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جاللة امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم
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التقرير السنوي االربعون

2021
و البيانات الحسابية الختامية املوحدة للسنة املالية املنتهية في
1013/31/13
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كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات السادة املحترمين
مساهمي شركة املحفظة الوطنية لالوراق املالية املساهمة العامة املحدودة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ً
يسرني ان ارحب بكم بأسمي ونيابة عن زمالئي اعضاء املجلس في هذا االجتماع السنوي للهيئة العامة العادية لشركة املحفظة
الوطنية لالوراق املالية املساهمة العامة املحدودة لنقدم لكم التقرير السنوي ملجلس االدارة والبيانات املالية الختامية وتقرير
ً
ً
مدققي حسابات الشركة عن السنة املالية  1013شاكرا لكم مشاركتكم متمنينا لكم السالمة.
السادة املساهمين الكرام ،،
حقق االقتصاد الوطني ،مؤشرات ايجابية عديدة خالل عام  ،1013بالرغم من ثقل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على
مختلف قطاعاته فان االقتصاد الوطني استوعب هذه الصدمات وتحمل عبء التحديات والصعوبات  ،حيث بينت النتائج
ً
االولية للناتج املحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام  1013ارتفاعا بلغت نسبته  %1.7مقارنة مع تراجع
ً
نسبته  %1.1في الربع الثالث من عام  .1010كما أظهرت التقديرات االولية أن معظم القطاعات االقتصادية قد حققت نموا
خالل الربع الثالث من عام  1013مقارنة مع الربع الثالث من عام  .1010وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعة االستخراجية قد
حقق اعلى معدل نمو بنسبة  %7.7ثم االنشاءات بنسبة  %1.7ثم النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة نمو بلغت نسبته ،%1.3
تاله قطاع الصناعات التحويلية بنسبة . %1.1
اما الصادرات الكلية فقد ارتفعت بنسبة  %3..7خالل االحد عشر شهر االولى من عام  1013فقد بلغت  .,1مليار دينار مقارنة
بنفس الفترة من عام 1010أما املستوردات فقد بلغت قيمتها  31,4مليار دينار بارتفاع نسبته  %11.2مقارنة مع  30,7مليار
دينار بنفس الفترة من عام  . 1010وبهذا ،فإن العجز في امليزان التجاري و الذي يمثل الفرق بين قيمة املستوردات وقيمة
ً
الصادرات الكلية قد بلغ حوالي  7مليار دينار ،مرتفعا خالل االشهر االحد عشر االوائل من عام  1013بنسبة  % 10..مقارنة
بنفس الفترة من عام . 1010
وعن مستويات البطالة في اململكة خالل الربع الثالث من عام  1013فقد انخفضت الى (  ) %11.1بانخفاض مقداره  3.3نقطة
مئوية عما كانت عليه في الربع الثالث من عام  .1010و ارتفع اجمالي الدين العام خالل النصف االول من عام  1013بنسبة
 %1.7ليصل الى  14.1مليار دينار مقارنه مع  11.01مليار دينار في نهاية عام  1010وبات اجمالي الدين العام االردني يشكل ما
نسبته  %302من الناتج املحلي االجمالي .
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و قد ارتفع مؤشر بورصة عمان بنسبة  %17.24عن اغالقه في عام  1010ليغلق عند  1332.3نقطة و هي اعلى نسبة ارتفاع
ً
سنوي منذ عام  ....و بلغ حجم التداول في بورصة عمان خالل العام  1013مع الصفقات ما قيمته  3,73مليار دينار مرتفعا
بنسبة  %27.13عما كان عليه خالل عام  .1020وقد ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة  %33.4عند  7.7مليون دينار خالل
عام  1013وكذلك تحسنت القيمة السوقية لالسهم املدرجة في بورصة عمان نهاية عام  1013بنسبة  %10لترتفع الى 3..47
مليار دينار مرتفعه من  31.70مليار دينار نهاية عام .1010
وقد قامت شركتنا خالل السنة املاضية بأخذ موافقة هيئة االوراق املالية ملزاولة اعمال وسي معر و على ضوء ذلك قامت
الشركة بتوقيع اتفاقية وسي معر مع شركة اكيواندكس واملرخصة من هيئة االوراق املالية والبورصة القبرصية وهيئة
االوراق املالية في جمهورية موريشوس حيث قمنا بأستحداث قسم للبورصات االجنبية والذي سيقوم بتعريف عمالئنا الى شركة
اكيواندكس والتي ستقوم بتوفير منصة لعمالئنا للتداول في البورصات االجنبية .
وأسمحوا لي في ختام لقائنا هذا ان اكرر الشكر والتقدير لكم ملشاركتم في هذا االجتماع ولعمالئنا الكرام على ثقتهم ومؤزارتهم
وحسن تعاملهم  ،وال يفوتني ان اشكر زمالئي االعزاء موظفي الشركة على اخالصهم وانتمائهم وخدمتهم للشركة وعمالئها
ً
ومساهميها بكل امانه ومهنية عالية وعلى امل ان يكون لقاؤنا القادم مقرونا بأحوال احسن ونتائج افضل  ،لكم كل املحبة
واالحترام والدعاء من هللا عز وجل بان يحفظكم ويحفظ االردن وشعبه .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
محمد بهجت البلبيس ي
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تقرير مجلس اإلدارة
حضرات السادة املساهمين املحترمين،،
يسررر مجلس إدارة شررركة املحفظة الوطنية لاوراق املالية املسرراهمة العامة املحدودة أن يقدم التقرير السررنوي االربعون والذي
يتضمن خالصة أعمال الشركة وحساباتها الختامية والتي تشمل امليزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة املالية  1013وذلك
ً
ً
عمال بأحكام املادتين  337و  373من قانون الشر ررركات املعدل رقم  11لسر ررنة  ، 3777و تماشر رريا مع أحكام املادة  34من النظام
ً
األساس ي للشركة ،و نورد لكم فيما يلي البيانات الالزمة تطبيقا ألحكام املادة  4من تعليمات اإلفصاح رقم ( ) /31من قانون
االوراق املالية رقم  73لسنة : 1001

