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جدول اأعمال اإجتماع الهيئة العامة العادي 

1. تالوة حم�شر اإجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد يف 2013/4/27.

2. تالوة ومناق�شة تقريـر جملـ�س الإدارة عن ال�شنـــة املاليـــة املنتهيـــة يف 2013/12/31، واخلطـــة

     امل�شتقبلية للعام 2014.

3. �شماع ومناق�شة تقرير مدققي احل�شابات لل�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31.

4. مناق�شة البيانات املالية املوحـــدة لل�شركــــة وميزانيتها العــــامــــة لل�شنــــــة املاليـــــة املنتهيــــة يف  

    2013/12/31، وامل�شادقة عليها.

5. اإبراء ذمة رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31.

6. انتخاب مدققي احل�شابات للعام 2014 وتفوي�س جمل�س الإدارة بتحديد اأتعابهم.

7. اأية اأمور تقرتح الهيئة العامة اإدراجها على جدول الأعمال.
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�شرات ال�شادة امل�شاهمني الكرام ،،،
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

با�شمكم وبا�شم اأع�شاء جمل�س الإداره اأرحب بال�شيد ممثل عطوفة مراقب عام ال�شركات. 
واأ�شع بني اأيديكم تقرير جمل�س الإداره ال�شنوي لعام 2013 مت�شمنا البيانات املاليه لل�شنه املنتهيه 

يف 2013/12/31. 
على الرغم من ال�شعوبات التي ما زالت تواجهنا يف ال�شركه والتي من اأ�شعبها اأن جل موجودات 
هذه  من  اأيا  ت�شييل  من  متكننا  وعدم  مرتفعه،  با�شعار  �شرائها  مت  اأرا�شي  يف  جممده  ال�شركه 
الأرا�شي، على الرغم من قيام ال�شركه بتخفي�س قيمة هذه الأرا�شي دفرتيا بقيمه قاربت 3 مليون 
دينار لتعك�س القيمه العادله لها ال اننا عملنا جاهدين على القيام بعدة خطوات كان لها اأثر كبري 

يف دعم موقف ال�شركة املايل ومنها: 
دينار.  الف   143 اىل  دينار  الف   199 من  الداريه  امل�شاريف  • تخفي�س 

دينار.  الف   750 بقيمة  البنكي  القر�س  • تخفي�س 
دينار.  الف   34 اىل  دينار  الف   571 من  املجمعه  ال�شركه  خ�شارة  • تخفي�س 

ال�شركة من مرحلة  لنقل  بجهود م�شاعفة  القيام  القادم هي  للعام  الإدارة  اأن خطة جمل�س  كما 
تخفي�س اخل�شائر اىل مرحلة حتقيق الربح، حيث �شيعمل جمل�س اإدارة ال�شركه ما بو�شعه خالل 

هذا العام على: 
اإيرادات  على  اإيجابا  �شينعك�س  الذي  الأمر  التجاري  ال�شركه  جممع  يف  الإ�شغال  ن�شبة  رفع   •

ال�شركه 
ايجابا على  �شينعك�س  الذي  المر  باق�شى ما ميكننا،  ال�شركه  لتخفي�س قر�س  ال�شيوله  • توفري 

تخفي�س م�شاريف التمويل. 
حيث اأننا اإن  متكنا من حتقيق هذين الأمرين فاإننا نكون قد انتقلنا بال�شركه اىل خانة الربحيه 

لأول مره منذ تا�شي�شها باذن اهلل تعاىل. 

�شاكرًا لكم ح�شوركم 
 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

  رئي�س جمل�س الإدارة
كفاح املحارمة  
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تقرير جمل�س الإدارة لعام 2013
ح�شرات ال�شادة امل�شاهمني الكرام،،،

التي  ال�شركة ون�شاطاتها  اأعمال  ال�شنوي اخلام�س عن  التقرير  اأن يقدم لكم  ي�شر جمل�س الإدارة 
 ،2013/12/31 يف  هي  كما  لل�شركة  املالية  البيانات  اىل  اإ�شافة   2013 العام  خالل  بها  قامت 

وتقرير مدقق احل�شابات.
1. اأ. ان�شطة ال�شركة الرئي�شية:

1- �شراء الأرا�شي يف كافة اأنحاء اململكة وفرزها وتطويرها وتق�شيمها وتزويدها بالبنية التحتية 
والإ�شتثمارية  الإ�شكانية  امل�شاريع  اإقامة  اأو  والغري  للمواطنني  وبيعها  الالآزمة،  الأخرى  واملرافق 

وال�شناعية عليها على اإختالف اأنواعها واإ�شتخداماتها.
2- اإ�شتثمار اأموالها وم�شادر متويلها يف كافة اأوجه الإ�شتثمار املتاحة يف م�شاريع تطوير الأرا�شي 
وامل�شاريع العقارية وال�شناعية وم�شاريع الإ�شكان، ويف ال�شركات ال�شناعية والتجارية والزراعية 

وال�شياحية و�شركات اخلدمات املختلفة.
3- اإ�شتثمار الفائ�س من اأموالها باإيداعها يف البنوك و/اأو ب�شراء الأ�شهم وال�شندات، واأن توظف 

اأموالها وتت�شرف بها بال�شكل الذي تراه منا�شبًا.
اأو  �شركة  لأية  جزئيًا  اأو  كليًا  التملك  و/اأو  اإدارة  و/اأو  امل�شاركة  و/اأو  امل�شاهمة  و/اأو  تاأ�شي�س   -4
م�شروع اأو جتمع اأو موؤ�ش�شة مهما كان نوعها اأو غاياتها ولها اأن تتعاون و/اأو ترتبط و/اأو تتحد معها 

باأي �شكل من الأ�شكال، وذلك يف نطاق تنفيذ غايات ال�شركة.
 ب.  الأماكن اجلغرافية لل�شركة وعدد املوظفني يف كل منها:

الطابق   - التجاري  الهيثم  جممع   - املنـــورة  املدينــة  – �شـــارع  عمان  يف  ال�شركة  مكاتب  • تقع 
    اخلام�س – مكتب رقم )507( ويبلغ عدد املوظفني فيها )7( موظفني.

