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مــجـلـس اإلدارة
تم انتخاب مجلس االدارة بتاريخ 2019/04/23
رئيس مجلس اإلدارة
شركة الرصافة للمشاريع االسكانية
السيد محمد طه القسيم الحراحشه
نائب رئيس مجلس اإلدارة
شركة الرفاعيات لالستثمار و التطوير العقاري ويمثلها
السيد محمد أحمد محمد الرفاعي
عضــــو
شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة ويمثلها
السيد داوود نايف علي اسكندراني
عضــــو
شركة هيوبلس التجارية و يمثلها
السيد حسين جميل عبدالمعطي قطيشات
عضــــو
شركة برج بيزا لالستيراد والتصديرويمثلها
السيد سامر عبدهللا حسين كشوقه
عضــــو
السيده ساميه سعيد يوسف ضيازاده
منذ 2020/10/25
عضــــو
شركة بلوتو للمشاريع االسكانية ويمثلها
السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان
عضــــو
السيد طه محمد طه الحراحشة
 2019/04/23و لغاية 2020/10/25
مدققو الحسابات السـادة
محاسبون عصريون ( ( NEXIA International
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كلمة رئيس المجلس

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،
يسعدني أن أرحب بكم بإسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وبإسم كافة العاملين في شركة
التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان  ،شاكرين و مقدرين إهتمامكم وحضوركم  .املين أن يوفقنا هللا
عز وجل وإياكم في تداول ومناقشة المواضيع المدرجه على جدول إجتماعنا هذا واإلطالع على
البيانات المالية . 2020
كما ويسرني أن أعرض عليكم موجزا ألهم اإلنجازات والنتائج التي تحققت عام  2020إضافة إلى
إستعراض التطلعات و األهداف و المشاريع المستقبلية من خالل الرؤية االسترتيجية لعام  2021وأود
أن ألفت إنتباهكم لمراعتنا الشديدة في هذا التقرير متطلبات اإلفصاح القانونية لهيئة األوراق المالية
حضرات السادة المساهمين ،
باألصالة عن نفسي وبالنيابةعن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أتقدم إليكم بجزيل الشكر لدعمكم
ومؤازرتكم لشركتكم في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها المرجوة .
حرصت الشركة على إستثماراتها على الرغم من ظروف أزمة كورونا و تأثيرها الكبير خاصة على
القطاعات االقتصادية و ما نتج عنها من تحديات على مستوى العالم و منطقتنا العربية بشكل خاص.
كما أود أن أعبر عن شكري وإعتزازي بموظفي الشركة وكافة العاملين فيها إلخالصهم وتفانيهم في
خدمة شركتهم ورغم كل ما سبق من ظروف إقتصادية صعبة و تحديات بسبب جائحة كورونا.
نسأل هللا القدير أن يوفقنا جميعا لما نصبوا له في ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا
الثاني بن الحسين المعظم .
رئيس مجلس اإلدارة
محمد الحراحشه
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تقــرير مجلــس اإلدارة
مقدمــة:
إن أهم المعيقات التي تواجه الشركات هي الظروف الصعبة التي يمر بها االقتصااد األردناي مان ناحياة
وذلك نتيجة وباء كورونا التي ادت في عام  2020الى اغالقات بالحظر الشاامل واغالقاات بعال القطاعاات ،
وماان ناحيااة اخاارى المنافسااة الشااديدة فااي السااوق االردنااي  ،وقااد قمنااا بحمااد هللا ماان الحفاااظ علااى المشاااريع
االستراتيجية المهمة والحصول على مشاريع جديدة لعام  2020والتاي أدت الاى نماو الشاركة وثباات موقعهاا
في السوق االردني .
إنجازات الشركة للعام :2020
 تم إحالة عطاء تقديم خدمة الطعام والشراب للمرة الثانية للهيئة الطبية الدولياة  IMCفاي مستشافى
األزرق ،ومخيم األزرق لالجئين ولمدة عامين .
 تم إحالة عطاء تقديم خدمة الطعام والشراب للشركة الشركة االردنية الهندياة لسسامدة  JIFCOفاي
سكنات الشركة في موقع الشيدية.
 تم إحالة عطاء تقديم خدمة الطعام والشراب للشركة الشركة االردنية الهندياة لسسامدة  JIFCOفاي
مصنع الشركة في موقع الشيدية.
 تم إحالة عطاء تقديم خدمة الطعام والشراب لشركة اسمنت القطرانة في موقع القطرانة.
 البدء في بناء سكنات جديده داخل مدينة التجمعات الصناعية مما سايؤدي الاى ارتفااع فاي موجاودات
الشركة والى ارتفاع في ايراداتها .
 استمرار الشركة بخطتها المتبعة في نشااط اإلساكان مان الناحياة التساويقية ،مماا أدى إلاى المحافظاة
على إرادات اإلسكانات لعام . 2020
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اإلمكانات واالمتيازات المتاحة:
باإلضافة إلى الخبرات المكتسبة ومزايا الحجم والموقع عمدت الشركة منذ بداية النشاط إلى التطوير
المستمر للبرامج ،الكوادر والمرافق بما يتماشى مع حاجات العمال ومتطلبات صاحب العمل من جهة ومعايير
شركات التقييم العالمية والجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى ،هذا إضافة إلى المزايا اإلضافية التي
نعمل على تعظيم فرص اإلفادة منها :
 البنية التحتية المتخصصة (أكثر من  40ألف متر مربع من اإلسكانات  ،أكثر من  1250متر مربعمخصصة للمطابخ المركزية والمستودعات).
 العمل ضمن موقع مدينة التجمعات الصناعية وما تحتويه من بنىة تحتية وخدمات. التمرس في التعامل مع كافة متطلبات الشركات العالمية ( %72من عمالء الشركة من األجانب). اإلستعداد الكامل في إستقبال و خدمة أعداد كبيرة مباشرة. مواكبة أدق وأحدث مواصفات ومقاييس تقديم الخدمة. القدرة على التعامل مع مختلف الجنسيات والمستويات. -التعاون المستمر مع وزارة العمل في مشاريع التشغيل الوطنية.
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اإلفصاحات الواجب تضمينها في التقرير السنوي
بموجب قانون هيئة األوراق المالية
 -1أنشطة الشركة الرئيسية
أنشطة الشركة الرئيسية:
يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة في إنشاء وشراء وإدارة جميع أنواع مرافق التغذية والمطاعم لتقديم
خدمات التغذية للشركات واألفراد إضافة إلى إنشاء وشراء جميع أنواع المباني السكنية وتقديم خدمات اإلسكان
المتخصص ،من خالل شركاتها التابعة وهما شركة التجمعات للخدمات المساندة وشركة التجمعات لخدمات المرافق
الجامعية.
أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
المكتب الرئيسي  :المكاتب الرئيسية مدينة التجمعات الصناعية  /عمان
هاتف – 4022928 :فاكس4022927 :
مـكـتب فـرعــي  )24( :شارع عبدالحميد باديس  /الشميساني – عمان
هاتف - 5670090 :فاكس5670616 :
وبلغ عدد موظفيها  66موظفا .
حجم اإلستثمار الرأسمالي:
يبلغ رأسمال الشركة ( )10مليون دينار وإجمالي حقوق المساهمين (  ) 8,772,816دينارا وإجمالي المــوجودات
( )9,673,993دينارا.

