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كلمُة رئيِس مجلِس اإلدارة
السادُة أعضاُء الهيئة العامَّة املحترمون

السالُم عليكم ورحمُة اهلل وبركاته؛ وبعد

يســــرُّني باألصالــــة عــــن نفســــي، وبالنيابــــة عــــن زمالئــي أعضــــاء مجلــــس اإلدارة أن أرحــَب بكم أجمــَل ترحيب، 
شــاكًرا لكــم تلبيــَة دعوتنــا لحضــور هــذا االجتمــاع. وإنــُه ملــن دواعــي ســروري أن أضــَع بيــن أيديكــم الكريمــة التقريــَر 
، والحســابات الختاميــة للشــركة عــن الفتــرة مــن 2019/01/01  إلــــى 2019/12/31، وأن نبحــَث مًعــا بعــض األمور  الســنويَّ

األخــرى التــي تــمَّ إدراجهــا ىلع جــدول األعمــال .

ــر  ــا. وقــد تأث ــردٍّ يف املنطقــة عموًم ــة مــن ت ــه األوضــاع السياســية واالقتصادي ــت إلي ــا آل ال يخفــى ىلع أحدكــم م
ــا، أو  ــة القائمــة حاليًّ ــق باملشــاريع العقاري ــًرا، وال ســّيما مــا يتعل ــًرا  كبي قطــاع العقــار يف األردن بهــذه األوضــاع تأثُّ
املنــوي إقامتهــا مــن قبــل الشــركات العقاريــة املختلفــة، إضافــة إلــى تأثُّــر تجــارة األراضــي والعقــارات )بيًعــا وشــراًء 
ــي  ــة، وال ســّيما الشــركات الت ــا انعكــس ســلبيًّا وبشــكل مباشــر ىلع ســيولة الشــركات العقاري ( بهــذه الظــروف؛ م
تمتلــك أراٍض يف مناطــق مختلفــة، والتــي تهــدف مــن امتالكهــا إلــى اســتثمارها يف املشــاريع العقاريــة الحضريــة، 
أو بغــرض البيــع و املتاجــرة، وتحقيــق مزيــٍد مــن األربــاح، مــا مــن شــأنه أن يزيــد مــن حقــوق املســاهمين يف الشــركة 

وُينّمــي أرباحهــم. 

إن الشــركة املتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار بوصفهــا إحــدى الشــركات املســاهمة العامــة املتخصصــة  يف 
املجــال العقــاري، قــد تاثــر فعليًّــا مــن هــذه األوضــاع االقتصاديــة، لكــنَّ ذلــك لــم يقــْف حائــاًل أمــام االســتثمار،  واملضّي 
قدمــا يف إقامــة املشــاريع التــي ســتحقق الربحيــة، إضافــة الــى االســتثمار يف املحافــظ االســتثمارية والتصــرف بهــا 

لتحقيــق أثــر إيجابــي يف ســيولة الشــركه وحقــوق املســاهمين .

وتســعى الشــركة ممثلــة بمجلــس إدارتهــا الكريــم، وطاقاتهــا كافــة؛ لتحقيــق أفضــل النتائــج املســتقبلية، بمــا يزيــد 
مــن درجــة الثقــة واملصداقيــة لــدى املســاهمين جميًعــا؛ إذ ســتنفُذ الشــركة خطًطــا ودراســات مســتقبلية لزيــادة 
الرقعــة االســتثمارية، وذلــك بزيــادة االســتثمار يف شــراء األراضــي وبيعهــا، وكذلــك الســعي إلنشــاء مشــاريع رياديــة، 

تحقــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا.

 لقــد أنشــأت الشــركة خــالل األعــوام املنصرمــة عــدًدا مــن املشــاريع، منهــا مشــروع ســكنيٌّ بيــَع منــه عــدد مــن 
الشــقق، وقــد توجهــْت الشــركة لعمليــة تأجيــر الشــقق الســكنية املتبقيــة؛ بهــدف تأميــن تدفقــات نقديــة ثابتــة.
ــت  ل ــَرْت بعــض املعــارض وحصَّ ــه، وأجَّ ــب العاصمــة عمــان، باعــت معظــم مكاتب وأقامــت الشــركة مشــروًعا يف قل
ــع  ــرة، ويتوق ــك الفت ــالل تل ــا خ ــة أعماله ــركة املارس ــة للش ــيولة الكافي ــن الس ــا أمَّ ــام 2019 ؛مم ــا ع ــرادات تأجيره إي
تأجيــر باقــي املعــارض خــالل العــام الحالــي 2020. أمــا يف مــا يخــصُّ األراضــي، فقــد قامــت الشــركة خــالل األعــوام 

املنصرمــة ببيــع جــزء مــن األراضــي التــي تــم َفرُزهــا مؤخــًرا.

و يف مــا يخــصُّ االســتثمار يف الســوق املالــي، فقــد قامــت الشــركة باالســتثمار يف بعــض األســهم اإلســتراتيجية؛ 
بهــدف تحقيــق أربــاح مــن خــالل التوزيعــات، أو بيــع األســهم بقصــد املتاجــرة.

ــرا؛ فــإن مجلــس اإلدارة الكريــم يشــكركم  شــكًرا جزيــاًل ىلع ثقتكــم الكريمــة باملجلــس، ويعدكــم أن يواصــل  وأخي
عملــه الــدؤوب، وســعيه الحثيــث؛ لتحقيــق أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا ورؤاهــا، وبمــا يجعلهــا مــن أهــمِّ الشــركات 

العقاريــة املتميــزة يف وطننــا الحبيــب.

