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 مــجـلـس اإلدارة

23/04/2019تم انتخاب مجلس االدارة بتاريخ   

 

 اإلدارة مجلس رئيس

 شركة الرصافة للمشاريع االسكانية

 الحراحشه  طه القسيم السيد محمد

 

 اإلدارة مجلس رئيس نائب

 ويمثلها شركة الرفاعيات لالستثمار و التطوير العقاري  

 الرفاعيمحمد السيد محمد أحمد 

 

 عضــــو

 ويمثلها شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة  

 السيد داوود نايف علي اسكندراني

 

 عضــــو

 و يمثلها شركة هيوبلس التجارية

 قطيشات  عبدالمعطي السيد حسين جميل

 

 عضــــو

 يمثلها وشركة برج بيزا لالستيراد والتصدير  

 كشوقه  عبدهللا حسين سامرالسيد 

 

 عضــــو

 أحمد فؤاد موسى عليانالسيد 

 16/06/2021منذ  

 

 عضــــو

 شركة بلوتو للمشاريع االسكانية  ويمثلها

 السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن  كنعان  

 )سابق(عضــــو

 سعيد يوسف ضيازادهالسيده ساميه 

 16/06/2021و لغاية  2020 /25/10

 مدققو الحسابات السـادة 

 )  NEXIA Internationalمحاسبون عصريون )
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 المجلس رئيس كلمة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،

 

 لين في شركةيسعدني أن أرحب بكم بإسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وبإسم كافة العام      

هللا  وفقنايالتجمعات لخدمات التغذية واإلسكان ، شاكرين و مقدرين إهتمامكم وحضوركم . املين أن 

لى ععز وجل وإياكم في تداول ومناقشة المواضيع المدرجه على جدول إجتماعنا هذا واإلطالع 

 . 2021البيانات المالية 

 

كما ويسرني أن أعرض عليكم موجزا ألهم اإلنجازات والنتائج التي تحققت عام إلى إستعراض       

وأود أن ألفت  2022تيجية لعام االتطلعات و األهداف و المشاريع المستقبلية من خالل الرؤية االستر

. اإلفصاح القانونية لهيئة األوراق المالية إنتباهكم لمراعتنا الشديدة في هذا التقرير متطلبات  

  

 حضرات السادة المساهمين .

 

كم الشكر لدعم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أتقدم إليكم بجزيل      

 ومؤازرتكم  لشركتكم في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها المرجوة . 

 

ر خاصة تها على الرغم من ظروف أزمة كورونا و تأثيرها الكبيحرصت الشركة على إستثمارا      

شكل بية بعلى القطاعات االقتصادية و ما نتج عنها من تحديات على مستوى العالم و منطقتنا العر

 خاص.

 

صهم كما أود أن أعبر عن شكري وإعتزازي بموظفي الشركة وكافة العاملين فيها إلخال       

ا سبق مفي المحافظة على الوضع المالي للشركة رغم كل  معلى جهودهو وتفانيهم في خدمة شركتهم

  .من ظروف إقتصادية صعبة و تحديات بسبب جائحة كورونا

 

بدهللا علملك انسأل هللا القدير أن يوفقنا جميعا لما نصبوا له في ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمية 

  الثاني بن الحسين المعظم .

                                                                             

                                          

   رئيس مجلس اإلدارة      

                         محمد الحراحشه
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 تقــرير مجلــس اإلدارة

 

 مقدمــة:

 

 ي م ن ناحي ةالتي تواجه الشركات هي الظروف الصعبة التي يمر بها االقتصاد األردن إن أهم المعيقات         

بع    الى اغالقات بالحظر الشامل واغالق ات 2021وعام  2020وذلك نتيجة وباء كورونا التي ادت في عام 

افس ة وم ن ناحي ة اخ رى المن،  وموجة ارتفاع االسعار محليا وعالمي ا بش كل غي ر مس بوق وكبي ر القطاعات ،

والحص ول  بحمد هللا م ن الحف اظ عل ى المش اريع االس تراتيجية المهم ةالشديدة في السوق االردني ، وقد قمنا 

 . والتي أدت الى نمو الشركة وثبات موقعها في السوق االردني  2021على مشاريع جديدة لعام 

 

 :2021إنجازات الشركة للعام 
 

 ة للهيئة الطبية الدولي  للعام الثانيعطاء تقديم خدمة الطعام والشراب  االستمرار في تنفيذIMC  ف ي

 . مستشفى األزرق، ومخيم األزرق لالجئين

  الشركة االردنية الهندية لألس مدة عطاء تقديم خدمة الطعام والشراب للشركة  تجديدتمJIFCO  ف ي

 سكنات الشركة في موقع الشيدية.

  الشركة االردنية الهندية لألس مدة لطعام والشراب للشركة عطاء تقديم خدمة ا تجديدتمJIFCO  ف ي

 مصنع الشركة في موقع الشيدية.

  عطاء تقديم خدمة الطعام والشراب لشركة اسمنت القطرانة في موقع القطرانة.  تجديدتم 

 قتص ادية ب الرغم م ن االواع االجديده داخل مدين ة التجمع ات الص ناعية السكنات ال في بناء االستمرار

ل ك الصعبة التي تمر به ا الش ركات بش كل ع ام وس يتم االنته اء م ن المرحل ه االول ى م ن المش روع وذ

 ايراداتها .بهدف رفع موجودات الشركة وارتفاع 

  حافظ ة س كان م ن الناحي ة التس ويقية، مم ا أدى إل ى المنش اط اإلاستمرار الشركة بخطتها المتبعة ف ي

 . 2021ت اإلسكانات لعام على إرادا
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 :المتاحة واالمتيازات اإلمكانات

 التطوير إلى النشاط بداية منذ الشركة عمدت والموقع الحجم ومزايا المكتسبة الخبرات إلى باإلضافة

 ومعايير هةج من العمل صاحب ومتطلبات العمال حاجات مع يتماشى بما والمرافق الكوادر للبرامج، المستمر

 التي إلضافيةا المزايا إلى إضافة   هذا أخرى، جهة من المعنية الحكومية والجهات العالمية التقييم شركات

 : منها اإلفادة فرص تعظيم على نعمل

 مربع متر 1250 من أكثر ، اإلسكانات من مربع متر ألف 40 من أكثر) المتخصصة التحتية البنية -

 (.والمستودعات المركزية للمطابخ مخصصة

 . وخدمات تحتية بنىة من تحتويه وما الصناعية التجمعات مدينة موقع ضمن العمل -

 (.ألجانبا من الشركة عمالء من% 72) العالمية الشركات متطلبات كافة مع التعامل في التمرس -

 .مباشرة   كبيرة أعداد خدمة و إستقبال في  الكامل اإلستعداد -

 .الخدمة تقديم ومقاييس مواصفات وأحدث أدق مواكبة -

 .والمستويات الجنسيات مختلف مع التعامل على القدرة -

 .الوطنية التشغيل مشاريع في العمل وزارة مع المستمر التعاون -
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  السنوي التقرير في تضمينها الواجب اإلفصاحات

 المالية األوراق هيئة قانون بموجب

 

  الرئيسية الشركة أنشطة -1

 

 :الرئيسية الشركة أنشطة

 لتقديم عموالمطا التغذية مرافق أنواع جميع وإدارة وشراء إنشاء في للشركة الحالي الرئيسي النشاط يتمثل

 اإلسكان اتخدم وتقديم السكنية المباني أنواع جميع وشراء إنشاء إلى إضافة واألفراد للشركات التغذية خدمات

 المرافق لخدمات التجمعات وشركة المساندة للخدمات التجمعات شركة وهما التابعة شركاتها خالل من المتخصص،

 .الجامعية

 

