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نائب رئيس المجلس
السيد عبد االله إبراهيم ظافر الداود
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السيد عاطف يوسف صالح الطراونه

األستاذ محمد سعيد عبد المجيد السمهوري
السيد سامي علي محمد ابوطويلة

السيد زيد يوسف عبداهلل النسور

مجلس اإلدارة المنتخب في 2015/3/7

مجلس اإلدارة
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التقــرير
السنوي

الشركة الشاخمة لالستثمارات العقارية و املالية 
املسامهة العامة احملدودة

كلمة رئيس جملس اإلدارة

األخوة المساهمين األفاضل ،،، 
قامت الشركة خالل العام المنصرم 2017 من خالل مجلس االدارة ومديرها العام بما يلي :

حققت الشركة ايرادات من تأجير المحالت والمكاتب المملوكة لها في عمارة جبل الحسين 	 
خالل العام 2017 مبلغ وقدرة )113568( دينار.

حققت الشركة ايرادات من الودائع لدى البنك في العام 2017 مبلغ وقدرة )20349( 	 
دينار.

حققت الشركة خالل العام المنصرم 2017 صافي ارباح بيع الشقق السكنية الجاهزة مبلغ 	 
وقدرة )67087( دينار حيث تم بيع ثالثة شقق من أصل أربعة عشر شقة.

تمتلك الشركة محفظة أوراق مالية معدة للبيع بتاريخ إقفال الميزانية بلغت قيمتها الدفترية 	 
)235694( دينار في حين بلغت القيمة السوقية للمحفظة )249194( دينار وقد بلغت 

أرباح إعادة التقييم مبلغ )13500( دينار أخذت فروقات التقييم  لحقوق الملكية.
قطعة 	  على  يقام  سوف  الذي  التجاري  السكني  للمشروع  الهندسية  المخططات  إعداد  تم 

األرض رقم )1168( المالصقة لقطعة المشروع السكني التي تبلغ مساحتها )1854( 
متر مربع، حيث سوف يقام عليها مخازن تجارية تبلغ )13( مخزناً وثالثة طوابق سكنية 
تحتوي على )42( شقة بمساحات مختلفة , حيث إرتأت الشركة البدء ببناء طابقي التسوية 
والطابق االرضي ما يعادل )5795( متر مربع من إجمالي حجم البناء البالغ )9747( 
الالزمة  التراخيص  على  الحصول  إتمام  حال  بالبناء  الشركة  تباشر  وسوف  مربع  متر 

لذلك, على أن يتم إستكمال باقي بناء المشروع في حال توفر السيولة الالزمة.

حضرات المساهمين الكرام،،،  
إن مجلس إدارة الشركة إذ يتقدم لهيئتكم الموقرة بتقريره السنوي وعلى ضوء أوضاع الشركة 

المالية فأن القوائم المالية التي بين يديكم تبين أعمال الشركة ومنجزاتها خالل عام 2017.
وهللا ولي التوفيق،،،

                                                                رئيس مجلس اإلدارة / المدير العام
                                                                »محمدأمين« سالم أبو عساف
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التقــرير
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تقرير جملس اإلدارة

حضرات األخوة المساهمين الكرام ،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

يتشرف مجلس اإلدارة أن يرحب بكم ويشكركم على حضوركم هذا اإلجتماع السنوي العادي 
للسنة  المالي  المركز  قائمة  مع  السنوي  تقريره  لحضراتكم  يقدم  أن  ويشرفه  العامة  للهيئة 
المنتهية بتاريخ 31/كانون األول/2017 والتي نبين فيها أهم أعمال الشركة ومنجزاتها خالل 

هذا العام:
بلغت عائدات االيجارات المحصلة من المستأجرين في عمارة الشركة الواقعة في - 1

االيجارات  بلغت  بينما   2017 العام  خالل  دينار  مبلغ )113568(  الحسين  جبل 
من  مبالغ  أي  تحصيل  يتم  ولم  دينار،   )114996( مبلغ   2016 لعام  المحصلة 
اإليجارات المستحقة على مستأجري كراج االتحاد في العقبة لعام 1999 وهنالك 
قضية مرفوعة ضد سلطة منطقة العقبة األقتصادية الخاصة للمطالبة بالتعويض 

عن أضرار إخالء الكراجات وال تزال القضية منظورة بالمحكمة.
حققت الشركة ايراد من الودائع لدى البنوك مبلغ )20349( دينار.- 2
رقم - 3 األرض  قطعة  على  لها  األول  السكني  مشروعها  من  إيراداً  الشركة  حققت 

)1169( حوض رقم)3( المدينة، حيث انه قد تم بيع )3( شقق سكنية محققة بذلك 
صافي أرباح بيع الشقق السكنية مبلغ )67087( دينار.

