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 رئیس مجلس اإلدارة
.                                                                          الثقة لإلستثمارات األردنیةالســادة شــركة 

 . مد جمال المصريحء محمود مآال ةمثلھا السیدتو
 . 25/4/2018 عضویةتاریخ ال

 نائب رئیس مجلس اإلدارة
                                                            . الثقة لإلستثمارات األردنیةكة السادة شر

 . عزمي عزت القطیشاتنادین  ةمثلھا السیدتو
 . 25/4/2018عضویة تاریخ ال

 ألعضاءا

 السادة شركة زھور الثقة لإلستثمارات العقاریة .
 .االنسھ ھیا حسام فضل الجبالي مثلـھا یو

 . 25/4/2018 عضویةخ التاری
 الســادة شــركة الثقة والشام لإلستثمارات المالیة .

 . یاسمین بسام محمد عالونة وتمثلھا السیدة
 . 30/9/2019تاریخ العضویة 
 . العلبة العقاریةالســادة شــركة 

 .إبراھیم حسن محمد إبراھیم یمثلھا السید و
 .25/4/2018تاریخ العضویة 

 .  تحسین محسن إبراھیم الحسینات سیدال المدیر العام

 . أرنست ویونغ مدققو الحسابات

 سكري وشركاؤهأسامة  المستشار القانوني

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
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 كلمة رئیس مجلس اإلدارة

 

 
 
 
 
 

  
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 حضرات السادة المساھمین الكرام
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 
أن أرحب بكم في اإلجتماع السنوي العادي الذي تعقده ھیئتكم رة یسرني بإسمي وبإسم الزمالء أعضاء مجلس اإلدا 

متضمناً نتائج أعمال شركة اإلحداثیات العقاریة واإلنجازات  الثاني عشرالموقرة ویسعدني أن أقدم لكم التقریر السنوي 
 . 2019السنة المالیة التي حققتھا خالل 
بیانات وإیضاحات مالیة تبین مركز الشركة المالي ونتائج  ضمنالتقریر السنوي الذي یت ھذا بإعداد لقد قامت الشركة

 . 2019أعمالھا للسنة المالیة 
منذ أن بدأت الشركة أعمالھا، قمنا بتكریس جھودنا للمحافظة على أفضل الممارسات والخدمات ومبادئ العمل التي  

 .والمحافظة على السیولة النقدیة  یةلي تمثلت جھودنا في تحقیق الربح، وبالتاتعتبر أساسا مھما لنمو الشركة 
نجعل أمام أعیننا رؤیة مستقبلیة نسعى لتحقیقھا وفقا للقدرات التي نملكھا ورؤیتنا بأن  شركة اإلحداثیات العقاریة نحن في

 .نكون من الشركات العقاریة الرائدة ذات تواجد ملموس في األردن وبأن نصبح قوة رئیسیة في القطاع العقاري
 

 لسادة المساھمین الكرام؛حضرات ا
 

ختاماً فإننا نسأل هللا تعالى أن یوفقنا لما فیھ تحقیق مصالح الشركة والمساھمین وتحقیق أھدافھا ومس�اھمة من�ا ف�ي تط�ویر 
ھذا الوطن الغالي في ظل الرایة الھاشمیة بقیادة حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم حفظھ هللا 

 ورعاه.
 
 

 اإلدارةرئیس مجلس 
 ء محمود محمد جمال المصريآال
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 : تقریر مجلس اإلدارة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة
 أوال:

 
 أنشطة الشركة الرئیسیة :أ . 

 
 3ر000ر000مال قدره برأس 2005أیلول  18تأسست شركة اإلحداثیات العقاریة المساھمة العامة المحدودة بتاریخ 

سھم بقیمة إسمیة دینار للسھم الواحد. قررت الھیئة العامة في إجتماعھا غیر العادي الذي  3ر000ر000دینار مقسم الى 
 31كما في   دینار 4ر070ر627دینار لیصبح  3ر000ر000زیادة رأسمال الشركة من  2015نیسان  20عقد بتاریخ 

 400سھم بقیمة إسمیة دینار واحد وبخصم إصدار مقداره  1ر070ر627دار وذلك عن طریق إص 2015كانون األول 
 12وافقت ھیئة األوراق المالیة بتاریخ  وقد ھذا .2015آب  20فلس. وقد تم إستكمال إجراءات زیادة رأس المال في 

ركة الثقة سھم لش 929ر373سھم من أسھم المجموعة غیر المكتتب بھا البالغة  416ر000على تخصیص  2016نیسان 
دینار  0ر612دینار (بقیمة  254ر594لإلستثمارات األردنیة حیث قامت شركة الثقة لإلستثمارات األردنیة بتسدید مبلغ 

 .2016كانون األول  31 دینار كما في 4ر486ر627للسھم) نقدا لیصبح رأس المال المدفوع والمكتتب بھ 
ستثمار األراضي لغایات إنشاء وبیع وتأجیر المباني والتعامل ویتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إستغالل وتطویر وإ

