2017
التقرير ال�سنوي الثاين والع�شرون

مجلس االدارة

محمد بهجت امين البلبيسي

رئيس مجلس االدارة

		
محمد جعفر ناجي الشامي

نائب رئيس مجلس االدارة
« شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية »

االعضاء
آمال خالد صبحي الحاج حسن
جورج اميل ابراهيم حداد
كمال غريب عبدالرحيم البكري
اعتبارًا من 2017/3/21

منجد منير رضا سختيان

« شركة المنجد الدولية للتجارة العامة »

مهند محمد عبد المهدي خليفة

« شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية »

اعتبارًا من 2017/3/22

أمين سر المجلس

حسن محمد موسى

كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات السادة المحترمين
مساهمي شركة المحفظة العقارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســعدني ان ارحــب بكــم بإســمي وبالنيابــه عــن زمالئــي اعضــاء مجلــس االدارة فــي هــذا اللقــاء الســنوي
للهيئــة العامــة لشــركتكم شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية  ،وذلــك لنســتعرض واياكــم تقريــر مجلس
اإلدارة والبيانــات الماليــة الختاميــة عــن الســنة الماليــة  2017وذلــك عمـ ً
ا بأحــكام المادتيــن  169و 171
مــن قانــون الشــركات رقــم  22لســنة  1997واســتناداً للمــادة  22لســنة  1997واســتناداً للمــادة  22مــن
النظام االساســي للشــركة.
السادة المساهمين الكرام ،،
اســتمرت حالــة التوتــر السياســي والعســكري فــي المنطقــة واســتمرت التحديــات التــي يتعــرض لهــا
االقتصــاد االردنــي ،وعــاد التضخــم للواجهــه بقــوة مدفوعـاً بإرتفــاع اســعار النفــط واســتمرار عجــز الموازنــة
الــذي يتوقــع ان يصــل الــى  %3,6وارتفــاع مســتويات البطالــة الــى اكثــر مــن  %18,5ووصلــت مديونيــة
المملكــة الــى مــا يزيــد عــن  26مليــار دينــار ،ورافــق ذلــك ارتفــاع مســتويات الفائــدة المصرفيــة بحيــث زادت
كلــف االقتــراض ممــا يقلــل مــن فــرص االســتثمار ويشــجع علــى االدخــار فــي البنــوك والحصــول علــى عوائــد
مجزيــة خاليــة مــن المخاطــر األمــر الــذي يزيــد مــن حالــة االنكمــاش والركــود االقتصــادي.
ولقــد كان عــام  2017عامـاً صعبـاً علــى الســوق العقــاري فــي المملكــة  ،حيــث تشــير ارقــام دائــرة االراضــي
والمســاحة الــى اســتمرار تراجــع احجــام التــداول فــي ســوق العقــار بنســبة  %14مقارنــة مــع عــام  2016الــذي
شــهد تراجعـاً نســبته  %7عــن العــام الــذي ســبقه  ،ولقــد لوحــظ بــأن هنــاك تراجعـاً واضحـاً فــي اعــداد الشــقق
المباعــة ممــا زاد فــي حالــة الركــود وزيــادة فــي اعــداد الشــقق المعروضــة  ،كمــا يالحــظ المســاحات الكبيــرة
المعروضــة لاليجــار او للبيــع فــي ابنيــة المكاتــب التجاريــة وعليــه فأننــا نتطلــع إلــى عــودة النشــاط والحركــة
العقاريــة علــى مســتوى المملكــة لنتابــع تســويق وبيــع بعــض قطــع األراضــي المعــدة لذلــك.
وفــي ختــام هــذا اللقــاء اكــرر شــكري وتقديــري لــكل مــن شــارك وحضــر هــذا االجتمــاع مــن مســاهمينا
الكــرام  ،شــاكرين لكــم ثقتكــم ومؤازرتكــم مــن اجــل العمــل علــى انجــاح هــذه الشــركة وعلــى امــل ان يكــون
لقاؤنــا القــادم مقرونـاً بنتائــج افضــل واوضــاع احســن لكــم منــا كل االحتــرام والتقديــر.
والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
رئيس مجلس االدارة
محمد بهجت البلبيسي
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تقرير مجلس االدارة
يســر مجلــس إدارة شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية المســاهمة العامــة المحــدودة أن يقــدم لكــم
التقريــر الســنوي الثانــي والعشــرون والــذي يتضمــن خالصــة أعمــال الشــركة وحســاباتها الختاميــة والتــي
تشــمل الميزانيــة العموميــة وبيــان الدخــل عــن الســنة الماليــة  ، 2017وذلــك عمــ ً
ا بأحــكام المادتيــن
 169و  171مــن قانــون الشــركات المعــدل رقــم  22لســنة  1997كمــا نــورد لكــم البيانــات الالزمــة