قام مجلس اإلدارة باعتماد المخططات الهندسية للمشروع السكني التجاري على - 4
قطعة األرض رقم )1168( المملوكة لها المالصقة لقطعة المشروع السكني والتي 
عليها، وسوف  تجاري  سكني  مشروع  إلقامة  مربع  متر  مساحتها )1854(  تبلغ 
تباشر الشركة بالبدء ببناء هذا المشروع في حال تم االنتهاء من الحصول على 

التراخيص الالزمة لذلك.
بلغت ارباح الشركة قبل الضريبة والمخصصات مبلغ )43185( دينار، وبلغت - 5

دينار، وبلغ صافي الدخل  األرباح بعد الضريبة والمخصصات مبلغ )38248( 
الشامل للسنة بعد أضافة خسائر أعادة تقييم القيمة العادلة للموجودات المالية المعدة 

للبيع مبلغ )51748( دينار ربح.
تم اقتطاع مخصص ضريبة دخل للعام المنصرم 2017 مبلغ )1337( دينار.- 6
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التقــرير
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حضرات األخوة املسامهني الكرام ،،،

31/كانون  بتاريخ  المنتهية  المالية  للسنة  العادي  العامة  الهيئة  أعمال  جدول  يلي  فيما 
األول/2017.

جدول أعمال اهليئة العامة العادي
المالية  للسنة   2018/03/10 بتاريخ  المنعقد  العادي  العامة  الهيئة  أعمال  جدول  يلي  فيما 

.2017
بتاريخ - 1 المنعقد  السابق  العادي  العامة  الهيئة  إجتماع  محضر  وقائع  تالوة 

.2017/04/15
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها.- 2
سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام - 3

.2017
مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في 2017/12/31 والمصادقة - 4

عليهما.
إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن األعمال التي توالها خالل عام 2017 حسب القانون.- 5
إنتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2018 وتحديد أتعابه.- 6
أي امور آخرى تقترح الهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا االقتراح في جدول - 7

األعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 10% من األسهم الممثلة 
باإلجتماع.
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التقــرير
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1-  أ- النشاط الرئيسي للشركة:
- تأجير وبيع مكاتب ومحالت تجارية للغير في العمارة المملوكة للشركة في منطقة 

جبل الحسين.  
- العمل في النشاط العقاري.

- العمل في نشاط االستثمارات المالية )األسهم المحلية(.

ب- مقر الشركة الرئيسي واالدارة وعدد الموظفين:
- جبل الحسين – دوار فراس شارع الجليل – عمارة رقم )5(. 

- يبلغ عدد موظفين الشركة )6( موظفين. 
- ال يوجد اية فروع اخرى للشركة داخل المملكة او خارجها .

ج- حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة مبلغ وقدرة )1,619,580( دينار.

2- الشركات التابعة للشركة:
ال يوجد شركات تابعة للشركة.
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3- أ - أمساء اعضاء جملس االدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
1- السيد »محمد أمين« سالم حسين أبو عساف .

* المنصـــب : رئيس مجلس إدارة الشركة 
* تاريخ العضوية : 2007/04/19.
* تاريخ الميـالد : 1942/01/01.
* التحصيل العلمي : دبلوم عسكري.

* الخبرة العملية :
- الخدمة في القوات المسلحة األردنية من 1960 – 1976.

- أعمال حرة بالنقل وبيع وشراء السيارات الشاحنة منذ عام 1977.
- مدير عام الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري من 1994/4/1 ولغاية 2007/5/5.

- رئيس مجلس إدارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل من 2002/3/21 ولغاية 2007/5/5.
- عضو مجلس إدارة الشركة الشامخة لالستثمارات العقارية و المالية ) شركة اتحاد أصحاب 

السيارات الشاحنة سابقا( من 1984/12/8 ولغاية 1995/2/6.

2- السيد عبداالله ابراهيم ظافر الداود
* المنصــــب : نائب رئيس مجلس اإلدارة. 

* تاريخ العضوية : 2011/09/17.
* تاريخ الميـالد : 1984/10/17

* التحصيل العلمي : 
- بكالوريوس تمويل – 2007.

* الشهادات المهنية :
- شهادة وسيط مالي 2008.

* الخبرات العملية:
- من 2008 – 2010/05/07: 

وسيط مالي في سوق عمان المالي لدى شركة شيركو لألوراق المالية.
- من 2008 – 2010/05/07 :

نائب مدير عام شركة شيركو لألوراق المالية.
* العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى:

- من 2006/01/19 ولغاية 2010/05/07 عضو مجلس إدارة وأمين سر المجلس في شركة 
شيركو لألوراق المالية.

- بتاريخ 01/ 08/ 2014 تم تعينه مدير مشروع بالشركة إلدارة المشروع السكني المنوي 
إقامتة من قبل الشركة.

- بتاريخ 2015/12/31 تم إنهاء عقده من وظيفة مدير مشروع.
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3- السيد عاطف يوسف صالح الطراونة
* المنصــــب : عضو مجلس إدارة 

* تاريخ العضوية : 2008/06/24.
* تاريخ الميـالد : 1957/07/10.