 . باألوراق المالیة لحسابھا الخاص
 
 دد الموظفین:الجغرافیة وحجم اإلستثمار الرأسمالي وع .أماكن الشركة ب
 

ى ش�ركة جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم ری�اض مبن�منطقة یقع مقر الشركة الرئیسي والوحید في مدینة عمان 
 .وال یوجد أي فروع أخرى 68 رقم  الثقة لإلستثمارات االردنیة بنایة

 
 : على النحو التالي مؤھل ف واحدموظیعمل في الشركة و

 
 عدد الموظفین المؤھل العلمي

 1 ماجستیر
 

 .أردني ینار د 3ر406ر080  ج. حجم اإلستثمار الرأسمالي
 

 :ومجاالت نشاطھا  وصف للشركات التابعة وطبیعة عملھاثانیاً: 
 

 شركة سیل حسبان العقاریة: 
 .نوع الشركة : ذات مسؤولیة محدودة 
  النشاط الرئیسي للشركة : ماعدا مكتب عقاري ، تمتلك األموال المنقولة وغیر المنقولة لتنفیذ غایات

ي الشركة ، شراء أراضي وإقامة شقق سكنیة علیھا وبیعھا بدون فوائد ربویة ، شراء وتملك األراض
 لغایات الشركة ، إدارة وتطویر العقارات عدا مكتب وساطھ.

  دینار أردني . 1000رأس مال الشركة التابعة : رأس مال شركة سیل حسبان 
  من رأس مال الشركة.100نسبة ملكیة الشركة األم : تمتلك شركة اإلحداثیات العقاریة % 
 ریاض مبنى شركة المنعم وار الثالث شارع عبد نیة الھاشمیة جبل عمان الدرد: المملكة األ ركةعنوان الش

 . 68الثقة لإلستثمارات األردنیة بنایة 
 ال یوجد موظفین لدى الشركة . عدد موظفین كل فرع : الیوجد فروععنوان فروع الشركة التابعة و ، 
  وسیل المشاریع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس أموالھا : تمتلك الشركة أرض في منطقة زبود

 حسبان.
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 رة الشمالي العقاریةحجركة ش : 
 .نوع الشركة : ذات مسؤولیة محدودة 
  : ماعدا مكتب عقاري ، تمتلك األموال المنقولة وغیر المنقولة لتنفیذ غایات النشاط الرئیسي للشركة

راضي الشركة ، شراء أراضي وإقامة شقق سكنیة علیھا وبیعھا بدون فوائد ربویة ، شراء وتملك األ
 لغایات الشركة ، إدارة وتطویر العقارات عدا مكتب وساطھ.

  دینار أردني . 1000رأس مال الشركة التابعة : رأس مال شركة جحرة الشمالي 
  من رأس مال الشركة.100نسبة ملكیة الشركة األم : تمتلك شركة اإلحداثیات العقاریة % 
 ریاض مبنى شركة المنعم ان الدوار الثالث شارع عبد جبل عم نیة الھاشمیةرد: المملكة األ ركةعنوان الش

 . 68الثقة لإلستثمارات األردنیة بنایة 
 ال یوجد موظفین لدى الشركة . عدد موظفین كل فرع : الیوجد فروععنوان فروع الشركة التابعة و ، 
 جحرة  المشاریع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس أموالھا : تمتلك الشركة أرض في منطقة

 الشمالي .
 
 : ركة خربة سكا العقاریةش

 .نوع الشركة : ذات مسؤولیة محدودة 
  النشاط الرئیسي للشركة : شراء األراضي وتطویرھا وفرزھا ومن ثم بیعھا لغایات الشركة ، اإلستثمار

ریع وتشغیلھا بمختلف المشا في العقارات التي یتم تطویرھا بمختلف الطرق بما في ذلك بیعھا وتأجیرھا
تمتلك األموال المنقولة وغیر المنقولة لتنفیذ غایات الشركة ، إدارة وتطویر العقارات عدا  السیاحیة ،

 مكتب وساطھ.
  دینار أردني . 1000 خربة سكارأس مال الشركة التابعة : رأس مال شركة 
  من رأس مال الشركة100نسبة ملكیة الشركة األم : تمتلك شركة اإلحداثیات العقاریة %. 
 ریاض مبنى شركة المنعم نیة الھاشمیة جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد رد: المملكة األ ركةعنوان الش

 . 68الثقة لإلستثمارات األردنیة بنایة 
 ال یوجد موظفین لدى الشركة . عدد موظفین كل فرع : الیوجد فروععنوان فروع الشركة التابعة و ، 
  خربة سكا التابعة ورؤوس أموالھا : تمتلك الشركة أرض في منطقة المشاریع المملوكة من قبل الشركة. 

