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حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم





حضرة صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني
ولي العهد المعظم
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رئيس مجلس اإلدارة 1. السيد/ موسى عبد العزيز شحادة                 

2. السيد /صالح موسى الشنتير                               نائب الرئيس

3. السيد/محمد داود الغول                               عضـــــــو

4.السيد/ مازن عدنان الخانجي                                    عضـــــــو 

5. السيد / محمد أحمد عوض القريوتي                          عضـــــــو

6.   السيد/ مروان أحمد يغمور                                  عضـــــــو 

7. السادة/البنك االسالمي االردني   ويمثلها 

       أ- السيد /اشرف “محمد سعيد” قعدان                      عضـــــــو 

)تم تعينه كعضو مجلس ممثال عن البنك  االسالمي االردني في 01/10/2020(

       ب-السيد /موسى حسين الميناوي                          عضـــــــو

)  استقال من عضوية المجلس وتمثيل البنك االسالمي االردني في 30/09/2020 ) 

المهندس/ مازن الخانجي                                             مدير عام  

المدقق المستقل                     

      السادة/ شركة العباسي وشركاه  
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كلمة الرئيس
السادة/ مساهمي الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المحترمين 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة نرحب بكم في االجتماع السنوي لهيئتكم العامة، ويسرنا أن 
نقدم لكم تقريرنا السنوي السابع والعشرين والذي يتضمن نتائج الشركة خالل العام 2020 باإلضافة للخطة 

المستقبلية للعام القادم 2021.
السادة المساهمين الكرام 

2020

ستتذكر اإلنسانية هذا العام لردح طويل من الزمان فلقد حدثت فيه أحداث جسام تفردت 
بذاتها عما سبقها من أعوام، وكانت مفارقاته شديدة االختالف، تعرضت خالله جميع الدول 
استثنائية  وَتـــُعــــــمَّ إجراءات  التعامل معها،  لم يسبق  إلى مشاهد وأوضاع  استثناء  بال 
في جميع أنحاء العالم من حظر لتجول كلي وجزئي وتوقٍف لألعمال والدراسة وحركة 
إلى أرقام غير مسبوقة ثم  البضائع مما أدى النكماش االقتصاد وانخفاض األسعار  نقل 

ارتفاعات بنمط غير منطقي. 

ولم يكن أردننا الغالي في معزل عن ذلك، فقد عانى مثل باقي دول العالم من كل ما سبق وجاءت هذه المحنة 
لتضاف إلى المحن القائمة أساساً مما زاد األمور تعقيداً، ونحمد هللا على كل حال.

وقد اتخذت الشركة موقفاً جاداً قبل هذه المعضالت وتماشت مع أوامر الدفاع وما ترتب عليها من توقٍف 
لعجلة اإلنتاج والتوزيع للخروج جاهدًة بأقل الخسائر إلبقاء الشركة عاملة بوضع مالي وصحي جيد، ووضع 
سيولة إيجابي تستطيع ان تواجه من خالله الظروف التي فرضتها هذه الجائحة متخذة القرارات الجريئة 

والحازمة لدرء المخاطر وحسب ما يقتضيه كل موقف، لتقليل اآلثار الناتجة من هذه المخاطر.  
وبرغم أن منتجات الشركة تابعة للقطاع اإلنشائي وهو من القطاعات المتضررة ولكن وبحمد هللا استطاعت 

الشركة ان تقلل أثر هذه الجائحة إلى أقل المستويات.
ونحن على أعتاب عام جديد نسال هللا عز وجل أن يرفع هذه الغمة وان يكون العام الجديد بداية طيبة لنخرج 

من تأثير عام الصعاب وأن تعود الشركة كما عهدتموها معوضة خسائرها ومحققة لألرباح. 
السادة المساهمين الكرام 

ال يسعني إال أن أتقدم لكم بالشكر على حضور هذا االجتماع، كما أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة والمتواصلة لتحقيق أهداف الشركة.  

وفي الختام أدعو هللا أن يزيل هذا البالء عن بلدنا، والعالم أجمع ولنواصل مسيرة التقدم واالزدهار والبناء 
ألردننا العزيز تحت قيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة 
موســى شحـادة 
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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة السابع والعشرون
عن أعمال وإنجازات الشركة خالل عام 2020

والخطة المستقبلية للعام 2021

حضرات السادة المساهمين الكرام 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 يسر مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية المساهمة العامة المحدودة أن يرحب بكم في 

االجتماع العادي السابع والعشرون للهيئة العامة للشركة، وأن يضع بين أيديكم تقريره السنوي عن أعمال 

وإنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والذي يتضمن 

البنود  جميع  شامال   31/12/2020 بتاريخ   المنتهي  العام  خالل  تمت  التي  واالنجازات  األعمال  أواًل: 

الواردة في المادة )4/ب) من تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية وقواعد حوكمة الشركات. 

ثانياً: تقرير المدقق المستقل للشركة حول البيانات المالية الموحدة للشركة. 

ثالثاً: البيانات المالية للشركة كما في 31/12/2020.

رابعاً: جميع اإلقرارات المطلوبة حسب تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية. 

خامساً: توصيات مجلس اإلدارة للهيئة العامة الموقرة. 
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أوال : االعمال واالنجازات
1. أ-  أنشطة الشركة الرئيسية: تنتج الشركة األم المواسير المعدنية السوداء والمجلفنة، واالعمدة 

        الكهربائية بأنواعها، وعزل المواسير، وأبراج الضغط العالي واالتصاالت، باإلضافة للجلفنة 
العامة. 

إدارة الشركة ومصانعها تقعان في مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية/ سحاب وعدد  ب-  
موظفي الشركة )127) موظفاً. وال يوجد للشركة أية فروع داخل المملكة وال خارجها.

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة 16.017  مليون  دينار أردني.  ج-  

2. الشركة التابعة للشركة األم:

الشركة العربية لصناعة مواسير المضخات – شركة ذات مسؤولية محدودة – 
الكهربائية  واألعمدة  بالمضخات  الخاصة  المواسير  الشركة بصناعة  هذه  تقوم  الشركة:  - غايات 
الكهربائية  األبراج  البيتومين وبتصنيع هياكل  بمادة  المجلفنة  المواسير  الدائرية والمضلعة وعزل 

ذات الضغط العالي  
- رأسمال هذه الشركة 150,000 دينار أردني، وهي مملوكة بالكامل للشركة االم.

- تقع الشركة التابعة في مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية/ سحاب 
- تم تجميد نشاط هذه الشركة في 1/6/2016 وتحويل كافة العاملين فيها الى الشركة االم 

وجاري تصفية هذه الشركة )تصفية إختيارية( وهي في مراحلها النهائية .
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3 - أ. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم: 
الخبرات العمليةالمؤهل العلمياالسم

السيـــــــــــد/ 
موسى عبد العزيز محمد شحادة

رئيس مجلس اإلدارة

مواليد عام 1941
جامعة   /1969 تجارة  بكالوريوس 

بيروت العربية
ماجستير إدارة أعمال 1979/ جامعة 

.U.S.A – سان فرانسيسكو

التحق بالعمل المصرفي 1961، وهو حالياً رئيس مجلس ادارة  البنك 
اإلسالمي األردني. 

رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات المساهمة صناعية وتجارية 
واستثمارية وتعليمية وتامين.

السيـــــــــــد/ 
صالح موسى صالح الشنتير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مواليد عام 1944
محاسبة   /1967 تجارة  بكالوريوس 

جامعة عين شمس/ مصر

التحق بالبنك المركزي األردني عام 1967 وعمل في البنك اإلسالمي 
األردني لمدة تجاوزت الثالثون عاما ، رئيس أو عضو مجلس إدارة عدة 

شركات مساهمة.

المهنـــــــــدس/ 
مازن عدنان عبداللطيف الخانجي
المدير  إدارة/  مجلس  عضو 

العام

مواليد عام 1966
ميكانيكيـــة/  هندســـة  بكالوريـــوس 

1989 األردنيـــة  الجامعـــة 

عمل مدير فني لدى الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية 1990-1997
الحديدية  لألشكال  السعودية  السعودية  الشركة  لدى  إنتاج  مدير  عمل 

المدرفلة/جدة 1997-1999 
مدير عام للشركة العربية لصناعة مواسير المضخات من 1999 الى 2010 

مساعد للمدير العام للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية عام 2009 
مدير عام الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية من تاريخ 1/1/2010

عضو مجلس ادارة لعدة شركات مساهمة عامة
السيـــــــــــد/ 

محمد داود محمد الغول 
عضو مجلس إدارة

مواليد عام 1941
دبلوم 

العام  الى  العام 1978  ومن  العام 1978  لغاية  االردن  بنك  في  عمل 
2001مديرا ألحد فروع البنك االردني الكويتي عضو مجلس ادارة في 

المركز العربي لصناعة االدوية والكيماويات .

السيـــــــــــد/ 
محمد أحمد عوض القريوتي

عضو مجلس إدارة 

مواليد عام 1955
بيروت  /جامعة  جغرافيا  بكالوريوس 

العربية 1979 
حاصل على عدة دورات متخصصة 
المالي  والتحليل  المحاسبة  في 

واالئتماني واإلدارة والكمبيوتر. 

-خبرة مصرفية الكثر من 37 عاما لدى ثالث مؤسسات مصرفية 
-عمل في دائرة االعتمادات المستندية والكفاالت–بنك برقان/الكويت لغاية 1982 
الكويتي  التمويل  بيت   – االئتمان  شركات-دائرة  ائتمان  كضابط  -عمل 

-الكويت حتى عام 1990 
1991ولغاية  العام  من  االردني  االسالمي  البنك  لدى  تنفيذي  مدير   -

التقاعد نهاية 2015 
السيـــــــــــد/ 

مروان احمد محمد يغمور
عضو مجلس إدارة 

مواليد عام 1965
جامعة  ميكانيكية،  هندسة  بكالوريس 
العلوم والتكنولوجيا االردنية،1990.

1992-1990 مديرية سالح الهندسة – التصميم الميكانيكي لألبنية
2018-1993 مهندس ميكانيك الشركة الموحدة لإلنشاءات الهندسية

السيـــــــــــد/ 
محمد  اكرم«  »حسين  موسى 

ميناوي)1(
ممثل البنك االسالمي األردني

مواليد 1974
ماجستير إدارة اعمال عام 2017.
بكالوريوس محاسبة عام 2012.

دبلوم محاسبة مصارف إسالمية عام 2000.
دبلوم محاسبة عام 1995.

االسالمي  القانوني  المحاسب  شهادة 
)CIPA) عام 2014.

التحق بالبنك عام 1995، وشغل  منصب مدير الدائرة المالية اعتباراً من 
1/3/2018 لغاية 30/09/2020

السيــــــــــد/ 
سعيد«حسن   »محمد  اشرف 

قعدان  )2(
ممثل البنك االسالمي األردني

مواليد 1977
ماجستير تمويل ومصارف  

عام  2014
ومصرفية  مالية  علوم  بكالوريوس 

عام 2004
عام  إسالمية  مالية   دراسات  دبلوم 

2001

مدير  منصب   حالياً  ويشغل   1995 عام  األردني  اإلسالمي  بالبنك  التحق   -
الدائرة المالية في البنك اإلسالمي األردني اعتباراً من تشرين اول/2020

الشهادات المهنية: 
- شهادة المحاسب االسالمي المعتمد CIPA )هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية االسالمية).
 CFA تم اجتياز الورقة األولى والثانية بنجاح من شهادة المحلل المالي المعتمد -

وحاليا ضمن الورقة الثالثة واألخيرة للحصول على الشهادة بمشيئة هللا. 
والمؤسسات  للبنوك  العام  )المجلس   CIB اإلسالمي  المصرف  - شهادة 

.(CIBAFI المالية اإلسالمية

 )1( استقال بتاريخ 2020/09/30
)2( تم تعيينه في 2020/10/01 
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 أسماء ورتبة أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم : 
اخلبرات العملية املؤهل العلميالوظيفةاالسم

مازن عدنان
عبد اللطيف 

الخانجي

المدير العام
مواليد 1966
تاريخ التعيين 
2009/1/1

بكالوريوس هندسة 
ميكانيكية

الجامعة األردنية 
1989

للصناعات  السعودية  الشركة  لدى  فني  مدير 
الميكانيكية/الرياض 1990-1997 

لألشكال  السعودية  الشركة  لدى  إنتاج  مدير 
الحديدية المدرفلة / جدة 1997-1999 

مواسير  لصناعة  العربية  للشركة  عام  مدير 
المضخات من 1999 الى 2010 

لصناعة  العربية  للشركة  العام  للمدير  مساعد 
المواسير المعدنية عام 2009 

المواسير  لصناعة  العربية  الشركة  عام  مدير   
المعدنية من تاريخ 1/1/2010 

عضو مجلس ادارة في شركة االمين لالستثمار

اياد عوني يغمور

المدير المالي
مواليد 1980
تاريخ التعيين 
1/12/2009

بكالوريوس 
محاسبة

الجامعة الهاشمية 
2009

محاسب لدى الشركة من تاريخ1/12/2009 
المدير  بأعمال  والقائم  المحاسبة  قسم  رئيس 

المالي من تاريخ 1/2/2015
مدير مالي من 1/1/2017

محمود حامد 
أحمد مناع

مدير مصنع المواسير 
المجلفنة

مواليد1986
تاريخ التعيين1/4/2009

بكالوريوس هندسة 
صناعية

الجامعة االردنية 
2009

مهندس انتاج 1/4/2009
مدير انتاج 1/1/2011

مدير المصنع من1/9/2015

امجد حسن عالء 
الدين علي

مدير مصنع االعمدة 
مواليد 1977
تاريخ التعيين 
1/6/2016

دبلوم, حاصل على 
شهادات مهنية 
وفنية في مجال 

الخراطة والتشكيل 
والصناعات 

المعدنية

فني في مصنع االعمدة في الشركة التابعة)المضخات) 
من تاريخ 1/2/2000 

مشرف ورئيس وردية ومدير اإلنتاج في مصنع االعمدة 
مدير مصنع األعمدة للشركة األم  من 1/6/2016

خالد حسن ذيب 
ابوسماقة

مدير مصنع االبراج 
مواليد 1983
تاريخ التعيين 
1/6/2016

بكالوريوس هندسة 
الكترونية جامعة 
اليرموك2007

التابعة  الشركة  في  االبراج  انتاج  مهندس 
)المضخات) من 1/1/2008 

في  االم  الشركة  في  االبراج  مصنع  مدير 
 1/6/2016

محمد جفال نزال 

مدير المبيعات 
مواليد1983

تاريخ التعيين 
13/9/2003

بكالوريوس نظم 
معلومات ادارية 
جامعة  الزيتونة 

2010

موظف في قسم المبيعات في الشركة 
رئيس قسم المبيعات من تاريخ  01/01/2016 

مدير المبيعات من تاريخ 11/02/2018
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اسم املساهمالرقم
عدد األسهم 
اململوكة 2019

النسبة
عدد األسهم 

اململوكة 
2020

النسبة

%4,451,17749.46%4,451,17749.46السادة البنك اإلسالمي األردني1

%982,69410.92%982,69410.92السادة شركة دلة البركة القابضة2

%490,8945.45%490,8945.45السيد/ إبراهيم رزق حسن دخان4

%1,035,85511.51%1,035,85511.51السادة شركة التامين االسالمية5

%6,690,62077.34%6,690,62077.34المجموع

5- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها: 

- يوجد منافسة شديدة في انتاج وتسويق المواسير السوداء والمجلفنة إذ يوجد حوالي اكثر من 
سبعة مصانع محلية، باإلضافة للمواسير المستوردة وخاصة من الدول العربية بدون رسوم 

جمركية ، اما صناعة االبراج المعدنية فتواجه الشركة منافسة عالمية في هذا المجال. 

- أسواق الشركة الرئيسية: 
مياهنا،     المياه،  سلطة  الكهرباء،  الصحية، شركات  واألدوات  المواسير  موزعي  الداخلية –  أ. 
شركات المقاوالت ، شركة الكهرباء الوطنية ألبراج الضغط العالي ، وشركات االتصاالت 

علما بأننا الشركة األردنية الوحيدة في صناعة االبراج. 
ب. الخارجية – العراق، فلسطين، كندا، الواليات المتحدة، سوريا.

 6- درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليين: 

ال يوجد اعتماد على موردين محليين يشكلون %10  فأكثر أما بالنسبة للموردين الخارجيين 
الذين يشكلون نسبة %10 فأكثر فهي فقط الشركة السعودية للصناعات االساسية - سابك، 
أما العمالء الرئيسيين المحليين والخارجيين الذين يشكلون أكثر من 50% من المبيعات فهم 

شركات الكهرباء األردنية.

4 - أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة: 
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7- ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة 
وغيرها ،  وال يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها.

أثر مادي على عمل  لها  الدولية أو غيرها  المنظمات  أو  الحكومة  8- ال يوجد أي قرارات صادرة عن 
الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية ، باستثناء اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية.

- تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية التالية: 
 .ISO 9001 : 2008 أ. مواصفة
ISO 14001:2004 ب. مواصفة

Clean Product ج. تطبق الشركة مشروع االنتاج األنظف
OHSAS 18001.  د. تطبق الشركة نظام الصحة والسالمة المهنية

ه- الشركة حاصلة على شهادة الجودة األردنية 

9 - أ. الهيكل التنظيمي للشركة: 
1. الهيكل التنظيمي للشركة األم/ الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

 الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

 الهيكل التنظيمي 

       
 

 مجلس اإلدارة
 

       

 

لجنة الترشيحات   لجنة الحوكمة
   والمكافآت

   
 

اللجنة 
 التنفيذية

 
 

 
 

 لجنة التدقيق
 

لجنة ادارة   
 المخاطر

 

               أمين سر مجلس اإلدارة 

        
 

 امالمدير الع
 

        

 مدير مكتب المدير العام 
     المدقق الداخلي         خارجية المشتريات الو

 

          ممثل اإلدارة للجودة البيئة الصحة المهنية 
     

 

 

 التسويق   المستودعات  الحاسوب
 مصنــــع   الجودة   والمبيعات 

 مصنـــــع   براج وملحقاتهااأل
 مصــــــنع   عمدة وملحقاتهااأل

 المالية   جلفنةالمواسير وال
 وشؤون الموظفين 

 أبراج كهرباء  أعمدة أنبوبية  مواسير معدنية         
 أبراج اتصاالت   أعمدة مضلعة  مشتريات محلية          
 تشكيل معادن   عزل   صيانة          

 مشاريع                                                                                              
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ب. عدد موظفي الشركة ومؤهالتهم : 
بلغ عدد الموظفين 127  موظفاً موزعين حسب المؤهالت العلمية وفق الفئات التالية :

عدد الموظفينالمؤهل العلمي
24بكالوريوس

4دبلوم
12ثانوية عامة

62دون الثانوية العامة
25مركز تدريب مهني

127اإلجمالي

ج. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :
بسبب ظروف جائحة كورونا لم يتم اشراك موظفي الشركة في اي دورات تدريبية.

10 - المخاطر التي تتعرض لها الشركة: 
تتمثل المخاطر الرئيسية في أثر جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بداية العام 2020 ويمتد أثرها 
لحد غير معروف وتؤثر على االقتصاد العالمي واالقتصاد األردني، ويتم  التعامل مع أثارها حسب 

حدوثها وبالطرق المناسبة وضمن اإلمكانيات المتاحة.

11 - االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية: 
فيما يلي ملخص ألهم االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية: 

أواًل : االنتاج: 
بلغت كمية االنتاج من المواسير المجلفنة والسوداء والمعزولة والتيوبات وشرائح الصاج واألعمدة 
الكهربائية ومواسير التعليق واالبراج والتصنيع للغير وخدمة الجلفنة العامة حوالي 6,005  طناً 

مقابل حوالي 16,388  طناً للعام الماضي وبنسبة انخفاض  مقدارها63%- .

ثانيا : المبيعات :
بلغ إجمالي الكميات المباعة  خالل عام 2020 من كافة أنواع اإلنتاج حوالي 7,300 طنا مقابل 
حوالي 13,443  طناً للعام 2019 وبنسبة انخفاض مقداره% 46- ، نسبة التصدير في عام 

2020 من هذه المبيعات حوالي %12 مقابل %48 للعام 2019.  
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ثالثا: استمرت الشركة العربية في العام 2020  بعمل حمالت تسويقية عبر كافة الوسائل المتاحة 
عبر االعالم المرئي ومواقع التواصل االجتماعي لتسويق منتجات الشركة داخل االردن وخارج 

االردن .

12 - ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية باستثناء 

آثار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم خالل العام 2020.

13 - السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين 

وأسعار األوراق المالية لمدة خمسة سنوات.

أواًل : األرباح المحققة:

2020 2019 2018 2017 2016 السنة المالية
-840,707 224,630 412,907 908,293 571,287 األرباح )الخسائر( المحققة

ثانياً : األرباح الموزعة:
2020 2019 2018 2017 2016 السنة المالية

- - 540,000 450,000 450,000 األرباح الموزعة

ثالثاً : مجموع حقوق المساهمين:

2020 2019 2018 2017 2016 السنة المالية
12,326,538 13,102,607 13,274,373 14,202,013 13,718,699 مجموع حقوق

 المساهمين

رابعاً : أسعار األوراق المالية المصدرة بالدينار :

2020 2019 2018 2017 2016 السنة المالية
0.660 0.710 0.930 1.160 1.040 سعر الورقة
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14 - تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية: 

20202019اسم النسبة

%11%1مجمل الربح

%2%14-الربح )الخسارة)

1:3.231:2.88نسبة التداول

1:3.071:0.89نسبة السيولة السريعة

%51.280%-العائد على االستثمار

%2.50%9-العائد على رأس المال

مرة واحدةمرة واحدةمعدل دوران المخزون

15 - التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة: 
وبيع 10,025 طن من جميع  انتاج  أساس  مبنية على  القادم 2021  للعام  الشركة  1- خطة 

أصناف االنتاج.
2- التوسع في سوق الجلفنة العامة واستكمال برنامج التسويق لهذا السوق والتي بدأت الشركة 

بتنفيذه نهاية العام 2015عبر مواقع التواصل االجتماعي ووسائل التسويق المتاحة.
3- استمرار الشركة في ضبط وتخفيض االنفاق والمصاريف العامة واالستمرار باستخدام الطاقة 

البديلة لتخفيف اعباء االرتفاعات المستمرة في اسعار الكهرباء والمحروقات.
4- المحافظة على شهادات الجودة العالمية الحاصلة عليها الشركة .

5- االستمرار في زيادة نمو الصادرات في الشركة وزيادة نسبتها من اجمالي المبيعات.
6- االستمرار في االشتراك في المعارض الصناعية المحلية والخارجية بهدف زيادة المبيعات 

محلياً وخارجياً عن طريق فتح  أسواق جديدة وزيادة حصتنا في األسواق الحالية.

16 - مقدار أتعاب التدقيق 
بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة خالل عام 2020  حوالي 7,500 دينار 
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والشركات  وأقاربهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  قبل  من  المملوكة  المالية  األوراق  عدد  أ.   .17
المسيطر عليها 

 
عدد األسهماال ســـــــــمالرقم

31/12/2019

عدد األسهم
31/12/2020
31/12/2019

عدد األسهم المملوكة من قبل 
األقارب أو الشركات المسيطر 

عليها

31/12/201931/12/2020

1
موســى عبــد العزيــز محمد 

شحاده
رئيس مجلس 

اإلدارة
89,50089,500

15,00015,000نائب الرئيسصالح موسى صالح الشنتير2

3
البنك االسالمي االردني                   
ويمثلها السيد  اشرف قعدان

4,451,1774,451,177عضو

4
 مــازن عدنــان عبداللطيــف  

خانجي 
30,03030,03014,55014,550عضو

1,1001,100عضومحمد داود محمد الغول6

1,0001,000عضومحمد احمد عوض القريوتي7

1,0001,000عضومروان أحمد محمد يغمور

ب. عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية وأقاربهم

االســـــــــــــمالرقم
عدد 

األسهم 
2019

عدد 
األسهم
2020

عدد األسهم المملوكة من قبل األقارب أو 

الشركات المسيطر عليها
20192020

30,03030,0301455014550المدير العامم. مازن الخانجي1
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18. كشف بالمزايا والمكافآت التي تمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2020
أ. مجلس اإلدارة:

رقم
ال

اسم العضو
بدل تنقالت
عن عام 

2020

مكافأة  
مجلس 

ادارة
2019

بدل أتعاب 
لجنة لجان 
عن عام 

2020

بدل إقامة 
وسفر 

عن عام 
2020

اإلجمالي

4,8003,5498,349السيد/ موسى عبد العزيز شحادة1

4,8003,5494008,749السيد/ صالح موسى لشتنير2

4,8003,5494008,749السيد/ محمد داوود الغول3

4,8003,5499009,249السيد/محمد احمد  القريوتي4

4,8003,5492008,549السيد/ مازن عدنان الخانجي5

4,8002,7337008,233السيد/ مروان احمد محمد يغمور6

3,6002,7333006,633السيد/ موسى حسين اكرم الميناوي  )1(7

8
سعيد«حسن   »محمد  اشرف  السيــــــــــد/ 

قعدان)2(
1,2002001,400

827827السيد/ بشير عبد ربه عكاشة )3(9

233233السيد/ جميل عبدالفتاح جابر جبران )4(10

33,60024,2713,10060,971المجموع

استقال من مجلس االدارة في 30/09/2020

تم تعينه كعضو مجلس ادارة في 01/10/2020

انتهت عضويته في 26/03/2019

استقال من مجلس االدارة في 24/01/2019
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ب. المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية للعام 2020

التنقالتالمنصباالسمالرقم
اجمالي الرواتب 
والمكافآت والمزايا 

السنوية

سيارة لالستعمال مدير عامم. مازن عدنان عبد اللطيف الخانجي1
110,400الوظيفي

14,940-المدير المالياياد عوني مصباح يغمور2

مدير مصنع المواسير م.محمود حامد احمد مناع3
26,028-المجلفنة

سيارة لالستعمال مدير مصنع االبراجم. خالد حسن ذيب ابوسماقة4
21,996الوظيفي

سيارة لالستعمال مدير مصنع االعمدةامجد حسن عالء الدين علي5
16,992الوظيفي

سيارة لالستعمال مدير المبيعات  محمد جفال محمد نزال 6
13,416الوظيفي

203,772المجموع

19. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية 

جميعها  وهي  ديناراً  مبلغ696    2020 عام  خالل  الشركة  دفعتها  التي  التبرعات  بلغت 

تبرعات لجمعيات  خيرية ومساجد ولجان زكاة داخل األردن .

20. ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة ) سوى 
أو  المجلس  أعضاء  أو  اإلدارة  رئيس مجلس  أو  الميزانية(  في  الظاهرة  المشتركة  العمليات 

المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم. 
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21 أ. تقوم الشركة بمعالجة اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن العمليات الصناعية وخاصة في 
قسم الجلفنة حيث تقوم بفلترة بودرة الزنك، كذلك تقوم بمعالجة الفضالت السائلة في وحدة 
معالجة وسيطة ومن ثم يتم نقل الفضالت السائلة والصلبة إلى الحفر الخاصة بالشركة في 

مكب النفايات الخطرة في منطقة السواقة. 

ب. تساهم الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي من خالل تشغيل األيدي العاملة وتدريبها, 
إذ تقوم الشركة وبالتعاون مع نقابة المهندسين األردنيين بتدريب مهندسين حديثي التخرج 
إلعداد كوادر مدربة مساهمة منها في تخفيض البطالة عالوة على تدريب محاسبين لنفس 

الغرض.

22. اإلفصاح المتعلق بقواعد حوكمة الشركات :-
تلتزم الشركة بالقواعد الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة                                                                                                                      

عمان والصادرة عن هيئة االوراق المالية باستثناء ما يلي:-
1 - مجلس إدارة الشركة: مدة تمثيل الشخص الطبيعي للشخص االعتباري في المجلس يطبق 

قانون الشركات األردني.  
قانون  في  جاء  ما  بتطبيق  الشركة  إدارة  مجلس  يلتزم  االداره:  مجلس  ومسؤوليات  مهام   -  2

الشركات واألوراق المالية.
3 - اجتماعات الهيئة العامة : يتم تطبيق قانون الشركات األردني.

4 - حقوق المساهمين : يتم تطبيق تعليمات وأحكام قانون الشركات األردني.
5 - اإلفصاح والشفافية : يتم تطبيق تعليمات هيئة األوراق المالية.

6 - لجنة التدقيق : يتم تطبيق كافة التعليمات الصادرة عن هيئة األوراق المالية.
7 - مدقق الحسابات الخارجي : يتم تطبيق قانون الشركات األردني.
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توصيات مجلس اإلدارة :
حضرات السادة المساهمين ،،،

في ضوء ما تقدم فإن مجلس اإلدارة يوصي الهيئة العامة بالنظر في األمور التالية ومناقشتها 
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ 14/06/2020.
2.  التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية المنتهية بتاريخ 

31/12/2020 والخطة المستقبلية لعام 2021.
3. التصويت على تقرير المدقق المستقل للشركة عن بياناتها المالية الختامية الموحدة المنتهية في 

31/12/2020 والتي تعكس أوضاعها المالية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. 
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020.

5. انتخاب مدقق الحسابات المستقل للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2021 وتحديد أتعابه 
أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه

حضرات السادة المساهمين :
وجميع  الشركة  إدارة  وإلى  المساهمين  األخوة  لكافة  والتقدير  بالشكر  اإلدارة  مجلس  يتقدم    
العاملين فيها على جهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الشركة وتطويرها ، آملين أن يتم اجتماعنا 
القادم وقد تحققت أهدافنا وخططنا، وأن نكون قد ساهمنا في بناء وتقدم اقتصاد هذا البلد في ظل 

حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

مجلـس اإلدارة
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صفحة

1-3 تقرير المحاسب القانوني المستقل

4-5 قائمة المركز المالي  

6قائمة الدخل الشامل 

7قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

8قائمة التدفقات النقدية  

9-33 ايضاحات حول القوائم المالية 

عمان ــ المملكة االردنية الهاشمية

فهرس المحتويات

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
شركة مساهمة عامة محدودة

الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية

)شركة مساهمة عامة محدودة(

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

فهرس المحتويات
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  ال�ر�ة العر��ة ل��اعة المواس�ر المعدن�ة  
  )  �اهمة عامة م�دودة(م

  
  
  
  

  تقر�ر ال�و�مة  
  

  2017ح�� تعل�مات ال�ر�ات الم�اهمة المدرجة ل��ة 
  ال�ادر ع� ه��ة األوراق المال�ة  

 
 
 
 
 
 
 

2020  
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  2020لعام تقر�ر ال�و�مة 
  

 ام �عليمات وقواعد حوكمة الشر�ات:املعلومات والتفاصيل املتعلقة بتطبيق أح�  .1

لعام   املدرجة  املسا�مة  الشر�ات  حوكمة  �عليمات  جميع  الشركة  مجلس    2017تطبق  عن  والصادرة 

) رقم  بقرار�ا  املالية  األوراق  �يئة  تار�خ  146/2017مفو���  �شكيل  05/2017/ 22)  ذلك  و�شمل   ،

باإلضاف عنه  املن�ثقة  وال��ان  الشركة  إدارة  مجلس  وحقوق واجتماعات  العامة  ال�يئة  اجتماعات  إ��  ة 

و�صدار   ذوي العالقة  األطراف  ا��سابات و�عامالت  ومدقق  والشفافية  وأمور اإلفصاح  أ��اب املصا�� 

الشركة ومن خالل ��نة ا��وكمة بمتا�عة التعاميم  تقوم  تقر�ر ا��وكمة وتضمينه للتقر�ر السنوي، كما  

بتعليمات حوكمة الشر�ات، كما قامت الشركة بإعداد سياسة  ة ا��اصة  الصادرة عن �يئة األوراق املالي

  إدارة ا��اطر من قبل ��نة إدارة ا��اطر واعتماد�ا من قبل مجلس اإلدارة وتطبيق�ا ومتا�ع��ا.   
   

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا��الي�ن وأسماء ممث�� أعضاء مجلس اإلدارة االعتبار��ن، وتحديد فيما  .2

�ا  غلذي أو غ�� تنفيذي ومستقل أو غ�� مستقل وعضو�ات مجلس اإلدارة ال�� �شإذا �ان العضو تنفي

 2020ل�ن م��م خالل عام ي�� الشر�ات املسا�مة العامة وكذلك األعضاء املستقعضو مجلس اإلدارة 

  املنصب  املمثل/ الصفة  اسم العضو 
تنفيذي/غ��  

  تنفيذي  

مستقل/  
غ�� 

  مستقل 
  ال��نة 

عضو�ته �� مجالس إدارات  
  ) 1( ر�ات مسا�مة عامة أخرى ش

مو��� عبد العز�ز  
  ��ادة 

  ��صية 
رئ�س مجلس 

  اإلدارة 
  -  مستقل  غ�� تنفيذي 

  .شركة التأم�ن اإلسالمية  1
  الب��اء للتعليم .شركة 2
 األم�ن لالس�ثمار (***).شركة 3
  البنك اإلسالمي األرد�ي .شركة 4

صا�� مو���  
  الش�ت��

  ��صية 
نائب رئ�س  

  ا��لس
  ستقلم  غ�� تنفيذي 

  نائب رئ�س ��نة ا��وكمة
  عضو ��نة ال��شيح وامل�افآت

لصناعة  .1 الوطنية  الشركة 
 ال�وابل واألسالك الك�ر�ائية

رد�ي للتجارة املركز األ شركة .2
  الدولية 

محمد أحمد 
 القر�و�ي

  مستقل  غ�� تنفيذي   عضو   ��صية  
  رئ�س ��نة التدقيق  

  رئ�س ��نة إدارة ا��اطر 
  عضو ��نة ا��وكمة 

ا��ديثة  .1 العاملية  الشركة 
  لصناعة الز�وت النباتية  

للتجارة 2 األرد�ي  املركز  شركة   .
  الدولية 

  مستقل  ذي غ�� تنفي  عضو  ��صية   محمد داود الغول 
  رئ�س ��نة ال��شيح وامل�افآت

  رئ�س ��نة ا��وكمة 
.الشركة الصناعية التجار�ة 1

  الزراعية 

  مستقل  غ�� تنفيذي   عضو  ��صية   �غمور أحمد مروان 
  نائب رئ�س ��نة التدقيق 

  ئب رئ�س ��نة ال��شيح امل�افآت نا
-  

م. مازن عدنان  
  خان��

  ��صية  
  عضو/ 

  مدير عام
  تنفيذي 

غ�� 
  مستقل

  (***) األم�ن لالس�ثمار شركة .1  �اطر إدارة ا���نة  عضو 

البنك االسالمي 
  األرد�ي

حس�ن أكرم  مو��� 
  * ميناوي 

  غ�� تنفيذي    عضو
غ�� 

  مستقل
  عضو ��نة التدقيق 

  إدارة ا��اطر  عضو ��نة 
-  

"محمد  شرف أ
  ** قعدانسعيد" 

  غ�� تنفيذي   عضو 
غ�� 

  مستقل
  عضو ��نة التدقيق 

  اطر عضو ��نة إدارة ا��
-  

  ال يوجد عضو�ات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة �� الشر�ات املسا�مة العامة.  )1(

         30/09/2020لغاية          *

  01/10/2020تم �عي�نه بتار�خ        **

  2020/ 25/11*** ح�� تار�خ التصفية بتار�خ 
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 وأسماء األ��اص ال�� �شغلو��ا �� الشركة  املناصب التنفيذية  .3

  املنصب   اإلدارة العليا أسماء أ��اص

  مدير عام الشركة    السيد/ مازن عدنان خان�� 

  مدير مصنع املواس�� ا��لفنة    السيد/ محمود حامد أحمد مناع 

  مدير مصنع األبراج    السيد/ خالد حسن ذيب ابو سماقة 

  مدير مصنع األعمدة    السيد/ أمجد حسن عالء الدين ع��  

  ير املا��  املد  السيد/ إياد عو�ي �غمور  

  مدير املبيعات    السيد/ محمد جفال نزال 

  

 ضابط ارتباط الشركة مع �يئة األوراق املالية   .4

  املنصب   االسم 

  مدير تكنولوجيا املعلومات    دلبح   ذ ع���� ناف

 

 2020مجلس اإلدارة وعدد االجتماعات وم��ص حضور االجتماعات خالل عام  ال��ان املن�ثقة عن  .5

  مالحظات 
  ال��شيح ��نة  

 وامل�افآت 

  ��نة  

 ا��وكمة

إدارة  ��نة  

 ا��اطر 

  ��نة 

 التدقيق  

مجلس  

 االدارة 
 

 عدد االعضاء  7  3  3  3  3  

 عدد االجتماعات خالل العام   6  4  2  2  2  

  العضو  عدد االجتماعات 

  مو��� عبد العز�ز ��ادة    6  ل�س عضو    ل�س عضو    ل�س عضو    ل�س عضو   

  ��� الش�ت��  صا�� مو    6  ل�س عضو   ل�س عضو   2  2  

  محمد أحمد القر�و�ي    6  4  2  2  ل�س عضو    

  محمد داود الغول     6  ل�س عضو   ل�س عضو    2  2  

  مازن عدنان خان��     6  ل�س عضو    2  ل�س عضو    ل�س عضو    

  مروان أحمد �غمور    6  4  ل�س عضو    ل�س عضو    2  

  * ميناوي أكرم" حس�ن  " مو���   4  2    ل�س عضو   ل�س عضو    

  أشرف "محمد سعيد" قعدان**   2  1  1  ل�س عضو   ل�س عضو   
  

     30/09/2020 لغاية * 

  01/10/2020 تم �عي�نه بتار�خ **
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 رئ�س وأعضاء ��نة التدقيق ونبذة عن مؤ�ال��م وخ��ا��م   .6

رئ�س وأعضاء ��نة  

  التدقيق 
  ا����ة العملية   املؤ�ل العل��   املنصب 

عوض  محمد أحمد 

  القر�و�ي

  رئ�س ال��نة  

  

  1955مواليد 

جامعة   جغرافيا/  ب�الور�وس 

   لبنان  – 1979ب��وت العر�ية 

دورات  عدة  ع��  حاصل 

والتحليل  با��اسبة  متخصصة 

واإلدارة  واالئتما�ي  املا�� 

  والكمبيوتر 

من   - ألك��  مصرفية  ثالث    37خ��ة  لدى   
ً
عاما

  . مؤسسات مصرفية 

والكفاالت   - املس�ندية  االعتمادات  بدائرة  عمل 

  1982ال�و�ت ح�� عام  –بنك برقان  -املصرفية 

ائتمان   - كضابط  االئتمان    -شر�ات  عمل   –دائرة 

  1990ال�و�ت ح�� عام  –ب�ت التمو�ل ال�و��� 

ام لدى البنك اإلسالمي األرد�ي منذ عمدير تنفيذي   -

  ..2015 وح�� التقاعد ب��اية عام 1991

محمد  مروان احمد 

  �غمور 
    نائب رئ�س ال��نة 

مي�انيكية �ندسة  ،  ب�الور�وس 

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

  1990األردنية 

  

ال�ندسة    1992- 1990 سالح  املي�اني�ي    –مدير�ة  التصميم 

  لألب�ية 

لإل�شاءات    2018- 1993 املوحدة  الشركة  مي�انيك  م�ندس 

  ال�ندسية  

مو��� حس�ن أكرم  

  *ميناوي 

  عضو ��نة  

  

  1974مواليد 

أعمال   إدارة    2017ماجست�� 

  2012ب�الور�وس محاسبة 

إسالمية   مصارف  محاسبة  دبلوم 

  2000عام 

ش�ادة    1995دبلوم محاسبة عام  

  CIPAا��اسب القانو�ي اإلسالمي  

  2014عام 

عام    - األرد�ي  اإلسالمي  بالبنك     1995التحق 
ً
حاليا و�شغل 

املالية   الدائرة  مدير  اإلسالمي  منصب  البنك  من  ��   
ً
اعتبارا

1/3/2018  

أشرف "محمد سعيد"  

  قعدان** 
  ة  عضو ��ن

  1977مواليد 

     ماجست�� تمو�ل ومصارف

  2014 عام 

 ب�الور�وس علوم مالية ومصرفية

 2004عام 

إسالمية   مالية   دراسات  دبلوم 

  2001عام 

عام   - األرد�ي  اإلسالمي  بالبنك  و�شغل    1995التحق 

البنك    �� املالية  الدائرة  مدير  منصب    
ً
حاليا

 من �شر�ن اول/األرد�ي اإلسالمي 
ً
 2020اعتبارا

 لش�ادات امل�نية:  ا

املعتمد   - االسالمي  ا��اسب  (�يئة    CIPAش�ادة 

  ا��اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية). 

ش�ادة   - من  بنجاح  والثانية  األو��  الورقة  اجتياز  تم 

املعتمد   املا��  الورقة    CFAا��لل  ضمن  وحاليا 

 الثالثة واألخ��ة ل��صول ع�� الش�ادة بمش�ئة هللا.  

اإلسالمي  ش�ادة   - العام   CIBاملصرف  (ا��لس 

 ).CIBAFIللبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية  

  

         30/09/2020لغاية          *

  01/10/2020تم �عي�نه بتار�خ        **
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 : 2020اجتماعات ��نة التدقيق مع املدقق ا��ار�� خالل عام  .7

أر�ع مرات م��ا مرة      2020مع املدقق ا��ار�� خالل عام  عن مجلس اإلدارة  املن�ثقة  اجتمعت ��نة التدقيق  

 واحدة بدون حضور اإلدارة التنفيذية للشركة.   
  

  

  

  ا��اطر، ا��وكمة إدارة ال��شيح وامل�افآت، رئ�س وأعضاء ��ان  .8

  مالحظات  أسماء األعضاء   ال��نة 

  ��نة ال��شيح وامل�افآت
  محمد داود الغول   
  غمور  مروان أحمد� 
  ��صا�� مو��� الش�ت  

  رئ�س ال��نة   -
  نائب الرئ�س  -
  عضو  -

  ا��اطرإدارة ��نة 

 محمد أحمد القر�و�ي  
   ��مازن عدنان خان 
  مو��� حس�ن أكرم ميناوي*   
  **اشرف "محمد سعيد" قعدان  

 رئ�س ال��نة   -
 نائب الرئ�س   -
 عضو  -
  عضو -

  ا��وكمة  ��نة 
   محمد داود الغول 
  ��صا�� مو��� الش�ت  
 حمد القر�و�ي محمد أ  

 رئ�س ال��نة   -
 نائب الرئ�س  -
  عضو  -

  30/09/2020لغاية * 

 من 
ً
  01/10/2020** اعتبارا

 

 

 مو��� عبد العز�ز ��ادة 

 

 رئ�س مجلس اإلدارة  
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الشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
المساهمة العامة المحدودة

المملكة األردنية الهاشمية

عمان – سحاب

ص. ب. 13 مدينة عبد هللا الثاني ابن الحسين الصناعية

الرمز البريدي 11512 هاتف 4022136 فاكس 4022890

www.asp-jo.com الموقع االلكتروني info@asp-jo.com البريد االلكتروني

تقرير مجلس اإلدارة السنوي السابع والعشرون
1442 هـ - 2020 م
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