* التحصيل العلمي : بكالوريوس هندسة مدنية / جامعة اثينا الوطنية / عام 1980.
* الخبرات العملية:

1_ أماكن العمل من تاريخ التخرج ولغاية أعداد التقرير:
- من 1980 – 1983 مهندس بترول شركة بتروال انترناشيونال السعودية

- من 1983 – 1987 مدير هندسة البلديات – محافظة معان 
- من 1987 – 1988 مدير قسم التطوير – وزارة شؤون البلديات

- من 1988 – 1990 مدير هندسة البلديات – محافظة الزرقاء 
- من 1990 – 1992 مدير هندسة البلديات – محافظة البلقاء

- من 1992 – 1993 مدير هندسة البلديات – محافظة العاصمة
- من 1993 – 1994 مدير هندسة البلديات – محافظة البلقاء

- 15/ 05 / 1994 االستقالة من القطاع العام
- من 1994 – 2003 أعمال حرة بالقطاع الخاص

- من 2003 – لتاريخه عضو في البرلمان األردني – محافظة الكرك
2_ العضوية في مجالس إدارة الشركات الحالية االخرى:

- رئيس مجلس إدارة شركة الضامنون العرب من 2004 – 2008/04/26.
- عضو مجلس إدارة شركة الضامنون العرب من 2008/08/07 – 2010/08/01.

- نائب رئيس شركة شيركو لألوراق المالية من 2006/01/19 – 2007/10/03 ممثاًل 
عن شركة االفنان للتجارة و االستثمار.

4- الدكتور المحامي محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري
* المنصـــــــب : عضو مجلس إدارة 
* تاريخ العضوية : 2010/08/01.

* تاريخ الميـالد : 1951/9/1
* التحصيل العلمي : 

- ليسانس حقوق جامعة دمشق عام 1973 – 1974.
- دبلوم قانون خاص / جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

- ماجستير قانون خاص/ جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
- دكتوراه في القانون الخاص جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
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* الخبرات العملية:
 مستشار قانوني ومحامي سابق للشركات التالية:

شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين.- 1
شركة الشرق للتأمين المساهمة- 2
الشركة المتحدة للتأمين المساهمة العامة منذ عام 1976 وال زال.- 3
مستشار قانوني لشركة بيت المال لإلدخار واالستثمار)بيتنا( منذ 1996 وال زال.- 4
عضو مجلس إدارة سابق بشركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة.- 5

* المجال النقابي:
- عضو لجان عمل متعددة في نقابة المحامين.

5- السيد سامي علي محمد أبو طويلة 
* المنصــــب : عضو مجلس اإلدارة. 
* تاريخ العضوية : 2015/03/07. 

* تاريخ الميـالد : 1953/10/17
* التحصيل العلمي : 

- بكالوريوس أقتصاد وعلوم سياسية – 1974.
* العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى:

- ضابط متقاعد من القوات المسلحة من 1975 - 1997.
- عضو في مجلس جامعة الحسين بن طالل – معان.

- عضو مجلس أمانة عمان.
- نائب رئيس جمعية الصداقة األردنية األذربيجانية.

- عضو في جمعية رجال األعمال األوروبية األردنية.
- عضو في االتحاد العربي لألسمدة.

- عضو هيئة إدارية في العديد من الجمعيات الخيرية.
* العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى:

- من 1993 ولغاية 1997 رئيس مجلس ومدير عام شركة مصانع الزجاج األردنية.
- من 1994 ولغاية 2004 مؤسس ، نائب رئيس مجلس إدارة، عضو مجلس أمناء جامعة 

األسراء.
- رئيس هيئة مديرين ، مؤسس بالعديد من الشركات.
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6- السيد المحامي زيد يوسف عبدهللا النسور 
* المنصــــب : عضو مجلس اإلدارة. 
* تاريخ العضوية : 2015/03/07. 

* تاريخ الميـالد : 1955/09/20.
* التحصيل العلمي : 

- بكالوريوس حقوق من جامعة محمد الخامس / الرباط عام 1979.
* العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى:

- من 2015/05/31 عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية لصناعة الصلب.
* الخبرات العملية:

- مجاز في مهنة المحاماة منذ عام 1981.
- مزاول لمهنة المحاماة في مكتب خاص.
- محامي ومستشار قانوني لعدة شركات.

ب- االدارة العليا:
1- السيد “محمد أمين” سالم أبو عساف

* المنصب : مدير عام الشركة.
* تاريخ التعيين : 2010/11/01.
* تاريخ الميالد : 1942/01/01.

* التحصيل العلمي : دبلوم عسكري.
* الخبرة العملية :

- الخدمة في القوات المسلحة األردنية من 1960 – 1976.
- أعمال حرة بالنقل وبيع وشراء السيارات الشاحنة منذ عام 1977.

- مدير عام الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري من 1994/4/1 ولغاية 2007/5/5.
- رئيس مجلس إدارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل من 2002/3/21 ولغاية 2007/5/5.

- عضو مجلس إدارة الشركة الشامخة لالستثمارات العقارية و المالية ) شركة اتحاد أصحاب 
السيارات الشاحنة سابقا( من 1984/12/8 ولغاية 1995/2/6.
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2 - السيد خالد صابر نمر الدقه
* المنصب : مـديـر مـالـي الشركة.

