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 مجلس االدارة  

 رئيس مجلس االدارة 

 

 مجلس االدارة  

 

 رئيس مجلس االدارة 
 محمد نبيل حمودة 

 ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار 

 

 نائب رئيس مجلس االدارة

 حمودة  سمير

   كيماويات االردن شركة عنممثال 

 

 عضاءاأل

 صباغ والكيماويات ممثال عن شركة الصناعات الحديثة لل  المهندس ماهر حمــودة

 للتجـــــارة واالســـــــتثمار ممثال عن شركة حمودة اخوان  السيد عبدالهادي حمودة 

 ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجـــــارة واالســـــــتثمار          ماهر العجو   السيد

 

 المدير العام بالوكالة 

 عبد المجيد سمارة 

 

 مدقق الحسابات 

 السادة المحاسبون العصريون 

 

 والثالثون  الرابع التقرير السنوي 

 2021لمجلس االدارة والميزانية العمومية لسنة 

 المقدمين الى اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين 
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 ردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها م.ع.م الشركة األ

 

 

 

 رؤيتنا :  •
 

كثر ثقة في سم األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها اإلن تكون الشركة األأ" 

تساهم في تحقيق حياة  ،  نتاج وتسويق وتوزيع دواجن ذات قيمة غذائية عالية الجودةإ

 ا " ائنعلى لشركأفضل لزبائننا وقيمة أ

 

 

 رسالتنا :  •
 

" نسعى لنيل رضى الزبائن بتوفير خدمات ومنتجات دواجن عالية الجودة من خالل انتاج  

 دام وكفء ضمن بيئة محفزة ونابضة بالحياة "ستم

 

 

 قيمنا :  •
 

 بروح الفريق الواحد.  والتحليتحمل المسؤولية  •

 . والجودة  التمسك وااللتزام بالقيم والمبادئ في االنتاج •

 .الحفاظ على البيئة من خالل مشاريع تعنى بالبيئة و تحافظ عليها •

 .الحفاظ على بيئة عمل صحية ومالئمة ومنظمة في مختلف مواقع العمل •

 .ساس المساواة والشفافيةأ على في الشركة التواصل واالتصال مع العمالء والعاملين  •

توظيف الكفاءات ذات  ب  االلتزام و من خالل االستثمار في التقنيات والتجهيزات الفنية الرؤيا تطوير  •
 .المستويات العالية
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 كلمة رئيس مجلس االدارة  
 

 اهمين الكرام ــحضرة السادة المس

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

عضاء مجلس االدارة في هذا اللقاء أجمل ترحيب باسمي وباسم  أرحب بكم جميعا  أن  أأود بداية  

 السنوي الجتماع الهيئة العامة.

 

عمال الشركة  أوائم المالية ونتائج  قوالثالثون وال  الرابعالتقرير السنوي    ن نستعرض معا  أويسرنا  

 31/12/2021وتقرير مدقق الحسابات كما في 

 

منذ   العالم  واجه  العالمي   عامينلقد  االقتصاد  على  الكبير  االثر  لها  كان  والتي  كورونا  جائحة 

والمحلي وأدت الى انهيار وتراجع كبير في معظم القطاعات على اختالفها، وحيث اننا في القطاع  

جز الجائحة   أ  الزراعي  هذه  مواجهة  في  الكثير  عانينا  فقد  االقتصادية  المنظومة  من  يتجزأ  ال 

ال االمكان  قدر  العمل  وحاولنا  الدفاع الستدامة  المعوقات واالغالقات وقوانين  تغلب على جميع 

وتوفير المنتج الغذائي للسوق المحلي وللمواطنين على حساب الكلف المرتفعة والتي ادت الى 

 تحمل الشركة لخسائر مادية.

