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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام

اأت�ضرف وزمالئي اأع�ضاء جمل�س الدارة اأن اأقدم لكم التقرير ال�ضنوي الثاين ع�ضر لعام 2019.

يتم  بحيث  ل�ضتثمارتها  الدورية  املراجعة  املا�ضية من حيث  ال�ضنوات  ال�ضركة خالل  اتبعته  الذي  للنهج  ا�ضتمرارا 

اخلروج من ال�ضتثمارات الغري جمدية وال�ضتمرار والبحث عن ال�ضتثمارات املجدية حيث قامت ال�ضركة عام 2018 

راأ�س مال  2019 تخفي�س  وبناءا عليه مت خالل عام  العقارية  امواج  �ضركة  باأخذ خم�ض�س كامل ل�ضتثمارها يف 

ال�ضركة مبقدار مليون دينار الأمر الذي ادى اىل اطفاء بند اخل�ضائر املرتاكمة والذي بقي مال�ضقا لنتائج اأعمال 

ال�ضركة طيلة ال�ضنوات املا�ضيه على اأمل يف حال حتقيق اأرباح لل�ضركة يكون هذا الر�ضيد موجبا ويكون لدى ال�ضركة 

القدرة على اتخاذ قرار بتوزيع اأرباح على امل�ضاهمني .

وقد انعك�س ذلك على نتائج اأعمال ال�ضركة عام 2019 حيث حققت ال�ضركة اأرباحا �ضافية مقدارها 286 األف دينار 

تقريبا واأرباح قابلة للتوزيع بعد اأخذ املخ�ض�ضات الالزمة مبقدار 230 األف دينار تقريبا .

وقد تنوعت م�ضادر ايرادات ال�ضركة خالل عام 2019 حيث بلغت اليرادات النتائجة عن بيع �ضهم �ضركة اأمواج 

118 األف دينار واليرادات الناجتة عن فوائد الودائع لدى البنوك بال�ضافة اىل فوائد ال�ضتثمار  العقارية حوال 

بالدوات املالية كال�ضندات وغريها حوايل 181 األف دينار تقريبا.

اما على �ضعيد مبيعات املزارع يف م�ضروع ريف عمان مل يتم بيع اي مزرعة خالل عام 2019 ومن املتاأمل بيع املزارع 

املتبقية خالل الفرتة القادمة.

بداية  من  �ضقق   4 بيع  فقد مت  ال�ضويفية  منطقة  اجلديــــد يف  ال�ضكني  امل�ضروع  ال�ضتثمـــــار يف  �ضعيد   علــــى  اما 

امل�ضروع لغاية 2019/12/31 منها �ضقتني خالل عام 2019  باجمايل ايراد بلغ 90 األف دينار)ح�ضتنا من امل�ضروع 

بن�ضبة 50%( .
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اما على �ضعيد ال�ضتثمار يف ال�ضركات احلليفة فقد �ضهد عام 2019 منوا على م�ضتوى ال�ضتثمار يف �ضركة اجياد لالأوراق 

املالية والتي منتلك منها حواىل %33  ب�ضبب ا�ضتمرار  �ضركة اجياد بالتو�ضع يف اعمالها  وافتتاح فرع لها يف حمافظة اربد 

والتداول بال�ضواق القليمية والعاملية والتي انعك�ضت ايجابا على نتائج اعمالها خالل عام 2019 حيث بلغت ح�ضة �ضركة 

دارات الردنية القاب�ضة من ارباح �ضركة اجياد لالأوراق املالية مبلغ 137 الف دينار تقريبا حيث تعترب �ضركة اجياد لالأوراق 

وا�ضتقرار  املايل  القاب�ضة نظرا حلفاظها على قوة مركزها  ل�ضركة دارات الردنية  الناجحة جدا  ال�ضتثمارات  املالية من 

م�ضتوى ارباحها ال�ضنوية.

%40 فقد بلغت ح�ضة  اما على م�ضتوى ال�ضتثمار يف ال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية والتي منتلك منها 

59 الف  2019 مبلغ  اللوج�ضتية عن عام  ال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات  ارباح  القاب�ضة من  �ضركة دارات الردنية 

دينار تقريبا.

وبالنظر اىل البيانات املالية ل�ضركة دارات الردنية القاب�ضة عن عام 2019  فقد حافظة ال�ضركة على قوة ومتانة املركز 

املايل لها حيث بلغت القيمة الدفرتية لل�ضهم 1.02 دينار .

وخالل عام 2019 ا�ضتمرت ال�ضركة ب�ضيا�ضة التو�ضع  والتنويع يف ا�ضتثماراتها فقد قامت ال�ضركة ب�ضراء جمموعة من ال�ضهم 

يف عدة �ضركات قطرية  و�ضركات اجنبية ذات �ضمعة ومتانة مالية عالية ,كما قامت ال�ضركة بال�ضتثمار مبجموعة بالدوات 

املالية ذات العائد القت�ضادي املجدي حيث مت ال�ضتثمار يف �ضراء ا�ضناد قر�س و �ضكوك ا�ضالمية و�ضت�ضتمر ال�ضركة يف هذا 

النهج كلما وجدت الفر�ضة ال�ضتثمارية املتاحه واملجدية اقت�ضاديا .

اما على �ضعيد م�ضروع هناجر على قطعة الر�س اململوكة بالعقبة عن طريق �ضركة احلد�س للتطوير العقاري فقد انتهت 

ل�ضركة من اخذ املوافقات الالزمة للبدء بامل�ضروع و�ضيتم خالل عام 2020 النتهاء من بناء امل�ضروع بالكامل .

ويف اخلتام باإ�ضمي وباإ�ضم اأع�ضاء املجل�س نتقدم بجزيل ال�ضكر والتقدير لكافة العاملني بال�ضركة وال�ضركات التابعة واحلليفة 

على جهودهم املبذولة خالل العام ,كما نتقدم بال�ضكر للم�ضاهمني الكرام على ثقتهم بنا خالل ال�ضنوات املا�ضية .

