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مون ة المح�ت السادُة أعضاُء الهيئة العامَّ
السالُم عليكم ورحمُة هللا وبركاته ؛ وبعد

دارة أن أرحَب بكم أجمَل ترحيب، شاكًرا لكم تلبيَة  ي أعضــاء مجلــس الإ
ي بالأصالــة عــن نفســي، وبالنيابــة عــن زمال�أ

�ض يســرُّ
كة  ، والحسابات الختامية لل�ش ض أيديكم الكريمة التقريَر السنويَّ دعوتنا لحضور هذا الجتماع.وإنُه لمن دواعي �وري أن أضَع ب�ي

ي تّم َإدراجها عل جدول الأعمال .
ة من 2020/01/01إلــى 2020/12/31، وأن نبحَث مًعا بعض الأمور الأخرى ال�ت عن الف�ت

ي المنطقة عموًما و اضف عليها تداعيات فايروس كورونا 
ل يخفى عل أحدكم ما آلت إليه الأوضاع السياسية والقتصادية من تردٍّ �ض

ًا، ول سّيما ما يتعلق  ي الأردن بهذه الأوضاع تأثًُّرا  كب�ي
و اثرها عل القتصاد العالمي و المحلي بشكل خاص.وقد تأثر قطاع العقار �ض

ي والعقارات 
كات العقارية المختلفة،إضافة إىل تأثُّر تجارة الأرا�ض ا،أو المنوي إقامتها من قبل ال�ش بالمشاريع العقارية القائمة حاليًّ

ي 
ي تمتلك أراٍض �ض

كات ال�ت كات العقارية، ول سّيما ال�ش ا وبشكل مبا�ش عل سيولة ال�ش اًء ( بهذه الظروف؛ما انعكس سلبيًّ )بيًعا و�ش
ية،أو بغرض البيع و المتاجرة، وتحقيق مزيٍد  ي المشاريع العقاريةالح�ض

ي تهدف من امتالكها إىل استثمارها �ض
مناطق مختلفة،وال�ت

كة ويُنّمي أرباحهم. ي ال�ش
ض �ض من الأرباح،ما من شأنه أن يزيد من حقوق المساهم�ي

ي المجال العقاري، قد 
كات المساهمة العامة المتخصصة  �ض ي والستثمار بوصفها إحدى ال�ش

كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض إن ال�ش
ي ستحقق 

ي إقامة المشاريع ال�ت
ّ قدما �ض ي

ا من هذه الأوضاع القتصادية،لكنَّ ذلك لم يقْف حائاًل أمام الستثمار، والم�ض تاثر فعليًّ
ض . كه وحقوق المساهم�ي ي سيولة ال�ش

ي �ض ي المحافظ الستثمارية والت�ف بها لتحقيق أثر إيجا�ب
الربحية، إضافة اىل الستثمار �ض

كة ممثلة بمجلس إدارتها الكريم،وطاقاتها كافة؛ لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية،بما يزيد من درجة الثقة  وتسعى ال�ش
كة خطًطا ودراسات مستقبلية لزيادة الرقعة الستثمارية، وذلك بزيادة  ض جميًعا؛إذ ستنفُذ ال�ش والمصداقية لدى المساهم�ي

كة وتطلعاتها. نشاء مشاريع ريادية،تحقق أهداف ال�ش ي وبيعها، وكذلك السعي لإ
اء الأرا�ض ي �ش

الستثمار �ض

كة  ٌّ بيَع منه عدد من الشقق، وقد توجهْت ال�ش ي
وع سك�ض كة خالل الأعوام المن�مةعدًدا من المشاريع، منها م�ش لقد أنشأت ال�ش

ض تدفقات نقدية ثابتة. لعملية تأج�ي الشقق السكنية المتبقية؛ بهدف تأم�ي
ها عام 2020    لت إيرادات تأج�ي رَْت بعض المعارض وحصَّ ي قلب العاصمة عمان،باعت معظم مكاتبه، وأجَّ

وًعا �ض كة م�ش وأقامت ال�ش
ي المعارض خالل العام الحاىلي 2021. 

ة، ويتوقع تأج�ي با�ت كة المارسة أعمالها خالل تلك الف�ت ن السيولة الكافية لل�ش  ؛مما أمَّ
ي تم َفرزُها مؤخًرا.

ي ال�ت
كة خالل الأعوام المن�مة ببيع جزء من الأرا�ض ، فقد قامت ال�ش ي

ي ما يخصُّ الأرا�ض
   أما �ض

اتيجية؛ بهدف تحقيق أرباح من  س�ت ي بعض الأسهم الإ
كة بالستثمار �ض ، فقد قامت ال�ش ي السوق الماىلي

ي ما يخصُّ الستثمار �ض
و �ض

خالل التوزيعات، أو بيع الأسهم بقصد المتاجرة.

دارة الكريم يشكركم  شكًرا جزياًل عل ثقتكم الكريمة بالمجلس،ويعدكم أن يواصل عمله الدؤوب، وسعيه  ا؛ فإن مجلس الإ وأخ�ي
ي وطننا الحبيب.

ة �ض ض كات العقارية المتم�ي كة وتطلعاتها ورؤاها، وبما يجعلها من أهمِّ ال�ش الحثيث؛ لتحقيق أهداف ال�ش

دارة رئيس مجلس الإ
نقول أبو خ�ن
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دارة عن عام 2020 تقرير مجلس الإ

1 - التكوين :
كات  ي سجل ال�ش

كة( مسجلة �ض كة مساهمة عامة محدودة، و)ال�ش ي والستثمار، هي �ش
كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض إن ال�ش

ي وزارة الصناعه والتجارة.
كات �ض ي 1990 تحت رقم )210(، لدى مراقب ال�ش

ين الثا�ض المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 3 ت�ش
كة الم�ح والمكتتب به والمدفوع بالكامل من 12.000.000 سهٍم اسميٍّ متساوي القيمة؛ إذ تبلغ القيمة  ن رأسمال ال�ش ويتكوَّ

