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شركة المتكاملة للمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة
COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECTS COMPANY
""INOH

التقرير السنوي الرابع و العشرون
لمجلس اإلدارة والقوائم المالية
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9102

مجـلــــس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
السيد مفلح أحمد إبراهيم يوسف

نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد داوود نايف علي اسكندراني

عضــــو
السيد عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان
عضـــو
السيد عامر عارف مصطفى الدعــــاس

عضــو
السيد أحمد فؤاد موسى عليــــــان

مدققو الحسابات السادة المحاسبون العصريون ((NEXIA International
المستشار القانوني  :أحمد الحمود

كلمة رئيس المجلس و تقرير مجلس اإلدارة عن العام 9102
حضرات السادة المساهمين الكرام،،
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته،،
باألصالة عن نفسي و بالنيابة عن زمالئي السادة أعضاء مجلس اإلدارة  ،أرحب بكم أجمل الترحيب و
أتوجه إلى حضراتكم بأطيب التمنيات مقدرا ً تلبيتكم هذ الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة لنقدم لكم التقرير السنوي عن إنجازات الشركة و نتائج أعمالها للسنة المنتهية 1132/31/13
و تقرير المحاسب القانوني المعتمد من قبل هيئتكم الموقرة تنفيذا ً لتعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة
األوراق المالية و بورصة عمان و قانون الشركات األردني  ،كما نعبر عن شكرنا و تقديرنا لموظفي
الشركة و العاملين فيها على تفانيهم في خدمة الشركة بما يحقق غاياتها .

السادة المساهمين الكرام :
أود إعالمكم بأن الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة قد استثمرت في شركة السليم لإلتصاالت و تم رفع
دعوى على الشركة من قبل الشركاء في السليم و حاليا منظورة لدى المدعي العام لهيئة النزاهة و مكافحة
الفساد .
و بالتالي أدى ذلك إلى التأخير في إعادة تشغيل شركة السليم إلى أن يتم اإلنتهاء من القضية .
و تفضلوا بقبول فائق اإلحترام و التقدير ،،،،
رئيس مجلس اإلدارة
مفلـــح يوســـف

حسب تعليمات اإلفصاح من قبل السادة هيئة األوراق المالية نورد ما يلي:
أول ا :وصف ألنشطة الشركة الرئيسية و أماكنها الجغرافية و حجم اإلستثمار الرأسمالي و عدد الموظفين
أنشطة الشركة الرئيسية :
أ-
تهدف الشركة إلى إستثمار في بورصة عمان و االستثمار في رؤوس الشركات األخرى .
أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين
ب-
مكاتب الشركة موجوده في عمان الشميساني و ال يوجد للشركة أي فروع أخرى سواء كانت
داخل المملكة أو خارجها  ،و ال يوجد موظفين حاليا ً و يقوم رئيس مجلس اإلدارة بمتابعة
األمور .
حجم الشركة الرأسمالي :
ت-
بلغ رأس مال الشركة  020112111دينار و بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة كما في 1132/31/13
مبلغ و قدره  020112111دينار .
ثانيا ً :الشركات التابعة للشركة
اسم الشركة التابعة
نوع الشركة التابعة
النشاط الرئيسي للشركة التابعة
رأس مال الشركة التابعة
نسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة
عنوان الشركة التابعة
عدد الموظفين
عنوان الفروع الشركة التابعة
عدد موظفين الفرع

:
:
:
:
:
:
:
:
:

شركة السليم لإلتصاالت
ذات مسؤولية محدودة
اإلتصاالت
 3188111سهم/دينار
%01
عمان –الصويفية – شارع باريس مجمع رقم 11
لم يتم تزويدنا
ال يوجد
ال يوجد

ثالثا  -بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم:
رئيس مجلس االدارة

السيد مفلح ابراهيم أحمد يوسف

تاريخ الميالد

3291

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

دبلوم شامل مالية و مصرفية 3281
بكالوريوس مالية و مصرفية 3222

الخبرات العملية

مدير وساطة عدة شركات
عضو مجلس إدارة في شركة انجاز سابقا
مدير عام شركة الرؤيا سابقا
عضو مجلس إدارة شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

