلس االدار

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 بن  القاهرة عمان 4

 السيد نزار تيسير محمد -

 

 

 عضو مجلس االدارة

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 بن  االتحاد   5

 السيد بشار محمد خير عبابنة -

 

 

 عضو مجلس االدارة

 اردنية

 اردنية 

500000 

--- 

500000 

--- 
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 المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس االدارة وأشخاص االدارة العليا -أ (18)

 

 أعضاء مجلس االدارة :

 

 .2016ف  ال ام  2015تم صرا ممافأة ععضاء مجلس ا دارة عا عام  •
بدل تنقال  وممافأة ععضاء مجلس ا دارة وعت اا  اللجااا المميلايا للمةسساة ال اماة للضاماا ا جتمااع  تحاول  •

 ال  المةسسة ال امة الضماا ا جتماع .
 

ار اعاااله هاا  ناقااا  سااار داكااا المملكااة الاا  مشااروع الشاارمة فاا  مدينااة ال قبااة  هاا ا و  يوجااد ** جمياان ناقااا  الساا
 .2016ناقا  سار كارج المملكة كالل ال ام 

 

 بدل تنقالت المنصب اسم العضو الرقم
 لجان وبدل

نفقات السفر 
 السنوية

 مكافأة
 اعضاء المجلس

اجمالي المزايا 
 السنوية

يد محمااد علاا  ال اااهر الساا 1
 النسور

رئااااااااااااايس مجلاااااااااااااس 
 ا دارة

 دينار 4800
--- 

 دينار 7400 2000 دينار 600

الساااايد وليااااد محمااااد كضاااار  2
 هاشم

نائ  رئيس مجلاس 
 ا دارة  

 دينار 4800
 دينار 560

 دينار 600
 

 دينار 7960 2000

المهندساااااااااااة ريااااااااااام نااااااااااااج   3
 سهاونة

 دينار 4800 عضو مجلس ادارة 
 دينار 400

 ينارد 600
 

 دينار 7800 2000

 دينار  4800 عضو مجلس ادارة السيد ياسر عقا ال مروش 4
--- 

 دينار 7400 2000 دينار 600 

 دينار 4800 عضو مجلس ادارة السيد زهير شحادة الحالق 5
 دينار 560

 دينار 7960 2000 دينار 600

الساااايد محمااااد عااااودة عحمااااد  7
 ياسيا

 دينار 4800 عضو مجلس ادارة
 ينارد 320

 دينار 7720 2000 دينار 600

السااااايد بشاااااار محماااااد كيااااار  9
 عبابنة

 دينار 4800 عضو مجلس ادارة
 دينار 320

 دينار 7720 2000 دينار 600
 

عضااااااااااااو مجلااااااااااااس  السيد رياض عل   طويا 10
 ا دارة

 دينار 4800
 دينار 400

 دينار 7200 2000 ---

عضااااااااااااو مجلااااااااااااس  السيد نزار تيسير محمد 11
 ا دارة

 ينارد 4800
 دينار 240

 دينار 7340 2000 دينار 300
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 االدارة التنفيذية : -ب
 

 الرواتب واألجور الوظيفة اإلسم 
 السنوية

 البدالت
 السنوية

 نفقات السفر
 السنوية

 دينار. 1440بدل تنقال   - دينار 26708      المدير ال ام السيدة تمارا زانة 1
 دينار. 3600بدل سما  -

--- 

 

* جمين ناقا  السار اعاله ه  ناقا  ساار داكاا المملكاة لمشاروع الشارمة فا  ال قباة   بواباة ال قباة  ها ا و  يوجاد 
 .2016ناقا  سار كارج المملكة كالل ال ام 

 حيا.سيارة الشرمة ومةما ص يستكدم المدير ال ام -
 

    يوجد تبرعا  ومنا دف تها الشرمة كالل السنة المالية. (19)
 

  يوجد عية عقود عو مشارين عو ارتباطا  عقدتها الشرمة المصدرة من الشرما  التاب ة عو  (20)
الشقيقة عو الحلياة عو رئيس مجلس ا دارة عو ععضاء المجلس عوالمدير ال ام عو عي مو ف ف  

 م.الشرمة عو عقار ه
 

   توجد مساهمة للشرمة ف  حماية البيئة. -أ (21)
   توجد مساهمة للشرمة ف  كدمة المجتمن المحل . -ب 

 

 ( إجتماعات .7) 2016( عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 22)
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهام كل منها :( 23)
 

لدائمة التالية:قام مجلس إدارة الشرمة بتشميا اللجاا ا -  
 

 لجنة التدقيق, وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -أ
 السيد محمد عودة احمد ياسيا )رئيس(. -1
 السيد نزار تيسير محمد )عضو(. -2

 السيد بشار محمد عبابنة )عضو(. -3
 

 المهام:
 

 اإلشاااراا والرقابااااة علااا  ععمااااال المحاسااابة والرقابااااة والتااادقيح بمااااا فااا   لاااا  ترشااايا ماااادقح الحسااااابا  -1
 الكارج  والتأكد ما إستياائه للشروط الواردة ف  التشري ا  الناف ة وعدم وجود ما يةير عل  إستقالليته.