وكلنا اأمل على حتقيق عوائد جيدة خالل ال�ضنوات القادمة. واهلل ويل التوفيق.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
عماد الدين كمال
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تقرير مجلس اإلدارة

عن الفرتة املنتهية يف 31 كانون اأول 2019 املقدم للهيئة العامة العادية مل�ضاهمي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة 

امل�ضاهمة العامة املحدودة يف الجتماع ال�ضنوي الرابع ع�ضر الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة الحادية عرش من �ضباح 

يوم  الأحد املوافق 2020/07/26  يف مقر ال�ضركة الكائن يف عمان  - خلدا - �ضارع امللك عبداهلل  - جممع عدنان 

ابو حيدر - عمارة رقم 167 ب.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،

ي�ضر جمل�س الإدارة اأن يرحب بكم يف هذا الجتماع واأن يقدم لكم تقريره ال�ضنوي الثاين ع�ضر لل�ضنة املنتهية يف 31 

كانون الأول 2019 واملت�ضمن البيانات املالية املوحدة لل�ضركة لنف�س الفرتة وتطلعات ال�ضركة امل�ضتقبلية لعام 2020.

اأوًل:  و�ســـــــف لأن�سطة ال�سركــــــــة الرئي�سيـــة واأماكنهــــــــــا اجلغـــرافيــــة وعـــــــــدد املوظفني يف كــــــل منهـــــا وحجــــــــــم 

ال�ستثمار الراأ�سمايل.

 اأ- اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية:

اأوجه  اأموالها وم�ضادر متويلها يف كافة  ا�ضتثمار  التالية من خالل  والأغرا�س  الغايات  اإىل حتقيق  ال�ضركة  تهدف 

ال�ضتثمار املتاحة يف القطاعات القت�ضادية املختلفة املالية وال�ضناعية والتجارية والعقارية وال�ضياحية واخلدمات 

وذلك من خالل �ضركات تابعة ومملوكة لها كليًا اأو جزئيًا:

1. متلك �ضركات م�ضاهمة عامة و/ اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية و/ اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة و/ اأو متلك اأ�ضهم اأو 

ح�ض�س يف �ضركات م�ضاهمة عامة اأخرى اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة.

2. تاأ�ضي�س �ضركات تابعة لها ومتلك اأ�ضهم اأو ح�ض�س يف �ضركات م�ضاهمة عامة اأخرى اأو �ضركات حمدودة امل�ضوؤولية 

اأو �ضركات م�ضاهمة خا�ضة لتحقيق اأي من غاياتها اأو لتحقيقها جميعًا .

3. اإدارة ال�ضركات التابعة لها اأو امل�ضاركة يف اإدارة ال�ضركات الأخرى التي ت�ضاهم فيها.

ô°ûY ájOÉ◊G

(ZOOM) ÊhÎµd’Gh »FôŸG ∫É°üJ’G πFÉ°Sh á£°SGƒH ∂dPh
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ذات  ال�ضركات  اأموال  لروؤو�س  املكونة  احل�ض�س  ويف  الأخرى  املالية  والأوراق  وال�ضندات  الأ�ضهم  يف  اأموالها  ا�ضتثمار   .4

امل�ضوؤولية املحدودة والأ�ضهم املكونة لروؤو�س اأموال ال�ضركات امل�ضاهمة اخلا�ضة.

5. تقدمي القرو�س والكفالت والتمويل لل�ضركات التابعة لها.

6. متلك براءات الخرتاع والعالمات التجارية وحقوق المتياز وغريها من احلقوق املعنوية وا�ضتغاللها وتاأجريها لل�ضركات 

التابعة لها اأو لغريها. 

ب- اأماكن ال�ضركة اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يعمل يف ال�ضركة )5( موظف العديد منهم ذو خربة عالية. 

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها .

ت - حجم اال�ضتثمار الراأ�ضمايل لل�ضركة:

بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمايل للفرتة املنتهية يف 31 كانون اأول 2019  2745 دينار.          

                                                                                                 

ثانياً:  ال�ضركات التابعة لل�ضركة.

اأنواعها  بكافة  عقارية  م�ضاريع  واإن�ضاء  تطوير  يف  متخ�ض�ضة  خا�ضة  م�ضاهمة  العقارية  الأردين  الريف  دارات  �ضركة  اأ- 

وغاياتها وت�ضمل ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية وال�ضتثمارية وغريها وبيعها بدون فوائد ربوية و/ اأو تاأجريها, والدخول يف  

العطاءات, واإدارة امل�ضاريع العقارية وتقدمي اخلدمات وال�ضت�ضارات الهند�ضية.

- يبلغ راأ�ضمالها )50,000( خم�ضون األف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2008/4/14 وهي مملوكة بالكامل من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة ويديرها جمل�س اإدارة مكون من خم�ضة اأع�ضاء ت�ضميهم �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يعمل يف ال�ضركة موظف واحد. 

- متتلك ال�ضركة م�ضروع ريف عمان يف منطقة جبة يف حمافظة جر�س, وهو عبارة عن م�ضروع عقاري قائم على بيع مزارع 

مب�ضاحات )3-5( دومن مع بناء بيوت ريفية على هذه امل�ضاحات. 

- متتلك ال�ضركة مع �ضركاء ا�ضرتاتيجيني بن�ضبة 50% م�ضروع ا�ضكان يف منطقة ال�ضويفية وهو عبارة عن عمارة �ضكنية 

مكونة من 13 �ضقة �ضكنية مب�ضاحة �ضغرية من )80 – 90  م( لل�ضقة الواحدة  وقد مت النتهاء من امل�ضروع وبيع اأربع �ضقق 
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من ال�ضقق ال�ضكنية منه .

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

- متتلك ال�ضركة ن�ضبة 50% من �ضركة احلد�س للتطوير والإ�ضتثمار , و 92% من �ضركة املر�ضى الآمن للتطوير العقاري .

ب-   �ضركة دارات للتطوير املايل واالإداري م�ضاهمة خا�ضة، )متت ت�ضفيتها(

ت- ال�ضركة االأردنية االأوروبية الإدارة العقارات ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

1. امل�ضاهمة ب�ضركات اأخرى.

2. ال�ضتثمار يف جمال تقدمي اخلدمات املتعلقة باإدارة العقارات.

3. متلك ال�ضركات وامل�ضاريع.

4. الدخول يف عقود ا�ضتثمارية وعقود م�ضاركة.

- يبلغ راأ�ضمالها )5,000( خم�ضة اآلف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ 2008/12/15 وهي مملوكة بالكامل من قبل �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء ت�ضميهم �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة 40% من ال�ضركة الأردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

ث- �ضركة املر�ضى االآمن للتطوير العقاري ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

1. ا�ضتثمار اأموال ال�ضركة فيما تراه منا�ضبًا ومبا يخدم غايات ال�ضركة.

