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:اإلدارةمجلسرئیسكلمة

الكرام…المساھمینواالخوةاالخوات

األردنأبعادلشركةالسنويالتقریرلكمأقدمأن،یسرنياإلدارةمجلسعنوبالنیابةنفسيعنباالصالة

.2022لعامالتجاريلالستثمارواإلمارات

والتذبذبالسوقوتحدیاتبالصعوباتحافالعاماكانفقد،آخراتحدیاالعامھذاخاللالشركةخاضت

خاصةاالقتصاديالتدھوراستمرارو19كوفیدالعالميالوباءاستمراروتداعیاتإفرازاتنتیجةاالقتصادي

بالشكلوتطورھاونموھابأكملھاالمنطقةوعلىالشركةعلىكبیربشكلأثرالذيوالعقاراتمجالفي

المطلوب.

تنفیذاأیضاالعامھذاعلینالزاماكان2022عامخاللالشركةعاشتھاالتيالصعبةالظروفمعبالتزامن

األوضاعأنإالاألدنىالحدالىالمصاریفوتقلیصالشرکھموجوداتعلىللمحافظةعملھیمكنماأقصى

مالرأسبتخفیضآخرقرارااإلدارةمجلسباتخاذساھمتالعقارات،قطاعفياالستثمارعلىالمشجعةغیر

وتسعونخمسةوستمائةوالفاًأربعینوثمانیةوومائتانملیوناثنان(دینار2,248,695بیقدرالشركة

الشركةمالرأسلیصبح،الحاجةعنفائضكونھحصتھحسبكلالمساھمینعلىتوزیعھاوأردني)دینار

ملیوناندینار2,748,695منبدال)أردنيدینارالفخمسمائةأردني(دینار500,000التعدیلبعد

).أردنيدیناروتسعونخمسةوستمائةوالفاًأربعینوثمانیةوسبعمائةو

لھادعمھمعلىالشركةمساھميونشكرالشركة،علىإیجاباتنعكسمؤشراتالقریبالمستقبلیحملأننأمل

الموفق.وهللا،السابقةالفترةطوال

اإلدارةمجلسرئیس

الصایغمیشیل
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اإلدارةمجلستقریر

2022للعام

:أوالً

الرئیسیةالشركةأنشطة:أ

االقتصادیةالقطاعاتفيالمتاحةاإلستثمارأوجھكافةفيتمویلھاومصادرأموالھاإستثمارخاللمنالتالیةواألغراضالغایاتتحقیقإلىالشركةتھدف
ألحكاموفقاًیليبماالقیامفيالحقلھافإنالغایاتھذهولتحقیقوالخدماتوالسیاحیةوالعقاریةوالزراعیةوالعالجیةوالتجاریةوالصناعیةالمالیةالمختلفة
بھا.المعمولالساریةواألنظمةالقوانین

.فیھاوالمشاركةوالسیاحيوالصناعيوالزراعيالسكنيالتطویربقصدالعقاریةالمشاریعفياإلستثمار-

.وإدارتھاوتشغیلھاالتجاریةوالمجمعاتوالمستشفیاتوالسیاحیةوالترفیھیةوالعقاریةالسكنیةالمشاریععلىاإلشراف-

تحقیقاًاألخرىاإلنتاجوأدواتوالمعداتواآللیاتوالمنشآتوالمبانيالعقاراتمثلالمنقولةوغیرالمنقولةاألموالوتملكالتمویليالتأجیر-
الشركة.ألغراض

.وصیانتھاالحاسوبوأجھزةوالزراعیةالصناعیةواألدواتوالمعداتالماكیناتفيواإلتجاروتسویقوتصدیرواستیرادوشراءبیع-

واالستثماریة.المالیةالمجاالتفيالغیرأموالوتشغیلإدارة-
للغیرالمملوكةوالمنقولةالثابتةوالموجوداتواألموالاألصولمنذلكوغیروالعقاراتالممتلكاتوتشغیلإنشاءعلىواإلشرافوتطویرإدارة-

.