 

  2020عام    بخسائردينار مقـــارنة    2,154,504  مبلغ  2021لعام    الصــافية  االرباححيث بلغت  

بلغــت طبيعتها  ت  نأونأمل  ،  دينار  (3,582,963)  والتي  الى  الحياة  وتعود  الجائحة  هذه  نتهي 

 هداف الشركة المرجوة. أ جهودنا في االعوام القادمة بالنجاح والتوفيق لتحقيق وتتكلل 

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة  

 س االدارة  ــــــــس مجلـــــرئي
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 :2021دارة لعام تقرير مجلس اإل

 

 عمال بتعليمات االفصاح نورد ما يلي :

الرئيسية وأل: وصف    أوال   الرأسمالي وعدد أنشطة الشركة  الجغرافية وحجم االستثمار  ماكنها 

 الموظفين :

 الرئيسية . أنشطة الشركة  -أ

 تربية الدجاج الالحم وتجهيزه وتسويقه. 

 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين :  -ب

  :  مركز الشركة الرئيسي .1

 الضليل بالقرب من الدفاع المدني . مدينة  –محافظة الزرقاء 

 : كز التسويقامر .2

 . عين غزال  -عمان 

 حوارة.  - ربدإ

 مراكز نقاط البيع الخارجي : .3

 . محافظات المملكة مختلفمنتشرة في  فرع  30

 :  مزارع تربية الدواجن .4

 . في محافظتي الزرقاء و المفرق المملكةمن  في عدة مناطق مزرعة منتشرة  13

 ة  : ـــــعـــدد العاملين في الشرك .5

العاملين   عدد  في  في  بلغ  تعي  673  )  12/2021/ 31الشركة  يتم  بناء  ( موظف  على    ينهم 

 . و كفاءة العامل الشواغر وحاجة العمل

 :حجم االستثمار الرأس مالي  .6

دينار مقارنة   74,443,099 مبلغ وقدره 2021بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في نهاية عام 

 .2020في نهاية عام  دينار 71,630,189 مع مبلغ
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 الشركات التابعة للشركة :  ثانيا  :

 شركة قصر الحالبات لتربية وتسويق الدواجن م.م 

   2019/ 20/01تاريخ التسجيل :     ردن  مكان التسجيل : األ

 النشاط الرئيسي للشركة : تربية الدواجن    % 100نسبة الملكية والتصويت : 

 موظف 276عدد الموظفين : 

السلطة التنفيذية مع نبذة تعريفية  دارة العليا ذوي  تب اإلدارة ور  عضاء مجلس اإلأسماء  أ  ثالثا  :

 لكل منهم:

 : مللشركة األدارة أعضاء مجلس اإل -أ

 المنصب االسم  #
تاريخ  

 الميالد
 الخبرات  المؤهل العلمي   الجنسية

عضوية 

مجالس ادارة 

شركات 

 مساهمة اخرى

1 
السيد/" محمد نبيل " عبد  

 ي محمد حمودة دالها

رئيس مجلس  

 االدارة 
 أردني 1949

 1971بكالوريوس محاسبة سنة  

 1973دبلوم دراسات عليا سنة 

رئيس هيئة المديرين لشركة  

حمودة اخوان للتجارة  

 واالستثمار

 بنك االتحاد 

2 
السيد/سمير عبد الهادي  

 محمد حمودة 

نائب رئيس  

 مجلس االدارة 
 أردني 1953

بكالوريوس هندسة زراعية  

1977 

رئيس هيئة المديرين لشركة  

وادي االردن لتنمية الثروة  

الى   باإلضافة الحيوانية  

 شركة كيماويات االردن 

الشرق العربي  

 للتأمين 

3 
السيد/ماهر عبد الهادي  

 محمد حمودة 

عضو مجلس  

 االدارة 
 أردني 1961

بكالوريوس علوم مالية  

 ومصرفية 

الصناعات  مدير عام شركة 

  للصباغالحديثة 

والكيماويات ) دهانات  

 ديلوكس ( 

 

