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ُ
مجلس اإلدارة
رئيس
كلمة
ِ
ِ
ُ
العامة المحترمون
أعضاء الهيئة
السادة
َّ
ُ

ُ
ورحمة هللا وبركاته؛ وبعد
السالم عليكم
ُ

ـب بكــم أجمـ َ
ـاكرا لكــم
ـل ترحيــب ،شـ ً
يســـ ُّـرني باألصالــــة عــــن نفســــي ،وبالنيابــــة عــــن زمالئــي أعضــــاء مجلــــس اإلدارة أن أرحـ َ
ـنوي ،والحســابات
تلبيـ َـة دعوتنــا لحضــور هــذا االجتمــاع .وإنـ ُـه لمــن دواعــي ســروري أن أضـ َـع بيــن أيديكــم الكريمــة
التقرير السـ َّ
َ
َ
تــم
الختاميــة للشــركة عــن الفتــرة مــن  01/01/2021إلــــى  ،31/12/2021وأن
نبحــث ً
معــا بعــض األمــور األخــرى التــي َّ
إدراجهــا علــى جــدول األعمــال .
عمومــا و اضــف عليهــا تداعيــات
ـرد فــي المنطقــة
ال يخفــى علــى أحدكــم مــا آلــت إليــه األوضــاع السياســية واالقتصاديــة مــن تـ ٍّ
ً
فايــروس كورونــا و اثرهــا علــى االقتصــاد العالمــي و المحلــي بشــكل خــاص .وقــد تأثــر قطــاع العقــاري فــي األردن بهــذه
األوضــاع ُّ
حاليــا ،أو المنــوي إقامتهــا مــن قبــل الشــركات
تأثـ ًـرا كبيـ ًـرا ،وال سـ ّـيما مــا يتعلــق بالمشــاريع العقاريــة القائمــة
ًّ
العقاريــة المختلفــة ،إضافــة إلــى ُّ
ـلبيا وبشــكل
تأثــر تجــارة األراضــي والعقــارات
ً
ـراء ) بهــذه الظــروف؛ مــا انعكــس سـ ًّ
(بيعــا وشـ ً
أراض فــي مناطــق مختلفــة ،والتــي تهــدف مــن
مباشــر علــى ســيولة الشــركات العقاريــة ،وال سـ ّـيما الشــركات التــي تمتلــك
ٍ
امتالكهــا إلــى اســتثمارها فــي المشــاريع العقاريــة الحضريــة ،أو بغــرض البيــع و المتاجــرة ،وتحقيــق مزيـ ٍـد مــن األربــاح ،مــا مــن
نمــي أرباحهــم.
وي ّ
شــأنه أن يزيــد مــن حقــوق المســاهمين فــي الشــركة ُ
إن الشــركة المتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار بوصفهــا إحــدى الشــركات المســاهمة العامــة المتخصصــة فــي المجــال
ـي قدمــا فــي دراســة
العقــاري ،قــد تاثــر
فعليــا مــن هــذه األوضــاع االقتصاديــة ،لكـ َّ
ًّ
ـن ذلــك لــم يقـ ْـف حائـ ًـا أمامهــا ،والمضـ ّ
إقامــة المشــاريع التــي ســتحقق الربحيــة و بيــع االراضــي التــي تعــود ملكيتهــا للشــركة ،إضافــة الــى االســتثمار فــي المحافــظ
االســتثمارية والتصــرف بهــا لتحقيــق أثــر إيجابــي فــي ســيولة الشــركه وحقــوق المســاهمين .
وتســعى الشــركة ممثلــة بمجلــس إدارتهــا الكريــم ،وطاقاتهــا كافــة؛ لتحقيــق أفضــل النتائــج المســتقبلية ،بمــا يزيــد مــن
ً
خططــا ودراســات مســتقبلية لزيــادة الرقعــة
جميعــا؛ إذ ســتنفذُ الشــركة
درجــة الثقــة والمصداقيــة لــدى المســاهمين
ً
االســتثمارية ،وذلــك بزيــادة االســتثمار فــي شــراء األراضــي وبيعهــا ،وكذلــك الســعي إلنشــاء مشــاريع رياديــة ،تحقــق أهــداف
الشــركة وتطلعاتهــا.
ـكني بيـ َـع منــه عــدد مــن الشــقق ،وقــد
لقــد أنشــأت الشــركة خــال األعــوام المنصرمــة عـ ً
ـددا مــن المشــاريع ،منهــا مشــروع سـ ٌّ
ـت الشــركة لعمليــة تأجيــر الشــقق الســكنية المتبقيــة؛ بهــدف تأميــن تدفقــات نقديــة ثابتــة و قــد حققــت هدفهــا
توجهـ ْ
خــال العــام المنصــرم.
وحصلــت إيــرادات
وأجـ َـر ْت كامــل المعــارض
ـروعا فــي قلــب العاصمــة عمــان ،باعــت معظــم مكاتبــهَّ ،
وأقامــت الشــركة مشـ ً
َّ
ـص األراضــي،
تأجيرهــا عــام  2021؛ممــا َّأمــن الســيولة الكافيــة للشــركة المارســة أعمالهــا خــال تلــك الفتــرة .أمــا فــي مــا يخـ ُّ
فقــد قامــت الشــركة خــال األعــوام المنصرمــة ببيــع جــزء مــن األراضــي التــي تــم َف ُرزهــا مؤخـ ًـرا و قامــت الشــركة خــال العــام
ـص االســتثمار فــي الســوق المالــي ،فقــد قامــت
 2021ببيــع قطعــت ارض ممــا اثــر ايجابــا علــى اربــاح الشــركة  ،و فــي مــا يخـ ُّ
الشــركة باالســتثمار فــي بعــض األســهم اإلســتراتيجية؛ بهــدف تحقيــق أربــاح مــن خــال التوزيعــات ،أو بيــع األســهم بقصــد
المتاجــرة.
ـكرا جزيـ ًـا علــى ثقتكــم الكريمــة بالمجلــس ،ويعدكــم أن يواصــل عملــه
وأخيــرا؛ فــإن مجلــس اإلدارة الكريــم يشــكركم شـ ً
أهــم الشــركات العقاريــة
الــدؤوب ،وســعيه الحثيــث؛ لتحقيــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا ورؤاهــا ،وبمــا يجعلهــا مــن
ِّ
المتميــزة فــي وطننــا الحبيــب.
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رئيس مجلس اإلدارة
نقوال أبو خضر

تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2021
 - 1التكوين :
إن الشــركة المتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار ،هــي شــركة مســاهمة عامــة محــدودة ،و(الشــركة) مســجلة فــي ســجل
الشــركات المســاهمةالعامة المحــدودة بتاريــخ  3تشــرين الثانــي  1990تحــت رقــم ( ،)210لــدى مراقــب الشــركات فــي وزارة
ـمي
الصناعــه والتجــارة .ويتكـ َّـون رأس مــال الشــركة المصــرح والمكتتــب بــه والمدفــوع بالكامــل من  12.000.000سـ ٍ
ـهم اسـ ٍّ

أردنيــا واحـ ًـدا .وقــد قــررت الهيئــه العامــة غيــر العاديــة فــي
ـارا
متســاوي القيمــة؛ إذ تبلــغ القيمــة االســمية لــكل ســهم دينـ ً
ّ
اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  27نيســان  2016الموافقــة باالجمــاع علــى إعــادة هيكلــة رأس مــال الشــركة علــى النحــو التالــي:
ـي مــن خــال إطفــاء
ـي إلــى مبلــغ  7,216,700دينــا ٍر أردنـ ّ
• تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ  12,000,000دينــا ٍر أردنـ ّ
ـي مــن الخســائر المتراكمــة إلــى نهايــة عــام .2015
مبلــغ  4,783,300دينــا ٍر أردنـ ّ

أردني ،وذلك من خالل
• إعادة رفع رأس مال الشركة ليصبح  10,000,000دينا ٍر
ّ

أردني كما يلي-:
اكتتاب المساهمين التالية أسماؤهم بمبلغ  2,783,300دينا ٍر
ٍّ
دينار  /سهم

االسم

600,000

نقوال جورج ابوخضر

1,300,000

جورج ابوخضر

283,300

شركة تجارة المركبات

600,000

الشركة االردنية لالستثمارات و االستشارات العامة

2,783,300

المجموع

استكملت اإلجراءات أعاله لدى مراقب الشركات بتارخ  10تموز .2016
وقد ُ
وقــد وافــق معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن بتاريــخ  21حزيــران  2016علــى إعــادة هيكلــة رأس مــال الشــركة؛
وفقــا لقــرار الهيئــة العامــة غيــر العــادي للشــركة ،والمبيــن أعــاه.
أيضــا اســتكمال إجــراءات تخفيــض أســهم رأس المــال لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة بتــارخ  26تمــوز  ،2016وقــد
وتـ َّـم ً
اسـ ُـتكملت إجــراءات تســجيل أســهم زيــادة رأس المــال لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة بتاريــخ  1اب .2016
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• أنشطة الشركة الرئيسية :
أراض أو ممتلــكات أو أبنيــة ،أو حقــول أو مقالــع مفتوحــة أو مغلقــة ،أو
أن تشــتري الشــركة وتســتأجر وتقتنــي وتؤجــر أي
ٍ
أي
أي أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة ضروريــة ألعمــال الشــركة ،وأن تُ نشــئ وتبنــي وتصــون ّ
آالت أو ماكينــات أو لــوازم ،أو ّ
أبنيــة أو مقالــع ،تــرى الشــركة أنهــا ضروريــة ألعمالهــا.
قسما من ممتلكات أي شركة والتزاماتها وتجارتها ،أو تشتري من شخص ما ،يملك
جميع ،أو
• أن تشتري الشركة
َ
ً
أو يقوم بعمل ترى الشركة أنه مناسب ومفيد ألعمالها.
• أن تأخــذ الشــركة أو تحصــل علــى أســهم فــي شــركة أخــرى ،تتفــق غاياتهــا جميعهــا أو بعضهــا مــع غايــات الشــركة ،أو مــن
يقــوم بــأي عمــل يمكــن أن يفيــد الشــركة إفــادة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
عدهــا إلقامــة المشــاريع اإلســكانية
• أن تشــتري الشــركة األراضــي والعقــارات وتطورهــا وتفرزهــا وتســتصلحها ،أو تُ ّ
وتؤجرهــا وترهنهــا ،وكذلــك تســتورد المــواد اإلنشــائية المتعلقــة بمشــاريعها
والتجاريــة والصناعيــة والزراعيــة والســياحية،
ِّ
وتصدرهــا وتبيعهــا.
• غير ذلك من الغايات التي وردت في عقد التأسيس الخاص بالشركة.

•

الموقع الجغرافي للشركة - :

• موقــع الشــركة الرئيســي فــي مدينــة عمــان  -شــارع مكــة  -مجمــع بــرج المتكاملــة رقــم  - 146الطابــق األول مكتــب رقــم
.106
األردنية الهاشمية أو خارجها.
أي -فروع داخل المملكة
• ال يوجد للشركة المتكاملة ُّ
ّ

•

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة- :

• بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي للشــركة المتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار مــا نســبته  47.738%مــن إجمالــي
الموجــودات كمــا فــي  31/12/2021مقارنــة بـــ  49.115%كمــا فــي . 31/12/2020
• تحتوي الشركة على أربعة ( )4موظفين.
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 - 2الشركات التابعة (شركة عين رباط العقارية ) -:

•

صفة الشركة وتاريخ تسجيلها:

• ُسجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وتحت رقم  21916بتاريخ .01/06/2010
أردني
• يبلغ رأس مال الشركة  1,000دينار
ّ
• نشاط الشركة وغاياتها :
• ما عدا مكتب عقاري.
• تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة.
أراض وإقامة شقق سكنية عليها وبيعها من دون فوائد ربوية.
• شراء
ٍ
• شراء األراضي وتملكها لغايات الشركة ،ما عدا مكتب عقاري.
• إدارة العقارات وتطويرها ،ما عدا مكتب وساطة.

• نسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة:

• تبلــغ نســبة ملكيــة الشــركة المتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار ( الشــركة األم ) مــا نســبته  100%مــن رأس مــال شــركة
عيــن ربــاط العقاريــة.

•

عنوان الشركة:

• موقع الشركة الرئيسي في مدينة عمان  -شارع مكة  -برج المتكاملة رقم  - 146الطابق األول  -مكتب . 106

•

عدد الموظفين:

• ال يوجد في الشركة موظفون كما في . 31/12/2021

•

الفروع:

• ال يوجد فروع للشركة كما في .31/12/2021
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•

•

المشاريع المملوكة من قبل شركة عين رباط العقارية:
مكونــا مــن اثنتــي عشــرة ( )12شــقة ســكنية متعــددة
ـكانيا فــي منطقــة الشميســاني
ً
تملــك الشــركة المتكاملــة مشـ ً
ـروعا إسـ ًّ

وتبقــى أربــع (  )4شــقق تــم تأجيرهــا بالكامــل كمــا فــي . 31/12/2021
المســاحات ،وقــد تــم بيــع ثمانــي(  ) 8شــقق،
َّ

 -3أعضاء مجلس اإلدارة ،ونبذة تعريفية عنهم:
• نقوال جورج أبو خضر  -ممثل عن شركة نقوال أبو خضر وأوالده.
• رئيس مجلس اإلدارة.
• تاريخ الميالد 7 :كانون الثاني .1970
• الشهادات العلمية :بكلوريوس إدارة أعمال  -جامعة بوسطن – .1991
• الخبــرات العمليــة  29 :ســنة فــي إدارة األعمــال ،والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات أبــو خضــر ،وعضــو إدارة غرفــة التجــارة
األمريكيــة فــي األردن.

•

عضويات مجالس اإلدارات:

• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي.
• نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية األوروبية للتأمين.

•

اكرم عبدهللا سعيد شحرور-ممثل الشركة األردنية لإلستثمارات و اإلستشارات العامة نائب رئيس مجلس اإلدارة.

• نائب رئيس مجلس اإلدارة.
• تاريخ الميالد  26:نيسان 1957
• الشهادات العلمية  :ماجستير ادارة اعمال  -نورث تكساس ستي يونفير ستي .

•

الخبرات العملية :

• مدير ائتمان بنك الكويتي الوطني (  )1984-1990الكويت .
• مدير بنك االنماء الصناعي (  ) 1991 - 1990االردن .
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• مدير دائرة االئتمان  -بنك ظفار العوماني الغرنسي (  ) 1993 - 1991عمان .
• مدير تنفيذي  -مجموعة شركات ابو خضر (  ) 2017 - 1993االردن

•

مروان لطفك وهبة تماري  -ممثل شركة تجارة المركبات

• عضو مجلس اإلدارة .
• تاريخ الميالد  2 :كانون األول 1968
• الشهادات العلمية  :بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة جورج واشنطون عام . 1991

•

الخبرات العملية:

•  27سنة في مجال التجارة المواد الغذائية  /شركة خاصة.
• عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

•

معالي مروان حنا سليمان الخيطان -عضو مستقل.

• عضو مجلس االدارة .

• تاريخ الميالد  02 :حزيران 1952
• الشهادات العلمية :ماجستير هندسة نقل من جامعة موسكو

•

الخبرات العملية :

ً
وزيرا للنقل .
•

• مدير عام مؤسسة النقل العام سابقا.

• مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد سابقا.
• عضو مجلس ادارة جامعة الشرق االوسط.

•

محمد علي ابرهيم “القريوتي” -عضو مستقل.

• عضو مجلس اإلدارة .
• تاريخ الميالد 26 :شباط .1969
• الشهادات العلمية :بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الزيتونه ،دبلوم محاسبة من كلية المجتمع العربي  ،دبلوم
تخصصي في ادارة البنوك من السويد .
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• الخبرات العملية:

ً
عاما خبرة في قطاع البنوك واالعمال المصرفية
• 31
• نائب رئيس/شريك في شركة نتاج لالستثمارات التجارية،
• مؤسس  /عضو مجلس ادارة شركة  WeCareللرعاية الصحية
• مستشار لعدة شركات محلية واجنبية في مجال تطوير االعمال،
• عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
• مؤسس وعضو مجلس إدارة المنتدى االقتصادي األردني،
• عضو جمعية رجال اإلعمال األردنيين ،وعضو اتحاد رجال االعمال العرب وجمعية االعمال االردنية االوروبية .
• عضو مجلس امناء منتدى تطوير الهوية المؤسسية .
 -4أشخاص اإلدارة العليا ونبذه تعريفية عنهم:

•

أمجد غريب عبدالرحيم البكري

• المدير العام
• تاريخ الميالد  14 :تموز 1966
• الشهدات العلمية  :بكالوريوس حقوق  -جامعة بيروت العربية 1991 -
• الخبرات العملية:
• عضو مجلس أمانة عمان في الفترة ( )1995-2007
• مؤسس ومدير عام شركة اإلحداثيات العقارية.

