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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
حضرات السادة المساهـمين الكرام 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ــنوي  ــادي الس ــة الع ــة العام ــاع الهيئ ــم إلجتم ــى حضورك ــكركم عل ــم وأن أش ــب بك ــعدني أن أرح يس

الواحــد والعشــرون للشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري التــي نعتــز بنجاحهــا فــي تحقيــق 

أهدافهــا. 

كمــا يســعدني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي الواحــد والعشــرون للشــركة الــذي يعــرض أهــم منجزاتها 

ــام 2017 مــن خــالل  ــة ع ــي نهاي ــا ف ــج أعمالهــا كم ــي ونتائ ــن مركزهــا المال ــام 2017، ويبي خــالل ع

ميزانيتهــا العموميــة وحســاباتها الختاميــة متضمنــًا تقريــر مدقــق الحســابات الخارجــي حولهــا، ويلقــي 

الضــوء بإيجــاز علــى خطــة عمــل الشــركة المســتقبلية .

إن تأســيس الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري جــاء بمبــادرة مــن الحكومــة وبدعــم مــن البنــك المركــزي األردنــي، ويعبــر 

ــات اإلقتصــاد  ــرز قطاع ــد واحــدًا مــن أب ــذي يع ــام والخــاص لخدمــة قطــاع اإلســكان ال ــن الع ــر جهــود القطاعي ــر عــن تظاف أصــدق تعبي

الوطنــي، مــن خــالل مســاهمات الحكومــة والمؤسســات العامــة مــع القطــاع الخــاص فــي رأس مالهــا ، وعــالوة علــى ذلــك فــإن الشــركة 

ــر  ــث أن الهــدف الرئيســي للشــركة هــو توفي ــال، حي ــدي بســوق رأس الم ــط الســوق النق ــات رب ــة مــن حلق ــدة وهام ــة جدي تشــكل حلق

التمويــل -متوســط وطويــل األجــل- للبنــوك والشــركات الماليــة التــي تمنــح قروضــًا عقاريــة وســكنية. وتقــوم الشــركة بتوفيــر األمــوال 

الالزمــة لنشــاطها اإلقراضــي مــن مصــادر أمــوال الشــركة المختلفــة والتــي مــن أهمهــا حصيلــة بيــع إصداراتهــا مــن أســناد القــرض فــي 

ســوق رأس المــال المحلــي.

كمــا توفــر آليــة عمــل الشــركة المتمثلــة بإعــادة تمويــل القــروض العقاريــة والســكنية، فرصــة للبنــوك وللشــركات الماليــة مــن زيــادة 

مشــاركتها فــي منــح القــروض وتحســين شــروط اإلقــراض وزيــادة آجــال ســدادها، وبالتالــي توســيع قاعــدة المواطنيــن المســتفيدين مــن 

هــذه القــروض وتمكينهــم مــن إمتــالك المســكن وخاصــة أصحــاب الدخــول المتوســطة والمتدنيــة. باإلضافــة إلــى تمكيــن هــذه البنــوك 

والشــركات مــن إدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا بكفــاءة مــن خــالل المواءمــة بيــن آجــال مصــادر وإســتخدامات أموالهــا. 

حضرات السادة المساهـمين المحترمين

ــزات التعامــل معهــا  ــة عملهــا وبميـ ــاع وســائل متعــددة للتعريــف بدورهــا وبآلي ــز جهودهــا مــن خــالل إتب ــى تركي  حرصــت الشــركة عل

بهــدف تشــجيع البنــوك والشــركات الماليــة علــى التوســع فــي منــح القــروض العقاريــة والســكنية بشــروط أفضــل، وكذلــك توســيع قاعــدة 

المؤسســات التــي تســتثمر فــي أســناد القــرض التــي تصــدر عــن الشــركة فــي ســوق رأس المــال المحلــي. ولقــد أثمــرت جهــود الشــركة 

خــالل عــام 2017 فــي منــح قــروض إعــادة تمويــل بمبلــغ )214( مليــون دينــار – وهــو يشــكل أكبــر رقــم للقــروض التــي تــم منحهــا مــن 

قبــل الشــركة خــالل ســنة منــذ تأسيســها - وآلجــال مختلفــة تراوحــت مــا بيــن )1( – )5( ســنوات ليصــل إجمالــي قيمــة القــروض التــي 

ــخ  ــل بتاري ــادة التموي ــروض إع ــم لق ــد القائ ــغ الرصي ــد بل ــار. وق ــار دين ــى )1.260( ملي ــا إل ــة عمله ــذ بداي ــركة من ــل الش ــن قب ــت م منح

ــار. ــون دين 2017/12/31 )407.771( ملي

د.عادل الشركس
رئيس مجلس اإلدارة
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كمــا قامــت الشــركة خــالل عــام 2017 بإصــدار مــا قيمتــه ) 209( مليــون دينــار مــن أســـناد القـــرض فــي ســوق رأس المــال المحلــي لتصــل 

قيمــة أســناد القــرض التــي تــم إصدارهــا منــذ بدايـــة عمــل الشـركـــة إلــى )1.376( مليــار دينــار. وقــد بلـــغ الرصيــد القائـــم مــن إصــدارات 

الشركـــــة بتاريـــخ 2017/12/31 ) 396.5( مليــون دينار. 

 إن قيمــة هــذه المبالــغ التــي منحــت مــن قبــل الشــركة كقــروض للبنــوك ولشــركات التأجيــر التمويلــي إضافــة إلــى حجــم إصداراتهــا مــن 

أســناد القــرض تعــزز دور الشــركة فــي تحســين وتطويــر ســوق التمويــل اإلســكاني وســوق رأس المــال فــي المملكــة . وتســعى الشــركة 

إلــى تعميــق نشــاطها فــي الســوق الثانــوي للرهــن العقــاري مــن خــالل زيــادة حجــم عملياتهــا فــي مجــال إعــادة تمويــل القــروض العقاريــة 

والســكنية وإلــى تعزيــز دورهــا فــي ســوق رأس المــال مــن خــالل إصــدار أســناد قــرض آلجــال مختلفــة. 

حضرات السادة المساهـمين الكرام

إن نجــاح الشــركة فــي تقديــم خدماتهــا للبنــوك وللشــركات الماليــة وفــي تحقيــق أهدافهــا يعتمــد بصــورة رئيســية علــى تعــاون البنــوك 

والشــركات الماليــة وتفهمهــا لــدور الشــركة، وعلــى الرعايــة التــي تحظــى بهــا الشــركة مــن قبــل البنــك المركــزي وعلــى الدعــم الــذي 

تتلقــاه مــن الحكومــة.

إســمحوا لــي أن أتقــدم بالنيابــة عــن أعضــاء الهيئــة العامــة بوافــر الشــكر والتقديــر إلــى الحكومــة وإلــى البنــك المركــزي علــى دعمهــم 

لمســيرة الشــركة وأن أتقــدم بجزيــل الشــكر لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وأن أعبــر باألصالــة عــن نفســي وعــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 

وعــن أعضــاء الهيئــة العامــة عــن بالــغ الشــكر والتقديــر لنائــب مديــر عــام الشــركة ولكافــة العامليــن فيهــا علــى الجهــود التــي يبذلونهــا 

ــة وخدمــة  ــى حمــل المســؤولية وأداء األمان ــًا عل ــا جميع ــر أن يوفقن ــي القدي ــًا اهلل العل ــج وأهــداف الشــركة، داعي ــق نتائ فــي ســبيل تحقي

الوطــن وأن يحفــظ هــذا البلــد فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم يحفظــه اهلل ويرعــاه .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الدكتور عادل الشركس 
رئيــس مجـــلس اإلدارة
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تقريـر مجلـس اإلدارة
تأسيس الشركة

ــل الرهــن العقــاري هــي شــركة مســاهمة عامــة محــدودة تأسســت فــي منتصــف عــام 1996 فــي ضــوء  ــة إلعــادة تموي الشــركة األردني
موافقــة مجلــس الــوزراء علــى مشــروع إعــادة هيكلــة قطــاع اإلســكان والــذي أوصــى بضــرورة إنشــاء الشــركة لغايــات تفعيــل وتطويــر ســوق 
التمويــل اإلســكاني فــي المملكــة ، و تــم إنشــاء الشــركة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر وبدعــم مــن البنــك المركــزي 

األردنــي .

غايات الشركة
تتلخص األهداف الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقـها بما يلي:-

تطويــر وتحســين ســوق التمويــل اإلســكاني فــي المملكــة مــن خــالل قيــام الشــركة بتوفيــر التمويــل – متوســط وطويــل األجــل – 	 
للبنــوك والمؤسســات والشــركات الماليــة لزيــادة مشــاركتها فــي منــح القــروض اإلســكانية ولتشــجيع المنافســة بينهــا ليــؤدي الــى 

تحســين شــروط اإلقــراض وتخفيــض كلفتــه علــى المواطــن لمســاعدته مــن إمتــالك المســكن .

تشــجيع وتطويــر ســوق رأس المــال فــي المملكــة مــن خــالل قيــام الشــركة بطــرح أســناد قــرض فــي ســوق رأس المــال المحلــي ممــا 	 
يســاهم فــي زيــادة األدوات اإلســتثمارية المتاحــة فــي الســوق .

ــح 	  ــي من ــب ف ــي ترغ ــالمية الت ــات اإلس ــوك والمؤسس ــل للبن ــل األج ــط وطوي ــل متوس ــر تموي ــل توفي ــن أج ــالمية م ــذة إس ــح ناف فت
ــكان. ــاع اإلس ــي قط ــتفدين ف ــن المس ــكاني م ــل اإلس التموي

مصادر أموال الشركة
رأس المال المدفوع بالكامل والبالغ )5( مليون دينار أردني.	 

حصيلــة إصــدارات الشــركة مــن أســناد القــرض. ويأتــي ســداد الشــركة إللتزامهــا مــن أســناد القــرض فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث 	 
أولويــة الســداد . 

قرض من البنك المركزي األردني البالغ رصيده في 2017/12/31 )16.389( مليون دينار أردني.	 