نائب رئيس مجلس االدارة

داوود إسكندراني

تاريخ الميالد

3292

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

بكالوريوس في علم النفس و علوم سياسية من الجامعة األردنية 3221

الخبرات العملية

متقاعد من القوات المسلحه األردنية .1112
مدير عام شركة األمان لالستشارات األمنيه والحماية– سابقا.
عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف األردنية.
عضو مجلس إدارة شركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية.
عضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده  /سابقاً.
مدير عام شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان
نائب رئيس مجلس االدارة لشركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

اسم عضو مجلس االدارة

السيد عامرعارف مصطفى الدعاس

تاريخ الميالد

3222

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

بكالوريوس 1113

الخبرات العملية

عضو مجلس إدارة األردنية للتطوير و اإلستثمار المالي

اسم عضو مجلس االدارة

عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن كنعان

تاريخ الميالد

3223

الشهادات العلمية

دبلوم صيدلي 3221

الخبرات العملية

عضو مجلس إدارة األردنية للتطوير و اإلستثمار المالي و أعمال حرة
عضو مجلس إدارة في شركة التجمعات لخدمات التغذية و اإلسكان

اسم عضو مجلس االدارة

السيد أحمد فؤاد موسى عليــــــان

تاريخ الميالد

3280

الشهادات العلمية

جامعة العلوم و التكنلوجيا االردنيه  /بكالوريس هندسه كهربائيه

الخبرات العلمية

شركة اتحاد المستشارين -االردن
شركة سعودي اوجيه  -السعوديه

رابعا  -بيان بأسماء رتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية عن كل منهم :
رئيس مجلس االدارة

السيد مفلح ابراهيم أحمد يوسف

تاريخ الميالد

3291

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

دبلوم شامل مالية و مصرفية 3281
بكالوريوس مالية و مصرفية 3222

الخبرات العملية

مدير وساطة عدة شركات
عضو مجلس إدارة في شركة انجاز سابقا
مدير عام شركة الرؤيا سابقا
عضو مجلس إدارة شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

نائب رئيس مجلس االدارة

داوود إسكندراني

تاريخ الميالد

3292

الشهادات العلمية وسنة
التخرج

بكالوريوس في علم النفس و علوم سياسية من الجامعة األردنية 3221

الخبرات العملية

متقاعد من القوات المسلحه األردنية .1112
مدير عام شركة األمان لالستشارات األمنيه والحماية– سابقا.
عضو مجلس إدارة شركة مصانع الخزف األردنية.
عضو مجلس إدارة شركة بيت اإلستثمار للخدمات المالية.
عضو مجلس إدارة شركة إنجاز للتنمية والمشاريع المتعدده  /سابقاً.
مدير عام شركة التجمعات لخدمات التغذية و االسكان
نائب رئيس مجلس االدارة لشركة التجمعات االستثمارية المتخصصة