 :منها كل في الموظفين وعدد الجغرافية الشركة أماكن

  عمان/  الصناعية التجمعات مدينة الرئيسية المكاتب:  الرئيسي المكتب

   4022927: فاكس  –  4022928: هاتف 

 عمان – الشميساني/  باديس عبدالحميد شارع( 24: ) فـرعــي مـكـتب

   5670616: فاكس  -  5670090: هاتف 

 

 .موظفا   ( 89 ) وبلغ عدد موظفيها

 

 :الرأسمالي اإلستثمار حجم

 مــوجوداتال وإجمالي دينارا  ( 8,558,205 ) المساهمين حقوق وإجمالي دينار مليون( 10) الشركة رأسمال يبلغ

 . دينارا   (10,093,305)

 

 نشاطها ومجاالت عملها وطبيعة التابعة للشركات وصف -2

 

 . :م.م.ذ المساندة للخدمات التجمعات شركة

 أردني دينار ينمالي خمسة رأسمالها ويبلغ. م.ع.م واإلسكان التغذية لخدمات التجمعات لشركة بالكامل مملوكة شركة

 4022928هاتف  11636الرمز البريدي  14الصناعية ص ب  التجمعات مدينة في واإلسكان التغذية خدمات وتدير

 4022927فاكس 

 

 . :م.م.ذ الجامعية المرافق لخدمات التجمعات شركة

 أردني دينار ألف( 350) رأسمـــالها ويبلغ. م.ع.م واإلسكان التغذية لخدمات التجمعات لشركة بالكامل مملوكة شركة

 14الصناعية ص ب  التجمعات مدينة وتقع في  -خارج المدينة الصناعية  –الخارجي  واإلسكان التغذية عقود وتدير

 4022929فاكس  4022928هاتف  11636الرمز البريدي 
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 أ بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة و نبذه تعريفية عن كل منهم  -3

 

 

 محمد طه القسيم الحراحشه 

 

 رئيس مجلس اإلدارة

23/04/2019  

 

 تاريخ العضوية 

 تاريخ الميالد 1957

1978بكالوريوس اداب   الشهادات العلمية و سنة التخرج 

 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 

 

 الخبرات العملية 

 ا حالي –عضو مجلس ادارة شركة المجموعه العربية االردنية للتأمين 

ت ثمارامديرين لشركه االردنية السعودية االماراتية لالستالرئيس هيئة 

 المالية 

 رئيس هيئة المديرين شركة الرصافه للمشاريع اإلسكانية 

االنمائيه للتعليم واالستثمار محدوده عضو هيئة مديرين لشركة 

 المسؤوليه

 عضو هيئة مديرين أكاديمية السلط  

 سالميعضو مجلس ادارة دار االمان للتمويل اال

 يمتلك عدة شركات في مجال النقل و التعليم و الصناعة

 

 

 الوظيفة الحالية 

 

 
 

 

 محمد أحمد محمد الرفاعي 

 

 نائب رئيس المجلس 

23/04/2019 
 

 تاريخ العضوية 

 تاريخ الميالد 1971

 الشهادات العلمية و سنة التخرج  1993بكالوريوس محاسبة الجامعة األردنية 

الى  01/06/1993سكان من إلدائرة االئتمان / بنك امسؤول في 

30/10/1996 

 الى 01/01/1999المدير العام / لشركة عبر العالم لالتصاالت من 

30/04/2008 

 سابقا  – 04/05/2008ستثمار من إلالرئيس التنفيذي لشركة بيت ا

 سابقا  –عضو مجلس إدارة شركة الجنوب لاللكترونيات 

 سابقا  –الء الدين للصناعات الهندسية عضو مجلس إدارة رم ع

 سابقا  –عضو مجلس إدارة  شركة األولى للتأمين 

 سابقا   -عضو مجلس اإلدارة شركة األولى للتمويل 

 الخبرات العملية

 ستثمار للخدمات الماليةإلبيت ا رئيس مجلس االدارة شركة 

 ستثمارية المتخصصةإلعضو مجلس إدارة في شركة التجمعات ا

 رئيس مجلس اداره لمصانع الخزف األردنية 

 عضو مجلس ادارة شركة بلوتو للمشاريع االسكانية مساهمه خاصة 

 

 الوظيفه الحالية 

http://www.ccd.gov.jo:7779/ccd/aims_q1a?c_id=48470
http://www.ccd.gov.jo:7779/ccd/aims_q1a?c_id=48470
http://www.ccd.gov.jo:7779/ccd/aims_q1a?c_id=48470
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اسكندراني  نايف علي داوود  
 

 اسم عضو مجلس اإلداره 

23/04/2019  تاريخ العضوية  

 تاريخ الميالد  1969

1992الجامعة األردنية بكالوريوس في علم النفس وعلوم سياسة من   الشهادات العلمية و سنة التخرج 

.2009متقاعد من القوات المسلحه األردنية   

سابقا. –مدير عام شركة األمان لالستشارات األمنيه والحماية  

 عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف األردنية.

 نائب رئيس هيئة المديرين في شركة السليم لالتصاالت ذ.م.م.

إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده / سابقا . عضو مجلس  

للمشاريع المتعددة م.ع.م  شركة المتكاملةنائب رئيس مجلس اداره   

 الخبرات العملية

 مدير عام لشركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان 

لشركة التجمعات االستثمارية المتخصصة  نائب رئيس و العضو المنتدب  

إدارة  في شركة بيت االستثمار للخدمات الماليةعضو مجلس   

 عضو مجلس ادارة شركة بلوتو للمشاريع االسكانية مساهمه خاصه . 

 

 

 الوظيفه الحالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحمد فؤاد موسى عليان

 

 اسم عضو مجلس اإلداره 

 تاريخ العضوية  16/06/2021

 تاريخ الميالد  13/11/1985

 هندسة كهرباء  من جامعة العلوم و التكنولوجيا بكالوريوس في 

 ماجستير هندسة  الكهرباء .
 الشهادات العلمية و سنة التخرج

 الخبرات العملية عضو مجلس إدارة في شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة 

 الوظيفه الحالية  أعمال حره 

قطيشات   عبدالمعطي حسين جميل  
 

 اسم عضو مجلس اإلداره 

23/04/2019  تاريخ العضوية  

 تاريخ الميالد  1956

 الشهادات العلمية و سنة التخرج بكالوريوس في القانون 

 الخبرات العملية مستشار قانوني 

 الوظيفه الحالية  مستشار قانوني

 سامر عبدهللا حسين كشوقه 
 اسم عضو مجلس اإلداره 

 

23/04/2019  تاريخ العضوية  

 تاريخ الميالد  1976

2000 قانونبكالوريوس   الشهادات العلمية و سنة التخرج 

2003اجازة  المحاماة منذ   الخبرات العملية 

 الوظيفه الحالية  محامي
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 عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن  كنعان

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة 

23/04/2019  تاريخ العضوية  

 تاريخ الميالد  1971

1992دبلوم صيدليه   الشهادات العلمية و سنة التخرج 

 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 

العمليةالخبرات   

 الوظيفه الحالية  أعمال حره 

 

 و نبذه تعريفية عن كل منهم  السابقين بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة –ب          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

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

 %النسبة  2021عدد األسـهم  النسبه 
عدد األسـهم 

2020 
 الرقم  ااٍلســــــم  

.27%  720,000 10%  1 خلف علي سعيد النوايسه 999,000 

6.7%  674,199 6% شركة التجمعات  611,200 

 االستثمارية المتخصصة
2 

6% لتنمية شركة وادي االردن  000 0% 606,663 

 الثروة الحيوانية
3 

 

 : نشاطها قطاع ضمن للشركة التنافسي الوضع - 5     

 