تطبيق ـاً ألحــكام المــادة  4مــن تعليمــات اإلفصــاح رقــم  12الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة:
أو ً
ال :نشاط الشركة :
أ .اســتثمار أمــوال الشــركة فــي األســهم والســندات والمســاهمة والتأســيس فــي الشــركات  ،وفــي االســتثمار
باألراضــي والعقــارات وتطويرهــا وإفرازهــا واســتصالحها واعدادهــا إلقامــة المشــاريع التجاريــة والصناعيــة
واإلســكانية والزراعيــة والســياحية  ،وتأجيرهــا أو اســتئجارها وبيعهــا ورهنهــا ،وكذلــك اســتيراد وتصديــر
وبيــع المــواد اإلنشــائية األساســية المتعلقــة بمشــاريعها .
ب .أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي بنايــة  ٣٣شــارع عصــام العجلونــي – الشميســاني  -عمــان ،حيــث
يبلــغ عــدد الموظفيــن فيهــا اثنيــن وال يوجــد أيــة فــروع أخــرى للشــركة ،داخــل المملكــة أو خارجهــا.
ج .ال يوجد حجم استثمار رأسمالي في الشركة خالل عام .2017
ثانيًا :الشركات التابعة للشركة :
• شــركة أركان لالســتثمار وادارة المبانــي ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالهــا  10000دينــار،
وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية  ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي
المبنــى الــذي تمتلكــه الشــركة والمكــون مــن أربعــة طوابــق فــي عمــان – الشميســاني – شــارع عبدالرحيــم
الواكــد  ،وال يوجــد ايــة فــروع اخــرى لهــا .
• شــركة ربــوة عبــدون لتطويــر األراضــي ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالهــا  10000دينــار،
وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية ويتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي بتطويــر
االراضــي والعقــارات ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي عمــان– الشميســاني – شــارع عبدالرحيــم الواكــد
حيــث تمتلــك  12قطعــة ارض حــوض /40جحــرة الشــمالي مــن أراضــي عمــان وبمســاحة اجماليــة مقدارهــا
 9.463دونــم  ،علمــاً بأنــه ال يوجــد موظفيــن فــي الشــركة  ،ويتــم ادارتهــا مــن قبــل شــركة المحفظــة
العقاريــة االســتثمارية م.ع.م.
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• شــركة ربــوع عيــن الباشــا الدارة المشــاريع العقاريــة ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالها 10000
دينــار ،وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظة العقارية االســتثمارية ويتمثل نشــاط الشــركة الرئيســي بتطوير
االراضــي والعقــارات  ،ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي عمــان– الشميســاني – شــارع عبدالرحيــم الواكــد  ،علماً
بأنــه ال يوجــد موظفيــن فــي الشــركة  ،ويتــم ادارتهــا مــن قبــل شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية م.ع.م ،
وال تمتلــك الشــركة حاليـاً أيــة اراضــي او عقــارات .
• شــركة المراكــز للتطويــر العقــاري ذات المســؤولية المحــدودة  ،يبلــغ رأس مالهــا  10000دينــار وهــي
مملوكــة بالكامــل لشــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية ويتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي بتطويــر
االراضــي والعقــارات ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي عمــان – الشميســاني – شــارع عبدالرحيــم الواكــد،
وتمتلــك الشــركة قطــع األراضــي ( ) 221,220,219حــوض  3زويــزا الغربــي  ،ويبــغ اجمالــي مســاحتها
 30.144دونــم وكذلــك القطــع (  ) 108 – 99 – 91حــوض  4االميركانــي  /الماضونــة مــن اراضــي شــرق
عمــان ويبلــغ مســاحتها  125.602دونــم  ،علمـاً بأنــه ال يوجــد موظفيــن فــي الشــركة  ،ويتــم ادارتهــا مــن
قبــل شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية م.ع.م.
 كمــا تمتلــك شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية عــدد مــن قطــع األراضــي مســجلها بإســمهامباشــرة ،حســب الجــدول المبيــن أدنــاه:
رقم القطعة