بحااك مااا مااا يت لااح ب مااا ماادقح الحسااابا  الكااارج  بمااا فاا   لاا  مالح اتااه إا وجااد  ومقترحاتااه  -2
 مجلس اإلدارة.وتحا اته ومتاب ة مدى إستجابة إدارة الشرمة لها وتقديم التوصيا  بشأنها إل  
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بااداء المالح ااا  والتوصااايا   -3 مراج ااة مراسااال  الشاارمة ماان الماادقح الكااارج  وتقياايم مااا ياارد فيهااا واص
 بشأنها لمجلس اإلدارة

لتزامها بتطبيح عحمام التشري ا  الناف ة ومتطلبا  الجها  الرقابية. -4  متاب ة مدى تقيد الشرمة واص
   مجلس اإلدارة وتقديم التوصيا  بشأنها من الترميز عل  :دراسة التقارير الدورية قبا عرضها عل - 5

  عي تغيير ف  السياسا  المحاسبية المتب ة   -ع     

عي تغيير يطرع عل  حسابا  الشرمة نتيجة عمليا  التدقيح عو نتيجة مقترحا  مدقح  -      
 الحسابا  الكارج .  

ا عا الشرمة توفر للمدقح مافة  التسهيال  دراسة كطة عما مدقح الحسابا  الكارج  والتأكد م -6
 الضرورية للقيام ب مله.

اإلطالع عل  تقييم المدقح الكارج  إلجراءا  الرقابة والتدقيح الداكل . -7  

التأكد ما عدم وجود عي تضار  ف  المصالا ينجم عا قيام الشرمة ب قد صاقا  عو إبرام عقود عو  -8
ال القة.الدكول ف  مشارين من األطراا  وي   

طل  عي بيانا  عو م لوما  ما مو ا  الشرمة ال يا يتوج  عليهم الت اوا لتوفير ه ه الم لوما   -9
 بشما ماما ودقيح.

طل  المشورة القانونية عو المالية عو اإلدارية عو الانية ما عي مستشار كارج . -10  

طل  حضور عي مو ف ف  الشرمة للحصول عل  عي إيضاحا  ضرورية. -11  

عي عمور عكرى يقررها مجلس اإلدارة. -12  
 

 لجنة المكافآت والترشيحات, وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -ب
 السيد ياسر عقا عمروش )رئيس(. -1

 السيد بشار محمد عبابنة )عضو(.  -2

 السيد زهير شحادة الحالق )عضو(. -3
 - المهام:

 التأكد ما إستقاللية األعضاء المستقليا بشما مستمر. -1
د السياسة الكاصة بمنا الممافآ  والمزايا والحوافز والروات  ف  الشرمة ومراج تها بشما إعدا  -2

 دوري.

تحديد إحتياجا  الشرمة ما الكااءا  عل  مستوى اإلدارة التناي ية ال ليا والمو ايا وعسس  -3
 إكتيارهم.

ومراج تها بشما إعداد السياسة الكاصة بالموارد البشرية والتدري  ف  الشرمة ومراقبة تطبيقها  -4
 سنوي.
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 اللجنة التنفيذية, وتتألف من السادة التالية أسماؤهم: -ت

 السيد وليد محمد كضر هاشم )رئيس(. -1
 المهندسة ريم ناج  سليماا سهاونة )عضو(. -2
 السيد رياض عل  عحمد طويا )عضو(. -3
 السيد زهير شحادة الحالق )عضو(. -4
 

 شركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان :( مدى تطبيق دليل قواعد حوكمة ال24)
باإللتزام بمافاة  2016: تلتزم الشرمة بمافة بنود القواعد اآلمرة وال امة, مما وقام  الشرمة كالل عام أوال 
القواعد اإلرشادية لدليا حوممة الشرما  المساهمة ال امة المدرجة ف  بورصة عماا باستيناء ما يل   بنود

: 
 

 دم التطبيقأسباب ع القاعدة
: يلااااااك ععضاااااااء المجلااااااس علاااااا  األقااااااا مااااااا األعضاااااااء  1-3-1

 المستقليا .
إا ال ضاااو الوحياااد المساااتقا هاااو بنااا  

% مااا رعساامال 5اإلتحاااد حيااك يملاا  
الشاارمة, عمااا باااق  األعضاااء فيملكااوا 

 % فأكير ما رعسمال الشرمة .10
: يضااان مجلاااس اإلدارة ن اماااا  داكلياااا  ياااتم مراج تاااه بشاااما  1-ع-1

تحاااادد بموجبااااه بشااااما ماصااااا مهااااام وصااااالحيا  المجلااااس  ساااانوي,
 ومسةولياته .