• مدير عام الشركة لتطوير األراضي واالستثمار اعتبارا من  1كانون الثاني .2011

•

إسماعيل عبد الجواد اسماعيل الشافعي

• المدير المالي و اداري .
• تاريخ الميالد 13 :تموز 1991
• الشهدات العلمية :بكالوريوس محاسبة  -جامعة البلقاء التطبيقية

•

الخبرات العملية:

• محاسب رئيسي في شركة بسطامي وصاحب التجارية  -نيسان األردن (.)2018 - 2014
•مدير مالي و اداري في الشركة المتكاملة لتطوير األراضي اعتبارا من  18اذار .2018
• امين سر مجلس ادارة الشركة المتكاملة لتطوير االراضي .
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 -5كبار مالكي األسهم والذين تزيد حصتهم عن :5%

كما في 31/12/2021

كما في 31/12/2020

االسم

الرقم

1

)(%النسبة

عدد األسهم

)(%النسبة

عدد األسهم

43.692

4,369,150

34.217

3,421,650

نقوال جورج نقوال أبو خضر

13.869

1,386,913

13.869

1,386,913

جورج نقوال جورج أبو خضر

2

12.380

1,238,049

16.595

1,659,512

األردنية لالستثمارات
الشركة
ّ
واالستشارات العامة

3

8.636

863,558

8.726

872,618

شركة تجارة المركبات

4

 -6الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
حاليــا منافســة كبيــرة؛ نظــرا لتعــدد المشــاريع واالســتثمارات العقاريــة ،ولكــن فــي مــا يتعلــق بالوضــع
يشــهد القطــاع العقــاري ًّ

أي وضــع تنافســي بيــن الشــركات فــي القطــاع
التنافســي للشــركة المتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار ،فإنهــا ال تحتــل ّ
العقــاري.

 -7درجة االعتماد على الموردين المحددين أو العمالء الرئيسيين ( محليا أو خارجيا) :
وخارجيا ،يشكلون  10%فأكثر من إجمالي
محليا
ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين
ًّ
ًّ
المشتريات و/أو المبيعات.

 -8الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركات أو أي من منتجاتها بموجب القانون
واألنظمة ،أو غيرها :
أي من منتجاتها بموجب القانون واألنظمة أو غيرها.
أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة ،أو ّ
• ال يوجد ّ
أي براءات اختراع ،أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.
• ال يوجد ّ
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 -9القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا التــي لهــا آثــار ماديــة علــى عمــل الشــركة أو قدرتهــا
التنافســية :
مــادي فــي عمــل الشــركة أو
أي قــرارات صــادرة عــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة أو غيرهــا ،ولهــا أثــر
ّ
• ال يوجــد ّ

منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية.

• ال تنطبق معاير الجوده الدولية على الشركة.
 -10الهيكل التنظيمي للشركة :يشمل الهيكل التنظيمي التالي جميع الكادر الوظيفي للشركة المتكاملة

لتطوير األراضي واالستثمار ،وشركة عين رباط ،وجميع الشركات التي تتبع إلدارة واحدة (مع وجود بعض المناصب الشاغرة).

مجلس االدارة
المدقق الخارجي

المستشار القانوني

اللجان المنبثقة من
مجلس االدارة
المدير العام
نائب المدير العام
السكرتارية

القسم الهندسي

قسم المبيعات والتسويق

مدير العمليات والمشاريع

مدير المبيعات والتسويق

المدير المالي واالداري

مهندس المشاريع

موظف مبيعات

رئيس قسم محاسبة

القسم المالي

منسق دعاية

مهندس مدني

محاسب

موظف تحصيل
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موظف موارد
بشرية

 –11عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
موضحة مؤهالتهم العلمية على النحو اآلتي:
تحتوي الشركة على أربعة ( ) 4موظفين،
ٌ

المؤهل العلمي

الشركة المتكاملة لتطوير
األراضي واالستثمار

شركة عين رباط العقارية

بكالوريوس

2

0

ثانوية عامة

1

0

بدون درجة علمية

1

0

اإلجمالي

4

0

 -11برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :
أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية.
لم تقم الشركة بإجراء ّ
 -12المخاطر التي تتعرض لها الشركة :
تــم رفــع قضيــة عماليــه علــى الشــركة مــن قبــل عــاء زيــاد المــرداوي ،وهــي حاليــا فــي يــد القضــاء ،وفــي حالــة خســارة القضيــة،
ســتتكبد الشــركة مبالــغ ماليــة حســب قــرار المحكمــة المختصــه لصالــح المدعــي و قــد اخــدت الشــركة المخصصــات الالزمــة
لذلــك.

 -13اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية :
مربعــا ،بســعر
• تــم بيــع قطعــة أرض رقــم  280حــوض رقــم  22رأس الجنــدي مــن أراضــي الفحيــص ،والبالــغ مســاحتها  1378متـ ًـرا
ً
ـارا (فقــط
ـارا
أردنيــا ال غيــر) للمتــر المربــع ،وبإجمالــي بلــغ  447,850دينـ ً
ـارا (فقــط ثالثمائــة وخمســة وعشــرون دينـ ً
بيــع بلـ َـغ  325دينـ ً
ًّ
أربعمائــة وســبعة وأربعــون ألفـ ًـا وثمانمائــة وخمســون دينـ ً
ـارا أردنيـ ًـا ال غيــر).
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• تحصيــل إيــرادات بــدل إيجــارات عــن تأجيــر المعــارض و المكاتــب التابعــة للشــركة والشــقق التابعــة لشــركة (عيــن ربــاط العقارية)؛
ممــا أدى إلــى تغييــر فــي قيمــة إيــرادات بــدل إيجــارات حســب الجــدول المبيــن أدنــاه:

2021

2020

السنة

152,265

125,716

القيمة

 -14األثــر المالــي للعمليــات ذات الطبيعــة غيــر المتكــررة التــي حدثــت خــال الســنة وال تدخــل ضمــن
نشــاط الشــركة الرئيســي :
• تم خالل الفترة تحقيق أرباح من بيع أسهم كما هو موضح في الجدول أدناه :

