ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻻﺯﺭﻕ ) ﺍﻷﺭﺩﻥ ( ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺴﻨوي اﻟﺤﺎدي ﻋﺸر ﻟﻤﺠﻠس اﻻدارة
2018

Email:info@Bsi.com.jo
Website:www.BSI.com.jo

التقرير السنوي الحادي عشر لمجمس االدارة
8102
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قائمة المحتويات
 .1كممة رئيس مجمس اإلدارة.
 .2تقرير مجمس اإلدارة ومتطمبات االفصاح الصادرة عن ىيئة األوراق المالية.
 .3تقرير مدققي الحسابات.
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أعضاء مجمس االدارة

رئيس مجمس اإلدارة

خميفة حسن عمي صالح الحمادي

نائب رئيس مجمس اإلدارة

محمد عطا حسن ىمام

نائب رئيس مجمس اإلدارة (سابقا")

فيصل عطا حسن ىمام

األعضاء

احمد يوسف عبداهلل حسين خوري
محمد عطا حسن ىمام ( سابقا )

المدير العام

شاغر

مدققو الحسابات

شركة العباسي وشركاه

كممة رئيس مجمس االدارة
حضرات المساىمين الكرام ،،،
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
بداية أود أن ارحب بالسادة مساىمي الشركة وأن اتقدم بإسمي وبالنيابة عن اعضاء مجمس
االدارة بالشكر لحضوركم اجتماع الييئة العامة الثاني لشركة الحجر االزرق االردن لالستثمارات

لالطالع عمى التقرير السنوي لمعام  2018ومناقشتو عمال" بأحكام المادة رقم ( )4فقرة ( ب )
من تعميمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

ان مجمس ادارة الشركة وبعد ان انتيى من االجراءات التصحيحية التي بوشر في تنفيذىا خالل
الربع االخير من العام  2017وحتى مطمع العام  2018والمتمثمة بتغيير اسم الشركة و انتخاب

مجمس ادارة جديد وتغيير مقر الشركة ورفدىا بطاقم العمل الالزم ،عمل عمى تنفيذ و اتمام رؤية
الشركة برفع راس ماليا خالل العام  2018ليصبح ( )33.5مميون دينار اردني من خالل شراء
كامل حصص شركة ( او بي ان ) انرجي ( اف زذ اي ) اماراتية الجنسية من مالكيا الصمي.

وفي نياية العام المنصرم  2018ارتأى مجمس ادارة الشركة بيع ما نسبتو ( )%90من حصص
الشركة الممموكة في الشركة التابعة ( او بي ان ) انرجي ( اف زذ اي ) ليتم استثمار النقد

المتأتي من عممية البيع بأوجو االستثمار المختمفة التي تندرج تحت بنود غايات الشركة ومن
ضمنيا االستثمار بالمحافظ االستثمارية سواء المحمية و/او العالمية .االمر الذي سيمكن الشركة

من تنويع استثماراتيا بما سيحقق ارباح وعوائد لمساىمييا الكرام ويرفد اقتصادنا الوطني ،

معززين بذلك مكانة الشركة عمى الصعيدين المحمي واالقميمي اممين من اهلل ان يكون عام

 2019مميء باإلنجازات والنقالت النوعية في ظل حضرة صاحب الجاللة الممك عبداهلل الثاني
بن الحسين المعظم.

شاكرين لكم تعاونكم وثقتكم.

رئيس مجمس االدارة
خميفة حسن الحمادي

تقرير مجمس االدارة ومتطمبات االفصاح
الصادرة عن ىيئة االوراق المالية
 )0وصف ألنشطة الشركة الرئيسية واماكنيا الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي وعدد
الموظفين.

أ -وصف انشطة الشركة
 تأسست شركة الحجر االزرق االردن لالستثمارات كشركة مساىمة عامة محدودة وفقا ألحكامقانون الشركات االردني المؤقت رقم (  ) 1لسنة  1989برأسمال قدره ( )500الف دينار اردني

مقسم الى (  ) 500الف سيم قيمة السيم االسمية دينار اردني واحد ،وسجمت في سجل الشركات
المساىمة العامة المحدودة لدى و ازرة الصناعة والتجارة في المممكة االردنية الياشمية تحت رقم

(  ) 389بتاريخ  2اذار  2006وقد حصمت عمى حق الشروع في العمل بتاريخ  28اب .2006

 تم بموجب اجتماع الييئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  18تشرين الثاني  2017تعديل اسمالشركة ليصبح شركة الحجر االزرق االردن لالستثمارات بدال من شركة زىرة االردن لالستثمارات

العقارية والفنادق ،وقد استكممت االجراءات القانونية لدى و ازرة الصناعة والتجارة بتاريخ 29

تشرين الثاني .2017

 تم بموجب اجتماع الييئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  20كانون الثاني  2018الموافقة منقبل مجمس االدارة و المساىمين باالجماع عمى زيادة راس مال الشركة من ( )500الف

دينار  /سيم الى (  ) 33,5مميون دينار /سيم .وذلك من خالل شراء كامل حصص شركة
( او بي ان ) انرجي ( اف زد اي ) اماراتية الجنسية والبالغة (  ) 184127حصة.