 -2وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها
شركة التجمعات للخدمات المساندة ذ.م.م: .
شركة مملوكة بالكامل لشركة التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان م.ع.م .ويبلغ رأسمالها خمسة ماليين دينار أردني
وتدير خدمات التغذية واإلسكان في مدينة التجمعات الصناعية ص ب  14الرمز البريدي  11636هاتف 4022928
فاكس 4022927
شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية ذ.م.م: .
شركة مملوكة بالكامل لشركة التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان م.ع.م .ويبلغ رأسمـــالها ( )350ألف دينار أردني
وتدير عقود التغذية واإلسكان الخارجي – خارج المدينة الصناعية  -وتقع في مدينة التجمعات الصناعية ص ب 14
الرمز البريدي  11636هاتف  4022928فاكس 4022927

8

-3أ بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة و نبذه تعريفية عن كل منهم
رئيس مجلس اإلدارة

محمد طه القسيم الحراحشه

تاريخ العضوية

2019/04/23

تاريخ الميالد

1957

الشهادات العلمية و سنة
التخرج

بكالوريوس اداب 1978

الخبرات العملية

الوظيفة الحالية

نائب رئيس المجلس
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة التخرج

الخبرات العملية

الوظيفه الحالية
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عضو مجلس ادارة شركة االسراء لالستثمار و التمويل االسالمي
عضو مجلس ادارة الشركة النموذجية للمطاعم
عضو مجلس ادارة صندوق الزكاة االردني
رئيس مجلس ادارة شركة جنوب لاللكترونيات
رئيس مجلس ادارة شركة تهامة لالستثمارات المالية
رئيس مجلس إدارة لمصانع الخزف األردنية
عضو مجلس ادارة شركة المجموعه العربية االردنية للتأمين – حاليا
رئيس مجلس ادارة شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان
رئيس هيئة مديرين لشركه االردنية السعودية االماراتية لالستثمارات المالية
رئيس مجلس ادارة شركة الرصافه للمشاريع اإلسكانية
عضو هيئة مديرين لشركة االنمائيه للتعليم واالستثمار محدوده المسؤوليه
عضو هيئة مديرين أكاديمية السلط
يمتلك عدة شركات في مجال النقل و التعليم و الصناعة

محمد أحمد محمد الرفاعي
2019/04/23
1971
بكالوريوس محاسبة الجامعة األردنية 1993
مسؤول في دائرة االئتمان  /بنك اإلسكان من  1993/06/01الى 1996/10/30
المدير العام  /لشركة عبر العالم لالتصاالت من  1999/01/01الى 2008/04/30
الرئيس التنفيذي لشركة بيت اإلستثمار من 2008/05/04
عضو مجلس إدارة شركة الجنوب لاللكترونيات
عضو مجلس إدارة رم عالء الدين للصناعات الهندسية
عضو مجلس إدارة شركة األولى للتأمين
عضو مجلس اإلدارة شركة األولى للتمويل

الرئيس التنفيذي لشركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية
نائب الرئيس لشركة التجمعات لخدمات الغذية واالسكان
عضو مجلس إدارة في شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة
عضو مجلس اداره لمصانع الخزف األردنية

اسم عضو مجلس اإلداره

داوود نايف علي اسكندراني

تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج

2019/04/23
1969

الخبرات العملية

الوظيفه الحالية

متقاعد من القوات المسلحه األردنية .2009
مدير عام شركة األمان لالستشارات األمنيه والحماية– سابقا.
عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف األردنية.
نائب رئيس هيئة المديرين في شركة السليم لالتصاالت ذ.م.م.
عضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده  /سابقا.
عضو مجلس ادارة شركة بلوتو للمشاريع االسكانية مساهمه الخاصه .
نائب رئيس مجلس اداره شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
مدير عام لشركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان
نائب رئيس و العضو المنتدب لشركة التجمعات االستثمارية المتخصصة
عضو مجلس دارة في شركة بيت االستثمار للخدمات المالية

اسم عضو مجلس اإلداره

ساميه سعيد يوسف ضيازاده

تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج

2020/10/25
1958
محاسبة

الخبرات العملية
الوظيفه الحالية
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بكالوريوس في علم النفس وعلوم سياسة من الجامعة األردنية 1992

شركة بترول أبو ظبي الوطنية
رئيسة قسم االسهم بنك االتحاد – أبوظبي
مديرة قسم االسهم بنك الخليج االول -أبو ظبي
مسؤولة اكتتاب شركة إعمار االماراتية – دبي
المدير المالي لشركة األردنية السعودية االماراتية لالستثمارات المالية

اسم عضو مجلس اإلداره

حسين جميل عبدالمعطي قطيشات

تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج
الخبرات العملية
الوظيفه الحالية

2019/04/23
1956

اسم عضو مجلس اإلداره

بكالوريوس في القانون
مستشار قانوني
مستشار قانوني

سامر عبدهللا حسين كشوقه

تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج
الخبرات العملية
الوظيفه الحالية

اجازة المحاماة منذ 2003
محامي

اسم عضو مجلس اإلدارة

عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان

تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج

2019/04/23
1971

الخبرات العملية
الوظيفه الحالية

2019/04/23
1976
بكالوريوس قانون 2000

دبلوم صيدليه 1992
عضو في مجلس ادارة األردنية للتطوير و االستثمار المالي
عضو في مجلس ادارة شركة المتكاملة للمشاريع المتعدده
عضو مجلس ادارة في شركة بيت االستثمار للخدمات المالية
أعمال حره

3ب – بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة السابقين و نبذه تعريفية عن كل منهم
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اسم عضو مجلس اإلداره

طه محمد طه الحراحشه

تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج
الخبرات العملية
الوظيفه الحالية

 2019/04/23و لغاية 2020/10/25
25/10/1987
الثانوية العامة
نائب رئيس مجلس اداره في شركة تهامه لإلستثمارات المالية
أعمال حره

3ج – بيان بأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم:
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اإلسم

السيد داوود نايف علي اسكندراني

المنصب

مدير عام

تاريخ التعيين

2015/12/8

تاريخ الميالد

1969

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

بكالوريوس في علم النفس وعلوم سياسية من الجامعة األردنية 1992

الخبرات العملية

متقاعد من القوات المسلحه األردنية .2009
مدير عام شركة األمان لالستشارات األمنيه والحماية– سابقا.
عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف األردنية.
عضو مجلس إدارة شركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية.
نائب رئيس مجلس اداره شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة م.ع.م
نائب رئيس هيئة المديرين في شركة السليم لالتصاالت ذ.م.م.
عضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده  /سابقا.
عضو مجلس ادارة شركة بلوتو للمشاريع االسكانية مساهمه الخاصه .