خامسا  -أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
الرقم

ا ٍالســــــم

1

معين محمد عبدالله قداده

2

شركة النمير لالستثمارات

3

شركة المضمار للتنمية و االستثمار

عدد األسـهم
1138

النسبة %

عدد األسـهم
1132

النسبة %

8012911

%39.17

9122711

33.09
%

1

%1

0212111

31.80
%

1

%1

0032311

31.72
%

4

محمود عبدالرزاق محمود ابوشعيره

1202100

%0.11

1212789

%2.12

5

شركة المجموعة الوطنية السريعة الصدار
البطاقات

9212111

%31.29

1902911

%9.29

6

محمد معتز عبدالغني عبدالوهاب الحلواني

3182118

%1.19

1312798

%0.23

سادسا – الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها
يتركز نشاط الشركة في مجال اإلستثمار و ال تستطيع الشركة تحديد نسبة حصتها من إجمالي السوق لعدم وجود
إحصائيات رسمية موثقة ممكن اإلستناد إليها .
سابعا – درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا و خارجها
ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا أو خارجيا يشكلون  %31فأكثر من إجمالي المشتريات
و/أو المبيعات من منتجاتها بموجب القوانين و األنظمة أو غيرها
ثامنا – الحماية الحكومية أو اإلمتيارات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و األنظمة أو
غيرها
 ال يوجد أي حماية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو اي من منتجاتها بموجب القوانين و األنظمة أو غيرها .
 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.
تاسعا – القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية
 ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة او
منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
 ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة أو ال تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية .

عاشرا – الهيكل التنظيمي للشركة و عدد موظفيها و المؤهالت
أ – الهيكل التنظيمي :
للشركة األم

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة
مدقق الحسابات
الخارجي

لجنة التدقيق

المدير العـــــــــــــــام

قسم اإلستثمارات

المستشار القانوني

المالية واإلدارية
قسم الساهمين
المحاسبة
شؤون الموظفين

ب – عدد موظفي الشركة و المؤهل العلمي :
عدد موظفي الشركة األم
المؤهل العلمي
دكتوراه
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
دون الثانوية العامة
اجمالي عدد الموظفين
-

شركة السليم لإلتصاالت
-

برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة
ث-
لم تقوم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل و تدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية .
الحادي عشر – المخاطر التي تتعرض الشركة لها.
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة و لها تأثير مادي عليها .

الثاني عشر – اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية
 ال يوجد
الثالث عشر – األثر المالي لعمليات ذات طبيعية غير متكررة حدثت خالل السنة و لم تدخل ضمن النشاط الرئيسي
للشركة
ال يوجد أي اثر مالي لعمليات ذات طبيعية غير متكررة حدثت خالل السنة المالية و ال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي .
الرابع عشر – السلسلة الزمنية لألرباح و الخسائر المحققة و األرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين و أسعار
األوراق المالية
2112
2112
2112
2116
2115
البيان
بالدينار
بالدينار
بالدينار
بالدينار
بالدينار
()31,111
()33,111
,6,,7, 3,1,1,,,,
األرباح و (الخسائر) المحققة ()713,136
األرباح الموزعة
3,1,1,36, 3,331,36, 3,313,133 3,713,,,3
1,31,,1,3
صافي حقوق المساهمين
3113
1133
1136
3131
31631
سعر السهم
الخامس عشر – تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة المالية :
2112
2112
المؤشرات
()1,111
()1,111
عائدات السهم الواحد
31117
3113
القيمة الدفترية للسهم الواحد
(%)111
(%)111
العائد الى حقوق المساهمين
صافي الربح قبل الضرائب و المخصصات ()31,111( )33,111
(%)1,111( %)1,111
العائد على مجموعة الموجودات
(%)1,111( %)1,111
العائد على رأس المال المرجح

السادس عشر – التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على األقل
زيادة رأس مال الشركة و زيادة حصتها في الشركة التابعة لها .
السابع عشر – أتعاب مدقيي الحسابات
بلغت أتعاب مدققي الحسابات المحاسبون العصريون مبلغ و قدره ( ),611دينار شامل الضريبة
بلغت أتعاب مدققي الحسابات المحاسبون العصريون عن شركة التابعة ( )3,,11دينار شامل ضريبة المبيعات .

الثامن عشر:
أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة (أو ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتباريين ).
عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل
عدد األسهم كما في
االسم
أي منهم
الجنسية
المنصب
الرقم
/31/13
/31/13
/31/13
/31/13
1132
1138
1132
1138
1
اليوجد
02111
02111
اردني
يوسف
احمد
ابراهيم
مفلح
اليوجد
رئيس مجلس
2

داوود نــايف إسكنـــدراني

3

عامر عارف الدعاس

4

عبدالرحمن مفيد عبدالرحمن
كنعان

نائب رئيس
المجلس
عضو

اردني

50111

50111

اليوجد

اليوجد

اردني

088,881
00555

02111
00555

اليوجد

اليوجد

عضو

اردني

اليوجد

اليوجد

عضو

اردني

اليوجد

اليوجد

050555
5

السيد أحمد فؤاد موسى
عليــــــان

00555

ب -عدد األوراق المالية المملوكة القارب أعضاء مجلس اإلدارة
عدد األسهم كما في
الرقم

1

االسم

.................