ي اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 نيسان 2016 
السمية لكل سهم ديناًرا أردنّيا واحًدا. وقد قررت الهيئه العامة غ�ي العادية �ض

: كة عل النحو التاىلي الموافقة بالجماع عل إعادة هيكلة رأس مال ال�ش

ّ من خالل إطفاء مبلغ 4,783,300                           ي
ّ إىل مبلغ 7,216,700 ديناٍرأرد�ض ي

كة من مبلغ 12,000,000 ديناٍرأرد�ض •     تخفيض رأس مال ال�ش

اكمةإىل نهاية عام 2015. ّ من الخسائر الم�ت ي
       ديناٍر أرد�ض

، وذلك من خالل ّ ي
كة ليصبح 10,000,000 ديناٍر أرد�ض •      إعادة رفع  رأس مال ال�ش

    -: ٍّ كما يلي ي
ن التالية أسماؤهم بمبلغ 2,783,300 ديناٍر أرد�ن اكتتاب المساهم�ي

كات بتارخ 10 تموز 2016. وقد اسُتكملت الإجراءات أعاله لدى مراقب ال�ش

كة؛ وفقا لقرار  وقد وافق معاىلي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 21 حزيران 2016 عل إعادة هيكلة رأس مال ال�ش

ض أعاله. كة، والمب�ي الهيئة العامة غ�ي العادي لل�ش

وتمَّ أيًضا استكمال إجراءات تخفيض أسهم رأس المال لدى مركز إيداع  الأوراق المالية بتارخ 26 تموز 2016، وقد اسُتكملت 

إجراءات تسجيل أسهم زيادة رأس المال لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتاريخ 1 اب 2016.

دينار / سهمالسم
600,000نقول جورج ابوخ�ض

1,300,000جورج ابوخ�ض

كة تجارة المركبات 283,300�ش

كة الردنية لالستثمارات و الستشارات العامة 600,000ال�ش

2,783,300المجموع
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كة الرئيسية: أنشطة ال�ش  

ي وتؤجر أي أراٍض أو ممتلكات أو أبنية،أو حقول أو مقالع مفتوحةأو مغلقة،أو 
كة وتستأجر وتقت�ض ي ال�ش أن تش�ت

ي وتصون 
أ وتب�ض كة، وأن تُن�ش ورية لأعمال ال�ش آلت أو ماكينات أو لوازم،أو أّي أموال منقولة أو غ�ي منقولة �ض

ورية لأعمالها. كة أنها �ض أّي أبنية أو مقالع،ترى ال�ش

ي من شخص ما، يملك  اماتها وتجارتها، أو تش�ت ض كة وال�ت كة جميَع أو قسًما من ممتلكات أي �ش ي ال�ش         أن تش�ت

كة أنه مناسب ومفيد لأعمالها.             أو يقوم بعمل ترى ال�ش

كة،أو من     كة أخرى، تتفق غاياتها جميعها أو بعضها مع غايات ال�ش ي �ش
كة أو تحصل عل أسهم �ض         أن تأخذ  ال�ش

ة. ةأو غ�ي مبا�ش كة إفادة مبا�ش            يقوم بأي عمل يمكن أن يفيد ال�ش

سكانية  قامة المشاريع الإ ي والعقارات وتطورها وتفرزها وتستصلحها،أو تُعّدها لإ
كة الأرا�ض ي ال�ش         أن تش�ت

نشائية المتعلقة   رها وترهنها، وكذلك تستورد المواد الإ           والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية، وتؤجِّ

           بمشاريعها وتصدرها وتبيعها.

كة. ي عقد التأسيس الخاص بال�ش
ي وردت �ض

        غ�ي ذلك من الغايات ال�ت

كة : - ي لل�ش
الموقع الجغرا�ن

ي مدينة عمان - شارع مكة - مجمع برج المتكاملة 
كة الرئي�ي �ض   موقع ال�ش

    رقم-146 
  الطابق الأول مكتب رقم 106.

كة المتكاملة أيُّ فروع داخل المملكة الأردنّية الهاشمية أو       ل يوجد لل�ش
خارجها.

كة: -   حجم الستثمار الرأسمالي لل�ش

ي والستثمار ما 
كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض    بلغ حجم الستثمار الرأسماىلي لل�ش

ي 
ي 2020/12/31 مقارنة بـ 45.790 %كما �ض

  نسبته 49,115 %من إجماىلي الموجودات كما �ض

 . 2019/12/31   

  . ض كة عل ثالثة )3( موظف�ي  تحتوي ال�ش
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ض رباط العقارية ( :- كة ع�ي كات التابعة )�ش  2 - ال�ش

كة وتاريخ تسجيلها:    صفة ال�ش
كة ذات مسؤولية محدودة، وتحت رقم 21916 بتاريخ 2010/06/01. كة لدى وزارة الصناعة والتجارة ك�ش •    ُسجلت ال�ش

ّ ي
كة 1,000 دينار أرد�ض •    يبلغ رأس مال ال�ش

كة وغاياتها :  •  نشاط ال�ش

   1-  ما عدا مكتب عقاري.

كة.    2- تملك الأموال المنقولة وغ�ي المنقولة لتنفيذ غايات ال�ش

اء أراٍض وإقامة شقق سكنية عليها وبيعها من دون فوائد ربوية.    3- �ش

كة،ما عدا مكتب عقاري. ي وتملكها لغايات ال�ش
اء الأرا�ض    4- �ش

   5- إدارة العقارات وتطويرها، ما عدا مكتب وساطة.

كة التابعة:                                                                                                                                     كة الأم بال�ش    نسبة ملكية ال�ش
ض  كة ع�ي كة الأم ( ما نسبته %100 من رأس مال �ش ي والستثمار ) ال�ش

كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض  •  تبلغ نسبة ملكية ال�ش
      رباط العقارية.

كة:   عنوان ال�ش

ي مدينة عمان - شارع مكة - برج المتكاملة رقم 146 - الطابق الأول - مكتب 106 .
كة الرئي�ي �ض  •  موقع ال�ش

: ن   عدد الموظف�ي
ي 2020/12/31 .