وعمى ان تكون زيادة راس المال عن طريق دخول شريك و/او شركاء استراتيجيين و/او طرح عام
و/او خاص او اية طريقة اخرى يراىا مجمس االدارة مناسبة وفقا الحكام القانون ومتطمباتو ،وتم

تفويض مجمس االدارة باتخاذ كافة االجراءات الالزمة بيذا الخصوص.

 بتاريخ  29آذار  2018تم وبموجب اجتماع الييئة العامة غير العادية الموافقة باالجماع عمىتعديل الية تغطية الزيادة في راس المال والتي اقرتيا الييئة العامة في اجتماعيا غير العادي

بتاريخ  20كانون الثاني  2018لتصبح عن طريق رسممة مبمغ ( )33مميون دينار اردني من
اجمالي الدين المترتب عمى الشركة والبالغ ( )33,050,000دينار اردني والناجم عن شراء كامل
حصص شركة ( او بي ان ) انرجي ( اف زد اي ) اماراتية الجنسية لصالح مالكيا االصمي

السيد /ناصر بن بطي بن عمير .وتم اثبات مبمغ الذمة الدائنة لصالحو في سجالت الشركة
وحسب االصول.

 -تم استكمال اجراءات رفع راس المال لدى و ازرة الصناعة والتجارة بتاريخ  16نيسان .2018

 تم استكمال اجراءات رفع راس المال لدى ىيئة االوراق المالية بتاريخ  2018/5/3ولدى مركزايداع االوراق المالية بتاريخ  2018/5/20ولدى بورصة عمان بتاريخ  2018/5/29وتم زيادة

راس المال في سوق االوراق المالية غير المدرجة (  ) OTCبتاريخ .2018/5/31

 بتاريخ  2018/12/30قامت شركة الحجر االزرق االردن لالستثمارات باتمام صفقة بيع مامجموعو (  ) 165714حصة من شركة ( او بي ان ) انرجي ( اف زد اي ) اماراتية الجنسية

لصالح شركة االمارات العربية المتحدة لمخدمات النفطية من اصل ( ) 184127حصة.
ب -غايات الشركة
 -إقامة وانشاء وادارة الفنادق والشقق الفندقية بمختمف تصنيفاتيا ودرجاتيا.

 إقامة وانشاء وادارة النوادي ودور السينما والمطاعم وصاالت الرياضة واألفراح والمعارض. -أن تنشئ وتؤسس مكاتب السياحة والسفر وتأجير السيارات.

 شراء واستيراد األثاث والمفروشات والمعدات واآلالت والتجييزات ومواد البناء الالزمة لممارسةأعماليا.

 الحصول عمى الوكاالت التجارية والصناعية المحمية والعربية واألجنبية وتمثيل الشركات والقيامبأعمال الوساطة والكومسيون.

 تممك المشاريع كميا أو جزئياً و/أو استثمار أموال الشركة ومصادر تمويميا في جميع أوجواالستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحة والتعدين والخدمات المالية
وخدمات النقل البري والبحري وخدمات اإلعالم والخدمات السياحية والخدمات التعميمية والخدمات

الطبية أو تأسيس مثل ىذه المشاريع بعد استخراج التراخيص والموافقات الرسمية الالزمة و/أو

تقديم االستشارات والخدمات التي تستيدف تأمين التمويل من أسواق رأس المال بطريقة إصدارات

األسيم والسندات واألوراق المالية المماثمة.

 لمشركة أن تستثمر موجوداتيا الخاصة وأمواليا في الودائع واالسناد والسندات والمحافظاالستثمارية  ،في داخل البالد وخارجيا ( وفق ما تسمح بو القوانين واألنظمة والتعميمات النافذة ).

 أن تنشئ وتؤسس مكاتب ومحالت لتنفيذ غاياتيا التي تأسست من أجميا وفقاً لمقوانين واألنظمةالشرعية داخل وخارج المممكة.

 أن تبتاع وتأخذ عمى عاتقيا جميع أو بعض أعمال أو أمالك والتزامات أي شخص أو شركة تقومبالعمل المصرح ليذه الشركة القيام بو أو أن تمتمك أو تحوز عمى أي عقار أو أية حقوق تتفق مع

أية غاية من غايات ىذه الشركة.

