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جدول �أعمال �إجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابع
 .1تالوة حم�ضر �إجتماع الهيئة العامة العادي ال�ساد�س املنعقد يف .2014/4/19
 .2تالوة ومناق�شة تقريـر جملـ�س الإدارة عن ال�سن ــة املالي ــة املنتهي ــة يف  ،2014/12/31واخلط ــة
امل�ستقبلية للعام .2015
� .3سماع ومناق�شة تقرير مدققي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف .2014/12/31
 .4مناق�شة البيانات املالية املوح ــدة لل�شركـ ــة وميزانيتها العـ ــامـ ــة لل�سنـ ـ ــة املالي ـ ــة املنتهيـ ــة يف
 ،2014/12/31وامل�صادقة عليها.
� .5إبراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2014/12/31
 .6انتخاب مدققي احل�سابات للعام  2015وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
� .7أية �أمور تقرتح الهيئة العامة �إدراجها على جدول الأعمال.
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
با�سمكم وبا�سم �أع�ضاء جمل�س الإداره �أرحب بال�سيد ممثل عطوفة مراقب عام ال�شركات.
و�أ�ضع بني �أيديكم تقرير جمل�س الإداره ال�سنوي لعام  2014مت�ضمنا البيانات املاليه لل�سنه املنتهيه
يف .2014/12/31

�شاكر ًا لكم ح�ضوركم
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئي�س جمل�س الإدارة
كفاح املحارمة
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تقرير جمل�س الإدارة لعام 2014
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،
ي�سر جمل�س الإدارة �أن يقدم لكم التقرير ال�سنوي ال�ساد�س عن �أعمال ال�شركة ون�شاطاتها التي
قامت بها خالل العام � 2014إ�ضافة اىل البيانات املالية لل�شركة كما هي يف ،2014/12/31
وتقرير مدقق احل�سابات.
� .1أ .ان�شطة ال�شركة الرئي�سية:
� -1شراء الأرا�ضي يف كافة �أنحاء اململكة وفرزها وتطويرها وتق�سيمها وتزويدها بالبنية التحتية
واملرافق الأخرى اللآزمة ،وبيعها للمواطنني والغري �أو �إقامة امل�شاريع الإ�سكانية والإ�ستثمارية
وال�صناعية عليها على �إختالف �أنواعها و�إ�ستخداماتها.
� -2إ�ستثمار �أموالها وم�صادر متويلها يف كافة �أوجه الإ�ستثمار املتاحة يف م�شاريع تطوير الأرا�ضي
وامل�شاريع العقارية وال�صناعية وم�شاريع الإ�سكان ،ويف ال�شركات ال�صناعية والتجارية والزراعية
وال�سياحية و�شركات اخلدمات املختلفة.
� -3إ�ستثمار الفائ�ض من �أموالها ب�إيداعها يف البنوك و�/أو ب�شراء الأ�سهم وال�سندات ،و�أن توظف
�أموالها وتت�صرف بها بال�شكل الذي تراه منا�سب ًا.
 -4ت�أ�سي�س و�/أو امل�ساهمة و�/أو امل�شاركة و�/أو �إدارة و�/أو التملك كلي ًا �أو جزئي ًا لأية �شركة �أو
م�شروع �أو جتمع �أو م�ؤ�س�سة مهما كان نوعها �أو غاياتها ولها �أن تتعاون و�/أو ترتبط و�/أو تتحد معها
ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وذلك يف نطاق تنفيذ غايات ال�شركة.
ب .الأماكن اجلغرافية لل�شركة وعدد املوظفني يف كل منها:
• تقع مكاتب ال�شركة يف عمان – �ش ــارع املدينــة املن ــورة  -جممع الهيثم التجاري  -الطابق
اخلام�س – مكتب رقم ( )505ويبلغ عدد املوظفني فيها ( )8موظفني.
• ال يوجد لل�شركة �أية فروع �أخرى �سواء داخل اململكة �أو خارجها.
ج .حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة:
يبلغ حجم الإ�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة ( )13,412,113دينار �أردين.
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 .2ال�شركات التابعة:
يظهر اجلدول التايل �أ�سماء ال�شركات التابعة و�أهم املعلومات عنها:
الن�شاط ر�أ�س ن�سبة عدد
�إ�سم ال�شركة نوع
التابعة ال�شركة الرئي�سي املال امللكية املوظفني
م�ساكن ع ّمان م�س�ؤولية
للتطوير العقاري حمدودة