غیارھا.وقطعوأحجامھاأنواعھابكافةالمركباتتجارة-
للغیر.المتاحةاالستثماروفرصالسوقودراساتاالقتصادیةالجدوىدراساتوإعدادواللوجستیةوالفنیةواالستثماریةالمالیةاالستشاراتتقدیم-

منھاكلفيالموظفینوعددالجغرافیةالشركةأماكن:ب

الثانيالطابق–الصایغمجمع–علنداابو–عمان:)اإلدارة(الرئیسيالشركةموقع-
accounts@jediplc.com(االلكترونيالبرید)06-5822722(الرئیسيالشركةفاكس،)06/4738476(الرئیسيالشركةھاتف-

)1(الموظفینعدد-

خارجھاأوالمملكةداخلللشركةأخرىفروعیوجدال-

2021عامخاللوذلكدینار)2,631,848(للشركةالرأسمالياالستثمارحجمبلغ:ج

موجوداتھابكافة7/02/2022فيالتابعةالشركاتبیعتمثانیا:

ابعادسما-
ابعادواحة-
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ً :ثالثا

:-منھمواحدلكلتعریفیةونبذةاإلدارةمجلسأعضاءأسماء:أ

المنصباالسم
تاریخ

العضویة
تاریخ
المیالد

العلميالمؤھل
التخرجوسنة

الخبرات

رئیسالصایغابراھیمفایقمیشیل
مجلس
االدارة

7/9/2020
01/01/1946

بكالوریوس

وعلومعامةإدارة
سیاسیة

األردنیةالجامعة
1971

مجموعةشركاتلكافةاإلدارةمجلسرئیس-
.الصایغ

.األردنيالتجاريالبنكإدارةمجلسرئیس-

هللاعبدالملكجائزةأمناءمجلسفيعضو-
–عمان.والریادةالحرللعملالثاني

األرثوذكسي.الفحیصلناديالفخريالرئیس-
األرثوذكسي.المركزيالمجلسفيعضو-
الجمعیةفيالتنفیذیةاللجنةرئیسونائبمؤسس-

األرثوذكسیة.
الدولیة.الشؤونجمعیةأمناءمجلسعضو-
فلسطینلمؤسسةالمدیرینھیئةورئیسمؤسس-

الدولیة.
البویاتلمنتجيالعربياإلتحادفيعضو-

األردن.عنممثالًوالدھانات
للعوناألردنیةالجمعیةأمناءمجلسرئیس-

للفلسطینیین.الطبي
للبحثاألردنیةالجمعیةأمناءمجلسعضو-

العلمي.
القدسیومجمعیةأمناءمجلسعضو-
السودانيالجزیرةبنكفيإدارةمجلس عضو-

 السودان./األردني
للصناعاتالعربیةالشركةإدارةمجلسرئیس-

الكھربائیة.
لصناعةالعربیةالشركةإدارةمجلسرئیس-

 فلسطین./الدھانات
الصناعیةالشركاتجمعیةفيفخريعضو-

عمان.والمتوسطةالصغیرة
الھندسةلكلیةاالستشاريالمجلسعضو-

العامعنالتطبیقیةالبلقاءجامعةفيالتكنولوجیة
2013–2014.

Page 7 of 19



اقتصادبكالوریوس7/9/202020/10/1971عضوالقرعانمحمدعليمحمد
1995

البنك–(اإلئتمان)العامالمدیرمساعد-
األردنيالتجاري

مجالفيطویلةمصرفیةخبرةلدیھ-
وإعدادواالئتمانيالماليالتحلیل
،وتقییمھااالقتصادیةالجدوىدراسات

.واإلداریةالمالیةواالستشارات

والبنوكالمالیةالمؤسساتمنمجموعةفيعمل
الشركة،المصريالعقاريالبنك:منھا

اإلنماءبنك،القروضلضماناألردنیة
البنك،اإلنتاجیةتعزیزبرنامج،الصناعي
االستشاراتتقدیممجالوفي،األردنياألھلي

.والدولیةاإلقلیمیةالجھاتبعضمعوالتدریب

إدارةفيماجستیر7/9/202014/09/1972عضوالنور*عبدنایفالنورعبد
أعمال/جامعة
لیدز/بریطانیا

1997

المحاسبةفيبكالوریوس

1994

الصایغ.لمجموعةماليمستشار-

برنسلي.لشركةالعام/المدیر-

لتطویرتدریباتشركةشریك/-
المھارات.