 
 ثالثاً:

 :ونبذة تعریفیة عنھمبیان بأعضاء مجلس اإلدارة  .أ
 

 دارة :إلأعضاء وفیما یلي نبذة تعریفیة بأعضاء مجلس ا خمسةدارة اإلحداثیات العقاریة من یتألف مجلس إ
 

 الثقة لإلستثمارات األردنیة شركة 
 ء محمود محمد جمال المصري لسیدة آالوتمثلھا ا

 رئیس مجلس اإلدارة
 25/4/2018 تاریخ بدء العضویة

 1984السعودیة   مكان وتاریخ الوالدة
 جامعة اإلسراء . – 2005بكالوریس محاسبة  المؤھل العلمي

ومن  6/2005- 2/2005عملت محاسبة في مكتب حماد لإلستشارات المالیة والضریبیة  الخبرات العملیة
وبعد ذلك محاسبة في كلیة  6/2006 -6/2005ثم محاسبة في شركة كریم لإلسكان 

الة مدیر عام بالوك 9/2015الى  6/2008ومن  6/2008-6/2006االمیرة ثروت 
 .  حداثیات العقاریةورئیس قسم محاسبة في شركة اإل
رات المالیة ستثماوظفین في شركة الثقة والضیافة لإلكما عملت مدیرة قسم شؤون الم

 . 2/2014الى  4/2011منذ 
وحتى  2/2014ستثمارات المالیة منذ مالي في شركة الثقة والضیافة لإل كما عملت مدیر

31/8/2015 . 
 تشغل بالوقت الحالي ما یلي:

وحتى  9/2015ردنیة من تاریخ مدیر مالي لشركة الثقة لإلستثمارات األ -
 تاریخھ.

 .ولغایة االن  28/6/2015من  ة للقھوةرئیس مجلس االدارة لشركة العربی  -
 

٤



 

 
 شركة الثقة لإلستثمارات األردنیة 

 وتمثلھا السیدة نادین عزمي عزت القطیشات
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

 . 25/4/2018 تاریخ بدء العضویة
 24/12/1987 -عمان  مكان وتاریخ الوالدة

 2009 -األردنیة الجامعة  –بكالوریوس اقتصاد األعمال  المؤھل العلمي
للفترة  USAID -DAIعملت مدیر مكتب وباحثة اقتصادیة لمعالي وزیر المالیة لدى  الخبرات العملیة

 .2/2016 ولغایة  10/2013من 
ولغایة  10/2011تروث للمحاماة للفترة من  كما عملت مساعدة تنفیذیة لدى شركة

 4/2013. 
وسط لخدمات الدفع من تاریخ شرق األلموارد البشریة في شركة الكما عملت في قسم ا

 .1/2011ولغایة  7/2009
 تشغل بالوقت الحالي ما یلي:

ستثمارات االردنیة من تاریخ لشركة الثقة لإلمدیر مكتب الرئیس التنفیذي  -
 وحتى تاریخھ. 2/2016

ولغایة  9/11/2016من  دارة لشركة العربیة للقھوةنائب رئیس مجلس اإل -
 .االن

 
  شام لإلستثمارات المالیةالثقة والشركة 
 نسة یاسمین بسام محمد عالونة اآلوتمثلھا 

 عضو مجلس إدارة
 30/9/2019 تاریخ بدء العضویة
 1997عمان  مكان وتاریخ الوالدة

 بكالوریوس تسویق المؤھل العلمي
 11/2019مكان للخدمات المالیة منذ دمة عمالء وشؤون موظفین في شركة إمسؤول خ الخبرات العملیة

 حتى االن . 
 

  العلبة العقاریةشركة 
 یمثلھا السید إبراھیم حسن محمد إبراھیم و

 عضو مجلس إدارة
 . 25/4/2018 تاریخ بدء العضویة
 1987عمان  مكان وتاریخ الوالدة

محاسبةبكالوریوس   المؤھل العلمي  
 2011-2010فندق الدیزان من العام  مدقق الخبرات العملیة

 2017-2013كة انیمكس محاسب شر
 نحتى اآل - 2017كان إمدیر مالي شركة 

 
  زھور الثقة لإلستثمارات العقاریةشركة 

 نسة ھیا حسام فضل الجبالي  وتمثلھا اآل
 عضو مجلس إدارة

 . 25/4/2018 تاریخ بدء العضویة
 1994عمان  مكان وتاریخ الوالدة

 بكالوریوس محاسبة  المؤھل العلمي
 حتى اآلن . 11/2017ردنیة ي قسم المحاسبة في شركة الثقة لإلستثمارات األعملت ف لعملیةالخبرات ا
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 جمانھ أحمد سالم الزبنالسیدة 
 الثقة والشام لإلستثمارات المالیةممثل سابق لشركة 

 21/7/2019 انتھاء العضویة تاریخ 
 1984القدس  مكان وتاریخ الوالدة

 مالیة و مصرفیةبكالوریوس  المؤھل العلمي
 30/6/2008إلى   4/12/2007مسؤول خدمة معتمدین (تلر) من  البنك العربي  الخبرات العملیة