                                                                                                                          رئيس مجلس اإلدارة

                                                                                                                               نقوال أبو خضر
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تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2019

1 - التكوين :
ــة محــدودة،  ــر األراضــي واالســتثمار، هــي شــركة مســاهمة عام ــة لتطوي إن الشــركة املتكامل
و)الشــركة( مســجلة يف ســجل الشــركات املســاهمةالعامة املحــدودة بتاريــخ 3 تشــرين الثانــي 1990 
ــال الشــركة  ــدى مراقــب الشــركات يف وزارة الصناعــه والتجــارة. ويتكــوَّن رأس م تحــت رقــم )210(، ل
املصــرح واملكتتــب بــه واملدفــوع بالكامــل مــن 12.000.000 ســهٍم اســميٍّ متســاوي القيمــة؛ إذ تبلــغ 
ــر العاديــة يف  ــه العامــة غي ــا واحــًدا. وقــد قــررت الهيئ ــاًرا أردنّي ــكل ســهم دين القيمــة االســمية ل
ــال  ــة رأس م ــادة هيكل ــاع ىلع إع ــة باالجم ــان 2016 املوافق ــخ 27 نيس ــد بتاري ــا املنعق اجتماعه

الشــركة ىلع النحــو التالــي:

تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ 12,000,000 دينــاٍر أردنــّي إلــى مبلــغ 7,216,700 دينــاٍر   •
أردنــّي مــن خــالل إطفــاء مبلــغ 4,783,300 دينــاٍر أردنــّي مــن الخســائر املتراكمــة إلــى نهايــة عــام 

.2015

إعادة رفع  رأس مال الشركة ليصبح 10,000,000 ديناٍر أردنّي، وذلك من خالل  •
 

• اكتتاب املساهمين التالية أسماؤهم بمبلغ 2,783,300 ديناٍر أردنيٍّ كما يلي:-

دينار / سهم االسم

600,000 نقوال جورج نقوال ابوخضر

1,300,000 جورج نقوال جورج

283,300 شركة تجارة املركبات

600,000 الشركة االردنية لالستثمارات و االستشارات العامة

2,783,300 املجموع

وقد اسُتكملت اإلجراءات أعاله لدى مراقب الشركات بتارخ 10 تموز 2016.

ــادة  ــران 2016 ىلع إع ــخ 21 حزي ــن بتاري ــارة والتموي ــة والتج ــر الصناع ــي وزي ــق معال ــد واف وق
ــاله. ــن أع ــركة، واملبي ــادي للش ــر الع ــة غي ــة العام ــرار الهيئ ــا لق ــركة؛ وفق ــال الش ــة رأس م هيكل

وتــمَّ أيًضــا اســتكمال إجــراءات تخفيــض أســهم رأس املــال لــدى مركــز إيــداع  األوراق املاليــة 
بتــارخ 26 تمــوز 2016، وقــد اســُتكملت إجــراءات تســجيل أســهم زيــادة رأس املــال لــدى مركــز إيــداع 

ــخ 1 اب 2016. ــة بتاري األوراق املالي
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 أنشطة الشركة الرئيسية : 
ــول أو  ــة، أو حق ــكات أو أبني ــر أي أراٍض أو ممتل ــي وتؤج ــتأجر وتقتن ــركة وتس ــتري الش أن تش
مقالــع مفتوحــة أو مغلقــة، أو آالت أو ماكينــات أو لــوازم، أو أّي أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة 
ضروريــة ألعمــال الشــركة، وأن ُتنشــئ وتبنــي وتصــون أّي أبنيــة أو مقالــع، تــرى الشــركة أنهــا ضروريــة 

ألعمالهــا.
أن تشــتري الشــركة جميــَع، أو قســًما مــن ممتلــكات أي شــركة والتزاماتهــا وتجارتهــا، أو تشــتري   •

مــن شــخص مــا، يملــك أو يقــوم بعمــل تــرى الشــركة أنــه مناســب ومفيــد ألعمالهــا.
ــا أو  ــا جميعه ــق غاياته ــرى، تتف ــركة أخ ــهم يف ش ــل ىلع أس ــركة أو تحص ــذ  الش أن تأخ  •
بعضهــا مــع غايــات الشــركة، أو مــن يقــوم بــأي عمــل يمكــن أن يفيــد الشــركة إفــادة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة.
•  أن تشــتري الشــركة األراضــي والعقــارات وتطورهــا وتفرزهــا وتســتصلحها، أو ُتعّدهــا إلقامــة 
ــك  ــا، وكذل ــا وترهنه ره ــياحية، وتؤجِّ ــة والس ــة والزراعي ــة والصناعي ــكانية والتجاري ــاريع اإلس املش

ــا. ــا وتبيعه ــاريعها وتصدره ــة بمش ــائية املتعلق ــواد اإلنش ــتورد امل تس
• غير ذلك من الغايات التي وردت يف عقد التأسيس الخاص بالشركة.

املوقع الجغرايف للشركة : -
• موقــع الشــركة الرئيســي يف مدينــة عمــان - شــارع مكــة - مجمــع بــرج املتكاملــة رقــم 146  

الطابــق األول مكتــب رقــم 106.
ال يوجــد للشــركة املتكاملــة أو شــركة عيــن ربــاط )الشــركة التابعــة( أيُّ فــروع داخــل اململكــة   •

األردنّيــة الهاشــمية أو خارجهــا.

 حجم االستثمار الرأسمالي للشركة: -
بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي للشــركة املتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار مــا نســبته   •
45,790% مــن إجمالــي املوجــودات كمــا يف 2019/12/31 مقارنــة بـــ 21,675% كمــا يف 2018/12/31 .

عدد املوظفين: -
• تحتوي الشركة ىلع أربعة )4( موظفين.

