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و�سجلت ب�صفة �شركة م�ساهمة عامة حمدودة
يف �سجل ال�شركات بتاريخ 2008 / 4 /28 :حتت رقم ( )452
وذلك ح�سب متطلبات قانون ال�شركات
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واليوجد فروع اخرى

جمل�س الإدارة
 -1ال�سيد ب�شري طهبوب

رئي�س جمل�س الإدارة

		
 -2ال�سيد حممد الظاهري

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

		
 -3ال�سيد �سامل القي�سي

ع�ضو جمل�س �إدارة

		
 -4ال�سيد كفاح املحارمة

ع�ضو جمل�س �إدارة

		
 -5ال�سيد م�أمون �شاهني

ممثال ل�شركة م�ساكن االردن لتطوير االرا�ضي
وامل�شاريع ال�صناعية

• مدقق ح�سابات ال�شركة:

ال�سادة طالل �أبو غزالة و�شركاه الدولية

• امل�ست�شار القانوين لل�شركة:

ال�سادة ح�سن القي�سي وم�شاركوه لغاية 2019/10/30
ال�سادة د .حممد �أحمد زيدان واملحامي و�سام الع�سكري
من  2019/12/8ولغاية الآن
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أ .كلمة رئيس مجلس االدارة:
الإخوة والأخوات م�ساهمي �شركة عمون الدولية لال�ستثمارات املتعددة وممثليهم املحرتمني،

�أتقدم �إليكم بداية بال�شكر والتقدير على حر�صكم ومتابعتكم احلثيثة واملو�صولة ملجريات العمل يف
�شركتكم� ،شركة عمون الدولية لال�ستثمارات املتعددة و�أعر�ض على ح�ضراتكم التقرير ال�سنوي احلادي
ع�شر ،وال��ذي يلخ�ص �أه��م ال�ت�ط��ورات و الأح ��داث التي واجهتها ال�شركة خ�لال ال�ع��ام  ،2019و�آث��اره��ا
وانعكا�ساتها على قيمة ا�ستثمارنا جميعاً يف هذه ال�شركة ،وخال�صة املوقف املايل لها ،الظاهر يف القوائم
املالية املدققة املرفقة يف هذا التقرير كما يف .2019/12/31
وا�صلت ال�شركة م�سريتها باملحافظة على ا�ستثمارات ال�سادة امل�ساهمني على الرغم من كافة الظروف
املحيطة وما رافقها من حتديات ،مرتكز ًة على اجلهود املبذولة والوا�ضحة من قبل الإدارة التنفيذية
بكافة �أركانها واملعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات جمل�س الإدارة.
�أنهت ال�شركة كافة �أعمال الت�شطيب والفر�ش يف مبنى الفندق اململوك من قبل �شركتها التابعة «�شركة
روع��ة عمون لال�ستثمارات ال�سياحية» ب�شكل نهائي ،ومت توقيع اتفاقية لت�شغيل الفندق مع ال�سادة
م�ؤ�س�سة فرا�س الب�شري الدارة وت�شغيل الفنادق ملدة � 5سنوات ،وهو فندق من فئة االرب��ع جنوم مكون
من ثمانية طوابق ،ي�ضم  40غرفة و � 8أجنحة مزدوجة ،مع مايلزمه من اخلدمات واملرافق كالنادي
الريا�ضي وال�صحي ،وبركة �سباحة داخلية ،ومطاعم وقاعات احتفاالت وم�ؤمترات .وقد بد�أ يف نهاية
العام  2019با�ستقبال النزالء ويعمل ب�شكل جيد.
كما وا�صلت ال�شركة جهودها القانونية الر�سمية يف حت�صيل الكمبياالت من البنك اال�سالمي قيمة
ا�ستثمارنا يف ال�شركة الزميلة �شركة �أراجن للتقانة احليوية ،ذلك بعد ك�سب الق�ضية ل�صالح �شركة عمون
الدولية لال�ستثمارات املتعددة وب�شكل قطعي.
وقد وا�صلت ال�شركة جهودها احلثيثة لت�سويق وبيع �أرا�ضيها الواقعة يف مناطق ال�شمال الأردين ،غري
�أن واقع ال�سوق وتدين قيم العرو�ض املتاحة حال دون بيع �أي منها ،كما قامت ال�شركة خالل العام 2019
بوقف خ�سائر اال�ستثمار يف ال�سوق املايل ،واالحتفاظ فقط ب�أ�سهم ا�سرتتايجية جتنباً لتفاقم اخل�سائر.
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وختاماً ،ف�إننا ن�ؤكد لكم حر�صنا على حماية ا�ستثمارات ال�شركة وتوجيهها للنمو والتو�سع ،وجديتنا يف
العمل على املحافظة على قيم هذه اال�ستثمارات وتنميتها� ،سائلني املولى عزوجل �أن يوفقنا يف مواجهة
هذه الظروف ،و�أن يعيننا على حتقيق الأهداف املو�ضوعة.
رئي�س جمل�س الإدارة
ب�شري عبد الرحيم طهبوب

11

ب .تقرير مجلس االدارة
� .1أ� .أن�شطة ال�شركة الرئي�سية:

تهدف ال�شركة ال��ى اال�ستثمار يف اي من او كل من امل�ج��االت العقارية والزراعية
وال�صناعية والعالجية وال�سياحية واخلدمية واملالية.
ب .اماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
تقع ادارة ال�شركة يف منطقة الرابية -عمان� -شارع ال�شريف نا�صر بن جميل-بناية
رق��م -85الطابق االول -هاتف  5560511فاك�س ��� 5560514ص.ب  17523الرمز
الربيدي .11195
ويبلغ عدد املوظفني  3وال يوجد لل�شركة اي فروع داخل اململكة او خارجها.
ج.حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة:
بلغ حجم اال�ستثمار و�صايف حقوق امللكية يف بداية العام  8,836,568دينارا و يف نهاية
العام  8,237,229دينارا ،وبلغ ر�أ���س امل��ال املكتتب � 6,180,371سهما يف بداية العام،
و� 6,180,371سهما بنهاية العام.
 .2ال�شركات التابعة لل�شركة :

 �شركة روعة عمون لال�ستثمارات ال�سياحية ،بن�سبة متلك %100� .3أ� .أ�سماء �أع�ضاء جمل�س االدارة ونبذه تعريفية عن كل منهم:

 -1ال�سيد ب�شري عبد الرحيم ر�شيد طهبوب
رئي�س جمل�س الإدارة،
من مواليد عام  ،1953يحمل درجة بكالوريو�س جتارة �سنة  ،1976ميتلك ويديرعدة
�شركات يف القطاع اخلا�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة واالردن ،وع�ضو جمل�س
�إدارة �سابق يف �شركة ميثاق للإ�ستثمارات العقارية (ممثال عن �شركة عمون الدولية
للإ�ستثمارات املتعددة).
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 -2ال�سيد حممد عبد اهلل را�شد الظاهري
نائب رئي�س جمل�س �إدارة ،
من مواليد عام  ، 1964يحمل �شهادة البكالوريو�س يف ادارة االعمال من جامعة العني
يف االمارات العربية املتحدة منذ عام  ،1987مدير عام �شركةGiffin Graphics
 ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الدار لال�سهم وال�سندات ،نائب رئي�س جمل�س ادارة
�شركة ( )Optionsللمفرو�شات ،ع�ضو جمل�س ادارة �شركة االم��ارات للمباين،
نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة م�ساكن االردن لتطوير االرا�ضي و امل�شاريع ال�صناعية
�سابقا.
 -3ال�سيد �سامل �أحمد �سامل القي�سي:
ع�ضو جمل�س �إدارة ،
من مواليد العام  ،1955وهو رجل �أعمال يف دولة االمارات العربية املتحدة ،وم�ستثمر
لعدة �شركات يف االمارات واالردن ،حيث يعمل يف االمارات من خالل جمموعة القي�سي
التي ينبثق عنها ويعمل حتت مظلتها كل من �شركة ال�شرق االو�سط العقارية يف
دبي ،وال�شرق االو�سط العقارية يف ال�شارقة ،و�شركة ال�شرق االو�سط حلرا�سة االبنية،
وم�ؤ�س�سة كمبيوتر بالزا للتجارة ،و�شركة تاي االمارات و�أم �إي �أم �سي ميدل اي�ست
لل�صيانة والتنظيف ،ومطعم وحلويات روابينا .باال�ضافة الى جمموعة القي�سي فهو
�شريك بن�سبة  %50من كلية مينا لالدارة وهي جامعة مرخ�صة ومعتمدة من التعليم
ال�ع��ايل يف دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة .كما ميلك يف االردن م�ؤ�س�سة املن�صور
العقارية وحمطة حمروقات تعمل حتت �إ�سم توتال.
 -4ال�سيد كفاح �أحمد م�صطفى املحارمة
ع�ضو جمل�س �إدارة ،
م��ن مواليد ع��ام  ،1964يحمل �شهادة بكالوريو�س يف املحا�سبة و��ش�ه��ادة املحا�سبة
القانونية االمريكية  ،CPAخربة  27عام يف جمال ال�ش�ؤون املالية وتدقيق احل�سابات،
عمل كمدير م��ايل لعدة �شركات يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة .ق��ام بت�أ�سي�س
�شركة الدار لال�سهم وال�سندات يف دولة االمارات العربية املتحدة مع جمموعة من
امل�ستثمرين عام  2005والتي يعمل حاليا كمدير عام لها .نائب رئي�س جمل�س ادارة
�شركة م�ساكن كابيتال امل�ساهمة العامة.
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 -5ال�سيد م�أمون �شاهني �أمني �شاهني
ممثل �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي و امل�شاريع ال�صناعية
من مواليد عام  ،1966يحمل �شهادة بكالوري�س اقت�صاد من جامعة (لوفربا) اململكة
املتحدة ،رئي�س جمل�س ادارة �شركة الفي�صل الدولية لال�ستثمار ،و�شركة العالمات
العربية لال�ستثمارات ال�سياحية ،كما �شغل من�صب ع�ضو جمل�س ادارة عدة �شركات
منها �شركة التجمعات خلدمات التغذية واال�سكان ،و�شغل من�صب مدير عام عدة
�شركات بدولة االمارات العربية املتحدة.
ب� .أ�سماء ورتب ا�شخا�ص االدارة العليا ونبذه تعريفية عن كل منهم:
الرقم

اال�سم

1

كفاح املحارمه

ع�ضو جمل�س ادارة /
قائم ب�أعمال املدير العام

2

مهند �أبوفار�س

قائم ب�أعمال املدير املايل
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الوظيفة تاريخ ال�شهادة تاريخ
امليالد العلمية التخرج

اخلربات العملية

م� ��دي� ��ر م � � ��ايل ل � �ع� ��دة � � �ش� ��رك� ��ات يف
بكالريو�س
دول� ��ة االم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة.
يف
ق��ام بت�أ�سي�س �شركة ال ��دار لال�سهم
املحا�سبة
وال � �� � �س � �ن� ��دات يف دول� � � ��ة االم� � � � ��ارات
 1964و�شهادة
ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة م� ��ع جم �م��وع��ة
1992
م��ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن ع ��ام  2005وال�ت��ي
املحا�سبة
ي �ع �م��ل ح ��ال� �ي ��ا ك� �م ��دي ��ر ع� � ��ام ل �ه��ا.
القانونية
ن��ائ��ب رئ �ي ����س جم�ل����س ادارة ��ش��رك��ة
الأمريكية
م�ساكن كابيتال امل�ساهمة العامة.
CPA

م � � ��دق � � ��ق ح� � � ��� � � �س � � ��اب � � ��ات� � � /ش� ��رك� ��ة
بكالوري�س
ري� � � ��ا�� � � ��ض اجل � �ن � �ي � �ن � ��ي و�� � �ش � ��رك � ��اه
 1972حما�سبة  1993م ��دق ��ق ح �� �س ��اب ��ات /م �ك �ت��ب ال �ع��امل
ال � �ع � ��رب � ��ي ل � �ت ��دق � �ي ��ق احل � �� � �س ��اب ��ات

� .4أ�سماء كبار مالكي اال�سهم وعدد اال�سهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة:
عدد اال�سهم كما يف الن�سبة عدد اال�سهم كما الن�سبة
اال�سم
الرقم
يف % 2018/12/31
%
2019/12/31
13.1
809,196
12.3
764,495
 1كفاح احمد م�صطفى املحارمة
9.7
603,681
9.4
581,881
 2عبد اهلل �صديق اخلوري
6.5
400,780
6.5
400,780
� 3سامل احمد �سامل القي�سي
4.7
294,474
5.4
335,974
 4حممد عبد اهلل الظاهري