�إ�ستثمارات
عقارية

%100 30000

-

1000

%100

�إ�ستثمارات
عقارية
�إ�ستثمارات
عقارية %100 10000

-

1000

%100

-

1000

%100

-

1000

%100

-

1000

%100

2

م�ساكن بلعما م�س�ؤولية
للتطوير العقاري حمدودة
م�ساكن ال�سرو م�س�ؤولية
للإ�ستثمار و
التطوير العقاري حمدودة
م�ساكن احلجاز م�س�ؤولية �إ�ستثمارات
للإ�ستثمار و
عقارية
التطوير العقارية حمدودة
امل�ساكن الراقية م�س�ؤولية �إ�ستثمارات
للإ�ستثمار و
عقارية
التطوير العقاري حمدودة
امل�ساكن اخل�ضراء م�س�ؤولية �إ�ستثمارات
عقارية
للإ�ستثمار والتجارة حمدودة
�شركة�أكادميية م�س�ؤولية ا�ست�شارات مالية
وفنية للأ�سهم
م�ساكنللتدريب
حمدودة واعطاء دورات
املالية
والإ�ست�شارات
تدريبية
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العنوان

امل�شاريعاململوكة

عمان � -شارع املدينة املنورة-
جممعالهيثمالتجاري
 الطابق اخلام�سعمان � -شارع املدينة املنورة -قطع �أرا�ضي زراعية
جممعالهيثمالتجاري عددها ( )37قطعة يف
منطقة بلعما
 الطابق اخلام�سعمان � -شارع املدينة املنورة -قطع �أرا�ضي زراعية قابلة
جممعالهيثمالتجاري للتحويل اىل �سكنية يف
منطقةال�سرو-ال�سلط
 الطابق اخلام�سعمان � -شارع املدينة املنورة -جممع جتاري يف مدينة
عمان �شارع املدينة
جممعالهيثمالتجاري
املنورة
 الطابق اخلام�سعمان � -شارع املدينة املنورة -قطعة �أر�ض يف منطقة
جممعالهيثمالتجاري الطنيبم�ساحتها()10
 الطابق اخلام�سدومنات
عمان � -شارع املدينة املنورة -قطعة �أر�ض يف منطقة
جممعالهيثمالتجاري
اللنبلتطويرها
 الطابق اخلام�سعمان � -شارع املدينة املنورة-
جممعالهيثمالتجاري
 الطابق اخلام�سفيال يف ال�ضاحية
الأندل�سية

