أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

الســادة شــركة الثقة لإلستثمارات األردنية.
وتمثلها السيدة آالء محمود محمد جمال المصري .
تاريخ العضوية . 2018/4/25

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السادة شركة الثقة لإلستثمارات األردنية .
وتمثلها السيدة نادين عزمي عزت القطيشات .
تاريخ العضوية . 2018/4/25

األعضاء

السادة شركة زهور الثقة لإلستثمارات العقارية .
ويمثلـها االنسه هيا حسام فضل الجبالي .
تاريخ العضوية . 2018/4/25
الســادة شــركة الثقة والشام لإلستثمارات المالية .
وتمثلها السيدة ياسمين بسام محمد عالونة .
تاريخ العضوية . 2019/9/30
الســادة شــركة العلبة العقارية .
ويمثلها السيد إبراهيم حسن محمد إبراهيم .
تاريخ العضوية .2018/4/25

المدير العام

السيد تحسين محسن إبراهيم الحسينات .

مدققو الحسابات

أرنست ويونغ .

المستشار القانوني

أسامة سكري وشركاؤه

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم هللا الرحمن الرحيم
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسرني بإسمي وبإسم الزمالء أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم في اإلجتماع السنوي العادي الذي تعقده هيئتكم
الموقرة ويسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي الثاني عشر متضمنا ً نتائج أعمال شركة اإلحداثيات العقارية واإلنجازات
التي حققتها خالل السنة المالية . 2019
لقد قامت الشركة بإعداد هذا التقرير السنوي الذي يتضمن بيانات وإيضاحات مالية تبين مركز الشركة المالي ونتائج
أعمالها للسنة المالية . 2019
منذ أن بدأت الشركة أعمالها ،قمنا بتكريس جهودنا للمحافظة على أفضل الممارسات والخدمات ومبادئ العمل التي
تعتبر أساسا مهما لنمو الشركة  ،وبالتالي تمثلت جهودنا في تحقيق الربحية والمحافظة على السيولة النقدية .
نحن في شركة اإلحداثيات العقارية نجعل أمام أعيننا رؤية مستقبلية نسعى لتحقيقها وفقا للقدرات التي نملكها ورؤيتنا بأن
نكون من الشركات العقارية الرائدة ذات تواجد ملموس في األردن وبأن نصبح قوة رئيسية في القطاع العقاري.
حضرات السادة المساهمين الكرام؛
ختاما ً فإننا نسأل هللا تعالى أن يوفقنا لما فيه تحقيق مصالح الشركة والمساهمين وتحقيق أهدافها ومسااهمة مناا فاي تطاوير
هذا الوطن الغالي في ظل الراية الهاشمية بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم حفظه هللا
ورعاه.
رئيس مجلس اإلدارة
آالء محمود محمد جمال المصري

تقرير مجلس اإلدارة ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية :
أوال:
أ .أنشطة الشركة الرئيسية :
تأسست شركة اإلحداثيات العقارية المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  18أيلول  2005برأسمال قدره 000ر000ر3
دينار مقسم الى 000ر000ر 3سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد .قررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي الذي
عقد بتاريخ  20نيسان  2015زيادة رأسمال الشركة من 000ر000ر 3دينار ليصبح 627ر070ر 4دينار كما في 31
كانون األول  2015وذلك عن طريق إصدار 627ر070ر 1سهم بقيمة إسمية دينار واحد وبخصم إصدار مقداره 400
فلس .وقد تم إستكمال إجراءات زيادة رأس المال في  20آب  .2015هذا وقد وافقت هيئة األوراق المالية بتاريخ 12
نيسان  2016على تخصيص 000ر 416سهم من أسهم المجموعة غير المكتتب بها البالغة 373ر 929سهم لشركة الثقة
لإلستثمارات األردنية حيث قامت شركة الثقة لإلستثمارات األردنية بتسديد مبلغ 594ر 254دينار (بقيمة 612ر 0دينار
للسهم) نقدا ليصبح رأس المال المدفوع والمكتتب به 627ر486ر 4دينار كما في  31كانون األول .2016
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إستغالل وتطوير وإستثمار األراضي لغايات إنشاء وبيع وتأجير المباني والتعامل
باألوراق المالية لحسابها الخاص .
ب .أماكن الشركة الجغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين:
يقع مقر الشركة الرئيسي والوحيد في مدينة عمان منطقة جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم رياا
الثقة لإلستثمارات االردنية بناية رقم  68وال يوجد أي فروع أخرى.