أوال:
أ .نشاط الشركة-:
تتمثل أنشررطة الشررركة الرئيسررة بالعمل كوسرري مالي في بورصررة عمان لصررالر العمالء ،و في إدارة محفظة أوراق مالية لص رالر
الش ر ررركة ،و تقديم خدمة التمويل على الهامء لعمالء الش ر ررركة و العمل في إدارة االس ر ررتثمار واالس ر ررتش ر ررارات املالية و التداول في
البورصات االجنبية ،.باإلضافة إلى التعاون مع شركات الوساطة الحليفة في األسواق املالية العربية .
ب .أماكن الشركة الجغرافية و عدد املوظفين لكل منها-:
يقع املقر الرئيس ر ي للش ررركة في  11ش ررارع عص ررام العجلوني – الش ررميس رراني  -عمان ،حيث يبلغ عدد املوظفين فيها  33موظف وال
يوجد أي فروع أخرى للشركة ،داخل اململكة أو خارجها.
ج .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة 11,277دينار.

ثانيا :الشركات التابعة للشركة:
*شررركة الزميلة لالسررتثمارات العقارية ذات املسررؤولية املحدودة والتي يبلغ رأس مالها  30,000دينار أردني واملدفوع منه 30,000
دينار أردني وهي مملوكة بالكامل لش ر ر ررركة املحفظة الوطنية لاوراق املالية ويتمثل نش ر ر رراط الش ر ر ررركة الرئيس ر ر ر ي بتطوير األرا ر ر ر ي
ً
والعقارات حيث تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها  43.23دونم في منطقة الزميلة ،علما بأنه ال يوجد موظفين في الشركة ،ويتم
إدارتها من قبل شركة املحفظة الوطنية لاوراق املالية م.ع.م.
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ثالثا :نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:

* محمد بهجت أمين البلبيسي:

 املنصب :رئيس مجلس اإلدارة تاريخ العضوية2012/4/10: تاريخ امليالد1214/11/22 : بكالوريوس إدارة أعمال  1291الجامعة األردنية موظف مبيعات في شركة الجرارات األردنية (كاتربلر) 1299-1291 عضو هيئة مديرين /مدير عام شركة فورم لألثاث 1222 -1299 رئيس هيئة مديرين  /مدير عام الشركة العربية لالستثمارات املالية 1221-1222 رئيس مجلس إدارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م عضو مجلس ادارة شركة االنابيب االردنية م.ع.منائب رئيس مجلس ادارة جمعية رجال األعمال األردنيين* مهند محمد عبد المهدي خليفه:

 املنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة. تاريخ العضوية.2012/4/10: تاريخ امليالد. 1214/1/1 : بكالوريوس هندسة كهربائية  1299جامعة أوكالهوما . عمل لدى الخطوط الجوية امللكية األردنية كمهندس طيران تشبيهي 1299 عمل لدى الشركة املتحدة للتجارة عمان -األردن كمساعد املدير العام لشؤون االلكترونيات لغاية 1292 مدير العمليات لدى الشركة املتحدة للتجارة – بريطانيا 1221 املدير التنفيذي للشركة العربية للتجارة واالستشارات املدير التنفيذي لعدة شركات إعالمية -عضو مجلس إدارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م.
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* آمال خالد صبحي الحاج حسن" لغاية :" 2225/2/51

 املنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2012/4/10: تاريخ امليالد 1211/9/11: بكالوريوس إدارة أعمال  1292الجامعة األردنية عضو مجلس إدارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م* محمد جعفر ناجي الشامي:

 املنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2012/4/10 : تاريخ امليالد 1211/1/21: بكالوريوس إدارة أعمال  1292الجامعة األردنية نائب رئيس مجلس إدارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة املتصدرة لألعمال واملشاريع م.ع.م عضو هيئة مديري الشركة األردنية للبلمرة والكيماويات* منجد منير رضا سختيان:
 املنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2012/4/10 : تاريخ امليالد 1249/12/1: بكالوريوس إدارة أعمال 1290جامعة هيوستن أحد مؤسس ي و رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة لصناعة األدوية أحد مؤسس ي و رئيس مجلس إدارة شركة سختيان لاللكترونيات نائب رئيس مجلس إدارة و احد مالكي مجموعة منير سختيان الدولية رئيس مجلس إدارة شركة اعمار للتطوير و االستثمار العقاري م.ع.م رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة األردن لتطوير املشاريع السياحية م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية م.ع.م. -عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء العقبة
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* بسام عبد الرحمن محمود فرعون:

 املنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2012/4/10 : تاريخ امليالد1212/2/22: بكالوريوس إدارة أعمال  1294الجامعة األمريكية/بيروت رئيس هيئة مديري شركة األبحاث و الخدمات االستشارية التجارية* احمد محمد البلبيسي

من تاريخ 2225/2/51

 املنصب :عضو مجلس إدارة تاريخ العضوية2021/2/11 : تاريخ امليالد1229/10/19:ماجستير ادارة عقارات  2011جامعة جورج تاون محلل استراتيجي الوسيطه/االمارات العربية املتحدة لغاية 2012 مدير عالقات عمالء في البنك العربي /االمارات العربية املتحدة لغاية 2019 مستشار استثماري للعمالء في  UBSاالمارات العربية املتحدة لغاية 2021 نائب مدير عام – مستشار استثماري للعمالء -في / Credit Suisseاالمارات العربية املتحده* احمد بكر صالح

ممثل السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
 املنصب :عضو مجلس اداره تاريخ العضويه 2012/4/10 : تاريخ امليالد1290/11/1: تاريخ تمثيل العضوية 2020/2/11: بكالوريس اداره وعلوم سياسيه/الجامعه االردنيه موظف املؤسسه العامه للضمان االجتماعي منذ  1224وحتى تاريخه. مستشار مدير عام الضمان االجتماعي2021/1/1 مدير ادارة فرع ضمان معان 2019 اخصائي تأمينات اجتماعيه 2010 مدير مكتب ارتباط معان200210

 مفتش تأميني 2001 ضابط حساب تأميني 1224* هيفاء جودت خليل العلمي:

 املدير العام تاريخ التعيين2001/11/19 : تاريخ امليالد1220/4/2 : بكالوريوس إدارة أعمال  2002الجامعة األمريكية /بيروت  2001-2002شركة البطاقات العاملية  2001-2001محلل مالي  2001-2001رئيس قسم الدراسات و األبحاث  2002 - 2001مساعد املدير العام للدراسات و األبحاث  2011 - 2002مدير تطوير األعمال  2011-2011نائب مدير عام* حسن محمد حسن موسى:

 مدير مالي تاريخ التعيين2014/1/11 : تاريخ امليالد1291/2/1 : ماجستير محاسبة  2009األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية -بكالوريوس محاسبة  1222جامعة جرش األهلية
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ً
رابعا :أسماء كبار مالكي األسهم و عدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
االسم

عدد األسهم
كما هي في
2021/12/11

النسبة
%

عدد األسهم
كما هي في
2020/12/11

النسبة
%

محمد بهجت أمين البلبيس ي

576,000

16,00

576,000

16,00

منجد منير رضا سختيان

111,222

8,70

111,222

8,70

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

104,121

8,46

104,121

8,46

مهند محمد عبداملهدي خليفة

211,212

6,55

211,212

6,55

طارق مهند محمد خليفة

183,667

5,10

183,667

5,10

خامسا :الوضع التنافس ي للشركة:
احتلت الشركة املرتبة  10من أصل  .2شركة وساطة مالية مرخصة و عاملة في بورصة عمان بحصة مقدارها
دينار  74,371,734تشكل  %3.24من إجمالي حجم التداول في بورصة عمان لعام .1013

ً
ً
سادسا :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا و خارجيا:
ً
ً
* ال تعتمد الشر ر ررركة على موردين محددين و/أو عمالء رئيسر ر رريين (محليا و خارجيا) يشر ر رركلون  %30فأكثر من إجمالي املشر ر ررتريات
و/أو املبيعات أو اإليرادات.