 .5الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها:
ي ��و� �ص ��ف ال ��و�� �ض ��ع ال �ت �ن��اف �� �س��ي ل �ل �� �ش��رك��ة ب ��امل �ع �ت ��دل ك � ��ون ن �� �ش ��اط ال �� �ش ��رك ��ة ا� �س �ت �ث �م��اري
وق� � ��د ق ��ام ��ت ال� ��� �ش ��رك ��ة ب �ت �ن��وي��ع ا� �س �ت �ث �م ��ارات �ه ��ا ل �ت �� �ش �م��ل ال� �ق� �ط ��اع امل � � ��ايل وال � �ع � �ق� ��اري.
 .6درجة االعتماد على موردين او عمالء رئي�سني حمليا و خارجيا :
ال ي��وج��د اع �ت �م��اد ع �ل��ى م ��وردي ��ن حم��ددي��ن او ع �م�لاء رئ�ي���س�ين حم�ل�ي��ا او خ��ارج �ي��ا �ضمن
ال �ن �� �ش��اط ال �ت �� �ش �غ �ي �ل��ي ي �� �ش �ك �ل��ون  %10ف� ��أك�ث�ر م ��ن اج� �م ��ايل امل �� �ش�ت�ري��ات و/او امل �ب �ي �ع��ات.
 .7احلماية احلكومية او االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة او اي من منتجاتها
مبوجب القوانني واالنظمة او غريها :
 ال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها ال�شركة او اي من منتجاتها مبوجبالقوانني واالنظمة او غريها.
 ال يوجد اي براءات اخرتاع او حقوق امتياز ح�صلت عليها ال�شركة. .8القرارات ال�صادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية او غريها التي لها اثر
مادي على ال�شركة او منتجاتها او قدرتها التناف�سية :
 ال يوجد اي قرارات �صادره عن احلكومة او املنظمات الدولية او غريها لها اثر ماديعلى عمل ال�شركة او منتجاتها او قدرتها التناف�سية ،بخالف املزايا املمنوحة مبوجب
قانون ت�شجيع اال�ستثمار كما هو مبني �أعاله
 ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة ،والتقوم ال�شركة بتطبيقها.15

� .9أ .الهيكل التنظيمي لل�شركة:

 -بع�ض الوظائف املبينة يف الهيكل التنظيمي �أعاله �شاغرة ،وي�شغلها املوظفون احلاليون م�ؤقتا.

ب -عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم:
املــــــ�ؤهــــــــــــل العلمــــــــــــــــــي
بكــــــــــــالـــــــــوريــــــــــــــــــو�س
دبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
ثانوية عامة فما دون
اجمايل عدد املوظفني

عدد املوظفني ال�شركة االم
1
1
1
3

ج -برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة.
 مل يلتحق �أي من املوظفني احلاليني ب�أي برنامج تدريبي خارجي خالل العام.16

 .10املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة:
تتعر�ض ال�شركة نتيجة ل�ل�ادوات اال�ستثمارية ال�ت��ي ت�ستخدمها ال��ى املخاطر التالية:
-

-

-

-

-

خماطر اال�ستثمار باال�سهم :تتعر�ض ال�شركة كونها تعمل يف �سوق االوراق املالية
ملخاطر اال�ستثمار بنوعيها .1املنتظمة :وه��ي ت�شمل املخاطر الناجتة عن عوامل
ت�ؤثر يف االوراق املالية بوجه ع��ام وال يقت�صر ت�أثريها على �شركة او قطاع معني
وترتبط بالظروف االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية .2 .املخاطر غري املنتظمة
 :وهي خماطر ناجتة عن اال�ستثمار يف �شركة او قطاع معني وم�ستقلة عن العوامل
امل�ؤثرة يف الن�شاط االقت�صادي.
خماطر ا�سعار الفائده :ميكن ان تتعر�ض ال�شركة ملخاطر ا�سعار الفائدة على
موجوداتها ومطلوباتها والتي حتمل فائدة كالبنوك الدائنة اال انه ال يتوقع ان
يكون لذلك ت�أثريات جوهرية.
خماطر االئتمان  :تن�ش�أ هذه املخاطر عن التعامل بالنقد والنقد املعادل والودائع
البنكية مع امل�ؤ�س�سات املالية والذمم املدينة التي قد ينجم عن تخلف او عجز املدينني
واالط��راف االخرى عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه ال�شركة .اما بالن�سبة للتعامالت
مع امل�ؤ�س�سات املالية فان ال�شركة تتعامل مع م�ؤ�س�سات مالية مليئة .اما بالن�سبة
للتعامالت االئتمانية االخ��رى فتعتقد ادارة ال�شركة بانها غري معر�ضة بدرجة
كبرية الى خماطر االئتمان.
خماطر ال�سيولة :تقوم ادارة ال�شركة بتخطيط التدفقات النقدية لل�شركة وتتم
مراقبة هذه التدفقات من قبل االدارة املالية والعليا ب�شكل م�ستمر للت�أكد من توفر
ال�سيولة الالزمة والكافية لت�سيري االن�شطة الت�شغيلية والت�أكد يف ذات الوقت من
عدم خمالفة او جتاوز حدود او �شروط اي ت�سهيالت بنكية.
خماطر حتويل العمالت :ان معظم تعامالت ال�شركة بالدينار االردين وتقت�صر
التعامالت االجنبية على ال ��دوالر االم��ري�ك��ي و�سعر �صرفه ثابت مقابل الدينار
االردين مما يجعل اثر خماطر حتويل العمالت غري جوهري.
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 .11االجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
 -1حمفظة الأ�سهم
ق��ام��ت ال�شركة خ�لال ال�ع��ام  2019ب��وق��ف خ�سائر اال�ستثمار يف ال�سوق امل��ايل ،م��ن خالل
االحتفاظ فقط ب�أ�سهم ا�سرتتايجية جتنباً لتفاقم اخل�سائر.
� -2شركة روعة عمون لال�ستثمارات ال�سياحية:
�أنهت ال�شركة كافة �أعمال الت�شطيب والفر�ش يف مبنى الفندق اململوك من قبل �شركتها
التابعة «�شركة روع��ة عمون لال�ستثمارات ال�سياحية» ب�شكل نهائي ،ومت توقيع اتفاقية
لت�شغيل الفندق مع ال�سادة م�ؤ�س�سة فرا�س الب�شري الدارة وت�شغيل الفنادق ملدة � 5سنوات ،وهو
فندق من فئة االربع جنوم مكون من ثمانية طوابق ،ي�ضم  40غرفة و � 8أجنحة مزدوجة،
مع مايلزمه من اخلدمات واملرافق كالنادي الريا�ضي وال�صحي ،وبركة �سباحة داخلية،
ومطاعم وقاعات احتفاالت وم��ؤمت��رات .وق��د ب��د�أ يف نهاية العام  2019با�ستقبال النزالء
ويعمل ب�شكل جيد.
� -3شركة �أراجن للتقانة احليوية :
وا�صلت ال�شركة جهودها القانونية الر�سمية يف حت�صيل الكمبياالت من البنك اال�سالمي
قيمة ا�ستثمارنا يف ال�شركة الزميلة �شركة �أراجن للتقانة احليوية ،ذلك بعد ك�سب الق�ضية
ل�صالح �شركة عمون الدولية لال�ستثمارات املتعددة وب�شكل قطعي.
 -4االرا�ضي :
بذلت �إدارة ال�شركة جمموعة من اجلهود لت�سويق وبيع هذه القطع� ،إال �أن �ضعف الإقبال
على املناطق التي تتواجد فيها هذه القطع وتدين عرو�ض ال�شراء املقدمة حال دون جناح
�أي من هذه اجلهود.
-.12االثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية
و التدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي:
ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية و التدخل
18

�ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي ب�ش�أنه يف العام .2019
-13ال�سل�سلة الزمنية لالرباح واخل�سائر املحققة واالرب��اح املوزعة و�صايف
حقوق امل�ساهمني وا�سعار االوراق املالية:
2019
()599٫399
االرباح (اخل�سائر)
االرباح املوزعة
8٫227٫229
�صايف حقوق امل�ساهمني
0٫72
�سعر الورقة املالية يف نهاية ال�سنة

2016
2017
2018
)226٫821( )209٫869( 3٫164٫944
5٫941٫993 5٫732٫124 8٫836٫568
1٫09
0٫82
0٫76

2015
()264٫002
6٫208٫814
0.53

 .14حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج اعمالها خالل ال�سنة املالية:
الن�سب املالية
الرقم
العائد على اال�ستثمار%
1
العائد على حقوق امل�ساهمني%
2
ن�سبة املديونية%
3
القيمة الدفرتية
4
القيمة ال�سوقية الى القيمة الدفرتية
5
ربحية (خ�سارة) ال�سهم الواحد
6
التوزيعات النقدية		
7

2019
%33
%33
%6
1.33
0.54

2018
%42
%42
%6
1٫43
0.53

()0.097

0.512

0

0

.15التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة ل�سنة قادمة على
االقل:
ترتكز اخلطط امل�ستقبلية لل�شركة على ما يلي:
 -1ت�شغيل الفندق اململوك من قبل ال�شركة التابعة روعة عمون.
 -2تكثيف جهود ت�سويق وبيع قطع الأرا�ضي التي متلكها ال�شركة يف �شمال اململكة
 -3متابعة اداء ال�سوق املايل وا�ستثماراملحفظة بهدف اال�ستحواذ على ا�سهم ذات جدوى
ا�ستثمارية اعلى واال�ستفادة من الأرباح املمكنة.
 -4البحث عن فر�ص ا�ستثمارية جديدة.

 .16مقدار اتعاب التدقيق لل�شركة و ال�شركات التابعة و مقدار اي اتعاب
خدمات اخرى تلقاها املدقق و/او م�ستحقة له :
ب �ل��غ م� �ق ��دار ات� �ع ��اب ال �ت��دق �ي��ق ل �� �ش��رك��ة ط �ل��ال �أب� � ��و غ ��زال ��ة و�� �ش ��رك ��اه ال ��دول� �ي ��ة م�ب�ل��غ
ث �م��ان �ي��ة االف و� �س �ب �ع �م��ائ��ة دي� �ن ��ار اردين ( )8,700دي �ن��ار� �ش��ام��ل � �ض��ري �ب��ة امل �ب �ي �ع��ات.
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� .17أ .عدد االوراق املالية اململوكة من قبل اع�ضاء جمل�س االدارة:
الرقم
1

املن�صب

اال�سم

ال�سيد ب�شري عبد الرحيم رئي�س جمل�س
االدارة
ر�شيد طهبوب

اجلن�سية

عدد اال�سهم عدد اال�سهم
كما يف
كما يف
2017/12/31 2018/12/31

�أردنية

63,698

63,698

نائب رئي�س
جمل�س
االدارة

�إمارتية

294,474

274,725

3

ال�سيد �سامل احمد �سامل القي�سي

ع�ضو

�أردنية

400,780

400,780

4

ال�سيد كفاح �أحمد م�صطفى
املحارمة

ع�ضو

�أردنية

809,196

734,262

5

�شركة م�ساكن االردن لتطوير
االرا�ضي وامل�شاريع ال�صناعية /
ال�سيد م�أمون �شاهني �أمني �شاهني

ع�ضو

�أردنية

50,000
0

71,341
0

2

ال�سيد حممد عبد اهلل
را�شد �سعيد الظاهري

• ي�شغل ال�سيد كفاح املحارمة من�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�ساكن الأردن لتطوير الأرا�ضي
• ميلك عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة جمموعة من ال�شركات بن�سب متفاوتة يف الأردن واخلارج
• مل تتم خالل العام �أية عمليات بني ال�شركة و�أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أي منهم ،بخالف ما متلكه
ال�شركة من �أ�سهم يف �شركة م�ساكن الأردن �ضمن حمفظتها اال�ستثمارية.
• اليوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة متتلك �أية �أ�سهم يف �شركة عمون الدولية بتاريخ
هذا التقرير