آلية عمل الشركة
توفــر الشــركة التمويــل متوســط وطويــل األجــل للبنــوك العاملــة فــي المملكــة مــن خــالل إعــادة تمويــل قــروض ســكنية ممنوحــة مــن 
قبــل البنــوك للمواطنيــن بنســبة ال تزيــد عــن )83 %( مــن أرصــدة القــروض الســكنية المقدمــة للشــركة إلعــادة التمويــل. وقــد حــددت 
ــرض  ــي الق ــة وف ــة المقترض ــة المالي ــي المؤسس ــا ف ــب توفره ــي يج ــر الت ــس والمعايي ــركة األس ــدى الش ــدة ل ــراض المعتم ــة اإلق سياس

الســكني المقــدم إلعــادة التمويــل . 
ولضمــان القــرض الــذي يحصــل عليــه البنــك مــن الشــركة يقــوم البنــك بتحويــل ســندات الرهونــات العقاريــة مــن الدرجــة األولــى والخاصــة 
بالقــروض الســكنية الممنوحــة مــن قبلــه لصالــح الشــركة لــدى دوائــر تســجيل األراضــي المختصــة ، بحيــث ال تقــل قيمهــا المتبقيــة عــن 
ــوح للبنــك ، شــريطة أن ال تكــون القــروض الســكنية الممنوحــة مــن قبــل البنــك  مــا نســبته )120 %( مــن قيمــة قــرض الشــركة الممن
ــة لســندات الرهــن  ــل ســندات رهــن بديل ــك بتحوي ــزام البن ــوب إعــادة تمويلهــا مــن الشــركة عليهــا أقســاط مســتحقة، مــع إلت والمطل

الخاصــة بالقــروض التــي تظهــر عليهــا عالمــات التعثــر طيلــة مــدة عمــر قــرض الشــركة للبنــك .
كمــا ســمحت الشــركة بموجــب سياســة اإلقــراض المعتمــدة لديهــا أن يقــدم البنــك ضمانــات مؤقتــة يتــم رهنهــا لصالــح الشــركة لحيــن 
قيــام البنــك بتحويــل ســندات الرهونــات العقاريــة الالزمــة للشــركة، ومــن أهــم هــذه الضمانــات المؤقتــة ســندات الحكومــة األردنيــة أو 
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ــى حســاب  ــد عل ــة، أســناد القــرض الصــادرة عــن الشــركة، تفويــض بالقي ــات الخزين ــة، أذون ــة األردني ــة مــن الحكوم الســندات المكفول
المؤسســة الماليــة لــدى البنــك المركــزي األردنــي لصالــح الشــركة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة تمنــح قــروض إعــادة تمويــل قــروض 
ســكنية علــى أســاس قيــام البنــك بســداد أصــل القــرض علــى دفعــة واحــدة بتاريــخ إســتحقاقه، وســداد الفائــدة فــي نهايــة كل )6( أشــهر، 

وفــي حــاالت خاصــة يتــم ســداد أصــل القــرض وفوائــده دوريــًا .
كمــا إعتمــدت الشــركة آليــة لمنــح شــركات التأجيــر التمويلــي المملوكــة مــن قبــل البنــوك قروضــًا إلعــادة تمويــل عقــود التأجيــر التمويلــي 

العقاريــة حيــث بلغــت قيمــة القــروض التــي منحــت لهــذه الشــركات خــالل عــام 2017 ) 15 ( مليــون دينــار.
إن قــروض إعــادة التمويــل التــي تمنحهــا الشــركة للبنــوك ولشــركات التأجيــر التمويلــي تمكــن البنــوك والشــركات مــن زيــادة مشــاركتها 
فــي ســوق التمويــل العقــاري ومــن التخفيــف مــن مخاطــر عــدم المواءمــة بيــن مصــادر وإســتخدامات أموالهــا وتشــجيع المنافســة فيمــا 

بينهــا ممــا ينعكــس فــي مصلحــة المواطــن .
وتقــوم الشــركة بتوفيــر األمــوال الالزمــة لنشــاطها اإلقراضــي مــن حصيلــة بيــع إصداراتهــا مــن أســناد القــرض فــي ســوق رأس المــال 
المحلــي بأحجــام وبآجــال تتوافــق مــع قــروض إعــادة التمويــل ومــع التدفقــات النقديــة للشــركة وبأســعار فائــدة ثابتــة أو متغيــرة لــكل 
فتــرة فائــدة خــالل مــدة الســند -وحســب مقتضــى الحــال- ســواًء بالمــزاودة أو بتحديــد مســبق لســعر الفائــدة مــن خــالل اإلكتتــاب الخــاص 
أو اإلكتتــاب العــام، كمــا ويمكــن إطفــاء اإلصــدارات بدفعــة واحــدة أو علــى دفعــات تتزامــن مــع التدفقــات النقديــة للشــركة، وذلــك بعــد 
الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن هيئــة األوراق الماليــة .هــذا وتقــوم الشــركة بــدور مديــر اإلصــدار ألســناد القــرض الصــادرة عنهــا 

أو مــن خــالل جهــات متخصصــة فــي إدارة اإلصــدارات . 

مزايا اإلقتراض من الشركة :-
مواءمة آجال مصادر أموال البنك مع إستخداماتها وإدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة أكبر.	 

تجنب مخاطر تقلبات سعر الفائدة )IRR( على القروض السكنية التي يمنحها البنك .	 

ــل 	  ــن قب ــا م ــاد تمويله ــروض المع ــتثناء الق ــم إس ــث يت ــكنية، حي ــروض الس ــح الق ــك لمن ــل البن ــن قب ــة م ــغ المخصص ــادة المبال زي
الشــركة مــن القــروض الممنوحــة لغايــات إنشــاء العقــارات وشــرائها عنــد إحتســاب النســبة التــي حددهــا قانــون البنــوك التــي تقضــي 

بــأن ال تزيــد القــروض الممنوحــة لغايــات إنشــاء العقــارات أو شــرائها عــن 20 % مــن إجمالــي ودائــع البنــك بالدينــار األردنــي .

إعفاء البنك من إحتساب إحتياطي المخاطر المصرفية العامة للقروض السكنية المعاد تمويلها من الشركة.	 

تحســين نســبة كفايــة رأس المــال بإحتســاب وزن مخاطــر ترجيحــي بواقــع 20 % علــى القــروض الســكنية الممنوحــة مــن قبــل البنــك 	 
وبمــا ال يتجــاوز مبالــغ قــروض إعــادة التمويــل الممنوحــة مــن قبــل الشــركة .

مزايا اإلستثمار في أسناد القرض الصادرة عن الشركة :-
ــاالت 	  ــركات اإلتص ــوك و ش ــق للبن ــتثناء المتحق ــل ، بإس ــة الدخ ــن ضريب ــرض م ــناد الق ــرة بأس ــن المتاج ــي م ــل المتأت ــاء الدخ إعف

األساســية وشــركات تعديــن المــواد األساســية والشــركات الماليــة ولشــركات الوســاطة الماليــة ولشــركات التأميــن وشــركات إعــادة 
التأميــن ولألشــخاص اإلعتبارييــن الذيــن يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي، وذلــك وفقــًا للبنــد الســابع مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة 

)4( مــن قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )34( لســنة 2014 .

تتميز أسناد القرض بدرجة مخاطر متدنية تعادل 20 % لغايات إحتساب نسبة كفاية رأس المال لدى البنك .	 

تحســين نســبة الســيولة لــدى البنــك، حيــث تعتبــر قيمــة أســناد القــرض مــن ضمــن الموجــودات الســائلة لغايــات إحتســاب نســبة 	 
الســيولة القانونيــة بموجــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي .

قابلية تداول أسناد القرض في سوق رأس المال من خالل مركز إيداع األوراق المالية.	 
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إنجازات الشركة خالل عام 2017

في مجال اإلقراض 
منحــت الشــركة خــالل العــام 2017 مبلــغ ) 214 ( مليــون دينــار للبنــوك ولشــركات التأجيــر التمويلــي إلعــادة تمويــل قــروض ســكنية و 
عقاريــة ممنوحــة مــن قبــل هــذه المؤسســات، حيــث قامــت الشــركة بتوقيــع ) 21 ( إتفاقيــة قــــرض مــع )12 ( مؤسســة ماليــة ليصبــح عـــدد 
إتفاقيــات قـــروض إعــادة التمويـــل التــي أبرمتهـــا الشركـــة منـــذ تأسيســها ولغايــــة 2017/12/31 مـــا مجموعـــه ) 247 ( إتفاقيــة بمبلــغ 
إجمـــالي قــــدره ) 1.260 ( مليــار دينــار. حيــث زادت قيمــة أرصــدة القــروض الســكنية وعقــود التأجيــر التمويلــي العقاريــة التــي تمــت إعــادة 

تمويلهــا مــن قبــل الشــركة عــن )1.500( مليــار دينــار. 

وقد بلغـت أرصـدة قروض إعـادة التمويل القائمة كما هي بتاريخ 31 /2017/12 ) 407.771  ( مليون دينار. 

يبين الرسم البياني التالي تطور قروض إعادة التمويل خالل األعوام 2007 - 2017 :-





يبين الرسـم البياني التالـي توزيع قـروض إعادة التمويل القائمة كما في 2017/12/31 حسب مدة القـرض:-
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في مجال إصدار أسناد قرض 
قامــت الشــركة خــالل عــام 2017 ببيـــع ) 20 ( إصــدار مــن أسنـــاد قــرض الشــركة فــي ســوق رأس المــال المحلــي بقيمــة إسميـــة )209( 

مليــون دينــار، وبذلــك إرتفــع مجمــوع مـــا أصدرتـــه الشــركة منــذ تأسيســها وحتــى نهايــة عــام 2017 إلــى )1.376 ( مليــار دينــار، آلجــال 

)ســنة فأقــل(، )2(، )3(، و)5( ســنوات. وقــد تــم تنفيــذ عمليــات إصــدارات الشــركة مــن أســناد القــرض بأســلوب اإلكتتــاب الخــاص. علمــًا 

بــأن الرصيــد القائــم ألســناد قــرض الشــركة كمــا فــي 2017/12/31 بلــغ )396.5( مليــون دينــار. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن أســناد القــرض الصــادرة عــن الشــركة مضمونــة بموجــودات الشــركة التــي مــن ضمنهــا قــروض إعــادة التمويــل 

الممنوحــة للبنــوك والمضمونــة برهونــات عقاريــة محولــة أصوليــًا ألمــر الشــركة، وال تقــل القيمــة المتبقيــة لهــذه الضمانــات عــن )120%( 

مــن أرصــدة هــذه القــروض. 

يبين الرسم البياني التالي نمو إصدارات الشركة من أسناد القرض خالل االعوام 2007 - 2017: -

يبين الرسم البياني التالي توزيع إصدارات الشركة من أسناد القرض القائمة كما في 2017/12/31  حسب مدة اإلصدار :-
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ولقد عكست أسعار الفائدة على أسناد القرض التي أصدرتها الشركة المستوى المتدني لمخاطر اإلستثمار فيها.

ويبين الجدول التالي إصدارات الشركة القائمة من أسناد القرض كما هي بتاريخ 2017/12/31 :-

ألجل )1( سنة

رقم 
سعر القيمة اإلسميةاإلصدار

القيمة فئة السندتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلصدارالفائدة %
السوقية للسند

النسبة من 
اإلجمالي %

1994,000,0003.252017/02/012018/02/011,0001,000

2002,000,0003.102017/02/262018/02/261,0001,000

2055,000,0003.802017/04/132018/04/121,0001,000

2115,000,0003.902017/07/202018/07/191,0001,000

2135,000,0003.752017/08/092018/08/091,0001,000

5.3 %21,000,000المـجموع

ألجل )2( سنة

رقم 
سعر القيمة اإلسميةاإلصدار

القيمة السوقية فئة السندتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلصدارالفائدة %
للسند

النسبة من 
اإلجمالي %

1761,000,0002.802016/03/202018/03/201,0001,000

18520,000,0002.902016/07/192018/07/191,0001,000

1911,000,0003.002016/09/182018/09/181,0001,000

1925,000,0003.852016/11/132018/11/131,0001,000

20210,000,0003.952017/03/282019/03/281,0001,000

20710,000,0004.102017/05/032019/05/031,0001,000

2085,000,0004.252017/05/182019/05/181,0001,000

21050,000,0004.252017/05/292019/05/291,0001,000

2155,000,0004.252017/09/242019/09/241,0001,000

21620,000,0004.702017/12/282019/12/281,0001,000

32 %127,000,000المـجموع
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ألجل )3( سنوات

رقم 
سعر القيمة اإلسميةاإلصدار

القيمة فئة السندتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلصدارالفائدة %
السوقية للسند