2. متلك و�ضراء وبيع الأرا�ضي والعقارات والأبنية ورهنها تنفيذًا لغايات ال�ضركة )عدا الو�ضاطة العقارية(.

- يبلغ راأ�ضمالها )1,000( األف دينار مدفوعة بالكامل بتاريخ  2009/07/09 وهي مملوكة بن�ضبة 92% من قبل �ضركة دارات 

الأردنية القاب�ضة وبن�ضبة  8% من �ضركة دارات الريف الأردين العقارية  وتديرها هيئة مديرين مكونة من اأربعة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف مدينة العقبة, تبلغ م�ضاحتها حوايل 14 دومن.
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- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

ج - �ضركة التنفيذيون للتطوير العقاري ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

لها  واإي�ضال كافة اخلدمات الالزمة  الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�ضينها وتق�ضيمها وفرزها  1. �ضراء وبيع 

ح�ضب القوانني املرعية.

2. ا�ضترياد مايلزم لتنفيذ غايات ال�ضركة.

3. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�ضركة باأعمالها.

نظام  و�ضمن  املرعية  القوانني  بها  ت�ضمح  اأخرى  م�ضاريع  واأية  وال�ضناعية  وال�ضياحية  العقارية  امل�ضاريع  يف  ال�ضتثمار   .4

ال�ضتثمارات املطبقة.

قبل  بالكامل من  2009/08/03 وهي مملوكة  بتاريخ  بالكامل  دينار مدفوعة  اآلف  راأ�ضمالها )10,000( ع�ضرة  يبلغ   -

�ضركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

-  تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف منطقة بدر اجلديدة, تبلغ م�ضاحتها حوايل 13 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

ح - �ضركة امل�ضكاة للتعليم ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

لها  واإي�ضال كافة اخلدمات الالزمة  الأرا�ضي وذلك بعد تطويرها وتنظيمها وحت�ضينها وتق�ضيمها وفرزها  1. �ضراء وبيع 

ح�ضب القوانني املرعية.

2. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لقيام ال�ضركة باأعمالها.

3. ال�ضتثمار يف املجالت التعليمية.

4. امل�ضاهمة وامل�ضاركة يف امل�ضاريع ال�ضتثمارية.

قبل  بالكامل من  2009/09/13 وهي مملوكة  بتاريخ  بالكامل  دينار مدفوعة  اآلف  راأ�ضمالها )10,000( ع�ضرة  يبلغ   -

�ضركة دارات الأردنية القاب�ضة وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر,.
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- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة حويل 33% من �ضركة اأجياد لالأوراق املالية.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

خ - �ضركة احلد�س للتطوير واال�ضتثمار ذات م�ضوؤولية محدودة، غاياتها:

1. �ضراء ومتلك وا�ضتئجار الأرا�ضي وفرزها وتطويرها وتنظيمها وا�ضت�ضالحها وبيعها.

2. امل�ضاهمة ب�ضركات اأخرى.

3. ا�ضترياد وت�ضدير.

4. متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتنفيذ غايات ال�ضركة.

5. �ضراء اأرا�ضي وبناء �ضقق �ضكنية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية.

6. تقدمي اخلدمات اللوج�ضتية, امل�ضاعدة, امل�ضاندة.

دارات  �ضركة  قبل  من   %50 بن�ضبة  وهي مملوكة  بالكامل   مدفوعة  دينار  األف  ع�ضر  ت�ضعة  راأ�ضمالها )19,000(  يبلغ   -

الأردنية القاب�ضة وبن�ضبة 50% من �ضركة دارات الريف الأردين العقارية وتديرها هيئة مديرين مكونة من ثالثة اأع�ضاء.

- تقع مكاتب ال�ضركة يف خلدا, �ضارع املدينة الطبية, جممع عدنان اأبو حيدر.

- يقوم بت�ضيري عمل ال�ضركة حاليًا جمموعة من موظفي �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة.   

- متتلك ال�ضركة قطعة اأر�س يف مدينة العقبة, تبلغ م�ضاحتها حوايل 11 دومن.

- ل يوجد اأي فروع لل�ضركة داخل اململكة اأو خارجها ول يوجد اأي  �ضركات تابعة لهذه ال�ضركة .

- مت اتخاذ قرار من جمل�س الدارة بامل�ضي قدما يف تنفيذ م�ضروع هناجر للتخزين على قطعة الأر�س اململوكة لل�ضركة و�ضيتم 

البدء يف امل�ضروع خالل عام 2020 على مراحل .
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ثالثًا:   أ- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية

- مدقق اأول لدى �ضركة اآرثر 

اأندر�ضون يف اململكة املتحدة

- املدير املايل ملجموعة اخلليج 

الدولية يف اململكة املتحدة

- املدير العام لدى �ضركة �ضند 

التجارية يف ال�ضعودية

- موؤ�ض�س و ع�ضو جمل�س اإدارة 

لل�ضركة الوطنية للدواجن )�ضابقًا(

- موؤ�ض�س ورئي�س هيئة املديرين يف 

موؤ�ض�ضة عماد كمال التجارية

- الرئي�س التنفيذي للمالية يف 

جمموعة الدوحة للتامني.

- رئي�س ال�ضوؤون املالية والدارية يف 

�ضركة العرب للتاأمني على احلياة 

واحلوادث منذ عام 2017-2013

- مدير عام بالوكالة يف �ضركة 

دارات الأردنية القاب�ضة عام 

. 2012
- املدير التنفيذي للمالية ل�ضركة 

دارات الردنية القاب�ضة من 2008 

وحتى 2011 .

- مدير التخطيط املايل يف �ضركة 

اأمنية

- حملل مايل يف �ضركة زين

- حملل وباحث اقت�ضادي يف رئا�ضة 

الوزراء الأردن

- مدير دائرة البطاقات الئتمانية 

يف بنك HSBC الأردن

عماد الدين 

اأكرم ندمي كمال

غيث با�ضل عبد 

الرحيم جردانة 

CFA ,

با�ضل عي�ضى 

عايد الور

- بكالوريو�س 

ت�ضويق من جامعة 

نيو اأورلينز 

- ماج�ضتري يف 

العلوم املالية 

وامل�ضرفية من 

جامعة   نيو 

اأورلينز .