سابعا :الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و األنظمة :
* ال تتمتع الشركة بأية حماية حكومية أو امتيازات حكومية بموجب القوانين و األنظمة أو غيرها.
*ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

ثامنا :القرارات الصادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو قدرتها
التنافسية.
* ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على الشركة أو قدرتها التنافسية.
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* تلتزم الشركة بمعايير الجودة الدولية  ISO 9001الحاصلة عليها بتاريخ .3772/7/33
تاسعا * :الهيكل التنظيمي للشركة و عدد املوظفين و فئات مؤهالتهم و برامج التدريب لهم:

أ .الهيكل التنظيمي العام للشركة:

ب  .بلغ عدد موظفي الشركة موظفا مؤهلين على النحو التالي:
املؤهل العلمي
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
ما دون الثانوية العامة
املجموع
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عدد املوظفين
1
9
1
2
2
11

ج .برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة
ً
نظرا للظرو الصحية الناتجة عن جائحة كورونا لم يتم عقد أية برامج تدريبية ملوظفي الشركة خالل عام 1013

عاشرا :املخاطر التي تتعرض الشركة لها:
إن املخاطر التي تتعرض الشر ر ر ررركة لها تتمثل في تقلب أسر ر ر ررعار األوراق املالية نتيجة حركة البورصر ر ر ررة و تأثير ذلك على محفظة
الشركة وذلك بفعل العديد من املؤثرات االقتصادية و السياسية و غيرها.

حادي عشر :االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة املالية: 2021
باإلضر ر ر ررافة إلى ما ورد في كلمة رئيس مجلس اإلدارة وتقرير املجلس نورد فيما يلي االنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 1013
مقارنة مع األعوام األربعة التي سبقتها:

البيان

1013

1010

1037

1032

1037

حجم محفظة الشركة
من األوراق املالية
حجم تعامل الشركة
لصالح محفظتها
حجم تعامل الشركة
لصالح العمالء
عموالت البيع والشراء

1,280,403

974,697

1,279,744

1,734,952

1,484,416

2,873,393

531,453

1,203,955

4,069,649

2,074,668

71,818,563

27,028,971

28,562,897

42,912,733

46,188,613

260,077

95,471

105,868

160,199

181,372

أرباح (خسائر) املتاجرة

132,092

)(17,405

23,506

146,422

)(10,479

ثاني عشر :األثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية .2021

ال يوجد األثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية 1013
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ثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة و األرباح املوزعة و صافي حقوق املساهمين وأسعار
األوراق املالية:
البيان

1013

1010

1037

1032

1037

صافي حقوق املساهمين

6,581,977

6,463,982

6,681,034

8,653,523

8,780,997

صافي الربح (الخسارة)
العام
سعر إغالق السهم
(دينار)
عدد األسهم املتداولة

122,869

)(219,860

433,048

)(132,128

()160,249

0.73

0.53

0.82

0.55

0,64

2,907,890

1,186,406

1,969,243

1,011,431

3,921,031

-

-

-

-

-

األرباح املوزعة %

رابع عشر :تحليل املركز املالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة املالية :2021
البيان

2021

2020

2012

2012

2019

القيمة الدفترية للسهم

1.83

1.80

1.86

1.44

1,46

األرباح (الخسائر) للسهم الواحد

0.034

()0.011

0.072

)(0.022

()0,021

القيمة السوقية إلى الدفترية (مرة)

0.40

0,30

0.44

0.38

0,43

نسبة التداول %

1.84

1.27

0.90

1.00

0.80

نسبة املطلوبات إلى حقوق املساهمين
%
نسبة املطلوبات إلى املوجودات %

21.0

20.1

49.20

14.3

10

17.3

16.8

33.0

12.5

9.1
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نسبة حقوق املساهمين إلى املطلوبات
%
العائد على املوجودات %

477

496

203

699

992

1.543

)(2.831

4.345

)(1.34

()1.66

العائد على حقوق املساهمين%

1.867

)(3.401

6.48

)(1.53

()1.83

استثمارات املحفظة :توزعت استثمارات املحفظة في القطاعات املختلفة حسب النسب التالية:

2021
%91
%1
%8
100%

القطاع
املالي
الخدمات
الصناعة
املجموع

2020
97%
1%
2%
100%

خامس عشر :التطورات املستقبلية الهامة و الخطة املستقبلية للشركة:
 توقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة:
 قيام الشر ر ررركة بالتوقيع اتفاقية وسر ر رري معر مع شر ر ررركة اكيواندكس واخذت الشر ر ررركة موافقة هيئة االوراقاملراليرة بمزاولرة العمرل بترخيو الوسر ر ر رري املعر بتراريخ  1013/30/34والرذي سر ر ر رريعود برإيرادات ايجرابيرة على
نتائج الشركة النهائية .
 من املتوقع ان تحقق الشر ر ر رررك ررة ايرادات وذل ررك من خالل اسر ر ر ررتثم رراراته ررا في الس ر ر ر رن رردات الحكومي ررة ومحفظته ررااالستثمارية .
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 اي توسعات او مشروعات جديده:

ً
 رفع كفاءة األنظمة املحاس رربية وأجهزة الدعم التزاما بمتطلبات بورص ررة عمان للتتوافق مع املتطلبات الفنية واالدارية لنظام ال .OSM
 استحداث قسم خاص للتعامل في البورصات العاملية -تعيين عدد من املوظفين ذو الخبره العالية

 الخطة املستقبلية للشركة لسنة قادمة على االقل:
 انتداب موظفي الشركة لعدد من الدورات التدريبية املتخصصة بهد رفع كفاءتهم.ً
 تحديث موقعنا اإللكتروني  www.mahfaza.com.joفوريا وبشكل دائم ومستمر لتعظيم الفائدة املرجوة. سيتم عقد ندوات وورشات عمل للعمالء املستهدفين لتعريفهم بأسس التداول االمن في االسواق العاملية . -توسيع قاعدة عمالء البورصات املحلية والعاملية.

سادس عشر :أتعاب التدقيق:
بلغررت أتعرراب الترردقيق املرردفوعررة عن الس ر ر ر رنررة املرراليررة املنتهيررة  1013/31/13مبلغ وقرردره  3,370دينررار ش ر ر ر ررامررل ضر ر ر ررريبررة
املبيعات.
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سابع عشر:
عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و أقاربهم:
االسم

املنصب

الجنسية

محمد بهجت أمين البلبيس ي

رئيس مجلس
اإلدارة

األردنية

عدد االسهم
كما في
101/31/13
3
.73,000

.73,000

زوجة:آمال خالد الحاج حسن

عضو مجلس
إدارة
نائب رئيس
مجلس اإلدارة
-

األردنية

.1,372

11,731

األردنية

11.,712

11.,712

األردنية

14,773

34,737

مهند محمد عبد املهدي خليفة
زوجة :سمر خالد الحاج حسن

عدد االسهم
كما في
1010/31/13

الشركات املسيطر عليها من
قبل اعضاء مجلس االداره

شركة املحفظة العقارية
االستثمارية
شركة التأمين الوطنية

شركة املحفظة العقارية
االستثمارية

لغاية 2021/2/11

33,32.

محمد جعفر ناجي الشامي
الزوجة :هبة أنور يحي سماوي
منجد منير رضا سختيان

عضو
عضو

األردنية
األردنية
األردنية

131,122

زوجة:شيرل لسلي لفرت لن
بسام عبدالرحمن محمود فرعون
زوجة :دينا عبد القادر محمد طاش
احمد محمد البلبيس ي من

عضو
عضو

األردنية
األردنية
األردنية
االردنية

13,137
30,000

33,32.
31.
131,122

13,137
-

2021/2/11

زوجة :نور عبداملجيد بريش
املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي
يمثلها :السيد احمد بكر صالح

عضو

بريطانية
األردنية

-

األردنية

104,.71

ب .عدد األوراق املالية اململوكة ألشخاص اإلدارة العليا و أقربائهم:
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104,.71
-

شركة التأمين الوطنية
شركة املحفظة العقارية
االستثمارية
شركة اعمار لتطوير
واالستثمار العقاري

-

 ال يمتلك أي من أشخاص اإلدارة العليا أو أقربائهم أية أسهم في الشركة. -ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا وأقربائهم.

ثامن عشر:
أ .املزايا و املكافآت و األجور التي يتمتع بها رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة:
ال يتمتع رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة بأية مزايا أو مكافآت أو أجور ،وقد تنازلوا عن تقا ي بدل التنقالت واملكافآت
ً
املستحقه لهم وفقا لنظام التنقالت واملكآفآت اعتبارا من  1007/3/3ولغاية االن.
ب .املزايا و املكافآت و األجور التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا:
الرواتب

املجموع

املنصب

االسم
هيفاء جودت خليل العلمي

املدير العام

42,000

41,000

حسن محمد حسن موس ى

املدير املالي

11,910

11,910

*يوجد سيارة مخصصة الستعمال رئيس مجلس اإلدارة.