اإلسم

السيد فادي أحمد فتحي عمر مصطفى

المنصب

المدير المالي

تاريخ التعيين

2015/11/8

تاريخ الميالد

1972

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

بكالوريوس محاسبة – جامعة الزيتونة األهلية 2001

الخبرات العملية:

شركة هير لالجهزة الكهربائية رئيس قسم المحاسبة 2007-2002
شركة الديار والديرة لالستيراد والتصدير /سوريا مدير مالي وإداري 2011-2007
شركة رم عالء الدين للصناعات الهندسية رئيس قسم الحسابات 2015-2012

 -4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة.
عدد األسـهم
2019

النسبة %

عدد األسـهم
2020

النسبه

1

خلف علي سعيد النوايسه

99,999

%1

999,000

%10

2

نضال محمود عبد الحميد الضمور

50,000

%.5

700,000

%7

3

شركة التجمعات االستثمارية
المتخصصة

611,200

%6

611,200

%6

4

عارف رفيق عارف دياب

514,176

%5

514,176

%5

الرقم

ا ٍالســــــم

 -5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :
يوجد منافسه للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية محليا مع موردي خدمات التغذية ،وأن المخاطر التي تتعرض
لها الشركة تتمثل في المنافسة بينها وبين شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال.
 -6درجة اإلعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين محليا وخارجيا
التسلسل اسم المورد
مؤسسة حبوب للصناعات الغذائية
1
الخليج العربي لمنتجات االلبان واالغذية
2
محالت فواز المعاني
3
مؤسسة هيثم صالح للمواد البالستيكية
4
شركة ابراهيم القواسمي وطارق القواسمي
5
شركة االلبان االردنية  -مها
6
مؤسسة التقى للخدمات المساندة
7
شركة محمود الشرقطلي التجارية واوالدة
8
مركز فرح وسامي للتوزيع
9
مؤسسة خالد الغياث
10

13

النسبة
%8
%8
%13
%13
%25
%3
%9
%2
%3
%16

القيمة بالدينار االردني
30,583.497
31,556.950
51,500.000
53,610.000
100,549.000
10,295.000
37,545.990
8,652.900
12,892.890
61,839.957

التسلسل اسم العميل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شركة جرش التقليدية لصناعة المالبس واألزياء المحدودة
مصنع العاج لصناعة المالبس
شركة المقام لصناعة المالبس
شركة الهيئة الطبية االزرق
شركة الصافي لصناعة المالبس
شركة أطلنطا لصناعة المالبس
Jordan India Fertilizer Company
Jordan Chemicals Company
مطعم قوت  /جبل عمان
Qatrana Cement Company

النسبة
%18
%10
%8
%4
%5
%7
%38
%5
%2
%2

القيمة بالدينار
االردني
263,282.400
140,231.121
113,329.825
59,306.650
67,320.000
100,928.580
545,398.650
71,463.766
29,814.148
32,343.666

 -7الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
ال تتمتع الشركة أو أي من منتجاتها بأي حماية حكومية أو امتيازات بموجب القوانين واألنظمة وغيرها.
ال يوجد لدى الشركة براءة إختراع أو حقوق امتياز.
ال يوجد قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها
التنافسية.
ال توجد معايير جودة دولية خاصة بنشاطات الشركة.
 -8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها
التنافسية .
لم يصدر أي قرارات عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو
قدرتها التنافسية .
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 -9أ -الهيكل التنظيمي للشركة.

سياسة التعيين - :
إن أداء وإنجازات شركة التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان م .ع .م يعتمد أساسا على نوعية القوى العامله
لديها ،حيث أنهم يشكلون واحدا من أهم األصول الثابته لديها  .لذا فإن إجراءات التوظيف والتعيين لدى الشركة
وطريقة اإل ختيار للموظفين ذوي المؤهالت المميزة يتم بمهنية عالية  ،وتعتبر واحده من أهم العوامل التي
تستدعي تشجيع وجذب المستخدمين المحتملين للتقدم لهذه الوظيفة وذلك ضمن إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين
المتقدمين ومقاييس ومعايير متساوية مرتبطه فقط بمتطلبات العمل .
سياسة التدريب والتطوير - :
تلتاازم الشااركة بالتاادريب والتطااوير المسااتمر لموظفيهااا وهااذه السياسااة تاام تصااميمها ماان خااالل المباااد األساسااية
التالية-:
 تشجيع وتطوير الفرص والمنافذ للدخول للتدريب المناسب والمهارات المطلوبة للوظائف الحالية والمستقبلية .
 تقديم وتوفير البيئة المناسبة للعمل مما يساعد على التطوير الشخصي والذاتي للماوظفين وهاذا ياؤدي الاى تساهيل
عملية التشاور والتعاون بين المدراء والموظفين والتواصل بينهم .
الرواتب التي تم دفعها لإلدارة التنفيذية :
بلغ إجمالي الرواتب التي تحملتها الشركة لإلدارة التنفيذية مبلغ ( )73,205دينار
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 - 9ب -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم.
بلغ عدد الموظفين العاملين لصالح الشركة ( )66موظفا ؛ وفئات مؤهالتهم كما أدناه:
عدد الموظفين

المؤهل العلمي
التجمعات لخدمات
التغذية واإلسكان

التجمعات للخدمات
المساندة

التجمعات لخدمات
المرافق الجامعية

المجموع

ماجستير

0

0

0

0

بكالوريــوس

0

5

6

11

دبلـــــوم

0

1

1

2

توجيهـــي فما دون

0

10

43

53

المجمـــوع

0

16

50

66

 -9ج -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.
إسم الدورة

الرقم
1

دورة السالمة العامة

2

دورة التذكير بالمباديء األولية لصحة وسالمة األغذية

عدد الموظفين

كافة الموظفين
كافة موظفي المطابخ

 -10المخاطر التي تتعرض الشركة لها.
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المنافسة من العاملين في قطاع التغذية واالسكان في محيط مدينة التجمعات وغير الخاضعين لرقابة الجهات ذات
العالقة.
مخاطر المنافسة من قبل الشركات األخرى العاملة في هذا القطاع.
تقلبات األسعار للمواد األولية المستخدمه في تجهيز المواد الغذائية.
فترات السداد من قبل الزبائن وتأثيرها على التدفقات النقدية الداخلة للشركة.
نزوح المستثمرين من المنطقة الصناعية .
مخاطر السوق المنتظمة وتأثيراتها على المناخ االقتصادي واالستثماري.
التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع.
صعوبة استقدام العمالة الوافد.