 أن تبتاع وتشتري وتتممك وتستأجر وتبادل وتؤجر وترتين أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أيةحقوق أو امتيازات تراىا الزمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي أو أبنية أو اآلالت أو

أجيزة أو مفروشات وأن تنشي وتقيم وتتصرف وتجرى التغييرات في األبنية أو األشغال حينما

يكون ضروريا أو مالئما لغايات الشركة شريطة عدم تممك األموال غير المنقولة بقصد االتجار
بيا.

 التعاقد مع أية حكومة أو ىيئة أو سمطة أو شركة أو فرد تيمة أىداف الشركة وغاياتيا أو أيمنيا والحصول من الجيات المذكورة عمى عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فييا الشركة لتحقيق

غاياتيا واستعمال وتنفيذ تمك العقود والحقوق و االمتيازات.

 استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتيا أو التصرف بيا بالشكل الذي تراه مناسباوبما يحقق مصمحة الشركة.

 أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق باعتيا أو تصرفت بيا بأي وجية وبأي مقابل ميما كان نوعونقدا أو أقساطا أو بالعين في أية شركة أو ىيئة مسجمو مدفوعة قيمتيا كميا أو جزئيا سواء بحقوق
مؤجمو أو ممتازة أو بدونيا أو بأية سندات مالية ألي شركة أو ىيئة مسجمة أو أي مقابل آخر

حسب الشروط التي تقررىا الشركة أو أن تمتمك وتتعامل عمى أي وجو آخر بتمك األسيم أو
السندات المالية أو المقابل الذي حصمت عميو عمى الوجو المذكور.

 أن تؤسس أو تساىم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمالأخرى يكون ليا مصمحة فييا أو تشترك أو تندمج أو ترتبط أو تنفق بأي شكل من األشكال مع

أي شخص القتسام األرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة واالمتيازات وغير ذلك

من األعمال.

 أن تقترض أو تستدين األموال الالزمة ألعمال الشركة لتحقيق برامجيا ومشاريعيا بالشكل الذيتراه مناسبا وذلك من أية جية كانت داخل المممكة وخارجيا وان تقوم برىن أمواليا غير المنقولة

ضمانا لديونيا والتزاماتيا.

 -وبشكل عام إن تطمب الحصول عمى حقوق االمتياز وبراءات االختراع والعالمات التجارية

ورخص الصناعات و االمتيازات عموماً وفقاً لما تقتضيو مصمحة الشركة وطبيعة أعماليا  ،وأن
تشتري أو تمتمك ىذه الحقوق و االمتيازات بأي طريقة أخرى  ،وأن تحافظ عمييا وتمدد أجميا

سواء أكان ذلك في المممكة أو في بالد أخرى  ،ولمشركة أيضاً أن تستعمل وتستثمر ىذه المزايا
وأن تتفق عمى إجراء التجارب واالختبارات وتسعى لتحسين أية امتيازات أو اختراعات أو حقوق

مما قد تمتمكو أو تنوي امتالكو.

 أن تقترض أي مال ضروري ألشغاليا أو ألمور تتعمق بيا أو تجمعو وتؤمن دفعة وأن تصدر أيسندات لقاء دين وأن تقوم برىن أمالكيا لضمان ديونيا أو أي التزامات أخرى تمتزم بيا.

 أن تقبض ضمن أية أمالك أو حقوق باعتيا أو تصرفت بيا بوجو آخر إما بالنقد أو بأقساط أوخالفيا أو بأسيم في أية شركة أو ىيئة مسجمة أو بأية سندات مالية أخرى ألية شركة أو بييئة

مسجمة وأن تمتمك وتتصرف وتتعامل عمى أي وجو آخر لتمك األسيم أو السندات المالية التي

امتمكتيا عمى الوجو المذكور.

 أن تمنح رواتب أو عالوات أو مكافئات لمستخدمييا وأن تساعد أية مؤسسة أو ناد من شأنو أنيشجع مصالح مستخدمييا.

 أن تقوم بجميع األمور المذكورة أعاله أو بأي منيا سواء بنفسيا أو بواسطة وكالء عنيا أو أمناءأو خالفو وسواء أكانت وحدىا أو باالشتراك مع غيرىا وفق القوانين واألنظمة المرعية.

 أن تقوم بأية أمور وأعمال أخرى أو قد تعتبر ضرورية لتنفيذ الغايات المذكورة أعاله أو أي منيا. أن تمارس بيع وتحسين وادارة وتبادل وتأجير ورىن وتصفية جميع أو بعض ما تمتمكو من أمالكوحقوق وأن تتصرف بيا بكافة أنواع التصرف وفقاً لمقوانين واألنظمة المرعية.