�.3أ� .أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد /كفاح �أحمد املحارمه ( ع�ضو م�ستقل )
تاريخ الع�ضوية2013/10/05 :
عمل يف جمال ال�ش�ؤون املالية وتدقيق احل�سابات مدة تتجاوز (� )25سنة ،حيث عمل كمدير
مايل لعدة �شركات يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ويف عام  2005قام وجمموعة من
امل�ستثمرين بت�أ�سي�س �شركة الدار للأ�سهم وال�سندات يف دولة الإمارات العربية املتحدة والتي
يعمل حالي ًا كمدير عام لها.
املنا�صب التي ي�شغلها
• مدير عام �شركة الدار للأ�سهم وال�سندات يف مدينة �أبو ظبي  -دولة الإمارات العربية
املتحدة.
• رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.
ال�شهادات العلمية
• �شهادة املحا�سبة القانونية الأمريكية (.)CPA
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نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد /حممد عبداهلل را�شد �سعيد الظاهري ( ع�ضو م�ستقل)
تاريخ الع�ضوية.2013/10/05:
له خربة وا�سعة يف جمال الأعمال داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها ،حيث عمل
يف جماالت متعددة منها العقارية والتجارية وال�صناعية ،كما له �إ�سهامات وا�سعة يف �سوق
الأ�سهم وال�سندات يف دولة الإمارات العربية املتحدة بالإ�ضافة اىل الأ�سواق العربية والعاملية
وذلك من خالل �شركة الدار للأ�سهم وال�سندات.
املنا�صب التي ي�شغلها
• مدير عام �شركة جفن جرافيك�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أوب�شنز للمفرو�شات يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الدار للأ�سهم وال�سندات دولة الإمارات العربية
املتحدة.
• ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة مباين الإمارات دولة الإمارات العربية املتحدة.
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.
ال�شهادات العلمية
�شهادة البكالوري�س يف �إدارة الأعمال.
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد /حممد خالد الدحلة ( ممثل ال�شركة املتمكنة للإ�ستثمار)
تاريخ الع�ضوية2013/10/05 :
قام ال�سيد حممد الدحلة بت�أ�سي�س �شركة القب�س للإ�ستثمارات املالية حمدودة امل�س�ؤولية،
وهي �أكرب م�ؤ�س�س يف �شركة تعمري الأردنية القاب�ضة والتي تعد من �أكرب �شركات التطوير
العقاري يف الأردن ويبلغ ر�أ�س مالها ( )212.000.000دينار �أردين ،وتابع ال�سيد حممد
الدحلة جناحه من خالل �شركة القب�س للتطوير العقاري ذات امل�س�ؤولية املحدودة التابعة
ل�شركة تعمري الأردنية القاب�ضة والتي قامت بتنفيذ عدة م�شاريع مثل م�شروع منتجعات
البحر الأحمر يف مدينة العقبة الأردنية.
املنا�صب التي ي�شغلها
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية م.ع.م.
•ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة العرب للتنمية العقارية م.ع.م.
•رئي�س هيئة املديرين يف �شركة الأرجوان ذ.م.م
•نائب رئي�س هيئة املديرين املدير العام ل�شركة القب�س للإ�ستثمارات املالية ذ.م.م.
ال�شهادات العلمية
�شهادة البكالوري�س يف الأعمال الدولية من جامعة اتالنتا  -الواليات املتحدة الأمريكية
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ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد� /سامر علي الطيب (ممثل �شركة الأرجوان اال�ستثمارية)
تاريخ الع�ضوية2013/10/05 :
عمل يف جمال ال�ش�ؤون املالية وتدقيق احل�سابات مدة تتجاوزع�شرون عام ًا ،حيث تدرج يف
هذا املجال وعمل يف �شركة العبا�سي و�شركاه ،وبعدها انتقل للعمل كمراقب مايل يف جمموعة
�شركات البيان يف اململكة العربية ال�سعودية ومن ثم ت�سلم من�صب مدير التدقيق الداخلي
يف �شركة رم لل�صناعات املعدنية ،وهو الآن املدير املايل والإداري يف �شركة البرتاء للتعليم.
املنا�صب التي ي�شغلها
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.
ال�شهادات العلمية
�شهادة البكالوري�س يف املحا�سبة و�إدارة الأعمال من اجلامعة الأردنية.
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد /خالد علي عبد القادر الرمياوي ( ممثل ال�شركة االعربية الدولية للتعليم)
تاريخ الع�ضوية.2013/10/28:
له خربة عملية يف جمال الو�ساطة املالية يف �سوق عمان املايل والأ�سواق العامليــة تزي ــد
عن  18ع ــام حيث عم ـ ــل كو�سـ ـيــط مال ــي يف ال�س ـ ـ ــوق االمــريـ ـك ـ ــي حي ــث التـ ــداول يف
( )S&P, NASDAQ ,D.Jوكذلك التــداول يف �سوق ال�سلع العاملية ،وعمل يف �شركة
الأ�صدقاء كمدير و�ساطة يف �سوق عمان املايل ،وهو يعمل الآن كمدير تنفيذي يف �شركة
الأمناء للإ�ستثمار و�إدارة املحافظ املالية.
املنا�صبالتيي�شغلها
• املدير التنفيذي ل�شركة الأمناء للإ�ستثمار و�إدارة املحافظ املالية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية.
ال�شهاداتالعلمية
• دبلوم عايل يف الإدارة املالية  /من الأكادميية العربية.
• بكالوريو�س جيولوجيا  /من جامعة الريموك
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ب� .أ�سماء موظفي الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كلٍ منهم.
يتم �إدارة ال�شركة من قبل الإدارة التنفيذية ،وهم كما يلي:
 -1ال�سيد كفاح �أحمد املحارمة
يتوىل ال�سيد كفاح املحارمة ت�سيري �أعمال ال�شركة اعتبار ًا من .2012/10/1
 -2ال�سيد �سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي
املن�صب :املدير املايل تاريخ التعيني 2008/8/21
حا�صل على �شهادة البكلوريو�س يف املحا�سبة من جامعة الزيتونة الأردنية.
اخلرباتالعملية
•عمل يف �شركة لتدقيق احل�سابات ملدة �أربع �سنوات
•�شغل من�صب رئي�س ح�سابات يف ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية ملدة ع�شر �سنوات.
•عمل كم�ست�شار مايل يف �شركة التكنولوجيا للمقاوالت الهند�سية.
� .4أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم والتي ت�ساوي �أو تزيد عن
( )%5من عدد الأوراق املالية امل�صدرة.
امل�ساهم
حممد عبداهلل را�شد �سعيد
الظاهري