أرباح عملية البيع

قيمة البيع

الشركة

18,316.000

93,064.000

بنك المال

561.000

18,397.000

بنك االتحاد

2,817.000

25,839.000

شركة مناجم الفوسفات

-15السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق المســاهمين وأســعار
األوراق الماليــة :

2017

2018

2019

2020

2021

البيان

226,772

)(2,200,548

159,126

)(268,988

105,132

األرباح أو الخسائر
المحققة

0

0

0

0

0

األرباح الموزعة

9,693,344

9,534,363

9,551,029

9,183,482

9,297,351

صافي حقوق
المساهمين

0.750

0.890

0.610

0.650

1.890

أسعار األوراق المالية
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 -16تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية :

•

تحليل المركز المالي :

•

2020

2021

النسبة المالية

الرقم

4,464,426

4,666,656

رأس المال العامل

1

( )0.027دينار/سهم

 0.011دينار/سهم

عائد األسهم الواحد

2

 0.918دينار/سهم

دينار/سهم 0.930

القيمة الدفترية للسهم الواحد

3

%95.580

%95.847

نسبة الملكية

4

%4.420

%4.153

نسبة المديونية

5

 0.593مره

 2.032مره

القيمة السوقية إلى القيمة
الدفترية

6

0

%4.617

معدل دوران الموجودات

7

1 : 11.512

1 : 12.583

نسبة السيولة المتداولة

8

نتائج األعمال:

البيان

) (%النسبة

الفرق

2020

2021

139.084%

374,120

)(268,988

105,132

الربح  /الخسارة

140.741%

0.038

)(0,027

0.011

ربحية السهم

0.958%

92,045

9,608,191

9,700,236

موجودات الشركة

(5.139)%

)(21,824

424,709

402,885

مطلوبات الشركة

1.240%

113,869

9,183,482

9,297,351

حقوق المساهمين

الدخل الشامل الموحد

المركز المالي الموحد

المهمة والخطة المستقبلية للشركة:
 -17التطورات المستقبلية
َّ

• دراســة وبحــث جميــع الفــرص المتاحــه لالســتثمار فــي الســوق المحلــي ،ودراســة الفــرص االســتثمارية الخارجيــة

ســعيا الغتنــام الفــرص وتحقيــق أربــاح خــال األعــوام المقبلــة.

قطع من أراضي رأس الجندي المملوكة للشركة.
•السعي لبيع
ٍ
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 -18أتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركات التابعــة ومقــدار أتعــاب خددمــات أخــرى تلقاهــا
المدقــق أو  /و مســتحقة لــه:
• يتولــى تدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة المتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار وشــركة عيــن ربــاط العقاريــة الســادة المحاســبون
ـي ال غيــر) للشــركات
ـي (فقــط ســبعة آالف وخمســمائة دينــا ٍر أردنـ ّ
العصريــون؛ حيــث تبلــغ أتعابهــم الســنوية مبلــغ  7,500دينــا ٍر أردنـ ّ
ـي ال غيــر) بــدل إصــدار ميزانيــات باللغــة
جميعهــا شــامال ضريبــة المبيعــات ،ويضــاف لهــا مبلــغ  500دينا ٍر(فقــط خمســمائة دينــا ٍر أردنـ ّ
ـي ال غيــر).
ـي (فقــط ثمانيــة آالف دينــار أردنـ ّ
اإلنجليزيــة؛ ليصبــح صافــي المبلــغ المقبــوض خــال العــام  8,000دينــا ٍر أردنـ ّ

 -19األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة:
• الجدول التالي يوضح التغيرات التى حصلت على أسهم أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31/12/2021

رصيد

الجنسية

اسم العضو/الشخص االعتباري
وممثله
شركة نقوال أبو خضر وأوالدة

الرقم

2020

2021

55,087

15,087

أردني
ّ

4,369,150

3,421,650

أردني
ّ

نقوال أبو خضر

1,238,049

1,659,512

أردني
ّ

األردنية لالستثمارات واالستشارات
الشركة
ّ
العامة

0

0

أردني
ّ

اكرم عبدهللا سعيد شحرور

863,558

872,618

أردني
ّ

شركة تجارة المركبات

0

0

أردني
ّ

مروان لطفي وهبة تماري

1,500

1,500

أردني
ّ

محمد علي محمد ابراهيم

4

500

500

أردني
ّ

معالي مروان حنا سليمان الخيطان

5
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 -20عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا:

الشركات
المسيطر عليها
من قبل أشخاص
اإلدارة العليا

عدد األسهم
كما في
31/12/2020

عدد األسهم
كما في
31/12/2021

الجنسية

المنصب

االسم

الرقم

ال يوجد

16

22

أردني
ّ

المدير العام

أمجد غريب عبد
الرحيم البكري

1

ال يوجد

0

0

فلسطيني

مدير مالي

إسماعيل عبد
الجواد إسماعيل
الشافعي

2

 -21األوراق المالية المملوكة ألقارب اعضاء مجلس اإلدارة ،وأقارب أشخاص اإلدارة العليا:

عدد األسهم

الجنسية

الصلة

االسم

الرقم

والدة رئيس مجلس اإلدارة

ساميه حليم جريس
السلفيتي

1

دياال فوتي عيسى خميس

2

جورج نقوال جورج أبو خضر

3

2020

2021

362,132

367,632

أردني
ّ

128,533

128,533

أردني
ّ

زوجة رئيس مجلس اإلدارة

1,386,913

1,386,913

أردني
ّ

والد رئيس مجلس اإلدارة

• ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا للشركة.
• اليوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا للشركة.
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 -22الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :

2020

2021

رويال لالستثمارات التجارية
 :ويشغل منصب نائب هيئة
المديرين و يملك  96,559سهم

رويال لالستثمارات التجارية
 :ويشغل منصب نائب هيئة
المديرين و يملك 96,559
سهم

الجنسية

االردنية لالستثمارات
االردنية لالستثمارات واالستشارات
واالستشارات العامة  :ويشغل
العامة  :ويشغل منصب نائب
منصب نائب رئيس هيئة
رئيس هيئة المديرين و يملك 49%
المديرين و يملك  49%من
من اسهمالشركة
اسهمالشركة
الدولية للبطاريات السائلة :
مملوكة من قبل الشركة االردنية
لالستثمارات و االستشارات العامة

الدولية للبطاريات السائلة
 :مملوكة من قبل الشركة
االردنية لالستثمارات و
االستشارات العامة

شركة الخليج لتجارة السيارات
 :مملوكة بنسبة  60%للشركة
االردنية لالستثمارات

شركة الخليج لتجارة السيارات
 :مملوكة بنسبة  60%للشركة
االردنية لالستثمارات

اردني

االسم

الرقم

1

نقوال جورج نقوال ابو خضر

أي أسهم مسجلة باسم شركات مسيطر عليها من قبل اإلدارة العليا للشركة
• اليوجد ّ

 -23المزايا والمكآفات التي يتمتع بها كل من رئيس مجلس اإلدارة وأعضائها:
• بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام : 2021
بدل تنقالت مجلس االدارة 2020

المنصب

االسم

الرقم

2,500.000

رئيس مجلس االدارة

نقوال جورج ابوخضر

1

1,123.290

نائب رئيس مجلس االدارة

ميشيل الفرد ميخائيل حالق

2

1,376.700

نائب رئيس مجلس االدارة

اكرم عبدهللا سعيد شحرور

3

753,430

عضو مجلس

رامي الياس جورج الناعوري

4

1,746.580

عضو مجلس

معالي مروان حنا سليمان
الخيطان

5

2,500.000

عضو مجلس

محمد علي محمد ابراهيم

6

2,500.000

عضو مجلس

مروان لطفك وهبة تماري

7

المجموع

12,500.00
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 -24المزايا والمكآفات التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا:
إجمالي الرواتب

إجمالي الرواتب
والمكآفات

أمانة سر مجلس
اإلدارة

مكافآت

47,419.150

0

5,419.150

42,000

11,300.00

800.00

00.00

10,500

2021

المنصب

االسم

الرقم

المدير العام

أمجد غريب
البكري

1

مدير مالي

إسماعيل
الشافعي

2

 -25التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل عام :2021
• ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية.

-26العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو

الحليفــة ،أورئيــس مجلــس اإلدارة ،أو اعضــاء المجلــس ،أو المديــر العــام ،أو أي موظــف فــي الشــركة أو مــن
أقاربهــم :

• ال توجــد عقــود ومشــاريع وارتباطــات عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة ،أو الشــقيقة أو الحليفــة ،أو
أي موظــف فــي الشــركة أو مــن أقاربهــم.
رئيــس مجلــس اإلدارة ،أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام ،أو ّ

 -27مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي
• ال توجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.

 -28مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
• ال توجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

 -29اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام :2021
• عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي عقدت في عام  2021هي ستة ( )6اجتماعات.
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 - 30الوضع القانوني للشركة خالل عام :2021

•

ملخص القضايا المرفوعة من الشركة والشركات التابعة :

• اليوجد قضايا مرفوعة من الشركة و الشركات التابعة.

•

ملخص القضايا المرفوعة على الشركة والشركات التابعه:

• يوجد قضية عمالية مرفوعه من قبل عالء زياد مرداوي

 - 31قرارات مجلس اإلدارة :

•

إي أمــور جوهريــة ،قــد تؤثــر فــي اســتمرارية الشــركة فــي الســنة الماليــة
يقــر مجلــس إدارة الشــركة بعــدم وجــود ّ
ُّ

التاليــة.

•

فعال في الشركة.
يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية ،وتوفير نظام رقابة ّ
ُّ

•

يقر مجلس اإلدارة بصحة المعلومات الواردة في الكتيب السنوي ودقتها واكتمالها.
ُّ

22
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تقرير الحوكمة لعام 2021

يؤمــن مجلــس اإلدارة بأهميــة المؤسســية فــي تطويــر أداء نتائــج أعمــال الشــركة وتحســينها ،كمــا تتبنــى أفضــل القواعــد
أيضــا بتطبيــق بنــود الحوكمــة االلزاميــة
والمعاييــر فــي تطبيــق معاييــر الحوكمــة المؤسســية .ويلتــــــزم مجلــس اإلدارة ً
وتعليماتهــا الصــادرة عــن هيئــة األوارق الماليــة لعــام  ، 2017والنظــام األساســي للشــركة والقواعــد والسياســات الداخليــة
فــي تطويــر حوكمتهــا الداخليــة ،وإنجــاز المهــام الموكولــة مــن وضــع اإلســتراتيجيات والسياســات والخطــط المســتقبلية.

ـذي
ـذي أو غيــر تنفيـ ّ
 - 1أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن خــال الســنة ،وتحديدهــم (عضــو تنفيـ ّ
عضــو مســتقل أو غيــر مســتقل).

