شركة الكفاءة لالستثمارات املالية واالقتصادية
( شركة مسامهة عامة حمدودة )
عمـ ــان – اململكة األردنية اهلامشية
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التقرير السنوي احلادي عشر
للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31

شركة الكفاءة لالستثمارات املالية واالقتصادية
التقرير السنوي احلادي عشر 2018
جملس اإلدارة
 الدكتور املهندس عاطف حممد امحد عيسى
 املهندس رفعت عبدالرمحن حسن محدان
 شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية وميثلها:
املهندسة ميسون شاكر شكري ابو عوض
 السيد انور حممد أمحد عيسى

الرئيس

انئب الرئيس

عضو
عضو

 السيد حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو

املدير العام
املهندسة ميسون شاكر شكري أبو عوض

مدققي احلساابت
خليفة والراين للتدقيق واالستشارات املالية

5

تقرير جملس اإلدارة عن عام 2018
أ ) كلمة رئيس جملس اإلدارة
حضرات السادة املسامهني الكرام،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،

يسعدين أن أرحب بكم ابمسي وابسم أعضاء جملس إدارة الشركة لنقدم هليئتكم الكرمية التقرير السنوي احلادي عشر للشركة ،والذي
يعرض خالصة أعمال الشركة وحساابهتا اخلتامية للسنة املالية املنتهية يف  31كانون أول  ،2018وأهم اجنازات الشركة خالل تلك السنة

اضافة اىل اخلطط والرؤاي املستقلبية للعام  ،2019وإنه ليسرين أن أرحب بكم أمجل ترحيب وابلسادة ممثل عطوفة مراقب الشركات

والسادة خليفة والراين للتدقيق واالستشارات املالية .

مازالت إدارة الشركة مستمرة يف سياسة ختفيض املصاريف اإلدارية والعمومية ،والبحث عن فرص استثمارية جديدة قد تؤدي اىل حتقيق

عائد جمز العام القادم .مل يكن عام  2018واألعوام السابقة سوى استمرار لنهج الشركة يف حتفظها يف تنفيذ مشاريع عقارية نظرا لألوضاع
العامة وعدم توفر السيولة الالزمة لتنفيذ ما عقدت عليه الشركة النية والتوجه يف إجنازه ،ومع ذلك فقد تدارست الشركة وادارهتا التنفيذية

اقرتاحات لعدة فرص استثمارية من قبل جهات حملية وخارجية يف جمال تطوير واقامة مشاريع على أراضي الشركة يف منطقة طرببور
والسلط ،مل يكتب هلا أن تتبلور إىل تنفيذ فعلي بسبب عدم مالئمة هذه العروض من انحية ،وبسبب ختوف وتردد املستثمرين من

الظروف السياسية احمليطة بدول اجلوار ،مع علمهم وثقتهم ابألوضاع املستقرة واآلمنة واإلجيابية لالستثمار يف بلدان احلبيب ،واىل عدم توفر

سيولة ذاتية كانت ستضاعف عوائد هذه املشاريع يف حال تنفيذها يف مثل هذه الظروف.

ولقد سيطر على كافة النشاطات اإلقتصادية الرتقب واحلذر واحليطة املفرطة واخلوف من املستقبل ،مع األمل أن اليستمر أتثري هذه

األجواء السلبية على النشاط اإلقتصادي يف األردن والذي ينعم حبمد هللا بدرجة عالية من األمن واالستقرار ويعمل جاهداً على حتسني

البيئة اإلستثمارية.

لقد مت وضع خطة عمل للسنة القادمة هبدف حتسني مؤشرات األداء املايل للشركة والتحول يف أقرب وقت اىل الرحبية إبذن هللا ،وحتقيق
طموحات السادة املسامهني.

ويف اخلتام ال يسعين إال أن أتقدم ابلشكر اجلزيل لزمالئي أعضاء جملس اإلدارة وزمالئي وزمياليت العاملني يف شركتكم على جهدهم

املتواصل خلدمة أهداف الشركة ،كما أتقدم ابلشكر اجلزيل حلضوركم هذا االجتماع ودعمكم ومؤازرتكم وعلى الثقة اليت منحتموان إايها
متأملني بتحسن األوضاع اإلقتصادية لالنطالق خبططنا االستثمارية بثقة وثبات ،وفقنا هللا مجيعاً ملا فيه خدمة املصلحة العامة يف ظل الراية

اهلامشية املباركة.

الدكتور املهندس عاطف عيسى
رئيس جملس اإلدارة
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ب ) تقرير جملس اإلدارة
حضرات السادة املسامهني الكرام،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،

يســر جملــس إدارة شــركة الكفــاءة لالســتثمارات املاليــة واالقتصــادية املســامهة العامــة احملــدودة أن يقــدم لكــم البيــاانت املاليــة للفــرتة املنتهيــة
بتاريخ  2018/12/31إضافة إىل اإليضاحات التفصيلية اخلاصة ابحلساابت اخلتامية وكافة البنود املطلوبة طبقا لتعليمات اإلفصاح .