ھندسةبكالوریوس7/9/202016/8/1982عضوالصایغفائقمیشیلفارس
صناعیة

الصایغمجموعةإدارةمجلسعضو-

للبثوطنمحطةرؤیا/قناةعاممدیر-
الفضائي

التعلیب.مصنعمدیر-
لالشعةالحیاةشركةوشریكمؤسس-اعمالادارةبكالوریوس10/5/202215/07/1979عضوالصایغ**فایقمیشیلفاتن

التصویریة

ھندسةبكالوریوس7/9/202019/8/1976عضوالصایغفایقمیشیلفائق
نظموصناعیة

الصایغمجموعةإدارةمجلسعضو-
لالستشاراتتریزونیاشركةمدیر-

االداریة.
األردنشركةادارةمجلسعضو-

السیاحیةالمشاریعلتطویر
مستثمرینجمعیةادارةمجلسعضو-

عمانشرق
20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین

:-عنھمتعریفیةونبذةالعلیااإلدارةأعضاءورتبأسماء:ب
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وسنةالعلميالمؤھلالمیالدتاریخالتعیینتاریخالمنصباالسم
التخرج

الخبرات

منمحاسبةبكالوریوس04/08/202031/08/1981الماليالمدیرالشلبيسعیدفوزيسعید
الخاصةاإلسراءجامعة

2004

لإلستثمارواإلماراتاألردنأبعادشركة
مالي)(مدیرالتجاري

)ماليمدیر(الصایغمجموعة

)ماليمدیر(ناغيیوسفمحمدمجموعة

)ماليمدیر(الیفویستمجموعة

ماليمدیر(المركباتلتتبعاالردنیةالشركة
(

)ماليمدیر(للنقلفیالدلفیاشركة

الصایغمجموعةادارةمجلسارتباطضابطاعمالادارةماجستیر7/9/202019/6/1976السرامینمصري*اسحقمحمدوداد

مستندیةاعتماداتاالجنبیةالدائرة-االردنبنك
كفاالتوتحصیلبوالصو

اللوجستیكقسم-االردناولیھ

مسؤول/االستثماروللتجارةالشرقیةالمتوسطة-
التجاریةالدائرة

خارجي*تعھید

:-)31/12/2022فيكما(منھملكلالمملوكةاألسھمعددواألسھممالكيكبارأسماء:رابعاً

فيكمااألسھمعدداالسمالرقم
)31/12/2021(

فيكمااألسھمعدد%النسبة

)31/12/2022(

%النسبة

%12499925%687,17325الحارثيحیدربنعليعمرمحمد1

%10421720.843%485,29217.66الصایغابراھیمفایقمیشیل2

%5149910.30%283,11510.30الصایغفایقمیشیلفارس3

ویمثلھاألردنيالتجاريالبنك4

القرعانمحمدعليمحمد

263,8749.6%479999.6%

%256025.12%140,7455.12اغابيعیسىفریدعبیر5

%303446.07%166,8166.07الصایغفایقمیشیلفاتن6

%243974.88%134,1234.88الصایغفایقمیشیلفائق7

%200374.01%110,1564.01القبطينخلھتوفیقنازي8

%146542.931%805652.931عبدالنورنایفعبدالنوركالرا9
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لالستثماراتالخلیجیةالشركة10
العامةالخلیجیة

412301.5%74991.5%

ً :-نشاطھاقطاعضمنللشركةالتنافسيالوضع:خامسا

.25/11/2007بتاریخالبورصةفيإدراجھاوتم27/9/2007بتاریخبالعملالشروعحقعلىحصلتوقد2007نیسانشھرفيالشركةإنشاءتم

منطقةفي)فللبناء(سكنیةمشاریعإلنشاءاألراضيتلكمنمجموعةالشركةخصصتوقدمختلفةمناطقفياألراضيمنمجموعةالشركةتمتلك
وال.العقبةمدینةفيللتكنولوجیاجامعةإنشاءفيساھمتحیثالتعلیمقطاعنحواتجھتبلفقطالعقاریةالمشاریععلىالشركةتقتصرولم،ناعور
.المحليالسوقفيالشركةحصةلتحدیددراسةإجراءیتمولم.حالیاًالخارجيالسوقفيحصةللشركةیوجد