 أن تفتح الحسابات لدى البنوك وتودع في ىذه الحسابات وتسحب منيا وتغمقيا. االستثمار بما فيو صالح الشركة في مجاالت شراء وبيع واقتناء االسيم والسندات في بورصةعمان.

 -االستثمار أو المشاركة برأس مال الشركات التي تعمل في مجاالت الطاقة بمختمف انواعيا.

 االستثمار والمشاركة في المشاريع المختمفة وتقديم خدمات اإلدارة والتشغيل وغيرىا منالخدمات بمختمف انواعيا ومنيا ذلك المتعمقة بمشاريع الطاقة.

 -االستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

 تأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات بأنواعيا المختمفة وتممك اسيم وحصص في أي نوع من-

انواع الشركات داخل الممكة االردنية الياشمية وخارجيا.
تممك اسيم وحصص بالشركات عمى اختالف انواعيا.
ج -مقر الشركة
يقع مقر الشركة الرئيسي في عمان منطقة خمدا وال يوجد ليا اي فروع اخرى داخل أو خارج

المممكة األردنية الياشمية.

د -عدد موظفي الشركة
يبمغ عدد موظفي الشركة (  ) 3موظفين مؤىمين عمى النحو التالي:
المؤىل العممي

عدد الموظفين

ماجستير

-

بكالوريوس

2

دبموم

-

ثانوية عامة

1

المجموع

3

ه -حجم االستثمار الرأسمالي
بمغ حجم االستثمار الرأسمالي (  )30,204,595دينار أردني في الوقت الذي بمغت فيو
موجودات الشركة المتداولة (  )1,157,050دينار أردني وبمغ رأس المال العامل

(  )1,111,870دينار أردني.

 )8وصف لمشركات التابعة وطبيعة عمميا ومجاالت نشاطيا.
ال يوجد أي شركات تابعة لمشركة.
 )1بيان بأسماء اعضاء مجمس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل منيم-:
يتألف مجمس إدارة شركة الحجر االزرق االردن لالستثمارات من ثالثة اعضاء وفيما يمي لمحة

تعريفية بأعضاء المجمس-:

خميفة حسن عمي صالح الحمادي
المنصب :رئيس مجمس االدارة
تاريخ العضوية2017/11/18 :
معمومات شخصية
مكان وتاريخ الوالدة  :دولة االمارات العربية 1982/9/30
الجنسيـ ـ ـ ــة  :اماراتية

الشيادات العممية وسنة التخرج
ماجستير في األعمال االستراتيجية مع نظام المعمومات) /SBITجامعة ىيرت فورد شاير لندن
2010 - 2008
دبموم الدراسات العميا في تكنولوجيا المعمومات التجارية االستراتيجية /مانشستر المممكة المتحدة
2007
دبموم وطني عالي في إدارة األعمال  -الكمية الدولية  /لندن

2006

تكنولوجيا المعمومات  -كميات التقنية العميا  /ابوظبي

2004

دبموم في تطوير المواقع اإللكترونية  -كميات التقنية العميا  /ابوظبي 2005

الخبرات العممية
جول يوس بير

 – 2013/08حتى االن

شركة (  ) MAAMلالستثمارات

 – 2007/08حتى االن

شركة (  ) MAAMلمنقل (شركة تابعة لالستثمار)

2013/08 -2011/03

شركة الثريا لمتأمين (شركة تابعة لالستثمار)

2013/08 -2009/08

ارمام كابيتال لالستثمار (شركة تابعة لالستثمار)

2013/08 -2009/01

تقنية الكل في واحد (شركة تابعة لالستثمار)

2013/08 - 2007/10

الرائدة لموساطة المالية /شركة تابعة لالستثمار

2012/08 – 2007/08

غموبال جيت لموساطة المالية /دبي

2007/08 – 2007/01

العضوية في مجالس إدارة الشركات
ال توجد عضويات لدى مجالس ادارة الشركات.

محمد عطا حسن ىمام
المنصب :نائب رئيس مجمس االدارة

تاريخ التعيين بمنصب نائب رئيس مجمس االدارة 2018/4/15 :
عضو مجمس ادارة ( سابقا ) من تاريخ  2017/11/18لغاية 2018/4/15

معمومات شخصية
مكان وتاريخ الوالدة  :الكويت 1974/3/15
الجنسية :اردنية
الشيادات العممية وسنة التخرج
ماجستير في القانون العام (الحقوق والحريات) بتقدير ممتاز جامعة العموم االبداعية /دولة
االمارات 2014 -

بكالوريوس حقوق من جامعة العموم التطبيقية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف – .1996

دبموم المستشار القانوني المعتمد من مركز حقوق عين شمس لمتحكيم ومركز الفريق المتميز.
الخبرات العممية
مدير مكتب رئيس مجمس االدارة /شركة االتحاد العقارية /االمارات
 -2017حتى االن