كة موظفون كما �ض ي ال�ش
•  ل يوجد �ض

  الفروع:
ي 2020/12/31.

كة كما �ض •  ل يوجد فروع لل�ش
    



10

ن رباط العقارية: كة ع�ي  المشاريع المملوكة من قبل �ش

ة)12( شقة سكنية متعددة المساحات،   ي ع�ش
ي مكونًا من اثن�ت

ي منطقة الشميسا�ض
ا �ض وًعا إسكانيًّ كة المتكاملة م�ش •   تملك ال�ش

ي 2020/12/31.
ى أربع ) 4( شقق تم تأج�ي بعضها كما �ض ) 8 ( شقق، وتبقَّ ي

      وقد تم بيع ثما�ض

دارة، ونبذة تعريفية عنهم: 3 - أعضاء مجلس الإ

كة نقول أبو خ�ن وأولده. نقول جورج أبو خ�ن / ممثل عن �ش  

دارة. 1-  رئيس مجلس الإ

ي 1970.
2-  تاريخ الميالد: 7 كانون الثا�ض

3-  الشهادات العلمية: بكلوريوس إدارة أعمال - جامعة بوسطن – 1991.

، وعضو إدارة غرفة التجارة  كات أبو خ�ض ي إدارة الأعمال، والرئيس التنفيذي لمجموعة �ش
ات العملية : 29 سنة �ض 4-  الخ�ب

ي الأردن.
الأمريكية �ض

دارات:     عضويات مجالس الإ

. كة المتكاملة للتأج�ي التمويلي نائب رئيس مجلس إدارة ال�ش  

. ض نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الأوروبية للتأم�ي  

كة الأردنّية لالستثمارات والستشارات العامة.       ميشيل الفرد حالق - ممثل ال�ش

دارة. 1- نائب رئيس مجلس الإ

ي 1959
2- تاريخ الميالد : 19 كانون الثا�ض

موك 3- الشهادات العلمية : بكالوريوس محاسبة - جامعة ال�ي

ات العملية:    الخ�ب

عضو جمعية مدققي الحسابات القانونية.  

دارات:     عضويات مجالس الإ

كة المتكاملة للنقل المتعدد.            عضو مجلس إدارة ال�ش
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كة تجارة المركبات     مروان لطفك وهبة تماري  - ممثل �ش

دارة . 1-   عضو مجلس الإ

2-   تاريخ الميالد : 2 كانون الأول 1968

3-   الشهادات العلمية : بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة جورج واشنطون عام 1991 .

ات العملية:     الخ�ب

كة خاصة. ي مجال التجارة المواد الغذائية / �ش
29 سنة �ض  

. كة المتكاملة للتأج�ي التمويلي عضو مجلس إدارة ال�ش  

    رامي إلياس جورج الناعوري  -عضو مستقل.

دارة. 1-   عضو مجلس الإ

2-   تاريخ الميالد: 30 أيار 1975

3-   الشهادات العلمية : ماجست�ي إدارة أعمال ) الجامعة الأردنّية(بكالوريوس هندسة ميكانيك ) الجامعة الأردنّية(.

ات العملية:    الخ�ب

كة تزويد للحاصالت الزراعية - جمهورية م� العربية.     عضو مجلس إدارة �ش

    محمد علي محمد ابرهيم  - عضو مستقل.

دارة . 1-   عضو مجلس الإ

2-   تاريخ الميالد: 26شباط 1969.

ي ، دبلوم  3-   الشهادات العلمية :بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الزيتونه، دبلوم محاسبة من كلية المجتمع العر�ب

ي ادارة البنوك من السويد .
تخص�ي �ض

ات العملية:   الخ�ب

ي  اربع بنوك محلية و اجنبية و اقليمية
ة م�فية امتدت عل مدار 30 عام عمل �ض     خ�ب

ي
ض الصندوق/ المنتدى القتصادي الرد�ض     عضو مجلس ادارة و عضو مؤسس و أم�ي

كه المتكامله للتاج�ي التمويلي  عضو مجلس ادارة ال�ش

عضو مجلس امناء منتدى الهويه الموسسية

اتيجي واستثمار للعديد من المدخالت المحليه والقليميه مستشار اس�ت
ض عضو جمعية رجال العمال الردني�ي

ي  عضو اتحاد رجال العمال العر�ب

عضو جمعية العمال الردنيه الوروبيه   
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دارة العليا ونبذه تعريفية عنهم: 4 -أشخاص الإ

   أمجد غريب عبدالرحيم البكري

1- المدير العام

2- تاريخ الميالد : 14 تموز 1966

وت العربية - 1991 3- الشهدات العلمية : بكالوريوس حقوق - جامعة ب�ي

ات العملية: •   الخ�ب

ة ) 2007-1995( ي الف�ت
    عضو مجلس أمانة عمان �ض

كة الإحداثيات العقارية.     مؤسس ومدير عام �ش

ي 2011.
ي والستثمار اعتبارا من 1 كانون الثا�ض

كة لتطوير الأرا�ض     مدير عام ال�ش

   إسماعيل عبد الجواد اسماعيل الشافعي

1-  المدير الماىلي و مدير المتثال.

2-  تاريخ الميالد: 13 تموز 1991

3-  الشهدات العلمية: بكالوريوس محاسبة - جامعة البلقاء التطبيقية

ات العملية: •  الخ�ب

كة بسطامي وصاحب التجارية - نيسان الأردن )2014 - 2018(. ي �ش
    محاسب رئي�ي �ض

ي اعتبارا من 18 اذار 2018.
كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض     مدير ماىلي و مدير المتثالفي ال�ش

ي 
كة المتكاملة لتطوير الرا�ض ض � مجلس ادارة ال�ش     ام�ي
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5 - كبار مالكي الأسهم والذين تزيد حصتهم عن 5%

كة ضمن قطاع نشاطها: 6 - الوضع التنافسي لل�ش

ة؛ نظرا لتعدد المشاريع والستثمارات العقارية، ولكن فيما يتعلق  ا منافسة كب�ي     يشهد القطاع العقاري حاليًّ

ي 
كات �ض ض ال�ش ي والستثمار، فإنها ل تحتل أّي وضع تناف�ي ب�ي

كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض بالوضع التناف�ي لل�ش

القطاع العقاري.