- حا�ضل على 

CFA ضهادة�

- بكالوريو�س 

اقت�ضاد واإدارة 

مالية من جامعة 

الإ�ضكندرية

بكالوريو�س هند�ضة 

اقت�ضاد زراعي من 

جامعة ولية ايوا / 

امريكا 

- مدير عام لل�ضركة الوطنية للمياه 

املعدنية .

- ع�ضو موؤ�ض�س باأكرث من �ضركة 

ا�ضتثمارية تعمل بالزراعة والتجارة .

رئي�س جمل�س 

الإدارة

نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة 

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

1944

1975

19621984

1969

1998

2000
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املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية

عامر با�ضل 

عبد الرحيم 

جردانة 

طارق مفلح 

حممد عقل

- بكالوريو�س 

علم احلا�ضوب 

من اجلامعة 

الأمريكية/

بريوت

- بكالوريو�س 

اقت�ضاد دويل 

من جامعة 

تك�ضا�س .

- ماج�ضتري 

اقت�ضاد من 

جامعة تك�ضا�س .

- ماج�ضتري 

ادارة اعمال من 

جامعة بايلور .

- �ضاحب موؤ�ض�ضة الرتياق من 2017 

اإىل الأن .

- اأعمال حرة من 2015 - 2017.

Mig Bank SA مطور لدى �ضركة -

من 2012 - 2014.

Mig Soluton مطور لدى �ضركة -

من 2010 - 2012.

- مطور برامج يف �ضركة اأومنك�س من 

.2010 - 2007
- مطور وحمدث برامج لدى مركز 

العامة لتطوير الربجميات من 2002 

اإىل 2007.

- الرئي�س التنفيذي للبنك العقاري 

العربي امل�ضري منذ 2018.

 AZ  الرئي�س التنفيذي ل�ضركة -

Investment  منذ 2013.
- الرئي�س التنفيذي مل�ضرف الراجحي 

2013
- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 2010 .

- م�ضت�ضار مايل لبنك مرييالن�س 

الدويل / البحرين 2000 .

- حملل ا�ضتثمار ملوؤ�ض�ضة التمويل 

الدولية 1998 .

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

ع�ضو 

جمل�س اإدارة 

1981

1971

2002

1993

1995

1996
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ب- أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا الحاليين ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

اإياد عبد ال�ضالم 

ر�ضاد ابو حممد

رامي عبد الكرمي 

حممد البوبلي

الرئي�س 

التنفيذي

املدير املايل 

التنفيذي

1969

1976

1991

1998

بكالوريو�س اإدارة 

اإعمال وعلوم 

�ضيا�ضية من 

اجلامعة الأردنية

- رئي�س تنفيذي ل�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة اإعتبارًا من 2013/5/1 .

- رئي�س تنفيذي ل�ضركة نور الأردنية 

 الكويتية لالإ�ضتثمارات املالية

. )2010 -2006(

- نائب مدير الدائرة الإقت�ضادية يف 

الديوان امللكي الأردين)2006-2004( 

- مدير �ضركة العرب للمعلومات 

الإئتمانية والتجارية )2004-2003(.

- مدير دائرة الإ�ضتثمار يف البنك 

ال�ضعودي الفرن�ضي )2003-2001(.

- م�ضت�ضار مايل ل�ضركة مريي لن�س 

لإدارة الأ�ضول)1998 -2001( .

- مدير مايل ل�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة اإعتبارًا من 2012/12/1 .

- رئي�س ق�ضم احل�ضابات/ م�ضاعد مدير 

مايل ل�ضركة العرب للتنمية العقارية 

.)2012-2006(

- رئي�س ق�ضم املحا�ضبة يف بيت البوادي 

لل�ضناعات اخلزفية / تابع لل�ضندوق 

الها�ضمي للتنمية )2005-1999(

بكالوريو�س 

حما�ضبة من 

جامعة فيالدلفيا

املن�ضبال�ضم
تاريخ 

امليالد

اخلربات العملية�ضنة التخرجال�ضهادة العلمية
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بنسبة          منهم  لكل  المملوكة  األسهم  وعدد  األسهم  مالكي  كبار  رابعًا:أسماء 
% فأكثر.  55

الرقم

1

2

3

ال�ضم

با�ضل عبد الرحيم منيب جردانة

عو�س احمد حممد اجلزائري

ريا�س برهان طاهر كمال

عدد الأ�ضهم كما يف 

2019 /12 /31

3٫075٫000

1٫009٫757

512٫500

عدد الأ�ضهم كما يف 

2018 /12 /31

3٫375٫000

1٫108٫270

562٫500

الن�ضبة %

%30.000

%9.8513

%5.000

الن�ضبة %

%30.000

%9.8513

%5.000

خامسًا:   الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها. 
- ا�ضتمر نهج ال�ضركة يف التو�ضع يف ال�ضتثمارات القطاعية واإثبات مدى القدرة على التعامل مع الفر�س ال�ضتثمارية وحتقيق 

املناف�ضة, ويثبت ذلك التنوع الكبري قطاعيًا, ومن اأمثلة هذه القطاعات وامل�ضاريع التي مت التو�ضع فيها: م�ضاريع ال�ضركة يف 

قطاع التطوير العقاري من خالل م�ضروع العمارة ال�ضكنية وم�ضروع هناجر العقبة من خالل احدى ال�ضركات التابعه حيث 

�ضيتم ان�ضاء هناجر وعر�ضها للتاأجري , وال�ضوق املايل من خالل حمفظة ال�ضهم املتنوعة والتي ت�ضمل عدة قطاعات داخلية 

يف  واخلربة  املعرفة  ميلك  الذي  ال�ضرتاتيجي  بال�ضريك  بال�ضتعانة  اخلا�ضة  فل�ضفتها  ال�ضركة  لإدارة  كان  وقد  وخارجية. 

املجال الذي تخطط ال�ضركة لال�ضتثمار فيه. 

 اإن طبيعة ا�ضتثمارات ال�ضركة وحمدودية راأ�ضمالها البالغ 10.250 مليون دينار يجعل الرتكيز على ال�ضوق املحلي كهدف 

ا�ضرتاتيجي وباأولوية ق�ضوى, ولكن ل مينع هذا من ت�ضدير خدمات ال�ضركة يف بع�س القطاعات لالأ�ضواق اخلارجية مثل 

خدمات ال�ضركة الأردنية القرب�ضية .