خارجها.   اأو  اململكة  داخل  �شواء  اأخرى  فروع  اأية  لل�شركة  يوجد  • ل 

 ج.  حجم الإ�شتثمار الراأ�شمايل لل�شركة:
يبلغ حجم الإ�شتثمار الراأ�شمايل لل�شركة )14،012،494( دينار اأردين.
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اإ�شم ال�شركة
التابعة

م�شاكن عّمان 
للتطوير العقاري

م�شاكن بلعما 
للتطوير العقاري
م�شاكن ال�شرو 
لالإ�شتثمار و 

التطوير العقاري
م�شاكن احلجاز 

لالإ�شتثمار و 
التطوير العقارية
امل�شاكن الراقية 

لالإ�شتثمار و 
التطوير العقاري

امل�شاكن اخل�شراء 
لالإ�شتثمار والتجارة 

نوع 
ال�شركة
م�شوؤولية 
حمدودة

م�شوؤولية 
حمدودة

م�شوؤولية 
حمدودة

م�شوؤولية 
حمدودة

م�شوؤولية 
حمدودة

م�شوؤولية 
حمدود

الن�شاط 
الرئي�شي
اإ�شتثمارات 

عقارية

اإ�شتثمارات 
عقارية

اإ�شتثمارات 
عقارية

اإ�شتثمارات 
عقارية

اإ�شتثمارات 
عقارية

اإ�شتثمارات 
عقارية

راأ�س
 املال

30000

1000

10000

1000

1000

1000

ن�شبة 
امللكية

%100

%100

%100

%100

%100

%100

عدد 
املوظفني

-

-

-

-

-

-

العنوان

عمان - �شارع املدينة املنورة- 
جممع الهيثم التجاري 

- الطابق اخلام�س
عمان - �شارع املدينة املنورة- 

جممع الهيثم التجاري 
- الطابق اخلام�س

عمان - �شارع املدينة املنورة- 
جممع الهيثم التجاري 

- الطابق اخلام�س
عمان - �شارع املدينة املنورة- 

جممع الهيثم التجاري 
- الطابق اخلام�س

عمان - �شارع املدينة املنورة- 
جممع الهيثم التجاري 

- الطابق اخلام�س
عمان - �شارع املدينة املنورة- 

جممع الهيثم التجاري 
- الطابق اخلام�س

امل�شاريع اململوكة

فيال يف ال�شاحية 
الأندل�شية

قطع اأرا�شي زراعية 
عددها )37( قطعة يف 

منطقة بلعما
قطع اأرا�شي زراعية قابلة 

للتحويل اىل �شكنية يف 
منطقة ال�شرو- ال�شلط

جممع جتاري يف مدينة 
عمان �شارع املدينة 

املنورة
قطعة اأر�س يف منطقة 

الطنيب م�شاحتها )10( 
دومنات

قطعة اأر�س يف منطقة 
اللنب لتطويرها

2. ال�شركات التابعة:
يظهر اجلدول التايل اأ�شماء ال�شركات التابعة واأهم املعلومات عنها:



13

3.اأ. اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيد/ كفاح اأحمد املحارمه ) ع�شو م�شتقل (

تاريخ الع�شوية: 2013/10/05

عمل يف جمال ال�شوؤون املالية وتدقيق احل�شابات مدة تتجاوز )25( �شنة، حيث عمل كمدير 
قام وجمموعة من  عام 2005  املتحدة، ويف  العربية  الإمارات  دولة  �شركات يف  لعدة  مايل 
امل�شتثمرين بتاأ�شي�س �شركة الدار لالأ�شهم وال�شندات يف دولة الإمارات العربية املتحدة والتي 

يعمل حاليًا كمدير عام لها.

املنا�شب التي ي�شغلها
العربية  الإمارات  اأبو ظبي - دولة  وال�شندات يف مدينة  الدار لالأ�شهم  • مدير عام �شركة 

املتحدة.
ال�شناعية. وامل�شاريع  الأرا�شي  لتطوير  الأردن  م�شاكن  �شركة  يف  الإدارة  جمل�س  • رئي�س 

ال�شهادات العلمية
.)CPA( الأمريكية  القانونية  املحا�شبة  • �شهادة 
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيد/ حممد عبداهلل را�شد �شعيد الظاهري ) ع�شو م�شتقل(

تاريخ الع�شوية:2013/10/05.
له خربة وا�شعة يف جمال الأعمال داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها، حيث عمل 
يف جمالت متعددة منها العقارية والتجارية وال�شناعية، كما له اإ�شهامات وا�شعة يف �شوق 
الأ�شهم وال�شندات يف دولة الإمارات العربية املتحدة بالإ�شافة اىل الأ�شواق العربية والعاملية 

وذلك من خالل �شركة الدار لالأ�شهم وال�شندات.
املنا�شب التي ي�شغلها

املتحدة. العربية  الإمارات  دولة  يف  جرافيك�س  جفن  �شركة  عام  • مدير 
املتحدة. العربية  الإمارات  دولة  يف  للمفرو�شات  اأوب�شنز  �شركة  اإدارة  جمل�س  • رئي�س 

العربية  الإمارات  دولة  وال�شندات  لالأ�شهم  الدار  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب   •
املتحدة.