2 - الشركات التابعة )شركة عين رباط العقارية ( :-

صفة الشركة وتاريخ تسجيلها:
ُســجلت الشــركة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتحــت رقــم   •

21916 بتاريــخ 2010/06/01.
يبلغ رأس مال الشركة 1,000 دينار أردنّي  •

• نشاط الشركة وغاياتها :
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• ما عدا مكتب عقاري.
تملك األموال املنقولة وغير املنقولة لتنفيذ غايات الشركة.  •

• شراء أراٍض وإقامة شقق سكنية عليها وبيعها من دون فوائد ربوية.
• شراء األراضي وتملكها لغايات الشركة، ما عدا مكتب عقاري.

إدارة العقارات وتطويرها، ما عدا مكتب وساطة.  •

نسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة:
ــا  ــركة األم ( م ــتثمار ) الش ــي واالس ــر األراض ــة لتطوي ــركة املتكامل ــة الش ــبة ملكي ــغ نس تبل  •

ــة. ــاط العقاري ــن رب ــركة عي ــال ش ــن رأس م ــبته 100% م نس

عنوان الشركة:
ــم 146 -  ــة رق ــرج املتكامل ــة - ب ــارع مك ــان - ش ــة عم ــي يف مدين ــركة الرئيس ــع الش • موق

الطابــق األول - مكتــب 106 .

عدد املوظفين:
• ال يوجد يف الشركة موظفون كما يف 2019/12/31 .

الفروع:
• ال يوجد فروع للشركة كما يف 2019/12/31.

املشاريع اململوكة من قبل شركة عين رباط العقارية:
تملــك الشــركة املتكاملــة مشــروًعا إســكانيًّا يف منطقــة الشميســاني مكوًنــا مــن )12( اثنتــي   •
ــع ) 4(  ــى أرب ــي) 8 ( شــقق، وتبقَّ ــع ثمان ــم بي عشــرة  شــقة ســكنية متعــددة املســاحات، وقــد ت

شــقق تــم تأجيــر بعضهــا كمــا يف 2019/12/31 .

3- أعضاء مجلس اإلدارة، ونبذة تعريفية عنهم:

- نقوال جورج نقوال أبو خضر / ممثل عن شركة نقوال أبو خضر وأوالده.
رئيس مجلس اإلدارة.  •

تاريخ امليالد: 7 كانون الثاني  1970.  •
الشهادات العلمية: بكلوريوس إدارة أعمال - جامعة بوسطن – 1991.  •

الخبــرات العمليــة : 28 ســنة يف إدارة األعمــال، والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة شــركات أبــو   •
خضــر، وعضــو إدارة غرفــة التجــارة األمريكيــة يف األردن.

• عضويات مجالس اإلدارات:
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة املتكاملة للتأجير التمويلي.  •  

نائب رئيس مجلس إدارة املجموعة العربية األوروبية للتأمين.  •  
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ــة لالســتثمارات واالستشــارات  ــل الشــركة األردنّي ــاق  - ممث ــل ح ــرد ميخائي ــيل الف - ميش
العامــة.  

نائب رئيس مجلس اإلدارة.  •
تاريخ امليالد : 19 كانون الثاني 1959  •

الشهادات العلمية : بكالوريوس محاسبة - جامعة اليرموك  •
الخبرات العملية:  •

عضو جمعية مدققي الحسابات القانونية.  •  
عضويات مجالس اإلدارات:  •  

عضو مجلس إدارة الشركة املتكاملة للنقل املتعدد.  •  

- مروان لطفك وهبة تماري  - ممثل شركة تجارة املركبات
• عضو مجلس اإلدارة .

تاريخ امليالد : 2 كانون األول 1968  •
الشهادات العلمية : بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة جورج واشنطون عام 1991 .  •

الخبرات العملية:  •
•  26 سنة يف مجال التجارة املواد الغذائية / شركة خاصة.  

•  عضو مجلس إدارة الشركة املتكاملة للتأجير التمويلي.  

- رامي إلياس جورج الناعوري  -عضو مستقل.
• عضو مجلس اإلدارة.

تاريخ امليالد: 30 أيار 1975  •
الشــهادات العلميــة : ماجســتير إدارة أعمــال ) الجامعــة األردنّيــة(، بكالوريــوس هندســة   •

ميكانيــك ) الجامعــة األردنّيــة(.
الخبرات العملية:  •

عضو مجلس إدارة شركة تزويد للحاصالت الزراعية - جمهورية مصر العربية.  •  

- مروان حنا سليمان الخيطان  -عضو مستقل.
• عضو مجلس اإلدارة .

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

الخبرات العملية:  •
مدير عام مؤسسة النقل العام سابقا.  •  

مدير عام الشركة املتكاملة للنقل املتعدد سابقا.  •  
عضو مجلس إدارة جامعة الشرق األوسط.  •  
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4 - أشخاص اإلدارة العليا ونبذه تعريفية عنهم:

- أمجد غريب عبدالرحيم البكري
• املدير العام

تاريخ امليالد : 14 تموز 1966  •
الشهدات العلمية : بكالوريوس حقوق - جامعة بيروت العربية - لبنان - 1991  •

الخبرات العملية:  •
عضو مجلس أمانة عمان يف الفترة ) 2007-2005(  •  

مؤسس ومدير عام شركة اإلحداثيات العقارية.  •  
مدير عام الشركة لتطوير األراضي واالستثمار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2011.  •  

- إسماعيل عبد الجواد اسماعيل الشافعي
• املدير املالي

تاريخ امليالد: 13 تموز 1991  •
الشهدات العلمية: بكالوريوس محاسبة - جامعة البلقاء التطبيقية  •