4 

السيد/عبدالهادي  

"محمدنبيل" عبد الهادي  

 حمودة 

عضو مجلس  

 االدارة 
 1998ماجستير ادارة اعمال   أردني 1975

رئيس العمليات للشركة  

االردنية لتجهيز وتسويق  

 الدواجن ومنتجاتها م.ع.م 

 

5 
ماهر مروان درويش   السيد/ 

 العجو 

عضو مجلس  

 االدارة 
 بكالوريوس محاسبة  أردني 1978

حمودة   مدير مالي في شركة

 اخوان للتجارة واالستثمار
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 عضاء هيئة المديرين للشركة التابعة:أ -ب

 المنصب االسم  #
تاريخ  

 الميالد
 الخبرات  المؤهل العلمي   الجنسية

عضوية 

مجالس ادارة 

شركات 

 مساهمة اخرى

1 

  السيد/عبدالهادي 

"محمدنبيل" عبد الهادي  

 حمودة 

رئيس هيئة  

 المديرين 
 أردني 1975

ماجستير ادارة اعمال  

1998 

رئيس العمليات للشركة  

االردنية لتجهيز وتسويق  

 الدواجن ومنتجاتها م.ع.م 

 ال يوجد 

2 
السيد/ عبد المجيد رائق عبد  

 المجيد سمارة 

نائب رئيس هيئة  

 المديرين 
 أردني 1973

محاسبة  بكالوريوس 

1999 

مدير مالي لعدد من  

  دولةواالردن  الشركات في 

االمارات وفي الشركة  

االردنية لتجهيز وتسويق  

 الدواجن   

 ال يوجد 

3 
السيد/محسن تحسين محسن  

 عنبتاوي 
 أردني 1980 عضو

إدارة  بكالوريوس  

  مالية و مصرفية

2002 

مدير مالي لعدد من  

الشركات في المملكة العربية  

ومدير   والبحرينالسعودية 

مالي تنفيذي في الشركة  

االردنية لتجهيز وتسويق  

 الدواجن 

 ال يوجد 

 

 فيذية : نموظفي االدارة العليا ذوي السلطة الت -ت

 المنصب االسم  #
تاريخ  

 التعيين 

تاريخ  

 الميالد
 الجنسية

المؤهل 

 العلمي 
 الخبرات 

عضوية مجالس 

ادارة شركات 

 مساهمة اخرى

1 
السيد/ عبد المجيد رائق  

 عبد المجيد سمارة 

المدير العام  

 بالوكالة 
 أردني 1973 2012

بكالوريوس  

 1999محاسبة 

  مدير مالي لعدد من الشركات في

االمارات وفي الشركة   دولةواالردن 

 االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 

 ال يوجد  

2 

السيد/عبدالهادي  

"محمدنبيل" عبد الهادي  

 حمودة 

رئيس  

 العمليات 
 أردني 1975 2001

ماجستير ادارة  

 1998اعمال 

رئيس العمليات للشركة االردنية  

لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها  

 م.ع.م 

 د ال يوج

3 
السيد/محسن تحسين  

 محسن عنبتاوي 

مدير مالي  

 تنفيذي 
 أردني 1980 2019

بكالوريوس  

 2002محاسبة 

مدير مالي لعدد من الشركات في  

  والبحرينالمملكة العربية السعودية 

ومدير مالي تنفيذي في الشركة  

 االردنية لتجهيز وتسويق الدواجن 

 ال يوجد 
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سهم المملوكة لكل منهم مقارنة % وعدد األ5التي تزيد عن  سهم  سماء كبار مالكي األأ  رابعا  :

 مع السنة السابقة : 

 االسم  #
 عدد االسهم كما هي 

 31/12/2021في 
 النسبة % 

 عدد االسهم كما هي 

 31/12/2020في 
 النسبة % 

 %  60.225 14,188,045 %  61.638 14,520,884 شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار  1