النسبة من 
اإلجمالي %

1605,000,0004.4002015/02/032018/02/031,0001,000

1635,000,0004.0002015/03/102018/03/101,0001,000

1675,000,0003.6002015/05/052018/05/051,0001,000

16810,000,0003.6002015/05/262018/06/071,0001,000

1695,000,0003.4002015/07/012018/07/011,0001,000

1705,000,0003.1502015/08/052018/08/051,0001,000

17110,000,0003.1502015/08/122018/08/121,0001,000

172500,0003.2502015/09/022018/09/021,0001,000

1745,000,0003.5002015/12/282018/12/281,0001,000

1775,000,0003.5002016/04/032019/04/031,0001,000

17810,000,0003.6502016/04/132019/04/131,0001,000

1812,500,0003.3502016/05/022019/05/021,0001,000

1825,000,0003.3502016/05/112019/05/111,0001,000

1845,000,0003.6002016/06/152019/06/151,0001,000

18810,000,0003.4002016/08/152019/08/151,0001,000

1894,000,0003.3502016/08/232019/08/231,0001,000

19010,000,0003.5002016/08/312019/08/311,0001,000

1943,500,0003.4502016/12/182019/12/181,0001,000

19630,000,0003.5002016/12/292019/12/291,0001,000

19710,000,0004.2502017/01/262020/01/261,0001,000

19810,000,0003.8502017/01/292020/01/291,0001,000

2018,000,0004.4502017/03/052020/03/051,0001,000

20320,000,0004.7502017/03/302020/03/301,0001,000

20410,000,0004.7502017/03/302020/03/301,0001,000

2065,000,0004.8502017/04/172020/04/171,0001,000

2095,000,0004.7502017/05/282020/05/281,0001,000

21210,000,0005.1502017/08/022020/08/021,0001,000

21410,000,0005.0002017/08/302020/08/301,0001,000

56.4 %223,500,000المـجموع
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ألجل )5( سنوات

رقم 
سعر القيمة اإلسميةاإلصدار

فئة السندتاريخ اإلستحقاقتاريخ اإلصدارالفائدة %
القيمة 

السوقية 
للسند

النسبة من 
اإلجمالي %

13415,000,0009.0002013/03/192018/03/191,0001,000

1642,000,0004.9002015/03/292020/03/291,0001,000

1738,000,0004.0002015/12/272020/12/271,0001,000

6.3 %25,000,000المـجموع

100%396,500,000اإلجمالي
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التحليل المالي للحسابات الختامية لعام 2017

مقارنـــــة البيانات المالية للشركة كما هي في نهاية عام 2017 مع البيانات المالية لعام 2016 :-
إرتفــع رصيــد قــروض إعــادة التمويــل بمبلــغ )159.746 ( مليــون دينــار، وبنســبة ) 64.4 % (  ليصــل إلـــى ) 407.771 ( مليــون دينــار . 1

مقارنــة مــع ) 248.025 ( مليــون دينــار فــي نهايــة العــام السابـــق . حيــث :-

بلغــت قيمــة قــروض إعــادة التمويــل الممنوحــة خــالل عــام 2017 ) 214 ( مليــون دينــار مقارنــة مــع )146( مليــون دينــار تــم 	 

منحهــا خــالل العــام الســابق.

بلغــت قيمــة قــروض إعــادة التمويــل المســددة خــالل عــام 2017 )54.254( مليــون دينــار مقارنــة مــع )46.754( مليــون دينــار 	 

خــالل العــام الســابق .

إرتفـــع مجمــــوع الموجــــودات بمبلــغ )144.246( مليــون دينــار، وبنســبة ) 50.4 % ( ليصـــل إلـــى ) 430.564 ( مليــون دينــار ، مقارنة . 2

مــع ) 286.318 ( مليــون دينــار فــي نهايــة العــام الســابق.

إرتفــع رصيــد أسنـــاد القــرض بمبلــغ )140.0 ( مليــون دينـــار، وبنســبة ) 54.6 % ( ليصــل إلـــى  ) 396.500 ( مليــون دينــار مقارنــة مــع . 3

) 256.500 ( مليــون دينــار فــي نهايــة العــام الســابق حيــث :-

بلغــت حصيلــة أســناد القــرض التــي تــم إصدارهـــا خـــالل عـــام 2017 ) 209 ( مليــون دينــار مقارنــة مــع )166( مليــون دينــار تــم 	 

إصدارهــا خــالل العــام الســابق.

بلغــت قيمــة األســناد المســددة خــالل عــام 2017 مــا قيمتــه )69( مليــون دينــار مقارنــة مــع ) 56.5( مليــون دينــار خــالل العــام 	 

الســابق.

إرتفعــت حقــوق الملكيــة بمبلــغ )1.645( مليــون دينــار، وبنســبة )15.7 %( لتصــل إلــى )12.136( مليــون دينــار مقارنــة مــع )10.491( . 4

مليــون دينــار فــي نهايــة العــام الســابق.

ــع . 5 ــة م ــار مقارن ــون دين ــى )4.376( ملي ــار ، وبنســبة ) 81.8 % ( ليصــل إل ــون دين ــغ )1.970( ملي ــات بمبل ــح العملي ــع مجمــل رب إرتف

ــام الســابق . ــة الع ــار فــي نهاي ــون دين )2.406( ملي

ــار . 6 ــون دين ــى )3.407 ( ملي ــار وبنســبة ) 147.7 % ( ليصــل إل ــون دين ــغ )2.032( ملي ــة بمبل ــل الضريب ــرة قب ــح الفت إرتفــع صافــي رب

ــار فــي نهايــة  العــام الســابق. مقارنــة مــع )1.375 ( مليــون دين

ــار . 7 ــون دين ــى )2.618 ( ملي ــل إل ــبة ) 154 % ( ليص ــار وبنس ــون دين ــغ ) 1.587 ( ملي ــة بمبل ــد الضريب ــرة بع ــح الفت ــي رب ــع صاف إرتف

ــام الســابق. ــة الع ــار فــي نهاي ــون دين ــة مــع ) 1.031 ( ملي مقارن
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تطور أهم بنود البيانات المالية

وفيما يلي أهم النسب المالية لعام 2017 مقارنة مع عام 2016:- 

20172016البيـــــــان

9.827 %21.572 %العائد على حقوق المساهمين                  

2.4272.098القيمة الدفترية للسهم  ) دينار (                    

0.5240.206حصة السهم من األرباح ) دينار (

96.336 %97.181 %نسبة المديونية  

86.625 %94.706 %قروض إعادة التمويل إلى إجمالي الموجودات  

34.47626.290األموال المقترضة إلى حقوق الملكية  ) مرة (

 
قروض إعادة التمويل 2013-2017 )مليون دينار (صافي الربح قبل الضريبة 2013-2017 ) مليون دينار (

إجمالي الموجودات 2013-2017 )مليون دينار (حقوق الملكية 2013-2017 )مليون دينار (
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نسب الضمانات المتعلقة بقروض إعادة التمويل التي منحتها الشركة للبنوك في عام 2017 مقارنة مع عام 2016:-

20172016البيان

132.03 %161.09 %قيمة سندات الرهن العقاري إلى أرصدة قروض إعادة التمويل

181.64 %222.81 %القيمة التقديرية للعقارات المرهونة إلى أرصدة قروض إعادة التمويل

129.33 %125.86 %إجمالي الضمانات إلى أرصدة قروض إعادة التمويل

يبين الرسم البياني التالي تطور أرباح الشركة خالل األعوام 2007 - 2017 :-

الخطة المستقبلية للشركة
إستكمااًل إلنجازات الشركة خالل العام 2017 فإن الخطة المستقبلية التي تهدف الشركة لتحقيقها خالل عام 2018 والسنوات القادمة 

تتلخص بمايلي :-

تعزيز دور الشركة في السوق الثانوي للرهن العقاري بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق التمويل العقاري . أواًل  : 
تشجيع البنوك على منح القروض السكنية بأسعار فائدة ثابتة. ثانيًا : 

زيادة حجم إصدارات الشركة من أسناد القرض آلجال تتالءم مع نشاطات الشركة اإلقراضية، باإلضافة إلى العمل على توسيع  ثالثًا : 
قاعدة المستثمرين في إصدارات الشركة .

تهدف الشركة خالل عام 2018 إلى منح قروض إعادة تمويل بما قيمتة )113.5( مليون دينار وتوفير األموال الالزمة لذلك من خالل طرح 
أسناد قرض في سوق رأس المال المحلي ، ومن المتوقع أن تحقق الشركة في عام 2018 نموًا في أرباحها مقارنة بما تحقق عام 2017.
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بيانات ومعلومات اإلفصاح
فيما يلي بيانات اإلفصاح المطلوبة بموجب المادة )4( من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق 

الصادرة عن هيئة االوراق المالية .
مادة :

كلمة رئيس مجلس اإلدارة : وردت ضمن التقرير. 4/أ 

وصف األنشطة الرئيسية  4ب/1 

تقــوم الشــركة بشــكل رئيســي بنشــاط إعــادة تمويــل القــروض الســكنية الممنوحــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة وإصــدار أســناد 
قــرض فــي ســوق رأس المــال المحلــي. وذلــك مــن خــالل مقرهــا الوحيــد فــي عمــان وال يوجــد للشــركة أيــة فــروع أخــرى ويبلــغ 

عـــدد موظفـي الشركـــة ) 23 ( موظفًا.
و قد بلغ حجـم اإلستثمار الرأسمـالي في نهاية عام 2017 ما مقداره )182.382( مليون دينار .

وعنوان الشركة كما يلي:-

مـركـز الشركة:      عمان – المملكة األردنية الهاشمية

عنوان الشركة:    15 شارع المهدي بن بركة/ الشميساني الغربي
      صندوق بريد: 940743 عمان 11194 األردن

      هاتف: 5601417
      فاكسميلي : 5601542

   www.jmrc.com.jo : الموقع اإللكتروني عبر اإلنترنت

   jmrc@ jmrc.com.jo : البريد اإللكتروني عبر اإلنترنت

ال يوجد للشركة أية شركات تابعة أو أي فروع. 4ب/2 
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :-  4ب/3 أ - 

الدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس 

رئيس مجلس اإلدارة 

البنك المركزي األردني )عضو غير مستقل( إعتبارًا من 2012/3/25.- الجهة التي يمثلها

المؤهالت العلمية 

بكالوريوس في اإلحصاء التطبيقي ، جامعة اليرموك 1988.- 

ماجستير في اإلقتصاد المالي ، جامعة اليرموك 1990.- 

دكتوراه في اإلقتصاد المالي ، جامعة نيو أورليانز – الواليات المتحدة األمريكية 2002.- 

نائب محافظ البنك المركزي األردني إعتبارًا من 2012/4/1.- الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

فــي شــباط 1991 بــدأ حياتــه العمليــة كباحــث إقتصــادي فــي دائــرة األبحــاث فــي البنــك المركــزي - 

األردني. 

أســتاذ مســاعد فــي قســم التمويــل فــي جامعــة ألفريــدAlfred University فــي واليــة نيويــورك، - 

ومــن ثــم تمــت ترقيتــه ألســتاذ مشــارك فــي نفــس الجامعــة فــي عــام 2006.