ما مت ذكره يف البنود اأعاله وب�ضبب تعدد ال�ضركات التابعة واحلليفة وجمالت العمل يجعل من ال�ضعوبة مبكان الوقوف على 

ن�ضبة حقيقية حل�ضة ال�ضركة من ال�ضوق املحلي والأ�ضواق اخلارجية.
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سادسًا:   درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا. 
- ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�ضني حمليًا وخارجيًا ي�ضكلون 10% فاأكرث من اإجمايل امل�ضرتيات و/ اأو 

املبيعات.                                                                                                                                                                                                                                                        

سابعًا:   الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها 
بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. 

- ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات تتمتع بها ال�ضركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة اأو غريها.

- ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�ضلت ال�ضركة عليها.

أثر  لها  التي  غيرها  أو  الدولية  المنظمات  أو  الحكومة  الصادرة عن  القرارات  ثامنًا:   
مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.  

- ل يوجد اأي قرارات �ضادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل ال�ضركة اأو منتجاتها اأو 

قدرتها التناف�ضية.

- ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�ضركة.
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1- الهيكل التنظيمي لشركة دارات األردنية القابضة: 5

مؤهالتهم  وفئات  موظفيها  وعدد  للشركة  التنظيمي  الهيكل  تاسعًا:  
وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة. 

- الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة أ5

جمل�س االإدارة

التنفيذي التدقيقالرئي�س  جلنة 

جلنة املكافاأت واحلوافزاملدير املايل التنفيذي

جلنة احلوكمة

جلنة اإدارة املخاطر

جلان جمل�س االإدارة



22

التقرير السنوي الثاني عشر لعام  2019

5 2- الهيكل التنظيمي لشركة دارات الريف األردني العقارية: 

جمل�س االإدارة

املدير العام

الدائرة املالية 

واالإدارية
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ب- عدد موظفي ال�ضركة وفئات موؤهالتهم:  

ت -  برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�ضركة: ال يوجد

)JCPA( ضارك املدير املايل واملحا�ضبة يف دورة تدريبية يف املحا�ضبة�

املوؤهل العلمي

دكتوراه

ماج�ضتري

دبلوم عايل

بكالوريو�س

دبلوم

مراكز تدريب

ثانوية عامة

اإعدادي

اإجمايل عدد املوظفني

0

0

0

3

1

0

0

1

5

�ضركة دارات الريف الأردين العقارية

0

0

0

1

0

0

0

0

1

عاشرًا:   المخاطر التي تتعرض لها الشركة. 
اإن تعدد ن�ضاطات ال�ضركة القاب�ضة والقطاعات التي ت�ضتثمر فيها وتعدد الروابط المامية واخللفية لهذه القطاعات يجعلها 

عر�ضة مب�ضتويات متفاوتة للتاأثر بكافة املعطيات القت�ضادية واملالية املحلية والإقليمية والدولية  حيث ان ظروف عام 2019 

م�ضابه متاما لظروف عام 2018 وميكن ح�ضر طبيعة هذه املخاطر مبا يلي:

- الو�ضاع القت�ضادية ال�ضعبة وتاأثرياتها املتذبذبة على اأ�ضعار املواد الأولية وامل�ضتقات النفطية والقوة ال�ضرائية مما اأثر 

�ضركة دارات الأردنية 

القاب�ضة
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على قيمة عطاءات م�ضاريع ال�ضركة يف التطوير العقاري, وحجم الطلب على منتجات ال�ضركة العقارية وغريها, وتاأخر خطة 

مبيعات امل�ضروع الرئي�ضي لل�ضركة.

- القدرة على فتح الأ�ضواق لكافة خدمات ال�ضركة وال�ضركات التابعة واحلليفة.

وال�ضيا�ضة  املايل  ال�ضوق  يف  ال�ضتثمار  �ضيا�ضات  ومنها  الرئي�ضية  القت�ضادية  وال�ضيا�ضات  باملوؤ�ضرات  الطبيعي  التاأثر   -

من  وغريها  ال�ضكاين  النمو  معدل  البطالة,  الت�ضخم,  الفرد,  دخل  متو�ضط  الفائدة,  واأ�ضعار  الأردنية,  للبنوك  التحفظية 

املوؤ�ضرات الأخرى التي توؤثر يف �ضلوك امل�ضتهلك.

- قدرة ال�ضركة على اإيجاد ال�ضريك ال�ضرتاتيجي الذي ي�ضمن تقدمي ا�ضتثمارات وخدمات على امل�ضتوى املطلوب من اجلودة.

حادي عشر:   اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية. 
ارباح  من  ال�ضركة  عائد  زيادة  ناجت عن  الربح  وهذا  تقريبا  دينار  الف   286 ربح مبقدار  �ضايف  2019 حتقيق  عام  �ضهد 

ال�ضركات احلليفه مثل �ضركة اجياد لالأوراق املالية وال�ضركة الردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية .

وخالل عام 2019 قامت ال�ضركة ببيع �ضقتني من م�ضروع العمارة ال�ضكنية بال�ضويفية التابع اىل �ضركة دارات الريف الردين 

العقارية وقد نتج عن ذلك حتقيق هام�س ربح جيد كذلك مت خالل عام 2019 التو�ضع يف حمفظة ال�ضهم اخلارجية وكذلك 

التو�ضع ال�ضتثمار يف الدوات املالية كال�ضندات وغريها مما ادى اىل حتقيق عائد جمزي من تلك ال�ضتثمارات.

بالإ�ضافة اىل ما ذكر اعاله فقد حققت ال�ضركة ايرادات من ا�ضتثماراتها املبا�ضرة من خالل حمفظة ال�ضهم بال�ضوق املايل 

وتوزيعات الأرباح املتعلقة بها كذلك اليرادات الناجتة عن بيع ا�ضهم �ضركة امواج العقارية.

بالإ�ضافة اىل ايرادات فوائد الودائع التي حققتها ال�ضركة يف عام 2019 حيث �ضعت ال�ضركة باحل�ضول على اأعلى �ضعر فائدة 

ممكن لربط الوديعة خالل عام 2019  ا�ضافة اىل �ضيا�ضة ال�ضركة يف �ضبط امل�ضاريف الدارية قدر امل�ضتطاع .
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ثاني عشر: األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال 
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي. 

