ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرون
ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2020/12/31

2020

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

 .1ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﻳـﺔ ذ.م.م
وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺷﺤﺎدﻩ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻫﺪﻳﺐ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

 .2ﺷﺮﻛﺔ اﺳـﺮار ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﻳـﺔ ذ.م.م
وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪس  /ﻋﻤﺎر واﺋﻞ ﻋﺰت اﻟﺴﺠﺪي

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 2020/10/27

 .3اﻟﻤﺮﺣﻮم وﻟﻴﺪ ﻣﺜﻘـﺎل داود ﻋﺼﻔﻮر

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺳﺎﺑﻘـﺎً
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ 2020/10/09

 .4ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻮي اﻟﺴﺤﻴﻤﺎت

ﻋﻀﻮ

 .5ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﻳﺔ

ﻋﻀﻮ

وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر /أﺳﺎﻣﻪ رﺳﺘﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎﺿﻲ
ﻋﻀﻮ

 .6اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻀﻤـﺎن اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ  /ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓـﻠﻴﺢ اﻟﻘﻀﺎﻩ

ﻋﻀﻮ

 .7ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻴﻢ دﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﻳﺔ ذ.م.م
وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ  /ﻓـﺎﻳﺰ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺷﺘﻴﺎن اﻟﻀﻤﻮر

ﻋﻀﻮ

 .8ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﺠﺎرة ذ.م.م
وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ  /ﻣﻌـﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺤﻴﻤﺎت

ﻋﻀﻮ

 .9ﺷﺮﻛﺔ ﺻـﺪﻳـﻖ اﺑـﻮ ﺳـﻴـﺪو ﻟﻠـﺘﺠـﺎرة
وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ  /ﺑﻜﺮ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﻤﺮ اﺑﻮ ﺳﻴﺪو

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻴﺪ  /ﻣﺎزن ﻣﺼﺒﺎح أﺣﻤﺪ ﻗﺪﻳﻤﺎت ﻗـﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻟﺴﺎدة  /اﻟﻤﻬﻨﻴﻮن اﻟﻌﺮب – ﻣﺴﺘﺸﺎرون وﻣﺤﺎﺳﺒﻮن ﻗـﺎﻧﻮﻧﻴﻮن
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ﻛﻠﻣﺔ رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ ،

ﻳﺳرﻧﻲ أن أﻗـدم ﻟﻛم ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ . 2020/12/31
ان ﻣوﺟودات ﺷرﻛﺗﻛم ﺗﺗرﻛز ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ أر ٍ
اض ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺑﺈﺳم اﻟﺷرﻛﺔ ذاﺗﻬﺎ أو ﺑﺈﺳم ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺣﻠﻳﻔﺔ  ،وأن ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﺗوزﻳﻊ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﻧوﻳﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ ﻟدﻳﻬﺎ  .إﻻ أن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي ﺗرﻛﺗﻪ ﺑﻌض
اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ظروف اﻟﺳوق واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ

ﺿﻌف اﻟطﻠب وزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات  .وأﻣﺎ ﺳوق اﻷﺳﻬم ﻓﺄﻧﻪ ﻻ ﻳزاﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﺢ اﻟﺳﻳوﻟﺔ وﺗردد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن وﺧﺷﻳﺗﻬم
ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺳﺗﻣرار اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﺗﻘﻠب اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ إﺳﺗﻣرار إﻧﺧﻔﺎض

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻸﺳﻬم وﺑﺷﻛﻝ ﻻ ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺳﻬم .

ﻛﻣﺎ أن ﺗﻔﺷﻲ ﻓﻳروس ﻛورﻧـﺎ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم  2020أدى إﻟﻰ ﺣدوث أزﻣﺔ إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﺗﻌطﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻷﻧﺷطﺔ

اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ  ،اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .

ﺗُـظﻬر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻌﺎم  2020أن ﻣﺟﻣوع ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻠﻐت ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺑﺣدود ) (63.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎ اًر  ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻐت
ﻗﻳﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﺑﺣدود ) (50.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎ اًر  ،ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ  ،واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك أﻧﻪ ﻗد

ﺗم ﻋﻛس أﺛر اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻌض إﺳﺗﺛﻣﺎ ارت اﻟﺷرﻛﺔ دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟزﻳﺎدة ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات  ،وذﻟك ﺗﻣﺎﺷﻳﺎً ﻣﻊ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻷﻧظﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .

اﻟﺳﻳدات واﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،
ﺳﺗﺳﺗﻣر إدارة ﺷرﻛﺗﻛم ﺑﺑذﻝ ﻛﻝ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ  ،وأﻧﻧـﺎ ﻧﻌﺗﻘد أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺎم  2021ﺳﺗﻛون ﺑﺄذن

اﷲ أﻛﺛر إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ  ،وﺑﺣﻳث ﺗﺗﺻﺎﻋد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻷﻓﺿﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻳﻬﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم ﺗﺳدﻳد ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﻣدﻳوﻧﻳﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .
أﻧﺗﻬز ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻲ وﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن زﻣﻼﺋﻲ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻷﺗﻘدم ﻟﻛم ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر  ،ﺳﺎﺋﻼً اﻟﻣوﻟﻰ
ﻋز وﺟﻝ أن ﻳوﻓﻘﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﺧﻳر واﻟﻧﺟﺎح ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﺧﻳر ﻟﻬذا اﻟوطن .
واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ ،،،
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﻣﻬﻧدس ﺷﺣﺎدﻩ اﺑو ﻫدﻳب
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ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻳﺳر ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع أن ﻳرﺣب ﺑﻛم ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﻧوي اﻟﻌﺎدي وأن ﻳﻘدم ﻟﻛم
ﺗﻘرﻳرﻩ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرون واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ  31ﻛﺎﻧون أوﻝ . 2020
 -1أ – أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ :

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ  :اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎري واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺷرﻛﺎت .
وﺗﺗﺿﻣن ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 إﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬــﺎ وﻣﺻــﺎدر ﺗﻣوﻳﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ أوﺟــﻪ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ
واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻟزراﻋﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت .
 إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ واﻻﺷﺗراك واﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻣـﻊ أﺷـﺧﺎص طﺑﻳﻌﻳـﻳن أو إﻋﺗﺑـﺎرﻳﻳن ﻓـﻲ ﺗﻣﻠـك ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ
اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ وأدارﺗﻬﺎ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻳﻬﺎ .

 إﻋداد وﺗﻘدﻳم اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻷدارﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت .

 ﺷراء واﻗﺗﻧﺎء واﻷﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ أو ﺑﻌض أﻋﻣﺎﻝ أو أﻣﻼك أو اﻟﺗ ازﻣـﺎت أي ﺷـﺧص أو ﺷـرﻛﺔ ﺗﻘـوم ﺑﺎﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻣﺻـرح ﻟﻬـذﻩ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ وأن ﺗﺣوز أي ﻋﻘﺎر أو أﻳﺔ ﺣﻘوق ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺷرﻛﺔ .

 اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺻــرف ﺑﺄﻣواﻟﻬــﺎ اﻟﻣﻧﻘوﻟــﺔ وﻏﻳــر اﻟﻣﻧﻘوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﺗــﺎج اﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘررﻫــﺎ ﻣــن ﺣــﻳن اﻟــﻰ أﺧــر وﻓــق أﺣﻛــﺎم
اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣرﻋﻳﺔ .

 ﺗﺄﺳﻳس ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻣﻠك أﺳﻬم أو ﺣﺻص ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣـدودة أو ﺷـرﻛﺎت ﺗوﺻـﻳﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻬم ﺳواء داﺧﻝ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ أو أن ﺗﺻﻔﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺷـرﻛﺔ أو ﺗﺑﻳـﻊ ﺣﺻﺻـﻬﺎ ﻓﻳﻬـﺎ ﻛﻠﻳـﺎً أو ﺟزﺋﻳـﺎً وﻓﻘـﺎً

ﻟﻠﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣرﻋﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ .
ب -اﻣﺎﻛن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ وﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻳﻬﺎ :

ﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن -أم اذﻳﻧﺔ – ﺷﺎرع ﺷط اﻟﻌرب وﻻ ﻳوﺟد ﻟﻬﺎ أﻳﺔ ﻓروع داﺧﻝ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻳﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣوظﻔﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ( 8 ) 2020ﻣوظﻔﻳن .
اﻟرﺳﻣﺎﻟﻲ :
ج -ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أ

ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2020/12/31ﻣﺑﻠﻎ ) (54,192,607دﻳﻧﺎر وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ

) (40,036,538دﻳﻧﺎرٕ ،واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻬم ﻗﺻﻳرة اﻻﺟﻝ وطوﻳﻠﺔ اﻻﺟﻝ وﺑرﺳم اﻟﺑﻳﻊ ﺑﻣﺑﻠﻎ ) (2,767,296دﻳﻧﺎر ٕ ،واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
ﺷرﻛﺎت ﺣﻠﻳﻔﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ) (11,346,212دﻳﻧﺎر  ،وأﻳﺿﺎً ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻬﻼك ) (42,561دﻳﻧﺎر .
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 - 2اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﻳﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :
 اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :• ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات م.ع
ﺗﺎﺳﺳت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ )ﻗﺎﺑﺿﺔ( ﺗﺣت رﻗم ) (343ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2001/06/13ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻗدرﻩ ) (500,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﺔ ) (%80ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات ٕوادارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ  .وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم
أذﻳﻧﺔ  -وﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ) اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع (  .وﺗﻣﺗﻠك ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﻬم .
* ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺑراج اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (12135ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2006/05/17ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن  -أم أذﻳﻧﻪ  -وﻻ ﻳوﺟد
ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻌﺔ ارض ﻓﻲ وﺳط ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن وﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع ﺳﻳﺎﺣﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ) ﻗرﻳﺔ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ( .
* ﺷرﻛﺔ اﻳﻼف ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (12196ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2006/05/29ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﺷراء اﻷراﺿﻲ وأﻗﺎﻣﺔ ﺷﻘق ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ
ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن  ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع(
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
ارﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ )ﻋﺑدون  /ﻋﻣﺎن( وﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺷﻘق ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ .
* اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻟﻸﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺗدرﻳب ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (12675ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2006/08/08ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (18,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %75ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻬم  ،وﻣن أﻫم ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻷﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻋﻘد اﻟدورات اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ
واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر واﻟﺗدرﻳب واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﺔ– وﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ
ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن  ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع(  .وﺗﻣﺗﻠك
ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﻬم .
* ﺷرﻛﺔ اﺟﺣرة ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (13559ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2007/01/18ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﺗﻣﻠك اﻻﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﺷراء أراﺿﻲ وﺑﻧﺎء ﺷﻘق ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺑﻳﻌﻬﺎ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ
إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع(  .وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻌﺔ أرض ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
* ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (14310ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2007/05/17ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %50ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ
ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻌﺔ أرض ﻓﻲ اﻟزرﻗﺎء .
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* ﺷرﻛﺔ اﻟطﻠﻪ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (14312ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2007/05/17ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %50ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ
ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .
أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
* ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻧوراﻣﺎ ﻋﻣﺎن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (14322ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2007/05/20ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %65.5ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣواﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن –أم أذﻳﻧﻪ– وﻻ ﻳوﺟد
ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن  ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ) اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ( .
أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
* ﺷرﻛﺔ اﻟوﺟﻪ اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (14355ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2007/05/24ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو ﺷراء أراﺿﻲ وﻓرزﻫﺎ وﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺑﻳﻌﻬﺎ ٕواﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣواﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن  ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن وﻣﺣﻔظﺔ أﺳﻬم.
)اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
* ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﻣﺎن ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (15489ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/01/08ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %52.7ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ
ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .
أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
* ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻳب ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (15488ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/01/08ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %86.5ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ
ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .
أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
* ﺷرﻛﺔ اﻟدﻳﻣوﻣﻪ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (15639ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/02/02ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ
ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻌﺔ أرض ﻓﻲ وﺳط ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن .
* ﺷرﻛﺔ اﻟظﺎﻫر ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م

ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (16488ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/05/28ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %50ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ

ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .

أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
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* ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘطﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﻪ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ذ.م.م

ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (16573ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/06/10ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ
ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .

وﺗﻣﺗﻠك أﺳﻬم ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات .

* ﺷرﻛﺔ ﺗﻝ اﻟﻘﻣر ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (16698ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/07/02ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر  ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ

ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع(.

أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن واﻟزرﻗﺎء .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا

* ﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻓق ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (16700ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/07/02ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر  ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ

ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .

أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا

* ﺷرﻛﺔ اﻧﺳﺎم ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م

ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (19217ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2009/07/16ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر  ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %81ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ

ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .

أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا

* ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳرة ﻟﻼﺳﺗﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (23074ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2010/10/19ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر  ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %100ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – أم أذﻳﻧﻪ – وﻻ

ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع( .

أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا
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 اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﻳﻠﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :* ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات م.ع :

ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (287ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ، 1995/06/24ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (49,625,545دﻳﻧﺎر  ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %45.5ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻻراﺿﻲ وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻛﺎﻧﻳﺔ وﺑﻳﻌﻬﺎ وﺗﺄﺟﻳرﻫﺎ ٕ ،واﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ

اوﺟﻪ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  .ﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – ﺷﺎرع وﺻﻔﻲ اﻟﺗﻝ  -وﻻ ﻳوﺟد ﻟﻬﺎ ﻓروع  ،وﻋدد ﻣوظﻔﻳﻬﺎ ) . (8وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ

أراﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن  ،وﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ م.ع  -ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن  ، -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت
أﺧرى ﻓﻲ أﺳﻬم وﺷرﻛﺎت .

* ﺷرﻛﺔ اﻻﻓﺻﺎح ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (19218ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2009/07/16ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر  ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %50ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – ﺷﺎرع وﺻﻔﻲ

اﻟﺗﻝ – وﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ م.ع( .
أرﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا

* ﺷرﻛﺔ ﻧور اﻟﺷرق ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (15896ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/03/04ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %38.6ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – ﺷﺎرع وﺻﻔﻲ

اﻟﺗﻝ – وﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ م.ع( .
أرﺿﻲ ﻓﻲ اﻟزرﻗﺎء .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا

* ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻠﺣق ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م

ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (16699ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/07/02ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر  ،وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %25.7ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  ،وﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – ﺷﺎرع وﺻﻔﻲ

اﻟﺗﻝ – وﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔﻳن وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ م.ع( .
أرﺿﻲ ﻓﻲ اﻟزرﻗﺎء .
وﺗﻣﺗﻠك ﻗطﻊ ا

* اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺧرﺳﺎﻧﻳﺔ ذ.م.م :

ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺣت رﻗم ) (4523ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1996/07/14ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗدرﻩ ) (10,000دﻳﻧﺎر وﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق

اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %50ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ .

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻫو إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﻬم  ،وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻧﺗﺎج ﺟﻣﻳﻊ اﻧواع اﻟﺑﺎطون اﻟﺟﺎﻫز واﻟﻛﻧدرﻳن واﻟطوب ٕواﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﻛﺎن ﻟذوي اﻟدﺧﻝ اﻟﻣﺣدود ٕواﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر  ،ﺗﻘﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻋﻣﺎن – ﺷﺎرع وﺻﻔﻲ اﻟﺗﻝ  -وﻻ

ﻳوﺟد ﻟﻬﺎ ﻓروع  ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻟدﻳﻬﺎ ﻣوظﻔون  ،وﺗدار ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ م.ع(  .وﺗﻣﺗﻠك

ﻗطﻊ أارﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن .
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 – 3أ – أﺳﻣﺎء أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻧﺑذة ﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ واﺣد ﻣﻧﻬم :
رﻗم

اﻻﺳم

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﻳد  /ﺷﺣﺎدﻩ ﻋﺑداﷲ اﻟﺣﻣد اﺑو ﻫدﻳب
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1957م .
1
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن 2019/04/24
اﻟﻣﻬﻧدس  /ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم 1964م .
2
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﺳرار ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2019/04/24
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت
 3ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1936م .
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2019/04/24
4

5

6

7

اﻟدﻛﺗور  /اﺳﺎﻣﻪ رﺳﺗم ﻋزﻳز ﻣﺎﺿﻲ
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1954م .
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟرﺑﻳﻊ اﻟﻣﺗﻣﻳز ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2011/04/17
اﻟﺳﻳد  /ﻣﻌن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1966م .
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 1995/04/17
اﻟﺳﻳد  /ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻓﻠﻳﺢ اﻟﻘﺿﺎﻩ
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1968م .
ﻣﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن 1995/04/17
اﻟﺳﻳد  /ﻓﺎﻳز ﺳﻠﻳﻣﺎن اﺷﺗﻳﺎن اﻟﺿﻣور
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1956م.
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ ﻧﺳﻳم دﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 2019/04/24

اﻟﺳﻳد  /ﺑﻛر ﺻدﻳق ﻋﻣر اﺑو ﺳﻳدو
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1978م.
8
ﻣﻣﺛﻝ ﺷرﻛﺔ ﺻدﻳق اﺑو ﺳﻳدو ﻟﻠﺗﺟﺎرة
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن 2019/04/24
اﻟﻣرﺣوم  /وﻟـﻳـد ﻣﺛﻘـﺎﻝ داود ﻋﺻﻔور
ﻣواﻟﻳد ﻋﺎم  1932م .
9
ﻋﺿو اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن 1995/04/17
ﺗوﻓﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2020/10/09

اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
رﺋﻳس
اﻟﻣﺟﻠس

ﻧﺎﺋب
اﻟرﺋﻳس

ﻋﺿو

ﻋﺿو

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﻳﺔ
وﺗﺧطﻳط ﻣدن
)(1981

اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺧرى
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر ﻣﻌﺎن
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوﺗﺎس اﻟﻌرﺑﻳﺔ

ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
ﻫﻧدﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات
)(1990
ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﻳﺔ
)(1960
دﻛﺗوراﻩ ﻫﻧدﺳﺔ
إﻧﺷﺎﺋﻳﺔ
)(1981

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
رﻳﺎﺿﻳﺎت
)(1994

ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻻﺳﻛﺎن
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ م.ع

ﻋﺿو

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
إدارة ﻋﺎﻣﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻋﺿو

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
إدارة أﻋﻣﺎﻝ
)(1980

ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﻳﺛﺎق ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ م.ع
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ ﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎرات م.ع

ﻋﺿو

ﻋﺿو

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
إدارة أﻋﻣﺎﻝ
)(1998
ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر إدارة
أﻋﻣﺎﻝ 2011

ﻧﺎﺋب
اﻟرﺋﻳس
ﺳﺎﺑﻘﺎً

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر
ﺳﻳﺎﺳﺔ واﻗﺗﺻﺎد
)(1958
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ﻻ ﻳوﺟد

اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة :
اﻻﺳــــــــم

اﻟـﺧـﺑـرات اﻟـﻌـﻣـﻠـﻳـﺔ وأﻣـﺎﻛـن اﻟـﻌـﻣـﻝ

رﻗم
 1ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺷﺣﺎدﻩ ﻋﺑداﷲ اﻟﺣﻣد اﺑو ﻫدﻳب

1999 - 1996
1996 - 1993
2004 - 2000
2007 - 2000
2007 - 2005
2009 - 2008
 2011ﺣﺗﻰ اﻻن
 2012ﺣﺗﻰ اﻻن
 2012ﺣﺗﻰ اﻻن
 2013ﺣﺗﻰ اﻻن
2017 - 2013
2017 – 2014
 2019ﺣﺗﻰ اﻻن
1990 – 1985
 2اﻟﻣﻬﻧدس  /ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي
1995 – 1990
2002 – 1995
2013 – 2011
2017 - 2015
 2002ﺣﺗﻰ اﻻن
 2008ﺣﺗﻰ اﻻن
 1995ﺣﺗﻰ اﻻن
 2005ﺣﺗﻰ اﻻن
 2019ﺣﺗﻰ اﻻن
 2020ﺣﺗﻰ اﻻن
 3ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬﻧدس/ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت 1964 – 1960
1969 – 1964
1971 – 1969
1973 – 1971
1976 – 1973
1979 – 1976
1984 – 1979
1985 – 1978
1994 – 1980
1984 – 1978
1991 – 1989
1991 – 1991
2001 – 1991
2016 - 2013
2017 - 2001
4

اﻟﺳﻳد  /ﻣﻌن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

- 1989
– 1991
– 1995
– 1996
- 2001

1991
1995
1996
2001
2019

ﻣﺳﺎﻋد اﻣﻳن ﻋﻣﺎن اﻟﻛﺑرى ﻟﺷؤون اﻟﺗﺧطﻳط
ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﻌطﺎءات ﻓﻲ اﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻛﺑرى
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺳﻠطﺔ اﻗﻠﻳم اﻟﺑﺗراء
ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺳﻠطﺔ اﻗﻠﻳم اﻟﺑﺗراء
ﻣدﻳر ﻋﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﻛﺎن واﻟﺗطوﻳر اﻟﺣﺿري
وزﻳر ﻟﻠﺷؤون اﻟﺑﻠدﻳﺔ
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻣﻧﺎء اﻟﺻﻧدوق اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺎدﻳﺔ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻔرق اﻟﺗﻧﻣوﻳﺔ
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻣﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻻوﺳط
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻﻋﻳﺎن
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ دار اﻟدواء م.ع
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻬﻧدس ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻋد
ﻣدﻳر داﺋرة اوراﻛﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن وﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  /ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺷرﻛﺎت ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻردﻧﻳﺔ int@j
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ادارﻳﺔ – اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻻردﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳﺑﺎت
ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺎت اﻟﻣﺗـﻘدﻣﺔ
ﻣدﻳر ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎر ﻟﻠﺣﻠوﻝ اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﻳن ﻟﺗطوﻳر اﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻼم ﻟﻼﻋﻼم اﻟﻣرﺋﻲ واﻟﻣﺳﻣوع )ﺣﻳﺎة اف ام(
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻬﻧدس ﻓﻲ و ازرة اﻻﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣدﻳر ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﻣﺳؤوﻝ ﻋن ﺗﺧطﻳط اﻟطرق واﻟﻣطﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﻳط
وﻛﻳﻝ و ازرة اﻟﻧﻘﻝ
اﻋﻣﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ  /ﻣﻛﺗب اﺳﺗﺷﺎري ٕوادارة ﻣﺷﺎرﻳﻊ
وزﻳر اﻟﻧﻘﻝ
وزﻳر دوﻟﺔ ﻟﺷؤون رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء و وزﻳر اﻟﻧﻘﻝ
ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻳرﻣوك
ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ
ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎري
اﻣﻳن ﻋﻣﺎن اﻟﻛﺑرى
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس وزراء – وزﻳر اﻟﻧﻘﻝ واﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻣﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗ ار
ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻻﻋﻳﺎن
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻣﻧﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗ ار
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت  -ﺳﺎﺑﻘـًﺎ
ﻣﺳؤوﻝ إﻧﺗـﺎج  /اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺑﺻرﻳﺎت
ﻣدﻳر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﻳر ﻋﺎم  /اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة وﻣدﻳر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت م.ع
ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
رﺋﻳس  /ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت  -ﺳﺎﺑﻘﺎً
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5

اﻟﺳﻳد  /اﺳﺎﻣﻪ رﺳﺗم ﻋزﻳز ﻣﺎﺿﻲ

1996 - 1981
 1983ﺣﺗﻰ اﻻن
 2008ﺣﺗﻰ اﻻن
 2008ﺣﺗﻰ اﻻن

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد وأﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﻳﺔ
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن  /اﻹﺋﺗﻼف ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ )ﻣﺎﺿﻲ وﺷرﻛﺎﻫم(
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻘﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﻬﺿﺎب ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

