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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
حضرات السادة المساهمين

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها  ,نرحب بكم في هذا اإلجتماع
السنوي الحادي عشر للهيئة العامة لشركة أبعاد األردن واإلمارات لإلستثمار التجاري  ،ونقدم لكم التقرير
السنوي للشركة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  2019/ 12/ 31وتقرير
مدققي الحسابات .

حضرات المساهمين األفاضل
بكل أسف  أن أستمرار التدهور أألقتصادي  غير مشجع على أألستثمار وخاصة في مجال العقارات ،لذلك
أقصى ما أمكننا عمله هو المحافظه على موجودات الشركه وتقليص المصاريف الى األحد أألدنى ورغم
الدراسات المتكررة  للمجلس على فرز أألراضي ذات المساحة الكبيره الى قطع صغير يسهل تسويقها أال
أن األوضاع غير مشجعه على ذلك كما يؤسفنا أن نعلمكم أن أستمرار أنخفاض أسعار العقارات أضطررنا
وبناء على المعايير المحاسبيه ألى أخذ مخصصات بقيمة ( 753617دينار) وهي التي أدت الى الخسائر
الظاهرة بالميزانيه
نأمل أن يحمل المستقبل القريب مؤشرات تنعكس إيجابا ً على الشركة ،ونشكر مساهمي الشركة على
دعمهم لها طوال الفترة السابقة  ،وهللا الموفق.

                                                                                                                                                                               

مي�شيل ال�صايغ
رئي�س جمل�س االدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
للعام 2019
أوالً :
أ  :أنشطة الشركة الرئيسية
تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات واألغراض التالية من خالل إستثمار أموالها ومصادر تمويلها في
كافة أوجه اإلستثمار المتاحة في القطاعات االقتصادية المختلفة المالية والصناعية والتجارية والعالجية
والزراعية والعقارية والسياحية والخدمات ولتحقيق هذه الغايات فإن لها الحق في القيام بما يلي وفقا ً
ألحكام القوانين واألنظمة السارية المعمول بها .
• اإلستثمار في المشاريع العقارية بقصد التطوير السكني والزراعي والصناعي والسياحي والمشاركة
فيها .
• اإلشراف على المشاريع السكنية والعقارية والترفيهية والسياحية والمستشفيات والمجمعات التجارية
وتشغيلها وإدارتها .
• التأجير التمويلي وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة مثل العقارات والمباني والمنشآت واآلليات
والمعدات وأدوات اإلنتاج األخرى تحقيقا ً ألغراض الشركة .
• بيع وشراء وإستيراد وتصدير وتسويق واإلتجار في الماكينات والمعدات واألدوات الصناعية
والزراعية وأجهزة الحاسوب وصيانتها .
• إدارة وتشغيل أموال الغير في المجاالت المالية واالستثمارية .
• إدارة وتطوير واإلشراف على إنشاء وتشغيل الممتلكات والعقارات وغير ذلك من األصول واألموال
والموجودات الثابتة والمنقولة المملوكة للغير .
• تجارة المركبات بكافة أنواعها وأحجامها وقطع غيارها .
• تقديم االستشارات المالية واالستثمارية والفنية واللوجستية وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية
ودراسات السوق وفرص اإلستثمار المتاحة للغير
ب  :أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
• موقع الشركة الرئيسي ( اإلدارة )  :عمان  -ابو علندا  -مجمع الصايغ  -الطابق الثاني
• تلفون الشركة الرئيسي (  ، )06 - 4738476فاكس الشركة الرئيسي ( ) 06 - 4790799
البريد االلكتروني () accounts@jediplc.com
• عدد الموظفين ( ) 1
• ال يوجد فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها
ج  :بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة ( )5162997دينار و ذلك خالل عام 2019
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ثانيا ً  :يوجد شركات تابعة للشركة -:
 1شركة واحة أبعاد لإلستثمار (شركة مملوكة بالكامل لشركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمارالتجاري)
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• برأسمال  5000دينار أردني مدفوع بالكامل من قبل الشركة االم (شركة أبعاد األردن واإلمارات
لالستثمار التجاري)
• نشاط الشركة الرئيسي  :شراء واستئجار األراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة  -واستيراد
وتصدير  -والتسويق  -وتجارة المركبات وقطع غيارها  -وتملك االموال المنقولة وغير المنقولة
لتنفيذ غايات الشركة  -وإقامة المشاريع االسكانية والسياحية والمحالت التجارية والصناعية
وشراءها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ما عدا اعمال الوساطة العقارية .
• موقع الشركة الرئيسي  :بنفس موقع الشركة االم (شركة أبعاد األردن و اإلمارات لإلستثمار
التجاري) .
• تمتلك الشركة قطعة األرض رقم ( )75حوض الحواسية الغربي رقم ( )10من أراضي ناعور
بمساحة (  8.373دونم ) .
• ال يوجد موظفي لدى الشركة .
• ال يوجد فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها .
 2شركة سما أبعاد لإلستثمار (شركة مملوكة بالكامل لشركة أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار التجاري)• شركة ذات مسؤولية محدودة
•