ــك -  ــي البن ــاث ف ــرة األبح ــي دائ ــة ف ــؤون النقدي ــم الش ــس قس ــب رئي ــغل منص ــام 2006 ش ــي ع ف

المركــزي األردنــي. وفــي عــام 2009 تمــت ترقيتــه نائبــًا لمديــر دائــرة األبحــاث ومــن ثــم مديــرًا 

ــرة فــي أواخــر عــام 2011. ــًا للدائ تنفيذي

قام بنشر العديد من األبحاث العلمية في مجالت أكاديمية مرموقة منها: - 

 ،“Journal of Business, Finance & Accounting”, “Banking and Finance Review”

 “Journal of Economics and Finance”, ”International Journal of Applied Business

and Economics”, International Journal of Economic Research

قــام بتدريــس العديــد من مــواد اإلقتصــاد و التمويل لطلبــة الدكتــوراه والماجســتير والبكالوريوس - 

فــي الجامعــات األردنية.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات.- 

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع.- 

رئيس فريق قطاع الخدمات المالية وعضو اللجنة التنسيقية لرؤية األردن 2025.- 

عضو في مجلس المدفوعات الوطني األردني.- 

ــرية -  ــوارد البش ــة الم ــس لجن ــب رئي ــتثمار ونائ ــة اإلس ــس لجن ــب رئي ــليف ونائ ــة التس ــس لجن رئي

ــي. ــزي األردن ــك المرك ــي البن ــات ف ــة المعلوم ــة لتقني ــة التوجيهي ــو اللجن وعض

رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 

        1966.مواليد عام       
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السيدة خلود محمد هاشم السقاف 

   نائب رئيس مجلس اإلدارة

الجهة التي تمثلها

البنك العربي ) عضو غير مستقل ( إعتبارًا من  2012/3/25.- 
البنك المركزي األردني )عضو غير مستقل( لغاية 2012/3/24 .- 
نائب رئيس المجلس من 2012/4/11 .- 
رئيس مجلس اإلدارة  من 2008/8/01 وحتى 2012/4/10.- 

بكالوريوس في اإلقتصاد واإلحصاء/محاسبة/ الجامعة األردنية. - المؤهالت العلمية
ماجستير في اإلقتصاد واإلحصاء/ الجامعة األردنية.- 

نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي – إدارة المخاطر .- الوظيفة الحالية

الخبرات العملية

شــركة مـناجم الـفوسفات األردنيـة/ ضابـط تسـويق/ دائـرة الـتسويق ) 1988 – 1993(.- 
البنك المركزي األردني / دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ) 1993 – 2004(.- 
هيئة التأمين / مدير مديرية األبحاث ) 2004 – 2006(.- 
البنك المركزي األردني / مدير مكتب المحافظ ) 2006 - 2007 (.- 
البـنك الـمركزي األردنـي / مدير تنفيذي / دائـرة الرقابـة علـى الـجهاز المصرفي )2007 - 2008(.- 
نائب محافظ البنك المركزي األردني منذ 2008/4/1 ولغاية 2012/4/1.- 
نائب الرئيس التنفيذي للبنك العـربي / مدير مـنطقة األردن وفلـسطـين مـنـذ   2012/4/1 – 2013/11/1.- 
نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع ) 2012-2008 (.- 
عضو في مجلس إدارة هيئة التأمين )2012-2008(.- 
عضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمان اإلجتماعي ) 2012-2008 (.- 
رئيسة لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 
عضو هيئة إدارية لملتقى النساء العالمي – فرع األردن.- 
نائب رئيس هيئة المدير ين في الشركة العربية للتأجير التمويلي. - 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعلومات االئتمانية – CRIF األردن.- 

       1968. مواليد عام

السيد توفيق عبد القادر محمد مكحل

الجهة التي يمثلها

البنك األردني الكويتي )عضو مستقل( إعتبارًا من 2000/3/8 .- 
نائب رئيس مجلس اإلدارة :- 
للفترة من 2008/3/12 وحتى 2011/4/20 .- 
وللفترة من 2011/6/7 وحتى  2012/3/24.- 

بكالوريوس إدارة أعمال- الجامعة األردنية عام 1974 .  - المؤهالت العلمية 

نائب المدير العام للمجموعة المصرفية / البنك األردني الكويتي . - الوظيفة الحالية  

الخبرات العملية  

بنك الكويت الوطني - إدارة اإلئتمان المحلي والتسويق 1974 – 1990 . - 
ويعمل في البنك األردني الكويتي من عام 1991 حتى اآلن .- 
عضو مجلس إدارة شركة ضمان القروض.- 
عضو مجلس ادارة شركة الشرق العربي للتأمين.- 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة .- 
عضو في لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة .- 

     1951.مواليـد عـام  
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المهندس فارس محمد سالم الجنيدي

المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري )عضو غير مستقل( إعتبارًا من 2012/3/25.- الجهة التي يمثلها

بكالوريس هندسة مدنية / الواليات المتحدة األمريكية .- المؤهالت العلمية 

مدير عام المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري. - الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

أمين عام وزارة البيئة 2011-2004 . - 

مستشار في رئاسة الوزراء 2012-2011 . - 

مدير المؤسسة العامة لحماية البيئة.- 

مدير عام المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري منذ 2012/3/25 .- 

عضو مجلس أمانة عمان .- 

عضو مجلس إدارة في مجلس التنظيم األعلى/ وزارة البلديات .- 

عضو مجلس إدارة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين.- 

عضو مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.- 

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري.- 

عضو في لجنة الحاكمية المؤسسية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 

1958.   مواليـد عـام  

السيد موسى أحمد كريم الطراونة

المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي )عضو غير مستقل( إعتبارًا من 2015/9/1.- الجهة التي يمثلها

بكالوريوس إدارة عامة .-  المؤهالت العلمية   

ماجستير إدارة عامة /إدارة الجودة الشاملة.- 

مدير إدارة ضمان العقبة .- الوظيفة الحالية   

الخبرات العملية  

يعمــل لــدى المؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي مــن عــام 1990 وحتــى االن وقــد شــغل مواقــع - 

عديــدة فــي المؤسســة منهــا رئيــس قســم التدقيــق الداخلــي ، مراقــب مالــي ، مديــر إدارة اإلعــالم. 

رئيس قسم المحاسبة / شركة مناجم الفوسفات األردنية من عام 1989 – 1990 .- 

أخصائي تطوير والتدريب / دولة الكويت.- 

 عضو في لجنة الحاكمية المؤسسية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة. - 

مدير إدارة ضمان الكرك .- 

1965.مواليـد عـام    
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السيد عادل إبراهيم جبر أسعد

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل )عضو غير مستقل( إعتبارًا من تاريخ 2007/9/10.- الجهة التي يمثلها        

المؤهالت العلمية

ماجستير إدارة أعمال / جامعة Saint Davids / الواليات المتحدة األمريكية 1993. - 
محاسب قانوني معتمد CPA الواليات المتحدة األمريكية 1998.- 
برنامج متخصص إدارة المخاطرBoston University الواليات المتحدة األمريكية 2002. - 
 - .CAMs 2004 شهادة مكافحة غسل األموال

رئيس مجموعة المخاطر / بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.- الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية

ــك -  ــي / بن ــق الداخل ــة – إدارة التدقي ــاالت – اإلدارة المالي ــادات والكف ــن 1994 – 2001 االعتم م
ــل. ــارة والتموي ــكان للتج اإلس

من Citizens Bank 2002 - 2001 الواليات المتحدة األمريكية. - 
 - SMES مــن 2003 – 2007 مديــر إدارة المخاطــر – مديــر إئتمــان الشــركات الصغيرة والمتوســطة

/ بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويل.
عضو مجلس إدارة بنك األردن الدولي / لندن.- 
رئيس لجنة المخاطر /مجلس اإلدارة بنك األردن الدولي -لندن .- 
عضو مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض.- 
رئيس لجنة التدقيق / الشركة األردنية لضمان القروض.- 
عضو في لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة. - 

 1967.مواليـد عـام    

السيدة رنا سامي جاد اهلل الصناع 

بنك القاهرة - عمان )عضو غير مستقل ( إعتبارًا من 10/ 9 /2008. - الجهة التي تمثلها        

المؤهالت العلمية 
ماجستير مالية / الجامعة األردنية عام 1990.- 

بكالوريوس محاسبة / فرعي إدارة أعمال / الجامعة األردنية عام 1988. - 

نائب المدير العام لخدمات اإلئتمان والخزينة / بنك القاهرة - عمان . - الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

البنك المركزي األردني / دائرة مراقبة البنوك 1988 – 1995.- 

رئيسة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة. - 

عضو مجلس إدارة شركة تملك.- 

عضو مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية.- 

1966.مواليـد عـام 
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السيد منتصر عزت أحمد أبو دواس 

البنك اإلستثماري )عضو مستقل(  إعتبارًا من 2017/3/2. - الجهة التي يمثلها

المؤهالت العلمية
بكالوريوس في المحاسبة واإلدارة المالية جامعة باكنغهام – المملكة المتحدة عام 1994 .- 
محاسب عام معتمد – الواليات المتحدة األمريكية عام 2000.- 

مدير عام البنك اإلستثماري.- الوظيفة الحالية

الخبرات العملية

 عضو مجلس إدارة بنك القدس عام 2012.- 
ــام -  ــن ع ــي م ــك العرب ــراد – البن ــة لألف ــات المصرفي ــة الخدم ــذي – مجموع ــس التنفي ــب الرئي نائ

.2011  -  2008
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد – البنك العربي عام 2008.- 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة التســويق للخدمــات المصرفيــة لألفــراد – بنــك ســتاندرد تشــارترد/- 

ســنغافورة عام 2007.
ــي – -  ــج والمشــرق العرب ــراد شــمال الخلي ــة لألف ــة الخدمــات المصرفي الرئيــس اإلقليمــي لمجموع

ــام 2005. ــارترد/البحرين ع ــتاندرد تش ــك س بن
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد األردن- بنك ستاندرد تشارترد/األردن عام 2002.- 
المدير المالي – مجموعة األردن - بنك ستاندرد تشارترد/األردن عام 2001.- 
المدير المالي – مجموعة األردن - سيتي بنك/ من عام 1996 – 2001 .- 
عضو في لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة .- 

1972. مواليـد عـام  

السيد باسل محمد علي األعرج 

بنك اإلستثمار العربي األردني )عضو مستقل ( إعتبارًا من 2017/2/27. - الجهة التي يمثلها

المؤهالت العلمية 

ماجستير اإلدارة العامة / Harvard University – الواليات المتحده األمريكية .- 
ماجستير إدارة األعمال / Lancaster University – بريطانيا .- 
ماجستير العلوم المالية والمصرفية / األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – األردن.- 
الدبلوم العالي في التمويل والتجارة الخارجية- بريطانيا.- 

 London Institute of Banking & Finanace.
خبير معتمد في التجارة الدولية والتمويل )CITF( -بريطانيا.- 

London Institute of Banking & Finanace.
خبير معتمد في اإلعتمادات المستندية )CDCS( - بريطانيا.- 

London Institute of Banking & Finanace.