 لتيا المخاطر وأن التغذية، خدمات موردي مع محليا   الرئيسية وأسواقها نشاطها قطاع ضمن للشركة منافسه يوجد                

 .المجال نفس في العاملة الخاص القطاع شركات وبين بينها المنافسة في تتمثل الشركة لها تتعرض

 

 

 

 

 

سعيد يوسف ضيازاده ساميه  

 

 

 اسم عضو مجلس اإلداره 

 تاريخ العضوية  16/06/2021و لغاية  25/10/2020

 تاريخ الميالد  1958

العلمية و سنة التخرجالشهادات  محاسبة   

 شركة بترول أبو ظبي الوطنية 

 أبوظبي  –رئيسة قسم االسهم بنك االتحاد 

 أبو ظبي  -مديرة قسم االسهم بنك الخليج االول

 دبي  –مسؤولة اكتتاب شركة إعمار االماراتية 

 الخبرات العملية

 ية لمالالمدير المالي لشركة األردنية السعودية االماراتية لالستثمارات ا

 عضو مجلس اإلدارة مصانع الخزف األردنية 

 عضو مجلس اإلدارة شركة تهامة لالستثمارات المالية  

 

 الوظيفه الحالية 
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 وخارجيا   محليا   رئيسيين عمالء أو/و محددين موردين على اإلعتماد درجة -6     

 

 القيمة بالدينار االردني النسبة اسم المورد التسلسل

 34,799 %3.2  مؤسسة حبوب للصناعات الغذائية 1

 10,265 %0.90 الخليج العربي لمنتجات االلبان واالغذية 2

 75,891 %6.9 محالت فواز المعاني 3

 32,628 %3 شركة اتحاد الرشيد 4

 57,377 %5.2 شركة ابراهيم القواسمي وطارق القواسمي  5

 58,062 %5.3 شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية 6

 58,931 %5.4 معرض االخوة للخضار والفواكة 7

 34,629 %3.2 طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة شركة 8

 55,463 %5.1 شركة حول االردن لتجارة المواد الغذائية 9

 50,321 %4.6 باسم خليل الشحاتيب للخضار 10

 624,546 %57.1 مؤسسة ربوع الديسي لتجارة المواد الغذائية 11
 

 

 االردنيالقيمة بالدينار  النسبة اسم العميل التسلسل

 276,777 %11.1 شركة جرش التقليدية لصناعة المالبس واألزياء المحدودة 1

 121,196 %4.9 مصنع العاج لصناعة المالبس 2

 101,069 %4.1 شركة المقام لصناعة المالبس 3

 88,851 %3.6 شركة الهيئة الطبية االزرق 4

 67,320 %2.7 شركة الصافي لصناعة المالبس 5

 100,928 %4 أطلنطا لصناعة المالبسشركة  6

7 Jordan India Fertilizer Company 27.7% 691,575 

8 Jordan Chemicals Company 2.2% 55,818 

 158,741 %6.4 شركة اسمنت القطرانة 9

 832,701 %33.4 شركة البوتاس العربية المساهمة العامة 10

 

 

 .غيرها أو واألنظمة القوانين بموجب منتجاتها من أي أو الشركة بها تتمتع التي االمتيازات أو الحكومية الحماية -7

 

 .وغيرها واألنظمة القوانين بموجب امتيازات أو حكومية حماية بأي منتجاتها من أي أو الشركة تتمتع ال

 . امتياز حقوق أو إختراع براءة الشركة لدى يوجد ال

 قدرتها أو منتجاتها أو الشركة عمل على مادي أثر لها غيرها أو الدولية المنظمات أو الحكومة عن صادرة قرارات يوجد ال             

 .التنافسية

  .الشركة بنشاطات خاصة دولية جودة معايير توجد ال
 

 

 قدرتها أو نتجاتهام أو الشركة عمل على مادي اثر لها التي غيرها أو الدولية المنظمات أو الحكومة عن الصادرة القرارات -8

 . التنافسية

 أو منتجاتها أو ركةالش عمل على مادي اثر لها التي غيرها أو الدولية المنظمات أو الحكومة عن قرارات أي يصدر لم             

 . التنافسية قدرتها
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 .للشركة التنظيمي الهيكل -أ -9

 

 
  -: سياسة التعيين 

 

عية القوى العامله على نو ساسا  أم يعتمد . ع. سكان مالتجمعات لخدمات التغذية واإلنجازات شركة إداء وأن إ             

لشركة تعيين لدى اجراءات التوظيف والإن إلذا ف. صول الثابته لديها هم األأمن  نهم يشكلون واحدا  ألديها، حيث 

لتي وامل اهم العأحده من ختيار للموظفين ذوي المؤهالت المميزة يتم بمهنية عالية ، وتعتبر واوطريقة اإل

رص بين طار مبدأ تكافؤ الفإتستدعي تشجيع وجذب المستخدمين المحتملين للتقدم لهذه الوظيفة وذلك ضمن 

 . المتقدمين ومقاييس ومعايير متساوية مرتبطه فقط بمتطلبات العمل 

 

  -: سياسة التدريب والتطوير 

 

ساس  ية لموظفيه  ا  وه ذه السياس  ة ت م تص  ميمها م ن خ  الل المب اد  األتلت زم الش  ركة بالت دريب والتط  وير المس تمر    

  -:التالية

 ستقبلية تشجيع  وتطوير الفرص والمنافذ للدخول للتدريب المناسب والمهارات المطلوبة للوظائف الحالية والم . 

  ل ى تس هيل اتقديم وتوفير البيئة المناسبة للعمل مما يساعد على التطوير الشخصي والذاتي للموظفين وهذا يؤدي

 . عملية التشاور والتعاون بين المدراء والموظفين والتواصل بينهم 

 

 : التنفيذية لإلدارة دفعها تم التي الرواتب

 

 دينار (  70,000  ) مبلغ التنفيذية لإلدارة الشركة تحملتها التي الرواتب إجمالي بلغ
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 .مؤهالتهم وفئات الشركة موظفي عدد -ب - 9

 

 : أدناه كما مؤهالتهم وفئات موظفا ؛( 89) الشركة لصالح العاملين الموظفين عدد بلغ

 

 العلمي المؤهل الموظفين عدد

 المجموع
 لخدمات التجمعات

 الجامعية المرافق

 للخدمات التجمعات

 المساندة

 لخدمات التجمعات

 واإلسكان التغذية
 

 ماجستير 0 0 0 0

 بكالوريــوس 0 4 6 10

 دبلـــــوم 0 1 1 2

 دون فما توجيهـــي 0 9 68 77

 المجمـــوع 0 14 75 89

 

 .الشركة لموظفي والتدريب التأهيل برامج -ج -9

 

 الرقم الدورة إسم الموظفين عدد

 1 دورة السالمة العامة كافة الموظفين

 2 دورة التذكير بالمباديء األولية لصحة وسالمة األغذية كافة موظفي المطابخ

 

 .لها الشركة تتعرض التي المخاطر -10

 

 جهات ذات بة الالمنافسة من العاملين في قطاع التغذية واالسكان في محيط مدينة التجمعات وغير الخاضعين لرقا

 . العالقة

 القطاع هذا في العاملة األخرى الشركات قبل من المنافسة مخاطر . 

 الغذائية المواد تجهيز في المستخدمه األولية للمواد األسعار تقلبات . 

 للشركة الداخلة النقدية التدفقات على وتأثيرها الزبائن قبل من السداد فترات . 

 الصناعية المنطقة من المستثمرين نزوح . 

 واالستثماري االقتصادي المناخ على وتأثيراتها المنتظمة السوق مخاطر . 

 القطاع لهذا المنظمة والقوانين التشريعات. 