برأسمال مقداره  3,234,444دينار أردني مدفوع بالكامل من قبل الشركة االم (شركة أبعاد
األردن واإلمارات لالستثمار التجاري)

• نشاط الشركة الرئيسي :االستثمار والتطوير في المشاريع االسكانية والعقارية والسياحية والمستشفيات
والمراكز العالجية والمجمعات التجارية وتشغيلها وإدارتها واالشراف عليها  -التأجير التمويلي
وتملك االموال المنقولة وغير المنقولة  -بيع وشراء وإستيراد وتصدير وتسويق واالتجار لتنفيذ
غايات الشركة – إدارة وتطوير واالستثمار في إنشاء وتشغيل الممتلكات والعقارات والمراكز –
شراء وبيع االراضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وتحسينها وفرزها وإيصال كافة الخدمات إليها .
• موقع الشركة الرئيسي  :بنفس موقع الشركة االم (شركة أبعاد األردن و اإلمارات لإلستثمار
التجاري) .
• تمتلك الشركة قطعة األرض رقم ( )95حوض قدقدا رقم ( )36من أراضي ناعور بمساحة
( 59.411دونم) .
• ال يوجد موظفي لدى الشركة .
• ال يوجد فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها .

-12-

ثالثا ً :
أ  :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية لكل واحد منهم -:
المنصب

تاريخ
العضوية

تاريخ
الميالد

ميشيل فايق

رئيس مجلس

30/04/2016

01/01/1946

ابراهيم الصايغ

اإلدارة

االسم
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المؤهل العلمي
وسنة التخرج

الخبرات

بكالوريوس إدارة  -رئيس مجلس اإلدارة لكافة شركات
مجموعة الصايغ .
عامة وعلوم
سياسية  -الجامعة  -رئيس مجلس ادارة دهانات ناشونال
في كافة فروعها .
االردنية 1971
 رئيس مجلس إدارة البنك التجارياألردني .
 عضو في مجلس أمناء جائزة الملك عبدهللا الثاني للعمل الحر والريادة  -عمان.
 الرئيس الفخري لنادي الفحيصاألرثوذكسي.
 عضو في المجلس المركزياألرثوذكسي.
 مؤسس ونائب رئيس اللجنه التنفيذيةفي الجمعية األرثوذكسية.
 رئيس فخري لجمعية يافا -عمان. عضو مجلس أمناء جمعية الشؤونالدولية.
 مؤسس ورئيس هيئة المديرين لمؤسسةفلسطين الدولية.
 عضو في اإلتحاد العربي لمنتجيالبويات والدهانات ممثالً عن األردن.
 عضو مجلس أمناء الجمعية األردنيةللعون الطبي للفلسطينيين.
 عضو مجلس أمناء الجمعية األردنيةللبحث العلمي.
 عضو مجلس أمناء جمعية يوم القدس عضو مجلس إدارة في بنك الجزيرةالسوداني األردني  /السودان.
 رئيس مجلس إدارة الشركة العربيةللصناعات الكهربائية.
 رئيس مجلس إدارة الشركة العربيةلصناعة الدهانات  /فلسطين.
 رئيس مجلس إدارة الشرق األوسطللطالء المميز  /عُمان.
 عضو فخري في جمعية الشركاتالصناعية الصغيرة والمتوسطة عمان.
 عضو المجلس االستشاري لكليةالهندسة التكنولوجية في جامعة
البلقاء التطبيقية عن العام - 2013
.2014