ن ) محليا أو خارجيا( : 7 - درجة العتماد عل الموردين المحددين أو العمالء الرئيسي�ي

ا، يشكلون %10 فأك�ش من إجماىلي  ا وخارجيًّ ض محليًّ     ل يوجد اعتماد عل موردين محددين أو عمالء رئيسي�ي

يات أو المبيعات. المش�ت

ها :        كات أو أي من منتجاتها بموجب القانون والأنظمة،أو غ�ي ي تتمتع بها ال�ش
8 - الحماية الحكومية أو المتيازات ال�ت

كة،أو أّي من منتجاتها بموجب القانون والأنظمة أو           ل يوجد أّي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها ال�ش

ها.             غ�ي

كة. اع،أو حقوق امتياز حصلت عليها ال�ش         ل يوجد أّي براءات اخ�ت

السمالرقم
ي 2020/12/31

ي 2019/12/31كما �ن
كما �ن

النسبة)%(عدد الأسهمالنسبة)%(عدد الأسهم

4,369,15043.6924,274,86342.749نقول جورج نقول أبو خ�ن1

1,386,91313.8691,386,91313,869جورج نقول جورج أبو خ�ن2

3
كة الأردنّية لالستثمارات  ال�ش

والستشارات العامة
1,238,04912.3801,224,24512.242

كة تجارة المركبات4 863,5588.636828,4858.285�ش
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كة أو قدرتها  ي لها آثار مادية عل عمل ال�ش
ها ال�ت 9 - القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غ�ي

التنافسية :

كة و بشكل مبا�ش بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة الردنية ) اوامر الدفاع( و من المنظمات       تأثر ال�ش

        الدولية لمكافحة جائحة كورونا.     

كة.      ل تنطبق معاي�ي الجوده الدولية عل ال�ش

ي 
كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض كة: يشمل الهيكل التنظيمي التاىلي جميع الكادر الوظيفي لل�ش 10 - الهيكل التنظيمي لل�ش

دارة واحدة )مع وجود بعض المناصب الشاغرة (. ي تتبع لإ
كات ال�ت ض رباط، وجميع ال�ش كة ع�ي والستثمار، و�ش

مجلس الداره

المدقق الخارجي

ي
المستشار القانو�ن

 اللجان المنبثقه عن مجلس
الداره

القسم الماليقسم المبيعات والتسويق

المدير المالي والداريمدير المبيعات والتسويقمدير العمليات والمشاريع

مهندس المشاريع

ي
منسق دعايهمهندس مد�ن

موظف مبيعات

يهمحاسب موظف موارد ب�ش موظف تحصيل

رئيس قسم الحاسبه

القسم الهندسي

السكرتاريه

نائب المدير العام

المدير العام
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ي والستثمارالمؤهل العلمي
كة المتكاملة لتطوير الأرا�ن ن رباط العقاريةال�ش كة ع�ي �ش

20بكالوريوس

10ثانوية عامة

جمالي 30الإ

كة وفئات مؤهالتهم:  11– عدد موظفي ال�ش

: ي
، موضحٌة مؤهالتهم العلمية عل النحو الآ�ت ض كة عل ثالثة )3 ( موظف�ي تحتوي ال�ش

كة : 12 - برامج التأهيل والتدريب لموظفي ال�ش

كة خالل السنة المالية. كة بإجراء أّي برامج تأهيل وتدريب لموظفي ال�ش لم تقم ال�ش

كة : ي تتعرض لها ال�ش
13- المخاطر ال�ت

كة عل جميع  ي من الممكن ان تواجهها ال�ش
ات جائحة كورونا خالل العام 2021 يعد من اك�ب المخاطر ال�ت استمرار تاث�ي

الصعدة.

كة خالل السنة المالية : ي حققتها ال�ش
نجازات ال�ت 14 - الإ

ض رباط العقارية(؛ مما  كة  )ع�ي كة والشقق التابعة ل�ش •  تحصيل إيرادات بدل إيجارات عن تأج�ي المعارض التابعة لل�ش

ض أدناه: ي قيمة إيرادات بدل إيجارات حسب الجدول المب�ي
أدى إىل تغي�ي �ض

20192020السنة 

125,716 101,811القيمة
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كة الرئيسي : ي حدثت خالل السنة ول تدخل ضمن نشاط ال�ش
15- الأثر المالي للعمليات ذات الطبيعة غ�ي المتكررة ال�ت

ة تحقيق ايراد من عملية انهاء التعاقد مع احد المستأجرين حيث طلب الخالء خالل عام 2020 .      تم خالل الف�ت

كة مبلغ ماىلي و تم تسديده  يكة مما كبد ال�ش كة ماجد الدراويش و �ش كة القضية المرفوعه من قبل �ش      خ�ت ال�ش

ي عام 2020.
بالكامل �ض

ن وأسعار الأوراق المالية : ي حقوق المساهم�ي
16- السلسلة الزمنية لالأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصا�ن

20202019201820172016البيان

)416,732(226,772)2,200,548(159,126)268,988(الأرباح أو الخسائر المحققة

00000الأرباح الموزعة
ن ي حقوق المساهم�ي

9,183,4829,551,0299,534,3639,693,3449,382,416صا�ن

0.5500.6500.6100.8900.750أسعار الأوراق المالية
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كة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية : 17 - تحليل المركز المالي لل�ش

تحليل المركز المالي :

20202019النسبة الماليةالرقم

4,464,4265,000,487رأس المال العامل1

دينار/سهم0.015)دينار/سهم0.027(عائد السهم الواحد2

ية للسهم الواحد3 دينار/سهم0.955 دينار/سهم0.918القيمة الدف�ت

 96.108% 95.580%نسبة الملكية4

3.892% 4.420%نسبة المديونية5

القيمة السوقية إىل القيمة 6
ية 0.681 مره  0.593 مرهالدف�ت

 4.760%0معدل دوران الموجودات7

13.930 : 1:11.5121نسبة السيولة المتداولة8

نتائج الأعمال:

النسبة )%(الفرق20202019البيان

الدخل الشامل الموحد

)212.748( %)338,538(159,126)268,988(الربح / الخسارة

   )220( %)0.033(0.015)0,027(ربحية السهم

المركز المالي الموحد

كة )2.415(%)239,991(9,608,1919,937,758موجودات ال�ش

كة )9.821(%424,709386,72937,980مطلوبات ال�ش

ن )2.910(%)277,971(9,183,4829,551,029حقوق المساهم�ي
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كة: ة والخطة المستقبلية لل�ش 18 - التطورات المستقبلية المهمَّ

كة بدخل ثابت. ض ال�ش كة وذلك لتأم�ي كة إىل تأج�ي المتبقي من المعارض و الشقق السكنية المملوكة لل�ش         تتوجه إدارة ال�ش

، ودراسة الفرص الستثمارية الخارجية سعيا لغتنام الفرص  ي السوق المحلي
        دراسة وبحث جميع الفرص المتاحه لالستثمار �ض

          وتحقيق أرباح خالل الأعوام المقبلة.  

يك )مستثمر( من أجل القيام بعمل مشاريع       كة ودراسة إيجاد �ش ي رأس الجندي المملوكة لل�ش
        السعي لبيع قطٍع من أرا�ض

           عليها.

اخيص الزمة لذلك . ي حال استطاعت الدارة الحصول عل ال�ت
ي رأس الجندي �ض

ي عملية بناء عل ارا�ض
        السعي لالستثمار �ض

وع مم�ش العقبة و اجراء الدراسات الزمة .         متابعة م�ش

كات التابعة ومقدار أتعاب خدمات أخرى تلقاها المدقق أو / و مستحقة له: كة وال�ش 19 - أتعاب التدقيق لل�ش

ض رباط العقارية السادة المحاسبون  كة ع�ي ي والستثمار و�ش
كة المتكاملة لتطوير الأرا�ض يتوىل تدقيق البيانات المالية لل�ش

كات جميعها  ( لل�ش ّ ل غ�ي ي
ّ )فقط سبعة آلف وخمسمائة ديناٍر أرد�ض ي

الع�يون؛ حيث تبلغ أتعابهم السنوية مبلغ 7,500 دينار ٍأرد�ض

ية؛  ض نجل�ي انيات باللغة الإ ض ( بدل إصدار م�ي ّ ل غ�ي ي
يبة المبيعات،ويضاف لها مبلغ 500 ديناٍر)فقط خمسمائة دينار ٍأرد�ض شامال �ض

.) ّ ل غ�ي ي
ّ )فقط ثمانية آلف دينار أرد�ض ي

ي المبلغ المقبوض خالل العام 8,000 دينار أرد�ض
ليصبح صا�ض
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كة: 20 - الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة ال�ش

ي 2020/12/31
دارة كما �ض ات ال�ت حصلت عل أسهم أعضاء مجلس الإ الجدول التاىلي يوضح التغ�ي

اسم العضو/الشخص العتباري الرقم
الجنسيةوممثله

رصيد

20202019

1
كة نقول أبو خ�ن وأولدة ّ�ش ي

55,08755,087أرد�ض

ّنقول أبو خ�ن ي
4,369,1504,274,863أرد�ض

2

كة الأردنّية لالستثمارات  ال�ش
ّوالستشارات العامة ي

1,238,0481,224,245أرد�ض

ّميشيل الفرد حالق ي
1,7256,800أرد�ض

3
كة تجارة المركبات ّ�ش ي

863,558828,485أرد�ض

ّمروان لطفي وهبة تماري ي
00أرد�ض

ّمحمد علي محمد ابراهيم4 ي
0 1,500أرد�ض

ّرامي الياس جورج الناعوري5 ي
81,68881,688أرد�ض

دارة العليا: 21 - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإ

الجنسيةالمنصبالسمالرقم
عدد الأسهم كما 
ي 2020/12/31

�ن
عدد الأسهم كما 
ي 2019/12/31

�ن

كات المسيطر  ال�ش
عليها من قبل 

دارة  أشخاص الإ
العليا

أمجد غريب عبد الرحيم 1
البكري

ّالمدير العام ي
ل يوجد1616أرد�ن

إسماعيل عبد الجواد 2
يمدير ماليإسماعيل الشافعي

ل يوجد00فلسطي�ن
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دارة العليا: دارة، و أقارب أشخاص الإ 22 - الأوراق المالية المملوكة لأقارب اعضاء مجلس الإ

الجنسيةالصلةالسمالرقم
عدد الأسهم

20202019

ساميه حليم جريس 1
ي
السلفي�ت

والدة رئيس مجلس 
دارة ّالإ ي

362,132288,493أرد�ض

ي عي� خميس2
زوجة رئيس مجلس ديال فو�ت

دارة ّالإ ي
128,533128,533أرد�ض

جورج نقول جورج أبو 3
خ�ض

والد رئيس مجلس 
دارة ّالإ ي

1,386,9131,386,913أرد�ض

         
كة             دارة العليا لل�ش دارة أو الإ كات مسيطر عليها من  قبل أقارب أعضاء مجلس الإ ليوجد �ش

كة      دارة العليا لل�ش ليوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أشخاص الإ

دارة : كات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإ 23 - ال�ش

20202019الجنسيةالسمالرقم

نقول جورج نقول ابو 
يخ�ن

ارد�ن

رويال لالستثمارات 
التجارية: ويشغل منصب 

نائب هيئة المديرين و 
يملك 96,559 سهم

رويال لالستثمارات 
التجارية: ويشغل منصب 

نائب هيئة المديرين و 
يملك 96,559 سهم 

الردنية لالستثمارات 
والستشارات العامة :              
ويشغل منصب نائب رئيس 
هيئة المديرين و يملك %49 

كة من اسهم ال�ش

الردنية لالستثمارات 
والستشارات العامة :                   
ويشغل منصب نائب رئيس 
هيئة المديرين و يملك %49 