مبناى شاركة

ويعمل في الشركة موظف واحد مؤهل على النحو التالي :
المؤهل العلمي
ماجستير

عدد الموظفين
1

ج .حجم اإلستثمار الرأسمالي 080ر406ر 3دينار أردني .
ثانياً :وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها :
 شركة سيل حسبان العقارية:
 نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة.
 النشاط الرئيسي للشركة  :ماعدا مكتب عقاري  ،تمتلك األموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات
الشركة  ،شراء أراضي وإقامة شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية  ،شراء وتملك األراضي
لغايات الشركة  ،إدارة وتطوير العقارات عدا مكتب وساطه.
 رأس مال الشركة التابعة  :رأس مال شركة سيل حسبان  1000دينار أردني .
 نسبة ملكية الشركة األم  :تمتلك شركة اإلحداثيات العقارية  %100من رأس مال الشركة.
 عنوان الشركة  :المملكة األردنية الهاشمية جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم ريا مبنى شركة
الثقة لإلستثمارات األردنية بناية . 68
 عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفين كل فرع  :اليوجد فروع  ،ال يوجد موظفين لدى الشركة .
 المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس أموالها  :تمتلك الشركة أر في منطقة زبود وسيل
حسبان.

 شركة حجرة الشمالي العقارية :
 نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة.
 النشاط الرئيسي للشركة  :ماعدا مكتب عقاري  ،تمتلك األموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات
الشركة  ،شراء أراضي وإقامة شقق سكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية  ،شراء وتملك األراضي
لغايات الشركة  ،إدارة وتطوير العقارات عدا مكتب وساطه.
 رأس مال الشركة التابعة  :رأس مال شركة جحرة الشمالي  1000دينار أردني .
 نسبة ملكية الشركة األم  :تمتلك شركة اإلحداثيات العقارية  %100من رأس مال الشركة.
 عنوان الشركة  :المملكة األردنية الهاشمية جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم ريا مبنى شركة
الثقة لإلستثمارات األردنية بناية . 68
 عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفين كل فرع  :اليوجد فروع  ،ال يوجد موظفين لدى الشركة .
في منطقة جحرة
 المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس أموالها  :تمتلك الشركة أر
الشمالي .
شركة خربة سكا العقارية :
 نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة.
 النشاط الرئيسي للشركة  :شراء األراضي وتطويرها وفرزها ومن ثم بيعها لغايات الشركة  ،اإلستثمار
في العقارات التي يتم تطويرها بمختلف الطرق بما في ذلك بيعها وتأجيرها وتشغيلها بمختلف المشاريع
السياحية  ،تمتلك األموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة  ،إدارة وتطوير العقارات عدا
مكتب وساطه.
 رأس مال الشركة التابعة  :رأس مال شركة خربة سكا  1000دينار أردني .
 نسبة ملكية الشركة األم  :تمتلك شركة اإلحداثيات العقارية  %100من رأس مال الشركة.
 عنوان الشركة  :المملكة األردنية الهاشمية جبل عمان الدوار الثالث شارع عبد المنعم ريا مبنى شركة
الثقة لإلستثمارات األردنية بناية . 68
 عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفين كل فرع  :اليوجد فروع  ،ال يوجد موظفين لدى الشركة .
 المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس أموالها  :تمتلك الشركة أر في منطقة خربة سكا .
ثالثاً:
أ .بيان بأعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم:
يتألف مجلس إدارة اإلحداثيات العقارية من خمسة أعضاء وفيما يلي نبذة تعريفية بأعضاء مجلس اإلدارة :