االسم

المنصب

تاريخ
العضوية

تاريخ
الميالد

المؤهل العلمي
وسنة التخرج

محمد علي محمد

عضو

30/04/2016

20/10/1971

بكالوريوس
اقتصاد 1995

القرعان

عبد النور نايف

عضو

فارس ميشيل

30/04/2016

30/04/2016

16/8/1982

بكالوريوس
هندسة صناعية

 مدير مصنع التعليب. مدير عام قناة رؤيا /محطة وطن للبثالفضائي
 -عضو مجلس إدارة مجموعة الصايغ

27/8/1980

بكالوريوس
فلسفة/جامعة
الالترات/ايطاليا
2003

 مــدرس لتــاريخ الحضارات الشرقيةوالفلسفة ،معهد دراسات القدس
 مدير تجاري -شركة شكري السلفيتي مدير تجاري وتسويق ،لباس الدوليةللتجارة
 عمليات الشحن الجوي ،مطار الملكةعلياء
 مدير مكتب ،شركة مصانع الدهاناتالوطنية  -عمان

فائق الصايغ

فارس يوسف

عضو

 مساعد المدير العام (اإلئتمان)  -البنكالتجاري األردني
 لديه خبرة مصرفية طويلة في مجالالتحليل الـمــالـي واإلئتمـاني وإعداد
دراســـات الجــــدوى االقـتـصـــادية
وتقييمـهــا ،واالستـشــارات الـمــالية
واإلدارية.
عمل في مجموعة من المؤسسات المالية
والبنوك منها  :البنك العقاري المصري،
الشركة االردنية لضمان القروض،
بنك اإلنماء الصناعي ،برنامج تعزيز
اإلنتاجية ،البنك األهلي األردني ،وفي
مجال تقديم االستشارات والتدريب مع
بعض الجهات اإلقليمية والدولية .

 14/09/2016ماجستير في إدارة  -مستشار مالي لمجموعة الصايغ.
 المدير العام /لشركة برنسلي.أعمال/جامعة
 شريك /شركة تدريبات لتطوير المهارات.ليدز/بريطانيا
1997
بكالوريوس في
المحاسبة
1994

عبد النور

عضو

الخبرات

30/04/2016

خلف حجازين
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ب  :أسماء ورتب أعضاء اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم -:
االسم

المنصب

تاريخ
العضوية

تاريخ
الميالد

المؤهل العلمي
وسنة التخرج

أحمد محمود

المدير المالي

1/1/2016

17/12/1962

بكالوريوس
محاسبة من
الجامعة االردنية
1984

كامل ابو احمد

الخبرات
 شـركــة أبـعــــاد األردن واإلمــاراتلإلستثمار التجاري (مدير عالقات
عامة ومساهمين)

رابعا ً  :أسماء كبار مالكي األسهم و عدد األسهم المملوكة لكل منهم ( كما في -: ) 31/12/2019
الرقم

االسم

عدد األسهم
كما في

()31/12/2018

()31/12/2019

.1

محمد عمر
علي بن حيدر
الحارثي

2500000

2500000

25%

.2

ميشيل فايق
ابراهيم الصايغ

1764855

17.64%

1,764,855

17.64%

3

ابراهيم فايق
ابراهيم الصايغ

1149147

11.49%

1149147

11.49%

4

فارس ميشيل
فايق الصايغ

1029468

9.6%

1029468

9.6%

5

البنك التجاري
األردني ويمثله
محمد علي
محمد القرعان

960000

9.6%

960,000

9.6%

6

عبير فريد
عيسى اغابي

512046

5.12%

512046

5.12%

النسبة %

-15-

عدد األسهم
كما في

النسبة %

خامسا ً  :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها -:
تم إنشاء الشركة في شهر نيسان  2007وقد حصلت على حق الشروع بالعمل بتاريخ  27/9/2007وتم
إدراجها في البورصة بتاريخ  .25/11/2007تمتلك الشركة مجموعة من األراضي في مناطق مختلفة
وقد خصصت الشركة مجموعة من تلك األراضي إلنشاء مشاريع سكنية ( بناء فلل ) في منطقة ناعور،
ولم تقتصر الشركة على المشاريع العقارية فقط بل اتجهت نحو قطاع التعليم حيث ساهمت في انشاء
جامعة للتكنولوجيا في مدينة العقبة  .وال يوجد للشركة حصة في السوق الخارجي حاليا ً  .ولم يتم إجراء
دراسة لتحديد حصة الشركة في السوق المحلي .
سادسا ً -:
ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا ً وخارجيا ً يشكلون  10%فأكثر من إجمالي
المشتريات  /أو المبيعات .
سابعا ً -:
 ال يوجد حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و األنظمةأو غيرها .
 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .ثامنا ً -:
أ  -ال يوجد أي قرارات صادره عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل
الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية .
ب  -ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة في الوقت الحالي .
تاسعا ً -:
أ  :الهيكل التنظيمي للشركة
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ب  :عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم :
الدرجة العلمية