رقم الحوض

المساحة

الموقع

1102

/40جحرة الشمالي

 966م2

أراضي عمان

92

/4االميركاني

11,136

اراضي شرق عمان

93

/4االميركاني

11,176

اراضي شرق عمان

94

/4االميركاني

10,160

اراضي شرق عمان

95

/4االميركاني

10,160

اراضي شرق عمان

96

/4االميركاني

10,160

اراضي شرق عمان

97

/4االميركاني

10,160

اراضي شرق عمان

98

/4االميركاني

10,160

اراضي شرق عمان

175

/2حوض الكراجات

 6,986م2

أراضي العقبة
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ثالثًا:
نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :
محمد بهجت أمين البلبيسي ( رئيس مجلس اإلدارة ) :

تاريخ العضوية .2015/02/25:
تاريخ الميالد .1954/11/29 :
الجنسية  :أردنية.
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس إدارة أعمال .1976
الخبرات العملية :

 موظف مبيعات في شركة الجرافات األردنية (كاتربلر) . 1977-1976 عضو هيئة مديرين /مدير عام شركة فورم لألثاث .1982 -1977 رئيس هيئة مديرين  /مدير عام الشركة العربية لالستثمارات المالية عام .1986-1982 رئيس مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية م.ع.م . نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م . عضو مجلس إدارة شركة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م . عضو مجلس ادارة جمعية رجال االعمال االردنيين . نقيب شركات الخدمات المالية عضو مجلس إدارة شركة بورصة عمان.شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية (نائب رئيس مجلس اإلدارة ) :
ويمثلها السيد محمد جعفر ناجي الشامي

تاريخ العضوية .2015/02/25 :
تاريخ الميالد .1956/5/23 :
الجنسية  :أردنية.
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس ادارة اعمال . 1979
الخبرات العملية :

 عضو مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية . عضو مجلس ادارة الشركة المتصدرة لالعمال والمشاريع . عضو هيئة مديرين للشركة االردنية للبلمره والكيماويات .9

جورج إميل ابراهيم حداد ( عضو مجلس اإلدارة ) :

تاريخ العضوية . 2015/02/25 :
تاريخ الميالد . 1945/11/16 :
الجنسية  :أردنية .
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس هندسة ميكانيكية .1970
الخبرات العملية :

 الرئيس والمالك للشركة المركزية للتجارة والمركبات. مدير عام شركة اسماعيل البلبيسي وشركاه من تاريخ . 1998-1972 عضو في النقابة العامة لوكالء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها . القنصل الفخري لجمهورية سنغافوره .شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية (عضو مجلس اإلدارة )
ويمثلها السيد مهند محمد عبد المهدي خليفة

تاريخ العضوية . 2015/02/25 :
تاريخ التمثيل.٢٠١٧/٣/٢٢ :
تاريخ الميالد . 1954/1/1 :
الجنسية  :أردنية.
المؤهالت العلمية :بكالوريوس هندسة كهربائية . 1977
الخبرات العملية :