ً :-سادسا

.المبیعاتأو/المشتریاتإجماليمنفأكثر%10یشكلونوخارجیاًمحلیاًرئیسیینعمالءأومحددینموردینعلىاعتمادیوجدال

ً :-سابعا

.غیرھاأواألنظمةوالقوانینبموجبمنتجاتھامنأيأوالشركةبھاتتمتعامتیازاتأوحكومیةحمایةیوجدال-

.علیھاالشركةحصلتامتیازحقوقأواختراعبراءاتأيیوجدال-
ً :-ثامنا

.التنافسیةقدراتھاأومنتجاتھاأوالشركةعملعلىماديأثرلھاغیرھاأوالدولیةالمنظماتأوالحكومةعنصادرةقراراتأيیوجدال–أ

.الحاليالوقتفيالشركةعلىالدولیةالجودةمعاییرتنطبقالب-

ً :-تاسعا

للشركةالتنظیميالھیكل:أ

:مؤھالتھموفئاتالشركةموظفيعدد:ب
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2022العلمیةالدرجة

1بكالوریوس

واحدموظف1المجموع

الشركةلموظفيوالتدریبالتأھیلبرامج:ج

.2022المالیةالسنةخاللالشركةلموظفيتدریبوتأھیلبرامجأيبإجراءالشركةتقملم

:-الشركةلھاتتعرضالتيالمخاطر:عاشراً

فياالقتصاديالركوداّثارمنالتقلیلأجلمنوذلكاالستثمارفيالتنویععلىتعملالشركةأنإالالسوقبتقلباتالشركةتتأثر:العملمخاطر-
.حدوثھحالة

.األردنيبالدینارللشركةالمطلوباتوالموجوداتجمیع:الصرفسعرمخاطر-

:-المالیةالسنةخاللالشركةحققتھاالتياإلنجازات:عشرالحادي

علىالمقبلةالسنواتفيإیجاباًسینعكسالذياألمروموجوداتھاالشركةأصولعلىوالمحافظةالنفقاتتخفیضلغایاتبخطواتالشركةإدارةمجلسقام
الشركة.

:المفرقأراضي–

اإلماراتواألردنأبعادشركةبإسم)دونم180.668(المساحة-)5(الحوضرقم–عليوادي–الحوضاسم/الصفاوي–1

اإلماراتواألردنأبعادشركةبإسم)دونم436.94(المساحة–)3(الحوضرقم–الشرقي–الحوضاسم/العبدغدیر-2

:عشرالثاني

.الرئیسيالشركةنشاطضمنتدخلوالالمالیةالسنةخاللحدثتمتكررةغیرطبیعةذاتلعملیاتماليأثریوجدال

:المالیةاألوراقأسعاروالمساھمینحقوقوصافيالموزعةاألرباحوالمحققةالخسائرأولألرباحالزمنیةالسلسلة:-عشرالثالث

بالدینار2016بالدینار2017بالدینار2018بالدینار2019بالدینار202220212020البیان

المحققةالخسائر
الدخل)بیان(حسب

-3693719691-588932-1327795-788717-576192-27478

للسنةالشاملالدخلإجمالي
الشامل)الدخلبیان(حسب

-3693719691-588932-1327795-788717-576192-27478

____—------------—--------الموزعةاألرباح

494606276838647486955337627666542275809678157156المساھمینحقوقصافي

المالیةاألوراقأسعار
السوقیة)(القیمة

1.390.990.360.420.420.380.42

2/4/2007بتاریخالشركةتأسیستم-

27/9/2007بتاریخبالعملالشروعحقعلىالشركةحصلت-

26/11/2007بتاریخبالبورصةالشركةإدراجتم-
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:-المالیةالسنةخاللأعمالھانتائجوللشركةالماليالمركزتحلیل:عشرالرابع