2019

بكالوريوس

1

المجموع

 1موظف واحد

ج  :برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة
لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل و تدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية . 2019
عاشراً  :المخاطر التي تتعرض لها الشركة -:
 مخاطر العمل  :تتأثر الشركة بتقلبات السوق إال أن الشركة تعمل على التنويع في االستثمار و ذلك منأجل التقليل من اّثار الركود االقتصادي في حالة حدوثه .
 مخاطر سعر الصرف  :جميع الموجودات و المطلوبات للشركة بالدينار األردني .الحادي عشر  :اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية -:
قام مجلس إدارة الشركة بخطوات لغايات تخفيض النفقات والمحافظة على أصول الشركة وموجوداتها
األمر الذي سينعكس إيجابا ً في السنوات المقبلة على الشركة .
تفاصيل أراضي الشركة و أسماء المالكين -:
أ – أراضي ناعور :
 - 1اسم الحوض قدقدا  /رقم الحوض ( – )36رقم القطعة ( - )95رقم اللوحة (59.411 ( – )61
دونم) بإسم شركة سما أبعاد لالستثمار (شركة تابعة)
 - 2اسم الحوض بريح  /رقم الحوض ( – )34رقم القطعة ( – )94المساحة ( 50.623دونم ) بإسم
شركة أبعاد األردن و اإلمارات
 - 3اسم الحوض الحواسية الغربي  /رقم الحوض ( - )10رقم القطعة ( 17.791 ( - )47دونم )
بإسم شركة أبعاد األردن و اإلمارات
 - 4اسم الحوض الحواسية الغربي  /رقم الحوض ( – )10رقم القطعة ( - )75رقم اللوحة (- )12
المساحة (  8.373دونم ) بإسم شركة واحة أبعاد لالستثمار (شركة تابعة)
ب  -أراضي المفرق :
 - 1الصفاوي  /اسم الحوض – وادي علي – رقم الحوض ( - )5المساحة (  180.668دونم ) بإسم
شركة أبعاد األردن و اإلمارات
 - 2غدير العبد  /اسم الحوض – الشرقي – رقم الحوض ( – )3المساحة (  436.94دونم ) بإسم
شركة أبعاد األردن و اإلمارات
الثاني عشر :
ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط
الشركة الرئيسي .

-17-

الثالث عشر  -:السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة و األرباح الموزعة وصافي حقوق
المساهمين و أسعار األوراق المالية -:
البيان

 2019بالدينار

 2018بالدينار

 2017بالدينار

 2016بالدينار

 2015بالدينار

الخسائر المحققة
(حسب بيان الدخل)

()1327795

()788717

()576192

()27478

()162745

إجمالي الدخل
الشامل للسنة
(حسب بيان الدخل
الشامل)

()1327795

()788717

()576192

()27478

()162745

األرباح الموزعة

---

---

ــــــــ

____

____

صافي حقوق
المساهمين

5337627

6665422

7580967

8157156

8074634

أسعار األوراق
المالية
(القيمة السوقية)

0.42

0.42

0.38

0.42

0.53

 تم تأسيس الشركة بتاريخ 2/4/2007 حصلت الشركة على حق الشروع بالعمل بتاريخ 27/9/2007 -تم إدراج الشركة بالبورصة بتاريخ 26/11/2007
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الرابع عشر  :تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة المالية -:
البيان

المبلغ بالدينار ( ) 2019

المبلغ بالدينار ( ) 2018

إيرادات الشركة (فوائد بنكية)

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

مصاريف إدارية

()35154

()44860

مصروف تدني قيمة االراضي

()1304011

()753617

فوائد وعموالت بنكية

ـــــــــــــــــ

0

ارباح (خسائر) استبعاد اصول ومعدات

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

إيرادات أخرى (فوائد بنكية دائنة)

11370

9760

خسارة السنة

()1327795

()788717

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

بنود الدخل الشامل األخرى :
 التغير في القيمة العادلة للموجودات الماليةمن خالل بيان الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل للسنة