الخبرات العملية:  •
محاسب رئيسي يف شركة بسطامي وصاحب التجارية - نيسان األردن )2014 - 2018(.  •  

مدير مالي الشركة املتكاملة لتطوير األراضي.  •  

5- كبار مالكي األسهم والذين تزيد حصتهم عن %5:

االسمالرقم
كما يف 2018/12/31كما يف 2019/12/31

)%(النسبةعدد األسهم)%(النسبةعدد األسهم

4,274,86342.3254,162,79641.216نقوال جورج نقوال أبو خضر1

1,386,91313.7321,386,91313.732جورج نقوال جورج أبو خضر2

 الشركة األردنّية لالستثمارات3
واالستشارات العامة

1,224,24512.1211,080,79710.701

8.203718,1687.111 828,485شركة تجارة املركبات4

6- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
يشــهد القطــاع العقــاري حاليًّــا منافســة كبيــرة؛ نظــرا لتعــدد املشــاريع واالســتثمارات العقاريــة، 
ولكــن يف مــا يتعلــق بالوضــع التنافســي للشــركة املتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار، فإنهــا ال 

تحتــل أّي وضــع تنافســي بيــن الشــركات يف القطــاع العقــاري.
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7- درجــة االعتمــاد ىلع املورديــن املحدديــن أو العمــاء الرئيســيين ) محليــا أو 
خارجيــا( :

ــا، يشــكلون %10  ــا وخارجيًّ ال يوجــد اعتمــاد ىلع مورديــن محدديــن أو عمــالء رئيســيين محليًّ
فأكثــر مــن إجمالــي املشــتريات و/أو املبيعــات. 

ــن  ــركات أو أي م ــا الش ــع به ــي تتمت ــازات الت ــة أو االمتي ــة الحكومي 8- الحماي
ــا : ــة، أو غيره ــون واألنظم ــب القان ــا بموج منتجاته

ال يوجــد أّي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة، أو أّي مــن منتجاتهــا بموجــب   •
القانــون واألنظمــة أو غيرهــا.

ال يوجد أّي براءات اختراع، أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.  •

9- القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غيرهــا التــي لهــا 
آثــار ماديــة ىلع عمــل الشــركة أو قدرتهــا التنافســية :

ال يوجــد أّي قــرارات صــادرة عــن الجهــات الحكوميــة واملنظمــات الدوليــة أو غيرهــا، ولهــا أثــر   •
مــادّي يف عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية.

• ال تنطبق معاير الجوده الدولية ىلع الشركة.

10– عدد موظفي الشركة وفئات مؤهاتهم:
تحتوي الشركة ىلع أربعة )4 ( موظفين، موضحٌة مؤهالتهم العلمية ىلع النحو اآلتي:

 شركة عين رباط
العقارية

 الشركة املتكاملة لتطوير
األراضي واالستثمار املؤهل العلمي

0 2 بكالوريوس

0 1 ثانوية عامة

0 1 ال يحمل مؤهاًل علميًّا

0 4 اإلجمالي

11- برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة :

اسم الدورةعدد املوظفينالرقم

11)XBRL(  ورشة عمل لتطبيق نظام االفصاح

12- املخاطر التي تتعرض لها الشركة :
تــم رفــع قضيــة ىلع الشــركة مــن قبــل شــركة ماجــد الدراويــش وشــريكه، وهــي حاليــا يف 
يــد لجنــة التحكيــم، ويف حالــة خســارة القضيــة، ســتتكبد الشــركة مبالــغ ماليــة حســب قــرار لجنــة 
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التحكيــم لصالــح املدعــي إضافــة إلــى مصاريــف التحكيــم.
13- اإلنجازات التي حققتها الشركة خال السنة املالية :

تــم بيــع قطعــة أرض رقــم 277 حــوض رقــم 22 رأس الجنــدي مــن أراضــي الفحيــص، والبالــغ   •
مســاحتها 1371 متــًرا مربًعــا، بســعر بيــع بلــَغ 345  دينــاًرا )فقــط ثالثمائــة وخمســة وأربعيــن دينــاًرا 
أردنيًّــا ال غيــر( للمتــر املربــع، وبإجمالــي بلــغ 472,955 دينــاًرا )فقــط أربعمائــة واثنيــن وســبعين ألًفــا 

ــا ال غيــر(. وتســعمائة وخمســة وتســعين دينــاًرا أردنيًّ
•تــم بيــع حصــة الشــركة يف مشــروع قبــرص بقيمــة 240,000 دوالٍر أمريكــي )مائتيــن وأربعيــن 

ألــف دوالٍر أمريكــي فقــط ال غيــر( وتحقيــق أربــاح مــن عمليــة البيــع.
ــة  ــقق التابع ــركة والش ــة للش ــارض التابع ــر املع ــن تأجي ــارات ع ــدل إيج ــرادات ب ــل إي • تحصي
ــب  ــارات حس ــدل إيج ــرادات ب ــة إي ــر يف قيم ــى تغيي ــا أدى إل ــة(؛ مم ــاط العقاري ــن رب ــركة  )عي لش

ــاه:  ــن أدن ــدول املبي الج

20182019  السنة

101,811.340 0 القيمة 

ــال  ــت خ ــي حدث ــررة الت ــر املتك ــة غي ــات ذات الطبيع ــي للعملي ــر املال 14- األث
ــي : ــركة الرئيس ــاط الش ــن نش ــل ضم ــنة وال تدخ الس

باعــت الشــركة حصتهــا يف مشــروع قبــرص بقيمــة 240,000 دوالٍر أمريكــيٍّ )فقــط مائتيــن   •
وأربعيــن ألــف دوالر أمريكــي ال غيــر(، وتحقيــق أربــاح مــن عمليــة البيــع.