 -11اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.
 التحليل المالي للميزانية العمومية الموحدة
 اإليرادات:
 بلغت إيرادات الشركة حسب الجدول التالي -:
التسلسل

االيراد

إيرادات المطبخ
إيراد السكن
إيراد خدمات المرافق الجامعية
ايرادات االيجارات

1
2
3
4
المجموع



2019

2020

الفرق

28,494
691,376
2,401,903
0
3,121,773

0
699,632
868,045
60,000
1,627,677

-28,494
8,256
-1,533,858
60,000
-1,494,096

بلغت ايرادات الشركة خالل عام  )1,627,668( 2020دينار مقابل ايرادات ( )3,121,773عام . 2019

 النفقات
التسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االيراد

االيرادات
كلفة االيرادات
مجمل الربح
المصاريف االدارية والمالية
والتسويقية والمخصصات
واالطفاءات
صافي الربح
ضريبة الدخل
صافي ربح السنة
خسارة تدني استثمارات في
موجودات مالية محددة
بالقيمة العادلة
التغير في احتياطي القيمة
العادلة للموجودات
إجمالي الدخل الشامل للسنة

2019

2020

الفرق

3,121,773
-2,624,592
497,181

1,627,668
-1,285,157
342,511

-1,494,105
-1,339,435
-154,670

161,958

290,291

128,333

335,223
-84,963
250,260

52,220
-49,955
2,265

-283,003
-35,008
-247,995

0

0

0

4,402

-3,773

-629

254,662

-1,508

-253,154

بلغت اإليرادات في عام  )1,627,668( 2020دينار بينما كـــانت في عــام  )3,121,773( 2019دينار أي بانخفاض قدره
( )1,494,105دينار .بنسبة انخفاض  %47.86عن عام . 2019
وبهذا فقد حققت الشركة خالل العام  2019مجمل ربح بمبلغ ( )497,181دينار مقابل مجمل ربح ( )342,511دينار في
نهاية العام . 2020
وبعد تنزيل المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق والمصاريف المالية وإضافة خسائر تدني استثمارات
متوفرة للبيع وإطفاءات واستبعادات موجودات ورصد مخصصات لضريبة الدخل يصبح صافي الربح قبل الضريبة
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والمخصصات ( )335,223دينار في عام  2019مقابل صافي ربح ( )52,220دينار في نهاية العام  . 2020وقد ترتب
ضريبة دخل ( )84,963دينارعلى الشركة في عام  2019وفي عام  2020ترتب ضريبة دخل على الشركة ( )49,955دينارا.
كما أنه ال يوجد خسارة تدني استثمارات في موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة للعام  2019و العام  ، 2020ليصبح
مجموع الدخل الشامل لمحول إلى الخسائر المتراكمة ربح ( )250,260دينارا ،ويصبح ايضا مجموع الدخل الشامل المحول
إلى الخسائر المتراكمة عام  2020خسارة ( )2,265دينارا.
وبعد إضافة الدخل من فرق القيمة العادلة لإلستثمارات المتوفرة للبيع يصبح إجمالي الدخل الشامل للسنة  2019ربح
( )254,662دينارا ،مقابل ( )1,508دينارا خسارة في نهاية العام .2020
الموجودات :
بلغت موجودات الشركة كما في  )9,673,993( 2020/12/31دينارا وحيث بلغت في  2019/12/31مبلـغ ()9,532,943
دينارا أي بزيادة قدرها ( )141,050دينارا وبنسبة (. )%1.48
المطلوبات:
بلغاات مطلوبااات الشااركة المتداولااة كمااا فااي  )901,177( 2020/12/31دينااـارا وحيااث بلغاات فااي )758,619( 2019/12/31
دينارا أي بزيادة مقدارها ( )142,558دينار وبنسبة (. )%18.79
حقوق المساهمين :
بلغاااات حقااااوق المساااااهمين كمااااا فااااي  2020/12/31مبلااااغ ( )8,772,816دينااااارا وحيااااث بلغاااات فااااي  2019/12/31مبلااااغ
( )8,774,324دينارا أي بأنخفاض قدره ( )1,508دينارا ،ناتج اخسارة عام .2020
 -12األثر المالي لعمليات ذات طبيعه غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي
للشركة .
( ال يوجد عمليات ذات طبيعه غير متكررة حدثت خالل العام ) 2020
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 -13السلسلة الزمنية لسرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار األوراق
المالية :
النتائج المالية للشركة للسنوات الخمس السابقة ( بالدينار األردني ) :
2016

2017

2018

2019

2020

8,911,087

8,947,096

8,990,278

9,532,943

9,673,993

مجموع المطلوبات المتداولة

201,195

259,459

470,616

758,619

901,177

مجموع حقوق المساهمين

8,709,892

8,687,637

8,519,662

8,774,324

8,772,816

صافي األرباح (الخسائر)

-98,903

-20,179

116,934

254,662

-1,508

البيان – السنة
مجموع الموجودات

حصة السهم من صافي الربح
(الخسارة)

-0.01

-0.002

0.008

0,025

0.0002

سعر السهم في بورصة عمان

0.43

0.31

0.27

0.31

0.37

4,300,000

3,100,000

2,700,000

3,100,000

3,700,000

0

0

0

0

0

القيمة الرأسمالية للشركة
االرباح الموزعة

 -14سعر إغالق سهم الشركة في نهاية السنوات المالية الخمسة األخيرة
السنة

عدد األسهم
المتداولة خالل
العام

عدد العقـــــــــود

سعر إغالق السهم
فلس /دينار

الرقم

1

2016

37,860,834

14,745

0.43

2

2017

39,668,386

12,257

0.31

3

2018

23,420,864

6,802

0.27

4

2019

26,729,408

7,577

0.31

5

2020

20,578,850

5,768

0.37
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 -15تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية.
تحليل المركز المالي للشركة لعام  2020بالنسب المالية:
2017

2018

2019

2020

الرقم
1

معدل دوران السهم

3,967

2,342

2,673

2,058

2
3
4
5

األرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار)
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)
معدل المديونية ()%
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره)
اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات
()%
نسبة الملكية ()%
معدل دوران الموجودات (مره)
معدل دوران الموجودات الثابتة (مره)
نسبة التداول (مره)

0.87
2.900
0.31

0.85
5.300
0.27

0.88
7.958
0.31

0.88
9.315
0.37

13.70

17.4

16.7
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97.10
0.189
0.238
7.057