تاريخ بدء العضوية
مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

شركة الثقة لإلستثمارات األردنية
وتمثلها السيدة آالء محمود محمد جمال المصري
رئيس مجلس اإلدارة
2018/4/25
السعودية 1984
بكالوريس محاسبة  – 2005جامعة اإلسراء .
عملت محاسبة في مكتب حماد لإلستشارات المالية والضريبية  2005/6- 2005/2ومن
ثم محاسبة في شركة كريم لإلسكان  2006/6 -2005/6وبعد ذلك محاسبة في كلية
االميرة ثروت  2008/6-2006/6ومن  2008/6الى  2015/9مدير عام بالوكالة
ورئيس قسم محاسبة في شركة اإلحداثيات العقارية .
كما عملت مديرة قسم شؤون الموظفين في شركة الثقة والضيافة لإلستثمارات المالية
منذ  2011/4الى . 2014/2
كما عملت مدير مالي في شركة الثقة والضيافة لإلستثمارات المالية منذ  2014/2وحتى
. 2015/8/31
تشغل بالوقت الحالي ما يلي:
 مدير مالي لشركة الثقة لإلستثمارات األردنية من تاريخ  2015/9وحتىتاريخه.
 -رئيس مجلس االدارة لشركة العربية للقهوة من  2015/6/28ولغاية االن .

تاريخ بدء العضوية
مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

تاريخ بدء العضوية
مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

تاريخ بدء العضوية
مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

تاريخ بدء العضوية
مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

شركة الثقة لإلستثمارات األردنية
وتمثلها السيدة نادين عزمي عزت القطيشات
نائب رئيس مجلس اإلدارة
. 2018/4/25
عمان 1987/12/24 -
بكالوريوس اقتصاد األعمال – الجامعة األردنية 2009 -
عملت مدير مكتب وباحثة اقتصادية لمعالي وزير المالية لدى  USAID -DAIللفترة
من  2013/10ولغاية .2016/2
كما عملت مساعدة تنفيذية لدى شركة تروث للمحاماة للفترة من  2011/10ولغاية
.2013/4
كما عملت في قسم الموارد البشرية في شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع من تاريخ
 2009/7ولغاية .2011/1
تشغل بالوقت الحالي ما يلي:
 مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة لإلستثمارات االردنية من تاريخ 2016/2وحتى تاريخه.
 نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة العربية للقهوة من  2016/11/9ولغايةاالن.
شركة الثقة والشام لإلستثمارات المالية
وتمثلها اآلنسة ياسمين بسام محمد عالونة
عضو مجلس إدارة
2019/9/30
عمان 1997

بكالوريوس تسويق
مسؤول خدمة عمالء وشؤون موظفين في شركة إمكان للخدمات المالية منذ 2019/11
حتى االن .
شركة العلبة العقارية
ويمثلها السيد إبراهيم حسن محمد إبراهيم
عضو مجلس إدارة
. 2018/4/25
عمان 1987
بكالوريوس محاسبة
مدقق فندق الديزان من العام 2011-2010
محاسب شركة انيمكس 2017-2013
مدير مالي شركة إكان  - 2017حتى اآلن

شركة زهور الثقة لإلستثمارات العقارية
وتمثلها اآلنسة هيا حسام فضل الجبالي
عضو مجلس إدارة
. 2018/4/25
عمان 1994

بكالوريوس محاسبة
عملت في قسم المحاسبة في شركة الثقة لإلستثمارات األردنية  2017/11حتى اآلن .

تاريخ انتهاء العضوية
مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

تاريخ انتهاء العضوية
مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

السيدة جمانه أحمد سالم الزبن
ممثل سابق لشركة الثقة والشام لإلستثمارات المالية
2019/7/21
القدس 1984

بكالوريوس مالية و مصرفية
البنك العربي مسؤول خدمة معتمدين (تلر) من  2007/12/4إلى 2008/6/30
شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع ( )MEPSضابط خدمة التجار من 2009/10/5
إلى 2011/2/1
شركة إمكان للخدمات المالية خدمة العمالء و شؤون الموظفين من  2017/2/21إلى
اآلن
السيدة تمارا موسى محمد خير
ممثل سابق لشركة الثقة والشام لإلستثمارات المالية
. 2019/9/30
عمان 1987

بكالوريوس إقتصاد اعمال .
خدمة عمالء في شركة شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع من  2009/7الى 2018/1
ومن ثم خدمة عمالء في شركة إمكان للخدمات المالية منذ  2019/7/15الى 2019/30
.