الصفة

...............

/31/13
1138
ال يوجد

/31/13
1132
ال يوجد

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل
أي منهم
/31/13
1132/31/13
1138
ال يوجد

ال يوجد

التاسع عشر:
أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أي من أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية .
عدد األسهم كما في
الرقم

1
2

االسم

مفلح ابراهيم احمد يوسف
داوود نايف علي اسكندراني

الصفة

عدد األسهم المملوكة من قبل
أقارب اإلدارة العليا

/12/31
2112

/12/31
2112

/12/31
2112

/12/31
2112

رئيس مجلس

0555

0555

ال يوجد

ال يوجد

نائب الرئيس

0555

0555

ال يوجد

ال يوجد

ب -عدد األوراق المالية المملوكة القارب اإلدارة العليا التنفيذية.
عدد األسهم كما في
الرقم

1

االسم

.................

الصفة

...............

/31/13
1138
ال يوجد

/31/13
1132
ال يوجد

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل
أي منهم
/31/13
1132/31/13
1138
ال يوجد

ال يوجد

عدد جلسات مجلس االدارة ستة جلسات خالل العام 1132

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية
 -1تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 -2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي  2112و الخطة المستقبلية للعام .2121
 -3سماع تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية السنوية كما في .2112/12/31
 -4مناقشة القوائم المالية الختامية و قائمة المركز المالي و قائمة الدخل الشامل للشركة للعام  2112والمصادقة
عليهما.
 -5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية لعام  2112/12/31بحدود القانون.
 -6انتخاب مدققي الحسابات للشركة لعام  2121وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها.
أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال وتدخل في نطاق أعمال االجتماع العادي (بموافقة
عدد من المساهمين يمثلون ما اليقل عن  %11من األسهم الممثلة في االجتماع).
رئيس مجلس اإلدارة
مفلح ابراهيم

تقرير الحوكمة
أ-

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعلميات و قواعد حوكمة الشركات في الشركة:
قامت الشركة باإللتزام بجميع ما ورد في تعليمات حوكمة الشركات عن مجلس اإلدارة حسب تعليمات
حوكمة الشركات

ب -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين و المستقيلين خالل السنة و تحديد فيما إذا كان العضو
تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل أو غير مستقل :
ت -أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة اإلعتباريين و تحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير
تنفيذي و مستقل أو غير مستقل  :جميع األعضاء مستقيلين وال يوجد إعتبارين
ث -المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء األشخاص الذين يشغلونها :
رئيس مجلس إدارة
 -1السيد مفلح إبراهيم أحمد يوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة
 -2السيد داوود نايف علي إسكنراني
ج -جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن
وجدت :
السيد مفلح إبراهيم أحمد يوسف

عضو مجلس إدارة شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة

السيد داوود نايف علي إسكندراني

عضو مجلس إدارة شركة التجمعات اإلستثمارية المتخصصة
رئيس مجلس إدارة التجمعاات للتغذية واإلسكان

السيد عبد الرحمن مفيد عبد كنعان

عضو مجلس إدارة اإلدرنية للتطوير و اإلستثمار المالي
و أعمال الحرة
عضو مجلس إدارة األردنية للتطوير و اإلستثمار المالي

السيد عامر مصطفى الدعاس

ح-

أسم ضابط إرتباط الحكومة في الشركة :
السيد مفلح إبراهيم أحمد يوسف

خ -أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :
-1
-2
-3
-4

لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات و المكافئات
لجنة إدارة المخاطر
لجنة الحوكمة