يوجاااااااد ن اااااااام داكلااااااا , وساااااااوا ياااااااتم 
مراج تااه بشااما ساانوي وال مااا جااااري 

 عل  تحدييه وت ديله .
: يتضاااااااااما الن اااااااااام الاااااااااداكل  المهاااااااااام والصاااااااااالحيا   1-1-ع-1

 والمسةوليا  التالية:
تا  ماا وضن اإلستراتيجيا  والسياسا  والكطط واإلجاراءا  ال -1

شاااأنها تحقياااح مصااالحة الشااارمة وعهااادافها وت  ااايم حقاااوق مسااااهميها 
 وكدمة المجتمن المحل  .

 وضن سياسة إلدارة المكاطر الت  قد تواجهها الشرمة . -2
وضااان سياساااة اإلفصااااي والشااااافية الكاصاااة بالشااارمة ومتاب اااة  -3

 تطبيقها وفقا  لمتطلبا  الجها  الرقابية والتشري ا  الناف ة .
ن إجااااراءا  تمنااان األشااااكاف المطل ااايا فاااا  الشااارمة مااااا وضااا -4

 إستغالل م لوما  داكلية سرية لتحقيح مماس  مادية عو م نوية .
وضاااان سياسااااة تاااااويض واضااااحة فاااا  الشاااارمة يحاااادد بموجبهااااا  -5

 األشكاف الماوضيا وحدود الصالحيا  الماوضة لهم .

 
 
ساااااوا ياااااتم وضااااان اإلساااااتراتيجيا   -

ط واإلجاااراءا  فااا  والسياساااا  والكطااا
 الن ام الداكل  الم دل .

 سوا يشملها الن ام الم دل . -
 سوا يشملها الن ام الم دل . -
 
 سوا يشملها الن ام الم دل . -
 
 سوا يشملها الن ام الم دل . -
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وضااان ةلياااة  ساااتقبال الشاااماوى وا قتراحاااا  المقدماااة ماااا قباااا  -6
 لمساهميا .ا
ادراج اقتراحاااااا  المسااااااهميا الكاصاااااة بمواضاااااين م يناااااة علااااا  - 7

جااادول اعماااال الهيئاااة ال اماااة بشاااما يضاااما دراساااتها واتكاااا  القااارار 
 المناس  بشأنها كالل فترة زمنية محددة .

 وضن سياسة تن م ال القة من األطراا  وي المصالا . -8

 سوا يشملها الن ام الم دل . -
 
 سوا يشملها الن ام الم دل . -
 
 
  يوجااااد عالقااااة ماااان عطااااراا  وي  -

 مصالا .
: يتم إنشاء وحدة كاصة للرقابة والتدقيح الداكل  تكوا  9-5-ع-1

مهمتهااااااا التأكااااااد مااااااا اإللتاااااازام بتطبيااااااح عحمااااااام التشااااااري ا  النافاااااا ة 
ومتطلبااا  الجهااا  الرقابيااة واألن مااة الداكليااة والسياسااا  والكطااط 

 واإلجراءا  الت  يض ها مجلس اإلدارة.

يوجااد ت اقااد ماان ماادقح داكلاا   السااادة 
الحمااااااااااااااااااااد للتاااااااااااااااااااادقيح  شاااااااااااااااااااارمة دار
 وا ستشارا . 

: يمااوا تشااميا لجنااة التاادقيح والترشاايحا  والممافااآ  مااا  3-2- 
ععضاااء مجلااس اإلدارة اياار التناياا ييا,   يقااا عااددهم عااا الياليااة 
علاااا  اا يمااااوا ايناااااا ماااانهم مااااا األعضاااااء المسااااتقليا واا يتاااارعس 

 اللجنة احدهما .

عاادم وجااود ععضاااء مسااتقليا ب سااتيناء 
 اد.بن  اإلتح

: تقدم ما ما اللجنتيا قراراتهما وتوصياتهما إلا  مجلاس  6-5- 
اإلدارة وتقرياااارا حااااول ععمالهااااا إلاااا  اجتماااااع الهيئااااة ال امااااة ال ااااادي 

 للشرمة.

يااتم تقااديم توصاايا  اللجاااا حاليااا  إلاا  
 مجلس اإلدارة .

: يااااتم اإلعااااالا عااااا موعااااد ومماااااا عقااااد اجتماااااع الهيئااااة  3-2-6
يااة محليااة ولماارتيا علاا  األقااا وعلاا  ال امااة فاا  يااالك صااحف يوم

 الموقن اإللكترون  .

  يوجد موقن إلكترون  للشارمة, وياتم 
ا عاااالا عاااا موعاااد وممااااا اجتمااااع 
الهيئااااااة ال امااااااة فقاااااااط فاااااا  الصاااااااحف 

 الرسمية والم ياع .
: تقااوم الشااارمة باساااتكدام موق هاااا ا لكترونااا  علااا  شااابمة  5-3-4

 فير الم لوما  .ا نترن  لت زيز ا فصاي والشاافية وتو 
   يوجد موقن الكترون  للشرمة .

 
 






































