املتحدة. العربية  الإمارات  دولة  الإمارات  مباين  �شركة  اإدارة  جمل�س  • ع�شو 
• نائب رئي�س جمل�س اإدارة يف �شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية.

ال�شهادات العلمية
�شهادة البكالوري�س يف  اإدارة الأعمال.

ع�شو جمل�س الإدارة
ال�شيد/ حممد خالد الدحلة ) ممثل ال�شركة املتمكنة لالإ�شتثمار(

تاريخ الع�شوية: 2013/10/05
اإ�شتلم ال�شيد / حممد الدحلة عدة منا�شب يف �شركات خمتلفة وهي كالآتي:

1-  2001-2003 مدير عام �شركة عمان للوجبات ال�شريعة
2- 2004-2006 مدير عام �شركة القب�س للتطوير العقاري

3- 2006-ولغاية الآن مدير عام �شركة القب�س لالإ�شتثمارات املالية
4- 2007-2012 رئي�س جمل�س اإدارة �شركة تهامة لالإ�شتثمارات املالية

5- 2011- ولغاية الآن مدير عام �شركة الزهراء الدولية للتجارة والإ�شتثمار
الأرا�شي  لتطوير  الأردن  م�شاكن  �شركة  يف  الإدارة  جمل�س  ع�شو  من�شب  الن  ي�شغل   -6

وامل�شاريع ال�شناعية

ال�شهادات العلمية
�شهادة البكالوري�س يف الأعمال الدولية من جامعة اتالنتا - الوليات املتحدة الأمريكية
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ع�شو جمل�س الإدارة 
ال�شيد/ �شامر علي الطيب )ممثل �شركة الأرجوان ال�شتثمارية(

تاريخ الع�شوية: 2013/10/05
عمل يف جمال ال�شوؤون املالية وتدقيق احل�شابات مدة تتجاوزع�شرون عامًا، حيث تدرج يف 
هذا املجال وعمل يف �شركة العبا�شي و�شركاه، وبعدها انتقل للعمل كمراقب مايل يف جمموعة 
�شركات البيان يف اململكة العربية ال�شعودية ومن ثم ت�شلم من�شب مدير التدقيق الداخلي 

يف �شركة رم لل�شناعات املعدنية، وهو الآن املدير املايل والإداري يف �شركة البرتاء للتعليم.
املنا�شب التي ي�شغلها

• ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية.

ال�شهادات العلمية
�شهادة البكالوري�س يف املحا�شبة واإدارة الأعمال من اجلامعة الأردنية.

ع�شو جمل�س الإدارة
ال�شيد/ خالد علي عبد القادر الرمياوي ) ممثل ال�شركة االعربية الدولية للتعليم(

تاريخ الع�شوية: 2013/10/28.

تزيـــد  العامليــة  والأ�شواق  املايل  عمان  �شوق  يف  املالية  الو�شاطة  جمال  يف  عملية  خربة  له 
عن 18 عـــام حيث عمـــــل كو�شـــيــط مالـــي يف ال�شـــــــوق المــريـــكـــــي حيـــث التــــداول يف 
)S&P، NASDAQ ،D.J( وكذلك التــداول يف �شوق ال�شلع العاملية، وعمل يف �شركة 
�شركة  يف  تنفيذي  كمدير  الآن  يعمل  وهو  املايل،  عمان  �شوق  يف  و�شاطة  كمدير  الأ�شدقاء 

الأمناء لالإ�شتثمار واإدارة املحافظ املالية. 

املنا�شب التي ي�شغلها
املالية. املحافظ  واإدارة  لالإ�شتثمار  الأمناء  ل�شركة  التنفيذي  • املدير 

ال�شناعية. وامل�شاريع  الأرا�شي  لتطوير  الأردن  م�شاكن  �شركة  يف  اإدارة  جمل�س  • ع�شو 

ال�شهادات العلمية
العربية. الأكادميية  من   / املالية  الإدارة  يف  عايل  • دبلوم 

الريموك جامعة  من   / جيولوجيا  • بكالوريو�س 
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2013/10/05 لغاية  الإدارة  جمل�س  • اأع�شاء 
1- ال�شيد/ كفاح اأحمد املحارمة : رئي�س جمل�س الإدارة )ع�شو م�شتقل(.

)يوجد نبذة تعريفية عنه يف خانة اأع�شاء جمل�س الإدارة احلاليني(

2-  ال�شيد/ حممد عبداهلل را�شد الظاهري:نائب رئي�س جمل�س الإدارة )ع�شو م�شتقل(.
     )يوجد نبذة تعريفية عنه يف خانة اأع�شاء جمل�س الإدارة احلاليني(

الدين  عالء  ال�شيد/  وميثلها  الإدارة  جمل�س  ع�شو  للتمويل:  الأوىل  ال�شركة   -3
حممد زهرياخلياط.