* تاريخ التعيين : 10 / 06 /2017
* تاريخ الميالد : 1975/03/01

* التحصيل العلمي : 
- بكالوريوس محاسبة عام 2002.

- دبلوم محاسب عام 1998.
* الخبرة العملية :

- محاسب رئيسي شركة جوردان أليفاتور أوفرسيز  من 2003 – 2008.
- محاسب رئيسي شركة سما لألنظمة المرتبطة من 2008 - 2012.

- رئيس قسم المحاسبة في شركة مصاعد التكنولوجيا الخضراء  من 2012 – 2014. 
- مدير مالي لشركة الحلول الدقيقة لتصميم الجرافيك 2015/01/01 لغاية 2017/05/31.

3 – المدير المالي السابق:
- السيد انور فقيه عبد الحميد الحاج
2007/12/15 : - تاريخ التعيين 
2017/05/31 : - تاريخ االستقالة 

4- أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم للعام 2016 – 2017 :

عدد األسهم االســـمالرقم
2016

النسبة 
المئوية

عدد األسهم 
2017

النسبة 
المئوية

“محمدأمين” سالم حسين 1
17.82 %17.82213,813 %213,813أبوعساف

12.54 %12.54150,450 %150,450أحمد ابراهيم ظافر الداود2

10.83%10.83130,000%130,000مؤسسة تنمية أموال األيتام3

10.42 %10.42125,000 %125,000هال ابراهيم ظافر الداود4

8.36 %8.36100,335 %100,335زين وليد محمد الصابر5

6.25 %6.2575,016 %75,016ابراهيم ظافر سعيد الداود6

منى عبد الكريم سليمان 7
4.57%4.5754,799%54,799الكردى

3.55%3.1742,587%38,087فلك وليد محمد الصابر8
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5 - الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
- إن القطاع العقاري في منطقة الشرق األوسط عموماً وفي األردن تحديداً شهد ركوداً ملحوظاً 
خالل سنة 2017 ، مما انعكس سلبياً على كافة النشاطات العقارية الممارسة في األردن. وإلن 
العمارة المملوكة من قبل الشركة موجودة في منطقة حيوية، لذا فإنه وعلى الرغم من صغر 
الحجم التنافسي للشركة بالنسبة للقطاع العقاري في األردن إال أن الطلب والسمعة التي تتمتع 
بها الشركة والعمارة التجارية التابعة لها جعلت اإلقبال عليها بشكل جيد خالل عام 2017 حيث 

أن نسبة إشغال المكاتب بلغت )%95(. 
سكني  مشروع  بإقامة  وذلك  الجاهزة  االسكانية  الشقق  ببيع  تنافس  شركتنا  أصبحت   -
مختلفة  بمساحات  سكنية  شقة   )18( من  مكونة  عمارة  تشييد  تم  الحسين، حيث  جبل  بمنطقة 
)150م،146م،121م،125م( وقد تم بيع ثالثة شقق من العمارة خالل عام 2017 ليصبح عدد 

الشقق المباعة سبعة شقق. 
- وبعد المشروع السكني قامت الشركة بتجهيز المخططات الهندسية إلقامة مشروع تجاري 
سكني بنفس المنطقة حيث أنها باشرت باستدراج عروض إلقامة المشروع على قطعة أرض 
تبلغ مساحتها )1854( متر مربع تجاري ولحين استكمال اجراءات ومتطلبات الترخيص سيتم 

المباشرة بعطاءات المشروع بعد الحصول على الموافقات الرسمية وهللا الموفق.

6- درجة اإلعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليًا وخارجياً :
- ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محلياً أو خارجياً.

بموجب  منتجاتها  من  أي  أو  الشركة  بها  تتمتع  التي  االمتيازات  أو  الحكومية  الحماية   -7
القوانين واالنظمة او غيرها:

- ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين 
واألنظمة أو غيرها.

- ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

8- القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على 
عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية:

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

- ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.
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 10 

 ا��ي�ل ا�ت��يم� �ل�ر�� �� -أ -9

 مجــلــس اإلدارة

 مجلس اإلدارةرئيس 

ات وا�م�ا��ت���ة ا�مر�ي� ���ة ا�مدقيق ���ة ا��و�مة  

 ا�مدير ا��ا�

 �  ر ا�م�لسيأم مدقق داخلي

 ���ة �دار� ا�مخا�ر

 ���ة اال م�مارات ا�ما�ية

 ا� �رمير� ا�م م�ار ا�قا�و�ي

 ا� ائق

 دائرة االستثمار
 وتطوير األعمال

 موظر جالقات جامة مدخلي ا�بيا�ات ا�م�ا بي�

 ا�دائرة ا�ما�ي� واإلداري�

 ا�مدير ا�ما��

 رئيس ق م رئيس ق م ا�� ابات
 ��و� ا�م ا�مي�

 موظر اال مقبال

 دائرة ا�م�اري�
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ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم :.
عددالموظفينالمؤهـل العلمي

2بكالوريوس
2دبلوم

1ثانوية عامة
1دون الثانوية

6إجمالي عدد الموظفين

ج- برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة:
لم تقم الشركة بعمل أي برامج تأهيل أو تدريب للموظفين خالل العام المنصرم 2017.