 عمل لدى الخطوط الجوية الملكية االردنية كمهندس طيران تشبيهي . 1977 عمل لدى الشركة المتحدة للتجارة ،مساعد المدير العام لشؤون االلكترونيات لغاية .1979 مدير العمليات لدى الشركة المتحدة  -بريطانيا . 1986-1979 نائب رئيس مجلس االدراة لشركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية. المدير التنفيذي للشركة العربية للتجارة واالستشارات – منذ عام . 1988 المدير التنفيذي لعدة شركات اعالمية .10

شركة المنجد الدولية للتجارة العامة ( عضو مجلس اإلدارة )
ويمثلها السيد منجد منير رضا سختيان

تاريخ العضوية .2016/10/27:
تاريخ الميالد .1947/12/5 :
الجنسية  :اردنية.
المؤهالت العلمية  :بكالوريوس ادارة اعمال  1970جامعة هيوستن .
الخبرات العملية :

 احد مؤسسي ورئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة االدوية . احد مؤسسي ورئيس مجلس ادارة شركة سختيان لاللكترونيات. نائب رئيس مجلس ادارة واحد مالكي مجموعة منير سختيان الدولية . رئيس مجلس ادارة شركة اعمار للتطوير واالستثمار العقاري م.ع.م رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م عضو مجلس ادارة شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م عضو مجلس ادارة جمعية اصدقاء العقبة . عضو مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية لالوراق الماليةآمال خالد صبحي الحاج حسن ( عضو مجلس اإلدارة ) :

تاريخ العضوية . 2015/02/25 :
تاريخ الميالد .1956/7/31 :
الجنسية  :اردني .
المؤهالت العلمية :بكالوريس ادارة اعمال . 1978
الخبرات العملية :

 -عضو مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية لألوراق المالية .
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كمال غريب البكري ( عضو مجلس ادارة ) :

تاريخ العضوية . ٢٠١٧/٣/٢١ :
تاريخ الميالد 1967/6/7 :
الجنسية  :اردني .
المؤهــات العلميــة :بكالوريــس حقــوق – الجامعــة االردنيــة  / 1991ماجســتير فــي إدارة البنــوك
الدوليــة والتمويــل  -ســالفورد  -بريطانيــا.
الخبرات العملية :

 المدير العام لبنك القاهرة عمان منذ .٢٠٠٨/١/١ عضو مجلس ادارة شركة زارا لالستثمار م.ع.م. رئيس مجلس ادارة الشركة االردنية للنقليات السياحية ( جت ) م.ع.م. عضو مجلس ادارة شركة التأمين االردنية م.ع.م. نائب رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك االردنية. عضو مجلس ادارة مجلس المدفوعات الوطني. عضو مجلس إدارة الشركة األردنية إلنظمة الدفع والتقاص. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض.اسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا و نبذة تعريفية عن كل منهم :

 المدير العام :شاغر. رئيس قسم الحسابات  :شاغر.رابعًا :كبار المساهمين في شركة المحفظة العقارية اإلستثمارية والذي يملكون % 5
فأكثر كما في  31كانون أول  2017ومقارنته بالعام : 2016

إسم المساهم

عدد األسهم
2016/12/31

النسبة %

عدد األسهم
2017/12/31

النسبة %

شركة المحفظة الوطنية
لألوراق المالية

4,250,332

42.50

2,553,219

42.55

منجد منير رضا سختيان

1,337,517

13.37

802,510

13.37

اياد محمد خليفه خليفه

806,169

8.06

-

-
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خامسًا :الوضع التنافسي للشركة :

اســتطاعت الشــركة مــن خــال الموجــودات العقاريــة والتــي تتميــز بمواقــع قريبــة مــن التجمعــات
الســكنية والمــدن مــن الحفــاظ علــى ترتيبهــا التنافســي بيــن الشــركات العقاريــة ،وذلــك فــأن محفظة
الشــركة االســتثمارية تحفــظ عائــد معقــول وهــذا يعــزز مــن مكانــة الشــركة وقوتهــا.
سادسًا :درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا .

 ال تعتمــد الشــركة علــى مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســين محليــا وخارجيــا يشــكلون %10فاكثــر مــن اجمالــي المشــتريات و/او المبيعــات .
ســابعًا :الحمايــة الحكوميــة او االمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة او اي مــن منتجاتهــا
بموجــب القوانييــن واالنظمــة.

 ال يوجــد حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــنو األنظمــة أو غيرهــا .
 ال يوجد اي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.ثامنــً :القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة او المنظمــات الدوليــة او غيرهــا لهــا أثــر مــادي
علــى الشــركة او قدرتهــا التنافســية

 ال يوجــد قــرارات صــادره عــن الحكومــة أو منظمــات دوليــة أو غيرهــا لهــا اثــر مــادي علــى عمــلالشــركة أو منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية.
 -التطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.
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تاسعًا :الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم وبرامج التدريب لهم.

ب  .عدد العاملين في الشركة في نهاية  2017ما مجموعه (  ) 2و مؤهالتهم العلمية كما يلي:
المؤهل العلمي

عدد الموظفين

بكالوريوس

1

ما دون الثانوية

1

المجموع

2

ج .برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة:
 لم تقم الشركة باجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية .عاشرا :المخاطر التي من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها
تأثير مادي عليها .

 ال يوجــد ايــة مخاطــر مــن الممكــن ان تتعــرض لهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة الالحقــة ولهــا تأثيــرمــادي عليها .
14

حادي عشر :االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية 2017

 باشرت الشركة بالسير باالجراءات الالزمة لعملية فرز قطع االراضي ذوات االرقام 221-220-219زويزا العربي من اراضي جنوب عمان وذلك من اجل تغيير صفة تنظيمها مما يسهل عملية تسويقها
مستقب ً
ال.
ثاني عشر :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية 2017

اليوجــد أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة  2017وال
تدخــل ضمــن النشــاط الرئيســي للشــركة.
ثالــث عشــر :السلســلة الزمنيــة لالربــاح اوالخســائر المحققــة واالربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق
المســاهمين واســعار االوراق الماليــة
2015

2016

2017

2013

البيان

2014

10,451,746

14,407,796

7,041,479

ارباح السنة

37,205

1,641,968

50,738

3,927,693

101,423

ارباح موزعة

0

0

0

0

3,500,000

0.53

0.93

0.80

1.52

1.06

صافي حقوق المساهمين 10,433,786 8,762,315

سعر اغالق السهم

رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة المالية 2017
2016

2017

البيان
القيمة الدفترية للسهم

1.44

1.17

األرباح للسهم الواحد

0.39

0.014

المطلوبات إلى حقوق المساهمين %

7.10

5.48

النقد للموجودات المتداولة %

97.3

74.6

النقد للمطلوبات المتداولة %

851

191.6

العائد على الموجودات %

25.5

1.36

العائد على حقوق المساهمين %

27.2

1.44
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خامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة و
الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة و توقعات مجلس االدارة لنتائج االعمال .

 العمل على تسويق االستثمارات العقارية وزيادة الربح التشغيلي للشركة.سادس عشر :أتعاب التدقيق

 بلغــت أتعــاب التدقيــق المدفوعــة عــن الســنة الماليــة  2017/12/31مبلغــا وقــدره  5,000دينــارباإلضافــة لضريبــة المبيعــات.
سابع عشر:

 عدد األسهم المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة اقربائهم :الرقم

مجلس االدارة

الجنسية

المنصب

1

2

عدد االسهم
عدد االسهم
الشركات المسيطر
 2016/12/31 2017/12/31عليها من قبل اي منهم

السيد محمد بهجت البلبيسي

االردنية

رئيس المجلس

60.000

100,000

شركة المحفظة
الوطنية لالوراق المالية
شركة التأمين الوطنية

زوجة  :آمال خالد الحاج
حسن

االردنية

عضو مجلس
ادارة

30.000

50,000

-

نائب رئيس
المجلس

2,553,219

4,250,332

-

-

-

-

115,599

192,666

15,000

25,000

شركة المحفظة الوطنيه
لالوراق المالية
ويمثلها السيد ( محمد
جعفر ناجي الشامي )
زوجة  :هبه انور يحيى
السماوي.
ويمثلها السيد ( مهند
محمد عبدالمهدي خليفه)