 %  16.979 4,000,000 %  16.979 4,000,000 والكيماويات  للصباغشركة الصناعات الحديثة  2

 %  20.167 4,756,040 %  12.986 3,059,344 شركة كيماويات االردن 3

 

 الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها : خامسا  :

انتاجها على مزارع تربية الدجاج  تتعرض الشركة لمنافسة شديدة مع الشركات المثيلة والتي تعتمد في  

الالحم التابعة لها وكذلك الحال مع النتافات المنتشرة في جميع مناطق المملكة وتبلغ حصة الشركة من  

 %. 9.5حلي السوق الم

 

 :وخارجيا   درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسين محليا   سادسا  :

 الموردين:

 التعامل من اجمالي المشتريات نسبة  اسم المورد 

 %  48.67 عالف ردنية لل الشركة األ 1

 %  15.60 الشركة الوطنية للتفقيس  2

 

 العمالء: 

 نسبة التعامل من اجمالي المبيعات اسم العميل  

 %  12.00  شركة كريمونا للتجارة واالستثمار 1

 %  8.96   مؤسسة اسيد للتجارة 2

 %  5.48 ماركت ) كارفور (  شركة ماجد الفطيم هايبر 3

 

الشركة او  :  سابعا   بها  تتمتع  التي  االمتيازات  او  الحكومية  بموجب   الحماية  اي من منتجاتها 

 :  واألنظمةالقوانين 

 حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة .  دال يوج -
 و حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.أي براءات اختراع أال يوجد  -
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ثر مادي على  أالقرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها التي لها    ثامنا  :

 و قدرتها التنافسية  أو منتجاتها  أعمل الشركة 

صدرت العديد من قوانين الدفاع التي كان لها االثر المادي على نتائج اعمال الشركة خالل عام   -

2021 . 

 

 

    : تاسعا  

 الهيكل التنظيمي للشركة:  -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس االدارة 

 الهيكل التنظيمي للشركة 

 الهيئة العامة

 مجلس االدارة

 المدير المالي التنفيذي

 رئيس العمليات المدير العام بالوكالة

مدير المبيعات 

 والتسويق

مديرمبيعات 

 الفروع
الصيانةمدير  مدير شؤون  المدير المالي 

 الموظفين
الجودةمدير  مدير االنتاج المزارعمدير    

 المدقق الداخلي 

 المستشار القانوني 
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   ومؤهالتهم: عدد الموظفين في الشركة   -ب

 العدد  المؤهل العلمي 

 3 ماجستير 

 112 بكالوريوس 

 61 كلية مجتمع 

 472 ثانوية عامة 

 301 اقل من ذلك 

 949 المجموع 

 

   يلي: موزعة كما 

 موظف  673  الشركة االم :  -

 موظف  276  الشركة التابعة:  -

 والتأهيل:برامج التدريب    -ج

 اسم الدورة 
عدد 

 الموظفين 
 جهة التدريب 

 داخل مقر الشركة  17 ادارة نظام سالمة الغذاء

 داخل مقر الشركة  35 خطة طوارئ الشركة وادارة االزمات 

 داخل مقر الشركة  25 االسعافات االولية 

 داخل مقر الشركة  56 كيفية التعامل مع شكاوي العمالء

 داخل مقر الشركة  18 مواصفات التصنيع الجيد 

 داخل مقر الشركة  25 22000نظام االيزو 

 داخل مقر الشركة  30 مراقبة سالمة الغذاء

 داخل مقر الشركة  50 ادارة السالمة واالمان 

 داخل مقر الشركة  35 خطة االخالء 

 

 المخاطر التي تتعرض لها الشركة : : عاشرا  

تتعرض لها الشركة او من الممكن ان تتعرض لها الشركة خالل السنة الالحقة ولها تأثير مادي    ال يوجد مخاطر

 عليها. 