ب.أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:

مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية

مكان وتاريخ الوالدة
المؤهل العلمي
الخبرات العملية


السيد تحسين محسن إبراهيم الحسينات
مدير عام بالوكالة تاريخ التعيين 2017/8/13
اربد 1966 -
بكالوريوس أدب عربي
بكالوريوس علوم عسكرية
ماجستير تربية خاصة
من  1985/4/6الى 2011/8/18
خدم في القوات المسلحة األردنية
من  2014/10/1الى 2016/6/1
مشرف أمن مديرية صحة إربد
من  2012/1/1الى 2014/6/13
مدرس في وزارة التربية والتعليم ( مديرية تربية إربد )
اآلن خدمات إستشارية في شركة الثقة لإلستثمارات األردنية
السيدة رنا خالد عبد الرحمن مرعي
أمين سر مجلس اإلدارة
عمان 1993 -
بكالوريوس إقتصاد أعمال
ضابط إمتثال في شركة إمكان للخدمات المالية منذ  2015حتى االن .

اليوجد مدير مالي متفرغ .

رابعاً :بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم والتي تشكل ما نسبته  %5فأكثر:
إسم المساهم

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة

عدد األسهم كما في
2018/12/31

النسبة

305ر528ر2

%56

804ر514ر2

%56

951ر464

%10

951ر461

%10

شركة الثقة لإلستثمارات األردنية
حمزة أحمد يوسف طنطش

خامساً :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
ال تتعر الشركة ألي نوع من المنافسة في نشاطها كاون الشاركة قامات باإلنتهااء مان بنااء مشاروع مجماع تجااري فاي
جبل عمان وتقوم حاليا ً بعملية تسويق هذا المشروع .
سادسا ً  :درجة اإلعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين:
ال يوجد إعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا ً أو خارجيا ً يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المشتريات و/
أو المبيعات .
سابعا ً  :وصف للحماية الحكومية أو اإلمتيازات التي تتمتع بها الشركة :
 ال تتمتع الشركة بأي حماية حكومية أو إمتيازات لها أو ألي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمه أوغيرها .
 ال يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز حصلت عليها الشركة.
ثامن اا ً  :القاارارات الصااادرة عاان الحكومااة أو المنظمااات الدوليااة أو ايرهااا التااي لهااا أثاار مااادي علااى عماال الشااركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية :
أ.

ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها ذات أثر مادي على أعمال الشاركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

ب .ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة .
تاسعاً:
أ  :الهيكل التنظيمي للشركة :
مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة المخاطر

المستشار القانوني
المدير العام
الدائرة المالية

لجنة الترشيحات
والمكافآت



ال يوجد موظفين في الشركات التابعة .

ب .عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم :
المؤهل العلمي
ماجستير

عدد الموظفين
1

ج .برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة :
ال يوجد أي برامج تأهيل و تدريب لموظفي الشركة لعام . 2019
د .تتكون لجنة التدقيق من السادة :




السادة شركة الثقة لإلستثمارات األردنية .
وتمثلها السيدة نادين عزمي عزت القطيشات – رئيس اللجنة .
السادة شركة زهور الثقة لإلستثمارات العقارية .
وتمثلها السيدة هيا حسام فضل الجبالي – نائب رئيس اللجنة .
السادة شركة العلبة العقارية .
ويمثلها السيد إبراهيم حسن محمد ابراهيم – عضو اللجنة .

ذ .تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة .:




السادة شركة الثقة لإلستثمارات األردنية .
وتمثلها السيدة أالء محمود المصري – رئيس اللجنة .
السادة شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية .
وتمثلها السيدة هيا حسام فضل الجبالي – نائب رئيس اللجنة .
السادة شركة الثقة والشام لالستثمارات المالية .
ويمثلها االنسة ياسمين بسام محمد عالونه – عضو اللجنة .

ر .تتكون لجنة الحوكمة من السادة .:




السادة شركة الثقة لإلستثمارات األردنية .
وتمثلها السيدة آالء محمود المصري – رئيس اللجنة .
السادة شركة زهور الثقة لإلستثمارات العقارية .
وتمثلها السيدة هيا حسام فضل الجبالي – نائب رئيس اللجنة .
السادة شركة العلبة العقارية .
ويمثلها السيد إبراهيم حسن محمد ابراهيم – عضو اللجنة .