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
تأثير  المالية الالحقة ولها  السنة  الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل  ال يوجد مخاطر من 

مادي عليها.

11- االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية:
حققت الشركة خالل العام المنصرم من خالل مديرها العام ومجلس اإلدارة:

بيع شقق من مشروع جوهرة جبل الحسين )شقق سكنية(.- 1
إنهاء المخططات الهندسية إلنشاء مجمع تجاري سكني بمساحة أجمالية تبلغ )9747( - 2

متر مربع تقريباً.
113568 دينار إيراد إيجارات وخدمات عمارة جبل الحسين.- 3
67087 دينار أرباح بيع شقق سكنية.- 4
 20349 دينار أرباح إيرادات فوائد دائنة على الودائع.- 5

12- األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن 
نشاط الشركة الرئيسي:

ال يوجد أي عمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية.
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حقوق  وصافي  الموزعة  واألرباح  المحققة  الخسائر  أو  لألرباح  الزمنية  السلسلة   -13
المساهمين وأسعار األوراق المالية آلخر خمس سنوات:

20132014201520162017السنة
األرباح )الخسائر 

1,90338,248)3,914(252,172)330,897(المحققة(

000000144,000000000األرباح الموزعة
صافي حقوق 

1,533,8272,320,3592,172,0742,171,2822,223,030الملكية
أسعار األوراق 

0.7801.3901.3601.1100.880المالية

14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
20162017التفاصيـــــــــــــــــــل

11القيمة اإلسمية للسهم الواحد

1.811.85القيمة الدفترية للسهم الواحد

12 : 81 : 1نسبة السيـــولـــة

00نسبة األرباح الموزعة إلى رأس المال

 3.3% 0.4%نسبة صافي األرباح )الخسائر( الى رأس المال

3.5 %10 %نسبة المديونية الى حقوق الملكية

1.78%0.01%نسبة صافي األرباح )الخسائر( الى حقوق الملكية

2.33%)0.03%(نسبة صافي الدخل الشامل الى حقوق الملكية

15- التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة:
المضي قدماً بإنشاء المشاريع السكنية. - 1
البحث عن قطع أراضي الستثمارها في بناء المشاريع السكنية.- 2
االستثمار باألوراق المالية )األسهم( في الشركة بما يحقق عائد جيد للمساهمين.- 3
إستثمار أموال الشركة النقدية الفائضة لدى البنوك كودائع لتحقيق عائد للشركة.- 4
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البحث عن أي فرص عمل مناسبة تعود بالفائدة على الشركة. - 5
بناء المشروع السكني التجاري على قطعة األرض رقم )1168( تجاري والتي تبلغ - 6

مساحتها )1854( متر مربع.
وعليه فان مجلس اإلدارة يأخذ على عاتقه مسؤولية االستمرار في أداء واجباته والعمل بكل 
جهد وأخالص لتحقيق غايات الشركة وأهدافها لرفع مكانتها وبما يعود بالخير على مساهمي 

الشركة وموظفيها.
حضرة  ظل  في  ومساهميها  الشركة  لخدمة  والتوفيق  بالنجاح  نستمر  أن  القدير  العلي  سائلين 

صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه.

16 – مقدار اتعاب التدقيق للشركة و األتعاب المستحقة له:
- بلغت أتعاب التدقيق للسنة المالية 2017:

-  مبلغ وقدرة )4,500( دينار شامال ضريبة المبيعات.
- األتعاب المستحقة للتدقيق في نهاية السنة المالية بلغت )2,250( دينار.

17- أ- عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :

الجنسيةالمنصب األســــمالرقم
عدد 

االسهم 
2016

عدد االسهم 
2017

عدد االسهم 
المملوكة في
الشركات 
المسيطر 

عليها
“محمد أمين” سالم 1

حسين ابو عساف
رئيس 
--213,813213,813األردنيةالمجلس

عبداالله ابراهيم 2
ظافر الداود

نائب 
--7,2537,253األردنيةالرئيس

عاطف يوسف صالح 3
--1,0001,000األردنيةعضوالطراونة

محمد سعيد 4
--2,6502,650األردنيةعضوعبدالمجيد السمهوري

سامي علي محمد 5
--5,0005,000األردنيةعضوأبوطويلة

زيد يوسف عبدهللا 6
--4,1264,126األردنيةعضوالنسور
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ب- عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا:

عدد االسهم الجنسيةالمنصب األســــمالرقم
2016

عدد 
االسهم 
2017

عدد االسهم 
المملوكة 

في الشركات 
المسيطر 
عليها 

“محمد أمين” سالم حسين 1
--213,813213,813األردنيةمدير عـامأبوعساف 

----األردنيةمدير مـاليخالد صابر نمر الدقه2

ج- عدد األوراق المالية المملوكة ألقرباء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا:

الجنسيةالصلةاألســــمالرقم
عدد 

االسهم 
2016

عدد 
االسهم 
2017

عدد االسهم 
المملوكة 

في الشركات 
المسيطر 
عليها 

منى عبدالكريم سليمان 1
الكردي

زوجة 
رئيس 
المجلس

--54,79954,799األردنية

* باقي أقارب أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا ال يمتلكون أسهم بالشركة. 
* ال يوجد شركات مساهمة مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا.