 . 1أ ) وصف النشطة الشركة الرئيسة:

 نشاط الشـركة الـرئيس هـو اسـتثمار امواهلـا ومصـادر لويلهـا يف كافـة اوجـه االسـتثمار املتاحـة يف القطاعـات االقتصـاديةاملختلفــة املاليــة والصــناعية والتجاريــة والزراعيــة والعقاريــة والســياحية واخلــدمات كاملســامهة بشــركات أخــرى و للــك
األراضي لتنفيذ غاايت الشركة و إنشاء اجملمعـات التجاريـة وأتجريهـا بـدون فوائـد ربويـة و شـراء األراضـي وإقامـة شـقق
سكنية وبيعها بدون فوائد ربوية و بناء اجملمعات الصناعية وبيعها بدون فوائد ربوية و إدارة وتشـييل وصـيانة العقـارات

وأتجريها .

غاايت الشركة:
 للك الشركات واملشاريع بشكل كلي او جزئـي العاملـة يف لتلـف القطاعـات وفقـا الحكـام القـوانني واالنظمـة السـارية املفعـول و/أو
للتأسيس مثل هذه املشاريع بعد استخراج الرتاخـيص واملوافقـات الرمسيـة الالزمـة و/أو تقـدس االستشـارات واخلـدمات الـيت تسـتهدف
أتمني لويل التمويل من اسواق راس املال بطريقة اصدار االسهم والسندات واالوراق املالية هلذه الشركات واملشاريع.
 القيام أبعمال تقييم الشركات واعادة هيكلتها ورفع رؤوس امواهلا اضافة اىل عمليات دجمها وحيازهتا.
 شراء او اقتناء االسهم والسندات وبيعها حلساهبا اخلاص من خالل أي شركة وساطة مرخصة يف السوق املايل.
 القيام ابية اعمال اخرى تراها الشركة ضرورة لتحقيق غايتها و اهدافها.

ب ) أماكن الشركة اجليرافية وعدد املوظفني يف كل منها :

 يقـع مركـز الشـركة الرئيسـي يف عمـان شـارع اجلـاردنز جممـع  PC-BLAZAرقـم ( )84الطـابق ( )3وال توجـدفروع أخرى للشركة  ،وبلغ عدد املوظفني الرئيسني ( )0كما يف  ،2018/12/31وعدد ( )3موظفني متطوعيني .

ج ) حجم االستثمار الرأمسايل للشركة:

 بلــغ حجــم االســتثمار الرأمســايل للشــركة (  ) 3,590,488دينــار والــيت لثــل جممــوع اســتثمارات الشــركة يف حمفظــةمتنوعة من االراضي ابالضافة اىل بعض االستثمارات يف حمافظ االسهم .

 .2الشركات التابعة واحلليفة :

أ .ال يوجد شركات اتبعة للشركة

.3أ) بيان أبمساء أعضاء جملس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم -:
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االســم

املنصب

الدكتور املهندس عاطف حممد امحد عيسى

رئيس جملس اإلدارة

السيد أنور حممد امحد عيسى

عضو جملس اإلدارة

انئب رئيس جملس اإلدارة

املهندس رفعت عبدالرمحن حسن محدان

السيد حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو جملس اإلدارة

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية وميثلها م .ميسون شاكر ابو عوض

عضو جملس اإلدارة /املدير العام

 )1الدكتور املهندس عاطف حممد امحد عيسى
مواليــد عـام  / 1961 :السلط

رئيس جملس اإلدارة

اتريخ العضوية 2015/4/23 :

 الشهادات العلمية :
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة املوصل  /العراق عام .1984

ماجيستري ادارة اعمال وهندسة مدنية – جامعات والية اوهايو احلكومية  /الوالايت املتحدة االمريكية عام . 1995

دكتوراه هندسة مدنية – جامعة ايلينوي احلكومية  ،شيكاغو  /الوالايت املتحدة . 2002









اخلربات العملية :
إدارة الشركات واملشاريع واحملافظ االستثمارية واملالية والعقارية يف كل من  :الوالايت املتحدة االمريكية ،كندا ،اململكة
العربية السعودية السودان  ،االمارات العربية املتحدة  ،ابالضافة اىل االردن .
حضر العديد من الدورات والندوات واملؤلرات املتخصصة يف االدراة االسرتاتيجية واالعمال املصرفية .
خربات عملية متعددة يف شركات وقطاعات هندسية واستثمارية متنوعة .
عضو مجعيات مهنية حملية وعاملية مرموقة .

رئيس جملس اإلدارة واملدير العام لشركة الكفاءة لالستثمارات العقارية منذ اتسيسها عام  2006ولتارخيه.
بروفيسور اهلندسة املدنية درس يف عدة جامعات عاملية وحملية وحالياً حماضر يف جامعة فيالدلفيا.

 )2املهندس رفعت عبدالرمحن حسن محدان
مواليــد عـام  / 1961 :شويكه

انئب رئيس جملس اإلدارة

اتريخ العضوية 2016/2/15 :

 الشهادات العلمية :
بكالوريوس هندسة مدنية وبيئة – جامعة يوات ستيت  /الوالايت املتحدة األمريكية عام 1984

 اخلربات العملية :



مدير تنفبذي وشريك لعدة مشاريع.