• تم خالل الفترة تحقيق أرباح من بيع أسهم كما هو موضح يف الجدول أدناه : 

أرباح عملية البيع قيمة البيع  الشركة

 8,944.200552.490 التجمعات االستثمارية املتخصصة

 10,472.2651,598.495 املتكاملة للمشاريع املتعددة

15- السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر املحققــة واألربــاح املوزعــة وصــايف 
حقــوق املســاهمين وأســعار األوراق املاليــة :

20192018201720162015البيان

)574,127()416,732(226,772)2,200,548(159,126األرباح أو الخسائر املحققة

00000األرباح املوزعة
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20192018201720162015البيان

9,551,0299,534,3639,693,3449,382,4167,012,656صايف حقوق املساهمين

0.6500.6100.8900.7500.960أسعار األوراق املالية

16- تحليل املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها خال السنة املالية :

تحليل املركز املالي :

20192018النسبة املاليةالرقم

5,000,4877,303,907رأس املال العامل1

)0.220( دينار/سهم0.015 دينار/سهمعائد األسهم الواحد2

0.953 دينار/سهم0.955 دينار/سهمالقيمة الدفترية للسهم الواحد3

92.652%96.108%نسبة امللكية4

7.348%3.892%نسبة املديونية5

0.640  مرة0.681 مرهالقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية6

0 مرة4.760%معدل دوران املوجودات7

10.659 : 13.9301 : 1نسبة السيولة8

نتائج األعمال:

)%( النسبةالفرق20192018البيان

    الدخل الشامل املوحد

92.769%)2,041,422()2,200,548(159,126مجمل الربح / الخسارة

93.182%)0.205()0,22(0.015ربحية السهم

    املركز املالي املوحد

)3.428%()352,748(9,937,75810,290,506موجودات الشركة

)48.855%()369,414(386,729756,143مطلوبات الشركة
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)%( النسبةالفرق20192018البيان

0.175%9,551,0299,534,36316,666حقوق املساهمين

ة والخطة املستقبلية للشركة: 17- التطورات املستقبلية املهمَّ

تتوجــه إدارة الشــركة إلــى تأجيراملتبقــي مــن املعــارض املقامــة يف مجمــع بــرج املتكاملة،   •

وذلــك لتأميــن الشــركة بدخــل ثابــت.

ــي، ودراســة الفــرص  ــع الفــرص املتاحــه لالســتثمار يف الســوق املحل دراســة وبحــث جمي  •

ــة.   ــوام املقبل ــالل األع ــاح خ ــق أرب ــرص وتحقي ــام الف ــعيا الغتن ــة س ــتثمارية الخارجي االس

ــريك  ــاد ش ــة إيج ــركة ودراس ــة للش ــدي اململوك ــي رأس الجن ــن أراض ــٍع م ــع قط ــعي لبي الس  •

ــا. ــاريع عليه ــل مش ــام بعم ــل القي ــن أج ــتثمر( م )مس

إجراء الدراسات الالزمة لتقييم الفرص االستثمارية الخارجية.  •

18- أتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركات التابعــة ومقــدار أتعــاب خدمــات أخــرى 
تلقاهــا املدقــق أو / و مســتحقة لــه:

يتولــى تدقيــق البيانــات املاليــة للشــركة املتكاملــة لتطويــر األراضــي واالســتثمار وشــركة عيــن 

ربــاط العقاريــة الســادة املحاســبون العصريــون؛ حيــث تبلــغ أتعابهــم الســنوية مبلــغ 7,500 دينــاٍر 

ــة  ــامال ضريب ــا ش ــركات جميعه ــر( للش ــّي ال غي ــاٍر أردن ــمائة دين ــبعة آالف وخمس ــط س ــّي )فق أردن

املبيعــات، ويضــاف لهــا مبلــغ 500 ديناٍر)فقــط خمســمائة دينــاٍر أردنــّي ال غيــر( بــدل إصــدار ميزانيات 

باللغــة اإلنجليزيــة؛ ليصبــح صــايف املبلــغ املقبــوض خــالل العــام 8,000 دينــاٍر أردنّي )فقــط ثمانية 

آالف دينــار أردنــّي ال غيــر(.
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20- األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة:
ــس  ــاء مجل ــهم أعض ــت ىلع أس ــى حصل ــرات الت ــح التغي ــي يوض ــدول التال الج

اإلدارة كمــا يف 2018/12/31

 اسم العضو/الشخص االعتباريالرقم

وممثله

رصيدالجنسية
20192018

55,08755,087أردنّيشركة نقوال أبو خضر وأوالدة1

4,274,8634,162,796أردنّينقوال أبو خضر

 الشركة األردنّية لالستثمارات2
واالستشارات العامة

1,224,2451,080,797أردنّي

6,8004,550أردنّي ميشيل الفرد ميخائل حالق

828,485718,168أردنّيشركة تجارة املركبات3

00 أردنّيمروان لطفي وهبة تماري

5005,400 أردنّي مروان حنى سليمان الخيطان4

81,68881,688أردنّيرامي الياس جورج الناعوري5

21- األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا:

م
رق

ال
الجنسيةاملنصباالسم

 عدد األسهم
 كما يف

2019/12/31

 عدد
 األسهم
 كما يف

2018/12/31

 الشركات
 املسيطر

 عليها من قبل
 أشخاص اإلدارة

العليا
 أمجد غريب عبد1

الرحيم البكري
ال يوجد1616أردنّياملدير العام

 إسماعيل عبد الجواد2
إسماعيل الشافعي

ال يوجد00فلسطينيمدير مالي
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22- األوراق املالية اململوكة ألقارب اعضاء مجلس اإلدارة، وأقارب أشخاص اإلدارة العليا:

الجنسيةالصلةاالسمالرقم
عدد األسهم

20192018

128,533128,533أردنّيزوجة رئيس مجلس اإلدارةدياال فوتي عيسى خميس1

ــا  ــس اإلدارة أو اإلدارة العلي ــاء مجل ــارب أعض ــل أق ــن قب ــا م ــيطر عليه ــركات مس ــد ش ال يوج  •

ــركة. للش

اليوجد أسهم مملوكة من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا للشركة.  •

23- الشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :
20192018الجنسيةاالسم الرقم

نقوال جورج أبو خضر 1
 

أردنّي 
 

 رويل لاستثمار التجارية:
 ويشغل منصب نائب هيئة
 املديرين ويملك 96,559

 سهم

 رويل لاستثمار
 التجارية: ويشغل
 منصب نائب هيئة

 املديرين ويملك 96,559
سهم

 االردنية لالستثمارات
 واالستشارات العامة :

 ويشغل منصب نائب رئيس
 هيئة املديرين ويملك
 49% من اسهم الشركة

 االردنية لاستثمارات
 واالستشارات العامة
 : ويشغل منصب نائب
 رئيس هيئة املديرين
 ويملك 49% من اسهم

 الشركة
 الدولية للبطاريات

 السائلة : مملوكة من
 قبل الشركة االردنية

 لالستثمارات واالستشارات
 العامة

 الدولية للبطاريات
 السائلة : مملوكة
 من قبل الشركة

 االردنية لالستثمارات
 واالستشارات العامة

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

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

اليوجد أّي أسهم مسجلة باسم شركات مسيطر عليها من قبل اإلدارة العليا للشركة  •
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24- املزايا واملكآفات التي يتمتع بها كل من رئيس مجلس اإلدارة وأعضائها:
بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2019   •

بدل تنقات مجلس االدارة 2019املنصباالسمالرقم

 2,000.00رئيس مجلس االدارةنقوال جورج ابوخضر1

 2,000.00نائب رئيس مجلس االدارةميشيل الفرد ميخائيل حالق2

 2,000.00عضو مجلسرامي الياس جورج الناعوري3

 2,000.00عضو مجلسمروان حنا سليمان الخيطان4

 2,000.00عضو مجلسمروان لطفك وهبة تماري5

10,000.00املجموع

• بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018 و مقبوضة يف عام 2019

املنصباالسماسم العضوالرقم
 بدل تنقات
 مجلس االدارة

2019
ماحظات

 رئيس مجلسنقوال جورج ابوخضرشركة نقوال ابوخضر و اوالده1
1,200.00االدارة

 ميشيل الفرد ميخائيلالشركة االردنية لالستثمارات العامة2
حالق

 نائب رئيس
 تاريخ التعين39.45مجلس االدارة

2018/12/20

 الشركة االردنية لالستثمارات3
العامة

 نائب رئيسحليم الحديثي
 تاريخ االستقالة1,160.55مجلس االدارة

2018/12/19

 رامي الياس جورجعضو مستقل4
 تاريخ التعين831.78عضو مجلسالناعوري

2018/04/23

 مروان حنا سليمانعضو مستقل5
 تاريخ التعين831.78عضو مجلسالخيطان

2018/04/23

 تاريخ االستقالة368.22عضو مجلساكرم شحرورشركة الخليخ لتجارة السيارات6
2018/04/22

 تاريخ االستقالة368.22عضو مجلسايلي ايفيا ابكر بنيانشركة الدولية للبطاريات السائلة7
2018/04/22

 مروان لطفك وهبةشركة تجارة املركبات8
1,200.00عضو مجلستماري

6,000املجموع

 25- املزايا واملكآفات التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا:
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املنصباالسمالرقم
 إجمالي الرواتب

2019
مكافآت

 أمانة سر

 مجلس

اإلدارة

 إجمالي

 الرواتب

واملكآفات

 49,615.00   - 13,615.00 36,000.00املدير العامأمجد غريب البكري1

 11,345.00 700.00 325.00 10,320.00مدير ماليإسماعيل الشافعي2

26- التبرعات واملنح التي دفعتها الشركة خال عام 2019:

ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة املالية.

27- العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة املصدرة مع الشركات 
التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، أورئيس مجلس اإلدارة، أو اعضاء املجلس، أو 

املدير العام، أو أي موظف يف الشركة أو من أقاربهم :

ــة، أو  ــركات التابع ــع الش ــدرة م ــركة املص ــا الش ــات عقدته ــاريع وارتباط ــود ومش ــد عق ال توج

الشــقيقة أو الحليفــة، أو رئيــس مجلــس اإلدارة، أو أعضــاء املجلــس أو املديــر العــام، أو أّي موظــف 

يف الشــركة أو مــن أقاربهــم.
28- مساهمة الشركة يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي

ال توجد مساهمة للشركة يف حماية البيئة.
29- مساهمة الشركة يف خدمة املجتمع املحلي:

ال توجد مساهمة للشركة يف خدمة املجتمع املحلي.
30- اجتماعات مجلس اإلدارة خال عام 2019:

عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي عقدت يف عام 2019 هي ستة )6( اجتماعات.
31- الوضع القانوني للشركة خال عام 2019:

ملخص القضايا املرفوعة من الشركة والشركات التابعة :  •

يوجد قضايا مرفوعة من الشركة ىلع الغير قيمتها 153,204 )دينار أردنّي(. 