18 أ – المزايا و المكافأت التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس اإلدارة:

تنقالت الرواتبالمنصب االسمالرقم
األجماليمكافأة المجلس

“محمد أمين” سالم حسين أبو 1
عساف

رئيس 
18,4973,6004,68023,177المجلس

نائب عبداالله ابراهيم ظافر الداود2
3,6006004,200-الرئيس

3,6006004,200-عضوعاطف يوسف صالح الطراونة3

3,6006004,200-عضومحمد سعيد عبدالمجيد السمهوري4

3,6006004,200-عضوسامي محمد علي ابوطويلة5

3,6006004,200-عضوزيد يوسف عبدهللا النسور6
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18- ب : المزايا و المكافأت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

تنقالت الرواتبالمنصب االسمالرقم
األجماليمكافأةالمجلس

“محمد أمين” سالم حسين 1
18,4973,6004,68023,177مدير عام أبو عساف

المدير خالد صابر نمر الدقه2
1006,131-6,031المالي

• المزايا العينية :	
سيارة مرسيدس الستخدام المدير العام.

19- التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية :
لم تدفع الشركة خالل العام المنصرم 2017 أية تبرعات.

20- العقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو 
الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي من 

موظف في الشركة أو أقاربهم:
ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو 
الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف 

في الشركة أو أقاربهم.

21- أ - مساهمة الشركة في حماية البيئة :
البيئة فإنها تحرص كل الحرص على عدم  التزاماً من الشركة باألنظمة الخاصة في حماية 

اإلضرار بالبيئة وان تتوخى الحذر حيال أي نشاط ممكن أن يكون له أثر سلبي على البيئة.

 ب – مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
التزاماً من الشركة باألنظمة الخاصة في خدمة المجتمع المحلي فإنها تحرص كل الحرص على 

تقديم كل ما هو مناسب وضروري لخدمة المجتمع المحلي.
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ج - االقــرارات:
1- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة 

خالل السنة المالية التالية.
في  فعال  رقابة  نظام  وتوفير  المالية  البيانات  اعداد  عن  بمسؤوليته  االدارة  مجلس  يقر   -2

الشركة.

الـتــوقيــــــــعالمنصـــباألســـــــــم

السيد/”محمد أمين” سالم حسين 
أبو عساف

رئيس مجلس اإلدارة 
/  المدير العام

السيد/ عبداالله ابراهيم ظافر 
نائب الرئيسالداود

السيد/عاطف يوسف صالح 
عضوالطراونة

االستاذ/ محمد سعيد عبدالمجيد 
عضوالسمهوري

عضوالسيد/ سامي علي محمد ابوطويلة

االستاذ/ زيد يوسف عبداهلل 
عضوالنسور

3- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير 
السنوي.

المـديــر المـالــيرئيس مجلس اإلدارة / المدير الـعـام

خالد صابر نمر الدقه“محمدأمين” سالم حسين أبو عساف
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22- تقرير الحوكمة:
بتطبيق  ملتزمون  والمالية  العقارية  لإلستثمارات  الشامخة  الشركة  في  اإلدارة  نحن مجلس 
جميع بنود تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017, وتم إعداد تقريرنا هذا 

ليوضح المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمدى امتثالنا لهذه التعليمات وهي كالتالي:
أواًل: مجلس اإلدارة :

تم انتخاب مجلس اإلدارة الجديد وحسب المادة 132/أ من قانون الشركات بتاريخ . 1
2015/03/07, وتم االفصاح بموجب كتابنا لكم رقم 2015/11/3/41 بتاريخ 

.2015/03/08
استوفى أعضاء المجلس الجديد جميع شروط العضوية وحسب المواد 133-136 من . 2

قانون الشركات.
تم انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتحديد االعضاء المفوضين بالتوقيع حسب المادة . 3

137/أ من قانون الشركات, وتم تزويد مراقب الشركات بنسخ عن البيانات حسب المادة 
137/ب من قانون الشركات, وحيث تم تعديل هذه المادة بعدم جواز الجمع بين منصب 

رئيس مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام سيقوم السيد “محمد أمين” سالم حسين أبو 
عساف/ المدير العام  بتقديم استقالته من رئاسة المجلس ليصار إلى إنتخاب رئيس جديد 

من األعضاء.
يتم تزويد مراقب الشركات بإقرار خطي من رئيس المجلس ونائبه واألعضاء والمدير . 4

المالي بما يملكونه هم وزوجاتهم وأوالدهم القاصرين )إن وجد( من أسهم في الشركة, 
وأسماء الشركات األخرى التي لهم فيها حصصاً أو أسهم  )إن وجد(. وحسب المادة 

138 من قانون الشركات.
لم يتم تقديم قروض نقدية من أي نوع إلى رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أي عضو . 5

من مجلس اإلدارة أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجه, وحسب المادة 139 
من قانون الشركات.