•

اعضاء مجلس االدارة من تاريخ  01/01/2021الى تاريخ 19/04/2021

الصفة

اسم الممثل
االعتيادي

الصفة

المنصب

اسم العضو

التسلسل

غيــر تنفيذي غير
مستقل

نقوال جورج أبو
خضر

عضو غير مستقل

رئيس المجلس

شركة نقوال أبو خضر
وأوالده

1

غيــر تنفيذي غير
مستقل

ميشيل الفرد
حالق

عضو غير مستقل

نائب رئيس
المجلس

األردنية
الشركة
ّ
لالستثمارات
واالستشارات العامة

2

غيــر تنفيذي غير
مستقل

السيد مروان
لطفك تماري

عضو غير مستقل

عضو

شركة تجارة المركبات

3

غيــر تنفيذي
مستقل

-

عضو مستقل

عضو

محمد علي محمد ابراهيم

4

غيــر تنفيذي
مستقل

-

عضو مستقل

عضو

رامي الياس جورج
الناعوري

5
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•

اعضاء مجلس االدارة من تاريخ  20/04/2021الى تاريخ 13/06/2021
الصفة

اسم الممثل
االعتيادي

الصفة

المنصب

اسم العضو

التسلسل

غيــر تنفيذي غير
مستقل

نقوال جورج أبو
خضر

عضو غير مستقل

رئيس المجلس

شركة نقوال أبو خضر
وأوالده

1

غيــر تنفيذي غير
مستقل

ميشيل الفرد
حالق

عضو غير مستقل

نائب رئيس
المجلس

األردنية
الشركة
ّ
لالستثمارات
واالستشارات العامة

2

غيــر تنفيذي غير
مستقل

السيد مروان
لطفك تماري

عضو غير مستقل

عضو

شركة تجارة المركبات

3

غيــر تنفيذي
مستقل

-

عضو مستقل

عضو

محمد علي محمد ابراهيم

4

تم التعيين بتاريخ
20/04/2021

عضو مستقل

معالي مروان حنا سليمان
الخيطان

5

غيــر تنفيذي
مستقل

•

عضو

اعضاء مجلس االدارة من تاريخ  14/06/2021الى تاريخ 31/12/2021
الصفة

اسم الممثل
االعتيادي

الصفة

المنصب

اسم العضو

التسلسل

غيــر تنفيذي غير
مستقل

نقوال جورج أبو
خضر

عضو غير مستقل

رئيس المجلس

شركة نقوال أبو خضر
وأوالده

1

غيــر تنفيذي غير
مستقل

اكرم عبدهللا
شحرور

عضو غير مستقل

نائب رئيس
المجلس

األردنية
الشركة
ّ
لالستثمارات
واالستشارات العامة

2

غيــر تنفيذي غير
مستقل

السيد مروان
لطفك تماري

عضو غير مستقل

عضو

شركة تجارة المركبات

3

غيــر تنفيذي
مستقل

-

عضو مستقل

عضو

محمد علي محمد ابراهيم

4

تم التعيين بتاريخ
20/04/2021

عضو مستقل

معالي مروان حنا سليمان
الخيطان

5

غيــر تنفيذي
مستقل

عضو
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•

العضويات التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة أخرى-:

•

نقوال جورج أبو خضر-:

• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي.
• عضو مجلس إدارة المجموعة العربية األوروبية للتأمين.

•

مروان لطفك وهبه تماري -:

• عضــو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي.

•

محمد علي محمدابراهيم -:

• عضو مجلس ادارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي .

• عضو مجلس ادارة المنتدى االقتصادي االردني .
• عضو جمعية رجال االعمال االردنيين .
• عضو اتحاد رجال االعمال العرب .
• عضو جمعية االعمال االردنية االوروبية .
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•

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  2021مع بيان عدد األعضاءالحاضرين:
عدد االجتماعات خالل سنة 2021

اجتماع 6

اجتماع 5

اجتماع 4

اجتماع 2

اجتماع 3

اجتماع 1

02/11/2021

23/06/2021

02/05/2021

29/04/2021

21/03/2021

20/01/2021

اسم العضو

الرقم

حاضر

حاضر

متغيب بعذر

متغيب بعذر

حاضر

حاضر

نقوال جورج ابو خضر

1

-

-

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ميشيل الفرد حالق

2

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

مروان لطفك تماري

3

متغيب بعذر

حاضر

حاضر

حاضر

-

-

معالي مروان حنا
سليمان الخيطان

4

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

محمد علي محمد
ابراهيم

5

حاضر

حاضر

-

-

-

-

اكرم عبدهللا سعيد
شحرور

6

-

-

-

-

حاضر

متغيب بعذر

رامي الياس جورج
الناعوري

7

•

اللجان المنبثقة عن لجان اإلدارة  :لجنة التدقيق ،وتتألف من السادة :
عدد االجتماعات خالل سنة  4 = 2021اجتماعات
مؤهالت اعضاء
المجلس

اسم العضو

الرقم

محمد علي محمد
ابراهيم

1
2

اجتماع 4
13/10/2021

اجتماع 3
26/07/2021

اجتماع 2
07/03/2021

اجتماع 1
11/02/2021

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

بكلوريوس ادارة
اعمال

-

-

حاضر

حاضر

ماجستير ادارة اعمال

رامي الياس جورج
الناعوري

-

-

حاضر

حاضر

بكالوريوس محاسبة

ميشيل الفرد حالق

3

حاضر

حاضر

-

-

ماجستير ادارة اعمال

اكرم عبدهللا شحرور

4

حاضر

متغيب بعذر

-

-

ماجستير هندسة نقل

معالي مروان حنا
سليمان الخيطان

5
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• اجتمعــت لجنــة التدقيــق مــع المدقــق الخارجــي لمــرة واحــده دون حضــور اي مــن اشــخاص االدارة العليــا او
مــن يمثلهــا مــع الســيد مدقــق الحســابات الخارجــي .