صاحب خربة واسعة يف االستثمارات العقارية املتنوعة.
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عضو جملس اإلدارة

 )3السيد انور حممد امحد عيسى
مواليــد عـام  / 1971 :السلط









اتريخ العضوية 2015/4/23 :

الشهادات العلمية :
بكالوريوس وماجستري ادارة اعمال – جامعة الينوي – شيكاغو  2002و.2004
اخلربات العملية :

رئيس هيئة مديرين – شركة  - UNCLE MAX INCالوالايت املتحدة – اوهايو -كوملبوس
عضو جملس ادارة يف عدة شركات – الوالايت املتحدة االمريكية :

SUPER OHIO INC / HI – LO – OHIO INC / SUPER INDY INVEST

خربات استثمارية متنوعة خصوصا يف جمال االستثمارات العقارية .
عضو جملس ادارة يف شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية خالل عام . 2007

 )4شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية وميثلها املهندسة  /ميسون شاكر شكري ابو عوض
عضو جملس اإلدارة /املدير العام
مواليــد عـام  / 1971 :عمان

اتريخ العضوية 2015/4/23 :

 الشهادات العلمية :
بكالوريوس هندسة كيميائية  -اجلامعة االردنية . 1994

ماجستري هندسة كيميائية – اجلامعة االردنية . 1998

حتضر لرسالة الدكتوراه يف اهلندسة – جامعة والية الينوي احلكومية – شيكاغو  /الوالايت املتحدة االمريكية .

 اخلربات العملية :
خربات هندسية واستثمارية متنوعة يف االردن والوالايت املتحدة االمريكية

دورات وحماضرات ومؤلرات علمية وهندسية واستثمارية يف االردن واخلارج .




عضو جملس ادارة يف جمموعة من الشركات حمليا وعامليا .
عضو جملس ادارة يف شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية .

 )5السيد حسام امساعيل مصطفى الرببراوي
مواليــد عـام  / 1972 :عمان




عضو جملس اإلدارة

اتريخ العضوية 2015/4/23 :

الشهادات العلمية :
شهادة دبلوم دراسات عليا يف دراسات دبلوماسية وخدمة خارجية – املعهد الدبلوماسي االردين . 2001
شهادة بكالوريوس حماسبة – جامعة الريموك . 1994


 اخلربات العملية :
مستثمر يف سوق عمان املايل منذ عام . 1995




مدير عام شركة امنية لالستثمارات املالية . 2008 – 2006



خربات عملية متعددة يف شركات وقطاعات استثمارية وجتارية .

رئيس هيئة مديرين يف شركة امنية لالستثمارات املالية  – 2008حىت اترخيه .
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ب ) أمساء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم-:
الرقم

)1

االسم واملنصب

ميسون شاكر شكري ابو عوض
مواليد عمان  -األردن
عام 1971
املديـر العـام

الشهادات العلمية

بكالوريوس وماجستري
هندسة كيميائية
اجلامعة االردنية
 1994و 1998

هباء عبدالعزيز امحد االطرش
مواليد الزرقاء – االردن

عام 1991
القائم أبعمال املدير املايل
)2

بكالوريوس حماسبة
جامعة جرش األهلية
2013

اخلربات العملية
 خربات هندسية واستثمارية متنوعة يف االردن والوالايت املتحدة االمريكية دورات وحماضرات ومؤلرات علمية وهندسية واستثمارية يف االردن واخلارج . عضو جملس ادارة يف جمموعة من الشركات حمليا وعامليا . -عضو جملس ادارة يف شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية .

 -املدير العام لشركة الكفاءة لالستثمارات املالية منذ عام  2016ولتارخيه.

 املدير املايل لشركة الكفاءة لالستثمارات العقارية منذ عام  2016ولتارخيه -قائم ابعمال املدير املايل لشركة الكفـاءة لالستثمارات املالية واالقتصادية

منذ عام  2016وحىت اترخيه .
 حماسب يف مكتب األقصى لالستشارات املالية من عام  2015اىل .2016 -حماسب يف شركة االعتماد للصناعات الكيماوية من عام  2013اىل .2015

 .4بيان أبمساء مالكي األسهم الذين تزيد أسهمهم عن (  ) % 5فأكثر من رأمسال الشركة:
االسم