تاسع عشر :التبرعات و املنح التي دفعتها الشركة خالل السنة املالية 2021
ال يوجد تبرعات أو منح دفعتها الشركة خالل السنة املالية 1013

عشرررون :العقود مشرراريع و ارتباطات عقدتها الشررركة املصرردرة مع الشررركات التابعة أو رئيس مجلس اإلدارة أعضرراء
املجلس أو املدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
تم التعاقد مع شر ر ر ررركة املحفظة العقارية االسر ر ر ررتثمارية املالية بمبلغ  33,300دينار مقابل اسر ر ر ررتض ر ر ر ررافة مكات ها في مبنى
املحفظة الوطنية لاوراق املالية.

واحد وعشرون :مساهمة الشركة في حماية البيئة و خدمة املجتمع املحلي:
* تقوم الشركة باملساهمة في حماية البيئة من خالل املشاركة في إعادة تدوير األوراق املستعملة.
ً
* تقوم الشركة بتدريب بعض طلبة الجامعات األردنية ضمن أقسامها املختلفة وفقا ملتطلبات دراستهم.
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حضرات السادة املساهمين:
في ختام هذا التقرير يسر رررني أن أتقدم باسر ررمي وأعضر رراء مجلس اإلدارة بخالو الشر رركر والتقدير لكافة العاملين في هذه
الش ر ر ررركة على جهودهم وإخالص ر ر ررهم في خدمة عمالئها بكل أمانة ومهنية عالية وأن أتقدم بالش ر ر رركر الجزيل لكافة عمالء
ومساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم املتواصل ،وعظيم الشكر لكل من حضر وشارك في هذا االجتماع.
وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة إلى حضراتكم بالتوصيات التالية حسب ورودها في جدول األعمال املرسل إليكم:
 .3قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة واملصادقة عليها.
 .1التصويت على تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة املالية املنتهية في 1013/31/13واملصادقة عليها.
 .1التصويت على القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في .1013/31/13
 .4املصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في .1013/31/13
 ..ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة املالية 1013وبحدود احكام القانون.
 .3انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة القادمة
 .7انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة املالية  1011وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديدها.
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تقرير الحوكمة
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ن ً
ً
تس رراى املحفظة الوطنية دوما لس ررير قدما نحو األفض ررل وتتبنى اس ررتراتيجيات تتوافق مع رؤيتها ومع ش ررعارها الذي يمثل الش ررريك
الداعم لعمالئها بما تقدمه من اس ر ررتش ر ررارات تتس ر ررم بالثقه واألمان والس ر رررعة والدقة في تنفيذ واعطاء املعلومات ,والذي بدوره
يحقق األهدا املؤسسية للشركة.
ولتتمكن الش ررركة من قيادة مسر رس رريرتها وحماية مص ررالر مس رراهميها وعمالئها واإللتزام بمس ررؤولياتها و واجباتها اتجاه املس رراهمين
وأص ر ررحاب العالقة اجخرين يجب عليها تبني الحاكمية الس ر ررليمة والتي تتوافق مع أعمال الش ر ررركات املس ر رراهمة العامة املدرجة في
بورصة عمان.
وتؤمن ش ر ر ررركة املحفظة املحفظة الوطنية بوجوب تطبيق تعليمات حوكمة الش ر ر ررركات املس ر ر رراهمة العامة إلدارة الش ر ر ررركة حيث
يؤدي تبني وتطبيق هذه التعليمات لعمل الشرركة بكل طاقاتها واإلفصراح عن كل مايتعلق بإنشرطتها بكل شرفافية و وضروح ,ف ي
تعمل ضررمن بيئة تنافسررية شررديدة تتضررمن العديد من الشررركات واملؤس رسررات املالية التي تسرراى لتقديم األفضررل لجذب املزيد
من اإلستثمارات والعمالء لديها ,ف ي تلعب دور مهم في النظام املالي مما يؤكد على أهمية وجود وتطبيق تعليمات الحوكمة.
ولتعظيم قيمة عملنا املؤس ر ر ر رس ر ر ر ر ي ل رتقاء في اعمالن ا ولنقوم ببناء عالقات قوية ومنفتحة قائمة على الشر ر ر ررفافية واملس ر ر ر رراءلة
والتواصر ر ررل مع الجهات ذات العالقة ,قامت الشر ر ررركة بإعداد دليل الحوكمة وإلتزمت بما ورد به بما يتوافق مع القوانين واألطر
التشريعية املنظمة ألعمال الشركات املساهمة العامة.
ب – اعضاء مجلس االداره
اسم العضو
محمد بهجت امين البلبيس ي