ملخص القضايا املرفوعة ىلع الشركة والشركات التابعه:  •

ــة  ــريكه بقيم ــش وش ــد الدراوي ــركة ماج ــل ش ــن قب ــركة م ــة ىلع الش ــة مرفوع ــد قضي يوج

ــا. ــاًرا أردنيًّ 196,522 دين
32- الهيكل التنظيمي للشركة:
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ــر  ــة لتطوي ــركة املتكامل ــي للش ــكادر الوظيف ــع ال ــي جمي ــي التال ــكل التنظيم ــمل الهي  يش

األراضــي واالســتثمار، وشــركة عيــن ربــاط، وجميــع الشــركات  التــي تتبــع إلدارة واحــدة )مــع وجــود 

ــاغرة (. ــب الش ــض املناص بع

مجلس االدارة
املدقق الخارجي

اللجان املنبثقة
عن مجلس االدارة

السکرتاریة

القسم املالي قسم املبیعات والتسویقالقسم الهندسي

مدیر العملیات واملشاریع

مهندس املشاریع

مدیر املبیعات والتسویق

املستشار القانوني

املدیر العام

نائب املدیر العام

املدیر املالي واالداري

رئیس قسم محاسبة

موظف موارد بشریة

مهندس مدني 

موظف مبیعات  

منسق دعایة

موظف تحصیلمحاسب

32- إقرارات مجلس اإلدارة :
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• يقرُّ مجلس إدارة الشركة بعدم وجود إّي أمور جوهرية، قد تؤثر يف استمرارية الشركة يف   

السنة التالية.
• يقرُّ مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية، وتوفير نظام رقابة فّعال   

يف الشركة.
• يقرُّ مجلس اإلدارة بصحة املعلومات الواردة يف الكتيب السنوي ودقتها واكتمالها.

رئيس مجلس االدارة

شركة نقوال ابوخضر و اوالده

يمثلها السيد نقوال جورج نقوال ابوخضر

نائب رئيس مجلس االدارة

الشركة االردنية لالستثمارات و االستشارات العامة

يمثلها السيد ميشيل الفرد ميخائيل حالق 

عضو مجلس االدارة

شركة تجارة املركبات

يمثلها تاسيد مروان لطفك وهبه تماري

عضو مجلس االدارة

السيد مروان حنا سليمان الخيطان

عضو مجلس االدارة

السيد رامي الياس جورج الناعوري

املــــدير العام

السيد امجد غريب البكري

املــــدير املالي

السيد اسماعيل عبد الجواد الشافعي
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تقرير الحوكمة لعام 2019

    يؤمن مجلس اإلدارة بأهمية املؤسسية يف تطوير أداء نتائج أعمال الشركة وتحسينها، كما 

تتبنى أفضل القواعد واملعايير يف تطبيق معايير الحوكمة املؤسسية. ويلتــــزم مجلس اإلدارة 

أيًضا بتطبيق بنود الحوكمة االلزامية وتعليماتها الصادرة عن هيئة األوارق املالية لعام 2017 ، 

والنظام األساسي للشركة والقواعد والسياسات الداخلية يف تطوير حوكمتها الداخلية، وإنجاز 

املهام املوكولة من وضع اإلستراتيجيات والسياسات والخطط املستقبلية.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين خالل السنة، وتحديدهم )عضو تنفيذّي أو غير تنفيذّي   .1

عضو مستقل أو غير مستقل(.

الصفةاملنصب اسم العضوالرقم
 اسم املمثل

االعتيادي
الصفة

رئيس املجلسشركة نقوال أبو خضر وأوالده1
 عضو غير

مستقل

 نقوال جورج أبو

خضر

  غيــر تنفيذي

غير مستقل

2
 الشركة األردنّية لالستثمارات

واالستشارات  العامة

 نائب رئيس

املجلس

 عضو غير

مستقل

 ميشيل الفرد
 ميخائيل

 حالق

   غيــر تنفيذي

غير مستقل

عضوشركة تجارة املركبات3
 عضو غير

مستقل

 السيد مروان
 لطفك تماري

   غيــر تنفيذي

غير مستقل

-عضو مستقلعضو مروان حنا سليمان الخيطان4
    غيــر تنفيذي

مستقل

- عضو مستقلعضورامي الياس جورج الناعوري5
    غيــر تنفيذي

مستقل

• العضويات التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة يف مجالس إدارة أخرى:-

 ال يوجد عضويات أليٍّ من أعضاء مجلس اإلدارة باستثناء:   

• نقوال جورج نقوال أبو خضر:-

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة املتكاملة للتأجير التمويلي.   •  

عضو مجلس إدارة املجموعة العربية األوروبية للتأمين.  •  
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•مروان لطفك وهبه تماري :-

• عضــو مجلس إدارة الشركة املتكاملة للتأجير التمويلي.

• ميشيل الفرد ميخائيل حالق  :-

• عضــو مجلس  إدارة الشركة املتكاملة للنقل املتعدد.

ب- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خال عام 2019 مع بيان عدد األعضاء الحاضرين:

اسم العضوالرقم
عدد االجتماعات خال سنة 2019

 اجتماع 1

2019/03/03

 اجتماع 2

2019/05/13

 اجتماع 3

2019/07/25

 اجتماع 4

2019/12/03

 اجتماع 5

2019/12/15

 اجتماع 6

2019/12/30

حاضرحاضرحاضرمتغيب بعذرحاضر حاضرنقوال جورج ابو خضر1

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر ميشيل الفرد ميخائل حالق2

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضرمروان لطفك وهيبة تماري3

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضرمروان حنا سليمان الخيطان4

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضررامي الياس جورج الناعوري5

اللجان املنبثقة عن لجان اإلدارة :

 ج – لجنة التدقيق، وتتألف من السادة :