ب .عدد االوراق املالية اململوكة من قبل ا�شخا�ص االدارة العليا:
الرقم

اال�سم

املن�صب

1

كفاح املحارمة

2

مهند �أبو فار�س

ع�ضو جمل�س �إداره/
قائم ب�أعمال املدير
العام
قائم ب�أعمال املدير
املايل

اجلن�سية عدد اال�سهم كما عدد اال�سهم كما
يف  2019/12/31يف 2018/12/31
809،196
764،495
�أردنية
�أردنية

-

-

 اليوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل اي من �أ�شخا�ص االدارة العليا التنفيذية و�أقارب �أفراد الإدارة العليا التنفيذية متتلك �أية �أ�سهم يف �شركة عمونالدولية بتاريخ هذا التقرير.
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ج .عدد االوراق املالية اململوكة القارب اع�ضاء جمل�س االدارة واقارب ا�شخا�ص
االدارة العليا (الزوجة واالوالد الق�صر):
الرقم
1

اال�سم

ال�صلة

عبدالرحمن كفاح ابن ع�ضو
املحارمة/قا�صر جمل�س الإدارة

اجلن�سية عدد اال�سهم كما
يف 2019/12/31
61,471
�أردنية

عدد اال�سهم كما
يف 2018/12/31
46,311

 -اليوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل اي من اقارب اع�ضاء جمل�س االدارة.

� .18أ  .املزايا واملكافات التي يتمع بها رئي�س واع�ضاء جمل�س االدارة:
 -مل يتقا�ض �أي من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أية �أجور �أو �أتعاب �أو مكاف�آت �أو بدالت �أو مزايا من �أي نوع خالل العام.

ب .املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها ا�شخا�ص االدارة العليا:
الرقم
1
2

اال�سم

املن�صب

كفاح حمارمة ع�ضو جمل�س �إدارة/قائم
ب�أعمال املدير العام
مهند �أبو فار�س قائم ب�أعمال املدير العام

الرواتب بدل املكافات نفقات اجمايل
ال�سنوية التنقالت ال�سنوية ال�سفر املزايا
الجمالية ال�سنوية
ال�سنوية ال�سنوية
-

-

-

-

-

3000

-

-

-

3000

-19التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية:
مل يتم دفع اي تربعات او منح خالل العام.
.20العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات
التابعة او ال�شقيقة او احلليفة او رئي�س جمل�س االدارة او اع�ضاء املجل�س او
املدير العام او اي موظف يف ال�شركة او اقاربهم:
ال يوجد اية عقود او م�شاريع او ارتباطات عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة او ال�شقيقة
او احلليفة او رئي�س جمل�س االدارة او اع�ضاء املجل�س او املدير العام او اي موظف يف ال�شركة
او اقاربهم ،با�ستثناء:
 تتم �إدارة ال�شركة التابعة «�شركة روعة عمون لال�ستثمارات ال�سياحية» وت�سيري �أعمالهاوتغطية نفقاتها من قبل �شركة عمون الدولية ،وقد نّ
عي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة عمون
21

الدولية مديرا عاما ل�شركة روعة عمون ،وال تتقا�ضى �شركة عمون �أو رئي�س جمل�س �إدارتها
�أية �أتعاب عن هذه الأعمال.
� .21أ.م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة:
مل ت�ق��ر ال���ش��رك��ة خ�ط��ة مكتوبة حل�م��اي��ة البيئة �إال �أن �ه��ا ت��راع��ي امل�ع��اي�ير ال�ع��ام��ة ل��ذل��ك.
ب .م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتع املحلي :
مل ت� � �ق � ��م ال� � ��� � �ش � ��رك � ��ة ب � � � ��أي� � � ��ة �أن� � ��� � �ش� � �ط � ��ة خ � � ��دم � � ��ة جم � �ت � �م � �ع � �ي� ��ة خ� � �ل � ��ال ال� � � �ع � � ��ام.
قواعد احلوكمة:
�أقر جمل�س االدارة خالل عام  2019دليل حوكمة خا�ص ب�شركة عمون الدولية لال�ستثمارات
املتعددة ،وبدء العمل به اعتبارا من تاريخ �إقراره من قبل املجل�س.
ويف هذا ال�صدد جتدر الإ�شارة �إلى ان جمل�س الإدارة قد عقد �ستة اجتماعات خالل العام
.2019
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تقرير الحوكمة لشركة عمون الدولية لالستثمارات المتعددة

دليل الحوكمة للشركة

تولّيّشركةّعمونّالدوليةّلالستثماراتّالمتعددةّاهتماماّ ّكبي ارّلممارساتّالحوكمةّالمؤسسيةّالسليمةّ،كماّيلتزمّمجلسّإدارةّالشركةّبتطبيقّأعلىّمعاييرّ
األداءّالمهنيةّعلىّجميعّنشاطاتّالشركةّ،كماّأنّالشركةّتلتزمّبتطبيقّكافةّتعليماتّحوكمةّالشركاتّالمساهمةّالمدرجةّلسنةّّ2017وقدّتمّّتشكيلّلجنةّ
التدقيقّمنذّانطالقةّالشركةّوممارستهاّأعمالهاّخاللّالعامّ 2008كماّتمّتشكيلّلجنةّالترشيحاتّوالمكافآتّوذلكّتلبيةّللمتطلباتّالقانونيةّإلدارةّالشركاتّ
المساهمةّالعامة ّ،كماّيعقدّمجلسّاإلدارةّاجتماعاتّدوريةّوغيرّدوريةّلمناقشةّتوجهّالشركةّ ّواستثماراتهاّوالتغيرّفيّالمؤشراتّالمهمةّعلىّاستراتيجيةّ
الشركةّالعامةّ .