 5/10/2009من  ضابط خدمة التجار )MEPSشركة الشرق األوسط لخدمات الدفع (
 1/2/2011 إلى  
 إلى 21/2/2017 من  خدمة العمالء و شؤون الموظفینشركة إمكان للخدمات المالیة  

 اآلن  
 

 تمارا موسى محمد خیر السیدة 
 الثقة والشام لإلستثمارات المالیةممثل سابق لشركة 

 . 30/9/2019 انتھاء العضویة تاریخ 
 1987عمان  مكان وتاریخ الوالدة

 إقتصاد اعمال .بكالوریوس  المؤھل العلمي
 1/2018الى  7/2009لدفع من شركة الشرق األوسط لخدمات اخدمة عمالء في شركة  الخبرات العملیة

 30/2019الى  15/7/2019ومن ثم خدمة عمالء في شركة إمكان للخدمات المالیة منذ 
 . 

 
 دارة العلیا ونبذة تعریفیة عنھم:أسماء ورتب أشخاص اإلب.

 
 تحسین محسن إبراھیم الحسینات  السید

  13/8/2017تاریخ التعیین مدیر عام بالوكالة 
 1966 -اربد  دةمكان وتاریخ الوال

 بكالوریوس أدب عربي المؤھل العلمي
 بكالوریوس علوم عسكریة

 ماجستیر تربیة خاصة
 18/8/2011الى  6/4/1985من  الخبرات العملیة

 األردنیة  خدم في القوات المسلحة
 1/6/2016ى ال 1/10/2014من 

 ربدإمشرف أمن مدیریة صحة 
 13/6/2014الى  1/1/2012من 

 بد )إرتربیة والتعلیم ( مدیریة تربیة ال مدرس في وزارة
 ردنیةستثمارات األستشاریة في شركة الثقة لإلإخدمات  اآلن

 
 الد عبد الرحمن مرعي رنا خ ةالسید

 أمین سر مجلس اإلدارة
 1993 -عمان  مكان وتاریخ الوالدة

 مال بكالوریوس إقتصاد أع المؤھل العلمي
 حتى االن .  2015مكان للخدمات المالیة منذ شركة إضابط إمتثال في  الخبرات العملیة

  
  . الیوجد مدیر مالي متفرغ 
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 % فأكثر:5ھم والتي تشكل ما نسبتھ رابعاً: بیان بأسماء كبار مالكي األسھم المصدرة وعدد األسھم المملوكة لكل من

 

 عدد األسھم كما في إسم المساھم
 عدد األسھم كما في النسبة 31/12/9201

 النسبة 13/12/2018

 %56 2ر514ر804 %56 2ر528ر305 ستثمارات األردنیةشركة الثقة لإل

 %10 461ر951 %10 464ر951 حمزة أحمد یوسف طنطش

 
 :افسي للشركة ضمن قطاع نشاطھاخامساً: الوضع التن

 
ع تج�اري ف�ي وع مجم�نتھ�اء م�ن بن�اء مش�رة في نشاطھا ك�ون الش�ركة قام�ت باإلي نوع من المنافس تتعرض الشركة ألال

 ً  یق ھذا المشروع .بعملیة تسو جبل عمان وتقوم حالیا
  ً  موردین محددین أو عمالء رئیسیین: درجة اإلعتماد على : سادسا

 
 /جمالي المشتریات وإ% فأكثر من 10أو خارجیاً یشكلون على موردین محددین أو عمالء رئیسین محلیاً ال یوجد إعتماد 

 أو المبیعات .
 

 ً  إلمتیازات التي تتمتع بھا الشركة :وصف للحمایة الحكومیة أو ا : سابعا
 

  بموجب القوانین واألنظمھ أوغیرھا .جاتھا تإمتیازات لھا أو ألي من من تتمتع الشركة بأي حمایة حكومیة أوال 
  ختراع أو حقوق إمتیاز حصلت علیھا الشركةإال یوجد أي براءات. 

 
 ً الت��ي لھ��ا أث��ر م��ادي عل��ى عم��ل الش��ركة أو  و المنظم��ات الدولی��ة أو غیرھ��اكوم��ة أ: الق��رارات الص��ادرة ع��ن الح ثامن��ا

 : منتجاتھا أو قدرتھا التنافسیة
 

ال یوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولیة أو غیرھا ذات أثر مادي على أعمال الش�ركة أو  .أ
 منتجاتھا أو قدرتھا التنافسیة.