2018
عدد االسهم 2018

النسبة

2017
عدد االسهم 2017

النسبة

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية

1,214,435

% 30,361

1,214,435

% 30,361

املهندس  /رفعت عبد الرمحن محدان

538,648

% 13.466

521,848

% 13.046

الدكتور /عاطف حممد امحد عيسى

423,946

% 10.599

423,946

% 10.599

السيد  /انور حممد امحد عيسى

328,755

% 8.219

328,755

% 8.219
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 .5الوضع التنافسي للشركة يف القطاع اخلاص ابالستثمارات املالية واالقتصادية:
 إن تعدد الشركات املاليـة واالقتصـادية يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة أدى إىل ارتفـاع حجـم أسـواق املنافسـة ممـا لـه األثـرابلوضـع التنافسـي املتعلـق ابلشـركة ،إال أن إدارة الشـركة اتبعـت سياســة التـأين يف السـوق العقـاري واملـايل ممـا رأتـه أنــه
الحيتمــل أي نــوع مــن املخــاطرة ابلقــروض أو االســتثمار اليــري أمــن فلــم تيــامر ابملنافســة يف الوقــت ال ـراهن وكــان جممــل
استثمارها يف شراء األراضي وهو جمال قوي التنافس وخايل من أي لاطر ،كما أن إدارة الشركة تسعى لتنفيذ سياسات
وخطط مستقبلية متمثلـة بتنوع املشاريع االستثمارية واخلدمات تدفعنا إىل حتقيق منو كبري ونشاطات غري مسبوقة إبذن
هللا تعاىل يف األعوام القادمة.

 .6درجة االعتماد على موردين حمددين اوعمالء رئيسيني حمليا او خارجيا :
 ال يوجــد اعتمــاد علــى مــوردين حمــددين أو عمــالء رئيســني ( حمليـ ـاً أو خارجيـ ـاً ) يشــكلون  %10فــاكثر مــن امجــايلاملشرتايت و  /أو املبيعات .

 .7احلماية احلكومية او االمتيازات اليت تتمتع هبا الشركة مبوجب القوانني واالنظمة او غريها:
 ال يوجد اية محاية حكومية أو امتيازات تتمتع هبا الشركة او اي من منتجاهتا مبوجب القوانني واالنظمة او غريها. ال يوجد اي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة . .8القرارات الصادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية او غريها اليت هلا اثر مادي على عمل الشركة او قدرهتا التنافسية :
 ال يوجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية او غريها هلا أثر مادي على عمل الشركة او منتجاهتا اوقدرهتا التنافسية .
 -ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على الشركة .
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 9أ) اهليكل التنظيمي املستهدف

جملـس اإلدارة
أمـني سـر اجمللس

جلنـة التدقيـق

املـدقق الداخلـي

رئيـس جملس اإلدارة

مديرمكتب املدير العام

املـدير العـام

جلنـة االستثمارات املاليـة

املستشار القانوين

سكرتيـر

دائـرة االستثمـار

الدائرة املالية واإلدارية

دائــرة املشاريــع

وتطـوير األعمـال

املديـر املايل واإلداري

رئيس قسم احملاسبة

حمـاسبني

رئيس قسم شؤون
املسامهني

مدخلي البياانت

موظف استقبال

موظف عالقات عامة
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ب ) عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالهتم :

 بلغ عدد موظفي الشركة الرئيسني (الشيء) موظـف مـن لتلـف املـؤهالت واخلـربات ،وعـدد ( )3مـوظفني متطـوعينيمــن محلــة املاجســتري ،والبكــالوريس والــدبلوم وقــد بلــغ معــدل دوران املــوظفني خــالل االثــين عشــر شــهرا لعــام 2018
بنسبة صفر %شهرايً  ،حيث مت توزيعهم حسب الفئات التالية :
املؤهل العلمي

العدد

درجة املاجستري

1

درجة البكالوريس

1

دبلوم

إمجايل عدد املوظفني املتطوعني

1
3

ج ) برامج التاهيل والتدريب ملوظفي الشركة :

 -مل تقم الشركة ابجراء أي برامج اتهيل وتدريب ملوظفي الشركة خالل السنة املالية .

 .10املخاطر اليت تتعرض الشركة هلا :
 -اليوجد أية لاطر تعرضت هلا الشركة أو من املمكن أن تتعرض الشركة هلا خالل السنة الالحقة وهلا أتثري مادي عليها.

 .11اإلجنازات ووصف لألحداث اهلامة لعام : 2018
-

مازالت الشركة مستمرة يف سياسة ختفيض النفقات حيث مارست إدارة الشركة سياسة ضبط النفقات إىل احلد األدىن والذي ال
يتعارض مع استمرار الشركة كمسامهة عامة .

 لكنت الشركة واحلمد هلل من ختفيف قيمة خسائر الفرتة والبالغ قيمتها ( )14,577مقارنة ابلعام الذي سبقه والبالغ قيمتها()21,104
 جار العمل على حتديث األنظمة اإلدارية واملالية مبا يتماشى مع التعليمات اجلديدة هليئة األوراق مبا يتناسب وحوكمة الشركات. قامت الشركة بدراسات جدوى اقتصادية لعدة مشاريع عقارية وكانت النتائج إجيابية وتقوم إدارة الشركة ابلبحث عن ممولني أوشركاء لتنفيذ هذه املشاريع على األراضي اململوكة للشركة.
 -قامت الشركة بتطوير قطع أراضي الشركة وجار العمل إللام مراحل التنظيم واإلفراز النهائية.

 .12االثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية والتدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي :
 ال يوجد أي اثر مـايل لعمليـات ذات طبيعـة غـري متكـررة حـدثت خـالل السـنة املاليـة وال تـدخل ضـمن نشـاط الشـركةالرئيسي .