أوالً :االلتزام بالحوكمة:
لدى ّالشركة ّمجموعة ّمنتظمة ّمن ّالعالقات ّمع ّمجلس ّاإلدارة ّوالمساهمين ّوجميع ّاألطراف ّاألخرى ّذات ّالصلةّ ،وتتناول ّهذه ّالعالقات ّاإلطار ّالعامّّ
الستراتيجيةّالشركةّوالوسائلّالالزمةّ لتنفيذّأهدافهاّ،ويضمنّاإلطارّالعامّللحوكمةّالمؤسسيةّالمعاملةّالعادلةّالقائمةّعلىّالمساواةّبينّجميعّالمساهمينّ،

كما ّيعترف ّبجميع ّحقوق ّالمساهمين ّالتي ّحددها ّالقانونّ ،ويؤكّد ّتزويدهم ّبجميع ّالمعلومات ّالمهمة ّحول ّنشاط ّالشركةّ ،والتزام ّأعضاء ّمجلس ّاإلدارةّ
بمسؤوليتهمّنحوّالشركةّوالمساهمينّ .
ثانياً :مجلس اإلدارة (المجلس):
 -1مبادئ عامة
أ-

يتحملّمجلسّاإلدارةّمسؤوليةّالحوكمةّالمؤسسيةّحماية ّلحقوقّالمساهمينّ،بماّفيّذلكّتوجهّالشركةّاالستراتيجيّوتحديدّاألهدافّالعامةّ
لإلدارةّالتنفيذيةّواإلشرافّعلىّتحقيقّهذهّاألهدافّ .

بّ -يتحملّالمجلسّمسؤولياتّتطويرّعملياتّّاالستثمارّوتلبيتهاّللمتطلباتّالقانونيةّحفاظاّعلىّمصالحّالمساهمينّوالجهاتّاألخرىّذاتّالعالقةّ،
وكماّيقومّالمجلسّبالتأكّدّمنّأنّإدارةّالشركةّتتمّبشكلّحكيمّوضمنّأُطرّالقوانينّوالتعليماتّالنافذةّوالسياساتّواألنظمةّالداخليةّللشركةّ .
جّ -يقومّالمجلسّبترسيخّمبدأّالتزامّكلّعضوّمنّأعضاءّالمجلسّتجاهّالشركةّوجميعّمساهميهاّوليسّتجاهّمساهمّمعينّ .
دّ -يقومّالمجلسّبرسمّاألهدافّ االستراتيجيةّللشركةّباإلضافةّإلىّالرقابةّعلىّاإلدارةّالتنفيذيةّالتيّتقعّعليهاّمسؤولياتّالعملياتّاليوميةّ،ويتأكدّ
منّ مدىّفعاليةّاألنظمةّالداخليةّومدىّتقيدّالشركةّبالخطةّاالستراتيجيةّوالسياساتّواإلجراءاتّالمعتمدةّأوّالمطلوبةّبموجبّالقوانينّوالتعليماتّ
الصادرةّبمقتضاهاّ .
 -2دور رئيس المجلس (الرئيس)

أ -إقامةّعالقةّبناءةّبينّكلّمنّالمجلسّواإلدارةّالتنفيذيةّللشركةّوبينّاألعضاءّالتنفيذيينّواألعضاءّغيرّالتنفيذيينّ .

ب -خلقّثقافةّتشجعّالنقاشاتّوالتصويتّوكذلكّالنقدّالبناءّحولّالقضاياّالتيّيوجدّحولهاّتباينّفيّوجهاتّالنظرّبينّاألعضاءّ .
ج -التأكدّمنّوصولّالمعلوماتّالكافيةّإلىّكلّمنّأعضاءّالمجلسّوالمساهمينّوفيّالوقتّالمناسبّ .
د -التأكدّمنّالتزامّالشركةّبمعاييرّالحاكميةّالمؤسسيةّمنّخاللّاألنظمةّوالتعليماتّالداخليةّفيّالشركةّ .
 -3تشكيلة المجلس

أّ-يتألفّمجلسّإدارةّشركةّعمونّالدوليةّلالستثماراتّالمتعددةّّمنّخمسةّأعضاءّمنتخبينّمنّقبلّالهيئةّالعامةّلفترةّأربعّسنواتّ،وتمّانتخابّ
رئيسّمجلسّاإلدارةّونائبهّمنّقبلّأعضاءّمجلسّاإلدارةّ .
ب ّ-لدىّالمجلسّتنوعّفيّالخبراتّالعمليةّوالمهنيةّوالمهاراتّالمتخصصةّوالتيّتؤهلّكلّعضوّإلبداءّرأيهّفيّمناقشاتّالمجلسّباستقالليةّ .
ّ
ّ
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ّ
ّ

عضو

عضو غير

عضو

عضو غير

#

إسم عضو مجلس اإلدارة الطبيعي

ّ1

بشيرّطهبوب ّ

ّ

ّ2

يّ
محمدّالظاهر ّ

ّ

√

ّ3

كفاحّالمحارمه ّ

ّ4

سالمّالقيسي ّ

√

ّ

√

√

√

ّ5

تنفيذي

ّ

شركةّمساكنّاألردنّلتطويرّاألراضيّوالمشاريعّ
الصناعيةّّيمثلهاّالسيدّمأمونّشاهين ّ
مأمونّشاهين ّ

ّ6

ّ
ّ

التنفيذي

√

−
√

مستقل

مستقل
ّ

√

√

√
√

جميع أعضاء مجلس االدارة حاليين واليوجد أعضاء مستقيلين خالل السنة.
 -4المناصب التنفيذية في الشركة:
االسم

الخبرات العملية

الوظيفة

كفاحّمحارمه ّ

عضوّمجلسّإدارةّ/قائمّبأعمالّالمديرّالعام

مهندّأبوّفارس

قائم بأعمال  /المدير المالي

 مدير مالي لعدة شركات في دولة االمارات العربيةالمتحدة.
 قام بتأسيس شركة الدار لالسهم والسندات فيدولة االمارات العربية المتحدة مع مجموعة من
المستثمرين عام  2005والتي يعمل حاليا كمدير
عام لها.
 نائب رئيس مجلس ادارة شركة مساكن كابيتالالمساهمة العامة.
 مدقق حسابات /المكتب العالمي لتدقيق الحسابات. مدقق الحسابات /شركة رياض الجنيني وشركاه.ّ

 -5عضويات مجالس االدارة في الشركات المساهمة العامة:
المنصب

اسم عضو مجلس االدارة

الشركة المساهمة العامة

كفاحّالمحارمه ّ

شركة ّمساكن ّاألردن ّلتطوير ّاألراضيّ نائبّريئسّمجلسّاالدارة ّ
والمشاريعّالصناعيةّ ّ