()1327795

()788717

حصة السهم من الخسارة

()0.13

()0.08

النسب المالية -:
الـبـيـــــان

النسبة ()2019

النسبة ()2018

معدل دوران السهم

8.76%

9.18%

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

 0.42مرة

 0.42مرة

نسبة النقدية (النقد/االلتزامات)

 2.39مرة

 2.32مرة

إجمالي االلتزامات إلى األصول

2.29%

1.85%

االلتزامات إلى حقوق الملكية

2.35%

1.88%

نسبة التداول (االصول المتداولة /
االلتزامات المتداولة)

 2.39مرة

 2.42مرة

حصة السهم من الخسارة

()0.13

()0.079

-19-

الخامس عشر  :التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة :
نظراً للظروف اإلقتصادية والتي تمثلت في حالة الكساد المزمن التي تعرض لها سوق العقارات وخاصه
في مجال تهيئة العقارات لغايات السكن ،باالضافة الى الظروف السياسية الراهنه ولدخول مستثمرين جدد
ممثلة بسعادة السيد ميشيل الصايغ والذي أصبح رئيسا ً لمجلس إدارة الشركة ،فإن الشركة ارتأت اعادة
هيكلة استثماراتها وبما يتماشى مع متطلبات السوق للوقوف على نقاط القوة والضعف وضمن إستراتيجية
واضحة ليصار إلى إعادة النظر في تلك اإلستثمارات وضمن منهجية مبنية على واقع السوق والظروف
الخارجية المحيطه وبشفافية عالية سيتم إتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن مصلحة الشركة والمحافظة
على حقوق المساهمين.
السادس عشر  :أتعاب التدقيق للشركة -:
بلغت أتعاب مدققي الحسابات لعام  )2900( 2018دينار شامالً ضريبة المبيعات لشركة أبعاد األردن
واإلمارات لإلستثمار التجاري
ولشركاتها التابعة (شركة سما أبعاد لإلستثمار – شركة واحة أبعاد لإلستثمار) .
السابع عشر :
 1عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31/12/2019 :عدد األسهم المملوكة كما في الشركات المسيطر عليها
الجنسية
من قبل أي منهم
31/12/2018 31/12/2019

الرقم

االسم

المنصب

1-

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

رئيس مجلس
اإلدارة

أردنية

1,762,855 1,764,855

شركة مصانع الدهانات
الوطنية

2-

شركة مصانع الدهانات الوطنية
ويمثلها فارس يوسف خلف حجازين

عضو

أردنية
أردنية

70,992

__

70,992

__

ال يوجد

3-

البنك التجاري األردني ويمثله
محمد علي محمد القرعان

عضو

أردنية
أردنية

960,000

__

960,000

__

ال يوجد

4-

عبد النور نايف عبد النور
عبد النور

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

أردنية

100,000

100,000

ال يوجد

5-

فارس ميشيل فايق الصايغ

عضو

أردنية

ال يوجد

1,029,468 1,029,468

 1كشف بالشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة كما في : 31/12/2019الرقم
1-

اسم الشركة المسيطر عليها الجنسية نوعها
شركة مصانع
الدهانات الوطنية

اردنية

الشخص المسيطر عليها

المنصب

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

رئيس
مجلس
االدارة
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عدد األسهم المملوكة كما في
2019

2018

70992

70992

 2عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية كما في : 31/12/2019الرقم
1-

االسم
أحمد محمود أبو احمد

المنصب

الشركات المسيطر
عدد األسهم المملوكة كما في
الجنسية
 31/12/2018 31/12/2019عليها من قبل أي منهم

مدير مالي

أردنية

___

___

ال يوجد

 - 3عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة (الزوجة واألوالد القصر فقط) كما
في :31/12/2019
الرقم

االسم

الصلة

عدد األسهم المملوكة كما في الشركات المسيطر عليها
الجنسية
من قبل أي منهم
31/12/2018 31/12/2019

1-

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ
____
____

زوجة
االوالد القصر

أردنية
__

___
___

___
___

2-

عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور
____
____

زوجة
االوالد القصر

أردنية
__

___
293,103

___
293,103

3-

فارس ميشيل فايق الصايغ
____
____

زوجة
االوالد القصر

أردنية
__

___
___

___
___

4-

فارس يوسف خلف حجازين
____
____

زوجة
االوالد القصر

أردنية
__

___
___

___
___

5-

محمد علي محمد القرعان
____
____

زوجة
االوالد القصر

أردنية
__

___
___

___
___

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 ال يوجد اوراق مالية مملوكة من قبل اقارب اعضاء االدارة العليا (الزوجة واالوالد القصر فقط) -ال يوجد ملكية الي شركات مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء االدارة التنفيذية (الزوجة واالوالد القصر فقط)