له خربة يف جمال املحا�شبة والإدارة املالية وخا�شة يف جمال البنوك التجارية وال�شالمية فقد 
عمل  م�شرف حتليل مايل يف البنك العربي الإ�شالمي الدويل من عام 1997 ولغاية عام 2008، 
لغاية  الإ�شالمي  والتمويل  الإ�شراء لالإ�شتثمار  والإداري يف �شركة  املايل  املدير  ا�شتلم من�شب  ثم 

عام 2011. 

4- �شركة الأرجوان الإ�شتثمارية: ع�شو جمل�س اإدارة وميثلها ال�شيد/ �شامر علي الطيب.
)يوجد نبذة تعريفية عنه يف خانة اأع�شاء جمل�س الإدارة احلاليني(

5- ال�شركة املتمكنة لالإ�شتثمار: ع�شو جمل�س اإدارة وميثلها ال�شيد/ حممد خالد الدحلة.
)يوجد نبذة تعريفية عنه يف خانة اأع�شاء جمل�س الإدارة احلاليني(

وميثلها  اإدارة  جمل�س  ع�شو  والإ�شتثمار:  للتعليم  الدولية  العربية  ال�شركة   -6
ال�شيد/ فوؤاد عثمان احلجوج من 2013/10/05 اىل 2013/10/28.

عمل يف جمال ال�شركات امل�شاهمة العامة وله خربة يف اعداد حما�شر اجتماعات جمال�س الإدارة 
والهيئات العامة لل�شركات امل�شاهمة العامة.

ب. اأ�شماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كٍل منهم.
يتم اإدارة ال�شركة من قبل الإدارة التنفيذية، وهم كما يلي:
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1- ال�شيد كفاح اأحمد املحارمة
يتوىل ال�شيد كفاح املحارمة ت�شيري اأعمال ال�شركة اعتبارًا من 2012/10/1.

2-ال�شيد �شفيان عبد الكرمي حممد البوبلي
 املن�شب: املدير املايل    تاريخ التعيني 2008/8/21

 حا�شل على �شهادة البكلوريو�س يف املحا�شبة من جامعة الزيتونة الأردنية.

اخلربات العملية
�شنوات اأربع  ملدة  احل�شابات  لتدقيق  �شركة  يف  • عمل 

• �شغل من�شب رئي�س ح�شابات يف ال�شندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية ملدة ع�شر �شنوات.
الهند�شية.  للمقاولت  التكنولوجيا  �شركة  يف  مايل  كم�شت�شار  • عمل 

اأو تزيد عن  اأ�شماء كبار مالكي الأ�شهم وعدد الأ�شهم اململوكة لكل منهم والتي ت�شاوي   .4
)5%( من عدد الأوراق املالية امل�شدرة.

امل�شاهم

حممد عبداهلل را�شد �شعيد 
الظاهري

كفاح اأحمد م�شطفى املحارمه

عبد اهلل عبد احلليم حممود 
اأبو خديجة

�شركة تهامة لالإ�شتثمارات 
املالية

املجموع

اجلن�شية

الإماراتية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

عددالأ�شهم2013

3،814،530

2،434،283

1،602،883

-

7،851،696

عددالأ�شهم2012

5،334،782

2،841،837

2،357،182

1،117،980

11،651،781

الن�شبة 
)%(

29  637

15  787

13  095

6  211

64  730

.

.

.

.

.

الن�شبة 
)%(

31  160

19  890

13  095

-

64  145.

.

.

.
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دينار  مليون   )12،240،000( مبلغ    2013/12/31 بتاريخ  لل�شركة  املدفوع  املال  راأ�س  بلغ   •
اأردين.

املحلي  ال�شوق  يف  وح�شتها  ن�شاطها  قطاع  �شمن  لل�شركة  التناف�شي  الو�شع   .5
واخلارجي:

• كما هو معلوم فاإن ال�شركات يف جمال التطوير العقاري متعددة مما يعني وجود تناف�س قوي بني 
هذه ال�شركات، وبناٍء عليه فاإن ال�شركة تعمل على ت�شويق الأرا�شي اململوكة لها للدخول يف م�شاريع 

و�شراكات تتيح لها تعزيز تناف�شيتها بني ال�شركات املحلية.

وخارجيًا  حمليًا  رئي�شيني  عمالء  اأو  حمددين  موردين  على  اإعتماد  يوجد  ل   .6
ي�شكلون )10%( فاأكرث من اإجمايل امل�شرتيات و/اأو املبيعات.

7. ل توجد اأية حماية حكومية اأو اإمتيازات تتمتع بها ال�شركة اأو اأي من منتجاتها 
مبوجب القوانني والأنظمة اأو غريها:

•ل يوجد اأي براءات اإخرتاع اأو حقوق اإمتياز ح�شلت عليها ال�شركة.  

8. ل توجد اأية قرارات �شادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها التي لها 
اأثر مادي على عمل ال�شركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�شية.

• ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة.
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9. اأ.  الهيكل التنظيمي لل�شركة:

الهيئة العامة

جمل�س الإدارة

رئي�س
جمل�س الإدارة

املدير العام

دائرة الإ�شتثمار
وتطوير الأعمال

امل�شت�شار
القانوين

اأمني ال�شر

اللجنة
التنفيذية

التدقيق
اخلارجي

الدائرة املالية 
والدارية

مدير مكتب 
املدير العام

التدقيق 
الداخلي

جلنة
التدقيق

الدائرة
املالية

ق�شم 
املحا�شبة

ق�شم 
امل�شاهمني

ق�شم 
الت�شويق

ق�شم 
الدرا�شات
والأبحاث

ق�شم 
تطوير

الأعمال

ق�شم 
ال�شتثمارات

املالية
ال�شكرتاريا �شوؤون 

املوظفني

الدائرة
الإدارية
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الهيكل التنظيمي لل�شركات التابعة:
العقاري: للتطوير  عمان  م�شاكن  • �شركة 

العقاري: للتطوير  بلعما  م�شاكن  • �شركة 

رئي�س واأع�شاء هيئة 
املديرين

رئي�س واأع�شاء هيئة 
املديرين

مدير مايل واإداري

مدير مايل واإداري

مدير م�شاريع

مدير م�شاريع
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العقاري: والتطوير  لالإ�شتثمار  ال�شرو  م�شاكن  •�شركة 

العقارية: والتطوير  لالإ�شتثمار  احلجاز  م�شاكن  • �شركة 

رئي�س واأع�شاء هيئة 
املديرين

رئي�س واأع�شاء هيئة 
املديرين

مدير مايل واإداري

مدير مايل واإداري

مدير م�شاريع

مدير م�شاريع
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والتجارة: لالإ�شتثمار  اخل�شراء  • امل�شاكن 

العقاري: التطوير  و  لالإ�شتثمار  الراقية  امل�شاكن  • �شركة 

مالحظة:
يقوم موظفو ال�شركة الأم )�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية / م�شاكن 

كابيتال( بالإ�شافة لوظائفهم بت�شيري اأعمال ال�شركات التابعة.

رئي�س واأع�شاء هيئة 
املديرين

رئي�س واأع�شاء هيئة 
املديرين

مدير مايل واإداري

مدير مايل واإداري

مدير م�شاريع

مدير م�شاريع
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ب.  عدد موظفي ال�شركة وفئات موؤهالتهم.

املوؤهل 
العلمي

ماج�شتري
دبلوم عايل
بكالوري�س

دبلوم
ثانوية

املجموع

عدد موظفي 
�شركة م�شاكن 

الأردن
-
-
3
1
3
7

عدد موظفي 
�شركة م�شاكن 

عمان
-
-
-
-
-
-

عدد موظفي 
�شركة م�شاكن 

بلعما
-
-
-
-
-
-

عدد 
موظفي 
�شركة 
م�شاكن 
احلجاز

-
-
-
-
-
-

عدد موظفي 
�شركة 
م�شاكن 
ال�شرو

-
-
-
-
-
-

عدد 
موظفي 
�شركة 
امل�شاكن 
الراقية

-
-
-
-
-
-

عدد 
موظفي 
�شركة 
امل�شاكن 
اخل�شراء

-
-
-
-
-
-

الأم  ال�شركة  ملوظفي  وتدريب  تاأهيل  برامج  اأي  باإجراء  ال�شركة  تقم  مل   •
وال�شركات التابعة  خالل الفرتة املالية املنتهية يف 2013/12/31.

10 .  املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة:
اإن املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة كونها �شركة تعمل يف جمال التطوير العقاري تكمن بالدرجة 
الأوىل باإنخفا�س م�شتوى الطلب على الأرا�شي املطّورة وامل�شاريع العقارية الأخرى كما اأن هنالك 
خماطر تتلخ�س بالإنخفا�س املحتمل لقيمة الإ�شتثمارات العقارية يف الفرتة القادمة اإل اأن هذه 
املخاطر ل تقت�شر على �شركة م�شاكن الأردن وحدها بل توؤثر على القطاع العقاري بالكامل وذلك 
الأردن  ومنها  العامل  دول  ال�شائدة يف جميع  الإقت�شادية  بالظروف  اأ�شا�شي  ب�شكل  مرتبطة  لأنها 
على  لالإنفاق  حذرامل�شتثمرين  اىل  بالإ�شافة  للمواطنني،  ال�شرائية  القدرة  على  ينعك�س  والذي 
م�شاريع عقارية جديدة، اإل اأن ال�شركة بتنويع اإ�شتثماراتها و�شراكاتها الإ�شرتاتيجية وتنوع م�شادر 

دخلها �شتقل�س من هذه املخاطر ب�شكل كبري.
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يف  املنتهية  املالية  الفرتة  خالل  ال�شركة  حققتها  التي  الإجنازات   .11
:2013/12/31

اأ - حققت ال�شركة ايرادا �شافيًا من خالل �شركتها التابعة )�شركة م�شاكن احلجاز( التي تتملك 
جممع الهيثم التجاري وقبل ت�شديد الفوائد البنكية مبقدار)367130( دينار.

ب -   قامت ال�شركة بت�شديد التزاماتها املتعلقة باملجمع التجاري اململوك لها من اق�شاط  وفوائد 
بنكية من خالل  بدل اليجارات املتاأتية من املجمع التجاري بال�شافة اىل م�شادرها اخلا�شة. 

ت - قامت ال�شركة بتخقي�س راأ�شمالها البالغ )18،000،000( ثمانية ع�شر مليون دينار وذلك 
اأن معظم هذه اخل�شائر  باإطفاء معظم اخل�شائر املرتاكمة البالغة )5،795،308( دينار حيث 
ناجتة عن اعادة تقييم الإ�شتثمارات العقارية التي قامت به ال�شركة يف عام 2010 وقد ا�شبح 
�شي�شاعد  التخفي�س  هذا  اأن  حيث  )12،240،000(دينار،  التخفي�س  بعد  ال�شركة  راأ�شمال 

ال�شركة يف اإظهار ارباحها التي �شتتحقق يف ال�شنوات القادمة اأن �شاءهلل.