ز .تتكون لجنة إدارة المخاطر من السادة .:




السادة شركة العلبة العقارية .
العام
دير
الم
ويمثلها السيد إبراهيم حسن محمد ابراهيم – رئيس اللجنة .
السادة شركة زهور الثقة لإلستثمارات العقارية .
وتمثلها السيدة هيا حسام فضل الجبالي – نائب رئيس اللجنة .
السادة شركة الثقة والشام لإلستثمارات المالية .
الدائرة المالية
ويمثلها اآلنسة ياسمين بسام محمد عالونه – عضو اللجنة .

عاشرا ً  :المخاطر التي تتعرض لها الشركة :
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعر

الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير عليها.

حادي عشر  :اإلنجازات التي حققتها الشركة :
 قامت الشركة بتنفيذ مشروع مكاتب تجارية في منطقة جبل عمان خالل األعوام  ،2019 -2008و الاذي يتوقاع
أن يتم بيعه أو تأجيره خالل عام . 2020
ثاني عشر  :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة اير متكررة حدثت خالل السنة وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل عام  2019وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
ثالث عشر  :السلسلة الزمنية لألرباح المتحققة وأسعار األوراق المالية:
السنه
2015
2016
2017
2018
2019

صافي األرباح
( الخسائر)
(375ر)88
(073ر)44
(827ر)28
(293ر)26
(963ر)23

ارباح
موزعه
-

نسبة صافي
الربح
()%2.171
()%0,98
()%0,64
()%0,59
()%0,53

صافي حقوق
المساهمين
200ر195ر3
595ر405ر3
275ر376ر3
410ر350ر3
125ر326ر3

القيمة السوقية
للسهم
0,62
0,62
0,44
0,27
0.39

 تم تسجيل الشركة بتاريخ  18أيلول  2005وحصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ  6شباط . 2006
 وقد بلغ أدنى سعر تداول لها خالل عام  )0.18( 2019ديناار أردناي وأعلاى ساعر ( )0.45ديناار أردناي وكاان
آخر سعر تداول خالل عام  )0.39( 2019دينار أردني.
رابع عشر:تحليل المركز المالي ونتائج أعمال الشركة خالل السنة المالية:
نسبة التداول
نسبة العائد الى رأس المال المدفوع
نسبة الودائع الى حقوق المساهمين
نسبة المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين
نسبة إجمالي اإليرادات الى مجموع الموجودات
رأس المال العامل
نسبة إجمالي اإللتزامات إلى مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

2019
1 : 0.233
()%0.53

2018
1 : 0.409
()%0.59

%0.33
%3.14
%0.01

%0.99
%3
%0.14

(955ر)79

(301ر)59

%3.04

%2.91

خامس عشر :الخطة المستقبلية:
تعمل الشركة على اإلستمرار في اإلستثمار باألراضي والعقارات التي يتوقاع أن تحقاق أربااع معقولاة إضاافة الاى إنشااء
المباني السكنية والمجمعات التجارية لغايات البيع أو التأجير.
سادس عشر :أتعاب التدقيق للشركة:
بلغت أتعاب تدقيق الحسابات لعام 800( 2019ر 5دينار) شامل ضريبة المبيعات مدفوعة للسادة (آرنست ويونغ).

سابع عشر:
أ.