الثامن عشر -:
أ  :المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة لعام . 2019
المنصب

نفقات السفر
السنوية

إجمالي المزايا
السنوية

بدل التنقالت
الرواتب
السنوية
والمكافأت السنوية
____

 1,800دينار

____

 1,800دينار

____

 1,800دينار

____

 1,800دينار

____

 1,800دينار

____

 1,800دينار

 1,800دينار

____

 1,800دينار

 1,800دينار

____

 1,800دينار

الرقم

االسم

1-

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

2-

عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور

3-

فارس ميشيل فايق الصايغ

عضو

4-

فارس يوسف خلف حجازين

عضو

____

5-

محمد علي محمد القرعان

عضو

____

رئيس مجلس
اإلدارة
نائب رئيس
المجلس
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ب  :ال يوجد مزايا و مكافآت لموظفي اإلدارة العليا لعام . 2019
التاسع عشر -:
ال يوجد تبرعات و منح دفعتها الشركة خالل السنة المالية 2019
العشرون -:
ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة
أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في
الشركة أو أقاربهم.
إحدى و عشرون-:
بلغ عدد إجتماعات مجلس إدارة الشركة لعام  )6( 2019ستة إجتماعات .
أ  -:ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة .
ب  -:ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي .
ج  -اإلقرارات المطلوبة-:
 - 1يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل
السنة المالية التالية .
 – 2يقر مجلس اإلدارة بمسؤليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة .
االسم

المنصب

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

رئيس مجلس اإلدارة

عبد النور نايف عبدالنور عبدالنور

نائب رئيس مجلس اإلدارة

فارس ميشيل فايق الصايغ

عضو

محمد علي محمد القرعان

عضو

فارس يوسف خلف حجازين

عضو

التوقيع

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

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المدير المالي

االسم  :ميشيل فايق الصايغ

اإلسم :عبد النور نايف عبدالنور

االسم  :أحمد محمود أبو احمد
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تقرير الحوكمة
وفقا ً لتعليمات الحوكمة الصادرة باالستناد الحكام المادتين (/12ن) و (/118ب) من قانون االوراق المالية
رقم ( )18لسنة  2017والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية رقم ()146/2017
تاريخ 22/5/2017
يؤمن مجلس االدارة باهمية المؤسسية في تطوير وتحسين اداء ونتائج اعمال الشركة  ,ويتبنى افضل
القواعد والمعايير في تطبيق وتفعيل الحاكمية المؤسسية  ,ويلتزم المجلس بتطبيق تعليمات الحوكمة
االلزامية الصادرة عن هيئة االوراق المالية لعام . 2017
أ -اسماء اعضاء مجلس االدارة الحاليين خالل السنة وصفاتهم
الرقم

اسم العضو الطبيعي واالعتباري

1-

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

رئيس مجلس
اإلدارة

2-

عبدالنور نايف عبدالنور

نائب رئيس
مجلس االدارة

3-

فارس ميشيل فايق الصايغ

عضو

4-

البنك التجاري االردني

عضو

5-

شركة مصانع الدهانات الوطنية

عضو

المنصب

الصفة
غير تنفيذي
وغير مستقل
غير تنفيذي
ومستقل
غير تنفيذي
ومستقل
غير تنفيذي
ومستقل
غير تنفيذي
ومستقل

اسم الممثل االعتباري

محمد علي محمد القرعان
فارس يوسف خلف حجازين

الصفة

غير تنفيذي
ومستقل
غير تنفيذي
ومستقل

 بتاريخ  2018/ 7 / 12تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي تم بموجبه تخفيض اعضاء مجلساالدارة الى خمسة بدال من ستة وتخفيض عدد االسهم المؤهلة لعضوية مجلس االدارة من  50000الف
سهم الى  1000سهم  ,وقد قدم السيد عبدالمطلب ابو حجلة استقالته على اثرها بنفس التاريخ  ,علما ان
جميع االعضاء الحاليين غير مستقيلين .
ب -عضويات اعضاء مجالس االدارة المساهمة العامة االخرى حسب بحكام المادة  17هـ
1-