 صعوبة استقدام العمالة الوافد. 
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 .المالية السنة خالل الشركة حققتها التي اإلنجازات -11

 الموحدة العمومية للميزانية المالي التحليل

 :اإليرادات

  -:حسب الجدول التالي  الشركة إيرادات بلغت

 التسلسل االيراد 2020 2021 الفرق

 1 إيرادات المطبخ 0 0 0

 2 إيراد السكن 699,632 696,501 3,131-

 3 إيراد خدمات المرافق الجامعية 868,045 1,971,263 1,103,218

 4 ايرادات االيجارات 60,000 60,000 0

 المجموع  1,627,677 2,727,764 1,100,087

  

 

 .   2020عام ( 1,627,677)دينار مقابل ايرادات ( 2,727,764) 2120بلغت ايرادات الشركة خالل عام 

 النفقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 اقدره زيادةب أي ردينا( 2,727,764) 2021 عــام في كـــانت بينما دينار( 1,627,668) 2020 في عام اإليرادات بلغت             

 . 2020عن عام % 67.6 زيادةبنسبة  .دينار (1,100,087)

 في دينار( 351,562) ربح مجمل مقابل دينار( 420,543) بمبلغ ربح مجمل 2020 العام خالل الشركة حققت فقد وبهذا             

 . 2021 العام نهاية

       استثمارات تدني ئرخسا وإضافة المالية والمصاريف والتسويق البيع ومصاريف والعمومية اإلدارية المصاريف تنزيل وبعد            

 الضريبة الربح قبل صافي يصبح الدخل لضريبة مخصصات ورصد موجودات واستبعادات وإطفاءات للبيع متوفرة

 ترتب  وقد  . 2021 العام نهاية في دينار( 203,795) خسارة صافي مقابل 2020دينار في عام ( 52,220) والمخصصات

 .ينارا  د( 32,191)ترتب ضريبة دخل على الشركة  2021وفي عام  2020 عام في الشركة دينارعلى( 49,955) دخل ضريبة

 

 

 

 

 التسلسل االيراد 2020 2021 الفرق

 1 االيرادات 1,627,668 2,727,764 1,100,087

 2 كلفة االيرادات -1,207,125 2,376,202- 1,169,077

 3 الربحمجمل  420,543 351,562 -98,981

187,034 -555,357 -368,323 

المصاريف االدارية والمالية 

والتسويقية  والمخصصات 

 واالطفاءات

4 

 5 صافي الربح 52,220 203,795- -256,015

 6 ضريبة الدخل -49,955 -32,191 -17,764

 7 صافي ربح السنة 2,265 235,986- -238,251

0 0 0 

خسارة تدني استثمارات في 

مالية محددة موجودات 

 بالقيمة العادلة

8 

17,602- 21,375 3,773- 
القيمة  احتياطي التغير في

 العادلة للموجودات
9 

  إجمالي الدخل الشامل للسنة -1,508 214,611- -213,103
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، ليصبح  2021و العام  2020كما أنه ال يوجد خسارة تدني استثمارات في موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة للعام 

مل المحول إلى مجموع الدخل الشاايضا يصبح ينارا ، ود( 2,265)ربح مجموع الدخل الشامل لمحول إلى الخسائر المتراكمة 

 .دينارا  ( 235,986) خسارة 2021الخسائر المتراكمة عام 

 خسارة 2020 للسنة الشامل الدخل إجمالي يصبح للبيع المتوفرة لإلستثمارات العادلة القيمة فرق من الدخل إضافة وبعد

 .2021 العام نهاية خسارة في دينارا  ( 214,611) مقابل دينارا ،( 1,508)

 

 : الموجودات

( 10,093,305) مبلـغ 31/12/2021 في وحيث بلغت دينارا  ( 9,833,352) 31/12/2020 في كما الشركة موجودات بلغت

 .  ( %2.6) وبنسبة دينارا  ( 259,953) اقدره أي بزيادة دينارا  

 

 :   المطلوبات

( 1,535,100) 31/12/2021 وحيث بلغت ف ي دينـارا  ( 1,060,536) 31/12/2020 في كما المتداولة الشركة مطلوبات بلغت

 .  (%44.7)وبنسبة  دينار( 474,564) مقدارها أي بزيادة دينارا  

  

 : المساهمين حقوق

 مبل    غ 31/12/2021 وحي    ث بلغ    ت ف    ي دين    ارا  ( 8,772,816)مبل    غ  31/12/2020 ف    ي كم    ا المس    اهمين حق    وق بلغ    ت

 .2021خسارة عام ، ناتج دينارا  ( 214,611) أي بأنخفاض قدره دينارا  ( 8,558,205)

 

سي ط الرئياألثر المالي لعمليات ذات طبيعه غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشا  -12

 .للشركة 

 ( 2021ال يوجد عمليات ذات طبيعه غير متكررة حدثت خالل العام )       

 

 األوراق رواسعا المساهمين حقوق وصافي الموزعة واألرباح المحققة الخسائر أو لألرباح الزمنية السلسلة -13

 :المالية 

 

 ( : األردني بالدينار)  السابقة الخمس للسنوات للشركة المالية النتائج

 

2120  2020  1920  1820  1720  
السنة – البيان  

10,093,305 9,833,352 9,532,943 8,990,278 8,947,096 
 الموجودات مجموع

1,535,100 1,060,536 758,619 470,616 259,459 
 المتداولة المطلوبات مجموع

8,558,205 8,772,816 8,774,324 8,519,662 8,687,637 
 المساهمين حقوق مجموع

214,611-  1,508-  254,662 116,934 20,179-  
 (الخسائر) األرباح صافي

-0.02  0.0002 0,025 0.008 0.002-  

 الربح صافي من السهم حصة

 (الخسارة)

740.  0.37 0.31 0.27 0.31 
 عمان بورصة في السهم سعر

00,0004,7  للشركة الرأسمالية القيمة 3,100,000 2,700,000 3,100,000 3,700,000 

 الموزعة االرباح 0 0 0 0 0
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 األخيرة الخمسة المالية السنوات نهاية في الشركة سهم إغالق سعر  -14             

 سعر إغالق السهم
 دينار /فلس

 عدد العقـــــــــود
 عدد األسهم المتداولة خالل

 العام
 السنة

 الرقم

0.31 12,257 39,668,386 2017 1 

0.27 6,802 23,420,864 2018 2 

 

0.31 7,577 26,729,408 2019 

 

3 

 

0.37 5,768 20,578,850 2020 4 

0.74 31,056 83,197,975 2021 5 

 

 

 

 

 .المالية السنة خالل أعمالها ونتائج للشركة المالي المركز تحليل -15

 

 :المالية بالنسب  2021 لعام للشركة المالي المركز حليلت

20 12  2020  9120  8120  الرقم النسبة المالية 

320,8  1 معدل دوران السهم   2,342 2,673 2,058 

(  دينار)األرباح الموزعة للسهم الواحد  - - - -  2 

850. ( دينار)القيمة الدفترية للسهم الواحد  0.85 0.88 0.88   3 

)%( معدل المديونية  5,300 7.958 9.315 15.20  4 

( مره)القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  0.27 0.31 0.37 0.74  5 

12.9 25.8 16.7 17.4 
اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات 

 )%( 
6 

)%( نسبة الملكية  94.4 92.04 89.2 84.8  7 

2700.  60.16 ( مره)معدل دوران الموجودات  0.351 0.327   8 

345.0  2130. ( مره)معدل دوران الموجودات الثابتة  0.451 0.456   9 

(مره)نسبة التداول  4.246 3.540 2.069 1.425  10 
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 باألرقام المطلقة 2021تحليل المركز المالي للشركة لعام 

 