ال�شنة  خالل  حدثت  متكررة  غري  طبيعة  ذات  لعمليات  مايل  اأثر  يوجد  ل    .12
املالية ول تدخل من �شمن ن�شاط   ال�شركة الرئي�شي.
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و�شايف  املوزعة  والأرباح  املتحققة  اخل�شائر  اأو  لالأرباح  الزمنية  ال�شل�شلة    .13
حقوق  امل�شاهمني واأ�شعار الأوراق املالية.

عن  الأ�شهم  واأ�شعار  الأقلية  وحقوق  امل�شاهمني  حقوق  و�شايف  املحققة  اخل�شائر  �شايف  • اإن 
الفرتة املالية املنتهية يف 2013/12/31 كما يلي:

اإدراج  ومت   2008/8/21 بتاريخ  العمل  وبا�شرت   2008/5/26 بتاريخ  ال�شركة  تاأ�ش�شت   •
 )18،000،000( من  املال  راأ�س  تخفي�س  ومت   2009/3/24 بتاريخ  عمان  بور�شة  يف  الأ�شهم 

�شهم/دينار اىل )12،240،000( �شهم/دينار بتاريخ 2013/8/14

البيان

حقوق امل�شاهمني

�شايف اخل�شارة

�شعر ال�شهم يف نهاية العام

القيمة الدفرتية 

2013/12/31

11،662،309

119،851

0 ،570

0  953

2011/12/31

12،267،856

49،520

0 ، 670

0  682

2012/12/31

11،696،795

215،746

0  ،640

0  650

2010/12/31

12،633،841

3،272،410

0  ،640

0  702

2009/12/31

15،893،469

1،326،237

0 ، 490

0  883. . . . .
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يف  املنتهية  الفرتة  خالل  اأعمالها  ونتائج  لل�شركة  املايل  املركز  حتليل    .14
:2013/12/31

15.  التطورات امل�شتقبلية الهاّمة واخلطة امل�شتقبلية لل�شركة لعام 2013.
اأو  اململكة  يف  �شواًء  العايل  املردود  ذات  الإ�شتثمارية  الفر�س  عن  البحث  يف  الإ�شتمرار   •

خارجها، وذلك من خالل درا�شة الفر�س املتاحة يف ال�شوق.
�شراء  نتيجة  القائمة  باإلتزاماتها  الوفاء  خالل  من  بال�شركة  للنهو�س  عمل  خطة  و�شع  • مت 
من  لل�شركة  اململوكة  الأرا�شي  من  جزء  بيع  على  العمل  خالل  من  وذلك  التجاري  املجمع 
جهة، والعمل على زيادة عدد امل�شتاأجرين ملكاتب املجمع التجاري من جهة اأخرى ملا فيه م�شلحة 

ال�شركة.
العقارية وذلك  اأو  املالية منها  �شواًء  لل�شركة  الإ�شتثمارية  • العمل على حت�شني و�شع املحافظ 

بالرتكيز على الدخول يف اإ�شتثمارات جديدة ت�شغيلية.
تنوع  ي�شمن  مبا  املحلي  امل�شتوى  على  العقارية  غري  الإ�شتثمارات  قاعدة  يف  التو�شع  • زيادة 

م�شادر الدخل لل�شركة.
• العمل على ت�شويق الأرا�شي والعقارات التي متتلكها ال�شركة �شواًء بالبيع املبا�شر للمواطنني 

اأو بالدخول يف �شراكات اإ�شرتاتيجية مع م�شتثمرين حمليني و/اأو خارجيني.

الرقم

1

2

3

4

5

6

الن�شب املالية

ن�شبة التداول

ن�شبة النقدية

ن�شبة امللكية

معدل الدوران لل�شهم

اإجمايل الإلتزامات اإىل الأ�شول

ن�شبة ال�شداد ال�شريع

كما هي يف 2013/12/31

%0 462

%0 258

%73 917

%362 60

%0 260

%0 462

كما هي يف 2012/12/31

%0 68

%0 273

%72 563

%104  47

%0 274

%0 68

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.
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عن  اأتعاب  اأي  ومقدار  التابعة  وال�شركات  لل�شركة  التدقيق  اأتعاب  مقدار    .16
خدمات اأخرى تلقاها املدقق و/اأو م�شتحقة له.

• ل يوجد اأي اأتعاب اأخرى تلقاها مدققو احل�شابات بالن�شبة لل�شركة اأولل�شركات التابعة.