مساعد مدير عام بنك اإلستثمار العربي األردني منذ عام 2012. - الوظيفة الحالية

الخبرات العملية 

مدير تنفيذي – إدارة العمليات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.- 
مديــر تنفيــذي – إدارة العمليــات ومــن ثــم مديــر تنفيــذي لتطويــر األعمــال المصرفيــة لــدى بنــك - 

اإلتحــاد .
نائب الرئيس – مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى ستي بنك.- 
عضو مجلس إدارة شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.- 
عضو مجلس إدارة صندوق تطوير األسواق لمنطقة MENA لشركة ماستر كارد العالمية .- 
عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 

     1970. مواليـد عـام  
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السيد نبال عبد القادر نايف فريحات 

البنك األهلي األردني ) عضو غير مستقل ( إعتبارًا من 2014/1/1.- الجهة التي يمثلها        

المؤهالت العلمية 

دكتوراة في اإلقتصاد والمصارف اإلسالمية عام 2015.- 

ماجستير تمويل / األكاديمية العربية المصرفية عام 2003.- 

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية / جامعة اليرموك عام 1998. - 

مدير عام شركة األهلي للتأجير التمويلي.- الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

عمل في البنك األهلي منذ عام 2004 حيث شغل وظائف قيادية متعددة .- 

عمل في بنك اإلنماء الصناعي 2003 - 2004.- 

عمل في بنك األردن والخليج عام 2000 – 2003.- 

عضو مجلس إدارة شركة األهلي للتأجير التمويلي.- 

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة .- 

رئيس الجمعية األردنية لشركات التأجير التمويلي.- 

   1976.مواليـد عـام 

اآلنسة غادة محمد فرحان حلوش 

البنك التجاري األردني )عضو غير مستقل( إعتبارًا من 2004/8/17 .- الجهة التي تمثلها        

المؤهالت العلمية

بكالوريوس في اإلقتصاد / الجامعة األمريكية – بيروت 1983 .- 

ماجستير في اإلدارة الدولية جامعة شرق لندن / المملكة المتحدة 1995 .- 

 - Hubert Humphrey Fellow. Boston University,   اإلستثمارات المالية وإدارة رأس المال لـدى

. Boston M.A 1999 - 2000

 أمين سر مجلس إدارة البنك التجاري األردني إعتبارًا من 2016/4.- الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

نائب مدير عام البنك التجاري األردني لغاية 2016/4. - 

عملــت لــدى المؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي مــن عــام 1984 – 2004 بمواقــع عديــدة كان - 

آخرهــا مســاعد مديــر دائــرة المشــاريع واإلســتثمار فــي األســهم.

 عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 

1959 .مواليـد عـام  
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- أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:- 4ب/3 ب 

السيد إبراهيم محمود ظاهر الظاهر / المدير العام حتى تاريخ 2017/3/9 . 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة أعمال/ الجامعة األردنية عام 1974. - 
شهادة دبلوم عالي في التربية / الجامعة األردنية عام 1977. - 

الخبرات العملية

عمــل منــذ عــام 1974 ولغايــة 2004/3/8 لــدى بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل، حيــث تــدرج - 
بعــدة وظائــف إداريــة وماليــة ومصرفيــة عمــل منهــا مديــر فــرع لمــدة )7( ســنوات ومديــرًا تنفيذيــًا 
لدائــرة القــروض الســكنية واألقســاط المســتحقة ومديــرًا تنفيذيــًا إلدارة مخاطــر االئتمــان ومديــرًا 

تنفيذيــًا إلدارة الممتلــكات والخدمــات اإلداريــة. 
عضو مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري:- - 
 ممثل بنك اإلسكان للتجارة والتمويل من 1996/7/1 - 2004/3/9.	•
 ممثل البنك المركزي األردني من 2004/3/10 - 2011/3/31.	•
عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري .   - 
رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري. - 
عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة. - 

1951.       مواليد عام

السيد عبد الرزاق أكرم عبد العزيز طبيشات / نائب المدير العام 

بكالوريوس إقتصاد / جامعة اليرموك عام  1999.- المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

يعمل في الشركة منذ عام 2000 حيث شغل وظائف قيادية متعددة:-- 
مدير دائرة إعادة التمويل .	•
رئيس قسم اإلئتمان.	•
عضو وأمين سر لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 
أمين سر لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 
رئيس لجنة إدارة الموجودات و المطلوبات في الشركة .- 

1976 .مواليد عام

السيد صايل محمد عبد العزيز العقاربة / مدير الدائرة المالية 

المؤهالت العلمية
بكاوريوس علوم إدارية ومالية تخصص محاسبة / جامعة فيالدلفيا عام ) 1996 - 2000(.- 
دبلوم كلية مجتمع – الشامل تخصص محاسبة ) 1993 - 1995 (.- 

الخبرات العملية

يعمل في الشركة منذ عام 1999 حيث شغل وظائف قيادية متعددة :-- 
رئيس قسم الشؤون المالية .	•
مدقق داخلي وضابط إمتثال رئيسي.	•
محاسب رئيسي- الشركة األردنية لصناعات البحر الميت 1995 – 1999.- 
أمين سر لجنة الحاكمية المؤسسية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 
عضو لجنة إدارة الموجودات و المطلوبات في الشركة .- 

1974.مواليـد عـام   
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 السيد مروان عاطف سليم العمر / مدير الدائرة القانونية

المؤهالت العلمية

ماجستير حقوق/ جامعة عمان العربية للدراسات العليا 2005/2004.- 

دبلوم عالي حقوق/ جامعة عمان العربية للدراسات العليا 2004/2003. - 

بكالوريوس حقوق/ جامعة بيروت العربية / فرع اإلسكندرية 1991/1990.- 

الخبرات العملية 

يعمل في الشركة منذ عام 1997 حيث شغل سابقًا رئيس قسم الشؤون القانونية .- 

أمين سر مجلس اإلدارة في الشركة.- 

إجازة محاماة بتاريخ 1994/5/8.- 

1968.مواليـد عـام

 السيد جواد كمال عبد الرزاق قطيشات / مدير الدائرة اإلدارية

 بكالوريوس قانون / الجامعة األردنية عام 1993 .   - المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

يعمل في الشركة منذ عام 1997 حيث شغل سابقًا رئيس قسم الشؤون اإلدارية.- 

أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.- 

إجازة محاماة بتاريخ 1995/7/13 .- 

1970 .مواليـد عـام   
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أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة مقارنة مع السنة السابقة:- 4ب/4 

قائمـة المساهـمـونالرقم
20172016

النسبة %عدد األسهمالنسبة %عدد األسهم

900,00018900,00018البنك المركزي األردني1

500,00010500,00010المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي2

500,00010500,00010 المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري3

500,00010500,00010بنك اإلسكان للتجارة والتمويل4

500,00010500,00010البنك العربي5

300,0006300,0006الشركة األردنية لضمان القروض6

250,0005250,0005البنك األهلي األردني7

250,0005250,0005 بنك القاهرة - عمان8

250,0005250,0005البنك التجاري األردني9

ال توجد أية شركات منافسة للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية . 4ب/5 

ال تعتمــد الشــركة علــى مورديــن محدديــن و/أو عمــاء رئيســيين محليــًا أو خارجيــًا يشــكلون 10 % فأكثــر مــن إجمالــي المشــتريات  4ب/6 

و/أو المبيعــات.

ال يوجــد أي حمايــة حكوميــة أو إمتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو غيرهــا، وال يوجــد  4ب/7 

أيــة بــراءات إختــراع أو حقــوق إمتيــاز حصلــت الشــركة عليهــا إال أنــه يتــم مــن قبــل الحكومــة اإلعفــاء مــن رســوم تحويــل ســندات 

الرهونــات العقاريــة لــكل قــرض إعــادة تمويــل تمنحــه الشــركة ســواء كان هــذا التحويــل لصالــح الشــركة أو المؤسســة الماليــة.

التوجــد أيــة قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو  4ب/8 

ــركة . ــى الش ــة عل ــودة الدولي ــر الج ــق معايي ــية. و ال تنطب ــا التنافس قدرته
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بيانات الموظفين والتدريب والهيكل التنظيمي  4ب/9 

ــة  ــى حاج ــاًء عل ــن بن ــن الموظفي ــم تعيي ــه يت ــًا بأن ــًا، علم ــام 2017 )23 ( موظف ــة ع ــي نهاي ــركة ف ــي الش ــن ف ــدد العاملي ــغ ع بل

ــف  ــات والوظائ ــدول الدرج ــق ج ــة وف ــة والعملي ــم العلمي ــب مؤهالته ــن حس ــب الموظفي ــات وروات ــد درج ــم تحدي ــركة، ويت الش

ــن.  ــن موظفي ــام 2017 تعيي ــالل ع ــم خ ــم يت ــه ل ــًا بأن ــذ. علم ــركة الناف ــي الش ــام موظف ــكام نظ ــق أح ــد وف ــب المعتم والروات

الموظفون حسب فئات مؤهالتهم:- 

العـددالمؤهـل العلمـي 

2ماجستير

15بكالوريوس

3ثانوية عامة

3دون الثانوية

23المجموع

برامج التدريب والتأهيل لموظفي الشركة

ــاق  ــالل اإللتح ــن خ ــم م ــالزم له ــب ال ــر التدري ــق توفي ــن طري ــك ع ــا وذل ــن لديه ــاءات الموظفي ــادة كف ــى زي ــركة إل ــعى الش تس

بالــدورات التدريبيــة المتخصصــة، حيــث بلــغ عــدد الــدورات التــي شــارك بهــا موظفــو الشــركة دورتيــن تدريبيتيــن وبلــغ عــدد 

ــن.  ــة موظفي ــا ثالث ــاركين فيه المش

وفيما يلي بيان بالدورات التي شارك بها موظفو الشركة خالل عام 2017 :-

عدد المشاركينالمعهدعدد الدوراتالدوره

الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي
) محلل مالي(

2 معهد الدرسات المصرفية1

1شركة أوراكل1 ورشة حول الجديد في إصدارات أوراكل



34

س اإلدارة
مجل

ي
م

ظي
ل التن

هيك
ال

مدير العام
ال

مدير العام
ب ال

نائ

ت
ت والمكافأ

شيحا
لجنة التر

م
سكرتيرة المدير العا

شارون
ست

الم

س
سر المجل

أمانة 
لجنة إدارة المخاطر

مدير دائرة إعادة التمويل

ت
سا

وحدة الدرا
هن

وحدة الر
وحدة تحليل اإلئتمان

م اإلئتمان
س

ق
ك

م العالقة مع البنو
س

ق

مدير الدائرة اإلدارية

شؤون اإلدارية
م ال

س
ق

شؤون القانونية
م ال

س
ق

مدير الدائرة القانونية
مدير الدائرة المالية

ت
سندا

مدير دائرة الخزينة وإصدار ال

ق
لجنة التدقي

سية
س

لجنة الحاكمية المؤ

ق الداخلي واإلمتثال
ب التدقي

مكت

شار القانوني
ست

الم

م الخزينة
س

ق
ت

سندا
م إصدار ال

س
ق

ب
سو

م الحا
س

ق
شؤون المالية

م ال
س

ق



35

وصف المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة:- 4ب/10 

مخاطر تقلبات أسعار العملة.  -

إن جميع موجودات ومطلوبات الشركة بالدينار األردني وال تتحمل الشركة أية مخاطر لتقلبات أسعار العملة.

مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.  -

ــوم  ــات. وتق ــودات والمطلوب ــال الموج ــي آج ــق ف ــدم التواف ــد وع ــعار الفوائ ــات أس ــر تقلب ــة لمخاط ــة خاضع إن األدوات المالي

لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات فــي الشــركة بــإدارة مثــل هــذه المخاطــر مــن خــالل العمــل علــى مواءمــة آجــال إســتحقاق 

ــى الموجــودات والمطلوبــات. ــام بمراجعــة مســتمرة ألســعار الفائــدة عل الموجــودات والمطلوبــات والقي

مخاطر اإلئتمان.   -

تمنــح الشــركة قــروض إعــادة التمويــل للمؤسســات الماليــة حســب الشــروط والمعاييــر وضمــن الســقوف اإلئتمانيــة المحــددة 

ــات  ــدى المؤسس ــا ل ــدة ودائعه ــركة بأرص ــظ الش ــا تحتف ــة. كم ــة وكافي ــات مقبول ــدة وبضمان ــراض المعتم ــة اإلق ــي سياس ف

ــة ذات المــالءة الجيــدة.  المصرفي

اإلنجازات خال عام 2017 : وردت ضمن التقرير. 4ب/11 

ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خال السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة كما ال  4ب/12 

يوجد أحداث هامة مرت على الشركة خال عام 2017.