94.4
0.351
0.451
4.246

92.04
0.327
0.456
3.540

90.68
0.162
0225
3.00

6
7
8
9
10

النسبة المالية

تحليل المركز المالي للشركة لعام  2020باألرقام المطلقة
الرقم
1
1.1
2.1
3.1
2
1.2
3
1.3
2.3
3.3
4.3

20

البيان
الموجودات
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
بالصافي
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق
المساهمين
مطلوبات متداولة
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع
االحتياطات واألرباح
(الخسائر) المدورة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات
وحقوق المساهمين

2017

2018

2019

2020

التغير %

1,830,893

1,997,879

2,685,777

2,034,506

%0.007

7,116,203

6,992,399

6,847,166

7,639,487

%0.018

8,947,096

8,990,278

9,532,943

9,673,993

%0.015

259,459

470,616

758,619

901,177

%18.8

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

-1,312,363

-1,480,338

-1,225,676

-1,227,184

%0.0012

8,687,637

8,519,662

8,774,324

8,772,816

%0.0002

8,947,096

8,990,278

9,532,943

9,673,993

%0.015

تحليل بيان الدخل لعام 2020
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

البيان
إجمالي اإليرادات
إجمالي المصاريف
مجمل الربح
مصاريف بيع وتسويق
ومصاريف إدارية ومالية
مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها ومخصص
خاص
إيرادات بيع استثمارات
مالية وعقارات وأخرى
صافي ربح (خسارة)
السنة قبل الضريبة

2017
1,692,709
1,460,936
231,773

2018
3,151,408
2,605,024
546,384

2019
3,121,773
2,624,592
497,181

2020
1,627,668
1,285,157
342,511

التغير%
%47.86%51%31,11-

-273,836

-394,161

-161,958

-290,291

%79.24

22,161

-

-

-

-

-

-

163,815

58,438

%64.33-

-19,902

152,223

335,223

52,220

%84.4-

 -16اإلنجازات والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة
أ  -التغذية
تماشيا مع خطة عام  2019فما زال العمل مستمرا من قبل إدارة الشركة لتوسيع رقعاة خادمات الشاركة واختاراق
كافة المناطق التي تتوفر بها فرص العمل في هذا المجال بخاصة جنوب المملكاة ،فقاد وقعات الشاركة ماع الشاركة
الهنديااة األردنيااة لسساامدة ) (JIFCOعلااى تجديااد العطاااء لعااام  2021بتشااغيل المطاااعم الموجااودة فااي موقااع
الشيدية للسكنات  ،وذلك لتقاديم وتوزياع وجباات طعاام فاي موقاع الشاركة كماا انناا قاد وقعناا ماع الشاركة الهندياة
االردنية لالسمدة ( (JIFCOعلى عطاء جديد لموقع المصنع لعام  ، 2021 - 2020وقد جددت الشاركة عقادها
مااع الهيئااة الدوليااة الطبيااة ) (IMCعلااى تجديااد العقااد لماادة عااامين لعااام  2020بتشااغيل المطاابخ الموجااود ف اي
مستشفى األزرق بمخيم االزرق  ،وقد قامت الشركة على عطاء مع شركة اسمنت القطراناة لعاام 2021 – 2020
 ،كمااا ان الشااركة سااوف تسااعى للحصااول علااى عطاااء شااركة البوتاااس لعااام  ، 2021وإذ تؤكااد الشااركة التزامهااا
بمواصلة جهودها والفوز بمشاريع استراتيجية خالل عام  2021على مستوى داخل وخارج المملكة.
ب  -السكن المركزي
 استكمال لخطة عام  2019بتوسعة السكنات من خالل بناء سكن بمساحة  8400متر .
لقد بدء العمل في بناء السكنات الجديدة في منتصف عام  2020وذلك بعد ان قامت لجنةة العطةاءات بدراسةة
العةةروا التةةي قةةدمتها الشةةركات للشةةركة وذلةةك بعيةةدا عةةن التسةةهيالت البنكيةةة وذلةةك بهةةدف التةةوفير علةةى
الشركة من تكاليف هي فةي ننةى عنهةا واحتكةار تةيجير السةكنات داخةل مدينةة التجمعةات الصةناعية لحسةاب
شركتنا فقط .
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 -17مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ،ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو
مستحقة له.
يتولى تدقيق بيانات الشركة المالية السادة المحاسبون العصريون ( ( NEXIA International
حيث بلغت اتعابهم حسب الجدول - :
التسلسل
1
2
3

الشركة
شركة التجمعات لخدمات التغذية وااسكان
شركة التجمعات للخدمات المساندة
شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية
المجموع

المبلغ
7,500
1,500
3,750
12,750

ضريبة المبيعات
1,200
240
600
2,040

اجمالي المبلغ
8,700
1,740
4,350
14,790

اسم المدقق
محاسبون عصريون
محاسبون عصريون
محاسبون عصريون

 –18أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة و ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتباريين.
الرقم

1

2

3

4

5

6
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االسم
شركة الرصافة
للمشاريع االسكانية
و يمثلها
محمد طه القسيم
الحراحشه
شركة الرفاعيات
لالستثمار و التطوير
العقاري ويمثلها
محمد احمد محمد
الرفاعي
شركة التجمعات
االستثمارية المتخصصة
و يمثلها
داوود نايف علي
اسكندراني
شركة برج بيزا
لالستيراد و التصدير
و يمثلها
سامرعبدهللا حسين
كشوقه
شركة هيوبلس التجارية
و يمثلها
حسين جميل عبدالمعطي
قطيشات
شركة بلوتو للمشاريع
و يمثلها
االسكانية

المنصب الجنسيه

عدد األسهم كما في
2019/12/31
5000

2020/12/31
5000

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل
اي منهم
2020/12/31 2019/12/31

رئيس
مجلس
االدارة

ال يوجد

ال يوجد

120,000

120,000

ال يوجد

ال يوجد

نائب
الرئيس

اردني

5000
ال يوجد

5000
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

اردني

611,200

611,200

اردني

50

50

5,000
ال يوجد
6,163

عضو

اردني

عضو
اردني

عضو

اردني

عضو

اردني

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

5,000
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

6,163

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5,000

5,000

86,738

86738

عبدالرحمن مفيد
عبدالرحمن كنعان

ال يوجد

7

ساميه سعيد يوسف
ضيازاده

عضو

اردني

8

طه محمد طه الحراحشه
من تاريخ
 2019/04/23لغاية
2020/10/25

عضو

اردني

ال يوجد
75,700

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5,000

ال يوجد

ال يوجد

6200

ال يوجد

ال يوجد

-18ب-عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أي من أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية :

الصفه

الرقم

اإلسم

1

داوود نايف علي المدير العام

اسكندراني
فادي "احمد فتحي المدير المالي
""عمر مصطفى
"التالوي

2

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل
عدد األسهم كما في
اي منهم
2020/12/31 2019/12/31 2020/12/31 2019/12/31
ال يوجد
ال يوجد
50
50
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 -18ج -عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا التنفيذية :