كة من اسهم ال�ش

الدولية للبطاريات السائلة: 
كة  مملوكة من قبل ال�ش
الردنية لالستثمارات و 

الستشارات العامة

الدولية للبطاريات السائلة: 
كة  مملوكة من قبل ال�ش
الردنية لالستثمارات و 

الستشارات العامة

كة الخليج لتجارة  �ش
السيارات : مملوكة بنسبة 

كة الردنية  60% لل�ش
لالستثمارات

كة الخليج لتجارة  �ش
السيارات : مملوكة بنسبة 

كة الردنية  60% لل�ش
لالستثمارات     
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كة دارة العليا لل�ش كات مسيطر عليها من قبل الإ          ليوجد أي ّأسهم مسجلة باسم �ش

دارة وأعضائها: ي يتمتع بها كل من رئيس مجلس الإ
24 - المزايا والمكآفات ال�ت

دارة عن عام2020 :          بدل تنقالت أعضاء مجلس الإ

بدل تنقالت مجلس الدارة المنصبالسمالرقم
2020

2,500.00رئيس مجلس الدارةنقول جورج ابوخ�ض1

2,500.00نائب رئيس مجلس الدارةميشيل الفرد ميخائيل حالق2

2,500.00عضو مجلسرامي الياس جورج الناعوري3

1,966.00عضو مجلسمروان حنا سليمان الخيطان4

534.00عضو مجلسمحمد علي محمد ابراهيم5

2,500.00عضو مجلسمروان لطفك وهبة تماري6

12,500.00
المجموع

دارة العليا: ي يتمتع بها أشخاص الإ
25 - المزايا والمكآفات ال�ت

المنصبالسمالرقم
إجمالي 
الرواتب 

2020
مكافآت

أمانة � 
مجلس 
دارة الإ

إجمالي الرواتب 
والمكآفات

أمجد غريب 1
البكري

34,200.000034,200.00المدير العام

2
إسماعيل 
9,671.0050.00800.0010,521.00مدير ماىليالشافعي

كة خالل عام 2020: ي دفعتها ال�ش
عات والمنح ال�ت 26 - الت�ب

كة خالل السنة المالية. عات ومنح دفعتها ال�ش        ليوجد ت�ب

كات التابعة أو الشقيقة  كة المصدرة مع ال�ش ي عقدتها ال�ش
27 - العقود والمشاريع والرتباطات ال�ت

كة أو  ي ال�ش
دارة،أو اعضاء المجلس،أو المدير العام،أو أي موظف �ن أو الحليفة،أو رئيس مجلس الإ

من أقاربهم  :
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كات التابعة،أو الشقيقة أو الحليفة،أو رئيس     كة المصدرة مع ال�ش        ل توجد عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها ال�ش

كة أومن أقاربهم. ي ال�ش
دارة،أو أعضاء المجلس أو المدير العام،أو أّي موظف �ض            مجلس الإ

ي خدمة البيئة والمجتمع المحلي
كة �ن 28 - مساهمة ال�ش

ي حماية البيئة.
كة �ض       ل توجد مساهمة لل�ش

: ي خدمة المجتمع المحلي
كة �ن 29 - مساهمة ال�ش

. ي خدمة المجتمع المحلي
كة �ض       ل توجد مساهمة لل�ش

دارة خالل عام 2020: 30 - اجتماعات مجلس الإ

ي عام 2020 هي سبعة )7( اجتماعات.
ي عقدت �ض

كة ال�ت      عدد اجتماعات مجلس إدارة ال�ش

كة خالل عام 2020: ي لل�ش
31 - الوضع القانو�ن

كات التابعة : كة وال�ش       ملخص القضايا المرفوعة من ال�ش

كات التابعة.                                                                                                     كة و ال�ش         ليوجد قضايا مرفوعة من ال�ش

كات التابعه: كة وال�ش       ملخص القضايا المرفوعة عل ال�ش

كات التابعه. كة او ال�ش         ليوجد قضايا مرفوعه عل ال�ش

دارة : 32 - إقرارات مجلس الإ

ي السنة المالية التالية.
كة �ض ي استمرارية ال�ش

كة بعدم وجود إّي أمور جوهرية، قد تؤثر �ض      يقرُّ مجلس إدارة ال�ش

كة. ي ال�ش
كة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية، وتوف�ي نظام رقابة فّعال �ض      يقرُّ مجلس إدارة ال�ش

ي الكتيب السنوي ودقتها واكتمالها.
دارة بصحة المعلومات الواردة �ض      يقرُّ مجلس الإ
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رئيس مجلس الدارة

كة نقول ابوخ�ن و اولده �ش
يمثلها السيد نقول جورج نقول ابوخ�ض

عضو مجلس الدارة

كة تجارة المركبات �ش

يمثلها السيد مروان لطفك وهبه تماري

عضو مجلس الدارة

السيد رامي الياس جورج الناعوري

المــــدير المالي

السيد اسماعيل عبد الجواد الشافعي

المــــدير العام

السيد امجد غريب البكري

عضو مجلس الدارة

السيد محمد علي محمد ابراهيم

نائب رئيس مجلس الدارة

كة الردنية لالستثمارات و  ال�ش

الستشارات العامة

يمثلها السيد ميشيل الفرد حالق
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تقرير الحوكمة لعام 2020

كة وتحسينها، كما تتب�ض أفضل القواعد والمعاي�ي  ي تطوير أداء نتائج أعمال ال�ش
دارة بأهمية المؤسسية �ض يؤمن مجلس الإ

دارة أيًضا بتطبيق بنود الحوكمة اللزامية وتعليماتها الصادرة  ي تطبيق معاي�ي الحوكمة المؤسسية.ويلتــــزم مجلس الإ
�ض

ي تطوير حوكمتها 
كة والقواعد والسياسات الداخلية �ض عن هيئة الأوارق المالية لعام 2017 ، والنظام الأساسي لل�ش

اتيجيات والسياسات والخطط المستقبلية. س�ت الداخلية، وإنجاز المهام الموكولة من وضع الإ
  

ن خالل السنة، وتحديدهم)عضو تنفيذي أو غ�ي تنفيذّي عضو  دارة الحالي�ي   أ-  أسماء أعضاء مجلس الإ
مستقل أو غ�ي مستقل(.