السلسة الزمنية لألرباح المتحققة والموزعة وصافي حقوق المساهـمين:- 4ب/13 

صافي حقوق السنة
المساهـمين

صافي الربح
 قبل الضريبة

سعر السهماألرباح الموزعة
دينار

نقدية )دينار(أسهم منحه

20128,993,9491,162,593-600,0001.01

20139,452,3541,411,625-700,0001.01

20149,728,7951,308,256-600,0001.31

201510,260,3561,432,750-750,0001.31

201610,491,3221,375,375-650,0001.31

201712,136,6423,407,181-950,0003.000

تحليل المركز المالي  : ورد ضمن التقرير. 4ب/14 

الخطة المستقبلية : وردت ضمن التقرير. 4ب/15 

أتعاب مدققي الحسابات : بلغت أتعاب مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب عن عام 2017 ما مقداره )11,136( دينار شاملة 4ب/16 

 ضريبة المبيعات .
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األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :- 4ب/17 

عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:-  -

الجنسيةالمنصبقائمـة المساهـمـونالرقم
عدد األسهم

20172016

1
 البنك المركزي األردني

ويمثله الدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس
900,000900,000األردنيةرئيس مجلس اإلدارة

2
 البنك العربي

وتمثله السيدة خلود محمد هاشم السقاف
500,000500,000األردنيةنائب الرئيس

3
 المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

 ويمثله السيد موسى أحمد كريم الطراونة
500,000500,000األردنيةعضو

4
 المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري

 ويمثله المهندس فارس محمد سالم الجنيدي
500,000500,000األردنيةعضو

5
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 ويمثله السيد عادل إبراهيم جبر أسعد
500,000500,000األردنيةعضو

6
 البنك األهلي األردني

 ويمثله السيد نبال عبد القادر نايف فريحات
250,000250,000األردنيةعضو

7
 بنك القاهرة - عمان

وتمثله السيدة رنا سامي جاداهلل الصناع
250,000250,000األردنيةعضو

8
 البنك التجاري األردني

 وتمثله اآلنسه غادة محمد فرحان حلوش
250,000250,000األردنيةعضو

9
 البنك األردني الكويتي

ويمثله السيد توفيق عبدالقادر محمد مكحل
200,000200,000األردنيةعضو

10
البنك اإلستثماري

ويمثله السيد منتصر عزت أحمد أبو دواس
150,000150,000األردنيةعضو

11
 بنك اإلستثمار العربي األردني

ويمثله السيد باسل محمد علي األعرج
149,000150,000األردنيةعضو

4,149,0004,150,000المجموع
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عدد أسناد القرض المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:-  -

الجنسيةالمنصبقائمـة المساهـمـونالرقم
عدد السندات

20172016

1
 البنك المركزي األردني

ويمثله الدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس
--األردنيةرئيس مجلس اإلدارة

2
 البنك العربي

وتمثله السيدة خلود محمد هاشم السقاف
20,000,000-األردنيةنائب الرئيس

3
 المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي

 ويمثله السيد موسى أحمد كريم الطراونة
73,000,00048,000,000األردنيةعضو

4
 المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري

 ويمثله المهندس فارس محمد سالم الجنيدي
--األردنيةعضو

5
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 ويمثله السيد عادل إبراهيم جبر أسعد
-80,000,000األردنيةعضو

6
 البنك األهلي األردني

 ويمثله السيد نبال عبد القادر نايف فريحات
50,000,00054,000,000األردنيةعضو

7
 بنك القاهرة - عمان

وتمثله السيدة رنا سامي جاداهلل الصناع
30,000,00040,000,000األردنيةعضو

8
 البنك التجاري األردني

 وتمثله اآلنسه غادة محمد فرحان حلوش
--األردنيةعضو

9
 البنك األردني الكويتي

ويمثله السيد توفيق عبدالقادر محمد مكحل
--األردنيةعضو

10
البنك اإلستثماري

ويمثله السيد منتصر عزت أحمد أبو دواس
17,500,0002,500,000األردنيةعضو

11
 بنك اإلستثمار العربي األردني

ويمثله السيد باسل محمد علي األعرج
7,000,00012,000,000األردنيةعضو

257,500,000176,500,000المجموع

إن ممثلــي أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلعتبارييــن فــي مجلــس إدارة الشــركة وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة 

وأقاربهــم ال يمتلكــون أوراق ماليــة مصــدرة مــن قبــل الشــركة بصفتهــم الشــخصية منــذ التأســيس. كمــا ال توجــد أيــة أوراق ماليــة 

مصــدرة مــن قبــل الشــركة ومملوكــة مــن قبــل الشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اإلعتبارييــن 

وممثليهــم وأشــخاص اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة وأقاربهــم .
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4ب/18 أ  المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة:-

المنصباإلسمالرقم
مكافأة 
العضوية

اإلجماليبدل تنقات

5,0009,63014,630رئيس المجلسالدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس1

5,0009,63014,630نائب الرئيسالسيدة خلود محمد هاشم السقاف2

عضوالسيد زياد أسعد هالل غنما3
5,0001,4336,433لغاية 2017/2/22

عضوالسيد معتز ابراهيم سعيد بربور4
5,0001,4336,433لغاية 2017/2/22

5,0009,63014,630عضوالسيد توفيق عبد القادر محمد مكحل      5

5,0009,63014,630عضوالمهندس فارس محمد سالم الجنيدي6

5,0009,63014,630عضوالسيد موسى أحمد كريم الطراونه  7

5,0009,63014,630عضوالسيد عادل إبراهيم جبر اسعد8

5,0009,63014,630عضوالسيد نبال عبدالقادر نايف فريحات 9

5,0009,63014,630عضوالسيدة رنا سامي جاد اهلل الصناع10

5,0009,63014,630عضواآلنسة غادة محمد فرحان حلوش11

عضوالسـيد منتصر عزت أحمد أبو دواس12
7,9997,999-إعتبارًا من 2017/03/02

عضو السـيـد باسل محمد علي األعـرج13
8,0838,083-إعتبارًا من 2017/02/27   

55,000105,618105,618المجموع

تمثل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الظاهرة أعاله قيمة المكافآت عن عام 2016 والمصروفة في عام 2017.   -

لم يتم خالل عام 2017 صرف أية مبالغ كنفقات سفر ألعضاء مجلس اإلدارة.   -
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4ب/18 ب   المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا:-
 

المنصباإلسمالرقم
الرواتب 
السنوية 
والمكافآت

اإلجماليبدل لجان

32,812-32,812المدير العامالسيد إبراهيم محمود ظاهر الظاهر1

58,0871,20059,287نائب المدير العامالسيد عبد الرزاق أكرم عبد العزيز طبيشات2

50,8261,20052,026مدير الدائرة الماليةالسيد صايل محمد عبد العزيز العقاربة3

45,5752,40047,975مدير الدائرة القانونيةالسيد مروان عاطف سليم العمر4

45,4871,20046,687مدير الدائرة اإلدارية السيد جواد كمال عبد الرزاق قطيشات5

232,7876,000238,787المجموع

- علمًا بأن المدير العام للشركة إستقال بتاريخ 2017/03/09 وكان يخصص له سيارة مع سائق + هاتف متنقل.

- لم يتم خالل عام 2017 صرف أية مبالغ كنفقات سفر إلشخاص اإلدارة العليا.

 4ب/19 التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خال السنة المالية 

قامــت الشــركة بالتبــرع خــالل الســنة الماليــة 2017 لمؤسســة الحســين للســرطان بمبلــغ )5,000( دينــار . كمــا قامــت الشــركة 

.) SOS( بالتبــرع بأجهــزة التكييــف ومقســم الهاتــف وتوابعــه المســتهلكة بالكامــل لصالــح جمعيــة قــرى األطفــال

4ب/20  العقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة

 ال يوجــد أيــة عقــود أو مشــاريع أو إرتباطــات عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس 

مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم .

مساهـمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي  4ب/21 

ــن  ــي م ــع المحل ــة المجتم ــي خدم ــم مســاهمة الشــركة ف ــة. تت ــة البيئ ــي حماي ــاهمة مباشــرة ف ــركة أي دور أو مس ال يوجــد للش

خــالل قيامهــا بمنــح قــروض إعــادة تمويــل قــروض ســكنية متوســطة وطويلــة األجــل للبنــوك التــي تمنــح قــروض ســكنية بهــدف 

توســيع قاعــدة التمويــل اإلســكاني وتحســين فــرص الحصــول علــى قــروض ســكنية مــن قبــل المواطنيــن ممــا يســاهم فــي تلبيــة 

اإلحتياجــات الســكنية للمواطنيــن وخاصــة لــذوي الدخــول المتوســطة والمتدنيــة. كمــا ســاهمت الشــركة خــالل عــام 2017 بمبلــغ 

)6,000( دينــار فــي نفقــات معهــد الدراســات المصرفيــة. 

البيانات المالية : وردت ضمن التقرير .  4ج 

تقرير مدققي الحسابات : وردت ضمن التقرير .  4د 
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اإلقرارات المطلوبة:-   4 هـ 

يقـــر مجلــس إدارة الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقاري بعـــدم وجـــود أي أمـــور جوهريـــة قـــد تؤثـــر علـــى إستمـــرارية  4 هـ /1 

الشركـــة خـال السنـــة الماليـة 2018 .

يقـــر مجلــس إدارة الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقاري بمسؤوليتـــه عـــن إعـــداد البيانـــات الماليـــة وأنـــه يتوفـــر فـــي  4 هـ /2 

الشركـة نظـــام رقـابة فعـال.

4 هـ /3 نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة وإكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للشركة عن عام 2017.

خلود محمد هاشم السقاف

نائب رئيس مجلس اإلدارة

موسى أحمد كريم الطراونة

عضو

منتصر عزت أحمد أبو دواس

عضو

غادة محمد فرحان حلوش

عضو

صايل محمد عبدالعزيز العقاربة

مدير الدائرة المالية

فارس محمد سالم الجنيدي

عضو

نبال عبدالقادر نايف فريحات

عضو

رنا سامي جاداهلل الصناع

عضو

عبدالرزاق أكرم عبدالعزيز طبيشات

نائب المدير العام

توفيق عبدالقادر محمد مكحل 

عضو

عادل إبراهيم جبر أسعد 

عضو

باسل محمد علي األعرج 

عضو

عادل أحمد إسماعيل الشركس

رئيس مجلس اإلدارة

عادل أحمد إسماعيل الشركس

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة حول الحاكمية المؤسسية لعام 2017

المعلومــات والتفاصيــل المتعلقــة بتطبيــق أحــكام تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة وقواعــد حوكمــة الشــركات  اواًل : 

فــي الشــركة .

لــدى الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري مجموعــة منتظمــة مــن العالقــات مــع مجلــس اإلدارة والمســاهمين وجميــع 

األطــراف األخــرى ذات الصلــة ، وتتنــاول هــذه العالقــات اإلطــار العــام إلســتراتيجية الشــركة والوســائل الالزمــة لتنفيــذ أهدافهــا، 

ويضمــن اإلطــار العــام للحوكمــة المؤسســية المعاملــة العادلــة القائمــة علــى المســاواة بيــن جميــع المســاهمين ، كمــا يعتــرف 

بجميــع حقــوق المســاهمين التــي حددهــا القانــون ، ويؤكــد تزويدهــم بجميــع المعلومــات المهمــة حــول نشــاط الشــركة ، وإلتــزام 

أعضــاء مجلــس اإلدارة بمســؤوليتهم نـــحو الشــركة والمســاهمين. 