ميشيل فايق ابراهيم الصايغ رئيس مجلس ادارة البنك التجاري االردني عضو مجلس ادارة شركة االردن االولى

2-

عضو مجلس ادارة شركة االردن االولى

عبدالنور نايف عبدالنور

عضو مجلس ادارة  /البنك التجاري االردني
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ب -عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل عام  2019مع بيان االعضاء الحاضرين ست جلسات
الرقم

اال�سم

جلسة رقم

جلسة رقم

جلسة رقم

جلسة رقم

جلسة رقم

جلسة رقم

 1تاريخ

 2تاريخ

 3تاريخ

 4تاريخ

 5تاريخ

 6تاريخ

21/11/2019 17/10/2019 15/7/2019 20/6/2019 25/4/2019 15/2/2019

-١

السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

-٢

عبدالمطلب فارس حمدهللا ابوحجلة

حاضر

حاضر

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

-٣

عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

-٤

فارس ميشيل فائق الصايغ

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

-٥

محمد علي محمد القرعان

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

-٦

فارس يوسف خلف حجازين

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ج -اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة :
 لجنة التدقيق  :بلغت اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام  2019اربع جلسات كما يلي:مؤهالت وخبرات

الرقم

اسماء اعضاء اللجنة

-١

محمد علي محمد القرعان

بكالوريوس اقتصاد 1995
ولديه خبرات طويلة في
التحليل المالي واالئتماني
وعمل في مجموعة من
المؤسسات المالية والمصرفية
ويعمل حاليا مساعد المدير
العام  /البنك التجاري االردني

فارس يوسف خلف حجازين

بكالوريوس فلسفة/ايطاليا
 2003ويعمل حاليا مدير
مكتب  ,شركة مصانع
الدهانات الوطنية

رئيس اللجنة

-٢

 -عضوا

عبدالنور نايف عبدالنور -
-٣

عضوا تمت اضافته بتاريخ
20/9/2018

اعضاء اللجنة

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

اجتماع رقم

 1تاريخ

 2تاريخ

 3تاريخ

 4تاريخ

10/10/2019 11/7/2019 18/4/2019 19/2/2019

ماجستير في ادارة االعمال
/بريطانيا  1997/ويعمل
حاليا مستشار مالي لمجموعة
الصايغ
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حاضر

حاضر

حاضر
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حاضر

 لم تجتمع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام 2019 2لجنة الترشيحات والمكافآت وتتالف من -: فارس ميشيل فائق الصايغ  -رئيس اللجنة – غير تنفيذي ومستقل عبدالنور نايف عبدالنور – عضوا – غير تنفيذي ومستقل فارس يوسف خلف حجازين – عضوا – غير تنفيذي ومستقل● لم تجتمع لجنة الترشيحات والمكا فآت خالل عام 2019
 3لجنة الحوكمة وتتألف من السادة: عبدالنور نايف عبدالنور – رئيس اللجنة – غير تنفيذي ومستقل فارس ميشيل فائق الصايغ – عضوا – غير تنفيذي ومستقل فارس يوسف خلف حجازين – عضوا – غير تنفيذي ومستقل● لم تجتمع لجنة الحوكمة خالل عام 2019
 4لجنة المخاطر وتتألف من السادة: فارس يوسف خلف حجازين – رئيس اللجنة – غير تنفيذي ومستقل فارس ميشيل فايق الصايغ – عضوا – غير تنفيذي ومستقل عبدالنور نايف عبدالنور – عضوا – غير تنفيذي ومستقل● لم تجتمع لجنة المخاطر خالل عام 2019
د  -اسماء االشخاص الذين يشغلون المناصب التنفيذية في الشركة:
 احمد محمود كامل ابواحمد – المدير الماليهـ  -يقوم السيد احمد محمود كامل ابو احمد – المدير المالي بمهام ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.
يقر رئيس مجلس االدارة بصحة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير الحوكمة.
رئيس مجلس االدارة
ميشيل فايق الصايغ
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ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻌﺎد ا ردن واﻣﺎرات ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎري
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2019
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2019
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2019
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2019
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2019
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول 2019
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(

-42-

ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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ﺷرﻛﺔ أﺑﻌﺎد اﻷردن واﻹﻣﺎرات ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
إﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول  ) 2019ﯾﺗﺑﻊ (
)ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ(
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