توفر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه بكافة المعلومات والبيانات . 6
الخاصة بالشركة بما يمكنهم من القيام بعملهم واإللمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل 

الشركة.
التزم المجلس بواجبته وتفيذ المهام الموكلة إليه وحسب المواد 140-142 من قانون . 7

الشركات كالتالي:
إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة مصادقة من مدقق حسابات الشركة أ. 

باللغتين العربية واإلنجليزية.
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إعداد التقرير السنوي عن أعمال الشركة خالل السنة الماضية وتوقعاتها ب. 
المستقبلية للسنة القادمة.

نشر الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخالصة وافية عن ج. 
التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدقق حسابات الشركة خالل 30 يوم من 

تاريخ إنعقاد الهيئة العامة.
يعد المجلس تقريراً كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج د. 

أعمالها وحساب األرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية واإليضاحات 
المتعلقة بالبيانات المالية مصادقة من مدقق حسابات ويزود المراقب بنسخة 

من التقرير خالل ستين يوماً من انتهاء المدة.
يعد المجلس تقريراً كل ثالثة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج ه. 

أعمالها وحساب األرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية واإليضاحات 
المتعلقة بالبيانات المالية مصادقة من مدقق حسابات الشركة, ويزود هيئة 

األوراق المالية بنسختين باللغتين العربية واإلنجليزية من التقرير خالل 
ثالثون يوم من انتهاء المدة.

يضع مجلس إدارة الشركة كشفاً مفصاًل الطالع المساهمين في اجتماع الهيئة العامة . 8
للشركة يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد مراقب الشركات بنسخة منه:

جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء المجلس من الشركة أ. 
خالل السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها.

المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء المجلس من الشركة خالل ب. 
السنة المالية كالمسكن المجاني والسيارات وغير ذلك.

المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء المجلس من الشركة خالل السنة ج. 
المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.

تم وضع نظام داخلي للمجلس وتتم مراجعته وبشكل سنوي والذي تحدد بموجبه . 9
بشكل مفصل:

مهام وصالحيات المجلس.أ. 
مسؤوليات المجلس من حيث وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط و ب. 

االجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة واهدافها وتنظيم حقوق 
المساهمين.

والتشريعات ج.  القوانين  بأحكام  اإللتزام  لضمان  الالزمة  االجراءات  اتخاذ 
النافذة.

وضع سياسة إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة واألنظمة الداخلية د. 
لتنظيم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية للشركة، باإلضافة إلى سياسة 

تفويض واضحة لتحديد المفوضين عن الشركة وحدود صالحياتهم.
إعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعتها.ه. 
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تحديد مهام وصالحيات اإلدراة التنفيذية واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة و. 
والتدقيق الداخلي من خالل اإللتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات 

الجهات الرقابية واألنظمة الداخلية.
وضع آلية الستقبال الشكاوي واالقتراحات المقدمة من المساهمين بما في ذلك ز. 

إقتراحاتهم الخاصة بإدراج مواضيع معينة ضمن جدول أعمال الهيئة العامة.
إعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء المجلس واإلدارة ح. 

التنفيذية .
من ط.  وذلك  بمهامها  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  التدقيق  لجنة  قيام  من  التأكد 

حيث إستقاللية أعضائها، أو من حيث المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب 
ومراجعتها بشكل سنوي أو من حيث وضع سياسات اإلفصاح ومتابعة تطبيقها 
اإللكتروني  الشركة  موقع  خالل  من  الشركة  عن  الكاملة  المعلومات  وتوثيق 

لغايات الشفافية.

ثانياً: أعضاء مجلس اإلدارة: حيث ال يوجد أعضاء مستقيلين من عضوية مجلس اإلدارة 
خالل عام 2017 وهم:

مستقلتنفيذيإسم العضو
النعمالسيد “محمد أمين” سالم حسين ابو عساف/ رئيس
نعمالالسيد عبد االله ابراهيم ظافر الداود/نائب رئيس
نعمالالسيد عاطف يوسف صالح الطراونة/ عضو

نعمالالسيد محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري/ عضو
نعمالالسيد سامي علي محمد أبو طويلة/ عضو
نعمالالسيد زيد يوسف عبدهللا النسور/ عضو

ثالثاً: أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة اإلعتباريين: ال يوجد أعضاء إعتباريين

رابعاً: المناصب التنفيذية في الشركة:
اسم الشخص الذي يشغلهالمنصب التنفيذي

السيد “محمد أمين” سالم حسين ابو عسافالمدير العام

السيد خالد صابر نمر الدقهالمدير المالي
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خامساً: عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات مساهمة عامة أخرى: ال يوجد.