17. اأ . عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�شاء جمل�س الإدارة:

اإ�شم ال�شركة
�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية

)م�شاكن كابيتال(
�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية

)م�شاكن كابيتال(

اإ�شم املدقق

املهنيون العرب

املجموعة املهنية
 العربية

اأتعاب التدقيق بالدينار

1740

8700

الرقم

1
2

3

4

5

6

اأع�شاء جمل�س الإدارة

ال�شيد/ كفاح اأحمد املحارمه

ال�شيد / حممد عبداهلل الظاهري

ال�شركة الأوىل للتمويل. وميثلها            
ال�شيد/ عالء الدين حممد زهري حممد 

لطفي اخلياط لغاية 2013/10/5
ال�شركة املتمكنة لالإ�شتثمار  وميثلها

ال�شيد/ حممد خالد الدحلة

�شركة الرجوان الإ�شتثمارية  وميثلها
ال�شيد / �شامر علي احمد الطيب

ال�شركة العربية الدولية للتعليم 
والإ�شتثمار من 2013/10/5. وميثلها

ال�شيد / فوؤاد عثمان احلجوج لغاية 
 2013/10/28

ال�شيد / خالد على الرمياوي من 
2013/10/28

املن�شب

 رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س اإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

ع�شو جمل�س الإدارة

-

-

اجلن�شية

الأردنية

الإماراتية

الأردنية
الأردنية

الأردنية
الأردنية

الأردنية
الأردنية

الأردنية

الأردنية 

الأردنية

عدد الأ�شهم  يف 
2013/12/31

2،434،283
3،814،530

10،000
- 

   10،000
     - 
10،000

-

123،834

-  

عدد الأ�شهم   يف 
2012/12/31

2،841،837
5،334،782

10،000
-

12،500
-

10،000
48،000

-

-
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والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  قبل  من  عليها  امل�شيطر  ال�شركات  م�شاهمات   •
التنفيذية العليا:

ب.  عدد الأوراق اململوكة من قبل الإدارة التنفيذية العليا:

ج. م�شاهمات اأقارب اأع�شاء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�شخا�س الإدارة التنفيذية العليا

العليا. الإدارة  واأ�شخا�س  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأقارب  قبل  من  عليها  م�شيطر  �شركات  يوجد  • ل 

اإ�شم ال�شركة

�شركة الأرجوان الإ�شتثمارية
ال�شركة املتمكنة لالإ�شتثمار

الإ�شم

�شفيان عبد الكرمي 
حممد البوبلي

املن�شب

مدير مايل

اجلن�شية

الأردنية

اجلن�شية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

اإ�شم امل�شاهم

يحيى كفاح اأحمد املحارمه

عبد الرحمن كفاح املحارمه

اأحمد كفاح اأحمد املحارمه

�شعاد زهري ال�شيخ فار�س عورتاين

زين حممد الدحلة

عدد الأوراق اململوكة باإ�شمه 
�شخ�شياً  يف 31 /2013/12

-

عدد الأوراق اململوكة باإ�شمه 
�شخ�شياً  يف 2012/12/31

-

عدد الأ�شهم 
2012

11،638

14،500

26،597

413

1،654

عدد الأ�شهم 
2013

17،670

-

31،924

280

1،124

�شلة القرابة

اإبن ال�شيد كفاح املحارمه 
رئي�س جمل�س الإدارة

اإبن ال�شيد كفاح املحارمه 
رئي�س جمل�س الإدارة

اإبن ال�شيد كفاح املحارمة 
رئي�س جمل�س الإدارة

زوجة ال�شيد حممد خالد الدحلة
 ع�شو جمل�س الإدارة

اإبنة ال�شيد حممد خالد الدحلة 
ع�شو جمل�س الإدارة

الر�شيد يف 
2013/12/31

10،000

10،000

الر�شيد يف 
2012/12/31

10،000

12،500

ال�شخ�س امل�شيطر

ال�شيد/ حممد خالد الدحلة
ال�شيد/ حممد خالد الدحلة
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18. اأ.  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة:

الإدارة.    جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  من  اأي  بها  يتمتع  عينية  مزايا  اأية  يوجد  • ل 

العليا.   التنفيذية  الإدارة  اأ�شخا�س  من  اأي  بها  يتمتع  عينية  مزايا  اأية  يوجد  • ل 

ب.  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�شخا�س الإدارة التنفيذية العليا:

الرقم

1

2
3
4
5

الرقم

1

الإ�شم

 �شفيان عبد الكرمي حممد البوبلي

اإجمايل 
املزايا 

ال�شنوية
700

-

700
1100
700

تاريخ اإنتهاء 
الع�شوية

-

-

-
-

2013/10/5

املجموع

23،370

مزايا اأخرى

-

املكافاآت

-

الراتب 
ال�شنوي
23،370

املن�شب

املدير املايل

بدل 
التنقالت 

ال�شنوي
700

-

700
1100
700

املكافاآت

-

-
-
-
-

املن�شب

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س املجل�س
ع�شو جمل�س الإدارة
ع�شو جمل�س الإدارة
ع�شو جمل�س الإدارة

اإ�شم الع�شو

ال�شيد/ كفاح اأحمد املحارمه
ال�شيد/ حممد عبداهلل الظاهري

ال�شيد/ حممد خالد الدحلة
ال�شيد/ �شامر علي الطيب

ال�شيد/ عالء الدين زهري اخلياط
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19. التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�شنة املالية:
.2013/12/31 يف  املنتهية   املالية  الفرتة  خالل  ال�شركة  دفعتها  ومنح  تربعات  يوجد  • ل 

ال�شركات  مع  امل�شدرة  ال�شركة  عقدتها  التي  والإرتباطات  وامل�شاريع  العقود   .20
اأو  املجل�س  اأع�شاء  اأو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو  احلليفة  اأو  ال�شقيقة  اأو  التابعة 

املدير العام اأو اأي موظف يف ال�شركة اأو اأقربائهم.
اأو  التابعة  ال�شركات  مع  امل�شدرة  ال�شركة  عقدتها  اأوارتباطات  اأوم�شاريع  عقود  اأي  يوجد  ل 
ال�شقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�شاء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف يف 

ال�شركة اأو اأقربائهم.