.13السلس ــلة الزمني ــة ل ــألرابح أو اخلس ــائر احملقق ــة واألرابح املوزع ــة وص ــايف حق ــوق املس ــامهني وأس ــعار إغ ــالق
األوراق املالية:
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البيـ ـ ـ ـ ـ ــان

2018

2017

2016

2015

2014

)( 14,577

)(21,104

)( 35,724

)( 67,863

)(148,003

االربـ ــاح املوزعـة

-----

-----

-----

-----

-----

صايف حقوق املسامهني

3,154,221

3,168,798

3,188,357

3,225,626

3,347,044

اسعار االوراق املاليـة

0 .5 2

0 .4 0

0 .6 1

0 .7 1

0 .6 6

ارابح وخسائر حمققة قبل املخصصات

 .14حتليل املركز املايل للشركة ونتائج اعماهلا خالل السنة املالية :
املؤشرات املالية  /حتليل املركز املايل /أهـم النسب املالية للشركة
البيان

2018

2017

2016

2015

2014

نسبة التداول
(األصول املتداولة إىل اخلصوم املتداولة)

%1.00

%1.14

%3.72

%4.23

%6.24

نسبة السيولة السريعة
((االصول املتداولة سريعة التحول اىل نقد) اىل اخلصوم املتداولة))

%1.00

%1.14

%3.72

%4.23

%6.24

نسبة صايف الربح إىل اإليرادات التشييلية

---

---

---

---

-- -

نسبة صايف الربح إىل جمموع املوجودات
( العائد على االستثمار )

(% )0.405

(% )0.570

(% )0.991

(% )1.881

(% )4.036

نسبة صايف الربح إىل حقوق املسامهني
( العائد على حقوق املسامهني )

(% )0.462

(% )0.666

(% )1.120

(% )2.104

(% )4.422

0.788

0.792

0.797

0.806

0.837

% 12.259

%11.863
11.863

%11.546

% 10.572

% 8.723

القيمة الدفرتية للسهم
( حقوق املسامهني /عدد االسهم املكتتب هبا )
نسبة جمموع املطلوابت إىل جمموع املوجودات
( نسبة املديونية )

 .15التطورات املستقبلية اهلامة للشركة-:
 االستمرار يف تبين الياايت واألهداف العامة اليت أتسست الشركة من أجلها. االستخدام األكفأ واألمثل لألموال هبدف زايدة العائد املتوقع على حقوق املسامهني. متابعة التطورات واملؤشرات إلجتاه السوق وجتاوز التقلبات السوقية وتطوير طرق قياس املخاطر والعمل على مبدأ التحوطملواجهة األزمات املالية.
 اإلستمرار والبحث يف توسيع قاعدة االستثمار العقارية على املستور احمللي واالقليمي والدخول فيها مبا حيقق قيمة مضافةالستثمارات الشركة ويضمن تنويع مصادر الدخل .
 العمل على تنفيذ كافة اخلطط اإلدارية واإلسرتاتيجية الالزمة لدعم وتطوير املشاريع املتعددة واملقرتحة واليت ستقوم الشركة14

ابلبدء هبا خالل األعوام القادمة.
 من التوجهات املستقبلية للشركة القيام بتسييل جزء من حمفظة األوراق املالية من خالل بيع األسهم اململوكة من قبل الشركةوذلك للبحث عن بدائل استثمارية أخرى تدر إبيرادات وأبقل لاطرة األمر الذي سيعمل على رفع أداء الشركة.
 اإلستفادة من الفرص املتاحة يف سوق العقار ورأس املال هبدف التملك يف مشاريع مميزة وواعدة ابلتعاون مع القطاعني العامواخلاص أو مستثمر خارجي.
 وضع األنظمة املالية واإلدارية اليت تنظم عمل الشركة وحتقق الرقابة املطلوبة عليه وإعادة هيكلة كوادر الشركة لتتماشى معالقوانني واألنظمة والتعليمات اجلديدة هليئة األوراق املالية ولضمان الفاعلية القصوى يف األداء مع ختفيف أعباء املصاريف
اإلدارية إىل احلد األدىن املمكن  ،حبيث ال يؤثر على سري أعمال الشركة.
 االستمرار يف العمل على أتسيس شركة أتجري لويلي لتمويل الراغبني بشراء املنتجات العقارية املتنوعة ملشاريعنا املختلفة سواءلشركتنا أو الشركات احلليفة وابألخص منتجات شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية يف حال البدء بتنفيذ هذه املشاريع إن شاء
هللا.
 مازال جاري العمل على اإلستحواذ على شركة وساطة مالية غاايهتا شراء وبيع األسهم يف سوق بورصة عمان املايل. -العمل على حتسني وضع احملافظ االستثمارية للشركة سواء منها املالية أو العقارية وذلك ابلرتكيز على الدخول يف استثمارات

جديدة تشييلية وحماولة استيالل اهلبوط يف أسعار األسهم املتداولة يف بورصة عمان والعمل على ختفيض متوسط أسعار بعض
االستثمارات يف األسهم اليت لتلكها الشركة والعمل على تسويق األراضي والعقارات اليت لتلكها الشركة سواء ابلبيع املباشر

للمواطنني أو ابلدخول يف شراكات إسرتاتيجية مع مستثمرين متخصصني بعد التنظيم واإلفراز كمشاريع مع اجلهات املسؤولة
كأمانة عمان الكربى وبلدية السلط.