ال�ضركة  ن�ضاط  �ضمن  تدخل  ول  املالية  ال�ضنة  خالل  حدثت  متكررة  غري  طبيعة  ذات  لعمليات  مايل  اأثر  اأي  يوجد  ل 

الرئي�ضي. 

الموزعة  وصافي  واألرباح  المحققة  الخسائر  أو  لألرباح  الزمنية  السلسلة  ثالث عشر: 
حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية منذ تأسيس الشركة.

�ضايف الأرباح )اخل�ضائر( 

بعد املخ�ض�ضات   

والحتياطات

الأرباح املوزعة

�ضايف  حقوق امل�ضاهمني

اأ�ضعار الأوراق املالية

كما يف

 31 كانون اأول 2017 

)بالدينار الأردين(

)519٫180(

ليوجد

 10٫711٫341

0.32

كما يف

 31 كانون اأول 2016 

)بالدينار الأردين(

112٫912

ل يوجد

11٫230٫521

0.28

كما يف

 31 كانون اأول 

 2015
)بالدينار الأردين(

5٫463

ل يوجد

13٫183٫489

0.38

كما يف

 31 كانون اأول 2018 

)بالدينار الأردين(

 )459٫274(

ليوجد

10٫252٫065

0.27

كما يف

 31 كانون اأول 2019 

)بالدينار الأردين(

 286٫259

ليوجد

10٫538٫324

0.40
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الرقم

1

2

3

4

5

6

7

الن�ضب املالية

العائد على حقوق امل�ضاهمني

العائد على اإجمايل املوجودات

معدل دوران اإجمايل الأ�ضول

اإجمايل اللتزامات اإىل الأ�ضول )%( 

اللتزامات اإىل حقوق امللكية )%( 

القيمة الدفرتية لل�ضهم )مرة(

ن�ضبة التداول

لل�ضنة املنتهية يف

31 كانون اأول 2019 

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية.

خامــس عشــر: التطــورات المســتقبلية الهامــة والخطــة المســتقبلية للشــركة للســنة  
القادمــة. 

تت�ضمن اخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة خالل عام 2020 الإ�ضتمرار على نهج عام 2019 ب�ضبط النفقات لأق�ضى درجة خالل 

عام 2020 , الأمر الذي �ضوف يوؤثر على نتائج ال�ضركة خـــالل عام 2020. كما تت�ضمن اخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة خالل 

القرارات الالزمة لتحقيق اكرب منفعة ممكنة ل�ضالح  واتخـــاذ  ا�ضتثماراتهــا  اأداء بع�س  2020 الرتكيز على حت�ضني  عام 

ال�ضركة وامل�ضاهمني.

بالن�ضبة مل�ضروع ريف عمان فقد مت ال�ضتمرار يف متابعة القرارات املتخذة �ضابقا والتي من �ضاأنها العمل على ال�ضراع  يف 

ت�ضويق وبيع ما تبقى من امل�ضروع حماولة من ال�ضركة ل�ضخ تدفقات نقدية بدًل من الرا�ضي املجمدة والغري مباعة .

فيما يتعلق مب�ضروع ال�ضكان يف منطقة ال�ضويفية مت بيع 4 �ضقق من ا�ضل 13 �ضقة و�ضيتم العمل خالل عام 2020 على بيع 

اكرب قدر ممكن من ال�ضقق املتبقية.

وعلى �ضعيد ا�ضتثمار ال�ضركة يف �ضركات حليفة تنوي ال�ضركة الرتكيز على ا�ضتثماراتها التي اثبتت جدوى اقت�ضادية مثل 

)%4.480( 

)%4.474(

0.008

%0.12

%0.12

0.911

293

%2.716

%2.714

0.009

%0.08

%0.08

1.028

472

لل�ضنة املنتهية يف

31 كانون اأول 2018 
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ال�ضتثمار يف �ضركة اجياد لالأوراق املالية وال�ضركة الأردنية القرب�ضية للخدمات اللوج�ضتية .

كما وتنوي الدارة يف الوقت احلايل على البدء يف م�ضروع بناء هناجر على قطعة الر�س اململوكة لها بالعقبة عن طريق �ضركة 

احلد�س للتطوير العقاري لغرا�س تاأجريها وحتقيق عائد جمزي جراء ذلك.

علما باأن ال�ضركة منفتحة على اأي ا�ضتثمار يثبت جدواه القت�ضادية لدرا�ضته والدخول فيه.

سادس عشر:   مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن 
خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقه له. 

بلغ مقدار اأتعاب مدققي احل�ضابات عن ال�ضنة املنتهية يف 31 كانون اأول 2019 مبلغ )11,890( دينار اأردين ل�ضركة دارات 

الأردنية القاب�ضة وال�ضركات التابعة لها .

سابع عشر:   عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص 
اإلدارة العليا وأقاربهم كما في 2019/12/31

أ5 -  عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ضاء جمل�س االإدارة:

- علما باأن ال�ضيد غيث ابراهيم املعاين ا�ضتقال من ع�ضوية املجل�س يف �ضهر ني�ضان/ 2018 وحل مكانه

ال�ضيد عامر با�ضل عبد الرحيم جردانه.

الرقم5

1

2

3

4

5

6

ال�ضم

عماد الدين اأكرم ندمي كمال

غيث با�ضل عبد الرحيم جردانة

با�ضل عي�ضى عايد الور

عامر با�ضل عبد الرحيم جردانة

طارق مفلح عقل

غيث ابراهيم املعاين

اجلن�ضيةاملن�ضب
عدد الأ�ضهم كما يف

عدد الأ�ضهم اململوكة من قبل 

ال�ضركات امل�ضيطر عليها من قبلهم

الأردنية

2019/12/31

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

الأردنية

رئي�س 

املجل�س

نائب رئي�س 

جمل�س 

الإدارة

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

67٫500

7٫500

93٫750

15٫000

7٫500

7٫500

61٫500

6٫833

85٫416

13٫366

6٫833

6٫833

2018/12/312018/12/31 2019/12/31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5 ب-  عدد االأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية:

5 ت - عدد االأوراق املالية اململوكة الأقارب اأع�ضاء جمل�س االإدارة واأقارب اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية:

ل يوجد اأوراق مالية مملوكة لأقارب اأع�ضاء جمل�س الإدارة واأقارب اأ�ضخا�س الإدارة العليا التنفيذية.