)2019(بالدینارالمبلغ)2020(بالدینارالمبلغ)2021(بالدینارالمبلغ)2022(بالدینارالمبلغالبیان

بنكیة)(فوائدالشركةإیرادات

35154-40584-56087-40874-إداریةمصاریف

1304011-األراضيقیمةتدنيمصروف

بنكیةوعموالتفوائد

557150-ومعداتأصولاستبعاد(خسائر)ارباح

393784164880211370دائنة)بنكیة(فوائدأخرىإیرادات

8386-الوطنیةوالمساھمةالدخلضریبة

1327795-588932-3693719691-السنةخسارة

:األخرىالشاملالدخلبنود

منالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةفيالتغیر-
الشاملالدخلبیانخالل

1327795-588932-3693719691-للسنةالشاملالدخلإجمالي

0.13-0.06-0.020.003-الخسارةمنالسھمحصة

:-المالیةالنسب

)2019(النسبة)2020(النسبة2021النسبة2022النسبةالبیان

%8.76%2.61%22.85%42.03السھمدورانمعدل

إلىالسوقیةالقیمةنسبة
مرة0.42مرة0.36مرة0.99مرة1.405الدفتریةالقیمة

النقدیةنسبة
مرة2.39مرة14.18مرة1.05مرة2.92االلتزامات)/(النقد

إلىااللتزاماتإجمالي
%2.29%3.27%4.70%3.40األصول

حقوقإلىااللتزامات
%2.35%3.38%8.88%5.16الملكیة

التداولنسبة
/المتداولة(األصول

مرة2.39مرة14.18مرة1.05مرة2.93المتداولة)االلتزامات

)0.13()0.06(0.003)0.02(الخسارةمنالسھمحصة
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:للشركةالمستقبلیةوالخطةالھامةالمستقبلیةالتطورات:عشرالخامس

باإلضافةالسكن،لغایاتالعقاراتتھیئةمجالفيوخاصةالعقاراتسوقلھاتعرضالتيالمزمنالكسادحالةفيتمثلتوالتياإلقتصادیةللظروفنظراً
وضمنوالضعفالقوةنقاطعلىللوقوفالسوقمتطلباتمعیتماشىوبمااستثماراتھاھیكلةاعادةارتأتالشركةفإنالراھنةكوروناجائحةظروفإلى

سیتمعالیةوبشفافیةالمحیطةالخارجیةوالظروفالسوقواقععلىمبنیةمنھجیةوضمناإلستثماراتتلكفيالنظرإعادةإلىلیصارواضحةإستراتیجیة
المساھمین.حقوقعلىوالمحافظةالشركةمصلحةتضمنالتيالمناسبةالقراراتإتخاذ

:-للشركةالتدقیقأتعاب:عشرالسادس

التابعةوشركاتھاالتجاريلالستثمارواإلماراتاألردنأبعادلشركةالمبیعاتضریبةشامالًدینار)2900(مبلغ2022لعامالحساباتمدققيأتعاببلغت
.لإلستثمار)أبعادواحةشركة–لإلستثمارأبعادسما(شركة

:عشرالسابع

31/12/2022:فيكمااإلدارةمجلسأعضاءقبلمنالمملوكةالمالیةاألوراقعدد-1

علیھاالمسیطرالشركاتفيكماالمملوكةاألسھمعددالجنسیةالمنصباالسمالرقم
منھمأيقبلمن

31/12/202131/12/2022

یوجدال485,292124999أردنیةالمجلسرئیسالصایغابراھیمفایقمیشیل-1

ویمثلھاألردنيالتجاريالبنك-2

القرعانمحمدعليمحمد

أردنیةعضو

أردنیة

263,874

ــــــــــــــــ

47999

ــــــــــــــــــ

یوجدال

یوجدال27,4864999أردنیةعضوالنور*عبدالنورعبدنایفالنورعبد-3

یوجدال283,11551499أردنیةعضوالصایغفایقمیشیلفارس-4

یوجدال134,12324397أردنیةالرئیسنائبالصایغفایقمیشیلفائق-5

یوجدال166,81630344أردنیةعضوالصایغ**فایقمیشیلفاتن-6

20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین

:31/12/2022فيكمااإلدارةمجلسأعضاءقبلمنعلیھاالمسیطربالشركاتكشف-

یوجدال

:31/12/2022فيكماالتنفیذیةالعلیااإلدارةأشخاصقبلمنالمملوكةالمالیةاألوراقعدد-2
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المسیطرالشركاتفيكماالمملوكةاألسھمعددالجنسیةالمنصباالسمالرقم
منھمأيقبلمنعلیھا