مستشار قانوني /و ازرة الداخمية  /االمارات 2017-2010

مدير مكتب المساندة القانونية /مجموعة شركات اسكورب القابضة /االمارات
2010- 2009

مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير مكتب رئيس مجمس االدارة شركة الخزنة لمتامين /دولة االمارات
8112-8112

مستشار قانوني /القيادة العامة لشرطة ابو ظبي

2008-1997
مستشار قانوني /مجموعة شركات المسكري -سمطنة عمان

1997-1996

العضوية في مجالس إدارة الشركات:
ال توجد عضويات في مجالس ادارة الشركات

فيصل عطا حسن ىمام
المنصب  :نائب رئيس مجمس االدارة ( سابقا )

تاريخ التعيين بمنصب نائب رئيس مجمس االدارة 2017/11/18 :

تاريخ االستقالة من منصب نائب رئيس مجمس االدارة 2018/4/15 :
معمومات شخصية
مكان وتاريخ الوالدة  :الكويت 1989/11/7
الجنسية :اردنية
الشيادات العممية وسنة التخرج
بكالوريوس ىندسة عمارة  /الجامعة االردنية 2013

شيادة (  ) PMPانتر ناشيونال 2013
الخبرات العممية

 2017-2015مدير عام  /شركة ادفانس إلدارة المشاريع -ابوظبي.
 2015-2014مدير عام  /فندق كاسمز -ابوظبي.

 2014-2013مدير المشاريع  /شركة جنة لمفنادق والمنتجعات -ابو ظبي.
العضوية في مجالس إدارة الشركات
ال توجد عضويات لدى مجالس ادارة الشركات.
احمد يوسف عبداهلل حسن خوري
المنصب :عضو مجمس ادارة

تاريخ العضوية2018/4/15 :

معمومات شخصية
مكان وتاريخ الوالدة  :دولة االمارات العربية 1982/1/15
الجنسية :اماراتية

الشيادات العممية وسنة التخرج
ماجستير في عموم االدارة مالية/

University Of East London,UK

2015
بكالوريوس ادارة مالية 2004 / University Of East London,UK /
الخبرات العممية
 8102/8 – 8108/08مدير عام  – CLEANCO GROUP /االمارات العربية المتحدة.
 8108/00 – 8100/0مدير عام  Emirates Brengreen /االمارات العربية المتحدة.
 8100/0 – 8101/0رئيس تطوير االعمال CLEANCO GROUP /

– االمارات العربية

المتحدة.
 8101/0 – 8112/1مدير تنفيذي  ACECO /االمارات العربية المتحدة.
 8112/0 – 8112/8مدير مجموعة الموارد البشرية واإلدارية – CLEANCO GROUP /
االمارات العربية المتحدة.
 8112/8 – 8112/08مدير الموارد البشرية واإلدارية  – CLEANCO GROUP /االمارات
العربية المتحدة.

العضوية في مجالس إدارة الشركات

رئيس مجمس ادارة  /شركة اليوسف لمنقل العام والمقاوالت.
عضو مجمس ادارة  EMIRATES BRENGREEN /االمارات العربية المتحدة.
عضو مجمس ادارة  ACECO /االمارات العربية المتحدة.

عضو مجمس ادارة  NEHLSEN MIDDLE EAST /االمارات العربية المتحدة.
محمد عطا حسن ىمام

عضو مجمس ادارة ( سابقا ) وتم ذكر نبذه عنو.

وفيما يمي اسماء ورتب اشخاص االدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية ونبذه تعريفية عن كل
منيم:

فيصل عطا حسن ىمام
نائب رئيس مجمس االدارة ( سابقا ) مدير تطوير االعمال وادارة المشاريع  ،وتم ذكر نبذة عنو

في الممحة التعريفية بأعضاء مجمس االدارة.
المدير العام لمشركة

لم يتم تعيين مدير عام لمشركة حتى االن ويتولى ادارة الشركة رئيس مجمس االدارة ونائب

الرئيس.

رائد جمال عبد الحافظ منصور
المنصب :مدير مالي واداري

تاريخ التعيين /مدير عالقات عامة :

تاريخ التعيين /مدير مالي واداري :

2018/01/22

2018/03/01

معمومات شخصية
مكان وتاريخ الوالدة  :المممكة العربية السعودية 1977/03/11

الجنسيـ ـ ـ ــة  :اردنية

الشيادات العممية وسنة التخرج
بكالوريوس محاسبة/جامعة جرش االىمية 1998-1994
انياء دورة المحاسب القانوني األردني )(JCPA
الخبرات العممية
مدير مالي  /شركة النمي الدولية
مدير تدقيق الفروع والعمميات  /البنك االستثماري

2017-2015
2012-2009

مدقق رئيسي (مراقب) قسم الفروع والعمميات  /البنك االردني الكويتي 2009-2006
مدقق  /قسم الفروع والعمميات والدوائر  /البنك التجاري االردني

2006-2004

مسؤول قسم خدمة عمالء/بنك القاىرة عمان

2004-2002

خدمة عمالء وامناء الصناديق/البنك االردني لالستثمار والتمويل

2002/1998

العضوية في مجالس إدارة الشركات
ال توجد عضويات لدى مجالس ادارة الشركات.