 االستمرار يف استقطاب عدد من عمالء ادارة االستثمار. استمرار العمل لتوفري أدوات لويل غري تقليدية للشركة مثل رفع رأس مال الشركة  ،وكذلك مراجعة موجودات ومطلوابتالشركة وإعادة هيكلتها مع وضع الشركة ومصلحة مسامهيها.
 اإلستفادة من الفرص املتاحة يف سوق العقار ورأس املال هبدف التملك يف مشاريع مميزة وواعدة ابلتعاون مع القطاعني العامواخلاص أو مستثمر خارجي.
 االستمرار يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة لضمان استمرار عمل الشركة وحتقيقها ألفضل النتائج ضمن املعطيات املاليةللسوق األردين ،وحتقيق السيولة الالزمة وذلك ابالستمرار يف النشاط التسويقي والبيعي للعقارات املصنفة بعد اجراء إعادة تقييم
ألسعار العقارات اجلاهزة للبيع ،مبا يتناسب مع سعر السوق يف الوقت الراهن ،ملواجهة التزامات الشركة املستقبلية والبدء
ابلقيام بتنفيذ أعمال وخطط وطموحات الشركة.

 متابعة التطورات واملؤشرات ابجتاه السوق وجتاوز التقلبات السوقية وتطوير طرق قياس املخاطر والعمل على مبدأ التحوطملواجهة األزمات املالية.

 .16مقدار اتعاب التدقيق للشركة واالتعاب االخرى :

 بليت أتعاب مدققي حساابت الشركة السادة مكتب خليفة والراين للتدقيق واالستشارات املالية مبلغ ( )750دينار أردين. -بليت أتعاب خدمات ضريبية السادة شركة األقصى لالستشارات الضريبية مبلغ ( )750دينار أردين .

 .17أ ) عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة-:
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الرقم

اسم عضو جملس اإلدارة

املنصب

اجلنسية

عدد االسهم
2018

عدد االسهم
2017

1

عاطف حممد امحد عيسى

رئيس جملس االدارة

االردنية

423,946

423,946

2

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

انئب رئيس جملس ادارة

االردنية

538,648

538,648

الكفاءة لالستثمارات العقارية

عضو جملس االدارة

االردنية

1,214,435

1,214,435

3

ميسون شاكر شكري ابو عوض

ممثل شركة الكفاءة العقارية

االردنية

169,535

169,535

4

أنور حممد امحد عيسى

عضو جملس ادارة

االردنية

328,755

328,755

5

حسام امساعيل مصطفى بربراوي

عضو جملس االدارة

االردنية

50,000

50,000

 ال توجد اية شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء جملس االدارة.

 .17ب ) عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
االسم

املنصب

اجلنسية

عدد االسهم
2018

عدد االسهم
2017

1

عاطف حممد امحد عيسى

رئيس جملس االدارة

االردنية

423,946

423,946

2

ميسون شاكر شكري ابو عوض

املدير العام

االردنية

169,535

169,535

3

هباء عبدالعزيز امحد األطرش

قائم أبعمال املدير املايل

االردنية

----

----

الرقم

 ال توجد اية شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية.

 .17ج ) عدد األوراق املالية اململوكة ألقارب أعضاء جملس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا:
االسم

الرقم

الصلة
املدير العام

اجلنسية

عدد االسهم
2018

عدد االسهم
2017

االردنية

169,535

169,535

االردنية

67,938

67,938

78,279

78,279
148,717

1

ميسون شاكر شكري ابو عوض

2

حيىي عاطف حممدعيسى

ابن رئيس جملس االدارة

3

رندة فهد حيىي جابر

زوجة انور حممد امحد عيسى

االردنية

4

عائشة يوسف حممد عبده

زوجة رفعت عبدالرمحن محدان

االردنية

148,717

5

حممد رفعت عبدالرمحن محدان

ابن رفعت عبدالرمحن محدان

االردنية

135,000

135,000

6

رغد رفعت عبدالرمحن محدان

ابنة رفعت عبدالرمحن محدان

االردنية

31,400

31,400



زوجة رئيس جملس االداة

ال توجد اية شركات مسيطر عليها من قبل أقارب اعضاء جملس االدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا.