الصفة
رئيس

الحالة
غير مستقل

تنفيذي

مهند محمد مهدي خليفة

نائب رئيس

غير مستقل

غير تنفيذي

محمد جعفر الشامي

عضو

مستقل

غير تنفيذي

امال خالد صبحي الحاج حسن لغاية 2021/2/11
منجد منير سختيان

عضو
عضو

غير مستقل
غير مستقل

غير تنفيذي
تنفيذي

بسام عبدالرحمن فرعون

عضو

مستقل

غير تنفيذي

احمد محمد البلبيس ي من " "2021/2/11

عضو

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
احمد بكر صالح

عضو
ممثل عضو

غير مستقل
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غير تنفيذي

الحضور
حضر ررر جميع االجتماعات التي عقدت خالل عام
2021
حضر ررر جميع االجتماعات التي عقدت خالل عام
 2021وقد تغيب عن االجتماع الخامس والسابع
حضر ررر جميع االجتماعات التي عقدت خالل عام
 2021وقد تغيب عن االجتماع الثالث والخامس
حضرت جميع االجتماعات لغاية 2021/2/11
حضر ررر جميع االجتماعات التي عقدت خالل عام
2021
حضر ررر جميع االجتماعات التي عقدت خالل عام
 2021وقد تغيب عن االجتماع الثالث
حضر ر ررر جميع االجتماعات التي عقدت من تاريخ
. 2021/2/11
حضر ررر جميع االجتماعات التي عقدت خالل عام
2021

* تم عقد سبعة اجتماعات خالل عام  0202واجتماع واحد مع مدققي حسابات الشركة خالل عام 0202

د -االداره التنفيذية
يلبي اعضاء االدارة التنفيذية بالشركة املتطلبات املالءمة واملتناسبة مع تعليمات حوكمة الشركات املساهمة العامة
املنصب
االسم
املدير العام
هيفاء جودت العلمي
املدير املالي
حسن محمد حسن موس ى
مدير وساطة محلية
ليث زياد الزعبي
مدير وساطة اجنبية
هيثم ابراهيم القزقي
ه  .عضويات مجالس االداره التي يشغلها اعضاء مجلس االدراه في الشركات املساهمة العامة
اسم العضو
محمد بهجت البلبيس ي

عضوياته في مجالس اداره شركات مساهمة عامة
 رئيس مجلس ادارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية نائب رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية عضو مجلس ادارة شركة اساس للصناعات الخرسانية عضو مجلس ادارة شركة االنابيب االردنية -عضو مجلس ادارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية

آمال خالد صبحي الحاج حسن لغاية 2021/2/11

عضو مجلس ادارة شركة املحفظة العقارية االستثمارية عضو مجلس ادارة شركة املحفظة العقارية االستثماريةعضو مجلس ادارة الشركة املتصدره لالعمال واملشاريع رئيس مجلس ادارة شركة اعمار للتطوير واالستثمار العقاري رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية عضو شركة االردن لتطوير املشاريع السياحيةعضو شركة املحفظة الوطنية لالوراق املاليةال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

مهند محمد خليفة
محمد جعفر الشامي
منجد منير سختيان

بسام عبدالرحمن الفرعون
احمد محمد البلبيس ي من2021/2/11
ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
احمد بكر صالح

ز .لجان املجلس
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ينبثق عن مجلس االداره في شركة املحفظة الوطنية لالوراق املالية وبموجب دليل الحوكمة للشركات املساهمة العامة  4لجان
من اجل تسهيل قيامة بمسؤولياته وهي لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات واملكافآت و لجنة الحوكمة و لجنة ادارة املخاطر

 .3لجنة التدقيق
اسم العضو

الصفة

عدد مرات الحضور

المؤهالت العلمية والخبرات العمليه

محمد جعفر الشامي

رئيس

حضر جميع االجتماعات
التي عقدت خالل عام
1013

بكالوريوس إدارة أعمال  2791الجامعة األردنية

بسام عبدالرحمن فرعون

عضو

حضر جميع االجتماعات
التي عقدت خالل عام
1013

منجد منير سختيان

عضو

حضر جميع االجتماعات
التي عقدت خالل عام
1013

عض و و و و و ووو مجلس إدارة ش و و و و و ووركو ووة المحف و ووة العقو وواريو ووة
االستثمارية م.ع.م