االردنيه

عضو مجلس
ادارة

زوجة  :سمر خالد صبحي
الحاج حسن
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شركة المحفظة
العقارية االستثمارية
-

-

-

3

٤

٥

السيد جورج اميل ابراهيم
حداد

االردنية

زوجة  :شيرين ابراهيم
سليم مسيس

االردنية

عضو مجلس
ادارة
-

شركة المنجد الدولية
للتجارة العامة
ويمثلها السيد منجد منير
سختيان

االردنية

السيد كمال غريب البكري االردنية

60.000

100.000

-

-

12,984

21,641

عضو مجلس
ادارة

802,510

1,337,517

عضو مجلس
ادارة

10,000

-

-

-

شركة التأمين الوطنية
شركة اعمار

-

قــررت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة فــي  2017/2/8تخفيــض رأســمال الشــركة بنســبة  %40بحيــث يصبــح
 6مليــون دينــار  /ســهم .

ب  -عدد األسهم المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية أقربائهم :
 ال يمتلك اشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية او اقاربهم اسهم في الشركة. ال يوجــد شــركات مســيطر عليهــا مــن قبــل اعضــاء مجلــس االدارة او مــن قبــل اشــخاص االدارة العليــاواي مــن اقربائهــم .
ثامن عشر:

أ -المزايا و المكافآت واالجور التي يتمع بها رئيس و أعضاء مجلس.
• يتقاضى اعضاء مجلس االدارة بدل تنقالت حسب نظام االنتقال المعمول به .
ب  .المزايا و المكافآت التي يتمتع بها اشخاص االدارة التنفيذية العليا:
• ال يتقاضى اشخاص االدارة التنفيذيه العليا اية رواتب او نفقات او بدل تنقالت او مكافآت .
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تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنه المالية . 2017

ال يوجد تبرعات او منح دفعتها الشركة خالل السنة المالية.
عشــرون :العقــود أوالمشــاريع أو االرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة أو رئيــس
مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام او اي موظــف فــي الشــركة أو اقربائهــم .

تــم التعاقــد مــع شــركة المحفظــة الوطنيــة لــأوراق الماليــة بمبلــغ  10,000دينــار مقابــل اســتضافة
مكاتــب الشــركة فــي مبناهــا.
واحد وعشرون  :مساهمة الشركة في حماية البيئة :

• ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي .
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السادة المساهمين الكرام

وفــي الختــام إذ أتقــدم منكــم جميعــا باســمي واســم زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بعميــق الشــكر
والتقديــر لحضوركــم الكريــم ودعمكــم لنــا ،ويتقــدم مجلــس اإلدارة بالتوصيــات التاليــة حســب ورودهــا
فــي جــدول األعمــال الــذي أرســل إليكــم:
 -1تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في .2016/12/31
 -2مناقشة تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في . 2017/12/31
 -3تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في .2017/12/31
 -4مناقشــة الميزانيــة العموميــة الموحــدة وحســاب األربــاح والخســائر الموحــد عــن الســنة المنتهيــة
فــي  2017/12/31والمصــادق عليهــا .
 -5ابــراء ذمــة رئيــس واعضــاء مجلــس االدارة عــن اعمــال الشــركة للســنة الماليــة  2017بحــدود
احــكام القانــون.
 -6انتخــاب مدققــي حســابات الشــركة للســنة الماليــة القادمــة وتحديــد اتعابهــم أو تفويــض مجلــس
اإلدارة بتحديدهــا.
 -7إقــرار تعييــن الســيد كمــال غريــب البكــري والســيد محمــد جعفــر الشــامي فــي عضويــة مجلــس
اإلدارة أو انتخــاب أي عضويــن لملــئ المركزيــن الشــاغرين.
 -٨أيــة أمــور أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا علــى جــدول األعمــال حســب أحــكام المــادة 171
مــن قانــون الشــركات.
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االلتزام بتعليمات الحوكمة
مقدمة