 2018كما هو ابجلدول التايل :
 2018اىل 2018/12/31
 .18أ) املزااي واملكافآت اليت لتع هبا رئيس وأعضاء جملس اإلدارة خالل الفرتة من 2018/1/1
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االسم

املنصب

الرواتب

التنقالت

املكافئات

عاطف حممد امحد عيسى

رئيس جملس اإلدارة

---

2,000

---

نفقات سفر

اجملموع
2,000

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

انئب رئيس جملس اإلدارة

---

2,000

---

---

2,000

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية
وميثلها :م .ميسون شاكر ابو عوض

عضو جملس اإلدارة

---

2,000

---

---

2,000

انور حممد امحد عيسى

عضو جملس اإلدارة

---

666

---

---

666

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو جملس اإلدارة

---

2,000

---

---

2,000

---

8,666

---

---

8,666

اجملموع

 بلغ عدد اجتماعات جملس االدارة لعام  2018سبعة اجتماعات .
 بلغ عدد اجتماعات جلنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة لعام  2018ستة اجتماعات.
 بلغ عدد اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت املنبثقة عن جملس اإلدارة لعام  2018ستة اجتماعات.
 .2018كما هو ابجلدول التايل :
 2018وحىت2018/12/31
.18ب ) املزااي واملكافآت اليت لتع هبا أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية خالل الفرتة من 2018/1/1
االسم

املنصب

الرواتب

التنقالت

املكافئات

نفقات سفر

اجملموع

ميسون شاكر شكري ابو عوض

املدير العام

---

2,000

---

---

2,000

هباء عبدالعزيز امحد االطرش

القائم أبعمال املدير املايل

---

---

---

---

---

2,000

---

---

2,000

اجملموع

 .19التربعات واملنح اليت دفعتها الشركة خالل السنة املالية:
 -ال يوجد تربعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة املالية . 2018

 .20العقود واملشاريع واالرتباطات اليت عقدهتا الشركة :
 ال يوجد أية عقود أو مشاريع او ارتباطات عقدهتا الشركة املصدرة مـع الشـركات التابعـة او الشـقيقة او احلليفـة او رئـيس جملـساإلدارة أو أعضاء اجمللس أو املدير العام أو أي موظف يف الشركة أو أقارهبم .
 .21أ ) مسامهة الشركة يف محاية البيئة  :ال يوجد مسامهة للشركة يف محاية البيئة .

ب ) مسامهة الشركة يف خدمة اجملتمع احمللي :اليوجد مسامهة للشركة يف خدمة اجملتمع احمللي.

17

18

فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات املسامهة املدرجة يف بورصة عمان  /سوق األوراق املالية:
 2018الصادرة عن هيئة األوراق املالية وادراكاً من جملس ادارة الشركة ألمهية تعليمات احلوكمة
وفقاً لاللتزام بتعليمات حوكمة الشركات املسامهة املدرجة لسنة 2018
وااللتزام جبميع ماورد يف بنود التعليمات تقوم الشركة اباللتزام بكافة بنود تعليمات احلوكمة ويتبىن جملس االدارة نظاماً داخلياً حيدد صالحيات ومسؤوليات رئيس
وأعضاء جملس االدارة  ،كما تلتزم الشركة بقانون مراقبة الشركات وتعليمات هيئة االوراق املالية هبذا اخلصوص ويتم التحديث عليه كلما اقتضت احلاجة اىل
ذلك كما أقر جملس االدارة تعليمات احلوكمة ملراعاة تطبيق قواعد احلوكمة الرشيدة.
ب ) 17/أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاليني واملستقيلني خالل السنة وحتديد فيما إذا كان العضو تنفيذي او غري تنفيذي ومستقل أو غري مستقل-:
تنفيذي

مستقل

الرقم

اسم عضو جملس اإلدارة

املنصب

اجلنسية

1

عاطف حممد امحد عيسى

رئيس جملس االدارة

االردنية

غري تنفيذي

2

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

انئب رئيس جملس ادارة

االردنية

غري تنفيذي

مستقل

3

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية
وميثلها :م .ميسون شاكر ابو عوض

عضو جملس االدارة

االردنية

غري تنفيذي

غري مستقل

4

انور حممد امحد عيسى

عضو جملس االدارة

االردنية

غري تنفيذي

مستقل

5

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو جملس االدارة

االردنية

غري تنفيذي

مستقل

أو غري تنفيذي

أو غري مستقل
غري مستقل

ج ) 17/أمساء ممثلي أعضاء جملس اإلدارة االعتباريني وحتديد فيما اذا كان املمثل تنفيذي او غري تنفيذي ومستقل أو غري مستقل-:

الرقم

1

تنفيذي

اسم عضو جملس اإلدارة

املنصب

اجلنسية

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية

عضو جملس االدارة

االردنية

غري تنفيذي

االردنية

تنفيذي

وميثلها :م .ميسون شاكر ابو عوض

مدير عام شركة الكفاءة

لالستثمارات املالية واالقتصادية

مستقل

أو غري تنفيذي

أو غري مستقل
مستقل
غري مستقل

د ) 17/املناصب التنفيذية يف الشركة وأمساء األشخاص الذين يشيلوهنا-:
االسم

املنصب

عاطف حممد امحد عيسى

رئيس جملس اإلدارة

هباء عبدالعزيز امحد األطرش

القائم أبعمال املدير املايل
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هـ ) 17/مجيع عضوايت جمالس اإلدارة اليت بشيلها عضو جملس اإلدارة يف الشركات املسامهة العامة ان وجدت-:
الرقم

اسم عضو جملس اإلدارة

اسم الشركة

املنصب

1

عاطف حممد امحد عيسى

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية م.ع.م

رئيس جملس االدارة

2

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

اليوجد

......