6

اﻟﺳﻳد  /ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻓﻠﻳﺢ اﻟﻘﺿﺎﻩ

7

اﻟﺳﻳد  /ﻓﺎﻳز ﺳﻠﻳﻣﺎن اﺷﺗﻳﺎن اﻟﺿﻣور

8

اﻟﺳﻳد  /ﺑﻛر ﺻدﻳق ﻋﻣر اﺑو ﺳـﻳدو

9

اﻟﻣرﺣوم  /وﻟـﻳـد ﻣﺛﻘـﺎﻝ داود ﻋﺻﻔور

2011 - 2006
2017 - 2011
 2017ﺣﺗﻰ اﻻن
2015 - 2011
2010 – 1984
1983 - 1980
1993 – 1980
2019 - 2018
2009 - 1999
2008 - 2000
2009 - 2003
 2005ﺣﺗﻰ اﻻن
 2010ﺣﺗﻰ اﻻن
 2013ﺣﺗﻰ اﻻن
2020 - 1960
1980 – 1962
1980 – 1977
1981 – 1977
1980 – 1970
1984 - 1980
1994 - 1993
1997 – 1994
1997 – 1995
2003 – 1997
2020 - 1970
2011 – 2007
2020 - 2011

رﺋﻳس ﻗﺳم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣدﻳر ﻣدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣدﻳر ادارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم  /ﺷرﻛﺔ اﺑﻌﺎد اﻻردن واﻻﻣﺎرات ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ
ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم وﻣدﻳر اﻟﺷؤون اﻹدارﻳﺔ  /اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﺳورﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ اﻟﺑري
رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻛﻔﺎﻻت واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻻردﻧﻲ
رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﻪ ﻟدى ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻻردﻧﻳﺔ )اورﻧﺞ(
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ دارﻛم ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ ﺟراﺳﻳﺎ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳن
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس ادارة وﻣدﻳر ﻋﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻧﻳﻠﻲ ﻟﻠدواﺟن )روﻣﺎﻧﻳﺎ(
ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗدﻗﻳق ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻧﻳﻠﻲ )روﻣﺎﻧﻳﺎ(
ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ ﺳﻳﻠﻳﻛت ﻧوﺛرﺑﻛوم ﻟﻼﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ واﻻﻋﻼف )روﻣﺎﻧﻳﺎ(
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس ادارة ﺳﻳدو ﻳوﻧﻳون ﻟﻠﺗطوﻳر اﻟﻌﻘﺎري )روﻣﺎﻧﻳﺎ(
ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻣﻳﺎﻝ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت )دﺑﻲ(
اﻣﻳن ﺳر ﺛم رﺋﻳس ﻧﺎدي اﻟﺳﻳﺎرات اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻻردﻧﻲ
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﻏرﻓﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻣﺎن
ﻧﺎﺋب اﻣﻳن ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻋﻣﺎن
ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎري
ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
وزﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة
وزﻳر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ
رﺋﻳس ﻟﺟﻧﺔ إدارة ﺳوق ﻋﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ اﻻﺳﻳوي ﻟﻼﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺧطوط اﻟﺟوﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻧﺎﺋب ﺳﻣو رﺋﻳس اﻟﺻﻧدوق اﻻردﻧﻲ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻔﺎة اﻟﺑﺗروﻝ اﻻردﻧﻳﺔ
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻔﺎة اﻟﺑﺗروﻝ اﻻردﻧﻳﺔ

ب -أﺳﻣﺎء ورﺗب أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻧﺑذﻩ ﺗﻌرﻳﻔﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ ﻣﻧﻬم واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ :
رﻗم

االسم

السيد /
مازن مصباح احمد القديمات
1
مواليد عام  1970م
تاريخ التعيين  2002/03/05م

السيد /
شادي عبدالقادر حسين برھومة
2
مواليد عام  1979م
تاريخ التعيين 2005/12/17

المنصب

المدير المالي
وقائم بأعمال
المدير العام

مدير
الحسابات

اﻟـﺧـﺑـرات اﻟـﻌـﻣـﻠـﻳـﺔ وأﻣـﺎﻛـن اﻟـﻌـﻣـﻝ

المؤھل العلمي

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
وﺗﻣوﻳﻝ
) ( 1992
ACPA

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
) ( 2002
ACPA

1998 – 1994
2001 – 1998
2001 - 2001
2010 - 2002
 2006ﺣﺗﻰ اﻻن
2010 - 2007
 2008ﺣﺗﻰ اﻻن
 2011ﺣﺗﻰ اﻻن
 2020ﺣﺗﻰ اﻻن

ﻣﺣﺎﺳب رﺋﻳﺳﻲ ﺷرﻛﺔ اﻻﺳد ﻟﻠﻛﻣﺑﻳوﺗر
ﻣدﻳر ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت
ﻣدﻳر ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻟﺗﺟﺎرة اﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻣدﻳر ﺣﺳﺎﺑﺎت  /اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذ.م.م
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  /اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات م.ع
ﻣدﻳر ﻣــﺎﻟﻲ  /اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس وﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ ﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

 2005 – 2002ﻣﺣﺎﺳب  /ﺷرﻛﺔ ﺳوﻓت ﻟﻠورق اﻟﺻﺣﻲ
 2010 – 2005ﻣﺣﺎﺳب رﺋﻳﺳﻲ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع
 2011ﺣﺗﻰ اﻻن ﻣ ـدﻳر ﺣﺳ ـﺎﺑﺎت اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع

* أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺧص ﺑﺎﻗﻲ ﻣدراء اﻹدارات اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻷﺧرى ﻓﻬﻲ وظﺎﺋف ﺷﺎﻏرة .
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 – 4أﺳﻣﺎء ﻛﺑﺎر ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷﺳﻬم وﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ :
الرقم

1
2
3
4
5

عدد اسھم
2020/12/31

االسم

ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

النسبة

%19.70

9,258,414

ﻣﻌن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة

ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

عدد اسھم
2019/12/31

7,666,801

النسبة

%16.31

5,636,698

%11.99

5,586,698

%11.89

3,741,634

%7.96

3,741,634

%7.96

2,610,389

%5.55

2,610,389

%5.55

2,570,985

%5.47

2,570,985

%5.47

 – 5اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺿﻣن ﻗطﺎع ﻧﺷﺎطﻬﺎ :
ﺑــﺎﻟﻧظر اﻟــﻰ طﺑﻳﻌــﺔ ﻋﻣــﻝ اﻟﺷــرﻛﺔ وﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬﺎ  ،ﻓﺄﻧــﻪ ﻳﺻــﻌب ﺗﺣدﻳــد اﻟﺟــو اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻲ اﻟــذي ﺗﻌﻣــﻝ ﺑــﻪ اﻟﺷــرﻛﺔ  ،وﻛــذﻟك ﻳﺻــﻌب ﺗﺣدﻳــد ﺣﺻــﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﺳوق ﻣﺣﻠﻳﺎ او ﺧﺎرﺟﻳـﺎً .
 - 6درﺟﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣوردﻳن ﻣﺣددﻳن أو ﻋﻣﻼء رﺋﻳﺳﻳن ﻣﺣﻠﻳﺎً وﺧﺎرﺟﻳﺎً :
ﻻ ﻳوﺟد إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣوردﻳن ﻣﺣددﻳن او ﻋﻣﻼء رﺋﻳﺳﻳن ﻣﺣﻠﻳﺎً او ﺧﺎرﺟﻳﺎً ﻳﺷﻛﻠون  %10ﻓﺎﻛﺛر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرﻳﺎت و/او اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت .
 - 7اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ أو اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ أو أي ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﻳن واﻷ ﻧظﻣﺔ :
ﻻ ﻳوﺟد أي ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ أو أﻣﺗﻳﺎزات ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ أو أي ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ .
وﻻ ﻳوﺟد أي ﺑراءات إﺧﺗراع أو ﺣﻘوق إﻣﺗﻳﺎز ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
 – 8اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أو ﻏﻳرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﻗدرﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ :
ﻻ ﻳوﺟــد أي ﻗ ـ اررات ﺻــﺎدرة ﻋــن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟدوﻟﻳــﺔ أو ﻏﻳرﻫــﺎ ﻟﻬــﺎ أﺛــر ﻣــﺎدي ﻋﻠــﻰ ﻋﻣــﻝ اﻟﺷــرﻛﺔ او ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـ ـﺎ أو ﻗــدرﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ  .وﻻ ﺗﻧطﺑق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟودة اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ .
 - 9أ  -اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :
مجلس اإلدارة

لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
التدقيق الداخلي

المديرالعام
المستشار القانوني

دائرة الشؤون المالية

دائرة الشؤون االدارية

دائرة اإلستثمار

اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ :

ھيئة مديرين
مسؤول مشاريع
)شاغر(

مسؤول مالي وأداري
)شاغر(
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دائرة المشاريع

ب -ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓﺋﺎت ﻣؤﻫﻼﺗﻬم :

ﻓﺋﺎت ﻣؤﻫﻼت ﻣوظﻔﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ) اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ( ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ

ﺑﻛﺎﻟورﻳوس

دﺑﻠوم

ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

5

1

2

8

اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻻﺧــرى ﻻ ﻳوﺟــد ﺑﻬــﺎ ﻣــوظﻔﻳن وﻳــﺗم إدارﺗﻬــﺎ ﻋــن طرﻳــق ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ) ﺷــرﻛﺔ اﻟﺷــرق اﻟﻌرﺑــﻲ ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع ( .
ج – ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻟﺗدرﻳب ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ :

ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺟراء اي ﺑراﻣﺞ ﺗﺎﻫﻳﻝ وﺗدرﻳب ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . 2020

 - 10اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻬﺎ :

ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ او ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﺎﺛﻳر ﻣﺎدي ﺟوﻫري ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺳوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺄﺳواق اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻌﻘﺎر واﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫﺑوط اﻻﺳﻌﺎر وﺿﻌف اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ
ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﺎﺛﻳر اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻣن ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن واﻻﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﺄﺟﻳر وﺑﻳﻊ اﻷﻣواﻝ ﻏﻳر
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات  .وأﻳﺿﺎً اﻷﺛـﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻔﺷﻲ ﻓﻳروس ﻛورﻧـﺎ واﻟذي أدى ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم  2020ﻓﻲ ﺣدوث أزﻣﺔ
إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﺗﻌطﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ  ،اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .

 - 11اﻷ ﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ : 2020
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﺗــم اﻹﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن ﺗﻧﻔﻳــذ ﻣﺷــروع ﺳــﻳﺎﺣﻲ ﺗرﻓﻳﻬــﻲ ﻋﻠــﻰ أرض دوار اﻟداﺧﻠﻳــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻣﺳــﺎﺣﺗﻬﺎ )  ( 7دوﻧــم ٕ ،واﺳــﺗﻼﻣﻪ ﺣﺳــب اﻻﺻــوﻝ
وﺗرﺧﻳص ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷروع واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗراﺧﻳص ﻟﺟزء ﺑﺳﻳط ﻣن أﻧﺷطﺔ ٕواﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺷروع .
ﺑﻳﻊ ﺷﻘق ﻋدد ) (1ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺷﻘق ﻋﺑدون ) اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ( .
اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﺻﻣﻳم ﻣﺷروع ﺷﻘق ﻋﺑدون ) اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ( ﻹﻧﺷﺎء ) (14ﺷﻘﺔ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطوﻳر وﻓرز وﺗﺳوﻳق وﺑﻳﻊ ﻋﻘﺎرات ﻣن ﺧﻼﻝ إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت إﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ وﻋﻘﺎرﻳﺔ .
ﻋﻣﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧﻬﺞ إدارة اﻷزﻣـﺔ وﻣـﺎ ﺗﻔرﺿـﻪ ﻋواﻣـﻝ اﻟﺳـوق  ،ﺣﻳـث ﺗﻣﻛﻧـت
ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳدﻳد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧﻔﻳذ ﺧطﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﺄﺟﻳﻝ أﻗﺳﺎط ﻗروض ﻋﺎم  2020وﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ) (0.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر .
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺣﻠﻳﻔﺔ وﺑﻣـﺎ ﻳﺣﻘـق اﻟﻔﺎﺋـدة واﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣـن اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻛـﺎدر اﻹداري
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ودون ﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎت إدارﻳﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ  ،وﺗﻣﻛﻳن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻳوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ .
ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳــﺔ واﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ ﻣــن أﺟــﻝ ﺗﻌــدﻳﻝ وﺗﺣﺳــﻳن اﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﺗﺷ ـرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻧﺎظﻣــﺔ ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﻌﻘــﺎري ﻟﺗﺗﺿــﻣن ﺑﻧــود وﻣ ـواد
ﺗﺣﻔﻳزﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻐراﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت .

 – 12اﻻﺛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻛررة ﺣدﺛت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻻ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ :

ﻻ ﻳوﺟد أي أﺛـر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ذات طﺑﻳﻌﺔ ﻏﻳر ﻣﺗﻛررة ﺣدﺛت ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2020وﻻ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ .
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 - 13اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻟﻸ رﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ وﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن وأﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧوات
اﻟﺧﻣس اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ :
اﻟـﺑـﻳــــﺎن

2020

2019

2018

2017

2016

-348,484

-1,510,644

-729,942

-287,341

657,234

0

0

0

0

0

%0

%0

%0

%0

%0

اﻟﻣوﺟودات

63,424,807

63,970,176

65,765,265

66,758,596

67,673,011

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن

50,735,322

51,107,518

52,583,218

53,616,902

54,121,728

ﺳﻌر أﻏﻼق اﻟﺳﻬم **

0.41

0.48

0.53

0.55

0.49

اﻻرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ
اﻻرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ

** ﺗم زﻳﺎدة راس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2006/06/06ﻣن  9,054,436اﻟﻰ  18,108,872وذﻟك ﺑﺗوزﻳﻊ اﺳﻬم ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ . %100
** ﺗم زﻳﺎدة راس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2007/06/20ﻣن  18,108,872اﻟﻰ  30,000,000وذﻟك ﺑﺗوزﻳﻊ اﺳﻬم ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ . %65.66
** ﺗم زﻳﺎدة راس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2007/11/19ﻣن  30,000,000اﻟﻰ  35,000,000وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﺧﺎص ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ
اﻟﺳـدس .
اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﻌﻼوة اﺻدار ﻣﻘدارﻫﺎ ﻧﺻف دﻳﻧﺎر ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد  ،وﺑﻧﺳﺑﺔ ُ

** ﺗم زﻳﺎدة راس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/06/05ﻣن  35,000,000اﻟﻰ  40,000,000دﻳﻧﺎر  /ﺳﻬم وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻻﻛﺗﺗﺎب
اﻟﺧﺎص ﻟﺷرﻳك اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ وﺑﻘﻳﻣﺔ ) (5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر /ﺳﻬم  ،وﺑﻘﻳﻣﺔ اﺳﻣﻳﺔ دﻳﻧﺎر واﺣد ﻟﻠﺳﻬم وﻋﻼوة اﺻدار  3دﻧﺎﻧﻳر .
** ﺗم زﻳﺎدة راس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2008/12/17ﻣن  40,000,000اﻟﻰ  47,000,000دﻳﻧﺎر  /ﺳﻬم وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻻﻛﺗﺗﺎب
اﻟﺧﺎص ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ  ،وﺑﻧﺳﺑﺔ  %17.5وﺑﻘﻳﻣﻪ اﺳﻣﻳﻪ دﻳﻧﺎر واﺣد وﺑدون ﻋﻼوة اﺻدار .
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 -14ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :
بلغت نتيجة أعمال الشركة لعام  2020خسائر بقيمة ) (348,484دينار ،ويوصي مجلس اإلدارة الى الھيئة العامة بالموافقة على
المخصصات واالحتياطيات كما وردت في الميزانية  ،ونعرض فيما يلي تحليالً للمركز المالي ونتائج أعمال الشركة :
الـبـيــــــان
القيمة السوقية للسھم بنھاية السنة  /دينار
عائد السھم الواحد  /دينار
عائد االرباح لسعر السھم
مضاعف سعر السھم )  ( PEمرة
القيمة الدفترية للسھم  /دينار *
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية
إجمالي القيمة السوقية )باآلالف( دينار
تداول السھم  /مرة
العائد على الموجودات %
العائد على حقوق المساھمين %
نسبة التغير في حقوق المساھمين %
نسبة التداول ) مرة (

2020
0.41
-0.007
-0.018
-55.30
1.08
0.38
19.270
0.31
-0.55
-0.69
-0.73
6.86

2019
0.48
-0.032
-0.067
-14.93
1.09
0.44
22,560
0.51
-2.36
-2.96
-2.81
6.68

2018
0.53
-0.016
-0.029
-34.13
1.12
0.47
24,910
0.73
-1.11
-1.39
-1.93
7.39

2017
0.55
-0.006
-0.011
-89.96
1.14
0.48
25,850
0.81
-0.43
-0.54
-0.93
6.58

2016
0.49
0.014
0.029
35.00
1.15
0.43
23,030
0.41
0.97
1.21
0.28
7.42

* تم تعديل البيانات المالية اإلفتتاحية لعام  2014وبما يتناسب مع التعليمات والقوانين ذات العالقة التي توجب األخذ بالتدني في
القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية دون الزيادة نتيجة لقرار الھيئة العامة للشركة في إجتماعھا الذي عقد بتاريخ 2014/12/17
بالعدول عن عملية إندماج الشركة مع شركة الشرق العربي لإلستثمارات العقارية م.ع  .حيث تم إثبات تدني إستثمار الشركة في
رأس مال شركة تطوير العقارات وبعض الشركات الزميلة باإلضافة إلى إثبات تدني إستثمار الشركة في بعض اإلستثمارات
العقارية  ،ولم تتمكن الشركة من اظھار الـزيادة في القيمة العادلة تماشيا ً مع تعليمات ھيئة االوراق المالية .
 -15اﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ :

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑﻳﻊ اﻟﺷﻘق اﻟﺳﻛﻧﻳﺔ اﻟﺟﺎﻫزة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑدون .
اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻣﺷروع ﺷﻘق ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑدون ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )اﻳـﻼف ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳـﺔ(
وﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق ﻣن اﻟﺷﻘق .
ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻘرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗرﻓﻳﻬﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﻳﺳﺎﻧﻲ ) دوار اﻟداﺧﻠﻳﺔ( .
ﺗﻧﻔﻳــذ ﻣﺷــﺎرﻳﻊ ﺗطــوﻳر وﻓــرز وﺗﺳــوﻳق ﻟﻼ ارﺿــﻲ ﺧــﺎرج اﻟﺗﻧظــﻳم اﻟﻣﻣﻠوﻛــﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻟﺣﻠﻳﻔــﺔ وﺣﺳــب ﻣﻌطﻳــﺎت
اﻟﺳوق .
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري وﻋﻘد ﺷراﻛﺎت ﺗطوﻳر أو إﺳـﺗﺛﻣﺎر أو ﺗـﺄﺟﻳر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛـﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﻳــذ ﺧطــﺔ ﻋﻣــﻝ اﻟﺷــرﻛﺔ وﻣﺷــﺎرﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﻗــﻝ اﻟﺗﻛــﺎﻟﻳف اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ  ،ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ ﻣــزودي
اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت  ،وﺿﻣن اﻟﻣﻌطﻳﺎت واﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص .
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ رﻓ ــد ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌواﻣﻝ اﻟﺳوق ﻓﻲ ظﻝ ظروف اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .
إدارة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻋواﻣﻝ اﻟﺳوق وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳـﻳوﻟـﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳض اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ .
اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﻳم ﻗﻳﻣﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ أو اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .
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 - 16أﺗﻌﺎب اﻟﺗدﻗﻳق ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﺎم : 2020

ﺑﻠﻐت اﺗﻌﺎب اﻟﺗدﻗﻳق ﻟﻌﺎم  2020ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷـﺎﻣـﻼً ﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌـﺎت ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟرﻗم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اﺳـم اﻟﺷـرﻛـﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ م.ع )اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم(
ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗطوﻳر واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات م.ع
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺑراج اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻳﻼف ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺗدرﻳب ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﺟﺣرة ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟوﺟﻪ اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻧوراﻣﺎ ﻋﻣﺎن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟطﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﻣﺎن ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻠﻳب ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟدﻳﻣوﻣﻪ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟظﺎﻫر ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘطﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﻪ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻪ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻓق ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ ﺗﻝ اﻟﻘﻣر ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻧﺳﺎم ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳرة ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
اﻟـﻣـﺟﻣـوع

اﻟﻣﺑﻠﻎ
8,120
3,132
1,450
1,450
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
19,372

 - 17أ  -ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة :
اﻟرﻗم

اﺳم اﻟﻌﺿو

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
1
وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ  /ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺷﺣﺎدﻩ ﻋﺑداﷲ اﻟﺣﻣد اﺑو ﻫدﻳب
ﺷرﻛﺔ اﺳرار ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
2
اﻟﻣﻬﻧدس  /ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي
3

اﻟﻣﻬﻧدس ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

6

ﺷرﻛﺔ اﻟرﺑﻳﻊ اﻟﻣﺗﻣﻳز ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ  /اﺳﺎﻣﻪ رﺳﺗم ﻋزﻳز ﻣﺎﺿﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ :
اﻟﺳﻳد ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﻓﻠﻳﺢ اﻟﻘﺿﺎﻩ
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳﻳم دﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م
وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ  /اﻟﺳﻳد ﻓﺎﻳز ﺳﻠﻳﻣﺎن اﺷﺗﻳﺎن اﻟﺿﻣور
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م
وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ  /اﻟﺳﻳد ﻣﻌن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت
ﺷرﻛﺔ ﺻدﻳق اﺑو ﺳﻳدو ﻟﻠﺗﺟﺎرة
وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ  /اﻟﺳﻳد ﺑﻛر ﺻدﻳق ﻋﻣر اﺑو ﺳﻳدو

9

اﻟﻣرﺣوم  /وﻟﻳد ﻣﺛﻘﺎﻝ داود ﻋﺻﻔور

4
5

7
8

ﻋدد اﺳﻬم
اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ
2020/12/31
6,000
رﺋﻳس
اﻻردﻧﻳﺔ
9,900
اﻟﻣﺟﻠس
116,175
ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس اﻻردﻧﻳﺔ
1,013,693

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻋﺿو

اﻻردﻧﻳﺔ

ﻧﺎﺋب
اﻟرﺋﻳس
ﺳﺎﺑﻘﺎً

اﻻردﻧﻳﺔ

16

اﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻋدد اﺳﻬم
2019/12/31
6,000
9,900
116,175
861,213

%0.01
%0.02
%0.25
%1.83

9,258,414

%19.70

7,666,801

%16.31

20,000
---2,570,985
---87,128
---3,741,634
5,636,698
5,000
468,000

%0.04
0
%5.47
0
%0.18
0
%7.96
%11.99
%0.01
%1.00

20,000
---2,570,985
---191,600
---3,741,634
5,586,698
5,000
468,000

%0.04
0
%5.47
0
%0.41
0
%7.96
%11.89
%0.01
%1.00

127,096

%0.27

127,096

%0.27

%0.01
%0.02
%0.25
%2.15

اﻟﻧﺳﺑﺔ

ب -ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ :
اﺳم ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﻣﻧﺻب

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

اﻟﺳﻳد /ﻣﻌن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت

ﻋدد اﺳﻬم
ﻋدد اﺳﻬم
اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ
2019/12/31 2020/12/31

اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﻋﺿو

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺄﻣوﻧﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺟﺎرة ذ.م.م

أردﻧﻳﺔ

3,741,634

3,741,634

ﻋﺿو

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م

أردﻧﻳﺔ

6,000

6,000

* ﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﺎﻗﻲ اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .

ج – ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ :
اﻟﻣﻧﺻب

اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ

1

اﻟﺳﻳد  /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد اﻟﻘدﻳﻣﺎت

اﻟﻣدﻳر اﻟﻣﺎﻟﻲ
) ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻋﻣﺎﻝ
اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم (

ﻋدد اﺳﻬم
2020/12/31

ﻋدد اﺳﻬم
2019/12/31

اﻻردﻧﻳﺔ

6,212

6,212

2

اﻟﺳﻳد /ﺷﺎدي ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﺣﺳﻳن ﺑرﻫوﻣﺔ

ﻣدﻳر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

اﻻردﻧﻳﺔ

2,500

2,500

اﻟرﻗم

اﻻﺳـــــم

* ﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﺎﻗﻲ أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .
د -ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻷﻗﺎرب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻗﺎرب أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌـﻠﻳﺎ :
الرقم

1
2

3

االســم

المھندس  /عمار وائل عزت السجدي
جمانا حمدي علي الساكت
السيد  /معن علي محمد السحيمات
رانيا شحاده بدوي البيطار
محمد معن علي السحيمات
المرحوم  /وليد مثقال داود عصفور
جانيت احمد يوسف قاسم

المنصب  /الصله

نائب الرئيس
زوجه
عضو
زوجة
ابن
نائب الرئيس سابقا ً
زوجه

عدد اسھم
2020/12/31

الجنسية

36,463

االردنية

عدد اسھم
2019/12/31

36,463

االردنية
االردنية

9,536
72,653

9,536
72,653

االردنية

2,270

2,270

* ﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻗﺎرب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻗﺎرب أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .
* ﻻ ﻳوﺟد ﻣﻠﻛﻳﺎت أوراق ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ أﻗﺎرب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻗﺎرب أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ .
 -18أ  -اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻣﻛﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن رﺋﻳس وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة :
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

االســم

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺷﺣﺎدﻩ ﻋﺑداﷲ اﻟﺣﻣد اﺑو ﻫدﻳب
اﻟﺳﻳد  /ﻋﻣﺎر واﺋﻝ ﻋزت اﻟﺳﺟدي
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋطوي اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت
اﻟﺳﻳد  /اﺳﺎﻣﻪ رﺳﺗم ﻋزﻳز ﻣﺎﺿﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺳﻳد  /ﻣﻌـن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺣﻳﻣﺎت
اﻟﺳﻳد  /ﻓﺎﻳز ﺳﻠﻳﻣﺎن اﺷﺗﻳﺎن اﻟﺿﻣور
اﻟﺳﻳد  /ﺑﻛر ﺻدﻳق اﺑو ﺳﻳدو
اﻟﻣرﺣوم  /وﻟﻳد ﻣﺛﻘﺎﻝ داود ﻋﺻﻔور

المنصب

بدل تنقالت

بدل لجان

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس ﺳﺎﺑﻘًﺎ

3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
2,700

3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
2,700

ب -اﻟﻣزاﻳﺎ واﻟﻣﻛﺎﻓﺄت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ أﺷﺧﺎص اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ :

بدل سائق
وسيارة

إجمالي المزايا
السنوية

18,000

25,200
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
5,400

اخرى

اعمال
اضافيه

إجمالي المزايا
السنوية

1

اﻟﺳﻳد /ﻣﺎزن ﻣﺻﺑﺎح اﺣﻣد اﻟﻘدﻳﻣﺎت

اﻟﻣدﻳر اﻟﻣﺎﻟﻲ
) ﻗﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ
اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم (

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

امانة سر
مجلس
االدارة

40,220

6,704

6,000

6,000

58,924

2

اﻟﺳﻳد /ﺷﺎدي ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﺣﺳﻳن ﺑرﻫوﻣﺔ

ﻣدﻳر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

19,992

3,332

---

23,324

االسم

المنصب

17

---

 - 19اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ : 2020
ال يوجد تبرعات ومنح دفعتھا الشركة خالل السنة المالية . 2020

 - 20اﻟﻌﻘود واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺷﻘﻳﻘﺔ أو اﻟﺣﻠﻳﻔﺔ أو
رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أو أي ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو أﻗﺎرﺑﻬم :

ﻻ ﻳوﺟد أﻳﺔ ﻋﻘود أو ﻣﺷﺎرﻳﻊ أو ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻘدﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺷﻘﻳﻘﺔ أو اﻟﺣﻠﻳﻔﺔ أو رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
أو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس أو اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أو أي ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو أﻗﺎرﺑﻬم .

 - 21أ – ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ :
ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺑﻳﺋﺔ .

ب  -ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ :
ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ .

 -22ﻋدد إﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة :

ﺑﻠﻎ ﻋدد إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  ( 7 ) 2020إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت .

18

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺨﺘﺎم
ﺣﺿرات اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻛرام ،،،،،،،
ﻳﺳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻛرام ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻬم اﻟﻛرﻳﻣﺔ ودﻋﻣﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺔ  .ﺳﺎﺋﻼ اﻟﻣوﻟﻰ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﻳر أن
ﻳوﻓﻘﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻪ اﻟﺧﻳر وأن ﻧﻛون ﻗد وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ إدارة ﺷرﻛﺗﻛم اﻟﻣوﻗرة .

ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
وﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧوﺻﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوﻗرة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﻣور اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدوﻝ
اﻋﻣﺎﻝ ﻫذا اﻹﺟﺗﻣﺎع وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ٕواﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ :
 -1ﺗﻼوة وﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدي اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
 -2ﺗﻘرﻳر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  2020وﺧطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎم . 2021
 -3ﺗﻘرﻳر ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻌﺎم . 2020
 -4اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ . 2020/12/31

 -5إﻧﺗﺧﺎب ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  2021وﺗﺣدﻳد ﺑدﻝ أﺗﻌﺎﺑﻬم أو ﺗﻔوﻳض ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺣدﻳدﻫﺎ .

 -6أﺑراء ذﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  2020/12/31وﺣﺳب أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون .
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
القوائم المالية الموحدة
 13كانون االول 0202

شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
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صفحـة
3-2

 تقرير مدقق الحسابات المستقل -قائمة المركز المالي الموحدة

4

 -قائمة الدخل الموحدة

5

 -قائمة الدخل الشامل الموحدة

6

 -قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

7

 -قائمة التدفقات النقدية الموحدة

8
22 - 9

 -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

1

شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  13كانون األول 0202
( بالدينار األردني )
________________________________________________________________________________________
ايضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
إست مارات عقارية
ممتلكات ومعدات
ذمم هات ذات عالقة مدينة
إست مارات في ،ركات زميلة
مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
مجموع الموجودات غير المتداولة

3
17
4
5

الموجودات المتداولة
أرايي وعقارات معدة للبيع
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
مو ودات مالية محتفظ بها برسم البيع
مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
،يكات برسم التحصيل
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

6
7
8
9
12

2222

2219

3203810268
420561
508270384
1103460212
107270292
5103240715

3201250677
370462
509740526
1101230733
108450952
5101270348

706550272
109460625
9160527
1230499
80428
104690823
1201220292
61,404,728

802620994
109590722
8170425
1290448
140222
108810241
1208620828
61,,82,386

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح والمكتتل به والمدفوع
احتياطي إ باري
احتياطي اختياري
التغير المتراكم في القيمة العادلة للمو ودات المالية
ما تملكه الشركات التابعة من أسهم الشركة األم
خسائر متراكمة
صافي حقوق مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين
صافي حقوق الملكية

4702220222
705980646
404980152
()102670843
()502280733
()202840922
5207350322
1890256
5209240378

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
أرباح مل لة
ذمم هات ذات عالقة دائنة
تسهيالت إئتمانية تستحق بعد أك ر من عام
مجموع المطلوبات غير المتداولة

710422
702350782
304320621
1207370781

710422
702420142
304320621
1207440141

102590375
7230273
107620648
1205220429
61,404,728

101430728
7810225
109240913
1206690254
61,,82,386

11

17
12

المطلوبات المتداولة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
تسهيالت إئتمانية تستحق خالل عام
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

13
12

4702220222
705980646
404980152
()102440131
()502280733
()109360416
5101270518
1930624
5103210122

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23تشكل زءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها"
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واالقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  13كانون االول 0202
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاح

2219

2222

إيرادات بيع عقارات وأرايي

1280722

6520276

كلفة عقارات وأرايي مباعة

()1270846

()3940288

مجمل الربح

02,754

056,377

2230272

()5420221

فروقات تقييم مو ودات مالية محتفظ بها برسم البيع

990282

()2470725

فروقات تقييم مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()30168

()250485

مصروف إستهال إست مارات عقارية

3

()580787

()220215

مصاريف إدارية

14

()4650927

()6640283

()3130557

()3140347

1230749

1450626

()184,674

()3,432,000

يريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة

18

()51

()20666

وفر (مصروف) يريبة دخل سنوات سابقة

18

260384

()830275

()147,153

()3,4,6,361

4

حصة الشركة من نتائج أعمال ،ركات زميلة

مصاريف تمويل
15

إيرادات ومصاريف أخرى
خسارة السنة قبل الضريبة

خسارة السنة
وتعود إلى :
مساهمي الشركة

()3480484

()105120644

حقوق غير المسيطرين

133

140481

()147,153

()3,4,6,361

()2.227

()2.214

19

حصة السهم األساسية والمخفضة من خسارة السنة

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23تشكل زءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها"
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واالقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  13كانون األول 0202
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2222
()3480351

خسارة السنة

2219
()104960163

بنود الدخل الشامل األخرى:
حصة الشركة من بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة

()320337

()410532

التغير في القيمة العادلة للمو ودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل

80925

730215

إجمالي الدخل الشامل للسنة

()183,861

()3,464,672

إجمالي الدخل الشامل يعود إلى:
مساهمي الشركة

()3720196

()104750722

حقوق غير المسيطرين

433

110222

()183,861

()3,464,672

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23تشكل زءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها"
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  13كانون األول 0202
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال
المدفوع
الرصيد كما في 0202/3/3

48,222,222

إحتياطيات
إجباري
8,5,7,646

اختياري
4,4,7,350

حقوق غير المسيطرين

ـ

ـ

ـ

إ مالي الدخل الشامل للسنة

ـ

ـ

ـ

الرصيد كما في 0202/30/13
الرصيد كما في 023,/3/3

48,222,222
48,222,222

()3,244,313

53,328,537

3,1,624

53,123,300

()40981

()4,,73

433

()183,861
52,,04,187

ـ

()3480484

()180,3,6

8,5,7,646

4,4,7,350

()3,268,741

()5,227,811

()0,074,,22

52,815,100

37,,256

8,5,7,646

4,4,7,350

()3,28,,285

()5,227,811

()405,880

50,571,037

38,,668

50,860,775

20917

0,,38

110222

()3,464,672

3,1,624

53,123,300

حقوق غير المسيطرين

ـ

إ مالي الدخل الشامل للسنة

ـ

ـ

ـ

8,5,7,646

4,4,7,350

ـ

()3,,16,436

صافي حقوق
مساهمي الشركة

حقوق
غير المسيطرين

ـ

ـ

الرصيد كما في 023,/30/13

()5,227,811

خسائر
متراكمة

صافي حقوق
الملكية

ـ

ـ

48,222,222

التغير المتراكم في
القيمة العادلة
للموجودات المالية

ما تملكه
الشركات التابعة
من أسهم الشركة األم

()230712

ـ
340944
()3,244,313

ـ

ـ

ـ

ـ

()105120644

()3,485,822

()3,,16,436

53,328,537

()5,227,811

ـ

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23تشكل زءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها"
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  13كانون األول 0202
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2219

2222
األنشطة التشغيلية
خسارة السنة قبل الضريبة
أرباح بيع إست مارات عقارية
حصة الشركة من نتائج أعمال ،ركات زميلة
فروقات تقييم مو ودات مالية محتفظ بها برسم البيع
فروقات تقييم مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
استهالكات

()3740684
()220854
()2230272
()990282
30168
810317

()104120222
()2560188
5420221
2470725
250485
370997

التغير في رأس المال العامل
مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرايي وعقارات معدة للبيع
،يكات برسم التحصيل
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
يريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

20781
1160112
50592
130114
320874
()720277
()5350229

ـ
5130932
470222
1240991
()820822
()330972
()2630871

األنشطة اإلستثمارية
است مارات عقارية
مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
مشاريع تحت التنفيذ
ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة اإلستثمارية

()30911
1270584
ـ
()270629
960244

األنشطة التمويلية
تسهيالت إئتمانية
ذمم هات ذات عالقة
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية

()770932
1250459
270527

()4950133
3580622
()1360511

التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

()4110438
108810241
3,46,,721

()4290529
203120752
3,773,043

1280522
ـ
()1260961
()520688
()290127

"إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23تشكل زءا ً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها"
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 13كانون األول 0202
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3عـــام
تأسسددت شررركة الشرررق العربرري لرسررتثمارات الماليررة واالقتصررادية كشددركة مسدداهمة عامددة محدددودة تحددت رقددم ( )268بتدداريخ
 .1995/1/12إن مركز تسجيل الشركة هو في المملكة األردنية الها،مية ،ومن أهم غاياتها إدارة الشركات التابعة لهدا والمشداركة
في إدارة الشركات التي تساهم فيها ،والقيدام بكافدة أ،دكال ونشداطات االسدت مار العقداري ،واسدت مار أموالهدا فدي األسدهم والسدندات
واألوراق المالية ،وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
إن أسهم الشركة مدر ة في بورصة عمان لألوراق المالية – األردن.
تـم إقرار القوائم الماليـة الموحدة المرفقة من قبل مجلي إدارة الشركة في لستـه المنعقـدة بتدـاريخ  24آذار  ،2221وتتطلدل هدذه
القوائم المالية الموحدة موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 . 0ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة و،ركاتها التابعة وفقدا ً للمعدايير الصدادرة عدن مجلدي معدايير المحاسدبة الدوليدة والتفسديرات
الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنب قة عن مجلي معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ الكلفة التاريخية باست ناء المو ودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.
ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يم ل العملة الرئيسية للشركة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات التدي تدم اتباعهدا فدي السدنة السدابقة ،بإسدت اء المعدايير والتعدديالت
الجديدة التي أصبحت وا بة التطبيق إعتبارا ً من بداية السنة المالية الحالية.
أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القدوائم الماليدة الموحددة القدوائم الماليدة للشدركة األم و،دركاتها التابعدة الخايدعة لسديطرتها ،وتتحقدق السديطرة عنددما يكدون
للشركة األم حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المست مر فيها ولديها القدرة علدى التدأثير علدى هدذه العوائدد مدن
خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المست مر فيها ،وتتم السيطرة على الشركة المست مر فيها فقط عندما يتحقق ما يلي:
 سيطرة الشركة األم على الشركة المست مر فيها (الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األم القدرة على تو يه النشداطات ذات الصدلةللشركة المست مر فيها).
 تعرض الشركة األم أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المست مر فيها. القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المست مر فيها والتأثير على عوائدها.يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفي تاريخ القوائم المالية للشركة األم وبإستخدام نفي السياسدات المحاسدبية المتبعدة
في الشركة األم .اذا كانت الشركات التابعة تتبدع سياسدات محاسدبية تختلدف عدن تلدك المتبعدة فدي الشدركة األم فيدتم ا دراء التعدديالت
الالزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.
يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الددخل الموحددة مدن تداريخ تملكهدا وهدو التداريخ الدذي يدتم فيده فعليدا ً انتقدال سديطرة
الشركة األم على الشركات التابعة .يتم توحيد نتائج أعمال الشدركات التابعدة التدي يدتم الدتخل منهدا فدي قائمدة الددخل الموحددة حتدى
التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 13كانون األول 0202

تم ل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملو من قبل الشركة في حقوق الملكية في الشركات التابعة.
وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية للشركة األم:
اسم الشركة التابعة
الشرق العربي للتطوير واالست مارات المساهمة العامة
االست مارية المنب قة لإلستشارات والتدريل محدودة المسلولية
إيالف لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
أ حرة لالست مارات العقارية محدودة المسلولية
الو ه العقاري االست ماري محدودة المسلولية
البادية لألبراج العقارية محدودة المسلولية
بانوراما عمان للمشاريع االست مارية محدودة المسلولية
الطلة للمشاريع االست مارية محدودة المسلولية
التلة للمشاريع االست مارية محدودة المسلولية
القليل لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
الديمومة لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
المكمان لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
النقطة الخامسة لإلست مارات المتخصصة محدودة المسلولية
الظاهر لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
تل القمر لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
المرفق لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
أنسام لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية
المسرة لإلست مارات العقارية محدودة المسلولية

نسبة
التملك

رأس المال
المدفوع

النشاط

%82
%75
%122
%122
%122
%122
%65.5
%52
%52
%86.5
%122
%53
%122
%52
%122
%122
%82.6
%122

5220222
180222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222
120222

است مارات
استشارات وتدريل
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات
تطوير عقارات

* إن ميع الشركات المذكورة أعاله مسجلة وتمارس أعمالها داخل المملكة األردنية الها،مية.
تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أصدر مجلي معايير المحاسبة الدولية عددا ً من المعايير والتعديالت على المعايير الدوليدة للتقدارير الماليدة ،وسديتم تطبيدق هدذه المعدايير
والتعديالت بعد تاريخ  31كانون األول  ،2222وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعدايير والتعدديالت فدي المسدتقبل لدن يكدون لده أي
تأثير وهري على القوائم المالية الموحدة للشركة.
وفيما يلي ملخ

ألهم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديالت عليها وتواريخ تطبيقها :
رقم المعيار

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()17

موضوع المعيار
عقود التأمين

تاريخ التطبيق
السنوات المالية التي تبدأ في كانون ال اني 2223

استخدام التقديرات
إن اعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلل من ادارة الشدركة القيدام بدبعل التقدديرات واإل تهدادات التدي تدلثر
على القوائم المالية الموحدة واإليضاحات المرفقة بها .ان تلك التقديرات تستند على فرييات تخضع لدر ات متفاوتة من الدقة والتديقن،
وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوياع وظدروف الفريديات التدي اسدتندت عليهدا
تلك التقديرات.
وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد القوائم المالية الموحدة:
-

تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتا ية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة
العامددة لتلددك االصددول وتقددديرات االعمددار االنتا يددة المتوقعددة فددي المسددتقبل ،ويددتم اخددذ خسددارة التدددني (ان و دددت) فددي قائمددة الدددخل
الموحدة.

-

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المو ودات المالية وفقا َ لمعيار التقاريرالماليدة الددولي رقدم ( )9حيدث تتطلدل هدذه العمليدة
إستخدام العديد من الفرييات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسل التع ر وأرصدة المو دودات
المالية عند التع ر وتحديد فيما اذا كان هنا زيادة في در ة المخاطر االئتمانية للمو ودات المالية.
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إستثمارات عقارية
تظهر االست مارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهال المتراكم (باست ناء األرايي) ،ويتم استهالكها على مدى العمر اإلنتا ي المتوقدع
بنسل تتراوح ما بين  %2إلى  %5سنويا ً ويتم تسجيل اإليرادات أو المصاريف التشغيلية لهذه االست مارات وأي تدني في قيمتها في قائمدة
الدخل الموحدة .يتم مرا عة العمر االفترايي لالست مارات العقارية بشكل دوري للتأكدد مدن توافدق طريقدة ونسدبة االسدتهال مدع المنفعدة
المستقبلية المتوقعة لها.
أراضي وعقارات معدة للبيع
تظهر األرايي والعقارات المعدة للبيع بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل قائمة الدخل
يتضمن هذا البندد االسدت مار فدي أسدهم وإسدناد الشدركات المحدتفظ بهدا ألغدراض المتدا رة ،وتحقيدق األربداح مدن تقلبدات األسدعار السدوقية
قصيرة األ ل.
يتم اثبات هذه المو ودات عند الشراء بالقيمة العادلة (تقيد مصاريف االقتنداء فدي قائمدة الددخل الموحددة عندد الشدراء) ويعداد تقييمهدا الحقدا ً
بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الموحدة بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويدل
المو ودات غير النقدية بالعمالت األ نبية ،وفي حال بيع هذه المو ودات أو زء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع
في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه المو ودات في قائمة الدخل الموحدة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل قائمة الدخل الشامل
يتضمن هذا البند االست مارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليي بهدف المتا رة.
يتم إثبات هذه المو ودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا ً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلدة ،ويظهدر التغيدر فدي
القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل الموحدة يمن حقدوق الملكيدة بمدا فدي ذلدك التغيدر فدي القيمدة العادلدة النداتج عدن فروقدات تحويدل
المو ودات غير النقدية بالعمالت األ نبية ،وفي حال بيع هذه المو ودات او زء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة
الخاص بالمو ودات المباعة الى األرباح والخسائر بشكل مبا،ر.
يتم اثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه المو ودات في قائمة الدخل الموحدة.
الممتلكات والمعدات
تظهرالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهال المتراكم ،ويتم استهالكها عندما تكون اهزة لإلستخدام بطريقة القسط ال ابت علدى
مدى العمر اإلنتا ي المتوقع لها وبنسل سنوية تتراوح ما بين  %15إلى .%52
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيل قيمتها إلى القيمة الممكن
استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.
يتم مرا عة العمر االنتا ي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام ،وفي حال إختالف العمر اإلنتا ي المتوقع عما تم تقديره
سابقا ،يتم إستهال القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتا ي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.
االستثمار في الشركات الزميلة
تظهر االست مارات في الشركات الزميلة والتي تمتلك الشركة ما نسبته  ٪22الى  ٪52من حق التصويت فيهدا وتمدارس تدأثيراً فعداال علدى
سياساتها المالية والتشغيلية بمو ل طريقة حقوق الملكيدة .تظهدر االسدت مارات بمو دل طريقدة حقدوق الملكيدة بالكلفدة مضدافا إليهدا حصدة
الشركة من أية تغيرات في صافي مو ودات الشركة الزميلة .تعكي قائمة الدخل الموحدة حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلدة.
إذا كان هنا تغيرات على حقوق ملكية الشركة الزميلة تم االعتراف بها بشكل مبا،ر يدمن حقدوق الملكيدة تقدوم الشدركة بإثبدات حصدتها
من تلك التغيرات بشكل مبا،ر يمن حقوق الملكية .ال يتم إثبات أية خسائر تزيد عن حصة الشركة في رأسمال الشدركة الزميلدة باسدت ناء
حصتها في التزامات الشركة الزميلة.
الموجودات المالية المحتفظ بها برسم البيع
يتم قياس المو ودات المالية المحتفظ بها برسم البيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحا ً منها مصاريف البيع أيهما أقل.
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تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع المو ودات المالية في تاريخ المتا رة (تاريخ التزام الشركة ببيع أو ،راء المو ودات المالية).

القيمة العادلة
تم ل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للمو ودات المالية .في حال عدم تدوفر أسدعار معلندة أو عددم و دود تدداول نشدط علدى
بعل المو ودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة مدن خدالل مقارنتهدا بالقيمدة العادلدة ألداة ماليدة مشدابهة أو مدن خدالل احتسداب القيمدة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها .في حال تعذر قياس القيمدة العادلدة للمو دودات الماليدة بشدكل يعتمدد عليده فإنده يدتم إظهارهدا
بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،ويتم ،طل الذمم فدي حدال عددم إمكانيدة تحصديلها خصدما مدن
المخص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم ،طبها إلى اإليرادات.
النقد وما في حكمه
يم ل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولددى البندو واالسدت مارات القابلدة للتسدييل إلدى مبدالغ محدددة وباسدتحقاقات ال تتجداوز ال الثدة
أ،هر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبدل المدورد أو لدم
تتم.

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتل على الشركة التزامات نتيجة ألحداأ سابقة وأنه من المحتمدل قيدام الشدركة بددفع مبدالغ نقديدة لتسدديد
هذه االلتزامات .يتم مرا عة المخصصات بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتعديل قيمتها بنا ًء على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة
تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باإلعتراف بعقود اإليجار قصيرة األ ل على بعل عقود اإليجار قصيرة األ ل (عقود اإليجار التي
تبلغ مدتها ، 12هرا ً أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار ،راء األصل) .كما تقوم الشركة أيضا ً بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود
اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعل عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار لعقود
قصيرة األ ل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط ال ابت على مدة عقد اإليجار.
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التقاص
يدتم إ دراء تقداص بدين المو دودات الماليدة والمطلوبدات الماليدة وإظهددار المبلدغ الصدافي فدي القدوائم الماليدة عنددما تتدوفر الحقدوق القانونيددة
الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق المو ودات وتسوية المطلوبات في نفي الوقت.