 الرقم البيان 2018 2019 2020 2021 %التغير 

 1 الموجودات          

 1.1 موجودات متداولة 1,997,879 2,685,777 2,193,865 2,187,432 -0.003%

0.035% 7,905,873 7,639,487 6,847,166 1,997,879 
موجودات غير متداولة 

 بالصافي
2.1 

 3.1 إجمالي الموجودات 8,990,278 6,847,166 9,833,352 10,093,305 0.026%

 
    

المطلوبات وحقوق 

 المساهمين
2 

 1.2 ةمطلوبات متداول 470,616 758,619 1,060,536 1,535,100 44.7%

 3 حقوق المساهمين     

 1.3 رأس المال المدفوع 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

19.1% 1,461,032- 1,227,184- -1,225,676 -1,480,338 
االحتياطات واألرباح 

 المدورة( الخسائر)
2.3 

 3.3 مجموع حقوق المساهمين 8,519,662 8,774,324 8,772,816 8,558,205 -0.024%

0.043% 10,093,305 9,673,993 9,532,943 8,990,278 
مجموع المطلوبات 

 وحقوق المساهمين
4.3 

 

 

 

 

 2021  لعام الدخل بيان تحليل

 

%التغير  2120  2020  1920  1820  الرقم البيان 

 1 إجمالي اإليرادات 3,151,408 3,121,773 1,627,668 2,727,764 47.86%-

-51%  2 إجمالي المصاريف 2,605,024 2,624,592 1,207,125 2,376,202 

-31,11%  3 مجمل الربح 546,384 497,181 420,543 351,562 

79.24%  -452,238 -418,894 161,958-  -394,161 
مصاريف بيع وتسويق 

 ومصاريف إدارية ومالية
4 

- - - - - 

مخصص ديون مشكوك 

في تحصيلها ومخصص 

 خاص

5 

-64.33%  -103,119 50,571 163,815 - 
إيرادات بيع استثمارات 

 خرىأمالية وعقارات و
6 

-84.4%  -203,795 52,220 335,223 152,223 
( خسارة)صافي ربح 

 ةقبل الضريب ةالسن
7 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

19 

 نجازات والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة  اإل -16

 التغذية  -أ 

اخت راق ومن قبل إدارة الشركة لتوسيع رقعة خ دمات الش ركة  مستمرا  زال العمل فما  2020تماشيا  مع خطة عام 

 (JIFCO)فقد وقعت الشركة مع الشركة الهندي ة األردني ة لألس مدة كافة المناطق التي تتوفر بها فرص العمل ، 

زي ع لتق ديم وتو وذل كللس كنات ، بتش غيل المط اعم الموج ودة ف ي موق ع الش يدية  2022على تجديد العط اء لع ام 

جدي د تعل ى JIFCO) كما انن ا ق د وقعن ا م ع الش ركة الهندي ة االردني ة لالس مدة ) وجبات طعام في موقع الشركة

 2022لعام  (IMC)عقدها مع الهيئة الدولية الطبية  في الشركة استمرت، وقد  2021لعام  موقع المصنععطاء 

س منت عطاء مع شركة ابتجديد وقد قامت الشركة  ،زرق بتشغيل المطبخ الموجود في مستشفى األزرق بمخيم اال

ؤك د توإذ ،  2023 - 2021كما ان ت م احال ة عط اء ش ركة البوت اس العربي ة لم دة ع امين  ، 2022القطرانة لعام 

 عل ى مس توى داخ ل وخ ارج 2022الشركة التزامها بمواصلة جهوده ا والف وز بمش اريع اس تراتيجية خ الل ع ام 

 المملكة.

 المركزي السكن -ب 

  متر . 8400كنات من خالل بناء سكن بمساحة بتوسعة الس 2020استكمال لخطة عام 

نوليى فيي بنياء وسييتم اننتاياء مين المرحلية ا  2021الجدييدة فيي عيام سيكنات البنياء  العمل فيي أستمرلقد 

، بحييث وذلك العام  على ان يتم البدء في المرحله الثانية خالل هذا 2022السكنات في الربع الثاني من عام 

الشيركة ميين  التييوفير عليىبايدف التسيايالت البنكييية وذليك وذليك بعيييدا عين تيم احالية العطياء علييى المقياول 

 .ركتنا فقط شمعات الصناعية لحساب حتكار تأجير السكنات داخل مدينة التجنتكاليف هي في غنى عناا و

 

 

 أو/و ققالمد تلقاها أخرى خدمات عن أتعاب أي ومقدار التابعة، والشركات للشركة التدقيق أتعاب مقدار -17

 .له مستحقة

 )  NEXIA Internationalعصريون )المحاسبون ال السادة المالية الشركة بيانات تدقيق يتولى

 -: حيث بلغت اتعابهم حسب الجدول 

 التسلسل الشركة المبلغ ضريبة المبيعات اجمالي المبلغ اسم المدقق

 1 شركة التجمعات لخدمات التغذية وانسكان 7,500 1,200 8,700 محاسبون عصريون

 2 شركة التجمعات للخدمات المساندة 1,500 240 1,740 محاسبون عصريون

350,4 محاسبون عصريون  3 شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية 3,750 600 

  14,790 40,02    المجموع 12,750 
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 اريين. االدارة االعتب و ممثلي اعضاء مجلس عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة  -أ  –18

 

 الرقم

 

 االسم

 

 المنصب

 

 الجنسيه

 

 عدد األسهم كما في

عدد األسهم المملوكة من قبل 

الشركات المسيطر عليها من قبل 

 اي منهم

31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  

 

1 

شركة الرصافة للمشاريع 

 االسكانية    و يمثلها

 محمد طه القسيم الحراحشه

 

رئيس 

مجلس 

 االدارة

 

 اردني

5000 5000  

 ال يوجد

 

 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد 120,000 120,000

شركة الرفاعيات لالستثمار و  2

 التطوير العقاري ويمثلها

 محمد احمد محمد الرفاعي

نائب 

 الرئيس

 

 اردني

 ال يوجد ال يوجد 5000 5000

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

شركة التجمعات االستثمارية  3

 و يمثلهاالمتخصصة  

 داوود نايف علي اسكندراني

 

 عضو
 674,199 611,200 اردني

 

 ال يوجد

 

 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد 50 50 اردني

 

4 

 

شركة برج بيزا لالستيراد و 

 التصدير

 و يمثلها

 سامرعبدهللا حسين  كشوقه

 

 عضو

 

 

 

 اردني

 

5,000 

 

5000 

 

 ال يوجد

 

 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد

5 

 

 

                 شركة هيوبلس التجارية

 و يمثلها

حسين جميل عبدالمعطي  

 قطيشات

 اردني عضو

6,163 

 
6,163 

 ال يوجد ال يوجد

5,000 5,000 
 ال يوجد ال يوجد

شركة بلوتو للمشاريع  6

 و يمثلها       االسكانية 

عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن  

 كنعان

 اردني عضو
86,738 100,738 

 

 ال يوجد

 

 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد
 ال يوجد ال يوجد

 أحمد فؤاد موسى عليان 7

 

 ال يوجد ال يوجد 5000 ال يوجد  اردني عضو

 ساميه سعيد يوسف ضيازاده 8

و 25/10/2020من تاريخ 

 16/06/2021لغاية 

 

 ال يوجد ال يوجد 5,000 5,000 اردني عضو

 

 

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

 

 الرقم 

 

 

 اإلسم 

 

 

 الصفه

 

 عدد األسهم كما في

عدد األسهم المملوكة من قبل 

الشركات المسيطر عليها من قبل 

 اي منهم

31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 

 ال يوجد ال يوجد 50 50 المدير العام  اسكندرانيداوود نايف علي  1

فادي "احمد فتحي ""عمر  2

 مصطفى "التالوي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد المدير المالي 
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 : ذيةالتنفي العليا اإلدارة وأشخاص اإلدارة مجلس أعضاء ألقارب المملوكة المالية األوراق عدد -ج -18         