سادساً:اجتماعات مجلس اإلدارة: انعقد اجتماع مجلس اإلدارة سبع مرات خالل سنة 
2017 وكان الحضور كالتالي:

1234567إسم العضو

√√√√√√√السيد “محمد أمين” سالم حسين ابو عساف
√√√××√√السيد عبد االله ابراهيم ظافر الداود
√××××√√السيد عاطف يوسف صالح الطراونة

×√√√√√√السيد محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري
√√√√√√√السيد سامي علي محمد أبو طويلة
√√√√√√√السيد زيد يوسف عبدهللا النسور

سابعاً: ضابط إرتياط الحوكمة: المدير المالي/ السيد خالد صابر نمر الدقه.

ثامناً: أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
لجنة التدقيق  2- لجنة االستثمار  3- لجنة الحوكمة  4- لجنة الترشيحات - 1

والمكافآت  5- لجنة إدارة المخاطر

تاسعاً: أعضاء لجنة التدقيق:

المؤهل العلمي/ الخبرة العمليةإسم العضو

السيد سامي علي محمد أبو 
بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية/ شغل عدة مناصب إدارةطويلة/رئيس

السيد زيد يوسف عبدهللا النسور/
بكالويوس حقوق/ مستشار قانوني لعدة شركاتعضو

السيد عبد االله ابراهيم ظافر 
بكالويوس تمويل/ له عضوية في مجالس إدارة شركات أخرىالداود/عضو
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عاشراً: رئيس وأعضاء اللجان األخرى:
لجنة االستثمارات المالية والعقارية:. 1

السيد “محمد أمين” سالم حسين أبو عساف / رئيس.	 
السيد سامي علي محمد أبو طويلة / عضو.	 
السيد زيد يوسف عبدهللا النسور / عضو.	 

لجنة الحوكمة:. 2
السيد محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري/ رئيس.	 
السيد زيد يوسف عبدهللا النسور / عضو.	 
السيد عبد االله ابراهيم ظافر الداود/ عضو.	 

لجنة الترشيحات والمكافآت:. 3
السيد زيد يوسف عبدهللا النسور / رئيس	 
السيد محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري / عضو	 
السيد عبد االله ابراهيم ظافر الداود / عضو	 

لجنة إدارة المخاطر:. 4
السيد سامي علي محمد أبو طويلة / رئيس	 
السيد محمد سعيد عبدالمجيد السمهوري / عضو	 
السيد زيد يوسف عبدهللا النسور / عضو	 

إحدى عشر: عدد اجتماع اللجان:
لجنة التدقيق: اجتمعت أربعة مرات بحضور كامل األعضاء ومدقق الحسابات . 1

الخارجي.
لجنة الحوكمة: اجتمعت مرة واحدة بحضور كامل األعضاء.. 2
لجنة الترشيحات والمكافآت: اجتمعت مرة واحدة بحضور كامل األعضاء.. 3
لجنة إدارة المخاطر: لم تجتمع خالل عام 2017.. 4

                                                                رئيس مجلس اإلدارة 
                                                    “محمد أمين” سالم حسين ابو عساف
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                          الشركة الشاخمة لالستثمارات العقارية واملالية
“ مسامهة عامة حمدودة “ 

عمان –  اململكة األردنية اهلامشية 

ملخص عن نتائج أعمال الشركة خالل الفترة من 2017/01/01 اىل 2017/12/31  

بناء على الخطة المستقبلية التي سبق وضعها فقد حققت الشركة خالل السنة المالية 
2017 ما يلي:

حققت الشركة ايرادات االيجارات وبدل الخدمات في العمارة المملوكة للشركة - 1
مبلغ )113,568( دينار.

حققت الشركة ايراد من الودائع بالبنك مبلغ )20,349( دينار.- 2
جبل - 3 جوهرة  بمشروع  السكنية  الشقق  بيع  من  أرباح  صافي  الشركة  حققت 

الحسين مبلغ وقدرة )67,087( دينار.
أنهت الشركة تجهيز المخططات الهندسية لمشروعها الثاني السكني التجاري - 4

األرضي  والطابق  التسوية  طابقي  ببناء  للبدء  عروض  بإستدراج  وباشرت 
على قطعة أرض تبلغ مساحتها )1854( متر مربع تجاري ولحين استكمال 
أن  على  المشروع,  بعطاءات  المباشرة  سيتم  الترخيص  ومتطلبات  اجراءات 

يستكمل بناء باقي المشروع بعد توفر السيولة الالزمة.
 بلغت أرباح الشركة الصافية قبل الضريبة والمخصصات مبلغ )43,185( - 5

دينار، وبلغت األرباح الصافية بعد الضريبة والمخصصات مبلغ )38,248( 
دينار، وبلغ صافي الدخل الشامل ربح بعد القيمة العادلة للموجودات المالية 
المعدة للمتاجرة خالل السنة مبلغ )51,748( دينار، حيث بلغت أرباح الشركة 

الدفترية الغير محققة نتيجة إعادة تقييم المحفظة مبلغ )13,500( دينار. 
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