3

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية
وميثلها :م .ميسون شاكر ابو عوض

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية م.ع.م

عضو جملس ادارة

4

انور حممد امحد عيسى

اليوجد

......

5

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

اليوجد

......

و ) 17/اسم ضابط ارتباط احلوكمة يف الشركة-:

-

هباء عبدالعزيز امحد األطرش

.

ز ) 17/أمساء اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة-:
-

جلنة التدقيق .
جلنة الرتشيحات واملكافأت.

جلنة احلوكمة.
جلنة إدارة املخاطر.

ح ) 17/اسم رئيس وأعضاء جلنة التدقيق ونبذة عن مؤالهتم وخرباهتم املتعلقة ابألمور املالية أو احملاسبية-:
 )1املهندس رفعت عبدالرمحن حسن محدان

رئيس جلنة التدقيق

 الشهادات العلمية :
بكالوريوس هندسة مدنية وبيئة – جامعة يوات ستيت  /الوالايت املتحدة األمريكية عام 1984

 اخلربات العملية :



مدير تنفبذي وشريك لعدة مشاريع.

صاحب خربة واسعة يف االستثمارات العقارية املتنوعة.
 )2السيد انور حممد امحد عيسى

عضو جلنة التدقيق

 الشهادات العلمية :
.2004

بكالوريوس وماجستري ادارة اعمال – جامعة الينوي – شيكاغو  2002و2004
 اخلربات العملية :
رئيس هيئة مديرين – شركة  - UNCLE MAX INCالوالايت املتحدة – اوهايو -كوملبوس

عضو جملس ادارة يف عدة شركات – الوالايت املتحدة االمريكية :




SUPER OHIO INC / HI – LO – OHIO INC / SUPER INDY INVEST
خربات استثمارية متنوعة خصوصا يف جمال االستثمارات العقارية .
عضو جملس ادارة يف شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية خالل عام . 2007
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)3السيد حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو جلنة التدقيق

 الشهادات العلمية :
شهادة دبلوم دراسات عليا يف دراسات دبلوماسية وخدمة خارجية – املعهد الدبلوماسي االردين . 2001

شهادة بكالوريوس حماسبة – جامعة الريموك . 1994

 اخلربات العملية :



مستثمر يف سوق عمان املايل منذ عام . 1995
مدير عام شركة امنية لالستثمارات املالية . 2008 – 2006




خربات عملية متعددة يف شركات وقطاعات استثمارية وجتارية .

رئيس هيئة مديرين يف شركة امنية لالستثمارات املالية  – 2008حىت اترخيه .

ط ) 17/اسم رئيس وأعضاء كل من جلنة الرتشيحات واملكافآت  ،وجلنة احلوكمة  ،وجلنة إدارة املخاطر-:
 ( جلنة الرتشيحات واملكافآت )
االسم

املنصب

الرقم
1

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت

2

انور حممد امحد عيسى

عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت

3

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت

 ( جلنة احلوكمة)
االسم

املنصب

الرقم
1

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

رئيس جلنة احلوكمة

2

انور حممد امحد عيسى

عضو جلنة احلوكمة

3

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو جلنة احلوكمة

 ( جلنة ادارة املخاطر )
االسم

املنصب

الرقم
1

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

رئيس جلنة ادارة املخاطر

2

عاطف حممد امحد عيسى

عضو جلنة ادارة املخاطر

3

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

عضو جلنة ادارة املخاطر
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ي ) 17/عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء احلاضرين-:
 2018ستة اجتماعات.
 ( جلنة التدقيق ) بلغ عدد اجتماعات اللجنة لعام 2018
الرقم

اسم عضو جلنة التدقيق  /املنصب

1

رفعت عبدالرمحن حسن محدان

2

انور حممد امحد عيسى

3

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

رئيس جلنة التدقيق

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

()1

()2

()3

()4

()5

()6

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

-

-

-

-

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

عضو جلنة التدقيق

عضو جلنة التدقيق

 ( جلنة الرتشيحات واملكافآت ) بلغ عدد اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت ستة اجتماعات.
 ( جلنة احلوكمة ) بلغ عدد اجتماعات اللجنة ستة اجتماعات.
 ( جلنة إدارة املخاطر ) بلغ عدد اجتماعات اللجنة ستة اجتماعات.

ك ) 17/عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدقق احلساابت اخلارجي خالل السنة-:
-

.2018
اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احلساابت اخلارجي للشركة مرتني خالل العام 2018

ل ) 17/عدد اجتماعات جملس االدارة خالل السنة مع بيان األعضاء احلاضرين-:
 بلغ عدد اجتماعات جملس االدارة لعام 2018سبعة اجتماعات .

الرقم

اسم عضو جملس اإلدارة  /املنصب

1

عاطف حممد امحد عيسى
رئيس جملس االدارة

2
3

رفعت عبدالرمحن حسن محدان
انئب رئيس جملس ادارة

شركة الكفاءة لالستثمارات العقارية
عضو جملس االدارة

4

حسام امساعيل مصطفى الرببراوي

5

انور حممد امحد عيسى

عضو جملس االدارة
عضو جملس االدارة

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

-

-

-

-

-

حضور

حضور
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