وفي هذا الصدد قامت الشركة بما يلي :-

إعــداد دليــل للحاكميــة المؤسســية فــي الشــركة وتقــوم لجنــة الحاكميــة المؤسســية المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ســنويًا . 1

بمراجعــة دليــل الحاكميــة المؤسســية للشــركة وإجــراءات العمــل لتقييــم مــدى اإللتــزام بتطبيــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة 

فــي الشــركة والتوصيــة للمجلــس بالخصــوص. 

توفيــر المعلومــات اإلفصاحيــة للمســاهمين والمســتثمرين بصــورة دقيقــة و واضحــة وغيــر مضللــة وفــي األوقــات المحــددة، . 2

وفقــًا لمتطلبــات الجهــات الرقابيــة والتشــريعات النافــذة ممــا يمكنهــم مــن إتخــاذ قراراتهــم.

إستخدام موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير المعلومات .. 3

إضافــة إلــى ذلــك إعتمــد مجلــس اإلدارة نظــام داخلــي خــاص تتــم مراجعتــه بشــكل ســنوي، تحــدد بموجبــه بشــكل مفصــل مهــام 

وصالحيــات المجلس ومســؤولياته.

تشكيل مجلس اإلدارة         ثانيًا : 

يتألــف مجلــس إدارة الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري مــن أحــد عشــر عضــوًا ، تقــوم حكومــة المملكــة األردنيــة 

الهاشــمية/ البنــك المركــزي بتعييــن عضــو واحــد منهــم فــي مجلــس إدارة الشــركة وتقــوم المؤسســات العامــة الرســمية بتعييــن 

عضويــن منهــم فــي مجلــس اإلدارة بنســبة مســاهمتها فــي رأس مــال الشــركة ويتــم إنتخــاب األعضــاء الباقيــن مــن قبــل الهيئــة 

العامــة للمســاهمين .

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة اإلعتباريين في مجلس إدارة الشركة :-

الوصفإسم الممثل إسم عضو  مجلس اإلدارة اإلعتباري

غير تنفيذيغير مستقلالدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركسالبنك المركزي األردني

غير تنفيذيغير مستقلالمهندس فارس محمد سالم الجنيديالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري

غير تنفيذيغير مستقلالسيد موسى أحمد كريم الطراونة المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي 
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تــم مــن قبــل الهيئــة العامــة للشــركة إنتخــاب التاليــة أســماؤهم الذيــن حصلــوا علــى أعلــى األصــوات لعضويــة مجلــس اإلدارة فــي 

دورتــه السادســه إعتبــارًا مــن تاريــخ 2016/3/8 :-

الوصفإسم الممثل إسم عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

غير تنفيذيغير مستقلالسيدة خلود محمد هاشم السقافالبنك العربي

غير تنفيذيغير مستقلالسيد عادل إبراهيم جبر أسعدبنك اإلسكان للتجارة والتمويل

غير تنفيذيغير مستقلاآلنسة غادة محمد فرحان حلوشالبنك التجاري األردني  

غير تنفيذيغير مستقلالسيدة رنا سامي جاد اهلل الصناعبنك القاهرة - عمان    

غير تنفيذيمستقلالسيد توفيق عبدالقادر محمد مكحلالبنك األردني الكويتي

غير تنفيذيغير مستقلالسيد نبال عبد القادر نايف فريحاتالبنك األهلي األردني

بتاريــخ 2017/3/1 قــررت الهيئــة العامــة للشــركة فــي إجتماعهــا العــادي الموافقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة المتضمــن إنتخــاب 

كل مــن الســادة البنــك اإلســتثماري والســادة بنــك اإلســتثمار العربــي األردنــي أعضــاء فــي مجلــس إدارة الشــركة لمــلء المقعديــن 

الشــاغرين وفــق أحــكام المــادة )150( مــن قانــون الشــركات األردنــي وذلــك نظــرًا إلســتقالة الســادة البنــك المركــزي األردنــي مــن 

عضويتيــن فــي مجلــس إدارة الشــركة واإلحتفــاظ بمقعــد واحــد.

الوصفإسم الممثل إسم عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

غير تنفيذيمستقلالسـيد منتصر عزت أحمد أبو دواسالبنك اإلستثماري

غير تنفيذيمستقلالسيد باسل محمد علي االعرج بنك اإلستثمار العربي األردني

وفيما يلي أسماء أعضاء ممثلو البنك المركزي األردني المستقيلين من مجلس اإلدارة:-

الوصفإسم الممثل إسم عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

البنك المركزي األردني
غير تنفيذيغير مستقلالسيد زياد أسعد هالل غنما 

غير تنفيذيغير مستقلالسيد معتز إبراهيم سعيد بربور 

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:-    ثالثًا   : 

المنصباإلسم

المدير العام  لغــاية تاريخ 2017/03/09السيد إبراهيم محمود ظاهر الظاهر

نائب المدير العامالسيد عبد الرزاق أكرم عبد العزيز طبيشات

مدير الدائرة الماليةالسيد صايل محمد عبد العزيز العقاربة

مدير الدائرة القانونية / أمين سر مجلس اإلدارةالسيد مروان عاطف سليم العمر

مدير الدائرة اإلداريةالسيد جواد كمال عبد الرزاق قطيشات
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عضويات مجالس اإلدارة في الشركات المساهـمة العامة  رابعًا  : 

عضويات مجالس اإلدارة في الشركات المساهـمة العامةإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

شركة مناجم الفوسفات األردنية - نائب رئيس مجلس اإلدارة .الدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس

الشركة األردنية لضمان القروض – عضو مجلس إدار ة.السيد توفيق عبدالقادر محمد مكحل

الشركة األردنية لضمان القروض – عضو مجلس إدارة.السيد عادل إبراهيم جبر أسعد

شركة الفنادق والسياحة األردنية – عضو مجلس إدارة.السيدة رنا سامي جاد اهلل الصناع

خامسًا : ضابط اإلرتباط في الشركة         

قامــت الشــركة بتعييــن الســيد صايــل محمــد عبدالعزيــز العقاربــة مديــر الدائــرة الماليــة / أميــن ســر لجنــة الحاكميــة فــي الشــركة 
ضابــط اإلرتبــاط لــدى الهيئــة .

لجان المجلس سادسًا : 

ــات  ــام وصالحي ــي لمه ــام الداخل ــاد النظ ــس اإلدارة بإعتم ــام مجل ــه ق ــه وفعاليت ــادة كفاءت ــس وزي ــال المجل ــم أعم ــدف تنظي به
ــي. ــكل تفصيل ــة بش ــؤوليات كل لجن ــام ومس ــد مه ــان وتحدي ــكيل اللج ــم تش ــه ت ــذي بموجب ــس اإلدارة وال مجل

لجنة الحوكمة  -

تتولــى اللجنــة اإلشــراف علــى ممارســات الحاكميــة المؤسســية الخاصــة فــي الشــركة، والتأكــد مــن إلتزام الشــركة بالتشــريعات 
ــدى  ــم م ــنوي وتقيي ــكل س ــركة بش ــاص بالش ــية الخ ــة المؤسس ــل الحاكمي ــة دلي ــية. ومراجع ــة المؤسس ــة بالحاكمي المتعلق
اإللتــزام بتطبيقــه ودراســة مالحظــات الهيئــة بخصــوص تطبيــق الحوكمــة فــي الشــركة ومتابعــة مــا تــم بشــأنها، وإعــداد 

تقريــر الحوكمــة الســنوي وتقديمــه لمجلــس اإلدارة.

أعضاء اللجنة  -

الوصفالجهة التي يمثلهاالمنصبإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

غير مستقلالبنك المركزي األردنيرئيس اللجنةالدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس

غير مستقلالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضريعضوالمهندس فارس محمد سالم الجنيدي

غير مستقلالمؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي عضوالسيد موسى أحمد كريم الطراونة 

علمًا بأن اللجنة كانت تضم في عضويتها عضو مجلس اإلدارة السيد زياد أسعد هالل غنما .



44

إجتماعات اللجنة : بلغ عدد إجتماعات لجنة الحوكمة خالل السنة )2( إجتماع.   -

عدد مرات الحضور المنصبإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

2رئيس اللجنةالدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس

2عضوالمهندس فارس محمد سالم الجنيدي

2عضوالسيد موسى أحمد كريم الطراونة 

1عضو لغاية 2017/2/22السيد زياد أسعد هالل غنما

لجنة الترشيحات والمكافآت  -

تتولــى اللجنــة بشــكل رئيســي التأكــد مــن إســتقاللية األعضــاء المســتقلين بشــكل مســتمر وإعــالم الهيئــة فــي حــال إنتفــاء 

صفــة اإلســتقاللية عــن أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. و مراجعــة األنظمــة واألســس الخاصــة بمنــح المكافــآت والمزايــا 

والحوافــز والرواتــب فــي الشــركة بشــكل مســتمر وتحديــد إحتياجــات الشــركة مــن الكفــاءات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة 

والموظفيــن وأســس إختيارهــم، إجــراء تقييــم ســنوي ألداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه.

أعضاء اللجنة  -

الوصفالجهة التي يمثلهاالمنصبإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

مستقلالبنك األردني الكويتيرئيس اللجنةالسيد توفيق عبد القادر محمد مكحل

غير مستقلالبنك العربيعضوالسيدة خلود محمد هاشم السقاف

غير مستقلالبنك التجاري األردنيعضواآلنسة غادة محمد فرحان حلوش

إجتماعات اللجنة : بلغت إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة )1( إجتماع.  -

عدد مرات الحضور المنصبإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

1رئيس اللجنةالسيد توفيق عبد القادر محمد  مكحل

1عضوالسيدة خلود محمد هاشم السقاف

1عضواآلنسة غادة محمد فرحان حلوش

لجنة التدقيق  -

تتولــى اللجنــة بشــكل رئيســي المراجعــة والمصادقــة علــى خطــة التدقيــق الداخلــي التــي تشــمل نطــاق التدقيــق ،واإلطــالع 

علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتقاريــر ومالحظــات المدقــق الخارجــي والتأكــد مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بإتخــاذ 

اإلجــراءات التصويبيــة ، كمــا تقــوم اللجنــة بمراجعــة البيانــات الماليــة للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة .
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أعضاء لجنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم  -

السيدة رنا سامي جاد اهلل الصناع – رئيسة اللجنة

بنك القاهرة - عمان )عضو غير مستقل ( .- الجهة التي تمثلها        

المؤهالت العلمية 
ماجستير مالية / الجامعة األردنية عام 1990.- 

بكالوريوس محاسبة / فرعي إدارة أعمال / الجامعة األردنية عام 1988. - 

نائب المدير العام لخدمات اإلئتمان والخزينة / بنك القاهرة - عمان . - الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

البنك المركزي األردني / دائرة مراقبة البنوك 1988 – 1995.- 

عضو مجلس إدارة شركة تملك.- 

عضو مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية.- 

السيد نبال عبد القادر نايف فريحات 

البنك األهلي األردني )عضو غير مستقل ( .- الجهة التي يمثلها        

المؤهالت العلمية 

دكتوراة في اإلقتصاد والمصارف اإلسالمية عام 2015.- 

ماجستير تمويل / األكاديمية العربية المصرفية عام 2003.- 

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية / جامعة اليرموك عام 1998. - 

مدير عام شركة األهلي للتأجير التمويلي.- الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

عمل في البنك األهلي منذ عام 2004 حيث شغل وظائف قيادية متعددة .- 

عمل في بنك اإلنماء الصناعي 2003 - 2004.- 

عمل في بنك األردن والخليج عام 2000 – 2003.- 

عضو مجلس إدارة شركة األهلي للتأجير التمويلي.- 
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السيد باسل محمد علي األعرج 

بنك اإلستثمار العربي األردني  )عضو مستقل ( .- الجهة التي يمثلها        

المؤهالت العلمية 

ماجستير اإلدارة العامة / Harvard University – الواليات المتحده األمريكية .- 
ماجستير إدارة األعمال / Lancaster University – بريطانيا .- 
ماجستير العلوم المالية والمصرفية / األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – األردن.- 
الدبلوم العالي في التمويل والتجارة الخارجية- بريطانيا.- 

 London Institute of Banking & Finanace.
خبير معتمد في التجارة الدولية والتمويل )CITF( -بريطانيا.- 

London Institute of Banking & Finanace.
خبير معتمد في اإلعتمادات المستندية )CDCS( - بريطانيا.- 

London Institute of Banking & Finanace.