21. اأ. م�شاهمة ال�شركة يف حماية البيئة
البيئة. حماية  يف  لل�شركة  م�شاهمات  يوجد  • ل 

ب. م�شاهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي
املحلي. املجتمع  خدمة  يف  لل�شركة  م�شاهمات  يوجد  • ل 

الإدارة. ملجل�س  اإجتماعات  �شبعة  عقد  • مت 
الإدارة.  جمل�س  عن  املنبثقة  التدقيق  للجنة  اإجتماعات  اأربعة  عقد  • مت 

• بعد مطابقة نظام احلوكمة لل�شركات امل�شاهمة العامة ال�شادر من قبل هيئة الأوراق املالية 
احلوكمة  نظام  عليها  ن�س  التي  القواعد  معظم  اأن  تبني  ال�شركة،  يف  املطبقة  الإجراءات  مع 

مطبقة باإ�شتثناء ما يلي:

الباب الثاين: جمل�س اإدارة ال�شركة امل�شاهمة العامة
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القاعدة رقم )1(:  
هذه القاعدة غري مطبقة لأن اأع�شاء جمل�س الإدارة ل يتم اأنتخابهم وفق الت�شويت الرتاكمي وذلك 

ح�شب قواعد واأحكام قانون ال�شركات الأردين.
الباب الثاين – الف�شل الأول: مهام وم�شوؤوليات جمل�س الإدارة.

القاعدة رقم )6(: 
هذه القاعدة غري مطبقة لأن ال�شركة تقوم بالإف�شاح عن البيانات املالية ح�شب قانون ال�شركات 

الأردين. 
القاعدة رقم )17(:

هذه القاعدة غري مطبقة لأن و�شع اإجراءات عمل خطّية لتطبيق قواعد احلوكمة يف ال�شركة يخلق 
متطلبات جديدة، علمًا باأنه يوجد اأنظمة وتعليمات حتكم عمل ال�شركة.

الباب الثاين – الف�شل الثاين: اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة.
القاعدة رقم )1/ ب(:

هذه القاعدة غري مطبقة لأن جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة تقوم مب�شاعدة املجل�س يف 
كافة الأمور املتعلقة باملكافاآت واملزايا والرواتب وكذلك حتديد اإحتياجات ال�شركة من الكفاءات.

الباب الثالث: اأجتماع الهيئة العامة لل�شركة.
القاعدة رقم )3(:

هذه القاعدة غري مطبقة حيث اأنه يتم اأتباع تعليمات قانون ال�شركات الأردين فيما يتعلق بتوجيه 
دعوات اإجتماع الهيئة العامة لكل م�شاهم وقبل )14( يوم من موعد الإجتماع.

القاعدة رقم )6(:
هذه القاعدة غري مطبقة حيث اأنه يتم اأتباع تعليمات قانون ال�شركات الأردين فيما يتعلق بالإعالن 

عن موعد ومكان اإنعقاد اإجتماع الهيئة العامة يف ال�شحف.
الباب الرابع: حقوق امل�شاهمني

القاعدة رقم )6(
هذه القاعدة غري مطبقة وذلك لأنها تتعار�س مع قانون ال�شركات الأردين حيث ين�س القانون على 

اأن يح�شل امل�شاهم على الأرباح ال�شنوية لل�شركة خالل )45( يوم ولي�س )30( يوم.
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د.  البيانات املالية ال�شنوية املوحدة لل�شركة.

�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
م�شاهمة عامة حمدودة

عمان اململكة الردنية الها�شمية
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأول 2013



36

�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
قائمة الدخل املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
قائمة الدخل ال�شامل املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013



53

�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013



55

�شركة م�شاكن الأردن لتطوير الأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية
�شركة م�شاهمة عامة

عمان اململكة الأردنية الها�شمية -
اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 كانون الأول 2013
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د. اقرارات جمل�س الدارة : 
1. يقر جمل�س الدارة وح�شب علمه واعتقاده بعدم وجود اية امور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية 

ال�شركة خالل ال�شنة املالية القادمة . 

2. يقر جمل�س الدارة مب�شوؤوليته على اعداد البيانات املالية وان جميع املعامالت املالية لل�شركات متت 

�شمن نظام رقابة فعال . 
ال�شيد / �شامر علي احمد الطيب 

3. نقر نحن املكوقعني ادناه ب�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�شنوي 

رئي�س جمل�س الدارة 
ال�شيد / كفاح احمد املحارمة 

ع�شو م�شتقل 
نائب رئي�س جمل�س الدارة 

ال�شيد / حممد عبد اهلل را�شد �شعيد الظاهري 
ع�شو م�شتقل 

ال�شادة اع�شاء جمل�س الدارة 

ال�شيد / �شامر علي اأحمد الطيب
ممثل ال�شادة / �شركة الرجوان ال�شتثمارية 

ال�شيد / خالد علي الرمياوي 
ممثل ال�شادة / ال�شركة العربية الدولية للتعليم وال�شتثمار 

ال�شيد / حممد خالد الدحلة 
ممثل ال�شادة / ال�شركة املتمكنة لال�شتثمار 

�شفيان عبد الكرمي البوبلي 
املدير املايل 

حممد عبد اهلل الظاهري 
نائب رئي�س جمل�س الدارة 

كفاح احمد املحارمة 
رئي�س جمل�س الدارة  