الرقم
1

23

اإلسم
ال يوجد

عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها
من قبل اي منهم
عدد األسهم كما في
2020/12/31 2019/12/31 2020/12/31 2019/12/31
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 – 18د  -المزايا والمكافات التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :

الرقم

االسم

1

محمد القسيم الحراحشة

2

محمد احمد الرفاعي
نايف
داوود
اسكندراني
ليث محمد الحراحشة
طه محمد الحراحشة
سامر كشوقه
عبدالرحمن كنعان
حسين جميل قطيشات
سامية ضيازادة
المجموع

بدل التنقالت
السنوية

المنصب

رئيس
االدارة/الحالي
نائب رئيس
االدارة

مجلس
مجلس

علي

3
4
5
6
7
8
9

6,600
4,400
4,400

عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجاس

3,658
4,400
4,800
4,400
462
33,120

المكافآت
السنوية

3,685
3,685
3,685
531
3,159
3,685
3,685
3,685
25,800

نفقات
السفر
السنوية

-

إجمالي المزايا
السنوية

10,285
8,085
8,085
531
6,817
8,085
8,485
8,085
462
60,720

 -18هــ  -عدد جلسات مجلس االدارة خالل العام : 2020
عقد مجلس اإلدارة ( )6جلسات خالل العام 2020

 -18و  -المزايا والمكآفات التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية :

االسم

الرقم

1

داوود نايف اسكندراني

مدير عام

2

فادي أحمد فتحي عمر
مصطفى

المدير المالي

المجموع
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المنصب

الرواتب /
مزايا السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

اجمالي المزايا
السنوية

48,000

--

--

--

48,000

21,500

--

3,000

--

24,500

69,500

--

--

--

72,500

 -19بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية :

الرقم

اسم الجهة المتبرع لها
-

المبلغ
-

اليوجد

 -20بيان بالعقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة
أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
المبلغ دينار

البيان

9,984

نقل النفايات

شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة

14,000

خدمات عامة

شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة

23,984

اسم الشركة المتعاقد معها

المجموع

جميع هذه العقود مبرمة ما بين شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة والشركة التابعة لشركة التجمعات لخدمات
التغذية واإلسكان ( .شركة التجمعات للخدمات المساندة وشركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية) .
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جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

حضرات السادة المساهمين
في نهاية هذا التقرير يسرني أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس اإلدارة وادارة الشركة بخالص الشكر والتقدير لكافة
مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم المتواصل كما واكرر الشكر لكل من حضر وشارك في هذا االجتماع داعيا المولى عز وجل
أن يكون لقاؤنا القادم مقرونا بنتائج مميزة وافضل تحت راية صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.
 -1تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المصادقه عليها.
 -2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  2020و الخطة المستقبلية للعام .2021
 -3سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في .2020/12/31
 -4مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام  2020والمصادقة عليهما.
 -5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية لعام  2020/12/31بحدود القانون.
 -6انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام  2021وتحديد أتعابهم أو تفويل مجلس اإلدارة بتحديدها.
 -7تثبيت عضوية السيده سامية سعيد يوسف ضيازاده
رئيس مجلس اإلدارة
محمد طه الحراحشه

27

تقرير مجلس اإلدارة حول الحوكمة لعام : 2020
أ -المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة الشركات في الشركة .
تستند الشركة على ما ورد من نصوص وطنية في قانون " الشركات المعدل رقم  34لعام  2017و بنود تعليمات الحوكمة
الصادرة عن هيئة األوراق المالية لعام  2017و إلى نظام األساسي للشركة و القواعد والسياسات الداخلية في تطوير حوكمتها
الداخلية:
 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء و لمدة أربع سنوات .-

جميع أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء الغير التنفيذيين بإستثناء المدير العام السيد داوود إسكندراني.

-

أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة اعضاء مستقلين .

 من خالل استعراض مفهوم و تعريف حوكمة الشركات فإن شركة التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان م.ع.ع تسعى إلى
تحقيق :
 -1اإلنضباط  :وهو يتمثل في ضبط السلوك األخالقي المهني لممارسات األفراد في أي مستوى من مستويات اإلدارة
بالشركة سواء في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية .
 -2الشفافية واإلفصاح  :أي اإلعالن عن المعلومات و التقارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح دون طمسها منعا
لحاالت التالعب والغش فيها بما يخدم المصلحة الشخصية لبعل أصحاب المصالح بالشركة
 -3اإلستقاللية  :منع حدوث أي تأثيرات عاطفية أو ضغوط قد تؤدي إلى إضعاف دور أي من المسؤولين في أي من
مستوى من مستويات اإلدارة بالشركات .
 -4المسؤولية  :تعزيز روح المسؤولية لدى العاملين تحقيقا لمبدأ المحاسبة و المسائلة عن أوجه القصور في الواجبات
و المسؤوليات الموكلة ألي مسؤول و في أي مستوى من مستويات اإلدارة .
 -5المسائلة  :و هي حق المساهمين في المسائلة والمقاضاة عن حقوقهم و مصالحهم وهي تتضمن مسائلة اإلدارة
التنفيذية امام مجلس اإلدارة و مسائلة مجلس اإلدارة أمام هيئة المساهمين .
 -6العدالة و المساواة  :تحقيق مبدأ العدالة لجميع األطراف أصحاب المصلحة بما يحقق احترام حقوق األخر و المساواة
بين كبار و صغار المستثمرين دون هضم حقوق اآلخر .
 -7المسؤولية اإلجتماعية  :أي النظر إلى الشركة كشركة وطنية مجتمعية تعمل على تحقيق المصالح الوطنية القومية
و مصالح المجتمع .
كما يعني هذا المفهوم ضرورة اإلستخدام العادل للموارد الطبيعية للمنتفعين كافة حتى و إن كانت محدودة.
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ب -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين و المستقليين خالل السنة و تحديد فيما إذا كا العضو تنفيذي أو غيرتنفيذي و
مستقل أو غير مستقل -:
المنصب

إسم عضو مجلس اإلدارة
 .1السيد محمد طه القسيم الحراحشه
ممثال لشركة الرصافة للمشاريع اإلسكانية
 .2السيد محمد أحمد محمد الرفاعي
ممثال لشركة الرفاعيات لالستثمار و التطوير
العقاري
 .3السيد داوود نايف علي اسكندراني
ممثال لشركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة
 .4السيد سامر عبدهللا حسين كشوقه
ممثال لشركة برج بيزا لالستيراد و التصدير
 .5السيد حسين جميل عبدالمعطي قطيشات
ممثال شركة هيوبلس التجارية
 .6السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان
ممثال لشركة بلوتو للمشاريع اإلسكانية
 .7ساميه سعيد يوسف ضيازاده

فترة عضويته خالل عام
2020
من  2019/04/23لتاريخه

غير تنفيذي/مستقل

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

من  2019/04/23لتاريخه

غير تنفيذي/مستقل

عضو مجلس إدارة
المدير العام
عضو مجلس إدارة

من  2019/04/23لتاريخه

تنفيذي  /غير مستقل

من  2019/04/23لتاريخه

غير تنفيذي  /مستقل

عضو مجلس إدارة

من  2019/04/23لتاريخه

غير تنفيذي  /مستقل

عضو مجلس إدارة

من  2019/04/23لتاريخه

غير تنفيذي  /مستقل

عضو مجلس إدارة

من  2020/10/25لتاريخه

غير تنفيذي /غير مستقل

 .8السيد طه محمد طه الحراحشه

عضو مجلس إدارة

من  2019/04/23و لغاية
2020/10/25

غير تنفيذي /غير مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

الوصف

ج -بلغ عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل السنه ( )6اجتماعات و فيما يلي األعضاء الحاضرين لكل االجتماع -:
اإلجتماع اإلجتماع اإلجتماع اإلجتماع اإلجتماع اإلجتماع
إسم العضو

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

محمد الحراحشه

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

محمد الرفاعي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

داوود اسكندراني

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

سامر كشوقه

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

عبدالرحمن كنعان

حاضر

حاضر

حاضر

تغيب

حاضر

حاضر

حسين قطيشات

حاضر

حاضر

حاضر

بعذر
حاضر

حاضر

ساميه سعيد يوسف ضيازاده تم

حاضر

انتخاب بتاريخ 2020/10/25
طه الحراحشه لغاية 2020/10/25

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

د -المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء األشخاص الذين يشغلونها كما في تاريخ 2020/12/31
المنصب
اإلسم
المدير العام
السيد داوود نايف علي إسكندراني
المدير المالي
السيد فادي أحمد فتحي عمر مصطفى
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حاضر

جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت .
 -1عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيين في الشركات المساهمة العامة
اسم الشركة المساهمة العامة
المنصب
إسم العضو
سامية سعيد يوسف ضيازاده
عضو مجلس إدارة شركة المجموعه العربية االردنية للتأمين
 -2عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين في الشركات المساهمة العامة
اسم الشركة المساهمة العامة
المنصب
إسم العضو
شركة المجموعه العربية االردنية للتأمين
رئيس مجلس اإلدارة
محمد طه القسيم الحراحشه
شركة دار األمان لالستثمار و التمويل االسالمي
بيت االستثمار للخدمات المالية
نائب رئيس مجلس
محمد أحمد محمد الرفاعي
شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة
اإلدارة
مصانع الخزف األردنية
شركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية
عضو مجلس االدارة
داوود نايف علي إسكندراني
شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة
مصانع الخزف األردنية
عبد الرحمن مفيد عبدالرحمن
كنعان

عضو مجلس إداره

مصانع الخزف األردنية

 -3عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة السابقين في مجالس إدارة الشركات المساهمه العامة خالل السنة المالية : 2020
إسم العضو
طه محمد طه الحراحشه

المنصب
عضو مجلس إدارة

اسم الشركة المساهمة العامة
شركة تهامة لالستثمارات المالية

يتبثق عن مجلس اإلدارة اللجان التالية :
 -1لجنة التدقيق.
 -2لجنة الحوكمة .
 -3لجنة إدارة المخاطر .
 -4لجنة اإلستثمار .
وقد قرربتاريخ  29/04/2019إعادة تشكيل لجنة التدقيق و تشكيل اللجان اعاله وأدناه تفاصيل اللجان المنبثقة عن مجلس
اإلدارة :
 )1لجنة التدقيق :
لقد حظيت لجنة التدقيق في الوقت الحاضر بإهتمام بالغ من قبل الهيئات العملية الدولية،والمحلية المتخصصة والباحثين ؛
وبخاصة بعد اإلخفاقات و اإلضطرابات المالية التي حصلت في الشركات العالمية .ويرجع هذا اإلهتمام للدورالذي يمكن أن
تؤديه لجنة التدقيق كأداة من أدوات حوكمة الشركات في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها
الشركات  ،وذلك من خالل دورها في إعداد التقرير المالية و إشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات  ،وكذلك
دورها في دعم هيئة التدقيق الخارجي و زيادة استقالليتها  ،فضال عن دورها في التأكيد على االلتزام بمباد حوكمة
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الشركات  .حيث عرفت لجنة التدقيق بأنها " لجنة مكونه من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذي تتركز مسؤولياتهم في
مراجعة القوائم السنوية قبل تسليمها إلى مجلس اإلدارة و تتلخص نشاطاتها في ترشيح المدقق الخارجي و مناقشة نطاق
ونتائج التدقيق معه ،وكذلك مراجعة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من فاعليته  ،وكذلك التأكد من تطبيق قواعد
حوكمة الشركات كما يمكن تعريفها بأنها لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تتكون من االعضاء غير التنفيذيين  ،ويحضر
إجتماعات هذه اللجنة المدقيين الداخليون و الخارجيون إذا اقتضى األمر ذلك،وتفوض هذه اللجنة صالحيات العمل طبقا
لسحكام التي يقررها مجلس اإلدارة  ،و ترفع تقاريرها الدورية إلى رئيس مجلس اإلدارة .
 صالحيات لجنة التدقيق:
 )1طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الذي يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل و دقيق.
 )2طلب المشورة القانونية أو المالية أواإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي .
 )3طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على إيضاحات ضرورية .
 )4طلب مدقق حسابات الخارجي إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشة بأي أمور تتعلق بعمله في الشركة ولها كذلك أن
تستوضح منه أو تطلب رأيه خطيا.
 )5التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي لإلنتخاب من قبل الهيئة العامة .
 )6تقدم اللجنة قراراتها إلى مجلس اإلدارة و تقريرا حول أعمالها إلى إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة.
إسم رئيس و أعضاء لجنة التدقيق و نبذه عن مؤهالتهم و خبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية
رئيس اللجنة
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة التخرج
الخبرات العملية
الوظيفه الحالية
اسم عضو اللجنة
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج
الخبرات العملية
الوظيفه الحالية
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حسين قطيشات
2019/04/29
1956
بكالوريوس في القانون
مستشار قانوني
مستشار قانوني
سامر كشوقه
2019/04/29
1976
بكالوريوس قانون 2000
اجازة المحاماة منذ 2003
محامي

محمد الرفاعي
2019/04/29
1971
بكالوريوس محاسبة الجامعة األردنية 1993

اسم عضو اللجنة
تاريخ العضوية
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية و سنة
التخرج

مسؤول في دائرة االئتمان  /بنك اإلسكان من  1993/06/01الى 1996/10/30
المدير العام  /لشركة عبر العالم لالتصاالت من  1999/01/01الى 2008/04/30
الرئيس التنفيذي لشركة بيت اإلستثمار من 2008/05/04
عضو مجلس إدارة شركة الجنوب لاللكترونيات
عضو مجلس إدارة رم عالء الدين للصناعات الهندسية
عضو مجلس إدارة شركة األولى للتأمين
عضو مجلس اإلدارة شركة األولى للتمويل
الرئيس التنفيذي لشركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية
عضو مجلس إدارة في شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة
عضو مجلس اداره لمصانع الخزف األردنية

الخبرات العملية

الوظيفه الحالية

بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة (  )4اجتماعات و فيما يلي االعضاء الحاضرين لكل اجتماع :
إسم العضو
حسين قطيشات
محمد الرفاعي
سامر كشوقه

االجتماع األول
حاضر
حاضر
حاضر

االجتماع الثالث
حاضر
حاضر
حاضر

االجتماع الثاني
حاضر
حاضر
حاضر

االجتماع الرابع
حاضر
حاضر
حاضر

إسم رئيس و أعضاء كل من لجنة الترشيحات و المكافات  ،لجنة الحوكمة ،و لجنة إدارة المخاطر.

لجنة الترشيحات و المكافات ..عدد جلسات ()2
إسم العضو
محمد الحراحشه
عبدالرحمن كنعان
سامر كشوقه

االجتماع الثاني
حاضر
حاضر
حاضر

االجتماع األول
حاضر
حاضر
حاضر

لجنة الحوكمة  ..عدد جلسات ()2
إسم العضو
حسين قطيشات
عبدالرحمن كنعان
طه الحراحشه

اإلجتماع األول
حاضر
حاضر
متغيب بعذر

اإلجتماع الثاني
حاضر
حاضر
متغيب بعذر

لجنة ادارة المخاطر ..عدد جلسات ()2
إسم العضو
محمد الحراحشه
داوود اسكندراني
فادي التالوي

اإلجتماع األول
حاضر
حاضر
حاضر

اإلجتماع الثاني
حاضر
حاضر
حاضر

اسم ضابط ارتباط الحوكمة /فادي التالوي
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 )2لجنة الترشيحات والمكافآت -:
تشكل لجنة الترشيحات و المكافئات من اعضاء مجلس االدارة وذلك لضمان تعزيز مصالح الشركة في االمد البعيد من خالل
جذب المهنيين من ذوي الكفاءات العالية .وتتركز وظائف لجنة المكافأت وواجباتها في تحديد الرواتب والمكافات والمزايا
الخاصة باالدارة العليا:
أ-تحديد المكافات والحوافز والمزايا االخرى لالدارة العليا ومراجعتها والتوصية بها لمجلس االدارة والمصادقة عليها.
ب-وضع سياسات الدارة برامج المكافاة والحوافز لالدارة العليا ومراجعة هذه السياسات بشكل دوري .
ج -اتخاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت وحوافز االدارة العليا التي ينتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل معقول بأداء عضو االدارة
العليا .
د -وضع سياسات لمزايا االدارة العليا ومراجعتها بإستمرار .
*مسؤولية اللجنة :
تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة اطار الموارد البشرية لدى الشركة وبرامج المكافات من حيث انظمة الحوافز وتشجيع لكافة
العاملين بالشركة لينالو االستحقاقات العادلة مقابل مساهمتهم الفردية في اللشركة ومسؤولية الشركة االجتماعية .
وتكون مهامها بشكل رئيسي ما يلي :
.1التأكد من استقاللية االعضاء المستقلين بشكل مستمر .
.2إقرار السياسة الخاصة بمنح المكافأت والمزايا والحوافز والرواتب ودراسة المشاريع والنشاطات الخاصة بالمسؤولية
االجتماعية في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي .
 .3اعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي .
*اهداف اللجنة :
ان الهدف من لجنة الترشيحات والمكافات هو مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بما يلي :
 تقديم التوصيات حول سياسة مكافات الرئيس التنفيذي واالدارة العليا . بند المكافأت في سياسة الموارد البشرية . مراجعة االطار العام لسياسات واجراءات الموارد البشرية واية مبادرات جديدة في هذا المجال . التعيين والفصل وخطط البدالء للمدير العام واالدراة العليا . تحديد برامج و نشاطات لتحقيق مسؤولية الشركة اإلجتماعية. آلية أمور أخرى يتم تحويلها إلى اللجنة عن طريق المجلس.*مصادر المعلومات من داخل الشركة أو جهات الخارجية:
 اللجنة لديها الصالحية لطلب المعلومات التي تحتاجها من أي موظف من موظفي الشركة و على جميع الموظفين التعاونواإلستجابة لهذه الطلبات بتوفير هذه المعلومات بشكل كامل و دقيق.
 طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية. اللجنة لديها الصالحية للحصول على طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي أونصائح متعلقة بالمكآفئات أو غيرها من اإلستشارات من جهات مستقلة حسب ماتراه ضروريا.
 اللجنة لديها الصالحية في أن تحصل على المعلومات من األشخاص حول سياسات المكآفئات و لكن ال يجوز أن يتم إشتراكأحد هؤالء األشخاص بشكل مباشر في تحديد مكافأته.
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* سياسة التقارير:
 تقدم اللجنة قراراتها و توصياتها إلى مجلس اإلدارة و تقريرا حول أعمالها إلى إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة.على اللجنة اصدار تقارير باجتماعاتها إلى المجلس:
 يقوم أمين سر مجلس االدارة بتمرير محاضرات إجتماعات اللجنة إلى جميع أعضاء المجلس وعلى رئيس اللجنة تزويدأعضاء المجلس باألمور المتضمنة في الئحة المجلس بشكل دوري.
 اإلفصاح عن مهام أو أنشطة اللجنة من خالل التقرير السنوي للشركة.* اجراءات اصدار التقارير:
 على أمين سر مجلس اإلدارة تمرير محاضر إجتماع اللجنة إلى جميع أعضاء المجلس. على رئيس اللجنة إطالع أعضاء المجلس على القرارات المتعلقة بالقضايا المطروحة في اجتماعات اللجنة السابقة وكما يراهضروريا.
 -على أعضاء اللجنة القيام بمراجعة سنوية لالئحة اللجنة وعمل توصيات للمجلس بأية تعديالت مقترحة.

رئيس مجلس اإلدارة
محمد طه الحراحشة
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شركة التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان
(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
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فهـــرس
تقرير المحاسب القانوني المستقل
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قائمة المركز المالي الموحدة
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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