 
 .ولیة على الشركة ال تنطبق معاییر الجودة الد .ب

 
 

 تاسعاً:
 
 : الھیكل التنظیمي للشركةأ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس اإلدارة

لجنة الترشیحات  لجنة التدقیق
 آتوالمكاف
 

 المستشار القانوني

 المدیر العام 

 الدائرة المالیة 

 المخاطر إدارةلجنة 
 

 لجنة الحوكمة
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 : شركةالمخاطر التي تتعرض لھا ال  :اشراً ع
 

 .ال یوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لھا خالل السنة المالیة الالحقة ولھا تأثیر علیھا
 

 : تھا الشركةاإلنجازات التي حقق : شرحادي ع
 

  یتوق�ع و ال�ذي  ،2019 -2008 األعوامبتنفیذ مشروع مكاتب تجاریة في منطقة جبل عمان خالل قامت الشركة
 .  2020خالل عام  أو تأجیره أن یتم بیعھ

 
 ال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئیسي:األثر المالي لعملیات ذات طبیعة غیر متكررة حدثت خالل السنة و : ثاني عشر

 
 نشاط الشركة الرئیسي. وال تدخل ضمن  2019عملیات ذات طبیعة غیر متكررة حدثت خالل عام أثر مالي لال یوجد أي 

 
 المتحققة وأسعار األوراق المالیة:السلسلة الزمنیة لألرباح  : عشر ثالث

 
صافي األرباح    السنھ

 ( الخسائر)
ارباح 
 موزعھ

نسبة صافي 
 الربح

صافي حقوق 
 اھمینسالم

یمة السوقیة الق
 للسھم

 0,62 3ر195ر200 %)2.171( - )88ر375( 2015
 0,62 3ر405ر595 %)0,98( - )44ر073( 2016
 0,44 3ر376ر275 %)0,64( - )28ر827( 2017
 0,27 3ر350ر410 %)0,59( - )26ر293( 2018
 0.39 3ر326ر125 %)0,53( - )23ر963( 2019

 
  2006شباط  6  وحصلت على حق الشروع بالعمل بتاریخ 2005أیلول  18تم تسجیل الشركة بتاریخ .  
  دین�ار أردن�ي وك�ان 0.45( ) دین�ار أردن�ي وأعل�ى س�عر0.18( 2019وقد بلغ أدنى سعر تداول لھا خالل عام (

 .) دینار أردني0.39( 2019آخر سعر تداول خالل عام 
 

 لمالیة:أعمال الشركة خالل السنة اعشر:تحلیل المركز المالي ونتائج  ابعر
 

 2019 2018 
 1:  0.409 1:  0.233 نسبة التداول

 %)0.59( %)0.53( نسبة العائد الى رأس المال المدفوع
 %0.99 %0.33 نسبة الودائع الى حقوق المساھمین

 %3 %3.14 نسبة المطلوبات المتداولة الى حقوق المساھمین
 %0.14 %0.01 نسبة إجمالي اإلیرادات الى مجموع الموجودات

 )59ر301( )79ر955( رأس المال العامل
 %2.91 %3.04 و حقوق الملكیة نسبة إجمالي اإللتزامات إلى مجموع المطلوبات

 
 :: الخطة المستقبلیةامس عشرخ
 

إنش�اء  باألراضي والعقارات التي یتوق�ع أن تحق�ق أرب�اح معقول�ة إض�افة ال�ىستثمار ستمرار في اإلتعمل الشركة على اإل
 لسكنیة والمجمعات التجاریة لغایات البیع أو التأجیر.المباني ا

 
 أتعاب التدقیق للشركة: عشر: سادس

 
 .رنست ویونغ)آ(للسادة  ةمدفوعشامل ضریبة المبیعات  )دینار 5ر800( 2019لعام  بلغت أتعاب تدقیق الحسابات
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 عشر: ابعس
 

 : س اإلدارةمجلعدد األوراق المالیة المملوكة من قبل أعضاء  .أ
 

تاریخ  االسم
 الجنسیة المنصب االستقالة

الشركات  عدد األسھم عدد األسھم
المسیطر علیھا 
 31/12/2018 31/12/2019 من قبل أي منھم