 -6قرر المجلس تعيين السيدة نهال صقر كضابط ارتباط الحوكمة بين شركة عمون الدولية لالستثمارات المتعددة وهيئة األوراق المالية .
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 -7ينبثق عن مجلس ادارة الشركة اللجان التالية:
 -1لجنةّالتدقيق.
 -2لجنةّالترشيحاتّوالمكافات.
 -3لجنةّالحوكمة.
 -4لجنةّإدارةّالمخاطر.
 -7لجنة التدقيق:
تتألّفّلجنةّالتدقيقّ فيّالشركةّ منّالسادةّأعضاءّمجلسّاالدارةّالتاليةّأسماؤهمّّ :
اسم عضو لجنة التدقيق

المنصب

كفاحّالمحارمه ّ

رئيسّلجنةّالتدقيق ّ

محمدّالظاهريّ ّ

عضوّلجنةّالتدقيق ّ

مأمونّشاهين ّ

عضوّلجنةّالتدقيق ّ

مؤهالتهم وخبراتهم
من مواليد عام  ،1964يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة
وشهادة المحاسبة القانونية االمريكية  ،CPAوخبرة تقارب  30عام
في مجال الشؤون المالية وتدقيق الحسابات ،حيث عمل كمدير مالي
لعدة شركات في دولة االمارات العربية المتحدة.
قام بتأسيس شركة الدار لالسهم والسندات في دولة االمارات العربية
المتحدة مع مجموعة من المستثمرين عام  2005والتي يعمل حاليا
كمدير عام لها .وهو نائب رئيس مجلس ادارة شركة مساكن كابيتال
المساهمة العامة ّ
منّمواليدّّ،1964يحملّشهادةّالبكالوريوس فيّادارةّاالعمالّمنّ
جامعةّالعينّفيّاالماراتّالعربيةّالمتحدةّّ،1987مديرّعامّشركةّ
) ّّ ،(ّ Giffin Graphicsنائب ّرئيس ّمجلس ّإدارة ّشركة ّ ّالدارّ
لالسهم ّوالسنداتّ ّ ،نائب ّرئيس ّمجلس ّادارة ّشركة ّ )ّ(Options
للمفروشاتّ،عضوّمجلسّادارةّشركةّاالماراتّللمبانيّ .
منّمواليدّعامّّ،1966يحملّشهادةّبكالوريسّاقتصادّمنّجامعةّ
(لوفبرا)ّالمملكةّالمتحدةّ،رئيس مجلسّادارة ّشركةّالفيصلّالدوليةّ
لالستثمار،وشركةّالعالماتّالعربيةّلالستثماراتّالسياحيةّ،كماّشغلّ
منصب ّعضو ّمجلس ّادارة ّعدة ّشركات ّمنها ّشركة ّالتجمعاتّ
لخدمات ّالتغذيةّواالسكانّ،وشغلّمنصبّمدير ّعامّعدةّشركاتّ
بدولةّاالماراتّالعربيةّالمتحدةّ ّ.

ّ
أ -يكونّعلىّاألقلّعضوينّمنّأعضاءّلجنةّالتدقيقّحاصلينّعلىّمؤهالتّعلميةّو/أوّخبرةّعمليةّفيّمجاالتّاإلدارةّالماليةّ .
ب -تقومّلجنةّالتدقيقّبممارسةّالمسؤولياتّوالصالحياتّالموكلّةّإليهاّبموجبّقانونّالشركاتّوأيّتشريعاتّأخرىّذاتّعالقةّ،ويتضمّنّذلكّمراقبةّ
ومراجعةّ (نتائجّومدىّكفايةّالتدقيقّالداخليّوالخارجيّللشركةّ،البياناتّالماليةّ،أنظمةّالضبطّوالرقابةّالداخلية)ّ .
ج -تقومّلجنةّالتدقيقّبتقديمّالتوصياتّللمجلسّبخصوصّالمدققّالخارجيّ/والداخليّوسواءّمنّتقييمّأداءّأوّأيّةّأمورّأخرىّتتعلقّبهّ .
د -للجنةّالتدقيقّالحصولّعلىّأيّمعلوماتّ منّاإلدارةّالتنفيذيةّوكذلكّلهاّاستدعاءّأيّموظفّأوّعضوّمجلسّإدارةّلحضورّاجتماعاتهاّ ّ.
ه -قامتّّ لجنةّالتدقيقّباالجتماعّمعّالمدققّالخارجيّ،المدققّالداخلي 4ّ،مراتّفيّالسنةّّمعّحضورّجميعّأعضاءّلجنةّالتدقيقّوبدونّحضورّ
اإلدارةّالتنفيذيةّ .

و -مسؤوليةّلجنةّالتدقيقّالّتغنيّ عنّمسؤولياتّالمجلسّأوّاإلدارةّالتنفيذيةّفيماّيتعلقّبالرقابةّعلىّكفايةّأنظمةّالرقابةّالداخليةّللشركةّ .
ز -تعتمدّلجنةّالتدقيقّخطةّالتدقيقّالسنويةّوتراقبّتطبيقهاّوتدرسّمالحظاتّالمدققينّ(تتولّىّاإلشرافّعلىّأعمالّالتدقيقّالداخلي).
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 -8لجنة الترشيحات والمكافآت:
تمّّتشكيلّلجنةّالترشيحاتّوالمكافآتّفيّالشركةّمنّالسادةّأعضاءّمجلسّاالدارةّالتاليةّأسماؤهمّّ :
المنصب

اسم عضو لجنة الترشيحات والمكافات
كفاحّالمحارمه ّ

رئيسّلجنةّالترشيحاتّوالمكافات ّ

سالمّالقيسي ّ

عضوّلجنةّالترشيحاتّوالمكافات ّ

مأمونّشاهين ّ

عضوّلجنةّالترشيحاتّوالمكافات ّ

ّ
أ -توصيّلجنةّالترشيحاتّوالمكافآتّبالمكافآتّ(بماّفيّذلكّالراتبّالشهريّوالمزاياّاألخرى)ّللمديرّالعام.
ب -تقومّاللجنةّبتوفيرّمعلوماتّوملخصاتّحولّخلفيةّبعضّالمواضيعّالهامةّعنّالشركةّألعضاءّالمجلسّعندّالطلبّ .
ج -تتولّ ىّاللجنةّمسؤوليةّالتأكدّمنّوجودّسياسةّمكافآتّلدىّالشركةّتضمّنّأنّتكونّالمكافآتّوالرواتبّكافيةّالستقطابّأشخاصّمؤهلينّللعملّ
فيّالشركةّواالحتفاظّبهمّوبشكلّيتماشىّمعّالمكافآتّّ/الرواتبّالممنوحةّمنّقبلّالشركاتّالمماثلةّفيّالسوقّ .
د -يتمّّاإلفصاحّعنّملخصّالمكافآتّلدىّالشركةّفيّالتقريرّالسنويّمتضمناّمكافآتّأعضاءّالمجلسّورواتبّأعضاءّاإلدارةّالعلياّ .
ه -يمكنّللجنةّتسميةّأشخاصّمنّأعضاءّالمجلسّإلعادةّترشيحهمّوانتخابهمّمنّالهيئةّالعامةّوفقاّّألحكامّقانونّالشركات.