الن�سبة
الن�سبة
اجلن�سية عددالأ�سهم )%( 2014عددالأ�سهم)%( 2013
الإماراتية

4,016,695

32,820

3,814,530

31.160

كفاح �أحمد م�صطفى املحارمه الأردنية

2,196,898

17,950

2,434,283

19 , 890

عبد اهلل عبد احلليم حممود الأردنية
�أبو خديجة

1,602,883

13,095

1,602,883

13 , 095

7,816,476

64 ,730 11,651,781 63,865

املجموع

• بلغ ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة بتاريخ  2014/12/31مبلغ ( )12,240,000مليون دينار �أردين.
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 .5الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها وح�صتها يف ال�سوق املحلي
واخلارجي:
• كما هو معلوم ف�إن ال�شركات يف جمال التطوير العقاري متعددة مما يعني وجود تناف�س قوي بني
هذه ال�شركات ،وبنا ًء عليه ف�إن ال�شركة تعمل على ت�سويق الأرا�ضي اململوكة لها للدخول يف م�شاريع
و�شراكات تتيح لها تعزيز تناف�سيتها بني ال�شركات املحلية.
 .6ال يوجد �إعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حملي ًا وخارجي ًا
ي�شكلون ( )%10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو املبيعات.
 .7ال توجد �أية حماية حكومية �أو �إمتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها
مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها:
•ال يوجد �أي براءات �إخرتاع �أو حقوق �إمتياز ح�صلت عليها ال�شركة.
 .8ال توجد �أية قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها
�أثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية.
• ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة.
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� .9أ .الهيكل التنظيمي لل�شركة:
التدقيق
اخلارجي

الهيئة العامة
جلنة
التدقيق

جمل�س الإدارة

التدقيق
الداخلي

رئي�س
مديرمكتب جمل�س الإدارة
املديرالعام

اللجنة
التنفيذية
�أمني ال�سر
امل�ست�شار
القانوين

املدير العام
الدائرة املالية
واالدارية
الدائرة
املالية

دائرة الإ�ستثمار
وتطوير الأعمال

الدائرة
الإدارية

ق�سم
�ش�ؤون
املحا�سبة املوظفني

ق�سم
ق�سم
ق�سم
ق�سم ال�سكرتاريا ق�سم الدرا�سات اال�ستثمارات تطوير
امل�ساهمني
الت�سويق والأبحاث املالية الأعمال
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الهيكل التنظيمي لل�شركات التابعة:
• �شركة م�ساكن عمان للتطوير العقاري:

رئي�س و�أع�ضاء هيئة
املديرين

مدير م�شاريع

مدير مايل و�إداري

• �شركة م�ساكن بلعما للتطوير العقاري:

رئي�س و�أع�ضاء هيئة
املديرين

مدير م�شاريع

مدير مايل و�إداري
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•�شركة م�ساكن ال�سرو للإ�ستثمار والتطوير العقاري:

رئي�س و�أع�ضاء هيئة
املديرين

مدير م�شاريع

مدير مايل و�إداري

• �شركة م�ساكن احلجاز للإ�ستثمار والتطوير العقارية:

رئي�س و�أع�ضاء هيئة
املديرين

مدير م�شاريع

مدير مايل و�إداري
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• امل�ساكن اخل�ضراء للإ�ستثمار والتجارة:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة
املديرين

مدير م�شاريع

مدير مايل و�إداري
• �شركة امل�ساكن الراقية للإ�ستثمار و التطوير العقاري:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة
املديرين

مدير م�شاريع

مدير مايل و�إداري
•�أكادميية م�ساكن للتدريب والإ�ست�شارات املالية:
رئي�س و�أع�ضاء هيئة
املديرين

مدير م�شاريع

مدير مايل و�إداري

مالحظة:
يقوم موظفو ال�شركة الأم (�شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية  /م�ساكن
كابيتال) بالإ�ضافة لوظائفهم بت�سيري �أعمال ال�شركات التابعة.
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ب .عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم.

امل�ؤهل
العلمي
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوري�س
دبلوم
ثانوية
املجموع

عدد
موظفي
عدد موظفي عدد موظفي عددموظفي �شركة
�شركةم�ساكن �شركةم�ساكن �شركةم�ساكن م�ساكن
احلجاز
الأردن
عمان
بلعما
2
1
3
6

عدد
عدد عدد
عددموظفي موظفي موظفي موظفي
�شركة
�شركة �شركة
�شركة
م�ساكن
م�ساكن
ال�سرو امل�ساكن امل�ساكن للتدريب
الراقية اخل�ضراء والإ�ست�شارات
1
1
2

• مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة الأم
وال�شركات التابعة خالل الفرتة املالية املنتهية يف .2014/12/31
 . 10املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة:
�إن املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة كونها �شركة تعمل يف جمال التطوير العقاري ،ومتتلك جممع ًا
جتاري ًا تكمن بالدرجة الأوىل ب�إنخفا�ض م�ستوى الطلب على الأرا�ضي املط ّورة وامل�شاريع العقارية
الأخرى ،وكذلك احتمالية �إنخفا�ض الطلب على �إ�ستئجار املكاتب التجارية �ضمن املجمع التجاري
الذي متتلكه ال�شركة ،وذلك لوجود عدد كبري من املجمعات التجارية املعدة للت�أجري يف عمان،
�إ�ضافة لوجود حالة من ال�ضعف يف الإقت�صاد الأردين ب�شكل عام� ،إال �أن ال�شركة بتنويع �إ�ستثماراتها
و�شراكاتها الإ�سرتاتيجية وتنوع م�صادر دخلها �ستقل�ص من هذه املخاطر ب�شكل كبري.
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 .11الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف
:2014/12/31
�أ -حققت ال�شركة ايرادا �صافي ًا من خالل �شركتها التابعة (�شركة م�ساكن احلجاز) التي تتملك
جممع الهيثم التجاري وقبل ت�سديد الفوائد البنكية مبقدار( )420833دينار.
ب -قامت ال�شركة بت�سديد التزاماتها املتعلقة باملجمع التجاري اململوك لها من اق�ساط وفوائد
بنكية من خالل بدل االيجارات املت�أتية من املجمع التجاري باال�ضافة اىل م�صادرها اخلا�صة.
ج-حققت ال�شركة منو ًا يف �صايف ايرادات املجمع التجاري وزيادة يف امل�ساحة امل�ؤجرة بن�سبة
 %16تقريب ًا مقارن ًة مع العام ال�سابق.
د-قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة (�شركة �أكادميية م�ساكن للتدريب
والإ�ست�شارات املالية) تقوم فكرتها على تقدمي الإ�ست�شارات والتحليالت الفنية للأ�سهم
وال�سندات املتداولة يف بور�صة عمان والبور�صات العربية والعاملية ،وكذلك عقد الدورات
التدريبية للتعريف بعلم التحليل الفني للأ�سهم وال�سندات ،وهذا من باب تنويع �إ�ستثمارات
ال�شركة لزيادة دخلها.
هـ-قامت ال�شركة بتفعيل موقعها الإلكرتوين على ال�شبكة العنكبوتية مما يتيح جلميع امل�ساهمني
التوا�صل مع ال�شركة ومعرفة اخبارها �أو ًال ب�أول على الرابط التايل:
www.masaken.jo
 .12ال يوجد �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة
املالية وال تدخل من �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي.
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 .13ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املتحققة والأرباح املوزعة و�صايف
حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية.
• �إن �صايف اخل�سائر املحققة و�صايف حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية و�أ�سعار الأ�سهم عن
الفرتة املالية املنتهية يف  2014/12/31كما يلي:
البيان