تؤمــن شــركة المحفظــة العقاريــة االســتثمارية بوجــوب تطبيــق تعليمــات حوكمــة الشــركات
المســاهمة العامــة وذلــك مــن خــال االفصــاح الــدوري عــن كل مــا يتعلــق بأنشــطتها بــكل شــفافيه
ووضــوح لــدى مســاهميها  ،كمــا تحــرص الشــركة علــى االلتــزم بإرســال الدعــوات للمســاهمين والحرص
علــى حضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك مــن اجــل بنــاء عالقــات قويــة ومتينــة مــع عمالئهــا
ومســاهميها والتواصــل معهــم  ،اذ قامــت الشــركة بإعــداد دليــل الحوكمــة المــدرج ادنــاه والتزمــت
بتوافقــه مــع القوانيــن واالطــر والتشــريعات المنظمــة العمــال الشــركات المســاهمة العامــة .
اســماء اعضــاء مجلــس االدارة الحالييــن والمســتقلين خــال الســنة وتحديــد فيمــا اذا كان العضــو
تنفيــذي او غيــر تنفيــذي ومســتقل او غيــر مســتقل .
اسم العضو

الصفه

الحضور

الحالة

محمد بهجت امين البلبيسي

رئيس

غير
مستقل

تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة التي
عقدت خالل عام 2017

شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية

عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

-

محمد جعفر الشامي

ممثل
عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة
المنعقدة خالل عام  2017وقد تغيب عن
االجتماع السابع بعذر

مهند محمد عبدالمهدي خليفه

ممثل
عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة التي
عقدت خالل عام 2017

كمال غريب البكري

عضو

مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة
المنعقدة خالل عام  2017وقد تغيب عن
االجتماع الخامس بعذر

شركة المنجد الدولية للتجارة العامة

عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

-

ممثل
عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة التي
عقدت خالل عام 2017

جورج اميل حداد

عضو

مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة
المنعقدة خالل عام  2017وقد تغيب عن
االجتماع السادس بعذر

آمال خالد صبحي الحاج حسن

عضو

غير
مستقل

غير
تنفيذي

حضر جميع اجتماعات مجلس االدارة
المنعقدة خالل عام  2017وقد تغيب عن
االجتماع الثاني والسابع بعذر

منجد منير سختيان

ال يوجد أعضاء مجلس ادارة مستقيليين خالل السنة المالية . 2017
تم عقد سبعة اجتماعات لمجلس ادارة الشركة خالل السنة المالية .2017
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ب -المناصب التنفيذية في الشركة واسماء االشخاص الذين يشغلونها
المنصب التنفيذي

االسم

رئيس مجلس االدارة

محمد بهجت البلبيسي

ت -جميــع عضويــات مجالــس االدارة التــي يشــغلها عضــو مجلــس االدارة فــي الشــركات المســاهمة
العامــة ان وجــدت .
اسم عضو مجلس االدارة

العضويات التي يشغلها في الشركات المساهمة العامة

محمد بهجت البلبيسي

 -1شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية م.ع.م
 -2شركة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
 -3شركة التأمين الوطنية م.ع.م
 -٤شركة بورصة عمان.

محمد جعفر الشامي

 -1شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية م.ع.م
 -2الشركة المتصدرة لالعمال والمشاريع م.ع.م

منجد منير سختيان

 -1شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م
 -2شركة المحفظة الوطنية لالوراق الماليةم.ع.م

آمال خالد الحاج حسن

 -1شركة المحفظة الوطنية لالوراق المالية م.ع.م

كمال غريب البكري

 -1شركة التأمين االردنية م.ع.م

ث -اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .
حسن محمد حسن موسى

ضابط ارتباط الحوكمة

ج -اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
لجنة الحوكمة تتشكل من السادة
كمال غريب البكري
محمد جعفر الشامي
جورج اميل حداد