 )0بيان بأسماء كبار مالكي االسيم المصدرة من قبل الشركة وعدد االسيم الممموكة لكل منيم اذا
كانت ىذه الممكية تشكل ما نسبتو  %2فاكثر مقارنة مع السنة الماضية.
الرقم

اسم المالك

0

شركة ايو ار كيو بي
نوتس بحرين ذ.م.م

8

ناصر بطي عمير

1

خالد عطا حسن ىمام

0

فيصل عطا حسن

2

محمد عطا حسن ىمام

يوسف المييري

ىمام

عدد االسيم كما في
8102/08/10

النسبة

عدد االسيم كما في

النسبة

8102/08/10

81,111,111

%62,622

ال يوجد

%1

01,111,111

%82,220

ال يوجد

%1

020,211

%1,288

020,211

%10,22

022,121

%1,028

020,211

%10,22

22,628

%1,822

22,621

%02,216

 )2الوضع التنافسي لمشركة ضمن قطاع نشاطيا واسواقيا الرئيسية وحصتيا من السوق المحمي
وكذلك حصتيا من االسواق الخارجية إن وجد.

ال يوجد اي نشاطات لمشركة يضعيا في وضع تنافسي مع الشركات االخرى ضمن قطاع

نشاطيا في الوقت الراىن.

 )6درجة االعتماد عمى موردين محددين و/او عمالء رئيسيين (محميا وخارجيا) في حال كون ذلك
يشكل ( )%01فاكثر من اجمالي المشتريات و/او المبيعات او االيرادات عمى التوالي.

ال يوجد اعتماد عمى موردين محددين و/او عمالء رئيسيين ( محمياً او خارجياً ) يشكمون %10

فاكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

 )2وصف ألي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بيا الشركة او اي من منتجاتيا بموجب القوانين
واالنظمة او غيرىا مع االشارة الى الفترة التي يسري عمييا ذلك ،ووصف ألي براءات اختراع او

حقوق امتياز تم الحصول عمييا من قبل الشركة.

ال تتمتع الشركة بأي حماية حكومية او امتيازات ليا او ألي من منتجاتيا بموجب القوانين و
االنظمة او غيرىا .كما ال تتمتع الشركة بأي حقوق امتياز او براءات اختراع حصمت عمييا.

 )2وصف ألي ق اررات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرىا ليا اثر مادي عمى عمل
الشركة او منتجاتيا او قدرتيا التنافسية ،واالفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.

ال يوجد اية ق اررات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرىا ذات اثر مادي عمى
اعمال الشركة او منتجاتيا او قدراتيا التنافسية كما ال تطبق الشركة معايير الجودة العالمية في

الوقت الحاضر.

 )2الييكل التنظيمي لمشركة وعدد موظفييا وفئات مؤىالتيم وبرامج التأىيل والتدريب ليم:

مجلس اإلدارة

مدير تطوير االعمال وادارة المشاريع

المدير المالي واالداري /مدير العالقات العامة

قسم الحركة

عدد موظفي الشركة
يبمغ عدد موظفي الشركة (  ) 3موظفين مؤىمين عمى النحو التالي:
المؤىل العممي

عدد الموظفين

ماجستير

-

بكالوريوس

2

دبموم

-

ثانوية عامة

1

المجموع

3

برامج التدريب والتأىيل لموظفي الشركة خالل السنة المالية 8102
االسم

فيصل عطا حسن ىمام

مكان انعقاد الدورة

اسم الدورة

من

دورة تدريبية في مجال

المحاسبة واالدارة وكيفية

تاريخ الدورة

Global Leaders

اعداد القوائم المالية

8102/2/00
الى

8102/01/82

 )01المخاطر التي تتعرض ليا الشركة
ال توجد اية مخاطر قد تتعرض ليا الشركة خالل السنة المالية الالحقة وليا تأثير مادي عمييا.
 )00االنجازات التي حققتيا الشركة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث اليامة التي مرت عمى الشركة
خالل السنة المالية.

ال توجد اي انجازات ىامة لمشركة خالل السنة المالية.
 )08االثر المالي لعمميات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط
الرئيسي لمشركة.