31/12/202131/12/2022

یوجدال______أردنیةماليمدیرالشلبيسعیدفوزيسعید-1

یوجدالسرامینمصرياسحقمحمدوداد2

:31/12/2022فيكمافقط)القصرواألوالد(الزوجةاإلدارةمجلسأعضاءألقاربالمملوكةالمالیةاألوراقعدد-3

المسیطرالشركاتفيكماالمملوكةاألسھمعددالجنسیةالصلةاالسمالرقم
أيقبلمنعلیھا
منھم 31/12/202131/12/2022

زوجةالصایغابراھیمفایقمیشیل-1

القصراألوالد

أردنیة

___

110,15620037
یوجدال
یوجدال

زوجةعبدالنور*عبدالنورنایفعبدالنور-2

القصراألوالد

أردنیة

___

166,816

80,564

30344

14654
یوجدال

الیوجد

زوجةالصایغفایقمیشیلفارس-3

القصراألوالد

أردنیة

___

___

___

___

___
یوجدال

الیوجد

4-
زوجةالصایغفایقمیشیلفائق

القصراألوالد

أردنیة

___

140,74525602

یوجدال
الیوجد

زوجةالقرعانمحمدعليمحمد-5

القصراألوالد

أردنیة

___

___

___

___

___
یوجدال

الیوجد

6-
زوجةالصایغ**فایقمیشیلفاتن

القصراألوالد

أردنیة

___

27,486

80,564

4999

14654

یوجدال
الیوجد

20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین

فقط)القصرواألوالد(الزوجةالتنفیذیةاالدارةاعضاءاقاربقبلمنعلیھامسیطرشركاتاليملكیةیوجدال-

:-عشرالثامن

.2022لعاماإلدارةمجلسوأعضاءرئیسمنكلبھایتمتعالتيوالمكافآتالمزایا:أ
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الرواتبالمنصباالسمالرقم
والمكافآت
السنویة

التنقالتبدل
السنویة

السفرنفقات
السنویة

المزایاإجمالي
السنویة

مجلسرئیسالصایغابراھیمفایقمیشیل-1
اإلدارة

دینار1,800___دینار1,800____

رئیسنائبالصایغفایقمیشیلفائق-2
المجلس

دینار1800___دینار1800____

دینار1800___دینار1800____عضوالصایغفایقمیشیلفارس-3

دینار1,800___دینار1,800____عضوالقرعانمحمدعليمحمد-4

دینار450دینار450عضوعبدالنور*عبدالنورنایفعبدالنور-5

دینار1350دینار1350عضوالصایغ**فایقمیشیلفاتن-6

20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین

.2022لعامالعلیااإلدارةلموظفيومكافآتمزایایوجدال:ب

:-عشرالتاسع

.2022المالیةالسنةخاللالشركةدفعتھامنحوتبرعاتیوجدال

:-العشرون

مجلسأعضاءأواإلدارةمجلسرئیسأوالحلیفةأوالشقیقةأوالتابعةالشركاتمعالمصدرةالشركةعقدتھاارتباطاتأومشاریعأوعقودأيیوجدال
أقاربھم.أوالشركةفيموظفأيأوالعامالمدیرأواإلدارة

عشرون:-وإحدى

.اجتماعاتثمانیة)8(2022لعامالشركةإدارةمجلساجتماعاتعددبلغ

.البیئةحمایةفيللشركةمساھمةیوجدال:-أ

.المحليالمجتمعخدمةفيللشركةمساھمةیوجدال:-ب

المطلوبة:-اإلقرارات-ج

.التالیةالمالیةالسنةخاللالشركةاستمراریةعلىتؤثرقدجوھریةأمورأيوجودبعدمالشركةإدارةمجلسیقر-1