المنصب

الحضور

رئيس اللجنة
عضو
عضو

مرة واحده
مرة واحده
مرة واحده

تم عقد اجتماع واحد فقط خالل السنة المالية  2017للجنة الحوكمة.
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المنصب

الحضور

لجنة ادارة المخاطر تتشكل من السادة

رئيس اللجنة

مرة واحده

محمد جعفر الشامي

عضو

مرة واحده

كمال غريب البكري

عضو

مره واحده

محمد بهجت البلبيسي

تم عقد اجتماع واحد فقط خالل السنة المالية  2017للجنة ادارة المخاطر.
المنصب

الحضور

المؤهل العلمي

لجنة التدقيق تتشكل من السادة
مهند محمد خليفه

رئيس
اللجنة

4

بكالوريوس هندسة كهربائية

محمد جعفر الشامي

عضو

4

بكالوريوس ادارة اعمال

جورج اميل حداد

عضو

4

بكالوريوس هندسة ميكانيكية

تم عقد اربعة اجتماعات خالل السنة المالية  2017للجنة التدقيق .
المنصب

الحضور

لجنة الترشيحات والمكافئات تتشكل من السادة
مهند محمد خليفه

رئيس اللجنة

مرة واحدة

محمد جعفر الشامي

عضو

مرة واحدة

منجد منير سختيان

عضو

مرة واحدة

تم عقد اجتماع واحد فقط خالل السنة المالية  2017للجنة الترشيحات والمكافئات .
ر .عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة .
اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة المالية  2017مرة واحدة .
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي مجموعة المحفظة العقارية االستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمحفظة العقارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وشركاتها التابعة (ويشار إليهما معا ً
بالمجموعة) ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  ،2017وكل من قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة،
بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لمجموعة المحفظة
العقارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة كما في  31كانون األول  ،2017وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة
المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير موضحة الحقا ً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة .نحن مستقلين عن المجموعة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات
األخالقية األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا ً لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية .إن هذه
األمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء رأيا ً منفصالً حول هذه
األمور:
استثمارات عقارية
تشكل االستثمارات العقارية ما نسبته  %66من موجودات المجموعة ،يتعين على المجموعة إعادة تقييم تلك االستثمارات العقارية عند إعداد
القوائم المالية الموحدة لتحديد القيمة العادلة لها وذلك وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،وعليه تقوم المجموعة باالستعانة بخبير
عقاري مستقل لتقدير القيمة العادلة لتلك االستثمارات وعكس أثر االنخفاض في القيمة (إن وجد) على قائمة الدخل الشامل الموحدة لتلك الفترة
وعليه تعتبر االستثمارات العقارية أمراً هاما ً لتدقيقنا.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
إن إجراءات التدقيق المتبعة تضمنت فهم إلجراءات المجموعة المتبعة في تقييم االستثمارات العقارية ومراجعة تلك التقييمات والمستندة إلى
خبير عقاري واحتساب القيمة العادلة لتلك االستثمارات وقيد أي تدني في قيمتها (إن وجد) ،ومراجعة كفاية االفصاحات عن القيمة العادلة
لالستثمارات العقارية.

3

25

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ،تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية
الموحدة وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى
غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك
المعلومات األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فإنه
يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور ذات
العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل
واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن
االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائما ً اكتشاف
األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.
إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ،وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات
االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،
باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءاتتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية
الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو سوء
التمثيل ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداءرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كانهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً جوهريا حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة.
إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية
الموحدة ،وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ،فإننا سنقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة المجموعة
على االستمرار.
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها االفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالتواألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي حول القوائمالمالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول
التدقيق.

4

26

لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة) ،والتي هي من ضمن أمور أخرى( ،حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع
العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة ،نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون
اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود أثار سلبية متوقع أن
تفوق المنفعة العامة من تلك االفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
من كافة النواحي الجوهرية ،ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
في  15شباط 2018
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