اعضاء مجلس الدارة من تاريخ  2020/01/01 ال تاريخ 2020/10/13       

اسم الممثل الصفةالمنصباسم العضوالتسلسل
الصفةالعتيادي

نقوال جورج أبو خرضعضو غري مستقلرئيس املجلسرشكة نقوال أبو خرض وأوالده1
غيــر تنفيذي   غري 

مستقل

2
الرشكة األردنيّة لالستثامرات 

واالستشارات  العامة
نائب رئيس 

املجلس
ميشيل الفرد حالقعضو غري مستقل

غيــر تنفيذي   غري 
مستقل

عضو غري مستقلعضورشكة تجارة املركبات3
السيد مروان لطفك 

متاري
غيــر تنفيذي   غري 

مستقل

عضو مستقلعضومروان حنا الخيطان4
استقال بتاريخ 
2020/10/13

غيــر تنفيذي    
مستقل

عضو مستقلعضورامي الياس جورج الناعوري5
غيــر تنفيذي    

مستقل
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اعضاء مجلس الدارة من تاريخ  2020/11/08 ال تاريخ 2020/10/13

اسم الممثل الصفةالمنصباسم العضوالتسلسل
الصفةالعتيادي

نقوال جورج أبو خرضعضو غري مستقلرئيس املجلسرشكة نقوال أبو خرض وأوالده1
غيــر تنفيذي   غري 

مستقل

2
الرشكة األردنيّة لالستثامرات 

واالستشارات  العامة
نائب رئيس 

املجلس
ميشيل الفرد حالقعضو غري مستقل

غيــر تنفيذي   غري 
مستقل

عضو غري مستقلعضورشكة تجارة املركبات3
السيد مروان لطفك 

متاري
غيــر تنفيذي   غري 

مستقل

عضو مستقلعضومحمد عيل محمد ابراهيم4
تم تعيينه بتاريخ 

2020/11/08
غيــر تنفيذي    

مستقل

عضو مستقلعضورامي الياس جورج الناعوري5
غيــر تنفيذي    

مستقل

ي مجالس إدارة أخرى:-
دارة �ض ي يشغلها أعضاء مجلس الإ

         العضويات ال�ت

دارة باستثناء:    يٍّ من أعضاء مجلس الإ
             ل يوجد عضويات لأ

-:        نقول جورج  أبو خ�ن

. كة المتكاملة للتأج�ي التمويلي نائب رئيس مجلس إدارة ال�ش  

. ض عضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأوروبية للتأم�ي  
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      مروان لطفك وهبه تماري :-
  

. كة المتكاملة للتأج�ي التمويلي         عضــو مجلس إدارة ال�ش
 

        ميشيل الفرد ميخائيل حالق  :-

كة المتكاملة للنقل المتعدد.         عضــو مجلس  إدارة ال�ش

       محمد علي محمد ابراهيم :-

ي  اربع بنوك محلية و اجنبية و اقليمية
ة م�فية امتدت عل مدار 30 عام عمل �ض         خ�ب

ي
ض الصندوق/ المنتدى القتصادي الرد�ض         عضو مجلس ادارة و عضو مؤسس و أم�ي

كه المتكامله للتاج�ي التمويلي         عضو مجلس ادارة ال�ش

        عضو مجلس امناء منتدى الهويه الموسسية

اتيجي واستثمار للعديد من المدخالت المحليه والقليميه         مستشار اس�ت
ض         عضو جمعية رجال العمال الردني�ي

ي          عضو اتحاد رجال العمال العر�ب

        عضو جمعية العمال الردنيه الوروبيه   

ين: دارة خالل عام 2020 مع بيان عدد الأعضاء الحا�ن     ب-  عدد اجتماعات مجلس الإ

اسم العضوالرقم
عدد الجتماعات خالل سنة 2020

اجتماع 1 
2020/02/19

اجتماع 2 
2020/05/27

اجتماع 3 
2020/06/09

اجتماع 4 
2020/08/06

اجتماع 5 
2020/11/08

اجتماع 6 
2020/11/22

اجتماع 7 
2020/12/02

1
نقول جورج ابو 

خ�ض
حا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ض

حا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضميشيل الفرد حالق2

3
مروان لطفك 

تماري
حا�ضمتغيب بعذرحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ض

4
مروان حنا سليمان 

الخيطان
---حا�ض حا�ضحا�ضحا�ض

5
محمد علي محمد 

ابراهيم
حا�ضحا�ض-----

6
رامي الياس جورج 

الناعوري
حا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضحا�ضمتغيب بعذر
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دارة : لجنة التدقيق، وتتألف من السادة : ج – اللجان المنبثقة عن لجان الإ

مؤهالت اعضاء اسم العضوالرقم
المجلس

عدد الجتماعات خالل سنة 2020 = 4 اجتماعات

اجتماع 1 
2020/02/19

اجتماع 2 
2020/05/27

اجتماع 3 
2020/06/09

اجتماع 4 
2020/08/06

1
رامي الياس جورج 

الناعوري
حا�ضحا�ضحا�ضمتغيب بعذرماجست�ي ادارة اعمال

حا�ضحا�ضحا�ضحا�ضبكالوريوس محاسبةميشيل الفرد حالق2

3
مروان حنا سليمان 

الخيطان
حا�ضمتغيب بعذرحا�ضحا�ضماجست�ي هندسة نقل

  اجتمعت لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي لمرة واحده دون حضور اي من اشخاص الدارة العليا او من يمثلها مع السيد مدقق  
    الحسابات الخارجي .

