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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

  السادة مساهمي شركه مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر المحترمين
تماع الهيئة في اج رحب بكمأ كوادر الشركةكافة اإلدارة التنفيذية و و أعضاء مجلس االدارة كافة باسمي وباسم 

لية وتطلعات ض استعر ال 31/12/2019عن العام المنتهي في  س والعشرون سادالعامة للشركة ال لما النتائج ا
التبغ والسجائر ووعيها للتحديات واآلفاق  جانتاالشركة وخطتها المستقبلية ضمن استراتيجيتها وفهمها لبيئة 

 والفرص التي تعيشها الشركة على وجه الخصوص.
القت الظروف المحيطة باألسواق التقليدية للشركة بظاللها على النتائج المالية، فمع استمرار اوضاع كل من 

لسيولة  العراق وسوريا حملت الشركة أعباًء اضافية تمثلت في طول الفترة التشغيلية والذي أثر على مستويات ا
والربحية وعلى الرغم من ذلك فقد حافظت الشركة على حصة جيدة من هذه األسواق من حيث حجم المبيعات 

 واالنتشار من ناحية ومستوى معقول من المخاطرة البيعية والتسويقية من ناحية أخرى.
لذي أدى الى تأخر علمية اإلنتاج في األمر اونتيجًة للظروف اإلقتصادية والصراعات القائمة في العراق 

لربع  28/3/2018مصنع العراق الذي قامت الشركة بتأسيسه بتاريخ  ا ومن المتوقع مباشرة اإلنتاج فيه خالل 
السوق العراقي بكافة أنواع التبغ والسجائر مما يعمل على توسيع  تزويدوالهدف منه الثالث من السنة الحالية 

يحصل هناك وفر كبير في التكاليف ومن المتوقع أن يعود ذلك بأرباح جيدة على  وبالتالي ،البيعيهالقاعدة 
  الشركة.

 
نتاج التبغ كما يشرفنا أن نستعرض معكم أهم األحداث واالنجازات التي مرت بها شركة مصانع اإلتحاد إل

 :2019 والسجائر خالل العام
، في حين 2018دينار للعام  66,765,296دينار مقارنة مع  65,018,748 الشركةموجودات بلغ مجموع 

أما حقوق ، 2018للعام دينار  47,674,491 دينار مقارنة مع 49,926,908 بلغت المطلوبات مبلغ
 .2018دينار للعام  19,090,805 دينار مقارنة مع 15,091,840 المساهمين فقد بلغت
لسنة 2018اً للعام دينار  1,401,169 ديناراً مقارنة مع (752,207) كما بلغ مجمل الربح ، كما بلغت خسارة ا

، كما بلغ مجموع الدخل الشامل للسنة 2018دينارًا للعام  (4,550,143)( دينارًا مقارنة مع 3,959,355)
 . 2018ديناراً  للعام  (6,103,525)( ديناراً مقارنة مع 3,998,965)

التجارية في عدد من البلدان مما يزيد من هذا وما زالت الشركة تعمل على تسويق منتجاتها وانتشار عالماتها 
 قدرة الشركة وتميزها في قطاع صناعة الدخان والسجائر.

إن تنمية حقوق الملكية وتعظيمها من حيث نمو الموجودات وتحقيق األرباح وتوزيعها لهو الهدف الذي يسعى 
اتيجية مدروسة على أسس واقعية إليه مجلس اإلدارة وإدارتها التنفيذية والذي سيتحقق إن شاء هللا ضمن استر 

 موضوعية وعلمية ومهنية في بيئة أعمال صناعة الدخان والسجائر.
يجمعنا وإياكم في السنوات القادمة وقد حققت الشركة تطلعاتكم وأهدافكم بفضل تواصلكم راجين من هللا أن 

لمعظم حفظه هللا الجاللة الملك ع واثراءكم لمسيرة الشركة في بلدنا األردن في ظل قيادة صاحب بدهللا الثاني ا
  .ورعاه

 رئيس مجلس اإلدارة
 سامر الشواورة      



 تقرير مجلس اإلدارة 
 

 
 نشاطات الشركة الرئيسية .1

والمعسل والسيجار  ن غايات الشركة الرئيسية هي إنتاج وتصنيع التبغ والتمباك والسجائرإ
ها وأعمـال الطباعـة المتعلقـة بهـا فعلى إختالف أنواعهـا وأصـنا وتبوغ الغليون وتبوغ المضغ

  كة االردنية الهاشمية.والمتفرعة عنها وذلك داخل وخارج الممل
 

 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها        
األردن  –عمـان  /تمارس الشركة نشاطها مـن خـالل مكاتبهـا ومصـانعها الواقعـة فـي الجيـزة 

 ،الرابـع( الطـابق 6رقـم ) عمـارة – شـارع أرتيريـا   ذينـةأم أ –ومكتب المساهمين في عمـان 
 .31/12/2019موظفًا كما في  131وبلغ عدد موظفي الشركة 

 
 حجم اإلستثمار الرأسمالي       

ــتثمار ي ــتثمار الشـــركة فــــي  46,412,374 الرأســـماليبلـــغ حجـــم االســ ــارًا والـــذي يمثـــل اســ دينــ
 ودات مالية بالقيمة العادلة.راضي والعقارات وموجاألالمعدات، و  الممتلكات

 

  الشركات التابعة والحليفة للشركة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطاتها: -2
دينـار   50,000األصـيل لتسـويق منتجـات المعسـل والسـجائر )ذ.م.م( ورأسـمالها  شركة -1

 .%100بنسبة ملكية 

ــاد للصــناعات المتطـــورة ) -2 ملكيـــة  دينـــار بنســبة 100,000( ورأســمالها ذ.م.مشــركة اإلتحـ
100.% 

يـار دينـار عراقـي بنسـبة مل 5)ذ.م.م( ورأسـمالها السكائر والتبـوغ الشركة الفضية إلنتاج  -3
 % من رأس المال.50ملكية 

 



 : كل منهمنبذة تعريفية عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة و  -3
 اسم عضو مجلس اإلدارة

 المنصب
 تاريخ

 العضوية 
 تاريخ 
 الميالد

المؤهالت 
 العلمية 

 التخرجسنة و 

 عضوية مجالس أدارة الخبرات العملية

 سامر علي خليف الشواورة
 رئيس مجلس اإلدارة

 بكالوريوس قانون  13/8/1973 29/4/2017
1995 

 مستشار قانوني لعدة شركات
 .1998مزاولة مهنة المحاماة منذ 

- 

 نصر عبدالغني محمود محمود
 نائب الرئيس

بكالوريوس مالية  23/7/1981 29/4/2017
 2004ومصرفيه 

 شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية  رجل أعمال، خبرات مصرفيه
 إلتحاد لتطوير األراضي شركة ا

 ناجي منشد شاتي الدلفى
 عضو مجلس إدارة

 الشركة الوطنية للصناعات الغذائية - مؤهل أكاديمي 26/4/1960 29/4/2017
 عضو مجلس األعمال الوطني العراقي

 نايهمعاذ مصطفى حسين ع
 عضو مجلس إدارة

 ماجستير محاسبة  19/5/1981 24/5/2018

2005 
ركة اإلتحاد لتطوير مدير عام ش

 .(1/3/2017)من األراضي 

مدير إدارة المشتريات والتزويد 
حاد إلنتاج التبغ شركة مصانع اإلت

 .21/2/2017 حتى والسجائر

المكتب  –ماليمدير –2008-2015
 .العراقي لالستشارة واإلعمال

 دار اإلفتاء–محاسب2007-2008

مدرس محاسبة في  2006-2007
 .كلية المجتمع العربي

 شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية م.ع.م

 

 محمد علي خليف الشواورة
 عضو مجلس إدارة

بكالوريوس طب  1982 29/4/2017
 اسنان

مدير عام شركة اإلتحاد 
حتى  م.ع.م لإلستثمارات المالية

30/4/2019 

 اد لإلستثمارات المالية م.ع.مشركة اإلتح
 م.ع.مشركة اإلتحاد لتطوير األراضي 

 
 -كل واحد منهم:ونبذة تعريفيه عن  العليااإلدارة أسماء ورتب 

 1969تاريخ  الميالد  نزير جميل عقلة الرواشدة
 الهند   -جامعة راجستان /1997بكالوريس إدارة 

 1/12/2011تاريخ التعيين 

 1/1/2017من بارًا اعتنائب المدير العام 
 31/12/2016اإلدارية لغاية  مدير الدائرة

 مؤسسة المناطق الحرة. /1999-2011
 1976تاريخ الميالد  رامي سالم دياب نصار

 جامعة  العلوم التطبيقية. –بكالوريوس محاسبة  
 1/12/2011تاريخ التعيين 

  2011 /1/12منذ  الدائرة الماليةمدير 
 شركة استثمار للخدمات المالية - : محلل مالي 2010-2011
  المتحدون م.ع.مشركة المستثمرون العرب  –: رئيس قسم المحاسبة  2004-2009
 شركة تطوير العقارات.  -: محاسب  2002-2003

 1980تاريخ الميالد  أيمن محمود أحمد عوض
 جامعة البلقاء – 2003 -بكالوريوس هندسة ميكاترونيكس 

 2008الجامعة االردنية  –اعية ماجستير تخصص هندسة صن
 18/11/2003تاريخ التعيين 

   26/4/2011دسية من تاريخ مدير الدائرة الهن



 1975تاريخ الميالد  منذر جميل عقلة الرواشدة
 الجامعة المستنصرية -1998-بكالوريوس علوم المحاسبة 

 12/9/2011تاريخ التعيين 
  12/9/2011ات من تاريخ مدير دائرة المستودع

 محاسب تأمينات عامة -شركة الضامنون العرب  2004-2011
 محاسب مالي  –بنك الرافدين  1999-2004

 1980تاريخ الميالد  أشرف مروان عثمان عمرو
 جامعة البلقاء التطبيقية /2001-دبلوم تكنولوجيا المعلومات 

 16/8/2011تاريخ التعيين 
 16/8/2011مات من تاريخ مدير دائرة أنظمة المعلو 

 رئيس قسم عمليات الكمبيوتر   -البنك التجاري األردني  2006 -2001
 1978تاريخ الميالد  محمد سامي محمود القباعي

 بكالوريوس علوم مالية ومصرفية
 1/1/2017تاريخ التعيين 

  1/1/2017من تاريخ مصنع المدير 
 1970تاريخ الميالد  النوايسه سلمان باسل محمد

 بائيةبكالوريوس هندسة كهر 
 5/5/2001تاريخ التعيين 

 مدير الصيانة والتطوير 
 

كما في  من رأسمال الشركةأو أكثر  %5كبار مالكي األسهم والذين يملكون ما نسبته أسماء  – 4
 -:مقارنة مع السنة السابقة 31/12/2019

 المئوية النسبة 2018 عـدد األسـهم المئوية النسبة 2019 عـدد األسـهم االســــم           
 % 76.933 11,604,272 % 81.212 12,249,739 م.ع.م شركة االتحاد لالستثمارات الماليـة -1
 %2.880 434,436 %1.470 221,726 سامر علي خليف الشواورة -2
 %5.167 779,427 %0.612 92,277 شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م -3

 

 -الوضع التنافسي للشركة : – 5
أخـــذ بــــالتطور مـــن خـــالل زيـــادة الحصـــة الســـوقية للشـــركة علــــى  الســـجائرضـــمن قطـــاع شـــركة التنافســـي إن وضـــع ال

 .المستوى المحلي وأسواق التصدير وذلك من خالل التزام الشركة بجودة المنتج واتباعها لسياسات تسويقية مالئمة
 

 درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليًا أو خارجيًا: - 6
 -المشتريات:)أ( 

 شـركة -:وهـي  مـن المـواد االوليـة % مـن مشـترياتها10تعتمد الشركة علـى مـوردين محـددين لتزويـدها بـأكثر مـن  -1
 سيالنيز، شركة بيرفكت فينتشرز والشركة األردنية البلغارية للتبغ.

ســــب األســــعار باتبـــاع أنظمــــة مشــــتريات فعالــــة بهـــدف الحصــــول علــــى أن 2019اســـتمرت الشــــركة خــــالل عــــام   -2
خـــالل بــرامج وتقنيــات عصــرية لالســـتغالل األمثــل لمســاحات التخــزين وتحديـــد وتخفــيت تكــاليف التخــزين مــن 

 .لمخزنة وفقًا لخطط مبيعات الشركةكميات المواد األولية ا
 
 



 

  -:اتـالمبيع)ب( 
مقارنـــة بمبلـــغ  دينـــار 5,389,076مبلــغ  31/12/2019وحتـــى  1/1/2019للفتـــرة مـــن بلغــت قيمـــة مبيعـــات الشــركة 

 هــــــــــــ، حيــــث شــــكلت المبيعـــــات المحليــــة مــــا نسبت31/12/2018ولغايـــــة  1/1/2018دينــــارًا للفتــــرة مــــن  4,016,340
 .من إجمالي المبيعات %87.2التصدير فقد شكلت ما نسبته بيعات ممن إجمالي المبيعات، أما   12.8%

 
ة او أي من منتجاتها بموجب حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشرك يأال يوجد  -أ .7

 غيرها. وألقوانين واالنظمة ا
 .حصلت الشركة عليهاأو حقوق امتياز براءات إختراع  يوجد أيال -ب

 
و غيرها لها اثر مادي أو المنظمات الدولية أقرارات صادرة عن الحكومة  يجد أو يال  -أ .8

بالتحذير من مخاطر سوى ما يتعلق  و قدرتها التنافسيةأمنتجاتها  أوعلى عمل الشركة 
 .التدخين

لدى الشركة قسم جودة متخصص يشرف عليه مهندسون  : معايير الجودة الدولية -ب
المحلية  ة االنتاج ألحدث المواصفاتقوفنييون من ذوي الكفاءة والخبرة العالية للتأكد من مطاب

 العالمية.و 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -: فئات مؤهالتهمعدد موظفي الشركة، )ج(  -ب
 

لتصــنيف المهنــي وفيمــا يلــي بيـان با 31/12/2019موظفـًا كمــا هــو فـي  (131)بلـغ عــدد العـاملين فــي الشــركة  
 -:لهموالمؤهل العلمي 

 العـدد   المؤهل العلمي    

 
 دكتوراه 

 ماجـسـتـيــــر
  - 

2 
 32   بكـالـوريــــوس 
 7   دبلـوم مجـتمـــع 

 15   دبلـوم مـراكــــز 

 75   ثانويـة عامة وما دون  

 131   الـمـجـمــــوع 

 
 -برامج التأهيل والتدريب للموظفين: -د

 .2019لم تقوم الشركة باجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية 
 

 -:ةالمخاطر التي تتعرض لها الشرك -10
  -ى ما يلي:لة عتشمل المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الشرك

 مخاطر اسعار الفائدة وتقلبات اسعار العمالت. -1

 الظروف االقتصادية المتقلبة التي تمر بها المنطقة. -2

 .االوضاع السياسية واالمنية التي تمر بها المنطقة -3
 

 -: 2019خالل السنة المالية  االنجازات التي حققتها الشركة -أ -11
 ع.تطوير وتحديث الطاقة اإلنتاجية للمصان .1

 تحسين وتطوير مهارات وكفاءات الموظفين. .2

 فتح أسواق جديدة وطرح منتجات متطورة. .3

 استكمال األعمال اإلنشائية واللوجستيه لمصانع التبغ والسكائر في العراق .4

 

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

بيعــة غيــر متكــررة حــدثت خــالل الســنة الماليــة وأن يوجـد أي أثثــر مــالي لعمليــات ذات ط . ال12
 العمليات التي قامت بها الشركة هي من طبيعة أنشطتها وغاياتها.

 
 
 

 



وصـافي حقـوق المســاهمين  الموزعـة السلسـلة الزمنيـة لبرحـاو أو الخسـائر المحققــة واألرحـاو -13
 -: وأسعار األوراق المالية للسنوات الخمس األخيرة

لصافية األرحاو ا السنة
 ديناربال المحققة/

األرحاو الموزعة على 
  بالدينار المساهمين

 حقوق المساهمين نسبة التوزيع
 بالدينار

 سعر اغالق السهم
 بالدينار

2015 ( 424,551) - -  30,312,225 3 

2016 (37,508) - -  29,330,286 1.950 

2017 (3,677,419) - - 25,194,330 3.090 

2018 (4,550,143) - - 19,090,805 1.470 

2019 (3,959,355) - - 15,091,840 1.370 

 

 :2019المالي للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة المالية المركز تحليل  -14
 1,401,169 مقارنـة مــع 31/12/2019ولغايـة  1/1/2019دينـار للفتـرة مــن  (752,207) بلـغ مجمـل الــربح -

 .31/12/2018 حتىو  1/1/2018دينار للفترة من 
وحتـــــى  1/1/2019للفتــــرة مـــــن  بعـــــد اقتطــــاع المخصصـــــات وكافـــــة الرســــوم الحكوميـــــة خســـــائر الســــنة بلغــــت -

ولغايــة  1/1/2018للفتــرة مــن  دينــار (4,550,143)( دينــار مقارنــة مــع 3,959,355) مبلـغ 31/12/2019
31/12/2018. 

 

 الميزانية العمومية:
 مقارنـــــة مــــــع  2019دينــــــار للعـــــام  18,606,374 الموجــــــودات المتداولـــــة للشـــــركة مجمـــــوعبلـــــغ  الموجـــــودات: -1

 .2018عام للدينار  34,548,054
 مقارنـــــــــة مـــــــــع 2019دينــــــــار للعـــــــــام  46,412,374 غيـــــــــر المتداولـــــــــةموجـــــــــودات الشــــــــركة  مجمـــــــــوعبلــــــــغ  -

 .2018عام للدينار   32,217,242
 مقارنــــــة مـــــــع 2019دينـــــــار عــــــام  38,094,834 رصــــــيد المطلوبـــــــات المتداولــــــة للشــــــركةبلــــــغ  المطلوبــــــات: -2

 .2018عام  دينار 35,531,013

 مقارنــــة مــــع  2019دينــــار للعــــام  840,1,0915 مســـاهمي الشــــركةمجمــــوع حقــــوق  بلــــغ حقـــوق المســــاهمين: -3
 .2018دينارًا للعام   19,090,805

 

 2019ز للشركة في نهاية السنة المالية مجموعة من النسب المالية التي تبين المرك 

 2018 2019 إسم النسبة
 (0.302) (0.263) د السهم الواحدعائ

 1.7 3.08 الى حقوق المساهمين غير المتداولةالموجودات 
 0.972 0.488 نسبة التداول

 1.86 2.524 المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين
 %6.02 %8.30 االيرادات الى مجموع الموجودات

 

 



 -بما في ذلك:التطورات المستقبلية الهامة  -15
 .2019سعات أو مشروعات جديدة خالل العام تو  أي -أ

وما زالت في  2018سنة مصنع في العراق النتاج التبغ والسجائر قامت الشركة بتأسيس 
الهدف منه زيادة حجم مبيعات الشركة باالضافة الى تخفيت طور تشغيله حيث أن 

 .تكاليف النقل والعمل على زيادة ربحية الشركة
  جلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركةوتوقعات م 2020للشركة للعام الخطة المستقبلية  -و ج -ب

 .تحسين قدراتهم وكفاءاتهم المهنيهتطوير كفاءة العاملين بالشركة و  .1

 تحقيق نمو مستدام في موجودات الشركة وحقوق مساهميها. .2

 وزيادة حصتها من مبيعات سوق السجائر. وخارجياً  زيادة انتشار منتجات الشركة محلياً  .3

 السجائر الحاليه وتطوير منتجات جديدة. أصناف ين وتطوير منتجات الشركة منتحس .4

 .ليه االجتماعيهالتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسساته وتحقيق المسؤو  .5

علــى معـــايير مـــن أ تعزيــز صـــورة الشــركة المهنيـــه فـــي بيئــة االعمـــال المحليــه والخارجيـــه مـــن خــالل تطبيـــق  .6
 السلوك المهني واالتنافسيه.

 .التجاريهوأسمائها  تهلكين لمنتجات الشركة وعالماتهاوعي المسزيادة  .7

 وفئات المستهلكين المحليين والخارجيين.زيادة وتوسيع قطاعات سواق خارجيه و أالبحث عن  .8

 

 -أتعـاب التدقيـق : –16
 (25,000)  غمبلـ 2019لعـام  ، حيـث بلغـت أتعـابهم السـنويةارنست ويونـغشركة المالية السادة يتولى تدقيق بيانات ال

لكـل مـن شـركة مصـانع اإلتحـاد إلنتـاج التبـغ والسـجائر والشـركات   لضـريبة العامـة علـى المبيعـاتادينـار غيـر شـاملة 
 .التابعة لها

 -:األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة عدد -أ -17
 2018 2019 الجنسية المنصب االســــــــم الرقم
 434,436 221,726 األردنية رئيس المجلس  خليف الشواورةسامر علي السيد/  -1

 5,000 10,900 العراقية نائب الرئيس السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود -2

 السادة/ شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية -3
 معاذ مصطفى حسين عنايه السيد/يمثلهاو 

 عضو 
 

 األردنية
 األردنية

12,249,739 
 

- 

11,604,272 
 

1,800 

 السادة/ شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية  -4
 ويمثلها السيد/ ناجي منشد شاتي الدلفي

 األردنية عضو
 العراقية

12,249,739 
 

- 

11,604,272 
 

- 

 السادة/ شركة اإلتحاد لتطوير األراضي -5
 عضو ويمثلها السيد/ محمد علي خليف الشواورة

 األردنية
 األردنية

92,277 
 

2,100 

779,427 
 

2,100 

 

 -عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة )الزوجة واألوالد القصر(: -ب

 * ال يوجد أية مساهمة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 

 



 

 :ذوي السلطة التنفيذية شخاص االدارة العلياعدد األوراق المالية المملوكة من قبل أ -ج
 2018 2019 الجنسية المنصب االســــــــم الرقم
 6,000 - األردنية 1/1/2017نائب المدير العام اعتبارًا من  السيد/ نزير جميل عقله الرواشده 1

 
عن العامين اإلدارة التفنيذية أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة  ال يوجد أية مساهمة من قبل أقارب -د

 .2018و  2019

 
 : سيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةأسماء ومساهمة الشركات الم  -ه

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

عدد األسهم كما في 
31/12/2018 

رئيس مجلس  سامر علي خليف الشواورة
حتى  اإلدارة

30/4/2019 

 اإلتحاد لإلستثمارات المالية م.ع.م

 
15,436,076 16,913,493 

 2,303,014 1,479,140  تحاد لتطوير األراضي م.ع.ماإل

* ال يوجد أي شركات أخرى مسيطر عليها من قبل باقي أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية أو 
 المعنوية.

 

عن العامين  شخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذيةال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أ -و
 .2018و 2019

 

 2019أقرحاء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العامين أي شركات مسيطر عليها من قبل  ال يوجد -ز
 .2018و 
 

ارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عن ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلد -و
 .2018و 2019العامين 

 
 :2019رة خالل العام يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلداالمزايا والمكافآت التي  -18

 .2019خالل العام أجور وأتعاب ورواتب أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أية  لم يتقاض -أ
 .2019لم يتقاض أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أية مكافآت خالل العام  -ب

لم يتقاض أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أية مبالغ دفعت لهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة  -ج
 .2019وخارجها خالل العام 

 :2019يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خالل العام  التيالمكافآت المزايا و 
 : أجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيره:(ب)و  (أ)

 مكافآت الرواتب بالدينار الوظيفة االسم الرقم
 - 39,000 نائب المدير العام  نزير جميل عقله الرواشدة 1



 - 19,500 مدير المستودعات منذر جميل عقله الرواشدة 2

 - 26,000 مديرة الدائرة الهندسية أيمن محمود أحمد عوض 3

 - 20,800 المدير المالي رامي سالم دياب نصار 4

 - 26,000 مدير أنظمة المعلومات أشرف مروان عثمان عمرو 5

 - 26,000 لتطويرمدير الصيانة وا النوايسةسلمان باسل محمد  6

 - 16,250 مدير المصنع محمد سامي محمود القباعي 7

 الراتب السنوي يشمل راتب الثالث عشر. -

 

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

 

 معامالت مع الجهات ذات العالقة التالية:قامت الشركة خالل السنة بإجراء  -20

 
 العالقــة   االســم

 شقيقة     شركة االتحاد لتطوير االراضي م.ع.م 
 أم   شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية م.ع.م
 شركة اإلتحاد للصناعات المتطورة ذ.م.م

 العراق –شركة مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر 
 العراق -ذ.م.م وغ السكائر والتب تاجالشركة الفضية إلن

 

 تابعة  
 تابعة
 تابعة

 -كانون األول مما يلي: 31يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة كما في 

 2019 

 )دينار(
  2018 

 )دينار(

 3,021,033  -        شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية م.ع.م

 
  -نون األول مما يلي:كا 31يتكون المطلوب إلى جهات ذات عالقة كما في 

 2019 
 )دينار(

 2018 
 )دينار(

 م.ع.م لتطوير االراضي شركة اإلتحاد 
 شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية م.ع.م

5,654,414  
1,402,487 

   

 5,709,733 

-    
 

 
 -: مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي -21

االجتماعية بصورة دؤوبة ومستمرة لتعكس دورها الريادي  تحرص الشركة على االلتزام بأداء واجباتها
 الفعال في المساهمة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي وذلك من خالل االنشطة التالية:

 
 



 -مساهمة الشركة في حماية البيئة:
صناعية تلتزم الشركة بالتقيد بالقوانين المرعية للحفاظ على البيئة من حيث مراقبة ومعالجة اية مخلفات  -

 تؤدي الى تلوث الهواء او الماء او التربة.
 -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:

الكوادر البشرية البناء المنطقة وحسب الخبرات والمؤهالت المطلوبة  تمنح الشركة االولوية في توظيف -
 إلشغال الوظائف.

 -:السالمة العامة والصحة المهنية
لعامــة والصـحة المهنيــة األهميـة القصــوى التــي تسـتحق مــن حيـث االلتــزام التــام تقـوم الشــركة بـ يالء الســالمة ا

بالمعـايير المحليــة والعالميــة وتزويـد مرافــق الشــركة باحـدث اجهــزة ومعــدات السـالمة العامــة والمحافظــة علــى 
 بيئة العمل صحية وخالية من اية مخاطر.

 



 
 

تـؤثر علـى اسـتمرارية الشـركة خـالل يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أية أمـور جوهريـة قـد  -22
 .2020السنة المالية التالية 

 

يقـر مجلــس اإلدارة بمسـؤوليته فــي اعـداد البيانــات الماليــة وتـوفير نظــام رقابـة فعــال فــي  -23
 الشركة. 

 
 رئيس مجلس اإلدارة     نائب الرئيس       عضـو  

 سامر الشواورة               نصر محمود             ناجي الدلفي       
 
 
 

 
      عضــو     عضــو     

             معاذ عناية                حمد الشواورة        م         
 

 
 

 
نقـر نحـن المـوقعين أدنــاه بصـحة ودقـة واكتمـال المعلومــات والبيانـات الـواردة فـي التقريــر  -24

 السنوي 
 
  رئيس مجلس اإلدارة          العام المديرنائب       المدير المالي  
 سامر الشواورة                               نزير الرواشدة      رامي نصار   
 
 



 (17تقرير الحوكمة )المادة رقم 
 
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في  -أ

 الشركة
المؤسسية منهجًا لعمل الشركة للوصول الى تحقيق مبادئ اعتمد مجلس ادارة الشركة دليل الحاكمية 

 -الحاكمية المؤسسية التي تشمل:
 الشفافية واالفصاح عن وضع الشركة المالي واالداري. .1
اقامة عالقات بناءة مستدامة مع كافة مساهمي الشركة وعلى حد سواء وذلك من خالل قنوات  .2

  .االتصال

ة الداخلية والتأكد من مدى فعاليتها من خالل تقييم اداء العمل على تطوير انظمة الضبط والرقاب .3
وصواًل الى  الرقابية والمساءلة المحاسبيةالشركة ومدى تقيدها بتطبيق السياسات واالجراءات 

 تحقيق اهداف الشركة المرجوة.

 
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو  -ب

 ذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقلتنفي

 مستقل/غير مستقل تنفيذي/غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة
 غير مستقل غير تنفيذي السيد/ سامر علي خليف الشواورة

 غير مستقل غير تنفيذي السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود
 غير مستقل نفيذيغير ت السادة/ شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية م.ع.م )مقعدين(

 غير مستقل غير تنفيذي السادة/ شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.م

 2019عام الال يوجد أي أعضاء مستقيلين خالل 

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

 غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل
 مستقل/غير مستقل تنفيذي/غير تنفيذي ارةممثل عضو مجلس اإلد

 ركة اإلتحاد لالستثمارات المالية م.ع.مالسادة/ ش
 معاذ مصطفى حسين عنايه ويمثلها السيد/ 

 
 تتنفيذيغير 

 
 غير مستقل

 ركة اإلتحاد لالستثمارات المالية م.ع.مالسادة/ ش
 ناجي منشد شاتي الدلفيويمثلها السيد/ 

 
 غير تنفيذي

 
 مستقل

 ادة/ شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.مالس
 محمد علي خليف الشواورةويمثلها السيد/ 

 
 تنفيذيغير 

 
 مستقلغير 

 

 

 



 المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها -د
 نائب المدير العام نزير جميل عقله الرواشدهالسيد/ 

 لماليةمدير الدائرة ا السيد/ رامي سالم دياب نصار
 مدير الدائرة الهندسية السيد/ ايمن محمود أحمد عوض
 مدير دائرة المستودعات السيد/ منذر جميل عقله الرواشده

 مدير دائرة انظمة المعلومات السيد/ أشرف مروان عثمان عمرو
 مدير المصنع السيد/ محمد سامي محمود القباعي

 ه التطوير مدير الصيان النوايسه سلمان السيد/ باسل محمد
جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة  -ه

 العامة إن وجدت
 الشركات المساهمة العامة المحدودة عضو مجلس اإلدارة

 م.ع.م لإلستثمارات الماليةرئيس مجلس إدارة شركة اإلتحاد نائب ال السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود

 ئيس مجلس إدارة شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.مر نائب 
 رئيس مجلس إدارة شركة اإلتحاد لإلستثمارات المالية م.ع.م محمد علي خليف الشواوره /السيد

 شركة اإلتحاد لتطوير األراضي م.ع.مرئيس مجلس إدارة 
 المالية م.ع.مشركة اإلتحاد لإلستثمارات عضو مجلس إدارة/  السيد/ معاذ مصطفى حسين عنايه

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة -و
 الشواورة سالم مسلم والء /النسةامسؤولة قسم المساهمين 

 أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة -ز

            لجنة التدقيق -

 لجنة الحاكمية المؤسسية -

       لجنة الترشيحات والمكافآت -

 لجنة إدارة المخاطر -

أعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو اسم رئيس و  -و
 المحاسبية

 )السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود )رئيسًا 
 2004بكالوريوس مالية ومصرفية 

 رجل أعمال، خبرات مصرفية
  /(سامر علي خليف الشواورة )عضواً السيد 

  1995بكالوريوس  قانون 

 1998اة منذ مزاولة مهنة المحام. 

 مستشار قانوني لعدة شركات 

  /(محمد علي خليف الشواورة )عضواً السيد 
 بكالوريوس طب أسنان/ دمشق. 

  30/4/2019حتى  عام شركة اإلتحاد لإلستثمارات الماليةمدير. 



 

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

 حات والمكافآتلجنة الترشي
 رئيساً   السيد/سامر علي خليف الشواورة

 عضواً   محمد علي خليف الشواورةالسيد/ 
 عضواً   السيد/ نصر عبد الغني محمود محمود

   لجنة الحاكمية المؤسسية 
 رئيساً   السيد/ سامر علي خليف الشواورة 

 عضواً   السيد/ نصر عبد الغني محمود محمود
 عضواً   لدلفيناجي منشد شاتي االسيد/ 

 لجنة إدارة المخاطر
 رئيساً   السيد/ سامر علي خليف الشواورة

 عضواً   محمد علي خليف الشواورةالسيد/ 
 عضواً   معاذ مصطفى حسين عنايهالسيد/ 

 عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين –ي 
 لجنة التدقيق )تم عقد أرحع اجتماعات(

ني نصر عبدالغ 
 محمود محمود

سامر علي خليف 
 الشواورة

محمد علي خليف 
 الشواورة

 4/4 4/4 3/4 عدد حضور/عدد االجتماعات
 (وححضور جميع األعضاء اجتماعين لجنة الترشيحات والمكافآت )تم عقد
 وححضور جميع األعضاء( اجتماعينلجنة الحاكمية المؤسسية )تم عقد 

 وححضور جميع األعضاء(ين اجتماعلجنة إدارة المخاطر )تم عقد 
 عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة -ك

 2019اجتماعات خالل سنة  أربع تم عقد
 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين –ل 

 2019خالل العام  تاجتماعا 8تم عقد 
 لغنينصر عبدا سامر علي خليف الشواورة 

 محمود محمود
ناجي منشد 
 شاتي الدلفي

محمد علي خليف 
 الشواورة

معاذ مصطفى حسين 
 عناية 

 عدد حضور/
 عدد االجتماعات

8/8 5/8 7/8 8/8 8/8 

 رئيس مجلس اإلدارة
 سامر علي خليف الشواورة