2010/12/31 2011/12/31 2012/12/31 2013/12/31 2014/12/31

حقوق امل�ساهمني

12,633,841 12,267,856 11,696,795 11,662,309 11,338,670

�صايف اخل�سارة

49,520

3,272,410

�سعر ال�سهم يف نهاية العام 0,660

0 ,570

0, 640

0,670

0, 640

0,926

0,953

0,650

0,682

0,702

القيمة الدفرتية

88,035

215,746 119,851

• ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ  2008/5/26وبا�شرت العمل بتاريخ  2008/8/21ومت �إدراج
الأ�سهم يف بور�صة عمان بتاريخ  2009/3/24ومت تخفي�ض ر�أ�س املال من ()18,000,000
�سهم/دينار اىل (� )12,240,000سهم/دينار بتاريخ 2013/8/14
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 .14حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل الفرتة املنتهية يف
:2014/12/31
الرقم

الن�سب املالية

كما هي يف  2014/12/31كما هي يف 2013/12/31

1

ن�سبة التداول

%0.237

%0.462

2

ن�سبة النقدية

%0.075

%0.258

3

ن�سبة امللكية

%4.303

%5.205

4

معدل الدوران لل�سهم

%191.87

%362.60

5

�إجمايل الإلتزامات �إىل الأ�صول

%0.250

%0.260

6

ن�سبة ال�سداد ال�سريع

%0.237

%0.462

 .15التطورات امل�ستقبلية الها ّمة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة لعام .2015
• الإ�ستمرار يف البحث عن الفر�ص الإ�ستثمارية ذات املردود العايل �سوا ًء يف اململكة �أو
خارجها ،وذلك من خالل درا�سة الفر�ص املتاحة يف ال�سوق.
•مت و�ضع خطة عمل لت�سديد باقي قيمة القر�ض خالل عام  2015وقبل موعد �إ�ستحقاقه وذلك
للتخفيف من قيمة الفوائد البنكية على ال�شركة.
•العمل على �إن�شاء موقع �إلكرتوين �ضخم لل�شركة التابعة (�شركة �أكادميية م�ساكن للتدريب
والإ�ست�شارات املالية) يوفر خدمات التوجيه والإر�شاد للم�شرتكني عند القيام بالتداول يف
الأ�سواق املالية حيث �سي�ستهدف هذا املوقع رجال الأعمال وموظفي البنوك و�شركات الو�ساطة
املالية وامل�ستثمرين يف الأ�سواق املالية ،وي�ساعدهم على �إدارة حمافظهم الإ�ستثمارية و�إتخاذ
القرارات ال�سليمة يف عمليات بيع و�شراء الأ�سهم بنا ًء على ما يوفره هذا املوقع من حتليالت
فنية دقيقة حلركة الأ�سهم يف الأ�سواق املالية ب�صورة عامة ولل�شركات املدرجة ب�صورة خا�صة.
•زيادة التو�سع يف قاعدة الإ�ستثمارات غري العقارية على امل�ستوى املحلي مبا ي�ضمن تنوع
م�صادر الدخل لل�شركة.
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 .16مقدار �أتعاب التدقيق لل�شركة وال�شركات التابعة ومقدار �أي �أتعاب عن
خدمات �أخرى تلقاها املدقق و�/أو م�ستحقة له.
�إ�سم ال�شركة
�شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية املجموعة املهنية
(م�ساكن كابيتال)
العربيه