شيحات والمكافآت، وتتألف من السادة : د- لجنة ال�ت

مؤهالت اعضاء المجلساسم العضوالرقم

عدد الجتماعات خالل سنة 2020 = 2 اجتماع

اجتماع 1 
2020/11/23

اجتماع 2 
2020/12/13

حا�ضحا�ضبكالوريوس ادارة اعمالمحمد علي محمد ابراهيم1

متغيب بعذرمتغيب بعذربكالوريوس ادارة اعمالنقول جورج ابو خ�ض2

حا�ضحا�ضبكالوريوس محاسبةميشيل الفرد حالق3
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ه- لجنة الحوكمة، وتتألف من السادة:

و- لجنةإدارة المخاطر، وتتألف من السادة :-

مؤهالت اعضاء المجلساسم العضوالرقم

عدد الجتماعات خالل سنة 2020 = 2 اجتماع

اجتماع 1 
2020/11/13

اجتماع 2 
2020/12/13

حا�ضحا�ضبكالوريوس ادارة اعمالمحمد علي محمد ابراهيم1

حا�ض حا�ض بكالوريوس ادارة اعمالرامي الياس جورج الناعوري2

حا�ضحا�ضبكالوريوس محاسبةميشيل الفرد حالق3

مؤهالت اعضاء اسم العضوالرقم
المجلس

عدد الجتماعات خالل سنة 2020 = 4 اجتماعات

اجتماع 1 
2020/02/19

اجتماع 2 
2020/03/04

اجتماع 3 
2020/06/09

اجتماع 4 
2020/07/08

1
مروان حنا سليمان 

الخيطان
حا�ضحا�ضحا�ضحا�ض ماجست�ي هندسة نقل

حا�ضحا�ضحا�ضحا�ضبكالوريوس محاسبةميشيل الفرد حالق2

حا�ضحا�ض حا�ضحا�ضبكالوريوس ادارة اعمالمروان لطفك تماري3

دارة، ونبذة تعريفية عنهم : ز- أعضاء مجلس الإ

كة نقول أبو خ�ن وأولده.       نقول جورج أبو خ�ن / ممثل عن �ش

دارة.           رئيس مجلس الإ

ي 1970
          تاريخ الميالد : 7 كانون الثا�ض

          الشهادات العلمية : بكلوريوس إدارة أعمال - جامعة بوسطن - 1991

، وعضو إدارة غرفة   كات أبو خ�ض ي إدارة الأعمال، والرئيس التنفيذي لمجموعة �ش
ات العملية : 29 سنة �ض           الخ�ب

ي الأردن.
          التجارة الأمريكية �ض

دارات:       عضويات مجالس الإ

. كة المتكاملة للتأج�ي التمويلي نائب رئيس مجلس إدارة ال�ش  

. ض نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الأوروبية للتأم�ي  
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كة الأردنّية لالستثمارات والستشارات العامة.         ميشيل الفرد حالق - ممثل ال�ش

دارة. نائب رئيس مجلس الإ  

ي 1959
تاريخ الميالد: 19 كانون الثا�ض  

موك الشهادات العلمية : بكالوريوس محاسبة - جامعة ال�ي  

ات العملية: الخ�ب  

. ض عضو جمعية مدققي الحسابات القانوني�ي  

دارات  عضويات مجالس الإ  

كة المتكاملة للنقل المتعدد. نائب عضو مجلس إدارة ال�ش  

      

كة تجارة المركبات        مروان لطفك وهبة تماري  - ممثل �ش

دارة. عضو مجلس الإ  

تاريخ الميالد : 2 كانون الأول 1968  

الشهادات العلمية : بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطون عام 1991.  

ات العملية: الخ�ب  

كة خاصة. ي مجال تجارة المواد الغذائية / �ش
29 سنة �ض  

. كة المتكاملة للتأج�ي التمويلي عضو مجلس إدارة ال�ش  

        رامي الياس جورج الناعوري  -عضو مستقل.

دارة . عضو مجلس الإ  

تاريخ الميالد: 30 أيار 1975  

الشهادات العلمية: ماجست�ي إدارة أعمال ) الجامعة الأردنّية(،بكالوريوس هندسة ميكانيك    

                )الجامعة الأردنّية(.

ات العملية: الخ�ب  

كة تزويد للحاصالت الزراعية جمهورية م� العربية. عضو مجلس إدارة �ش  
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      محمد علي محمد ابرهيم  - عضو مستقل.

دارة .       عضو مجلس الإ

      تاريخ الميالد: 26شباط 1969.

ي ، دبلوم        الشهادات العلمية :بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الزيتونه، دبلوم محاسبة من كلية المجتمع العر�ب

ي ادارة البنوك من السويد .
      تخص�ي �ض

ات العملية:       الخ�ب

ي  اربع بنوك محلية و اجنبية و اقليمية
ة م�فية امتدت عل مدار 30 عام عمل �ض         خ�ب

ي
ض الصندوق/ المنتدى القتصادي الرد�ض         عضو مجلس ادارة و عضو مؤسس و أم�ي

كه المتكامله للتاج�ي التمويلي         عضو مجلس ادارة ال�ش

        عضو مجلس امناء منتدى الهويه الموسسية

اتيجي واستثمار للعديد من المدخالت المحليه والقليميه         مستشار اس�ت
ض         عضو جمعية رجال العمال الردني�ي

ي          عضو اتحاد رجال العمال العر�ب

        عضو جمعية العمال الردنيه الوروبيه   

كة 2019/12/13 . ي ال�ش
     يقوم السيد إسماعيل عبدالجواد الشافعي بمهام ضابط ارتباط الحوكمة �ض

ي تقرير الحوكمة و اكتمالها. 
دارة بصحة المعلومات والبيانات الواردة �ض         يقرُّ رئيـــس مجلس الإ

دارة ن � مجلس الإ داره            أم�ي      رئيس مجلس الإ

نقــــول أبو خضـــــر              إسماعيل الشافعي  

مالحظاتالمنصبالسمالرقم

------المدير العامامجد غريب البكري1

اسماعيل عبدالجواد 2
اسماعيل الشافعي

المدير الماىلي و مدير 
ض � مجلس الدارةالمتثال أم�ي

كة :- ي- أسماء الأشخاص الذين يشغلون مناصب تنفيذية بال�ش
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لكم شكرا ً
Thank You