تم احتساب القيمة الحالية (  ) Present Valueلمشيكات مؤجمة القبض  ،واظيرت

القوائم المالية المصدرة كما في  2018/12/31وجود خسائر بقيمة ( )3,391,394دينار .في

حين اظيرت القوائم المالية كذلك وجود ايرادات مؤجمة بقيمة (.)4,046,539

 )01السمسمة الزمنية لألرباح او الخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساىمين
واسعار االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات او منذ

تأسيس الشركة اييما اقل.

السمسمة الزمنية لألرباح والخسائر وصافي حقوق المساىمين وسعر االوراق المالية

السنة

صافي األرباح

األرباح الموزعة
المبمغ

النسبة

حقوق المساىمين

القيمة السوقية
لمسيم

8101

11121

ال يوجد

ال يوجد

211061

0.61

8100

12022

ال يوجد

ال يوجد

268012

8.06

8102

()01620

ال يوجد

ال يوجد

226281

8.81

8106

222112

222112

%011

0010208

0.11

8102

( ) 80801

ال يوجد

ال يوجد

222222

8.12

8102

((1120120

ال يوجد

ال يوجد

11810222

8.02

 )00تحميل المركز المالي لمشركة ونتائج اعماليا خالل السنة المالية

السنة

المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين

3102
310.
310.
3102
3100
3100

%14.0
%14.0
%14.3
%142.
%141120
% 14110

نسبة دوران السهم
%14013
%140.0
%140.
%14103
%03423
%14203

النسب المالية
نسب السيولة

3100

3100

3102

0000001

..0110

0300100

نسبة التداول

3.420

0.

3.0

نسبة السيولة السريعة

3.420

0.

3.0

8102

8106

%1.110

1.160

1.111

%1.110

1.160

1.111

% 1.110

1.162

1.111

% 1.110

1.162

1.111

8102

8106

معدل العائد عمى الموجودات

%1.008

()1.111

1.112

معدل العائد عمى حقوق الممكية

%1.008

()1.116

1.116

صافي راس المال العامل

نسب المديونية
نسبة اجمالي الديون الجمالي

الموجودات

نسبة الديون طويمة االجل الى
الموجودات
نسبة الديون لحقوق الممكية
نسبة الديون طويمة االجل الى
حقوق الممكية
نسب الربحية

 )02التطورات المستقبمية اليامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة والخطة المستقبمية
لمشركة لسنة قادمة عمى االقل وتوقعات مجمس االدارة لنتائج اعمال الشركة.

تسعى ادارة الشركة حاليا الى ايجاد فرص االستثمار المناسبة وخاصة بادارة المحفظة االستثمارية
الخاصة بالشركة سواء باالسواق المحمية و/او العالمية.
وتم بناء ىذا التصور باالعتماد عمى-:
 اتمام عممية رفع راس مال الشركة من ( )500الف دينار اردني الى ( )33.500مميون ديناراردني خالل عام .2018
 اتمام عممية بيع ما نسبتو ( )%90من حصصيا الممموكة في الشركة التابعة – سابقا -( او بي ان ) انرجي ( اف زد اي ) اماراتية الجنسية واستثمار المبالغ المالية المتأتية من عممية
البيع في المحافظ االستثمارية المختمفة.

 كما ستقوم ادارة الشركة بدراسة المشاريع التي تنسجم مع غاياتيا ونشاطاتيا المنصوص عمييابعقد التأسيس ،و سيتم مناقشة اي خطط مستقبمية اخرى خالل اجتماع الييئة العامة العادي
المنوي عقده عام .2019
 )06مقدار اتعاب التدقيق لمشركة ومقدار اي اتعاب عمى خدمات اخرى تمقاىا المدقق
و/او مستحقة لو.

 بمغت اتعاب التدقيق عن عام  2018ما مقداره (  )5,800دينار ويوجد اتعاب لممدقق مستحقةبقيمة ( )1,548دينار.

 -بمغت صافي قيمة االتعاب االخرى التي تمقاىا مدقق الحسابات ( )2,338دينار.

 )02بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة و الممموكة من قبل اي من اعضاء مجمس
االدارة واشخاص االدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية واقاربيم ،والشركات المسيطر عمييا من

قبل اي منيم ،كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة.

 االوراق المالية المصدرة والمكتتب بيا ىي اسيم عادية ولم يتم اصدار اية اوراق مالية اخرى( اسيم ممتازة ،سندات.......الخ) وقد بمغ عدد االسيم المصدرة ( )33.500.000سيم  ،وقد

بمغت عدد االوراق المالية الممموكة من قبل اعضاء مجمس االدارة واشخاص االدارة العميا كما
يمي-:

الرقم

االسم

0

خميفة حسن عمي صالح

8
1

فيصل عطا حسن ىمام

في

في

8102/08/10

8102/08/10

رئيس مجمس االدارة

اماراتية

2,111

2,111

نائب رئيس مجمس االدارة

أردنية

22,628

22,621

الحمادي
محمد عطا حسن ىمام

المنصب

الجنسية

عدد االسيم كما

عدد االسيم كما

-

نائب رئيس مجمس

-

مدير تطوير

االدارة/سابقا.