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :
عدد األسهم

عدد األسهم

2019/12/31

2018/12/31

الشركات
المسيطر عليها
من قبل أي منهم

-

رئيس المجلس

أردنية
أردنية

305ر528ر2
-

804ر514ر2
-

ال يوجد
ال يوجد

-

نائب رئيس

أردنية
أردنية

305ر528ر2
-

804ر514ر2
-

اليوجد
ال يوجد

-

عضو

أردنية
أردنية

666ر16
-

666ر16
-

ال يوجد
ال يوجد

-

عضو

أردنية
أردنية

000ر50
-

000ر50
-

اليوجد
ال يوجد

-

عضو

أردنية
أردنية

455ر33
-

455ر33
-

ال يوجد
ال يوجد

السيدة جمانه أحمد سالم الزبن

2019/7/21

عضو مستقيل

أردنية

-

-

ال يوجد

السيدة تمارا موسى خير

2019/9/30

عضو مستقيل

أردنية

-

-

ال يوجد

تاريخ
االستقالة

االسم
شركة الثقة لإلستثمارات األردنية
وتمثلها آالء محمود محمد جمال
المصري
شركة الثقة لإلستثمارات األردنية
وتمثلها نادين عزمي عزت القطيشات
شركة الثقة والشام لإلستثمارات
المالية
وتمثلها األنسه ياسمين بسام محمد
عالونة
شركة زهور الثقة لإلستثمارات
األردنية
وتمثلها االنسة هيا حسام فضل الجبالي
شركة العلبة العقارية
ويمثلها السيد إبراهيم حسن محمد
إبراهيم



الجنسية

المنصب

ال يوجد أسهم مملوكة لشركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

ب .عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص اإلدارة العليا .:
االسم

المنصب

الجنسية

تحسين محسن إبراهيم الحسينات

مدير عام بالوكالة /
تاريخ التعيين

أردنية

عدد األسهم

عدد األسهم

2019/12/31

2018/12/31

الشركات
المسيطر عليها
من قبل أي منهم

-

-

ال يوجد

2017/8/13
رنا خالد عبدالرحمن مرعي


أمين سر مجلس
االدارة

أردنية

-

-

ال يوجد

ال يوجد أسهم مملوكة لشركات مسيطر عليها من قبل المدير العام وأشخاص االدارة العليا.

جـ  -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة العليا:



ال يوجد أسهم مملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا .
ال يوجد أسهم مملوكة لشركات مسيطر عليها لباقي أقارب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا .

ثامن عشر :
أ.

مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:


ال يوجد أي مزايا مادية او عينية أو مكافآت يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.

ب .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا :


اليوجد مزايا أو مكافآت يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا .

تاسع عشر:التبرعات والمنح.
ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية .2019
عشرون :العقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة.
ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشاركات التابعاه أو الشاقيقة أو الحليفاة أو رئايس
مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
واحد وعشرون:
أ .ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
ب .ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.
إثنان وعشرون:
عقد مجلس اإلدارة ثمانية إجتماعات خالل السنة . 2019

إقرارات مجلس اإلدارة
أوالً :يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية.
ثانيا ً :يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

شركة الثقة والشام لإلستثمارات المالية

شركة زهور الثقة لإلستثمارات العقارية

شركة العلبة العقارية

ياسمين عالونة

هيا الجبالي

إبراهيم إبراهيم

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركـة الثقة لإلستثمارات األردنية

شركـة الثقة لإلستثمارات األردنية

أالء المصري

نادين القطيشات

ثالثا ً :نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام .2019
رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