عض و و و و و ووو مجلس إدارة ش و و و و و ووركة المتصوو و و و و وودرة ل عمال

والمشاريع م.ع.م

عضو هيئة مديري الشركة األردنية للبلمرة والكيماويات
بو و وك و و ووال و وووري و وووس إدارة أعو و وم و و ووال  2791الو و وج و و ووامو و وع و و ووة

األمريكية/بيروت

رئيس هيئ ووة م ووديري ش و و و و و وورك ووة األبح ووا

و الخ وودم ووات

االستشارية التجارية
 رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة األدوية -رئيس مجلس إدارة شركة سختيان لاللكترونيات

 نووائووب رئيس مجلس إدارة و احوود مووالكي مجموعووةمنير سختيان الدولية

 رئيس مجلس إدارة ش و و و و و وورك و ووة اعم و ووار للتطوير واالستثمار العقاري م.ع.م

 رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية م.ع.م عضووو مجلس إدارة شووركة األردن لتطوير المشوواريعالسياحية م.ع.م
 عض و و و و و ووو مجلس إدارة ش و و و و و ووركووة المحف ووة العقوواريووةاالستثمارية م.ع.م.

 -عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء العقبة
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 -1لجنة الترشيحات واملكافآت
اسم العضو

الصفة

عدد مرات الحضور

منجد منير سختيان
محمد جعفر الشامي
بسام عبدالرحمن فرعون

رئيس
عضو
عضو

حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013
حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013
حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013

* عقد اجتماعين خالل عام 1013
 .3لجنة الحوكمة
اسم العضو
بسام عبدالرحمن فرعون
محمد جعفر الشامي
احمد بكر صالح

الصفة
رئيس

عدد مرات الحضور
حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013

عضو
عضو

حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013
حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013

* عقد اجتماعين خالل عام 1013
ً
* علما بأن ضاب ارتباط لجنة الحوكمة هي السيدة هيفاء جودت العلمي .
 .4لجنة ادارة املخاطر
اسم العضو
محمد بهجت البلبيس ي
مهند محمد خليفة
منجد منير سختيان

الصفة
رئيس
عضو
عضو

عدد مرات الحضور
حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013
حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013
حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013

هيفاء جودت العلمي

عضو

حضر االجتماعين الذي عقدا خالل عام 1013

* تم عقد اجتماعين خالل عام 1013
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ه.امانة سر املجلس
تتبع اهمية محاض ر ررر االجتماعات للش ر ررركة واملس ر رراهمين وللس ر ررلطات الرقابية كونها الا ر ررجل الدائم لالعمال التي قام بها
مجلس االداره والقرارات املتخذه من قبله ومن قبل اللجان املبثقه عنه خالل تاريخ عمل الش ر ر ر ررركة وبناء عليه والهمية
الدور الذي يقوم به امين الس ررر فقد عينت الس رريده هيفاء جودت العلمي املدير العام /امين س ررر املجلس وحددت مهام
ومسؤوليات امانة سر املجلس.
يقر السادة املوقعين ادناه باملسؤولية الكاملة عن صحة ودقة واكتمال املعلومات الوارده في تقرير الحوكمه
املدير املالي
حسن محمد موس ى

املدير العام
هيفاء جودت العلمي
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رئيس مجلس االداره
محمد بهجت امين البلبيس ي
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املحفظة الوطنية لالوراق املالية املساهمة العامة املحدودة
القوائم املالية املوحدة وتقرير مدققي الحسابات املستقلين
 11كانون االول 2021

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

االقرارات
يقر مجلس إدارة الشررركة حسررب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على اسررتمرارية الشررركة خالل
السنة القادمة ،كما يؤكد املجلس مسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
مهند محمد عبداملهدي خليفة
محمد بهجت البلبيس ي
نائب رئيس مجلس االدارة
رئيس مجلس االداره

امال خالد صبحي الحاج حسن
عضو مجلس االداره

بسام عبد الرحمن محمود فرعون
عضو مجلس االداره

محمد جعفر ناجي الشامي
عضو مجلس االداره

منجد منير رضا سختيان
عضو مجلس االدارة

احمد بكر صالح
عضو مجلس االدارة

يقر السادة املوقعين ادناه باملسؤولية الكاملة عن صحة ودقة واكتمال املعلومات الوارده في التقرير
رئيس مجلس االداره
املدير العام
املدير املالي
محمد بهجت امين البلبيس ي
هيفاء جودت العلمي
حسن محمد موس ى
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