االعمال وادارة

أردنية

022,121

020,211

المشاريع
0
2
6

توفيق شاكر خضر فاخوري
وليد توفيق شاكر فاخوري
شركة االقبال االردنية

ويمثميا يوسف محمد عمر

رئيس مجمس االدارة سابقا
نائب رئيس مجمس االدارة
سابقا

عضو سابق

اردنية

ال يوجد

2,111

اردنية

ال يوجد

2,111

اردنية

ال يوجد

2,111

 الشركات المسيطر عمييا من قبل الشركة و الممموكة من قبل اي من اعضاء مجمس االدارةواشخاص االدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية واقاربيم.

ال توجد شركات مسيطر عمييا و/او ممموكة من قبل الشركة او اعضاء مجمس االدارة او اقاربيم او اشخاص

االدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية او اقاربيم.

 -اسماء وممكية الشركات المسيطر عمييا من قبل اعضاء مجمس االدارة السابقين

ال توجد شركات مسيطر عمييا من قبل اعضاء مجمس االدارة.
 عدد االوراق الممموكة من قبل اقرباء اعضاء مجمس االدارةال يوجد اوراق ممموكة من قبل اقرباء اعضاء مجمس االدارة

 عدد االوراق الممموكة من قبل اقرباء االدارة العمياال يوجد اوراق ممموكة من قبل اقرباء االدارة العميا.

 )02المزايا والمكافآت التي يتمتع بيا كل من رئيس واعضاء مجمس االدارة واشخاص االدارة العميا ذوو
السمطة التنفيذية خالل السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عمييا كل منيم كأجور

واتعاب ورواتب ومكافات وغيرىا ،والمبالغ التي دفعت لكل منيم كنفقات سفر وانتقال داخل المممكة
وخارجيا.
الرواتب السنوية
الرقم

االسم

المنصب

0

خميفة حسن الحمادي

رئيس مجمس ادارة

8

محمد عطا ىمام

االجمالية

والمكافآت

السنوية

السنوية

نائب ئيس مجمس
االدارة

بدل التنقالت

نفقات
السفر

المجموع

السنوية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

ال يوجد

ال يوجد

2,121

2,121

احمد يوسف

1

عبداهلل حسين

عضو مجمس ادارة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

صفر

خوري
نائب ئيس مجمس
1

فيصل عطا ىمام

االدارة(سابقا)
مدير تطوير االعمال
وادارة المشاريع

06,811

0,111

0,212

80,262

*ال يوجد اي مزايا عينية يتمتع بيا رئيس واعضاء مجمس االدارة سوى سيارة معطاة لمسيد /فيصل عطا
حسن ىمام بصفتو مدير تطوير االعمال وادارة المشاريع.

 -مزايا ومكافآت ورواتب واجور اشخاص االدارة العميا وذوو السمطة التنفيذية

الرقم

االسم

المنصب

الرواتب

السنوية
االجمالية

0

8

فيصل عطا
ىمام

مدير تطوير
االعمال وادارة

06,811

المكافآت
السنوية

ال يوجد

بدل

التنقالت
السنوية
0,111

نفقات السفر
السنوية

0,212

المجموع

80,262

المشاريع

مدير مالي

رائد جمال

واداري

منصور

مدير العالقات

2,821

2,211

ال يوجد

ال يوجد

02,221

العامة

بيان التبرعات والمنح التي دفعتيا الشركة خالل السنة المالية
تم دفع مبمغ  20دينار تبرعات ( دعم االدب والثقافة).
 )02بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتيا الشركة المصدرة مع الشركات التابعة او

الشقيقة او الحميفة او رئيس مجمس االدارة او اعضاء المجمس او المدير العام او اي موظف
في الشركة او اقاربيم.

ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتيا الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو
الشقيقة أو الحميفة أو رئيس مجمس اإلدارة أو اعضاء المجمس أو المدير العام أو أي موظف في

الشركة أو اقاربيم.
 )81مساىمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحمي
لم تساىم الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحمي.
 )80االفصاح عن مدى التزام الشركة بتطبيق القواعد االرشادية لدليل حوكمة الشركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة عمان.

ان الشركة حاليا ال يتم تداول اسيميا في السوق المالي النظامي االول و/او الثاني  ،ويتم بيع

وشراء االسيم عمى (  ) OTCوعميو ال تنطبق قواعد الحوكمة عمى الشركة حاليا.