 الثقة لإلستثمارات األردنیةشركة 
ء محمود محمد جمال وتمثلھا آال

 المصري 

- 
- 

 
 رئیس المجلس

 أردنیة
 أردنیة

 2ر528ر305
- 

 2ر514ر804
- 

 ال یوجد
 ال یوجد

 الثقة لإلستثمارات األردنیةشركة 
 وتمثلھا نادین عزمي عزت القطیشات

- 
- 

 
 نائب رئیس

 أردنیة
 أردنیة

 2ر528ر305
- 

 2ر514ر804
- 

 الیوجد
 ال یوجد

ستثمارات شركة الثقة والشام لإل
 المالیة

نسھ یاسمین بسام محمد وتمثلھا األ
 عالونة

- 
- 

 
 عضو

 أردنیة
 أردنیة

 16ر666
- 

 16ر666
- 

 ال یوجد
 ال یوجد

زھور الثقة لإلستثمارات شركة 
 األردنیة 

 وتمثلھا االنسة ھیا حسام فضل الجبالي  

- 
- 

 
 عضو

 أردنیة
 أردنیة

 50ر000
- 

 50ر000
- 

 الیوجد
 ال یوجد

 العلبة العقاریةشركة 
یمثلھا السید إبراھیم حسن محمد و

 إبراھیم

- 
- 

 
 عضو

 أردنیة
 أردنیة

 33ر455
- 

 33ر455
- 

 ال یوجد
 ال یوجد

 ال یوجد  - - أردنیة عضو مستقیل  21/7/2019 جمانھ أحمد سالم الزبنالسیدة 

 ال یوجد  - - أردنیة عضو مستقیل  30/9/2019 تمارا موسى خیر السیدة 

  .ال یوجد أسھم مملوكة لشركات مسیطر علیھا من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 .اإلدارة العلیا :یة المملوكة من قبل اشخاص عدد االوراق المالب .
 

 الجنسیة المنصب االسم
الشركات  عدد األسھم عدد األسھم

المسیطر علیھا 
 31/12/2018 31/12/2019 من قبل أي منھم

 
  تحسین محسن إبراھیم الحسینات

 مدیر عام بالوكالة /
 ال یوجد - - أردنیةالتعیین تاریخ 

١٠



 

13/8/2017 

أمین سر مجلس  بدالرحمن مرعي رنا خالد ع
 ال یوجد - - أردنیة االدارة 

 
 .ال یوجد أسھم مملوكة لشركات مسیطر علیھا من قبل المدیر العام وأشخاص االدارة العلیا 

 
 :واالدارة العلیا عدد األوراق المالیة المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة -جـ 

 

  دارة العلیا .دارة واإلضاء مجلس اإلأع قاربأل ال یوجد أسھم مملوكة 
  دارة العلیاواإل أعضاء مجلس اإلدارة أقاربباقي للشركات مسیطر علیھا سھم مملوكة أال یوجد . 

 
 :  عشر ثامن

 
 :ت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارةآمزایا ومكاف .أ

 

 یتمتع بھا رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة.ت آأو مكافعینیة  مزایا مادیة او ال یوجد أي 
 

 : اإلدارة العلیا شخاص أت التي یتمتع بھا آالمزایا والمكاف .ب
 
 دارة العلیا .شخاص اإلالیوجد مزایا أو مكافآت یتمتع بھا أ 

 
 عشر:التبرعات والمنح. تاسع

 
 .2019ومنح دفعتھا الشركة خالل السنة المالیة  تبرعات ال یوجد

 
 .ة: العقود والمشاریع واإلرتباطات التي عقدتھا الشركعشرون

 
أو مشاریع أو ارتباطات عقدتھا الشركة المصدرة مع الش�ركات التابع�ھ أو الش�قیقة أو الحلیف�ة أو رئ�یس  ال یوجد أیة عقود

 .یر العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربھمدمجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو الم
 

 واحد وعشرون:
 

 ال یوجد مساھمة للشركة في حمایة البیئة. .أ
 اھمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.ال یوجد مس .ب
 

 إثنان وعشرون:
 

 . 2019إجتماعات خالل السنة ثمانیة دارة عقد مجلس اإل
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 تقریر الحوكمة
 

 المعلومات والتفاصیل المتعلقة بتطبیق أحكام تعلیمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة :  -1
 

بناءاً على المواد الموجودة في  اإلحداثیات العقاریةة الشركات في شركة أحكام تعلیمات وقواعد حوكمجزء من تطبق 
 حسب البنود أدناه :  2017تعلیمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لسنة 

، حیث تم اتباع التصویت التراكمي ابتداء من عام أعضاء  خمسةیتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  -
تتوافر لدیھم الكفاءة والخبرة ستقلین وغیر مغیر تنفیذیین عضاء رة من خمسة أ، ویتكون مجلس اإلدا 2018

داریة الالزمة حیث تقدم ادارة الشركة كافة ، كما  یبذل األعضاء كافة العنایة اإل داریة والفنیة الالزمةاإل
لس ادارة الشركة المعلومات والبیانات الالزمة التخاذ القرارت التي تحقق مصلحة الشركة ، ویتم انتخاب مج

 كل اربع سنوات . 
فصاح  على قانون الشركات وتعلیمات اإلعداد التقاریر المالیة ونتائج األعمال  واإلفصاحات الالزمة بناءاً یتم إ -

 لھیئة االوراق المالیة . 
فصاحات والشفافیة وتوفیر المعلومات وتقدیم لكتروني خاص بالشركة تعزز فیھ اإلأسست الشركة موقع إ -

 كاوي للمساھمین . الش
وتم تعیین  و لجنة مخاطر ولجنة حوكمة ) مكافآتولجنة ترشیحات ولجنة تدقیق  ینبثق من مجلس االدارة (  -

، حیث ان اللجان تأخذ قرارتھا ي حوكمة الشركاتفأعضاء اللجان وتحدید مھامھم بناءاً على التعلیمات الواردة 
 الى مجلس اإلدارة .  باألكثریة المطلقة لالعضاء ، وتقدم قراراتھا