.الشركةفيفعالرقابةنظاموتوفیرالمالیةالبیاناتإعدادعنبمسؤلیتھاإلدارةمجلسیقر–2

التوقیعالمنصباالسم
Page 15 of 19



اإلدارةمجلسرئیسالصایغابراھیمفایقمیشیل

اإلدارةمجلسرئیسنائبالصایغفایقمیشیلفائق

عضوالصایغفایقمیشیلفارس

عضوالقرعانمحمدعليمحمد

عضوعبدالنور*عبدالنورنایفالنورعبد

عضوالصایغ**فایقمیشیلفاتن

20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین

السنوي.التقریرفيالواردةوالبیاناتالمعلوماتواكتمالودقةبصحةأدناهالموقعیننحننقر–3

الماليالمدیراإلدارةمجلسرئیسنائباإلدارةمجلسرئیس

الشلبيسعیدفوزي:سعیداالسمالصایغمیشیلفائقاإلسم:الصایغفایقمیشیل:االسم

الحوكمةتقریر

قراربموجبوالمقرة2017لسنة)18(رقمالمالیةاألوراققانونمن/ب)118(و/ن)12(المادتینالحكامباالستنادالصادرةالحوكمةلتعلیماتوفقا
22/5/2017تاریخ)146/2017(رقمالمالیةاألوراقھیئةمفوضيمجلس

المؤسسیةالحاكمیةوتفعیلتطبیقفيوالمعاییرالقواعدأفضلویتبنى,الشركةأعمالونتائجأداءوتحسینتطویرفيالمؤسسیةباھمیةاالدارةمجلسیؤمن
.2017لعامالمالیةاالوراقھیئةعنالصادرةااللزامیةالحوكمةتعلیماتبتطبیقالمجلسویلتزم,

وصفاتھم2021السنةخاللالحالییناالدارةمجلسأعضاءأ-أسماء

الممثلاسمالصفةالمنصبواالعتباريالطبیعيالعضواسمالرقم
االعتباري

الصفة

مجلسرئیسالصایغابراھیمفایقمیشیلالسید1
اإلدارة

تنفیذيغیر
مستقلوغیر

رئیسنائبالصایغفایقمیشیلفائق2
اإلدارةمجلس

وتنفیذيغیر
مستقلغیر

وتنفیذيغیرعضوالصایغفائقمیشیلفارس3
غیرمستقل

وتنفیذيغیرعضواالردنيالتجاريالبنك4
مستقلغیر

محمدعليمحمد
القرعان

غیروتنفیذيغیر
مستقل

وتنفیذيغیرعضوعبدالنور*عبدالنورنایفعبدالنور5
مستقلغیر

وتنفیذيغیرعضوالصایغ**فائقمیشیلفاتن6
غیرمستقل

20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین
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ھـ17المادةأحكامحسباالخرىالعامةالمساھمةاالدارةمجالساعضاءعضویات-ب

االردنشركةإدارةمجلسعضواالردنيالتجاريالبنكإدارةمجلسرئیسالصایغابراھیمفایقمیشیل-1
االولى

االردنشركةإدارةمجلسعضواالردنيالتجاريالبنك/إدارةمجلسعضو*عبدالنورنایفعبدالنور-2
االولى

لتطویراالردنشركةادارةمجلسعضوالصایغفایقمیشیلفائق-3
السیاحیةالمشاریع

االردنشركةإدارةمجلسعضو
االولى

جلساتثمانالحاضریناألعضاءبیانمع2022عامخاللاالدارةمجلساجتماعاتعددب-

1رقمجلسةاالسمالرقم

04/1تاریخ

/2022

2رقمجلسة

تاریخ
8/3/2022

3رقمجلسة

26/4/2022

4رقمجلسة

تاریخ
10/5/202

2

5رقمجلسة

30/6/2022

6رقمجلسة

تاریخ
4/7/2022

7رقمجلسة

تاریخ
23/7/202

2

8جلسة

05/12/

2022

فایقمیشیلالسید1
الصایغابراھیم

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضر

نایفعبدالنور2
عبدالنور*عبدالنور

حاضرحاضر

فائقمیشیلفارس3
الصایغ

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضر

محمدعليمحمد4
القرعان

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضر

فایقمیشیلفائق5
الصایغ

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضر

فایقمیشیلفاتن6
الصایغ**

حاضرحاضرحاضرحاضر

20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین

:اإلدارةمجلسعنالمنبثقةاللجانج-

یلي:كماجلساتاربع2021عامخاللالتدقیقلجنةاجتماعاتبلغت:-1

أعضاءوخبراتمؤھالتاللجنةاعضاءاسماءالرقم
اللجنة

1رقماجتماع

تاریخ
20/2/2022

2رقماجتماع

تاریخ
19/4/2022

3رقمجتماع

تاریخ
23/7/2022

تاریخ4رقماجتماع
26/10/2022

القرعانمحمدعليمحمد1
اللجنةرئیس

1995اقتصادبكالوریوس

التحلیلفيطویلةخبراتولدیھ
فيوعملواالئتمانيالمالي

المالیةالمؤسساتمنمجموعة
مساعدحالیاویعملوالمصرفیة

التجاريالبنك/العامالمدیر
االردني

حاضرحاضرحاضرحاضر

عبدالنورنایفعبدالنور2
*

األعمالإدارةفيماجستیر
حالیاویعمل1997//بریطانیا
الصایغلمجموعةماليمستشار

حاضرحاضر

فایقمیشیلفائق3
الصایغ-

وصناعیةھندسةبكالوریوس
نظم

حاضرحاضرحاضرحاضر

Page 17 of 19



فایقمیشیلفاتن4
الصایغ-**

حاضرحاضراعمالادارةبكالوریوس

20/4/2022*مستقیل

10/05/2022**تعیین

2022عامخاللالخارجيالحساباتمدققمعالتدقیقلجنةاجتمعت-

:-منوتتألفوالمكافآتالترشیحاتلجنة-

غیرمستقلوتنفیذيغیر–اللجنةرئیس-الصایغفائقمیشیلفارس-
غیرمستقلوتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفایقمیشیلفائق-
غیرمستقلوتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفایقمیشیلفاتن-

االعضاءجمیعبحضورو24/11/2022و26/10/2022بتاریخ2022عامخاللوالمكافآتالترشیحاتلجنةاجتمعت●

السادة:منوتتألفالحوكمةلجنة-2
مستقلوغیرتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفائقمیشیلفارس-
مستقلغیروتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفایقمیشیلفائق-
غیرمستقلوتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفایقمیشیلفاتن-

االعضاءجمیعبحضورو25/10/2022و21/2/2022بتاریخ2022عامخاللالحوكمةلجنةاجتمعت●

السادة:منوتتألفالمخاطرلجنة-3
مستقلغیروتنفیذيغیر–اللجنةرئیس–الصایغفایقمیشیلفائق-
مستقلغیروتنفیذيغیر–عضو–الصایغفایقمیشیلفارس-
مستقلغیروتنفیذيغیر–عضوا–النورعبدنایفعبدالنور-
غیرمستقلوتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفایقمیشیلفاتن-

االعضاءجمیعبحضورو24/11/2022و25/10/2022بتاریخ2022عامخاللالمخاطرلجنةاجتمعت●
:السادةمنتتالفو-

مستقلغیروتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفائقمیشیلفارس●
مستقلغیروتنفیذيغیر–عضوا–الصایغفایقمیشیلفائق●
غیرمستقلوتنفیذيغیر–اللجنةرئیس–الصایغفایقمیشیلفاتن●

الشركة:فيالتنفیذیةالمناصبیشغلونالذیناألشخاصأسماءد-
الماليالمدیر–الشلبيسعیدفوزيسعید-
السرامین-مصرياسحقمحمدوداد-

الشركة.فيالحوكمةارتباطضابطبمھامالماليالمدیر–الشلبيسعیدفوزيسعیدالسیدیقوم-ھـ
الحوكمة.تقریرفيالواردةوالبیاناتالمعلوماتواكتمالبصحةاالدارةمجلسرئیسیقر

اإلدارةمجلسرئیس
الصایغفایقمیشیل
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