مساعد مدير عام بنك اإلستثمار العربي األردني منذ عام 2012 .- الوظيفة الحالية 

الخبرات العملية 

مدير تنفيذي – إدارة العمليات لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.- 

مديــر تنفيــذي – إدارة العمليــات ومــن ثــم مديــر تنفيــذي لتطويــر األعمــال المصرفيــة لــدى بنــك - 

اإلتحــاد .

نائب الرئيس – مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى ستي بنك.- 

عضو مجلس إدارة شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.- 

عضو مجلس إدارة صندوق تطوير األسواق لمنطقة MENA لشركة ماستر كارد العالمية.- 

علمًا بأن اللجنة كانت تضم في عضويتها عضو مجلس اإلدارة السيد زياد أسعد هالل غنما .
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إجتماعات اللجنة : بلغت إجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة )3( إجتماعات.  -

عدد مرات الحضور المنصبإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

3رئيس اللجنةالسيدة رنا سامي جاداهلل الصناع

3عضوالسيد نبال عبد القادر نايف فريحات

2عضو   - إعتبارًا من 2017/02/27السيد باسل محمد علي األعرج 

1عضو  - لغاية         2017/02/22 السيد زيــاد أسعـد هالل غنــما

 كمــا قامــت اللجنــة باإلجتمــاع بمدقــق الحســابات الخارجــي للشــركة مــرة واحــدة خــالل عــام 2017 - دون حضــور أي مــن أشــخاص 

اإلدارة التنفيذيــة للشــركة – لإلطــالع ومناقشــة كل مــا يتعلــق بمالحظاتــه ومقترحاتــه حــول أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة 

ومــدى إســتجابة إدارة الشــركة أليــة مالحظــات أو مقترحــات إن وجــدت.

كمــا إجتمعــت اللجنــة فــي نهايــة الربــع األخيــر مــع مدقــق الحســابات الخارجــي لمناقشــة أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة رقــم )9( علــى الشــركة.

ــخاص اإلدارة  ــن أش ــور أي م ــركة - دون حض ــي الش ــال ف ــط اإلمتث ــي وضاب ــق الداخل ــع المدق ــاع م ــة باإلجتم ــت اللجن ــا قام كم

التنفيذيــة للشــركة – لبحــث كل مــا يتعلــق بمالحظاتــه ومقترحاتــه حــول أعمــال التدقيــق ومــدى إســتجابة إدارة الشــركة لهــا. 

واإلطــالع علــى خطــة عمــل المدقــق الداخلــي، وتقييمــه إلجــراءات الرقابــة والتدقيــق الداخلــي فــي الشــركة، حيــث أكــد المدقــق 

الداخلــي بــأن الشــركة متقيــدة بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات وقــرارات مجلــس اإلدارة وال يوجــد أيــة مالحظــات بالخصــوص. 

وقــد أكــد المدقــق الداخلــي عــدم وجــود أيــة مالحظــات أخــرى غيــر واردة فــي تقاريــره حــول أعمــال التدقيــق وال يوجــد مــا يؤثــر 

علــى إســتقالليته فــي أدائــه لعملــه.

لجنة إدارة المخاطر  -

تتولــى اللجنــة وضــع سياســة إلدارة المخاطــر لــدى الشــركة ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ومتابعــة وتقييــم مختلــف أنــواع المخاطــر 

التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ، كمــا تقــوم اللجنــة بدراســة أيــة أنظمــة مقترحــة أو أيــة تعديالت علــى أنظمــة الشــركة القائمة 

والتوصيــة للمجلــس بشــأنها ودراســة أيــة سياســات مقترحــة أو أيــة تعديــالت علــى سياســة إدارة الموجــودات والمطلوبات.

أعضاء اللجنة  -

الوصفالجهة التي يمثلهاالمنصبإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

رئيس السيدة خلود محمد هاشم السقاف
غير مستقلالبنك العربياللجنة

مستقلالبنك األردني الكويتيعضوالسيد توفيق عبد القادر محمد مكحل      

غير مستقلبنك اإلسكان للتجارة والتمويلعضوالسيد عادل إبراهيم جبر أسعد

مستقلالبنك اإلستثماريعضوالسـيد منتصر عزت أحمد أبو دواس

ــز  ــد العزي ــرزاق أكــرم عب ــد ال ــام الســيد عب ــر الع ــب المدي ــة للشــركة نائ ــي عضويتهــا مــن اإلدارة التنفيذي ــة ف وتضــم اللجن

ــوًا . ــات عض طبيش
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إجتماعات اللجنة: بلغت إجتماعات اللجنة خالل السنة )1( إجتماع.  -

عدد مرات الحضورالمنصبإسم ممثل عضو مجلس اإلدارة اإلعتباري

1رئيس اللجنةالسيدة خلود محمد هاشم السقاف

1عضوالسيد توفيق عبد القادر محمد مكحل      

-عضوالسيد عادل إبراهيم جبر أسعد

1عضوالسـيد منتصر عزت أحمد أبو دواس

1عضوالسيد عبد الرزاق أكرم عبد العزيز طبيشات

سابعًا : إجتماعات مجلس اإلدارة : بلغت إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة )7( إجتماعات.

عدد مرات المنصباسم الممثل الطبيعي
الحضور

عدد مرات 
ماحظاتالغياب

-7رئيس المجلسالدكتور عادل أحمد إسماعيل الشركس

61نائب الرئيسالسيدة خلود محمد هاشم السقاف

61عضوالسيد توفيق عبد القادر محمد مكحل      

61عضوالمهندس فارس محمد سالم الجنيدي

-7عضوالسيد موسى أحمد كريم الطراونة

52عضوالسيد عادل إبراهيم جبر أسعد

-7عضوالسيد نبال عبد القادر نايف فريحات 

43عضوالسيدة رنا سامي جاد اهلل الصناع

52عضواآلنسة غادة محمد فرحان حلوش

إعتبارًا من 232017/03/02عضوالسـيد منتصر عزت أحمد أبو دواس

إعتبارًا من 322017/02/27عضوالسـيـد باسل محمد علي األعـرج

لغــايـة     2017/02/22-1عضوالسيد زياد أسعد هالل غنما 

لغــايـة     2017/02/22-1عضوالسيد معتز إبراهيم سعيد بربور 

ــاء  ــن األعض ــركة م ــس إدارة الش ــاء مجل ــكيلة أعض ــة بتش ــاع المتعلق ــب األوض ــوم بتصوي ــوف يق ــس اإلدارة س ــأن مجل ــًا ب علم

المســتقلين إســتنادًا ألحــكام المــادة )4/ج( مــن تعليمــات حوكمــة الشــركات لعــام 2017 ضمــن المهلــة المحــددة مــن قبــل هيئــة 

ــخ 2018/4/30 . ــي تنتهــي بتاري ــة والت األوراق المالي

الدكتور عادل الشركس 
رئيــس مجـــلس اإلدارة
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توصية مجلس اإلدارة للهيئة العامة 
ــى النحــو  ــه عل ــة العامــة بتوزيع ــس اإلدارة  يوصــي للهيئ ــإن مجل ــارًا، ف ــغ ) 3,460,752 ( دين ــع بل ــل للتوزي ــح القاب ــي الرب ــث أن صاف حي

ــي :- التال

المبلغ ) دينار (

346,075إحتياطي إجباري

234,180إحتياطي خاص

789,038مخصص ضريبة الدخل

53,571مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

950,000توزيعات أرباح نقدية على المساهـمين بنسبة %19

كما يوصي المجلس بتدوير الرصيد المتبقي للسنة القادمة.
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Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

1. Reciting and approving the minutes of the previous 
ordinary meeting of the General Assembly which was 
held on 1/3/2017. 

تــاوة محضــر إجتمــاع الهيئــة العامــة العادي الســابق . 1
والمنعقــد بتاريــخ 2017/3/1 والمصادقــة عليه.

2. Approving the report of the Board of Directors on the 
activities of the Company during the year 2017, along 
with its future plans.

ــال . 2 ــركة خ ــال الش ــن إعم ــس اإلدارة ع ــر مجل تقري
 2017/12/31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة 
عليــه. والمصادقــة  للشــركة  المســتقبلية  والخطــة 

3. Reciting and approving Report of the Company’s 
auditors on its financial statements for the year 
ended 31/12/2017.

تــاوة تقريــر مدققــي الحســابات حــول البيانــات . 3
الماليــة للســنة الماليــة المنتهية فــي 2017/12/31 

ــه. ــة علي والمصادق

4. Approving the financial statements for the year 
ended 31/12/2017 and discharging the Board’s 
members from their liabilities in respect of the 
financial year ended 31/12/2017.

المنتهيــة . 4 الماليــة  للســنة  الماليــة  البيانــات 
وابــراء  عليهــا  والمصادقــة   2017/12/31 فــي 
المســؤولية  مــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ذمــة 
فــي  المنتهيــة  الســنة  خــال  تصرفاتهــم  عــن 

.2017 /12 /31

5. Specifying the profits that the Board of Directors 
proposes to distribute and specifying the reserves 
and allocations which the Law and the Company’s 
Memorandum of Association stipulate its deduction.

ــس اإلدارة . 5 ــرح مجل ــي يقت ــاح الت ــد نســبة األرب تحدي
ــات  ــد اإلحتياطي ــاهمين وتحدي ــى المس ــا عل توزيعه
والمخصصــات التــي نــص علــى إقتطاعهــا القانــون 

ونظــام الشــركة.

6. Electing the Company’s auditors for the next 
fiscal year, and deciding on their remunerations or 
authorizing the Board of Directors to determine such 
remunerations.

ــة . 6 إنتخــاب مدققــي حســابات الشــركة للســنة المالي
مجلــس  تفويــض  أو  أتعابهــم  وتحديــد  المقبلــة 

بتحديدهــا. اإلدارة 

7. Any other matters which the General Assembly 
proposes to include in the agenda, and are within the 
work scope of the General Assembly in its ordinary 
meeting, provided that such a proposal is approved 
by shareholders representing not less than 10% of 
the shares represented in the meeting

أي أمــور أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا فــي . 7
جــدول األعمــال ويدخــل فــي نطــاق أعمــال اإلجتمــاع 
ــذا  ــرن إدراج ه ــى أن يقت ــة عل ــة العام ــادي للهيئ الع
ــن  ــدد م ــة ع ــال بموافق ــدول األعم ــي ج ــراح ف اإلقت
ــن  ــن )10 %( م ــل ع ــا ال يق ــون م ــاهمين يمثل المس

ــي اإلجتمــاع. ــة ف األســهم الممثل
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