دعوة خطیة من الرئیس لألعضاء وال یقل عدد اإلجتماعات خالل السنة بموجب اجتماعات مجلس اإلدارة تعقد  -
والقرارات المتخذة االجتماعات  المالیة عن ستة اجتماعات وتم تعیین أمین سر للمجلس یتولى تدوین محاضر

 في سجل خاص.
ویشار ألشھر األربعة التالیة إلنتھاء السنة المالیة ویتم توجیھ دعوة لكل مساھم یعقد اجتماع الھیئة العامة خالل ا -

،  مكان االجتماع وموعده وجدول األعمال الذي یتضمن المواضیع التي سیتم مناقشتھا في اإلجتماعفي الدعوة 
لذي یتضمن كافة كما یوجد لدینا قسم خاص بالمساھمین ویتم العمل على نظام مركز إیداع األوراق المالیة ا

 المعلومات التي تخص المساھمین مثل أرقامھم وعدد أسھمھم.
 

والمستقیلین خالل السنھ وبیان اذا كان العضو تنفیذي او غیر تنفیذي  أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین أسماء  -2
 : و مستقل او غیر مستقل 

 
شركة الثقة لالستثمارات األردنیة 
ویمثلھا االء محمود محمد جمال 

 لمصريا
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة الثقة لالستثمارات األردنیة 
ویمثلھا نادین عزمي عزت 

 القطیشات
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة زھور الثقة لالستثمارات 
العقاریة ویمثلھا ھیا حسام فضل 

 الجبالي
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة الثقة والشام لالستثمارات 
المالیة ویمثلھا یاسمین بسام محمد 

 عالونھ
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة العلبة العقاریة ویمثلھا 
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي ابراھیم حسن محمد ابراھیم
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وبیان اذا كان الممثل تنفیذي او غیر تنفیذي و مستقل او  ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباریینأسماء   -3

 : یر مستقل غ
 

شركة الثقة لالستثمارات األردنیة 
ویمثلھا االء محمود محمد جمال 

 المصري
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة الثقة لالستثمارات األردنیة 
ویمثلھا نادین عزمي عزت 

 القطیشات
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة زھور الثقة لالستثمارات 
ام فضل العقاریة ویمثلھا ھیا حس

 الجبالي
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة الثقة والشام لالستثمارات 
المالیة ویمثلھا یاسمین بسام محمد 

 عالونھ
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي

شركة العلبة العقاریة ویمثلھا 
 عضو غیر مستقل عضو غیر تنفیذي ابراھیم حسن محمد ابراھیم

 
 : ة واألشخاص الذین یشغلونھاالمناصب التنفیذیة في الشرك -4

 مدیر عام  –براھیم الحسینات تحسین محسن إ
 

 جمیع عضویات مجالس اإلدارة التي یشغلھا عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة العامة :  -5
 .الیوجد عضویات ألعضاء مجالس االدارة في الشركات المساھمة العامة 

 
 :في الشركة ضابط ارتباط الحوكمة اسم  -6

 االء محمود محمد جمال المصري            
 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :أسماء  -7

 .لجنة التدقیق -
 .المكافآتولجنة الترشیحات  -
 لجنة المخاطر .  -
 لجنة الحوكمة . -

 
 : اسم رئیس وأعضاء لجنة التدقیق ونبذة عن مؤھالتھم وخبراتھم -8

 
 الثقة لالستثمارات األردنیة رئیس اللجنة: نادین عزمي عزت القطیشات ممثل شركة 

 10/2013للفت�رة م�ن  USAID -DAIعمل�ت م�دیر مكت�ب وباحث�ة اقتص�ادیة لمع�الي وزی�ر المالی�ة ل�دى  نبذة تعریفی�ھ :
 .2/2016 ولغایة 

 .4/2013 ولغایة  10/2011للمحاماة للفترة من ثروت  كما عملت مساعدة تنفیذیة لدى شركة
 .1/2011ولغایة  7/2009في شركة الشرق االوسط لخدمات الدفع من تاریخ كما عملت في قسم الموارد البشریة 

 تشغل بالوقت الحالي ما یلي:
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 وحتى تاریخھ. 2/2016مدیر مكتب الرئیس التنفیذي لشركة الثقة لالستثمارات االردنیة من تاریخ  -
 .  22/8/2017ى وحت 9/11/2016نائب رئیس مجلس االدارة لشركة المتعددة الدارة المطاعم من  -
 ولغایة االن. 9/11/2016نائب رئیس مجلس االدارة لشركة العربیة للقھوة من  -

 
 نائب الرئیس: ھیا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة 
 

 حتى اآلن . 11/2017عملت في قسم المحاسبة في شركة الثقة لالستثمارات االردنیة نبذة تعریفیھ :
 
 ابراھیم حسن محمد ابراھیم ممثل شركة العلبة العقاریة عضو : 