مصاريف اإلقتراض
يتم قيد الفوائد المستحقة على القروض في قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة التي استحقت بها.

العمرت االجنبية
يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األ نبيدة خدالل السدنة بأسدعار الصدرف السدائدة فدي تداريخ إ دراء تلدك العمليدات .يدتم تحويدل أرصددة
المو ودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األ نبية بإسدتخدام أسدعار الصدرف السدائدة فدي تداريخ القدوائم الماليدة الموحددة والمعلندة مدن
البنك المركزي األردني .يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األ نبية في قائمة الدخل الموحدة.

اإليرادات
يتم اإلعتراف باإليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة إلى المشدتري ،فدي حدين يدتم اإلعتدراف بداإليرادات المتأتيدة مدن تقدديم
الخدمات مع مرور الوقت وحسل نسبة اإلنجاز ،وفي ميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية كافية.
يتم تحقق إيراد اإليجار على أساس القسط ال ابت وعلى مدى مدة عقد اإليجار.
يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكي العائد الفعلي على المو ودات.
يتم تحقق توزيعات أرباح االست مارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المست مر بها.
يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقا ً لمبدأ االستحقاق.

ضريبة الدخل
تحسل مصاريف الضرائل المستحقة على أساس األرباح الخايعة للضريبة ،وتختلدف األربداح الخايدعة للضدريبة عدن األربداح المعلندة
في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خايعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنمدا
في سنوات الحقة أحيانا ً أو خسائر متراكمة مقبولة يريبيا ً أو بنود ليست خايعة أو مقبولة التنزيل ألغراض يريبية.
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 . 1إستثمارات عقارية
أراضي
الكلفة :
الرصيد كما في 2222/1/1
إيافات
تحويالت من عقارات معدة للبيع
الرصيد كما في 0202/30/13

مبنى القرية
السياحية

شقق
سكنية

المجموع

3209430462
30911
ـ
3209470371

102370953
ـ
ـ
102370953

1640279
ـ
3120467
4740746

10,345,6,0
1,,33
132,468
10,462,282

صافي القيمة الدفترية كما في 0202/30/13

ـ
ـ
ـ
12,,48,183

170299
510898
690197
,67,856

20716
60889
90625
465,343

02,235
57,878
87,720
10,173,067

الكلفة :
الرصيد كما في 2219/1/1
إيافات
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ
تحويالت من عقارات معدة للبيع
كلفة إستبعاد أرايي مستملكة
الرصيد كما في 023,/30/13

3209940878
20555
ـ
ـ
()530973
3209430462

ـ
ـ
102370953
ـ
ـ
102370953

860322
ـ
ـ
770957
ـ
1640279

13,273,022
0,555
3,218,,51
88,,58
()51,,81
10,345,6,0

اإلستهرك المتراكم:
الرصيد كما في 2219/1/1
إستهال الفترة
الرصيد كما في 2219/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 023,/30/13

ـ
ـ
ـ
12,,41,462

ـ
170299
170299
3,202,654

اإلستهرك المتراكم:
الرصيد كما في 2222/1/1
إستهال السنة
الرصيد كما في 2222/12/31

ـ
20716
20716
363,561

ـ
02,235
02,235
10,305,688

-

تظهر األرايي أعاله بالكلفة وال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لتلك اإلست مارات لتعذر قياسها بموثوقية كافية لعدم توفر سوق
نشط لها.

-

تحتفظ الشركة بإقرارات خطية لصالحها مقابل حق التصرف في قطعة األرض البالغ قيمتها ( )107260688دينار والمسجلة بإسم
،ركة الشرق العربي لالست مارات العقارية المساهمة العامة (،ركة ،قيقة).

-

تتطلل التشريعات المحلية السارية موافقة وزير المالية قبل التصرف باالست مارات العقارية التي لم يمل على تملكها خمي
سنوات.
قامت إحدى الشركات التابعة برفع دعوى يد مجلي أمانة عمان الكبرى مويوعها المطالبة بتعويل راء إستمال دزء مدن
األرض المملوكة للشركة ،هذا وقد صدر قرار قضائي يقضي بإلزام مجلي أمانة عمان الكبرى بددفع مبلدغ ( )102620142ديندار
للشركة .هذا ولم يتم تنفيذ القرار من قبل مجلي أمانة عمان الكبرى حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 13كانون األول 0202

 . 4استثمار في شركات زميلة
يلخ الجدول أدناه بعل المعلومات المتعلقة بالشركات الزميلة:
إسم الشركة
تطوير العقارت م.ع.م
الفنية للمنتو ات الخرسانية ذ.م.م
نور الشرق لإلست مارات العقارية ذ.م.م
اإلفصاح لإلست مارات العقارية ذ.م.م
الملحق لإلست مارت العقارية ذ.م.م

فيما يلي ملخ

النشاط

نسبة الملكية

تطوير عقاري
تطوير عقاري
تطوير عقاري
تطوير عقاري
تطوير عقاري

%420524
%52
%38061
%52
%25066

الموجودات

المطلوبات

اإليرادات

4702310427
5660126
105540216
603250237
504480283
63,324,76,

1102270188
4580224
105110222
602850255
504380283
04,7,,,552

304720641
1,482,643

نتائج االعمال
6240916
()620323
()18
564,585

الحركة التي تمت على قيمة اإلست مار في الشركات الزميلة:

إسم الشركة
تطوير العقارات م.ع.م *
الفنية للمنتو ات الخرسانية ذ.م.م
نور الشرق لإلست مارات العقارية ذ.م.م
الملحق لإلست مارت العقارية ذ.م.م
اإلفصاح لإلست مارات العقارية ذ.م.م

الرصيد في
بداية السنة
1102420292
620476
160598
20568
1
33,301,811

الحصة من
نتائج األعمال
2530241
()320162
ـ
ـ
()9
001,282

الحصة من
التغير
المتراكم
()320337
ـ
ـ
ـ
ـ
()10,118

الحصة من الزيادة
في الخسائر

الحصة من
إطفاء الخسائر

ـ
ـ
ـ
ـ
()180597
()37,5,8

ـ
210746
ـ
ـ
280597
52,141

الرصيد في
نهاية السنة
1102620994
540262
160598
20568
90992
33,146,030

 يتضمن بند اإلست مار في ،ركة تطوير العقارات المساهمة العامة أعاله أسهم مرهونة مقابل التسهيالت اإلئتمانية الممنوحدة للشدركةبلغت قيمتها العادلة ( )402220557دينار كما في نهاية عام .2222
 إن ميع الشركات الزميلة المبينة أعاله غير مدر ة في أسواق مالية وعليده ال يو دد لهدا قيمدة عادلدة بإسدت ناء إسدت مار الشدركة فدي،ركة تطوير العقارات المساهمة العامة والذي بلغت قيمته العادلة ( )704420781دينار كما في نهاية عام .2222

 . 5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل قائمة الدخل الشامل
2222
أسهم ،ركات مدر ة في أسواق مالية بالقيمة العادلة (داخل األردن)
أسهم ،ركات غير مدر ة في أسواق مالية (داخل األردن)

104530293
2740197
3,808,0,2

2219
105710753
2740197
3,745,,52

 تتضمن المو ودات الماليدة أعداله أسدهم مرهوندة مقابدل التسدهيالت اإلئتمانيدة الممنوحدة للشدركة بلغدت قيمتهدا العادلدة كمدا فدي نهايدةعام  2222ما قيمته ( )2430222دينار.
 -يظهر إست مار الشركة في أسهم الشركات غير المدر ة بالكلفة لتعذر قياس قيمتها العادلة بموثوقية كافية.

15

شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 13كانون األول 0202

 . 6أراضي وعقارات معدة للبيع
شقق تلة عبدون
()3

شقق تلة عبدون
()0

أراضي معدة
للبيع
الرصيد كما في 0202/3/3

6,556,767

418,073

3,266,745

7,262,,,4

إيافات

812

40612

70169

30,57,

()2270329

()830138

()132,468

()1270846

()328,746

الرصيد كما في 0202/30/13

6,558,687

034,560

771,212

8,655,082

الرصيد كما في 023,/3/3

6,555,041

415,466

3,471,2,2

7,481,8,,

إيافات

10625

10815

50128

7,567

تحويالت إلى است مارات عقارية

ـ

ـ

()770957

()88,,58

كلفة ،قق مباعة

ـ

ـ

()3430416

()141,436

3,266,745

7,262,,,4

تحويالت إلى است مارات عقارية

ـ

كلفة ،قق مباعة

ـ

الرصيد كما في 023,/30/13

6,556,767

ـ

418,073

المجموع

 . 8ذمم وأرصدة مدينة أخرى

ذمم مدينة تخ بيع أرايي
دفعات مقدمة على حساب ،راء أرايي
متفرقة

2222

2219

107740599
1220222
720226

107740599
1220222
850121

3,,46,625

3,,5,,802

 . 7موجودات مالية محتفظ بها برسم البيع
قددررت إدارة الشددركة خددالل عددام  2228بيددع مددا مجموعدده ( )6مليددون سددهم مددن إسددت مارها فددي رأسددمال ،ددركة تطددوير العقددارات
المساهمة العامة (،ركة زميلة) ،وعليه تم إعادة تصنيف تلك األسهم كمو ودات مالية برسم البيع حسل متطلبدات معدايير التقدارير
الماليددة الدوليددة ،علم دا ً بأندده قددد تددم بيددع مددا مجموع ده ( )104320822سددهم خددالل الفتددرات السددابقة ،كمددا تددم اسددتبعاد مددا مجموعدده
( )202920154سهم وذلك نتيجة تخفيل رأسمال ،ركة تطوير العقارات المساهمة العامة.

.,

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خرل قائمة الدخل
يم ل هذا البند إست مار الشركة في أسهم ،ركات مدر ة في أسواق مالية بالقيمة العادلة (داخل األردن).
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 13كانون األول 0202

 . 32النقد وما في حكمه

ودائع أل ل لدى البنو
حسابات ارية لدى البنو
نقد و،يكات في الصندوق

2222

2219

104120176
520596
70231
3,46,,721

108280324
520122
815
3,773,043

 -تستحق الودائع أل ل خالل فترة ،هر وتستحق عليها فوائد بنسل تتراوح من  %3الى  %305سنوياً.

 . 33حقوق الملكية
رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح والمكتتل به والمدفوع ( )47مليون دينار أردني مقسم إلى ( )47مليون سهم بقيمة إسمية دينار أردني
واحد للسهم كما في  31كانون األول  2222و .2219
احتياطي إجباري
تم ل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االربداح السدنوية قبدل الضدريبة بنسدبة  %12خدالل السدنوات السدابقة وهدو
غير قابل للتوزيع على المساهمين .
احتياطي اختياري
تم ل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله مدن االربداح السدنوية قبدل الضدريبة بنسدبة ال تزيدد عدن  %22خدالل السدنوات
السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
ما تملكه الشركات التابعة من أسهم الشركة األم
يم ل هذا البند كلفة ما تملكه الشركات التابعة في أسهم ،ركة الشرق العربي لالست مارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة .
حقوق غير المسيطرين
يم ل هذا البند الجزء غير المملو من قبل الشركة من حقوق الملكية في الشركات التابعة ،ويتم إظهار حقوق غير المسيطرين فدي
قائمة الدخل الموحددة وقائمدة الددخل الشدامل الموحددة وقائمدة المركدز المدالي الموحددة كبندد منفصدل عدن حقدوق ملكيدة حملدة أسدهم
الشركة.