ّ

عقدت لجنة الترشيحات والمكافات ( )2اجتماعاً خالل العام  2019امتثاالً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة . 2017

ّ
ّ
ّ

لجنة الترشيحات والمكافات
إسم عضو مجلس اإلدارة الطبيعي
كفاحّالمحارمه ّ

ّ

√

√

−

مامون شاهين

ّ

االجتماع ()1

االجتماع()2

سالم القيسي

ّ-

√

√

 -9لجنة الحوكمة:
المنصب

اسم عضو لجنة الحوكمة
كفاحّالمحارمه ّ

رئيسّلجنةّالحوكمة ّ

محمدّالظاهريّ ّ

عضوّلجنةّالحوكمة ّ

مأمونّشاهين ّ

عضوّلجنةّالحوكمة ّ

عقدت لجنة الحوكمة ( )2اجتماعاً خالل العام  2019امتثا ًال لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة . 2017
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لجنة الحوكمة
إسم عضو مجلس اإلدارة الطبيعي

االجتماع ()1

االجتماع ()2

√

√

كفاحّالمحارمه ّ

محمد الظاهري
مامون شاهين

√
−

ّ

√
−

 -10لجنة إدارة المخاطر:
المنصب

اسم عضو لجنة إدارة المخاطر
كفاحّالمحارمه ّ

رئيسّلجنةّإدارةّالمخاطر ّ

مامونّشاهين ّ

عضوّلجنةّإدارةّالمخاطر ّ

سالمّالقيسي ّ

عضوّلجنةّإدارةّالمخاطرّ ّ

ال لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة . 2017
عقدت لجنة ادارة المخاطر ( )2اجتماعاً خالل العام  2019امتثا ً

لجنة اإدارة المخاطر
االجتماع ()1

إسم عضو مجلس اإلدارة الطبيعي
كفاحّالمحارمه ّ
مامون شاهين
سالم القيسي

االجتماع ()2
√

√

−
√

−
√

 -11تنظيم أعمال المجلس

أ -بهدفّضمانّشموليةّالمواضيعّالمعروضةّفيّاجتماعاتّالمجلسّ،فقدّعقدّالمجلسّ(ّ)6اجتماعاّّخاللّالعامّ.2019
إسم عضو مجلس اإلدارة الطبيعي
بشيرّطهبوب ّ
محمد الظاهري
كفاح المحارمه
سالم القيسي
شركةّمساكنّاألردنّلتطويرّ

األراضيّوالمشاريعّالصناعيةّّيمثلهاّ
السيدّمأمونّشاهين ّ

االجتماع ()1

االجتماع ()2

االجتماع ()3

√

√

√

√
√
−
√

√
√
√
√

√
√
√
√

االجتماع ()4
√

√
√
−
√

االجتماع ()5
√
√
√
-

ّ-

االجتماع ()6
√

√
√
√
ّ-

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

5

27

ّ
ّ
ّ

ب -تقومّاإلدارةّالتنفيذيةّباقتراحّالمواضيعّالتيّتراهاّمهمةّعلىّجدولّأعمالّكلّاجتماع.
ج -يتمّّبحثّالمواضيعّالمعروضةّفيّاجتماعاتّالمجلسّبشكلّشمولي.
د -تقومّالشركةّبتزويدّأعضاءّالمجلسّبالمعلوماتّالكافيةّوقبلّمدةّكافيةّمنّاجتماعاتّالمجلسّلتمكينهمّمنّاتخاذّالق ارراتّالمناسبة.
ه -يقومّأمينّسرّالمجلسّبتدوينّكافةّنقاشاتّالمجلسّالتيّتتمّّخاللّاجتماعاتّالمجلس.
و -مسؤولياتّأعضاءّمجلسّاإلدارةّمحددةّوواضحةّوبماّيتماشىّوالتشريعاتّذاتّالعالقةّ(وأعضاءّالمجلسّعلىّإطالعّبذلك).
ز -إنّجميعّالعملياتّالتيّتتطلبّموافقةّالمجلسّتكونّموضحةّكتابيا.
ح -يطلعّأعضاءّالمجلسّعلىّالتطوراتّداخلّالشركةّوالقطاعاتّاالستثماريةّالمحليةّوالدوليةّمنّخاللّتقاريرّودراساتّتقدمهاّاإلدارةّ.
ط -إنّاتصالّأعضاءّالمجلسّولجانهّمتاحّمعّاإلدارةّالتنفيذية.
ي -للشركةّهيكلّتنظيميّيبينّالتسلسلّاإلداريّ(بماّفيّذلكّلجانّالمجلسّواإلدارةّالتنفيذية)ّويتمّتضمينهّالتقاريرّالسنويةّالطالعّالمساهمين.
ك -يتأكّ دّأمينّسرّالمجلسّمنّاتباعّأعضاءّالمجلسّلإلجراءاتّالمقررةّمنّالمجلسّ،ومنّنقلّالمعلوماتّبينّأعضاءّالمجلسّولجانهّواإلدارةّ
التنفيذيةّ،باإلضافةّإلىّتحديدّمواعيدّاجتماعاتّالمجلسّوكتابةّمحاضرّاالجتماعّ،ويحدّ دّالمجلسّوظيفةّومهامّأمينّسرّالمجلسّبشكلّ
رسميّوكتابيّوبماّيتماشىّومستوىّالمسؤولياتّالمشارّإليهاّأعالهّ،كماّيتمّّاتخاذّأيّقرارّيتعلقّبتعيينهّأوّتنحيتهّمنّقبلّالمجلسّباإلجماع.
ّ

رئيس مجلس اإلدارة
بشير طهبوب
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