شركـة الثقة لإلستثمارات األردنية

شركة اإلحداثيات العقارية

آالء المصري

تحسين حسينات

تقرير الحوكمة
 -1المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة :
تطبق جزء من أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في شركة اإلحداثيات العقارية بناءاً على المواد الموجودة في
تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة  2017حسب البنود أدناه :
 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء  ،حيث تم اتباع التصويت التراكمي ابتداء من عام ، 2018ويتكون مجلس اإلدارة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة
اإلدارية والفنية الالزمة  ،كما يبذل األعضاء كافة العناية اإلدارية الالزمة حيث تقدم ادارة الشركة كافة
المعلومات والبيانات الالزمة التخاذ القرارت التي تحقق مصلحة الشركة  ،ويتم انتخاب مجلس ادارة الشركة
كل اربع سنوات .
 يتم إعداد التقارير المالية ونتائج األعمال واإلفصاحات الالزمة بناءا ً على قانون الشركات وتعليمات اإلفصاعلهيئة االوراق المالية .
 أسست الشركة موقع إلكتروني خاص بالشركة تعزز فيه اإلفصاحات والشفافية وتوفير المعلومات وتقديمالشكاوي للمساهمين .
 ينبثق من مجلس االدارة ( لجنة تدقيق ولجنة ترشيحات ومكافآت و لجنة مخاطر ولجنة حوكمة ) وتم تعيينأعضاء اللجان وتحديد مهامهم بناءاً على التعليمات الواردة في حوكمة الشركات ،حيث ان اللجان تأخذ قرارتها
باألكثرية المطلقة لالعضاء  ،وتقدم قراراتها الى مجلس اإلدارة .
 تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بموجب دعوة خطية من الرئيس لألعضاء وال يقل عدد اإلجتماعات خالل السنةالمالية عن ستة اجتماعات وتم تعيين أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر االجتماعات والقرارات المتخذة
في سجل خاص.
 يعقد اجتماع الهيئة العامة خالل األشهر األربعة التالية إلنتهاء السنة المالية ويتم توجيه دعوة لكل مساهم ويشارفي الدعوة مكان االجتماع وموعده وجدول األعمال الذي يتضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها في اإلجتماع ،
كما يوجد لدينا قسم خاص بالمساهمين ويتم العمل على نظام مركز إيداع األوراق المالية الذي يتضمن كافة
المعلومات التي تخص المساهمين مثل أرقامهم وعدد أسهمهم.
 -2أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنه وبيان اذا كان العضو تنفيذي او اير تنفيذي
و مستقل او اير مستقل :
شركة الثقة لالستثمارات األردنية
ويمثلها االء محمود محمد جمال
المصري
شركة الثقة لالستثمارات األردنية
ويمثلها نادين عزمي عزت
القطيشات
شركة زهور الثقة لالستثمارات
العقارية ويمثلها هيا حسام فضل
الجبالي
شركة الثقة والشام لالستثمارات
المالية ويمثلها ياسمين بسام محمد
عالونه
شركة العلبة العقارية ويمثلها
ابراهيم حسن محمد ابراهيم

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

 -3أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وبيان اذا كان الممثل تنفيذي او اير تنفيذي و مستقل او
اير مستقل :
شركة الثقة لالستثمارات األردنية
ويمثلها االء محمود محمد جمال
المصري
شركة الثقة لالستثمارات األردنية
ويمثلها نادين عزمي عزت
القطيشات
شركة زهور الثقة لالستثمارات
العقارية ويمثلها هيا حسام فضل
الجبالي
شركة الثقة والشام لالستثمارات
المالية ويمثلها ياسمين بسام محمد
عالونه
شركة العلبة العقارية ويمثلها
ابراهيم حسن محمد ابراهيم

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

عضو غير تنفيذي

عضو غير مستقل

 -4المناصب التنفيذية في الشركة واألشخاص الذين يشغلونها :
تحسين محسن إبراهيم الحسينات – مدير عام
 -5جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة :
اليوجد عضويات ألعضاء مجالس االدارة في الشركات المساهمة العامة .
 -6اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة :
االء محمود محمد جمال المصري
 -7أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :
 لجنة التدقيق. لجنة الترشيحات والمكافآت. لجنة المخاطر . لجنة الحوكمة . -8اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم :


رئيس اللجنة :نادين عزمي عزت القطيشات ممثل شركة الثقة لالستثمارات األردنية

نبذة تعريفياه  :عملات مادير مكتاب وباحثاة اقتصاادية لمعاالي وزيار المالياة لادى  USAID -DAIللفتارة مان 2013/10
ولغاية .2016/2
كما عملت مساعدة تنفيذية لدى شركة ثروت للمحاماة للفترة من  2011/10ولغاية .2013/4
كما عملت في قسم الموارد البشرية في شركة الشرق االوسط لخدمات الدفع من تاريخ  2009/7ولغاية .2011/1
تشغل بالوقت الحالي ما يلي:

-

مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة لالستثمارات االردنية من تاريخ  2016/2وحتى تاريخه.
نائب رئيس مجلس االدارة لشركة المتعددة الدارة المطاعم من  2016/11/9وحتى . 2017/8/22
نائب رئيس مجلس االدارة لشركة العربية للقهوة من  2016/11/9ولغاية االن.


نائب الرئيس :هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية

نبذة تعريفيه :عملت في قسم المحاسبة في شركة الثقة لالستثمارات االردنية  2017/11حتى اآلن .