�إ�سم املدقق �أتعابالتدقيقبالدينار
8700

• ال يوجد �أي �أتعاب �أخرى تلقاها مدققو احل�سابات بالن�سبة لل�شركة �أولل�شركات التابعة.
� .17أ  .عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الرقم

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

املن�صب

اجلن�سية عدد الأ�سهم يف
2014/12/31

عدد الأ�سهم يف
2013/12/31

1

ال�سيد /كفاح �أحمد املحارمه

رئي�س جمل�س الإدارة الأردنية

2,196,898

2,434,283

2

ال�سيد  /حممد عبداهلل الظاهري

نائب رئي�س جمل�س الإماراتية
�إدارة

4,016,695

3,814,530

3

ال�شركة املتمكنة للإ�ستثمار وميثلها
ال�سيد /حممد خالد الدحلة

ع�ضو جمل�س االدارة

الأردنية

10,000
-

10,000
-

4

�شركة االرجوان الإ�ستثمارية وميثلها
ال�سيد � /سامر علي احمد الطيب

ع�ضو جمل�س االدارة

الأردنية

10,000
-

10,000
-

5

ال�شركة العربية الدولية للتعليم والإ�ستثمار
وميثلهاال�سيد  /خالد على الرمياوي

ع�ضو جمل�س االدارة الأردنية

123,834
-

123,834
-
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• م�ساهمات ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية العليا:
ال�شخ�ص امل�سيطر

الر�صيد يف
الر�صيد يف
2013/12/31 2014/12/31

�إ�سم ال�شركة
�شركة الأرجوان الإ�ستثمارية

10,000

10,000

ال�شركة املتمكنة للإ�ستثمار

10,000

10,000

ال�سيد /حممد خالد الدحلة
ال�سيد /حممد خالد الدحلة

ب .عدد الأوراق اململوكة من قبل الإدارة التنفيذية العليا:
الإ�سم

املن�صب اجلن�سية عددالأوراقاململوكةب�إ�سمه
�شخ�صي ًا يف2014/12/ 31

�سفيانعبدالكرمي مدير مايل الأردنية
حممدالبوبلي

عددالأوراقاململوكةب�إ�سمه
�شخ�صي ًا يف2013/12/31

-

-

ج .م�ساهمات �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا
�إ�سمامل�ساهم

اجلن�سية

�صلةالقرابة

يحيى كفاح �أحمد املحارمه

الأردنية

�إبن ال�سيد كفاح املحارمه
رئي�س جمل�س الإدارة

عبد الرحمن كفاح املحارمه

الأردنية

�أحمد كفاح �أحمد املحارمه

الأردنية

عددالأ�سهم عددالأ�سهم
2014
2013
27,707

17,670

4,400

-

21,937

31,924

�سعاد زهري ال�شيخ فار�س عورتاين

زوجة ال�سيد حممد خالد الدحلة
الأردنية
ع�ضو جمل�س الإدارة

280

413

زين حممد الدحلة

�إبنة ال�سيد حممد خالد الدحلة
الأردنية
ع�ضو جمل�س الإدارة

1,124

1,654

�إبن ال�سيد كفاح املحارمه
رئي�س جمل�س الإدارة
�إبن ال�سيد كفاح املحارمة
رئي�س جمل�س الإدارة

• ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أ�شخا�ص الإدارة العليا.
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� .18أ .املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
املكاف�آت بدل تاريخ �إنتهاء �إجمايل
املن�صب
�إ�سم الع�ضو
الرقم
التنقالت الع�ضوية املزايا
ال�سنوية
ال�سنوي
ال�سيد /كفاح �أحمد املحارمه رئي�س جمل�س الإدارة -
600
1
600
 2ال�سيد /حممد عبداهلل الظاهري نائبرئي�ساملجل�س -
ال�سيد /حممد خالد الدحلة ع�ضو جمل�س الإدارة -
300
300
3
4
5

ال�سيد� /سامر علي الطيب
ال�سيد /خالد علي الرمياوي

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

-

1000
1000

-

1000
1000

• ال يوجد �أية مزايا عينية يتمتع بها �أي من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.