 

 الرقم

 

 

 اإلسم

 

 عدد األسهم كما في

عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر 

 عليها من قبل اي منهم

31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1

 

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

إجمالي المزايا 

 السنوية

نفقات 

السفر 

 السنوية
ت آالمكاف

 السنوية
بدل التنقالت 

 الرقم االسم المنصب السنوية

 1 محمد القسيم الحراحشة رئيس مجلس االدارة/الحالي 7,200 - - 7,200

 2 محمد احمد الرفاعي نائب رئيس مجلس االدارة  4,800 - - 4,800

 3 داوود نايف علي اسكندراني  عضو مجلس  4,800 - - 4,800

 4 أحمد فؤاد موسى عليان عضو مجلس 2,400 - - 2,400

 5 سامر كشوقه عضو مجلس  4,800 - - 4,800

 6 عبدالرحمن كنعان عضو مجلس 4,800 - - 4,800

 7 حسين جميل قطيشات عضو مجلس 4,800 - - 4,800

 8 ساميه سعيد يوسف ضيازاده عضو مجلس  2,000 - - 2,000

  المجموع   35,600 - - 35,600

 

 : 2021 العام خالل  االدارة مجلس جلسات عدد -هــ  -18

 .( جلسات 7) اإلدارة مجلس عقد        

 

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

 

اجمالي المزايا 

 السنوية

نفقات 

السفر 

 السنوية

المكافآت 

 السنوية

بدل التنقالت 

 السنوية

الرواتب / 

مزايا السنوية 

 الرقم االسم المنصب اإلجمالية

48,000 -- -- -- 48,000 
 1 داوود نايف اسكندراني مدير عام 

22,000 -- -- -- 22,000 
 المدير المالي 

عمر  فادي أحمد فتحي

 2 مصطفى 

   المجموع    70,000 -- -- -- 70,000

 

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

 الرقم اسم الجهة المتبرع لها المبلغ

 - اليوجد -
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 الحليفة أو شقيقةال أو التابعة الشركات مع المصدرة الشركة عقدتها التي رتباطاتواإل والمشاريع بالعقود بيان -20

 .أقاربهم أو الشركة في موظف أي أو العام المدير أو المجلس أعضاء أو اإلدارة مجلس رئيس أو

 

 المبلغ دينار البيان اسم الشركة المتعاقد معها

 9,984 نقل النفايات شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة

000,14 خدمات عامة  شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة  

 23,984  المجموع

 

 لخدمات معاتالتج لشركة التابعة والشركة المتخصصة ستثماريةاإل التجمعات شركة بين ما مبرمة العقود هذه جميع

 . الجامعية( المرافق لخدمات التجمعات وشركة المساندة للخدمات التجمعات )شركة . واإلسكان التغذية

 



 

23 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية                                              

 

 

 المساهمين السادة حضرات

 

 الشكر بخالص الشركة وادارة اإلدارة مجلس أعضاء السادة وباسم باسمي أتقدم أن يسرني التقرير هذا نهاية في          

 داعيا جتماعاال هذا في وشارك حضر من لكل الشكر واكرر كما المتواصل ودعمهم ثقتهم على الشركة مساهمي لكافة والتقدير

 الحسين ابن الثاني هللا عبد الملك الجاللة صاحب راية تحت وافضل مميزة بنتائج مقرونا   القادم لقاؤنا يكون أن وجل عز المولى

 .هللا حفظه

 

 السابق و المصادقه عليها. العادي العامة الهيئة اجتماع محضر تالوة -1

 .2022 للعام المستقبلية و الخطة 2021  المالي العام عن اإلدارة مجلس تقرير مناقشة -2

 .31/12/2021 في كما السنوية المالية القوائم عن الحسابات مدققي تقرير سماع -3

 .عليهما لمصادقةوا 2021 للعام للشركة الشامل الدخل قائمة و المالي المركز قائمة و الختامية المالية القوائم مناقشة -4

 .بحدود القانون 31/12/2021 لعام المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء -5

 .بتحديدها اإلدارة مجلس تفوي  أو أتعابهم وتحديد 2021 لعام للشركة الحسابات مدققي انتخاب -6

 .أحمد فؤاد موسى عليانتثبيت عضوية السيد  -7 

 

 اإلدارة مجلس ئيسر                                                                                                                                         

 حمد طه الحراحشهم                                                                                                                                                
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 : 2021تقرير مجلس اإلدارة حول الحوكمة لعام 

 
 أحكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة الشركات في الشركة .بتطبيق المعلومات و التفاصيل المتعلقة  -أ

لحوكمة او بنود تعليمات  2017لعام  34تستند الشركة على ما ورد من نصوص وطنية في قانون " الشركات المعدل رقم 

 ي تطوير حوكمتهاف و إلى نظام األساسي للشركة و القواعد والسياسات الداخلية 2017الصادرة عن هيئة األوراق المالية لعام 

 الداخلية: 

 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء و لمدة أربع سنوات .  -

  .درانيجميع أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء الغير التنفيذيين بإستثناء المدير العام السيد داوود إسكن -

 أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة اعضاء مستقلين .  -

 لى إتسعى  من خالل استعراض مفهوم و تعريف حوكمة الشركات فإن شركة التجمعات لخدمات التغذية واإلسكان م.ع.ع

 تحقيق : 

رة اإلدا اإلنضباط : وهو يتمثل في ضبط السلوك األخالقي المهني لممارسات األفراد في أي مستوى من مستويات -1

 ية . بالشركة سواء في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذ

عا سها منالشفافية واإلفصاح : أي اإلعالن عن المعلومات و التقارير المتعلقة بنشاط الشركات بوضوح دون طم -2

 لحاالت التالعب والغش فيها بما يخدم المصلحة الشخصية لبع  أصحاب المصالح بالشركة 

ي من أي من المسؤولين في اإلستقاللية : منع حدوث أي تأثيرات عاطفية أو ضغوط قد تؤدي إلى إضعاف دور أ -3

 مستوى من مستويات اإلدارة بالشركات .

   لواجبات   اور في المسؤولية : تعزيز روح المسؤولية لدى العاملين تحقيقا لمبدأ المحاسبة و المسائلة عن أوجه القص -4

 و المسؤوليات الموكلة ألي مسؤول و في أي مستوى من مستويات اإلدارة . 

دارة المساهمين في المسائلة والمقاضاة عن حقوقهم و مصالحهم وهي تتضمن مسائلة اإلالمسائلة : و هي حق  -5

 التنفيذية امام مجلس اإلدارة و مسائلة مجلس اإلدارة أمام هيئة المساهمين . 

المساواة  ألخر والعدالة و المساواة : تحقيق مبدأ العدالة لجميع األطراف أصحاب المصلحة بما يحقق احترام حقوق ا -6

 بين كبار و صغار المستثمرين دون هضم حقوق اآلخر . 

    قومية     نية الالمسؤولية اإلجتماعية : أي النظر إلى الشركة كشركة وطنية مجتمعية تعمل على تحقيق المصالح الوط -7

 و مصالح المجتمع . 

 ودة. ت محدى و إن كانكما يعني هذا المفهوم ضرورة اإلستخدام العادل للموارد الطبيعية للمنتفعين كافة حت
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تنفيذي و فيما إذا كا العضو تنفيذي أو غيرأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين و المستقليين خالل السنة و تحديد  -ب

 -:مستقل أو غير مستقل 

 الوصف  2020فترة عضويته خالل عام  المنصب إسم عضو مجلس اإلدارة 

 السيد محمد طه القسيم الحراحشه  .1

 ممثال لشركة الرصافة للمشاريع اإلسكانية

 غير تنفيذي/مستقل  لتاريخه 23/04/2019من  رئيس مجلس اإلدارة

 السيد محمد أحمد محمد الرفاعي  .2

ممثال لشركة الرفاعيات لالستثمار و 

 التطوير العقاري

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي/مستقل  لتاريخه 23/04/2019من 

 السيد داوود نايف علي اسكندراني  .3

ممثال لشركة التجمعات اإلستثمارية 

 المتخصصة 

 عضو مجلس إدارة

 المدير العام

 غير مستقل تنفيذي/ لتاريخه 23/04/2019من 

 السيد سامر عبدهللا حسين كشوقه  .4

ممثال لشركة برج بيزا لالستيراد و 

 التصدير 

 عضو مجلس إدارة

 

 مستقلر تنفيذي/غي لتاريخه 23/04/2019من 

السيد حسين جميل عبدالمعطي  .5

 قطيشات 

 ممثال شركة هيوبلس التجارية

 عضو مجلس إدارة

 

 مستقلغير تنفيذي/ لتاريخه 23/04/2019من 

السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن  .6

 كنعان 

 ممثال لشركة بلوتو للمشاريع اإلسكانية

 عضو مجلس إدارة

 

 مستقلفيذي/غير تن لتاريخه 23/04/2019من 

 أحمد فؤاد موسى عليان .7

 

 عضو مجلس إدارة

 

 مستقل غير تنفيذي/ لتاريخه 16/6/2021من 

 عضو مجلس إدارة سعيد يوسف ضيازاده ساميه .8

 

و لغاية  25/10/2020من 

16/6/2021 

 مستقل غير تنفيذي/

  

 -: جتماع( اجتماعات و فيما يلي األعضاء الحاضرين لكل اال7خالل السنه )بلغ عدد اجتماعات مجلس االدارة   -ج           

 

  

 إسم العضو

 اإلجتماع

 األول

 اإلجتماع

 الثاني

اإلجتماع 

 الثالث

 اإلجتماع

 الرابع

 اإلجتماع

 الخامس

 اإلجتماع

 السادس

االجتماع 

 السابع

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر محمد الحراحشه

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر محمد الرفاعي

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر داوود اسكندراني

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر سامر كشوقه

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر عبدالرحمن كنعان

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حسين قطيشات

بتاريخ  أحمد عليانتم انتخاب 

16/6/2021 

 

 

 حاضر حاضر حاضر   

  سعيد يوسف ضيازادهساميه 

و لغاية  25/10/2020من 

16/06/2021 

  حاضر حاضر حاضر
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 31/12/2021المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء األشخاص الذين يشغلونها كما في تاريخ   -د             

 المنصب  اإلسم 

 المدير العام  السيد داوود نايف علي إسكندراني 

 المدير المالي السيد فادي أحمد فتحي عمر مصطفى

 

 

 جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت .            

 عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيين في الشركات المساهمة العامة  -1

 اسم الشركة المساهمة العامة  المنصب  إسم العضو

 شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة         عضو مجلس إدارة أحمد فؤاد موسى

 

 عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين في الشركات المساهمة العامة -2

 اسم الشركة المساهمة العامة  المنصب  العضوإسم 

 شركة المجموعه العربية االردنية للتأمين رئيس مجلس اإلدارة  محمد طه القسيم الحراحشه 

 ي شركة دار األمان لالستثمار و التمويل االسالم

نائب رئيس مجلس  محمد أحمد محمد الرفاعي 

 اإلدارة 

 بيت االستثمار للخدمات المالية 

 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة 

 مصانع الخزف األردنية 

 ة بيت اإلستثمار للخدمات الماليةشرك عضو مجلس االدارة  داوود نايف علي إسكندراني

 شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة  

عبد الرحمن مفيد عبدالرحمن 

 كنعان

ي المساهمه االردنية للتطوير واالستثمار المال عضو مجلس إداره 

  العامه
  

 : 2021 خالل السنة الماليةالعامة  عضويات ألعضاء مجلس اإلدارة السابقين في مجالس إدارة الشركات المساهمه -3

 

 اسم الشركة المساهمة العامة  المنصب  إسم العضو

 مصانع الخزف األردنية  عضو مجلس إدارة سامية ضيازاده  

 شركة تهامة لالستثمارات المالية  
 

 

 يتبثق عن مجلس اإلدارة اللجان التالية : 

 لجنة التدقيق.  -1

 لجنة الحوكمة .  -2

 لجنة إدارة المخاطر .  -3

 لجنة اإلستثمار .  -4
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لس نبثقة عن مجإعادة تشكيل لجنة التدقيق و تشكيل اللجان اعاله وأدناه تفاصيل اللجان الم 29/04/2019بتاريخ  وقد قرر

 اإلدارة : 

 لجنة التدقيق : -1

ن ؛ والباحثي متخصصةلقد حظيت لجنة التدقيق في الوقت الحاضر بإهتمام بالغ من قبل الهيئات العملية الدولية،والمحلية ال

ن ذي يمكن ألدورالوبخاصة بعد اإلخفاقات و اإلضطرابات المالية التي حصلت في الشركات العالمية. ويرجع هذا اإلهتمام ل

فصح عنها التي ت حوكمة الشركات في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات الماليةتؤديه لجنة التدقيق كأداة من أدوات 

، وكذلك  لشركاتاالشركات ، وذلك من خالل دورها في إعداد التقرير المالية و إشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في 

د  حوكمة م بمباي التأكيد على االلتزادورها في دعم هيئة التدقيق الخارجي و زيادة استقالليتها ، فضال  عن دورها ف

في  لياتهمالشركات . حيث عرفت لجنة التدقيق بأنها " لجنة مكونه من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذي تتركز مسؤو

 قشة نطاق و منا مراجعة القوائم السنوية قبل تسليمها إلى مجلس اإلدارة  و تتلخص نشاطاتها في ترشيح المدقق الخارجي

 د طبيق قواعكد من تالرقابة الداخلية للشركة والتأكد من فاعليته ، وكذلك التألتدقيق معه، وكذلك مراجعة نظام ونتائج ا

 يحضر ويين ، حوكمة الشركات كما يمكن تعريفها بأنها لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تتكون من االعضاء غير التنفيذ

مل طبقا  ات العإجتماعات هذه اللجنة المدقيين الداخليون و الخارجيون إذا اقتضى األمر ذلك،وتفوض هذه اللجنة صالحي

 لألحكام التي يقررها مجلس اإلدارة ، و ترفع تقاريرها الدورية إلى رئيس مجلس اإلدارة . 

 :صالحيات لجنة التدقيق 

 قيق.دمل و جب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كاطلب أي بيانات أو معلومات من موظفي الذي يتو (1

 طلب المشورة القانونية أو المالية أواإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي .  (2

 طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على إيضاحات ضرورية .  (3

ك أن ها كذلعمله في الشركة ولطلب مدقق حسابات الخارجي إذا رأت اللجنة ضرورة مناقشة بأي أمور تتعلق ب (4

 تستوضح منه أو تطلب رأيه خطيا . 

 التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي لإلنتخاب من قبل الهيئة العامة .  (5

لسنوي العادي اتقدم اللجنة قراراتها إلى مجلس اإلدارة و تقريرا  حول أعمالها إلى إجتماع الهيئة العامة  (6

 للشركة.

 ئيس و أعضاء لجنة التدقيق و نبذه عن مؤهالتهم و خبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية إسم ر

 حسين قطيشات 
 

 رئيس اللجنة 

 تاريخ العضوية 29/04/2019

 تاريخ الميالد 1956

 الشهادات العلمية و سنة التخرج بكالوريوس في القانون 

 الخبرات العملية مستشار قانوني 

 الوظيفه الحالية  مستشار قانوني
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 سامر كشوقه
 

  اللجنةاسم عضو 

 تاريخ العضوية  29/04/2019

 تاريخ الميالد 1976

 الشهادات العلمية و سنة التخرج 2000 قانونبكالوريوس 

 الخبرات العملية 2003اجازة  المحاماة منذ 

 الوظيفه الحالية  محامي

 

 

 
 

 :اجتماع  ( اجتماعات و فيما يلي االعضاء الحاضرين لكل4بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة )                        

 

 االجتماع الرابع  االجتماع الثالث االجتماع الثاني  االجتماع األول  إسم العضو 

 حاضر  حاضر حاضر  حاضر حسين قطيشات

  حاضر حاضر  حاضر  حاضر محمد الرفاعي 

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر سامر كشوقه 

المحاسبون العصريون )المدقق 

 الخارجي(

   حاضر  

 

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

 (2لجنة الترشيحات و المكافات ..عدد جلسات )          
 

 (2لجنة الحوكمة .. عدد جلسات )          

 اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول إسم العضو

 حاضر حاضر حسين قطيشات

 حاضر حاضر عبدالرحمن كنعان

 

 

 اسم عضو اللجنة  محمد الرفاعي 

 تاريخ العضوية 29/04/2019

 تاريخ الميالد 1971

 الشهادات العلمية و سنة التخرج  1993بكالوريوس محاسبة الجامعة األردنية 

الى  01/06/1993سكان من إلمسؤول في دائرة االئتمان / بنك ا

30/10/1996 

الى  01/01/1999المدير العام / لشركة عبر العالم لالتصاالت من 

30/04/2008 

 04/05/2008ستثمار من إلالرئيس التنفيذي لشركة بيت ا

 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

 العمليةالخبرات 

 ستثمار للخدمات الماليةإلفيذي لشركة بيت االرئيس التن

 ستثمارية المتخصصةإلعضو مجلس إدارة في شركة التجمعات ا

 رئيس مجلس اداره لمصانع الخزف األردنية 

 عضو مجلس ادارة في شركة بلوتو للمشاريع االسكانية مساهمة خاصة 

 

 الوظيفه الحالية 

 االجتماع الثاني  االجتماع األول  إسم العضو 

 حاضر حاضر محمد الحراحشه

 حاضر حاضر عبدالرحمن كنعان

 حاضر حاضر سامر كشوقه
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 (2لجنة ادارة المخاطر.. عدد جلسات )          
 اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول إسم العضو

 حاضر حاضر محمد الحراحشه

 حاضر حاضر داوود اسكندراني

 حاضر حاضر فادي التالوي

             

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة /فادي التالوي              
 

-( لجنة الترشيحات والمكافآت :2  

وذلك لضمان تعزيز مصالح الشركة في االمد البعيد من خالل  من اعضاء مجلس االدارة  نة الترشيحات و المكافئاتلجتشكل 

جذب المهنيين من ذوي الكفاءات العالية. وتتركز وظائف لجنة المكافأت وواجباتها في تحديد الرواتب والمكافات والمزايا 

 الخاصة باالدارة العليا:

 عليها. لمصادقةوالحوافز والمزايا االخرى لالدارة العليا ومراجعتها والتوصية بها لمجلس االدارة واتحديد المكافات -أ

 وضع سياسات الدارة برامج المكافاة والحوافز لالدارة العليا ومراجعة هذه السياسات بشكل دوري .-ب

ا دفعات ال ترتبط بشكل معقول بأداء عضو االدارة اتخاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت وحوافز االدارة العليا التي ينتج عنه -ج

 العليا .

وضع سياسات لمزايا االدارة العليا ومراجعتها بإستمرار . -د  

 

 مسؤولية اللجنة :*

تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة اطار الموارد البشرية لدى الشركة وبرامج المكافات من حيث انظمة الحوافز وتشجيع لكافة 

كة لينالو االستحقاقات العادلة مقابل مساهمتهم الفردية في اللشركة ومسؤولية الشركة االجتماعية .العاملين بالشر  

 

 وتكون مهامها بشكل رئيسي ما يلي :

.التأكد من استقاللية االعضاء المستقلين بشكل مستمر .1  

ريع والنشاطات الخاصة بالمسؤولية .إقرار السياسة الخاصة بمنح المكافأت والمزايا والحوافز والرواتب ودراسة المشا2

.االجتماعية في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي   

ي .. اعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها  ومراجعتها بشكل سنو3  

 

 اهداف اللجنة :*

مسؤولياته المتعلقة بما يلي :ان الهدف من لجنة الترشيحات والمكافات هو مساعدة المجلس في تنفيذ   

حول سياسة مكافات الرئيس التنفيذي واالدارة العليا . تقديم التوصيات     -  

بند المكافأت في سياسة الموارد البشرية .    -  

واجراءات الموارد البشرية واية مبادرات جديدة في هذا المجال . مراجعة االطار العام لسياسات     -  

فصل وخطط البدالء للمدير العام واالدراة العليا .التعيين وال    -  

 تحديد برامج و نشاطات لتحقيق مسؤولية الشركة اإلجتماعية.    -

 آلية أمور أخرى يتم تحويلها إلى اللجنة عن طريق المجلس.    -

 

 

 

 

 

 



 

31 

 مصادر المعلومات من داخل الشركة أو جهات الخارجية:*

ون ين التعاالمعلومات التي تحتاجها من أي موظف من موظفي الشركة و على جميع الموظفاللجنة لديها الصالحية لطلب  -

 واإلستجابة لهذه الطلبات بتوفير هذه المعلومات بشكل كامل و دقيق.

 طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أي إيضاحات ضرورية. -

ارجي أو ستشار خمأو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي  اللجنة لديها الصالحية للحصول على طلب المشورة القانونية -

 نصائح متعلقة بالمكآفئات أو غيرها من اإلستشارات من جهات مستقلة حسب ماتراه ضروريا .

شتراك ن يتم إاللجنة لديها الصالحية في أن تحصل على المعلومات من األشخاص حول سياسات المكآفئات و لكن ال يجوز أ -

 األشخاص بشكل مباشر في تحديد مكافأته. أحد هؤالء

 

 سياسة التقارير:* 

 لشركة.لي السنوي ة العادتقدم اللجنة قراراتها و توصياتها إلى مجلس اإلدارة و تقريرا  حول أعمالها إلى إجتماع الهيئة العام -

 

 على اللجنة اصدار تقارير باجتماعاتها إلى المجلس:

 ة تزويدمرير محاضرات إجتماعات اللجنة إلى جميع أعضاء المجلس وعلى رئيس اللجنيقوم أمين سر مجلس االدارة بت -

 أعضاء المجلس باألمور المتضمنة في الئحة المجلس بشكل دوري.

 اإلفصاح عن مهام أو أنشطة اللجنة من خالل التقرير السنوي للشركة.  -

 

 اجراءات اصدار التقارير:* 

 محاضر إجتماع اللجنة إلى جميع أعضاء المجلس. على أمين سر مجلس اإلدارة تمرير -

كما يراه ولسابقة اعلى رئيس اللجنة إطالع أعضاء المجلس على القرارات المتعلقة بالقضايا المطروحة في اجتماعات اللجنة  -

 ضروريا .

 مقترحة.على أعضاء اللجنة القيام بمراجعة سنوية لالئحة اللجنة وعمل توصيات للمجلس بأية تعديالت  -

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة
 محمد طه الحراحش
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