عضو  :ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل شركة العلبة العقارية

نبذة تعريفيه  :مدقق فندق الديزان من العام 2011-2010
محاسب شركة انيمكس 2017-2013

مدير مالي شركة امكان للخدمات المالية  - 2017حتى اآلن
 -9اسم رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر:
 لجنة الترشيحات والمكافآت :رئيس اللجنة :االء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة لالستثمارات األردنية
نائب الرئيس :هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية
عضو اللجنة  :ياسمين بسام محمد عالونة ممثل شركة الثقة والشام لالستثمارات المالية
 لجنة الحوكمة :رئيس اللجنة :االء محمود محمد جمال المصري ممثل شركة الثقة لالستثمارات األردنية
نائب الرئيس :هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية
عضو اللجنة  :ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل شركة العلبة العقارية
 لجنة المخاطر :رئيس اللجنة  :ابراهيم حسن محمد ابراهيم ممثل شركة العلبة العقارية
نائب الرئيس :هيا حسام فضل الجبالي ممثل شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية
عضو اللجنة  :ياسمين بسام محمد عالونة ممثل شركة الثقة والشام لالستثمارات المالية
 -10عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة وأسماء األعضاء الحاضرين
لجنة التدقيق
عدد اإلجتماعات 4 :
اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنية ويمثلها السيدة نادين
عزمي عزت القطيشات
شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية وتمثلها السيدة
هيا حسام فضل الجبالي
شركة العلبة العقارية ويمثلها السيد ابراهيم حسن محمد
ابراهيم

عدد مرات الحضور
4
4
4

لجنة الترشيحات والمكافأت
عدد اإلجتماعات 2 :
اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنية ويمثلها السيدة االء
محمود محمد جمال المصري
شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية وتمثلها السيدة
هيا حسام فضل الجبالي
شركة الثقة والشام لالستثمارات المالية وتمثلها االنسة
ياسمين بسام محمد عالونه

عدد مرات الحضور
2
2
2

لجنة حوكمة
عدد اإلجتماعات 2 :
اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنية ويمثلها السيدة االء
محمود محمد جمال المصري
شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية وتمثلها السيدة
هيا حسام فضل الجبالي
شركة العلبة العقارية ويمثلها السيد ابراهيم حسن محمد
ابراهيم

عدد مرات الحضور
2
2
2

لجنة المخاطر
عدد اإلجتماعات 1 :
اسم العضو
شركة الثقة والشام لالستثمارات المالية وتمثلها االنسة
ياسمين بسام محمد عالونه

عدد مرات الحضور
1
1

شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية وتمثلها السيدة
هيا حسام فضل الجبالي
شركة العلبة العقارية ويمثلها السيد ابراهيم حسن محمد
ابراهيم

1

 -11عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة :
لجنة التدقيق
عدد اإلجتماعات 4 :
اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنية ويمثلها السيدة نادين
عزمي عزت القطيشات
شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية وتمثلها السيدة
هيا حسام فضل الجبالي
شركة العلبة العقارية ويمثلها السيد ابراهيم حسن محمد
ابراهيم

عدد مرات الحضور
4
4
4

 -12عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة :
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  8 :اجتماعات
اسم العضو
شركة الثقة لالستثمارات األردنية ويمثلها السيدة االء محمود محمد جمال
المصري
شركة الثقة لالستثمارات األردنية ويمثلها السيدة نادين عزمي عزت
القطيشات
شركة زهور الثقة لالستثمارات العقارية وتمثلها السيدة هيا حسام فضل
الجبالي
شركة الثقة والشام لالستثمارات المالية
 الممثل السابق جمانة أحمد سالم الزبن تاريخ تغير الممثل. 2019/7/21
 الممثل السابق تمارا موسى محمد خير تاريخ تغير الممثل. 2019/9/30
 الممثل الحالي ياسمين بسام محمد عالونة تاريخ تعيينالممثل . 2019/9/30
شركة العلبة العقارية ويمثلها السيد ابراهيم حسن محمد ابراهيم
رئيس مجلس االدارة
ممثل شركة الثقة لإلستثمارات األردنية
االء المصري

عدد مرات الحضور
8
8
8

5
1
2
8