 .18املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا:
املن�صب الراتب املكاف�آت مزايا �أخرى املجموع
الإ�سم
الرقم
ال�سنوي
�سفيان عبد الكرمي حممد البوبلي املدير املايل - 23,000
1
23,000
• ال يوجد �أية مزايا عينية يتمتع بها �أي من �أ�شخا�ص الإدارة التنفيذية العليا.
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 .19التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
• ال يوجد تربعات ومنح دفعتها ال�شركة خالل الفرتة املالية املنتهية يف .2014/12/31
 .20العقود وامل�شاريع والإرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات
التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو
املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقربائهم.
ال يوجد �أي عقود �أوم�شاريع �أوارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو
ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف
ال�شركة �أو �أقربائهم.
� .21أ .م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة
• ال يوجد م�ساهمات لل�شركة يف حماية البيئة.
ب .م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي
• ال يوجد م�ساهمات لل�شركة يف خدمة املجتمع املحلي.
• مت عقد �ستة �إجتماعات ملجل�س الإدارة.
• مت عقد �أربعة �إجتماعات للجنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
• بعد مطابقة نظام احلوكمة لل�شركات امل�ساهمة العامة ال�صادر من قبل هيئة الأوراق املالية
مع الإجراءات املطبقة يف ال�شركة ،تبني �أن معظم القواعد التي ن�ص عليها نظام احلوكمة
مطبقة ب�إ�ستثناء ما يلي:
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الباب الثاين :جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ساهمة العامة
القاعدة رقم (:)1
هذه القاعدة غري مطبقة لأن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال يتم �أنتخابهم وفق الت�صويت الرتاكمي وذلك
ح�سب قواعد و�أحكام قانون ال�شركات الأردين.
الباب الثاين – الف�صل الأول :مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة.
القاعدة رقم (:)6
هذه القاعدة غري مطبقة لأن ال�شركة تقوم بالإف�صاح عن البيانات املالية ح�سب قانون ال�شركات
الأردين.
القاعدة رقم (:)17
هذه القاعدة غري مطبقة لأن و�ضع �إجراءات عمل خط ّية لتطبيق قواعد احلوكمة يف ال�شركة يخلق
متطلبات جديدة ،علم ًا ب�أنه يوجد �أنظمة وتعليمات حتكم عمل ال�شركة.
الباب الثاين – الف�صل الثاين :اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة.
القاعدة رقم ( /1ب):
هذه القاعدة غري مطبقة لأن جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة تقوم مب�ساعدة املجل�س يف
كافة الأمور املتعلقة باملكاف�آت واملزايا والرواتب وكذلك حتديد �إحتياجات ال�شركة من الكفاءات.
الباب الثالث� :أجتماع الهيئة العامة لل�شركة.
القاعدة رقم (:)3
هذه القاعدة غري مطبقة حيث �أنه يتم �أتباع تعليمات قانون ال�شركات الأردين فيما يتعلق بتوجيه
دعوات �إجتماع الهيئة العامة لكل م�ساهم وقبل ( )14يوم من موعد الإجتماع.
القاعدة رقم (:)6
هذه القاعدة غري مطبقة حيث �أنه يتم �أتباع تعليمات قانون ال�شركات الأردين فيما يتعلق بالإعالن
عن موعد ومكان �إنعقاد �إجتماع الهيئة العامة يف ال�صحف.
الباب الرابع :حقوق امل�ساهمني
القاعدة رقم ()6
هذه القاعدة غري مطبقة وذلك لأنها تتعار�ض مع قانون ال�شركات الأردين حيث ين�ص القانون على
�أن يح�صل امل�ساهم على الأرباح ال�سنوية لل�شركة خالل ( )45يوم ولي�س ( )30يوم.
30

د .البيانات املالية ال�سنوية املوحدة لل�شركة.

�شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية
م�ساهمة عامة حمدودة
عمان اململكة الأردنية الها�شمية
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د� .إقرارات جمل�س الإدارة:

