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 الشواورة تيسير خليفأحمد 
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  ولمدة أربع سنوات 30/4/2019تم إنتخاب مجلس اإلدارة الحالي بتاريخ 

 
 

  (30/4/2019سامر علي خليف الشواورة )حتى   
 (30/4/2019)حتى  ممثل شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م خالد محمد ضيف هللا المقابله  
 (30/4/2019)حتى  نصر عبدالغني محمود محمود  
 (30/4/2019)حتى ممثل شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م  أحمد علي خليف الشواورة 
 (30/4/2019)حتى  ممثل شركة الحور لإلستثمارات المتعددة معاذ مصطفى حسين عنايه  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم



 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، ، ،
ب بكم في ييساااارني الترحفإنه باألصااااالة عن نفسااااي وبالنيابة عن ضمءئي أع اااااة مجلس اإلدارة  

ئ الذ العشاااااارون و  الخامس ن أقدم لكم التقرير الساااااانوئ  وأذا اإلجتماع الساااااانوئ لللياة العامة للمساااااااهمينه
والخطة   31/12/2019للساااانة المنتلية في يت اااامن موجعا  عن أعمان وزنجاضات الشااااركة والبيانات المالية 

 بأحكام قانون الشركات والنظام األساسي للشركة. عمء  وذلك  2020المستقبلية لسنة 
 
 السادة المساهمين الكرام ، ، ،حضرات 

مات الدولية واإلقليمية عاني االقتصااااااااااد األردني بشاااااااااكل واضااااااااا  وجلي من تدا يات األض يما يعان 
يعتبر حجم الصاااااااااااااادرات األردنية قليل جدا   مقارنة بما يساااااااااااااتورد  األردن من الخارج  كونه  حيث والمحلية

 .يعتمد على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة
ومن المشااااااتل التي يواجللا االقتصااااااد األردني  ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي  ومعدالت 

انخفاض حجم المسااااعدات الخارجية وعوائد إيرادات الساااياحة كما أن  البطالة  وارتفاع معدالت ال ااارائب.
ارتفاع تكلفة إيواة  دور في تفاقم أضمات االقتصااااااد في األردن ف اااااء  عن وجود شااااابلات فسااااااد مالي فيلا.

ر با   الءجاين الساااوريين وفق ا للتقديرات الرسااامية بلغ عدد الءجاين الساااوريين الموجودين في المملكة ما ي ـقد 
وتلجأ الحكومة إلى فرض المعيد من ال رائب على الشعب بلدف ضيادة إيراداتلا؛ دون ليون الجئ. م 1.3

حان الحكومة هو حان الحكومات السابقة كحكومة جباية  فء ي وجد لديلا  البحث عن حلون جديدة مبتكرة.
  سياسات اقتصادية واجتما ية مستقلة وجديدة للتعامل مع المشاتل التي تواجللا.

على الرغم من تلك المصااااااااااااااااااعب التي يعاني منلا االقتصااااااااااااااااااد األردني  إال أنه ال يعان يتمتع حتى ا ن 
يتمث ل االسااتقرار في احتفا ه بربس سااعر  باالسااتقرار األمني  ويحافع على نوعم من االسااتقرار االقتصااادئ.

 .صرف عملته المحلية  الدينار  بالدوالر األمريكي

ية للشاااركة ال بد من أخذ جميع العوامل المة رة وخصاااوصاااا  األساااوا  المالية ولوضاااع خطس عمل إساااتراتيج
المحلية واإلقليمية والتي كان من الصاااااااااعب التنبة بمساااااااااارها باإلضاااااااااافة الى العوامل المة رة على أنشاااااااااطة 

 تخفيضتمحاولتلا  الشاااااااركات التابعة والحليفة بشاااااااكل أسااااااااساااااااي  والعمل على اإلساااااااتقرار المالي للشاااااااركة
ا تجا  الغير  تحقيق أقصاااى ايرادات ممكنة لصاااال  مسااااهميلا والعمل بأقل مساااتو  من المخا ر مديونيتل

 ل الفرص المتاحة ونواجه التحديات.نستغوأن لتخفيف أية عواقب غير مرغوب فيلا  
وبالنيابة عن ضمءئي أع اااااااااة مجلس اإلدارة أن أعرب لكم عن شااااااااكرئ وتقديرئ وختاما  يساااااااارني 

 المتواصل لشركتكم لتحقيق ما نصبو إليه جميعا .اضرتكم ودعمكم مة ل
ءلة الملك عبد ااااااااااالجبقيادة صاحب  قدم هذا الو ن الغاليتحقيق األهداف المرجو  وت  سأنوهللا ن

 ن الحسين المعظم حفظة هللا ورعا .ي بااااااهللا الثان
 رئيس مجلس اإلدارة

علي الشواورةمحمد   



 تقرير مجلس اإلدارة
 

 

 الشركة الرئيسية:  طةشأن .1
من غاياتلا اإلساااااااتثمار في   ت شاااااااركة اإلتحاد لإلساااااااتثمارات المالية كشاااااااركة مسااااااااهمة عامةأساااااااسااااااات

والعقارية وغيرها وذلك عن  ريق المبادرة  الصااانا ية  التجارية  العرا ية كافة اإلقتصاااادية  القطاعات
أو المساااهمة بلا واإلسااتثمار في بتأساايس المشاااريع اإلسااتثمارية أو المشاااركة في تأساايساالا أو تملكلا 

األساااالم والسااااندات واألورا  المالية المتداولة في بورصااااة عمان واألسااااوا  العالمية والتعامل بالعمءت 
 األجنبية.

 :في كل منها الجغرافية وعدد الموظفين الشركة أماكن
 –شااااارع ارتيريا  –أم أذينه  - من مركعها الرئيسااااي في مدينة عمان تعاون الشااااركة أعماللا ونشااااا اتلا

داخل أو خارج المملكة  ويبلغ عدد مو فيلا  فروعوليس للا أئ   ( الطابق الرابع6) رقم عمارة النبان
 مو فين. خمسة (2019بنلاية السنة )

 حجم اإلستثمار الرأسمالي 

  ا ت ل ممتلكاتللذ  السااااااانة وتمث ا  دينار  105,653,982 للشاااااااركة يبلغ حجم اإلساااااااتثمار الرأسااااااامالي
 مباني مةجر  وموجودات مالية بالقيمة العادلة.معدات  

 
 وطبيعة عملها ومجاالت نشاطاتها: للشركة والحليفة لتابعةا. الشركات 2

 -:الشركات الحليفة و/أو الزميلة فهي كالتالي
 (تابعةم.ع.م )شركة حاد إلنتاج التبغ والسجائر مصانع اإلتشركة  -أ

وماضالت في  ور تشاغيله والمباشارة في في العرا   2018سانة  قامت الشاركة بتأسايس مصانع تابع للا
تعويد الساااااو  العراقي بكافة واللدف منه ية خءن الربع الثالث من السااااانة الحالوالذئ سااااايكون اإلنتاج 

 شااااااااركةوالعمل على ضيادة ربحية الوضيادة مبيعات الشااااااااركة وتخفيض كلفة النقل  أنواع التبغ والسااااااااجائر
 . التبغ والسجائر بكافة أنواعهوالعمل جارم على فت  اسوا  جديدة. باإلضافة الى قيام الشركة بإنتاج 

% من إجمالي المبيعات  أما مبيعات التصاااااااااادير فقد 12.8شااااااااااكلت المبيعات المحلية ما نساااااااااابته وقد 
 % من إجمالي المبيعات.87.2شكلت ما نسبته 

للسااانة الساااابقة مليون دينار  19.091مليون دينار مقارنة مع  15.092 بلغ صاااافي حقو  المسااااهمين
 مليون ديناار مقاارنة مع 65.019 فقاد بلغات مجموع الموجودات أما %.20.947نسااااااااااااااااابتاه  نخفااضبا

  .%2.616نسبته  للسنة السابقة بانخفاض مليون دينار 66.765
من رأسااااااااااااامان الشاااااااااااااركة البالغ  %81.212وتبلغ نسااااااااااااابة مسااااااااااااااهمتنا  مو فا   131بلغ عدد مو فيلا 

وتمارس الشاركة نشاا لا من خءن مكاتبلا ومصاانعلا الواقعه في الجيعة/ سالم/دينار   15,083,657
 .( الطابق الرابع6عمارة النبان ) –شارع أرتيريا  –أم أذينة  –عمان ومكتب المساهمين في عمان 

 
 

 
 



 

 ()شركة تابعة شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م -ب

يتمثل نشاا  الشاركة باالساتثمار في األراضاي والعقارات وتطويرها وافراضها إلقامة المشااريع. كما ويبلغ 
البالغ  % من رأسااماللا37.662  وتبلغ نساابة مساااهمتنا في الشااركة المذكورة مو فا   19عدد مو فيلا 

 . سلم/دينار 42,065,129
م تعري ااااااااالا ألية مخا ر ناتجة عن تعمل الشاااااااااركة على دراساااااااااة عروض اساااااااااتثمارية جديدة مع عدو 

ة بالتعاماتلا تجا  البنوك الظروف السااااااااياسااااااااية واالقتصااااااااادية المحيطة  كما وتعمل الشااااااااركة على الوفا
 لا قدر المستطاع.  وتخفي 

( 6شاااااااااارع أرتيريا عمارة رقم ) –أم أذينة  –تمارس الشاااااااااركة نشاااااااااا لا في مقرها الرئيساااااااااي في عمان 
 في العقبة. للشركة دور في عمان وفرعو الكوموالشركات التابعة للا فند  
ة ليون دينار للساااااااااااااانة السااااااااااااااابقم 18.533مليون دينار مقارنة مع  18.139بلغت مطلوبات الشااااااااااااااركة 

 %.2.126نسبته  بانخفاض
انخفاض مليون دينار ب 52.777 مليون دينار مقارنة مع 51.756 حقو  المسااااهمينتما بلغ صاااافي 

 %.1.935نسبته 
 دينااااارا  مقااااارنااااة مع مليون  69.894 حيااااث بلغاااات% 1.985مجموع الموجودات بنسااااااااااااااااابااااة  انخفضو 

 للسنة السابقة.مليون دينار  71.310

 
 (.6عمارة رقم ) –أم أذينة  –اإلسكان المذكورة أعء  هو شارع أرتيريا  علما  بأن عنوان شركة 

  

 مكان  إسم الشركة التابعة

 التسجيل
 سنة

 التسجيل 
 نسبة

 الملكية 
 رأس المال
 )حصة/دينار(

 عدد النشاط الرئيسي

 الموظفين 
شـــــــركة الفيل   -ج

 لإلسكان ذ.م.م
17/5/2011 األردن  100%  أراضاااي واقامة الفلل  أشااابا  شاااراة 10,000 

تملااك الفلاال  وشاااااااااااااااقق ساااااااااااااااكنيااة  
ات   األراضااااااااااااااااي باناااااااااة الاماجاماعاااااااا
امتءك األراضااااااااااااااااي التجاااااااااريااااااااة  

 وتطويرها واستثمارها وافراضها.

- 



 : أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم -3
 علي خليف الشواورة  محمدالسيد/  .1

 رئيس مجلس اإلدارة:   المنصب 

  30/4/2019:  تاريخ الع وية 

 1982:  تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

  ب أسنان/ دمشقبكالوريوس . 

  الخبرات العملية
  6/7/2014اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر لغاية مدير عام شركة مصانع 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية: 
 شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م ع و مجلس إدارة 

 ع و مجلس إدارة شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م 

 
 السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود  .2

 مجلس إدارةنائب رئيس :   المنصب 

  30/4/2019:  تاريخ الع وية 

 23/7/1981 : تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج
  2004بكالوريوس مالية ومصرفية 

 : الخبرات العملية
 رجل أعمان  خبرات مصرفية 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية: 
  شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.مع و مجلس إدارة 

  شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.مع و مجلس إدارة 

 

 السيد/ معاذ مصطفى حسين عناية .3

        ع و مجلس اإلدارة: المنصب 

  : 30/4/2019تاريخ الع وية 

  :   19/5/1981تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

  2005الجامعة األردنية  –ماجستير محاسبة 

 :العمليةالخبرات 
  (1/3/2017مدير عام شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م )من 
  21/2/2017 شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م حتى –مدير إدارة المشتريات والتعويد 

 2008-2015 –  المكتب العراقي لءستشارة واإلعمان –مدير مالي 

 
 2007-2008   دار اإلفتاة –محاسب 



 2006-2007 مدرس محاسبة في كلية المجتمع العربي 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية: 
  شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.مع و مجلس إدارة 

 

 خليف الشواورة تيسيرأحمد السيد/  .4

 ع و مجلس اإلدارة:  المنصب 

  : 30/4/2019تاريخ الع وية 

  :   1980تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

  2008بكالوريوس كلية العلوم التربوية 

 :الخبرات العملية
  2012-2010وضارة التربية والتعليم 

 أعمان حرة في مجان التجارة 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية:   
  شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.مع و مجلس إدارة 

 

  جميل عقله الرواشدةنزير السيد/  .5

 ع و مجلس اإلدارة:  المنصب 

 30/4/2019:   تاريخ الع وية 

   1969:   تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

 1997 اللند -جامعة راجستان  – بكالوريوس ادارة 

 :الخبرات العملية
  1/1/2017نائب مدير عام شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر من 

  31/12/2016مدير الدائرة اإلدارية في شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر لغاية 

 / 2011-1999مةسسة المنا ق الحرة 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية: 
  اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.مشركة ع و مجلس إدارة 

 
 (30/4/2019)حتى السيد/ سامر علي خليف الشواورة *

 رئيس مجلس اإلدارة:   المنصب 

  25/4/2015:  تاريخ الع وية 

 13/8/1973:  تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

  1995قانون  بكالوريوس 

 
 : الخبرات العملية



  1998معاولة ملنة المحاماة منذ. 
 مستشار قانوني لعدة شركات 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية: 
  مجلس إدارة شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.مرئيس 

 
 (30/4/2019*السيد/ خالد محمد ضيف هللا المقابله )حتى 

 نائب رئيس مجلس إدارة:   المنصب 

  25/4/2015:  تاريخ الع وية 

 1978 : تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج
  1999جامعة اليرموك  -محاسبة  بكالوريوس 

 : الخبرات العملية
  2004-2001 ءن ابو غعاله  –مدقق حسابات رئيسي 

  2006-2004بورصة عمان  –مدير الرقابة والتفتيش 

  8/3/2015-6/7/2014مدير تنفيذئ لشركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر من 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية: 
  لإلستثمارات المالية م.ع.مالشركة العربية 

 
 *السيد/ أحمد علي خليف الشواورة

 ع و مجلس اإلدارة:  المنصب 

  : 25/4/2015تاريخ الع وية 

  :   1984تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

 دكتورا  هندسة كلربائية 

 :الخبرات العملية
  31/12/2016حتى   م.ع.ممدير عام شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر 

 
 : منهمواحد ونبذة تعريفية عن كل  ذوي السلطة التنفيذية اإلدارة العلياأشخاص أسماء ورتب 

 30/4/2019حتى  السيد/ محمد علي خليف الشواورة  -
 المدير العام   المنصب : 

  6/7/2014:  تاريخ التعيين 

 1982:  تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

  ب أسنان/ دمشقبكالوريوس . 

 
  الخبرات العملية



  6/7/2014مدير عام شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر لغاية 

 عضو مجلس إدارة الشركات والمؤسسات التالية: 
 ع و مجلس إدارة شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م 

  األراضي م.ع.مع و مجلس إدارة في شركة اإلتحاد لتطوير 

 

 يغمور يوسفإياد حمدي السيد/  -
 المدير المالي   المنصب : 

  1/11/2012:  تاريخ التعيين 

 1974:  تاريخ الميءد 

 الشهادات العلمية وسنة التخرج

  2000ماجستير محاسبة 

 1996 بكالوريوس محاسبة الجامعة األردنية. 

 الخبرات العملية
 2003للصناعات االلكترونية مدير مالي في مجموعة الشر  األوسس  -
 2006مدير مالي شركة الشراع للتطوير العقارئ  -
 

 * يتم تعبئة الشواغر وفقًا لحاجات العمل.
 منصب المدير العام شاغر في الوقت الحاضر*

 * منصب نائب المدير العام شاغر في الوقت الحاضر.
 مهام مدير العمليات والتطوير. –* يتولى المدير المالي باإلضافة لمهامه 

 
مقارنة مع  31/12/2019في فأكثر كما  %5ما نسبته  يملكون كبار مالكي األسهم والذين . 4

 :السنة السابقة
 2018 2019 كبار مالكي األسهم

 النسبه % عدد األسهم النسبة % عدد األسهم
 %33.827 16,913,493 %30.872 15,436,076 السيد/ سامر علي خليف الشواور -1

 %0.020 10,000 %8.190 4,095,100 السادة/ شركة اإلتحاد لتطوير األراضي -2

 %8.822 4,410,938 %8.136 4,067,838 السيد/  محمد علي خليف الشواور  -2

 %5.748 2,874,056 %5.998 2,998,955 السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود -3

 
 ضمن قطاع نشاطها الوضع التنافسي للشركة  .5

 حيثالشااركة ونشااا اتلا المتعلقة باإلسااتثمارات  فإنلا تعمل في جو من التنافس   بالنظر الى  بيعة عمل
 حصة الشركة من السو  محليا  أو خارجيا .ال يوجد احصائيات تحدد 

 



% فأكثر 10عمالء رئيسين محليًا أو خارجيًا يشكلون  الشركة على موردين و/أوال تعتمد  .6
 من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

 
متيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب احماية حكومية أو  أية وجديال  -أ. 7

 .األنظمة أو غيرهاو القوانين 

 .الشركةتم الحصول عليها من قبل ال يوجد أي براءات إختراع أو حقوق إمتياز  -ب

 
لها أثر مادي على أو غيرها قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية ال يوجد أي  -أ. 8

 .عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية

 ال تنطب  معايير الجودة الدولية على الشركة. -ب
  



 
 

 )األم( الهيكل التنظمي للشركة )أ( -9
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

نائب المدير العام

المدير المالي 
واالداري 

المالية 
والتقارير

االدارية 
وشوؤن الموظفين قسم المساهمين العالقات 

العامة

مدير االستثمار

االستثمار في االسواق 
المالية االستثمار المباشر االستثمار

العقاري 

دائرة مالية الشركات
والتسوي 

مدير العمليات 
وتطوير األعمال 

مسؤول العمليات
مسوؤل 

انظمة المعلومات

 لجنة التدقيق اللجنة التنفيدية
 

 مجلس االدارة

 المدقق الداخلي امين سر المجلس المدير العام
 



 الهيكل التنظيمي لشركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



  



 فئات مؤهالتهم)ج(  )األم( والشركات التابعة لها عدد موظفي الشركة ب()
 وفيما يلي جدون يبين فاات مةهءتلم:ين مو ف 5يبلغ عدد مو في الشركة 

 عدد موظفي المؤهل العلمي
 الشركة األم 

عدد موظفي شركة مصانع اإلتحاد 
 إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

 )شركة تابعة(

عدد موظفي شركة اإلتحاد 
 لتطوير األراضي م.ع.م

 )شركة تابعة(
 - - - دكتوراه
 1 2 1 ماجستير
 5 32 3 بكالوريوس
 1 7 - دبلوم مجتمع
 - 15 - دبلوم مراكز

 12 75 1 وما دون  ثانوية عامة
 19 131 5 المجموع

 وسيتم ملئ الشواغر المتوفرة في الليكل التنظيمي حسب حاجة الشركة.
 
 التأهيل والتدريب لموظفي الشركة برامج( د)

 .2019السنة المالية خءن  م الشركة باجراة أئ برامج تأهيل وتدريب لمو في الشركة لم تق
 

 لها المخاطر التي تتعرض الشركة .10
تتعرض اإلساااتثمارات الخارجية  ساااتنادا  الى  بيعة نشاااا  الشاااركة وبخاصاااة في مجان اإلساااتثمارات الماليةا

ونظرا  إلمكانية تقلب أساااااااااعار المقيمة بالعمءت الرئيساااااااااية العالمية الى تذبذب أساااااااااعار صااااااااارف العمءت  
األسلم األمر الذئ قد ية ر على فر  تقييم اإلستثمارات الحرة وعلى بند الدخل الشامل وحقو  المساهمين  

 بعا  للبنك المركعئ.باإلضافة الى تغير أسعار فوائد األقتراض ت

 

 اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية -أ. 11 

 في إساااااااتثماراتلا اإلساااااااتراتيجية في كل من شاااااااركة مصاااااااانع اإلتحاد إلنتاج التبغ  بلغت مسااااااااهمة الشاااااااركة
 .2019نلاية عام في % 37.662% وشركة اإلتحاد لتطوير األراضي بنسبة 81.212والسجائر بنسبة 

 

 .2019أية أحداث هامة مرت على الشركة خالل السنة المالية  -ب

  بإ فاة خسااااائر الشااااركة المتراتمة  20/8/2019قامت الشااااركة بإجتماعلا غير العادئ والذئ عقد بتاريخ
ديناار من مبلغ االحتياا ي االختياارئ ومبلغ االحتياا اات  14,740,167بمبلغ   31/12/2018تماا في 

 16,734,524االخر  ومبلغ االحتيا ي االجبارئ  بحيث يصاب  رصايد الخساائر المتراتمة بعد اال فاة 
دينار ورصاااااااايد االحتيا ي االختيارئ صاااااااافر ورصاااااااايد االحتيا ات االخر  صاااااااافر  ورصاااااااايد االحتيا ي 

 .28/8/2019ة الشركات على هذا القرار بتاريخ وقد وافقت دائرة مراقب االجبارئ صفر
  



يوجد أي َأثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل الســـــــــنة المالية وأن  . ال12
 العمليات التي قامت بها الشركة هي من طبيعة أنشطتها وغاياتها.

حقوق المساهمين واألرباح الموزعة وصافي  الخسائر المحققه وأ. السلسة الزمنية لألرباح 13
 -وأسعار األوراق المالية للسنوات الخمس األخيرة:

 
 السنة البيان

2015 2016 2017 2018 2019 

صافي األرباح أو )الخسائر(  -أ
 بعد المخصصات والضرائب

(3,995,753) (1,873,737) (4,258,469) (1,915,931) (8,900,323) 

 - - - - - األرباح النقدية الموزعة -ب
 50,636,699 70,166,659 68,218,155 73,327,031 75,547,514 صافي حقوق المساهمين -ج

 1.190 1.100 1.170 1.150 1.330 سعر اإلغالق في نهاية العام -د

 
 2019تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية . 14
 

         2019        2018 
 139,197,516          125,230,293    مجموع الموجودات 

 -مفصلة على النحو التالي:
  12,253,036  1,070,801  نقد وأرصدة لدى البنوك -

  10,759,079  8,746,810     مخزون  -
  20,999,868  9,696,880  ذمم وأرصدة مدينة أخرى  -

  57,328  61,820  موجودات مالية بالقيمة العادلة -
   من خالل األرباح والخسائر

  1,933,522   152,866  بالقيمة العادلة موجودات مالية -

    من الدخل الشامل االخر
   3,647,535  3,647,535  موجودات غير ملموسة -
  70,536,101  84,509,063  استثمارات عقارية ومشاريع -

     تحت التنفيذ 
  18,998,658  17,341,537   ممتلكات ومعدات -

  69,030,857  74,593,594    مجموع المطلوبات  

 70,166,659  50,636,699    حقوق المساهمين  

  (1,915,931)  (8,900,323)    )خسائر( أرباح الفترة 

   



 -:2019مجموعة من النسب المالية التي تبين المركز المالي للشركة في نهاية السنة المالية 
 2018 2019 اسم النسبة

 (%1.376) (%7.107) العائد على اإلستثمار

 %(2.73) %(17.577) العائد الى حقو  المساهمين
 %(3.83) %(17.8) العائد الى رأس المان

 0.784 1.175 القيمة السوقية الى الدفترية )مر (
 %49.592 %59.565 نسبة المديونية

 
  :. التطورات المستقبلية الهامة15
 .2020أية توسعات أو مشروعات جديدة خالل العام ال توجد  -أ

 وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة: 2020الخطة المستقبلية للشركة للعام  -و ج -ب
 .تخفيض المديونية وتععيع قدرة الشركة على الوفاة بالتعاماتلا تجا  الغير 

  الشركةمتابعة تطورات الشركات اإلستراتيجية بما يحقق مصلحة. 
 .ممارسة نشا ات الشركة بأقل مستو  من المخا ر تجنبا  للعواقب غير المرغوب بلا 

  تنفيذ السياسات االستثمارية في  ل أوضاع السو  المتغيرة لتحقيق التكامل االستراتيجي في
 إدارة المحافع اإلستثمارية المالية والعقارية وغيرها.

   على موجودات الشركة وتنميتلاالتركيع على سءمة وسيولة اإلستثمار حفا ا. 
 

 . أتعــاب التدقيــ 16

بلغت أتعاب حيث   والشركات التابعة للا السادة /إرنست ويونغ )األم(ق بيانات الشركة المالية تولى تدقيي
عن السنة  )غير شاملة ل ريبة المبيعات(للا  تابعهلرات المالية والشركات ااإلتحاد لإلستثما لشركةالتدقيق 
 : 2019المالية 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المبلغ/دينار إسم الشركة
 20,000 شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية )الشركة األم(

 25,000 والشركات التابعة لها  شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

 15,000 والشركات التابعة لها شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م



 : ملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. أ( عدد األوراق المالية الم17
 

  
 

)حتى  عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة )الزوجة واألوالد القصر(ب( 
30/4/2019) 

 2018 2019 الجنسية الصفة اإلسم

 594,900 - األردنية ابنة علياء سامر علي الشواورة .1

 8,160 8,160 األردنية ابن علي سامر علي الشواورة .2

 
 -التنفيذية:ذوي السلطة  ( عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العلياج

 2018 2019 الجنسية الصفة االسم

 المدير العام  محمد علي خليف الشواورة
 30/4/2019حتى 

 4,410,938 4,067,838 األردنية

 
عن العامين  ذوي السلطة التنفيذية أية مساهمة من قبل أقارب أشخاص اإلدارة العليا د( ال يوجد

 .2018و 2019

 

 
 

 

 2018 2019 الجنسية الصفة اإلدارةأعضاء مجلس * 

 4,410,938 4,067,838 األردنية الرئيس محمد علي خليف الشواورة السيد/ 1.

 2,874,056 2,998,955 االعراقية نائب الرئيس . السيد/ نصر عبد الغني محمود محمود2

 24,200 10,000 األردنية ع و .السيد/ معاذ مصطفى حسين عناية 3

 مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م شركة. السادة/4
 ويمثلها السيد/ نزير جميل عقله الرواشدة   

 األردنية ع و
 األردنية

1,916,513 
 

288 
1,879,723 

 

6,150 

 83,800 152,500 األردنية ع و .السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة5

 16,913,493 15,436,076 األردنية الرئيس (30/4/2019سامر علي خليف الشواورة )حتى السيد/ *

 (30/4/2019)حتى  شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م*السادة/ 
 خالد محمد ضيف هللا المقابلهويمثلها السيد/   

 نائب 
 الرئيس 

 األردنية
 األردنية

4,095,100 
 

- 
10,000 

 

- 
 شركة الحور لإلستثمارات المتعددة   /السادة *
 (30/4/2019معاذ مصطفى حسين عناية )حتى ويمثلها السيد/    

 األردنية ع و
 األردنية

1,396,831 
 

- 
1,214,988 

 

- 
 شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م*السادة/

 (30/4/2019)حتى  ويمثلها السيد/ أحمد علي خليف الشواورة  
 األردنية ع و

 األردنية
1,916,513 

 

1,594,845 
1,879,723 

 

1,705,912 



 : أسماء ومساهمة الشركات المسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ه(

 

 

أو  * ال يوجد أئ شركات أخر  مسيطر عليلا من قبل باقي أع اة مجلس اإلدارة بصفتلم الشخصية
 المعنوية.

عن  و( ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية
 .2018و 2019العامين 

عن العامين ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أقرباء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  ز(
 .2018و 2019
عن  ذوي السلطة التنفيذية اإلدارة العلياوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص ال ي ح(

 .2018و 2019العامين 
   

 2019العام  خالل مجلس اإلدارةوأعضاء  رئيسكل من  يتمتع بها زايا والمكافآت التيـلما - 18
أجور وأتعاب ورواتب  خءن العام أئ ع و من أع اة مجلس اإلدارة أية  لم يتقاض -أ

2019. 
 .2019مكافآت خءن العام أئ ع و من أع اة مجلس اإلدارة أية  لم يتقاض  -ب
أية مبالغ دفعت للم كنفقات سفر وانتقان  أئ ع و من أع اة مجلس اإلدارة لم يتقاض -ج

 .2019خءن العام داخل المملكة وخارجلا 
 
 2019العام  خالل ذوو السلطة التنفيذية أشخاص اإلدارة العليايتمتع بها زايا والمكافآت التي ـلما
 و ب :أجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغير :-أ

 وغيره المكافآت   الرواتب الوظيفة اإلدارة العليا
 - 52,500 (30/4/2019)حتى المدير العام  محمد علي خليف الشواورة 
 - 28,000 المدير المالي إياد حمدئ يوسف يغمور 

 .2019ام خءن العأية مبالغ دفعت للم كنفقات سفر وانتقان داخل المملكة وخارجلا  ولم يتقاض-ج
 
 

عدد اإلسهم كما في   الشركة المسيطر عليها المنصب اإلسم
31/12/2019 

عدد اإلسهم كما في  
31/12/2018 

الســــــــيد/ ســـــــــامر علي خليف 
 الشواوره

 

 

رئيس مجلس 
 اإلدارة
حتى 

30/4/2019 

شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج 
 التبغ والسجائر

221,726 434,436 

شركة اإلتحاد لتطوير 
 األراضي

1,479,140 2,303,014 



 ومن  ال يوجد تبرعات :2019والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية  التبرعات -19
 دفعتلا الشركة خءن السنة المالية.

 

مع الشـــركات التابعة أو المصـــدرة ال يوجد أية عقود أو مشـــاريع أو ارتباطات عقدتها الشـــركة )أ(  .20
  .الحليفةالشقيقة أو 

أو مجلس اإلدارة رئيس  المصــدرة مع ال يوجد أية عقود أو مشــاريع أو ارتباطات عقدتها الشــركة )ب( 
 قاربهم.أ مجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أوالأعضاء 

 

 مساهمة الشركة في حماية البيئة . 21
مساهمة مباشرة في حماية البياة إال أنلا تساهم من خءن الشركات الحليفة والعميلة في ال يوجد للشركة 

 حماية البياة المحلية.

 

 مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
( فإن الشااااااركة تساااااااهم في البياة والمجتمع المحلي بفاعلية من خءن 19باإلضااااااافة الى ما ذكر في البند )

والعميلة أئ من خءن مساااااااااهماتلا اإلسااااااااتراتيجية  وكذلك بالتبرع والمساااااااااهمة المباشاااااااارة الشااااااااركات الحليفة 
للمةسااااااسااااااات األهلية والرساااااامية التي ت عنى بخدمة المجتمع المحلي وتطوير  وذلك إيمانا  بالدور اإلجتماعي 

  للشركات المساهمة الى جانب دورها اإلقتصادئ.



جوهرية قد تؤثر على اســـــــتمرارية الشـــــــركة خالل  يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أية أمور -22
 .2020 السنة المالية التالية

 

مســـــــــؤوليته في اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في يقر مجلس اإلدارة ب -23
  .الشركة

 

 رئيس مجلس اإلدارة     نائب الرئيس        عضـو  

 الشواورة محمد                 نصر محمود            نزير الرواشدة      
 
 
 

      وــعض     وــعض     

           احمد الشواورة                     معاذ عنايه          

 
 
 

نقر نحن الموقعين أدناه بصـــــــــحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير  -24
 السنوي 

 
  رئيس مجلس اإلدارة                    المدير المالي  

     محمد الشواورة               إياد يغمور       
 

 



 (17)المادة رقم  تقرير الحوكمة
 

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبي  أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في  -أ
 الشركة

المالية بأن الحوكمة تشكل عامء  أساسيا  عمء  بأسس وقواعد الحوكمة وزيمانا  من شركة اإلتحاد لإلستثمارات 
للنجاح والتطور في األعمان باإلضافة الى إهميتلا عالميا  بحيث ت ععض  قة المستثمرين والمتعاملين واأل راف 

 ذات العءقة بالشركة وأي ا  المنظمات والمةسسات العالمية.
ت المصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة تم  الشركة على االلتعام وتطوير نظام حوكمة فعان توعليه  عمل
يتءةم ويتناسب مع  بيعة أعمان الشركة ويكفل المةسسية في العمل مع كافة   28/9/2010بتاريخ 

 المحاسبة والمسةولية. األ راف. باإلضافة الى مبادئ الشفافية في اإلفصاح  الرقابة الداخلية 
قانون هياة األورا  والتشريعات الصادرة بمقت ا  والى وبما أن قواعد الحوكمة تستند وبشكل أساسي الى 

قانون الشركات باإلضافة الى المبادئ الدولية التي وضعتلا منظمة التعاون اإلقتصادئ والتنمية  ونظرا  
لتطبيق الشركة ومراعاة كافة القوانين والتشريعات المحلية والدولية فإن الجعة األتبر من قواعد الحوكمة 

 الشركة. يطبق من قبل

 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو  -ب
 تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل

 مستقل/غير مستقل تنفيذي/غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة
 غير مستقل تنفيذئغير    علي خليف الشواورة محمد /السيد

 مستقلغير  غير تنفيذئ عبدالغني محمود محمودالسيد/ نصر 
 مستقلغير  غير تنفيذئ السيد/ معاذ مصطفى حسين عناية

 غير مستقل غير تنفيذئ السادة/ شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م

 غير مستقل غير تنفيذئ السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة

 غير مستقل غير تنفيذئ (30/4/2019)حتى   *السيد/ سامر علي خليف الشواورة
 غير مستقل غير تنفيذئ (30/4/2019*السادة/ شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م )حتى 

 غير مستقل غير تنفيذئ (30/4/2019*السادة/ شركة الحور لإلستثمارات المتعددة )حتى 
 

أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير  -ج
 تنفيذي ومستقل أو غير مستقل

 مستقل/غير مستقل تنفيذي/غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارةممثل 
 السادة/ شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر 

 الرواشدةر جميل عقله ويمثللا السيد/ نعي
 

 غير تنفيذئ

 
 مستقلغير 

 (30/4/2019)حتى  *السادة/ شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م
 ويمثللا السيد/ خالد محمد ضيف هللا المقابلة 

 
 غير تنفيذئ 

 
 مستقلغير 

   *السادة/ شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م



 غير مستقل غير تنفيذئ (30/4/2019)حتى ويمثللا السيد/ أحمد علي خليف الشواورة 
 (30/4/2019)حتى   *السادة/ شركة الحور لإلستثمارات المتعددة
 ويمثللا السيد/معاذ مصطفى حسين عناية

 
 غير تنفيذئ

 
 مستقل

 
 المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها -د

 
 المدير العام 30/4/2019حتى  السيد/ محمد علي خليف الشواورة
 المدير المالي السيد/ إياد حمدئ يوسف يغمور

 
جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة  -ه

 العامة إن وجدت
 

 
 

 
 

 

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة -و
 المدير المالي السيد/ إياد حمدئ يوسف يغمور

 
 أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة -ز

            لجنة التدقيق -
 لجنة الحاتمية المةسسية -

       لجنة الترشيحات والمكافآت -
 لجنة إدارة المخا ر -

 الشركات المساهمة العامة المحدودة عضو مجلس اإلدارة
 مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.مشركة  علي خليف الشواورة محمد /السيد

 شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م
 شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م يد/ نصر عبدالغني محمود محمودالس

 شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م
  العقارئ م.ع.م الشركة اإلنتقائية لإلستثمار والتطوير معاذ مصطفى حسين عنايهالسيد/ 

 شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م
 شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة
 شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع. السيد/ نعير جميل عقله الرواشدة

 اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.مشركة مصانع  30/4/2019السيد/ سامر علي خليف الشواورة حتى 
 الشركة العربية لإلستثمارات المالية م.ع.م 30/4/2019السيد/ خالد محمد ضيف هللا المقابلة حتى 



 

اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقي  ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو  -ح
 المحاسبية

 ( رئيسالسيد/ نصر عبدالغني محمود محمود)ًا 
 2004ومصرفية بكالوريوس مالية 

 رجل أعمان  خبرات مصرفية
 

 ( عضواً السيد/ محمد علي خليف الشواورة) 

 . ب أسنان/ دمشقبكالوريوس 

 6/7/2014مدير عام شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر لغاية 

 )السيد/ معاذ مصطفى حسين عنايه )عضوًا 

 2005الجامعة األردنية  –ماجستير محاسبة 

 (1/3/2017اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م )من  مدير عام شركة
 21/2/2017 شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر م.ع.م حتى –مدير إدارة المشتريات والتعويد 

 المكتب العراقي لءستشارة واإلعمان –مدير مالي  – 2008-2015

 دار اإلفتاة –محاسب   2007-2008

 المجتمع العربيمدرس محاسبة في كلية  2006-2007

 اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر -ط 
 لجنة الترشيحات والمكافآت

 رئيسا    علي خليف الشواورة محمدالسيد/
 ع وا    معاذ مصطفى حسين عنايهالسيد/ 
 ع وا    احمد تيسير خليف الشواورةالسيد/ 

   لجنة الحاكمية المؤسسية 
 رئيسا    الشواورة علي خليف  محمدالسيد/ 
 ع وا    نصر عبدالغني محمود محمودالسيد/ 
 ع وا    نعير جميل عقله الرواشدةالسيد/ 

 لجنة إدارة المخاطر
 رئيسا    نصر عبدالغني محمود محمودالسيد/ 
 ع وا    معاذ مصطفى حسين عنايهالسيد/ 

 ع وا    عقله الرواشدةنعير جميل لسيد/ ا
 
 عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين –ي 

 لجنة التدقي  )تم عقد أربع اجتماعات(
 نصر عبدالغني 

 محمود محمود
علي خليف محمد 

 الشواورة
معاذ مصطفى 
 حسين عنايه

 4/4 4/4 4/4 عدد حضور/عدد االجتماعات



 (وبحضور جميع األعضاء والمكافآت )تم عقد اجتماعينلجنة الترشيحات 
 (وبحضور جميع األعضاء اجتماعينلجنة الحاكمية المؤسسية )تم عقد 

 (وبحضور جميع األعضاء اجتماعينلجنة إدارة المخاطر )تم عقد 
 عدد اجتماعات لجنة التدقي  مع مدق  الحسابات الخارجي خالل السنة -ك

 2019تم عقد أربع اجتماعات خءن سنة 
 
 

 
 

 

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين –ل 
 2019اجتماعات خءن العام  سبعةتم عقد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رئيس مجلس اإلدارة

 علي خليف الشواورة محمد

 محمد علي  
 خليف الشواورة

 نصر عبدالغني
 محمود محمود

معاذ مصطفى 
 حسين عناية

احمد تيسير خليف 
 الشواورة
 

نزير جميل 
 الرواشده عقله

 عدد اإلجتماعاتعدد ح ور/
 

5/7 6/7 7/7 5/7 5/7 

 سامر علي خليف الشواورة 
 30/4/2019حتى 

 ضيف هللا المقابلة  خالد محمد
 30/4/2019حتى 

 احمد علي خليف الشواورة
 30/4/2019حتى 

 0/7 1/7 2/7 عدد ح ور/عدد االجتماعات