اسم العضوالرقم
 مؤهات
 اعضاء

املجلس
عدد االجتماعات خال سنة 2019 = 4 اجتماعات

 اجتماع 1

2019/02/13

 اجتماع 2

2019/07/23

 اجتماع 3

2019/11/13

 اجتماع 4

2019/12/29

رامي الياس جورج الناعوري1
 ماجستير ادارة

اعمال
حاضر حاضرحاضر حاضر

 ميشيل الفرد ميخائل حالق2
 بكالوريوس

محاسبة
حاضر حاضر حاضر حاضر

مروان حنا سليمان الخيطان3
 ماجستير

هندسة نقل
 حاضر حاضرمتغيب بعذر حاضر
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 د- لجنة الترشيحات واملكافآت، وتتألف من السادة :

عدد االجتماعات خال سنة 2019 = 2 اجتماعمؤهات اعضاء املجلس اسم العضوالرقم

 اجتماع 1

2019/11/13

 اجتماع 2

2019/12/29

 حاضر حاضرماجستير هندسة نقلمروان حنا سليمان الخيطان1

حاضرمتغيب بعذربكالوريوس ادارة اعمالنقوال جورج نقوال ابو خضر2

 حاضر حاضربكالوريوس محاسبة ميشيل الفرد ميخائيل حالق3

ه- لجنة الحوكمة، وتتألف من السادة:

عدد االجتماعات خال سنة 2019 = 2 اجتماعمؤهات اعضاء املجلس اسم العضوالرقم

 اجتماع 1

2019/11/13

 اجتماع 2

2019/12/29

 حاضر حاضرماجستير هندسة نقلمروان حنا سليمان الخيطان1

حاضرحاضرماجستير ادارة اعمالرامي الياس جورج الناعوري2

 حاضر حاضربكالوريوس محاسبة ميشيل الفرد ميخائل حالق3

و- لجنة إدارة املخاطر، وتتألف من السادة :-

عدد االجتماعات خال سنة 2019 = 2 اجتماعمؤهات اعضاء املجلس اسم العضوالرقم

 اجتماع 1

2019/11/13

 اجتماع 2

2019/12/29

 حاضر حاضرماجستير هندسة نقلمروان حنا سليمان الخيطان1

حاضرحاضربكالوريوس محاسبة ميشيل الفرد ميخائل حالق2

 حاضر حاضربكالوريوس ادارة اعمالمروان لطفك وهبه تماري3

ز- أعضاء مجلس اإلدارة، ونبذة تعريفية عنهم :

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

رئيس مجلس اإلدارة.  •  

تاريخ امليالد : 7 كانون الثاني 1970  •  
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الشهادات العلمية : بكلوريوس إدارة أعمال - جامعة بوسطن - 1991  •

الخبرات العملية : 28 سنة يف إدارة األعمال، والرئيس التنفيذي ملجموعة شركات أبو خضر،   •

وعضو إدارة غرفة التجارة األمريكية يف األردن.

• عضويات مجالس اإلدارات:

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة املتكاملة للتأجير التمويلي.  •  

نائب رئيس مجلس إدارة املجموعة العربية األوروبية للتأمين.  •  

ميشيل الفرد ميخائيل حالق  - ممثل الشركة األردنّية لالستثمارات واالستشارات العامة.    •

نائب رئيس مجلس اإلدارة.  •  

تاريخ امليالد: 19 كانون الثاني 1959  •  

الشهادات العلمية : بكالوريوس محاسبة - جامعة اليرموك  •  

الخبرات العملية:  •

عضو جمعية مدققي الحسابات القانونيين.  •  

عضويات مجالس اإلدارات:  •  

نائب عضو مجلس إدارة الشركة املتكاملة للنقل املتعدد.  •  

مروان لطفك وهبة تماري  - ممثل شركة تجارة املركبات  •  

عضو مجلس اإلدارة.  •

تاريخ امليالد : 2 كانون األول 1968  •  

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

الخبرات العملية:  •

26 سنة يف مجال تجارة املواد الغذائية / شركة خاصة.  •  

عضو مجلس إدارة الشركة املتكاملة للتأجير التمويلي.  •  

• رامي الياس جورج الناعوري  -عضو مستقل.

عضو مجلس اإلدارة .  •  

تاريخ امليالد: 30 أيار 1975  •  

الشهادات العلمية: ماجستير إدارة أعمال ) الجامعة األردنّية(، بكالوريوس هندسة   •  

ميكانيك ) الجامعة األردنّية(.
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الخبرات العملية:  •

عضو مجلس إدارة شركة تزويد للحاصالت الزراعية جمهورية مصر العربية.  •  

مروان حنا سليمان الخيطان  -عضو مستقل.  •  

عضو مجلس اإلدارة .  •

تاريخ امليالد : 02 حزيران 1952  •  

الشهادات العلمية :ماجستير هندسة نقل من جامعة موسكو.  •  

الخبرات العملية :  •

مدير عام مؤسسة النقل العام سابقا.  •  

مدير عام الشركة املتكاملة للنقل املتعدد سابقا.  •  

عضو مجلس إدارة جامعة الشرق األوسط.  •  

ي- أسماء األشخاص الذين يشغلون مناصب تنفيذية بالشركة :-

ماحظاتاملنصباالسمالرقم

------املدير العامامجد غريب البكري1

أمين سر مجلس االدارةاملدير املالياسماعيل عبدالجواد اسماعيل الشافعي2

•يقوم السيد إسماعيل عبدالجواد الشافعي بمهام ضابط ارتباط الحوكمة يف الشركة 2019/12/13 .

يقرُّ رئيـــس مجلس اإلدارة بصحة املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير الحوكمة  واكتمالها. 

                   رئيس مجلس اإلدارة                                          أمين سر مجلس اإلدارة  

                  نقــــوال أبو خضـــــر                                           إسماعيل الشافعي   
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