 . 30تسهيرت إئتمانية
نوع
التسهيرت
اري مدين
قرض متناق
قرض متناق

العملة

سعر
الفائدة

تاريخ
االستحقاق

سقف
التسهيرت

دينار أردني
دينار أردني
دينار أردني

%8
%8
%8

2221
2224 - 2221
2224 - 2221

4220222
302250222
9250621

رصيد التسهيرت القائم
تستحق بعد
تستحق
أكثر من عام
خرل عام
2230273
3220222
2220222
821,081

ـ
207250222
7250621
1,412,623

تددم مددنح التسددهيالت اإلئتمانيددة أعدداله مقابددل رهددن مو ددودات ماليددة مملوكددة للشددركة بلغددت قيمتهددا العادلددة ( )402650757دينددار
كما في نهاية عام .2222
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 13كانون األول 0202

. 31

ذمم وأرصدة دائنة أخرى
2222
أمانات مساهمين
مخصصات أخرى
ذمم دائنة
ايرادات مقبوية مقدما ً
مخص يريبة الدخل والمساهمة الوطنية (إيضاح رقم )18
حصة الشركة من الزيادة في خسائر ،ركة زميلة

3750174
4310373
2210337
510442
51
3,25,,185

2219
3750182
4470713
1840182
210375
960661
180597
3,341,827

 . 34مصاريف إدارية
2222
2110283
820697
810222
320641
220532
90587
40245
20487
20221
10222
180256
465,,08

رواتل وأ ور وملحقاتها
أتعاب مهنية واستشارات
بدل تنقالت أعضاء مجلي اإلدارة وملحقاتها
رسوم حكومية وا،تراكات
استهالكات
إيجارات
مصاريف سيارات
بريد وهاتف وإنترنت
مصاريف الهيئات العامة
األتعاب القانونية لدائرة مراقبة الشركات
متفرقة

2219
3610227
860151
590582
740313
170982
150977
120339
40682
30229
10822
270245
664,071

 . 35إيرادات ومصاريف أخرى

فوائد ودائع بنكية
إيرادات إيجارات
توزيعات أرباح أسهم مقبوية
متفرقة

2222

2219

520734
570752
70147
80118
301,84,

640855
330125
920691
()430245
345,606

 .36القطاعات التشغيلية
تمارس الشركة نشاط االست مار في األوراق المالية ونشاط االست مار في العقارات وذلك يمن حدود المملكة األردنية الها،مية
فقط ،وذلك كما يلي:
2222
األرباح (الخسائر) المتأتية من نشاط االست مار في األوراق المالية
االيرادات المتأتية من نشاط االست مار في العقارات
مو ودات نشاط االست مار في األوراق المالية
مو ودات نشاط االست مار في العقارات
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1230261
1280722
207670296
4202360538

2219
()1820499
6520276
207920823
4201860671

شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 13كانون األول 0202

 . 38ذمم الجهات ذات عرقة
يلخ

الجدول التالي أرصدة ذمم الجهات ذات العالقة خالل عام :2222
طبيعة
العرقة

اسم الجهة

،ركة اإلفصاح لإلست مارات العقارية ذ.م.م
،ركة الملحق لإلست مارات العقارية ذ.م.م
،ركة نور الشرق لإلست مارات العقارية ذ.م.م
،ركة الفنية للمنتو ات الخرسانية ذ.م.م
،ركة تطوير العقارات م.ع.م
،ركة نة لالست مارات ذ.م.م
،ركة الشرق العربي لإلست مارات العقارية م.ع.م
،ركة أرتال لإلست مار والتطوير العقاري ذ.م.م

،ركة زميلة
،ركة زميلة
،ركة زميلة
،ركة زميلة
،ركة زميلة
،ركة ،قيقة
،ركة ،قيقة
،ركة ،قيقة

الرصيد القائم

طبيعة
التعامل

تمويل نشاطات
تمويل نشاطات
تمويل نشاطات
تمويل نشاطات
تمويل نشاطات
تمويل نشاطات
تمويل نشاطات
تمويل نشاطات

دائن

مدين

209720768
103940778
5820426
2260839
2750652
3560943
5,728,174

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
702330984
10796
8,015,872

بلغدددددددددت رواتدددددددددل اإلدارة التنفيذيدددددددددة العليدددددددددا ( )820248ديندددددددددار و( )2420125ديندددددددددار للسدددددددددنتين المنتهيتدددددددددين فدددددددددي
 31كانون األول  2222و  2219على التوالي.

 . 37الوضع الضريبي
إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخص

يريبة الدخل والمساهمة الوطنية هي كما يلي:
2222

الرصيد كما في بداية السنة
يريبة الدخل والمساهمة الوطنية المستحقة عن أرباح السنة
(وفر) مصروف يريبة دخل سنوات سابقة
يريبة الدخل المدفوعة
الرصيد كما في نهاية السنة (إيضاح رقم )31

960661
51
()260384
()720277
53

2219
440692
20666
830275
()330972
,6,663

تم ل يريبة الدخل والمساهمة الوطنية الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:
2222
48
3
()260384
()06,111

يريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
يريبة المساهمة الوطنية المستحقة عن أرباح السنة
وفر (مصروف) يريبة دخل سنوات سابقة

2219
20539
127
830275
75,,43

 تم تسوية الويع الضريبي للشركة حتى نهاية عام .2215 تم تقديم كشوف التقدير الذاتي عدن نتدائج أعمدال الشدركة لألعدوام  2218 ،2217 ،2216و 2219ولدم تقدم دائدرة يدريبة الددخلبمرا عة سجالت الشركة لتاريخه.
 لددم يددتم احتسدداب مخص د يددريبة ال ددخل والمسدداهمة الوطنيددة عددن نتددائج أعمددال الشددركة لعددام  2222لزيددادة المصددروفات عددناإليرادات الخايعة للضريبة.
 تددم إحتسدداب مخصدالدخل.

يددريبة الددخل والمسدداهمة الوطنيددة عددن نتددائج أعمددال الشددركات التابعددة لعددام  2222وفقدا ً لقددانون يددريبة
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شركة الشرق العربي لإلستثمارات المالية واإلقتصادية المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
 13كانون األول 0202

. 3,

حصة السهم األساسية والمخفضة من خسارة السنة
2219

2222
خسارة السنة العائدة لمساهمي الشركة

()3480484

()105120644

المتوسط المر ح لعدد األسهم

4409310312

4409310312

()2.227

()2.214

 . 02القيمة العادلة لألدوات المالية
تتألف األدوات المالية من المو ودات المالية والمطلوبات المالية .تتضمن المو ودات المالية النقد وما في حكمه و ذمم وأرصدة
مدينة أخرى واألوراق المالية والشيكات برسم التحصيل  .وتتضمن المطلوبات المالية التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من البنو
وذمم وأرصدة دائنة أخرى.
إن القيمة العادلة للمو ودات والمطلوبات المالية ال تختلف وهريا ً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات الماليدة إمدا قصديرة
األ ل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.
تستخدم الشركة الترتيل التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفي األدوات المالية.
المستوى ال اني :أساليل تقيديم تعتمدد علدى مددخالت تدلثر علدى القيمدة العادلدة ويمكدن مالحظتهدا بشدكل مبا،در أو غيدر مبا،در فدي
السوق.
المستوى ال الث :أساليل تقييم تعتمد على مدخالت تلثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق.
المستوى
األول

0202

1230499
9160527
104530293
0,4,1,2,,

مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مو ودات مالية محتفظ بها برسم البيع
مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المستوى
األول

023,

1290448
8170425
105710753
0,537,606

مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
مو ودات مالية محتفظ بها برسم البيع
مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المجموع

ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
2740197
084,3,8

301,4,,
,36,528
3,808,0,2
0,868,0,6

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المجموع

ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
2740197
084,3,8

30,,447
738,405
3,745,,52
0,8,0,701

تعكي القيمة المبينة في المستوى ال الث كلفة ،راء هذه المو دودات ولديي قيمتهدا العادلدة بسدبل عددم و دود سدوق نشدط لهدا ،هدذا
وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسل طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه المو ودات وأنه ال يو د تدني في قيمتها.
 . 03إدارة المخاطر المالية
تتعرض الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماتده تجداه الشدركة
مما قد يلدي إلى حدوأ خسائر .تتم ل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسدي فدي الودائدع لددى البندو والدذمم المديندة ،حيدث تعمدل
الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع البنو التي تتمتع بسمعة يدة وويع حدود ائتمانيدة لعمالئهدا مدع
مراقبة الديون غيدر المسدددة .يتم دل الحدد األقصدى للمخداطر االئتمانيدة فدي القيمدة المدر دة للمو دودات الماليدة فدي القدوائم الماليدة
الموحدة.
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مخاطر السيولة
تتم ددل مخدداطر السدديولة فددي عدددم قدددرة الشددركة علددى تددوفير التمويددل الددالزم لتأديددة التزاماتهددا فددي تددواريخ اسددتحقاقها ولتجنددل هددذه
المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة المو دودات والمطلوبدات وموائمدة آ الهدا واالحتفداظ برصديد كداف مدن النقدد
وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول.
ويلخ الجدول أدنداه توزيدع المطلوبدات (غيدر المخصدومة) علدى أسداس الفتدرة المتبقيدة لالسدتحقاق التعاقددي كمدا بتداريخ القدوائم
المالية الموحدة:
0202
تسهيالت إئتمانية
ذمم هات ذات عالقة دائنة
أرباح مل لة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة
7230273
102590375
3,860,647

023,
تسهيالت إئتمانية
ذمم هات ذات عالقة دائنة
أرباح مل لة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة
7810225
ـ
ـ
101430728
3,,04,,31

أكثر من سنة
304320621
702350782
710422
32,818,873
أكثر من سنة
304320621
702420142
710422
ـ
32,844,343

المجموع
4,311,784
8,015,872
83,422
3,25,,185
30,522,40,
المجموع
4,033,726
8,040,342
83,422
3,341,827
30,66,,254

مخاطر أسعار العمرت األجنبية
تتم ل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبل تقلبات أسعار العمالت األ نبية 0حيث إن معظدم تعدامالت
الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سدعر صدرف الددينار مربدوط بسدعر ثابدت مدع الددوالر األمريكدي ،فدإن
األرصدة في الدوالر األمريكي ال تم ل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األ نبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقدوق الملكيدة للتغيدر
في أسعار صرف العمالت األ نبية يعتبرغير وهري.
مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على ربح الشركة أو القيمة العادلة لدألدوات الماليدة .وحيدث
أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابدت وتظهدر بالكلفدة المطفدأة ،فدإن حساسدية أربداح الشدركة وحقدوق الملكيدة للتغيدر فدي
أسعار الفائدة يعتبر غير وهري.

مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسدعار األسدهم عدن التغيدر فدي القيمدة العادلدة لالسدت مارات فدي األسدهم .تعمدل الشدركة علدى إدارة هدذه المخداطر عدن
طريق تنويع االست مارات في عدة مناطق غرافية وقطاعدات اقتصدادية .وبدافتراض تغيدر أسدعار األسدهم المدر دة بمعددل % 12
فددددإن ذلددددك سددددوف يددددلدي إلددددى تخفدددديل  /زيددددادة الدددددخل الشددددامل للشددددركة بقيمددددة ( )2490312دينددددار لعددددام  2222مقابددددل
( )2510863دينار لعام .2219
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 . 00إدارة رأس المال
يقددوم مجلددي إدارة الشددركة بددإدارة هيكددل رأس المددال بهدددف الحفدداظ علددى حقددوق مسدداهمي الشددركة ويددمان إسددتمرارية الشددركة
والوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل است مار مو ودات الشركة بشكل يدوفر عائدد مقبدول لمسداهمي الشدركة ،ومدن خدالل
تحقيق التوازن األم ل بين حقوق الملكية والديون .ويويح الجدول التالي نسبة مجموع الديون لحقوق الملكية:
مجموع الديون
مجموع حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية

2222

2219

401330874
5209240378
%7.3

402110826
5103210122
%7.0

 . 01أثر جائحة كورونا المستجد (كوفيد)3,-
تسدبل تفشددي فيددروس كورونددا المسدتجد (كوفيددد )19-فددي بدايددة عدام  2222فددي حدددوأ أزمددة إقتصدادية عالميددة وتعطددل العديددد مددن
الشركات واألنشطة اإلقتصادية ،األمر الذي مدن ،دأنه التدأثير سدلبا ً علدى المركدز المدالي الموحدد للشدركة ونتدائج أعمالهدا وتددفقاتها
النقدية الموحدة.
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