•

لجنة الترشيحات والمكافآت ،وتتألف من السادة :
عدد االجتماعات خالل سنة  2 = 2021اجتماع
مؤهالت اعضاء المجلس

اسم العضو

الرقم

معالي مروان الخيطان

1
2
3

اجتماع 2
13/12/2020

اجتماع 1
29/11/2021

متغيب بعذر

حاضر

ماجستير هندسة نقل

حاضر

حاضر

بكالوريوس ادارة اعمال

محمد علي محمد ابراهيم

حاضر

متغيب بعذر

بكالوريوس ادارة اعمال

نقوال جورج ابو خضر

•

لجنة الحوكمة ،وتتألف من السادة:

عدد االجتماعات خالل سنة  2 = 2021اجتماع
اجتماع 2

اجتماع 1

05/12/2021

28/11/2021

مؤهالت اعضاء المجلس

اسم العضو

الرقم

حاضر

حاضر

ماجستير هندسة نقل

معالي مروان الخيطان

1

حاضر

حاضر

بكالوريوس ادارة اعمال

محمد علي محمد ابراهيم

2

حاضر

حاضر

بكالوريوس ادارة اعمال

مروان لطفك تماري

3

28

•

لجنة إدارة المخاطر ،وتتألف من السادة -:

عدد االجتماعات خالل سنة  4 = 2020اجتماعات
مؤهالت اعضاء المجلس

اسم العضو

الرقم

محمد علي محمد ابراهيم

1
2

اجتماع 2
03/11/2021

اجتماع 1
29/04/2021

حاضر

حاضر

بكالوريوس ادارة اعمال

-

حاضر

بكالوريوس محاسبة

ميشيل الفرد حالق

حاضر

-

ماجستير ادارة اعمال

اكرم عبدهللا شحرور

3

حاضر

حاضر

بكالوريوس ادارة اعمال

مروان لطفك تماري

4

•

أعضاء مجلس اإلدارة ،ونبذة تعريفية عنهم :

•

نقوال جورج أبو خضر  /ممثل عن شركة نقوال أبو خضر وأوالده.

•

رئيس مجلس اإلدارة.

• تاريخ الميالد  7 :كانون الثاني 1970
• الشهادات العلمية  :بكلوريوس إدارة أعمال  -جامعة بوسطن 1991 -
• الخبــرات العمليــة  28 :ســنة فــي إدارة األعمــال ،والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات أبــو خضــر ،وعضــو إدارة غرفــة

التجــارة األمريكيــة فــي األردن.

•

عضويات مجالس اإلدارات:

•

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي.

• نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية األوروبية للتأمين.
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•

اكرم عبدهللا سعيد شحرور-ممثل الشركة األردنية لإلستثمارات و اإلستشارات العامة نائب رئيس
مجلس اإلدارة.

• نائب رئيس مجلس اإلدارة.

• تاريخ الميالد  26:نيسان 1957

•

•

الشهادات العلمية  :ماجستير ادارة اعمال  -نورث تكساس ستي يونفير ستي .

الخبرات العملية :

•

مدير ائتمان بنك الكويتي الوطني (  )1984-1990الكويت .

•

مدير بنك االنماء الصناعي (  ) 1991 - 1990االردن .الكويت .

•

مدير دائرة االئتمان  -بنك ظفار العوماني الغرنسي (  ) 1993 - 1991عمان .

• مدير تنفيذي  -مجموعة شركات ابو خضر (  ) 2017 - 1993االردن

•

مروان لطفك وهبة تماري  -ممثل شركة تجارة المركبات
• عضو مجلس اإلدارة.
• تاريخ الميالد  2 :كانون األول 1968
• الشهادات العلمية  :بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطون عام .1991

• الخبرات العملية:
•  26سنة في مجال تجارة المواد الغذائية  /شركة خاصة.
• عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي.
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•

محمد علي ابرهيم “القريوتي” -عضو مستقل.
• عضو مجلس اإلدارة .

• تاريخ الميالد 26 :شباط .1969
• الشــهادات العلميــة :بكالوريــوس ادارة اعمــال مــن جامعــة الزيتونــه ،دبلــوم محاســبة مــن كليــة المجتمــع العربــي  ،دبلــوم

تخصصــي فــي ادارة البنــوك مــن الســويد .

• الخبرات العملية:

ً
عاما خبرة في قطاع البنوك واالعمال المصرفية
• 31
• نائب رئيس/شريك في شركة نتاج لالستثمارات التجارية،
• مؤسس  /عضو مجلس ادارة شركة  WeCareللرعاية الصحية
• مستشار لعدة شركات محلية واجنبية في مجال تطوير االعمال،
• عضو مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
• مؤسس وعضو مجلس إدارة المنتدى االقتصادي األردني،
• عضو جمعية رجال اإلعمال األردنيين ،وعضو اتحاد رجال االعمال العرب وجمعية االعمال االردنية االوروبية .
• عضو مجلس امناء منتدى تطوير الهوية المؤسسية .

•

معالي مروان حنا سليمان الخيطان -عضو مستقل.
• عضو مجلس االدارة .

• تاريخ الميالد  02 :حزيران 1952

• الشهادات العلمية :ماجستير هندسة نقل من جامعة موسكو

• الخبرات العملية:
ً
وزيرا للنقل .
•

• مدير عام مؤسسة النقل العام سابقا.

• مدير عام الشركة المتكاملة للنقل المتعدد سابقا.
• عضو مجلس ادارة جامعة الشرق االوسط.
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•

•

أسماء األشخاص الذين يشغلون مناصب تنفيذية بالشركة -:

مالحظات

المنصب

االسم

الرقم

------

المدير العام

امجد غريب البكري

1

أمين سر مجلس االدارة

المدير المالي و اداري

اسماعيل عبدالجواد اسماعيل
الشافعي

2

يقــوم الســيد إســماعيل عبدالجــواد الشــافعي بمهــام ضابــط ارتبــاط الحوكمــة فــي

الشــركة كمــا فــي تاريــخ . 31/12/2021

يقر رئيـــس مجلس اإلدارة بصحة المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة واكتمالها.
• ُّ

أمين سر مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

إسماعيل الشافعي
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