ثامن عشر:  اأ- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س و اأع�ضاء جمل�س االإدارة: 

ال�ضمالرقم

عماد الدين اأكرم 

ندمي كمال

رئي�س املجل�س

نائب الرئي�س

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

غيث با�ضل جردانة

با�ضل عي�ضى الور

عامر با�ضل جردانة

طارق مفلح عقل

الرواتب  ال�ضنوية املن�ضب

الإجمالية

التنقالت  بدل 

ال�ضنوية

املكافاآت 

ال�ضنوية

ال�ضفر  نفقات 

ال�ضنوية

اإجمايل املزايا 

ال�ضنوية

15

35

25

45

55

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الرقم

1

2

ال�ضم

اإياد عبد ال�ضالم ر�ضاد ابو حممد

رامي عبد الكرمي حممد البوبلي

اجلن�ضيةاملن�ضب
عدد الأ�ضهم كما يف

عدد الأ�ضهم اململوكة من قبل 

ال�ضركات امل�ضيطر عليها

الأردنية

الأردنية

الرئي�س 

التنفيذي

املدير املايل 

التنفيذي

2019/12/312019/12/31 2018/12/312018/12/31

-

-

-

-

-

-

-

-
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ب- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�ضخا�س االإدارة العليا التنفيذية: 

ال�ضمالرقم

اإياد عبد ال�ضالم 

ر�ضاد ابو حممد

الرئي�س 

التنفيذي 

املدير املايل 

التنفيذي

رامي عبد الكرمي 

حممد البوبلي

الرواتب  ال�ضنوية املن�ضب

الإجمالية

التنقالت  بدل 

ال�ضنوية 

والإت�ضالت

املكافاآت 

ال�ضنوية

ال�ضفر  نفقات 

ال�ضنوية

اإجمايل املزايا 

ال�ضنوية

1

2

44٫100

24٫255

0

1,800

44٫100

26٫055

555

- ت�ضمل املبالغ اأعاله كافة الرواتب واملكافاآت عن اإدارة ال�ضركة القاب�ضة والعمل يف ال�ضركات التابعة واململوكة كافة.

تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية. 
ليوجد تربعات ومنح دفعتها ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية .

عشرون:  العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات 
المدير  أو  المجلس  أعضاء  أو  اإلدارة  رئيس مجلس  أو  الحليفة  أو  الشقيقة  أو  التابعة 

العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم. 

اأو رئي�س  اأو احلليفة  ال�ضقيقة  اأو  التابعة  ال�ضركات  ال�ضركة امل�ضدرة مع  اأوارتباطات عقدتها  اأوم�ضاريع  اأية عقود  - ل يوجد 

جمل�س الإدارة اأو اأع�ضاء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�ضركة اأو اأقاربهم.

-

-

-

-
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واحد وعشرون: 

  اأ- م�ضاهمة ال�ضركة يف حماية البيئة. 

لقد ا�ضتمرت �ضيا�ضة ال�ضركة يف احلفاظ على البعد البيئي يف م�ضروع ريف عمان من خالل ا�ضتخدام و�ضائل التدفئة والعزل 

احلراري واآلية جتميع الأمطار للم�ضروع لتكون �ضديقة للبيئة والأكرث توفريًا يف ا�ضتخدام املياه واإعادة ا�ضتعمالها لأغرا�س 

الري, بالإ�ضافة اإىل البدء بالتخطيط لكيفية ا�ضتغالل منطقة امل�ضتنبت يف زيادة م�ضاحة الرقعة اخل�ضراء يف املنطقة.

ب-  م�ضاهمة ال�ضركة يف خدمة املجتمع املحلي. 

ل زالت ال�ضركة ت�ضعى جاهدة لتعظيم املنافع التي يتلقاها اأبناء املناطق التي تعمل فيها فال زالت بع�س الأعمال يف م�ضروع 

ريف عمان ينجزها اأبناء املنطقة ولهم الأولوية يف ذلك �ضمن الأ�ضعار املناف�ضة, كما وحتر�س ال�ضركة على اإلزام ال�ضركات 

اململوكة والتابعة بهذه ال�ضيا�ضة ومن هنا ل زالت ال�ضركة الأردنية القرب�ضية تعطي الأولوية يف التعيني للعمالة الأردنية عرب 

التن�ضيق مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة املعنية بذلك. 
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اثنان وعشرون:
تقرير الحوكمة السنوي لعام 2018:

وفق تعليمات احلوكمة ال�ضادرة باال�ضتناد الأحكام املادتني )12/ن( و)118/ب( من قانون االأوراق املالية رقم )18( 

ل�ضنة 2017 واملقر مبوجب قرار جمل�س مفو�ضي هيئة االأوراق املالية رقم )2017/146( تاريخ 2017/5/22

1- قامــت �ضــركة دارت الردنية القاب�ضة  بتحديــث نظــام حوكمــة ال�ضــركات املتبــع لديهــا, ليتنا�ضــب مــع متطلبــات هيئـة 

الأوراق املالية ال�ضادر بال�ضتناد لأحكام املادتني )12/ن( و)118/ب( من قانون الأوراق املالية رقم )18( ل�ضنة 2017 

اأف�ضـل  يعكـ�س  ومبـا    2017/5/22 تاريخ   )2017/146( رقم  املالية  الأوراق  هيئة  مفو�ضي  جمل�س  قرار  مبوجب  واملقر 

املمار�ضـات العامليـة املتبعـة بهـذا اخل�ضـو�س. وياأتـي هـذا التعديـل فـي اإطـار �ضـعي ال�ضـركة علـى حتديـث اأنظمتهـا مبـا يدعـم 

وزمنيـة  ماديـة  كلفـة  وباأقـل  ومرونـه  كفـاءة  اأكثـر  بطـرق  املوؤ�ض�ضـية  بالعمليـات  القيـام  مبادئهـا,و�ضمـان  و  اأهدافهـا  حتقيـق 

ممكنـة, مـع احلـر�س علـى اللتزام بال�ضـفافية وحمايـة حقـوق امل�ضـتثمرين و�ضغـار امل�ضـاهمني, واأ�ضحـاب امل�ضالـح الخرى.

2- اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�س االدارة احلاليني وامل�ضتقيلني وحتديد فيما اذا كان الع�ضو تنفيذي او غري تنفيذي 

وم�ضتقل او غري م�ضتقل:

الو�ضع املن�ضب ا�ضم ع�ضو جمل�س االدارة

غري تنفيذي/م�ضتقل رئي�س جمل�س الدارة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

غري تنفيذي/غري م�ضتقل نائب رئي�س جمل�س الدارة غيث با�ضل عبد الرحيم جردانة

غري تنفيذي/م�ضتقل ع�ضو با�ضل عي�ضى عايد الورد

غري تنفيذي/م�ضتقل      ع�ضو طارق مفلح حممد عقل

غري تنفيذي/غري م�ضتقل     ع�ضو عامر با�ضل عبد الرحيم جردانة
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3- املنا�ضب التنفيذية يف ال�ضركة واأ�ضماء اال�ضخا�س الذين ي�ضغلونها: 

املن�ضباال�ضم

الرئي�س التنفيذي اإياد عبد ال�ضالم ر�ضاد ابو حممد

املدير املايل التنفيذيرامي عبد الكرمي حممد البوبلي

4- ع�ضويات جمال�س االدارة الع�ضاء جمل�س االدارة:

ل يوجد

5- �ضابط االرتباط:

مت ت�ضمية ال�ضيد رامي عبد الكرمي حممد البوبلي �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�ضركة ويف حال غيابه تنوب عنه ال�ضيدة بيان 

نبهان جميل مو�ضى.

6- اللجان املنبثقة عن جمل�س االدارة كما يلي:

1- جلنة التدقيق.

2- جلنة الرت�ضيحات واملكافات.

3- جلنة احلوكمة.

4- جلنة ادارة املخاطر.
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اوال: لجنة التدقيق:

تتاألف جلنة التدقيق يف �ضركة دارات الردينة القاب�ضة من ثالثة اأع�ضاء يراأ�ضهم ع�ضو م�ضتقل حيث  اجتمعت 4 اجتماعات 

خالل العام  2019  وذلك بح�ضور جميع الأع�ضاء وبح�ضور مدقق احل�ضابات اخلارجي يف الجتماعات الربعة.

- اأع�ضاء جلنة التدقيق للعام 2019

موؤهالت وخربات اع�ضاء اللجنه املن�ضب اأع�ضاء اللجنة

- مدقق اأول لدى �ضركة اآرثر اأندر�ضون يف اململكة املتحدة

- املدير املايل ملجموعة اخلليج الدولية يف اململكة املتحدة

- املدير العام لدى �ضركة �ضند التجارية يف ال�ضعودية

- موؤ�ض�س و ع�ضو جمل�س اإدارة لل�ضركة الوطنية للدواجن )�ضابقًا(

- موؤ�ض�س ورئي�س هيئة املديرين يف موؤ�ض�ضة عماد كمال التجارية

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

- الرئي�س التنفيذي للمالية يف جمموعة الدوحة للتامني.

على  للتاأمني  العرب  �ضركة  يف  والدارية  املالية  ال�ضوؤون  رئي�س   -

احلياة واحلوادث منذ عام  2013 - 2017 

- مدير عام بالوكالة يف �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة عام 2012 .

- املدير التنفيذي للمالية ل�ضركة دارات الردنية القاب�ضة من 2008 

وحتى 2011 .

- مدير التخطيط املايل يف �ضركة اأمنية

- حملل مايل يف �ضركة زين

- حملل وباحث اقت�ضادي يف رئا�ضة الوزراء الأردن

- مدير دائرة البطاقات الئتمانية يف بنك HSBC الأردن

ع�ضو

غيث با�ضل عبدالرحيم 

جردانة

-الرئي�س التنفيذي للبنك العقاري العربي امل�ضري

- الرئي�س التنفيذي ل�ضركة AZ Investment  منذ 2013

- الرئي�س التنفيذي مل�ضرف الراجحي 2013 .

- نائب الرئي�س التنفيذي لبنك املوؤ�ض�ضة العربية امل�ضرفية 2010 .

- م�ضت�ضار مايل لبنك مرييالن�س الدويل / البحرين 2000 .

- حملل ا�ضتثمار ملوؤ�ض�ضة التمويل الدولية 1998

ع�ضو طارق مفلح عقل
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 ثانيا: جلنة الرت�ضيحات واملكاأفات:

- اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكاأفات للعام 2019

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو طارق مفلح عقل

- مت عقد اجتماعني للجنة الرت�ضيحات واملكافات بح�ضور جميع الع�ضاء ح�ضب متطلبات تعليمات حوكمة ال�ضركات.

ثالثًا: لجنة الحوكمة:
- اأع�ضاء جلنة احلوكمة للعام 2019

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو طارق مفلح عقل

- مت عقد اجتماعني للجنة احلوكمة بح�ضور جميع الع�ضاء ح�ضب متطلبات تعليمات حوكمة ال�ضركات.

رابعًا: لجنة إدارة المخاطر:
- اأع�ضاء جلنة اإدارة املخاطر للعام 2019

رئي�س اللجنة عماد الدين اأكرم ندمي كمال

ع�ضو غيث با�ضل عبدالرحيم جردانة

ع�ضو اياد عبد ال�ضالم ر�ضاد

- مت عقد اجتماعني للجنة ادارة املخاطر بح�ضور جميع الع�ضاء ح�ضب متطلبات تعليمات حوكمة ال�ضركات.
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-5 اجتماعات مجلس االدارة:
مت عقد 6 اجتماعات جمل�س ادارة خالل العام  2019

ح�ضور كامل با�ضتثناء طارق عقل لعذر قبله املجل�س الجتماع الول

ح�ضور كامل الجتماع الثاين

ح�ضور كامل الجتماع الثالث

ح�ضور كامل با�ضتثناء عماد كمال لعذر قبله املجل�س الجتماع الرابع

ح�ضور كامل الجتماع اخلام�س

لعذر  جردانه  وغيث  عقل  طارق  با�ضتثناء  كامل  ح�ضور 

قبله املجل�س

الجتماع ال�ضاد�س
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إقرارات

اأ- يقر جمل�س اإدارة �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة امل�ضاهمة العامة املحدودة بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على 

ا�ضتمرارية ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية التالية.

ب- يقر جمل�س الإدارة مب�ضوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�ضركة.
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ج -  نقر نحن املوقعني اأدناه ب�ضحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�ضنوي.
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ص.ب 930428 , عمان 11193
المملكة ا�ردنية الهاشمية

هاتف : 5335550  فاكس : 5335552

شركة دارات ا�ردنية القابضة