 2011-2010فندق الدیزان من العام  مدقق نبذة تعریفیھ :            
 2017-2013محاسب شركة انیمكس                                 
 نحتى اآل - 2017 للخدمات المالیة مدیر مالي شركة امكان                 

 
 :ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر لجنة الترشیحات والمكافآت س وأعضاءاسم رئی -9

 
 : لجنة الترشیحات والمكافآت -

 رئیس اللجنة: االء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة لالستثمارات األردنیة
 نائب الرئیس: ھیا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة

 للجنة : یاسمین بسام محمد عالونة ممثل شركة الثقة والشام لالستثمارات المالیة عضو ا
 
 :الحوكمة لجنة  -

 رئیس اللجنة: االء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة لالستثمارات األردنیة
 نائب الرئیس: ھیا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة

 : ابراھیم حسن محمد ابراھیم ممثل شركة العلبة العقاریة  عضو اللجنة
 
 :المخاطر لجنة  -

 رئیس اللجنة : ابراھیم حسن محمد ابراھیم ممثل شركة العلبة العقاریة
 نائب الرئیس: ھیا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة

 كة الثقة والشام لالستثمارات المالیةعضو اللجنة : یاسمین بسام محمد عالونة ممثل شر
 

 عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة وأسماء األعضاء الحاضرین -10

 التدقیق لجنة
 4عدد اإلجتماعات : 

 عدد مرات الحضور اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنیة ویمثلھا السیدة نادین 

 4 عزمي عزت القطیشات

ارات العقاریة وتمثلھا السیدة شركة زھور الثقة لالستثم
 ھیا حسام فضل الجبالي

4 

شركة العلبة العقاریة ویمثلھا السید ابراھیم حسن محمد 
 ابراھیم

 

4 
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 الترشیحات والمكافأت  لجنة
 2عدد اإلجتماعات : 

 عدد مرات الحضور اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنیة ویمثلھا السیدة االء 

 2 محمد جمال المصريمحمود 

شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة وتمثلھا السیدة 
 ھیا حسام فضل الجبالي

2 

شركة الثقة والشام لالستثمارات المالیة وتمثلھا االنسة 
 یاسمین بسام محمد عالونھ

 

2 

 
 حوكمة  لجنة

 2عدد اإلجتماعات : 
 عدد مرات الحضور اسم العضو

ارات األردنیة ویمثلھا السیدة االء شركة الثقة لالستثم
 2 محمود محمد جمال المصري

شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة وتمثلھا السیدة 
 ھیا حسام فضل الجبالي

2 

شركة العلبة العقاریة ویمثلھا السید ابراھیم حسن محمد 
 ابراھیم

 

2 

 
 المخاطر لجنة

 1عدد اإلجتماعات : 
 حضورعدد مرات ال اسم العضو

شركة الثقة والشام لالستثمارات المالیة وتمثلھا االنسة 
 یاسمین بسام محمد عالونھ

 
1 

شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة وتمثلھا السیدة 
 ھیا حسام فضل الجبالي

1 

شركة العلبة العقاریة ویمثلھا السید ابراھیم حسن محمد 
 ابراھیم

 

1 

 
 : مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة عدد اجتماعات لجنة التدقیق مع -11

 التدقیق لجنة
 4عدد اإلجتماعات : 

 عدد مرات الحضور اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنیة ویمثلھا السیدة نادین 

 4 عزمي عزت القطیشات

شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة وتمثلھا السیدة 
 ھیا حسام فضل الجبالي

4 

بة العقاریة ویمثلھا السید ابراھیم حسن محمد شركة العل
 ابراھیم

 

4 
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 : عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة -12

 اجتماعات 8عدد اجتماعات مجلس اإلدارة : 
 عدد مرات الحضور اسم العضو

شركة الثقة لالستثمارات األردنیة ویمثلھا السیدة االء محمود محمد جمال 
 8 المصري

ستثمارات األردنیة ویمثلھا السیدة نادین عزمي عزت شركة الثقة لال
 8 القطیشات

شركة زھور الثقة لالستثمارات العقاریة وتمثلھا السیدة ھیا حسام فضل 
 الجبالي

8 

 شركة الثقة والشام لالستثمارات المالیة 
الممثل السابق جمانة أحمد سالم الزبن تاریخ تغیر الممثل  -

21/7/2019 . 
مارا موسى محمد خیر تاریخ تغیر الممثل الممثل السابق ت -

30/9/2019 . 
الممثل الحالي یاسمین بسام محمد عالونة تاریخ تعیین  -

 . 30/9/2019الممثل 
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2 

 8 شركة العلبة العقاریة ویمثلھا السید ابراھیم حسن محمد ابراھیم
 

 رئیس مجلس االدارة 
 ردنیة ممثل شركة الثقة لإلستثمارات األ

 
 المصري االء 
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