 :  2021ها الشركة خالل عام تاالنجازات التي حقق : الحادي عشر

 MW 2مشروع الطاقة الشمسية بالعبور بقدرة  بإجراءات   االستمرار -

 . (PV)تكملة مشروع تغطية مزارع الشركة بنظام الطاقة الشمسية   -

 توسعة مبنى المسلخ في الشركة واضافة صاالت جديدة للتسحيب والتجهيز.  -
 التوسع الجغرافي في مناطق المملكة في الشمال والجنوب وافتتاح نقاط بيع جديدة.  -

العمل  - واعتماد  )    تطبيق  جديدة  حاسوبية  برامج  إلحكام    SAP – ROOTS – OLIVESعلى   )

 السيطرة على جميع عمليات الشركة ورفع كفاءة األداء. 
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ثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية ولم تدخل األ  عشر :  الثاني

 :ضمن نشاط الشركة الرئيسي

الشركة    ط تدخل ضمن نشا ثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة خالل السنة المالية ولم  أ ال يوجد  

 الرئيسي. 
 

:  الثالث الزمنية    عشر  الموزعة وصافي حقوق   لألرباحالسلسلة  واالرباح  المحققة  والخسائر 

 المساهمين واسعار االوراق المالية : 

 2021 2020 2019 2018 2017 

 212,012 227,335 478,589 ( 3,582,963) 2,154,504 االرباح او ) الخسائر المحققة(

 - - - - - االرباح الموزعة 

 22,957,879 22,506,068 22,984,657 19,401,694 21,556,198 صافي حقوق المساهمين 

 0.900 0.810 0.760 2.270 3.300 اسعار االوراق المالية 

 

 عمالها خالل السنة المالية:أتحليل المركز المالي للشركة ونتائج  عشر : الرابع

 2020 2021 البيان  #

 ( 3,582,963) 2,154,504 صافي االرباح ) الخسائر (  1

 3,938,747 4,131,251 المخزون  2

 34,028,719 40,596,945 المبيعات  3

 ( % 18.467) %  9.994 معدل العائد على حقوق الملكية  4

 ( % 4.140) % 2,411  نسبة العائد على االصول  5

 %101.200 %85.617   للمبيعات نسبة كلفة المبيعات  6
 

 :  2022التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لعام  عشر : الخامس

 MW 2ور بقدرة عب مشروع الطاقة الشمسية بال بإجراءات   االستمرار -

لما في ذلك من   الشركة ومزارع في مسلخ   MW 4إلى  3.5تطمح الشركة الوصول إلى قدرة  -

 . البيئة  وحمايةأثر على تقليل الكلف  
 . ط بيع جديدةاالتوسع الجغرافي في مناطق المملكة في الشمال والجنوب وافتتاح نق -
 تحسين البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل حرم الشركة.  -

 طير في الساعة.  10,000طير في الساعة إلى   6000العمل على رفع رخصة المسلخ من  -

 في األسواق المحلية من خالل زيادة عدد سيارات التوزيع.  االنتشار على زيادة العمل  -
 صيانة وتعبيد ساحات منطقة تحميل الدجاج الجاهز.  -
تركيب حساسات في مزارع الشركة لقياس العوامل الجوية المختلفة باإلضافة الى قياس اوزان   -

 الدجاج الحي أوال بأول لغايات التقليل من عدد الوفيات. 

واحكام السيطرة عليها   وهي شركة رائدة في مجال تربية الدواجن   EVONIKتعاقد مع شركة ال -

 والبدء باستخدام نظام محوسب يضمن ذلك. 

وهي شركة متخصصة في إدارة الوقت وتقرير االعمال اليومية    CarrotCutالتعاقد مع شركة   -

 للموظفين. 
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 :تعاب مدققي الحسابات أمقدار  عشر : السادس

مبلغ    2021ن العصريون لعام  وب ــــادة شركة المحاســــــابات الشركة الســـــاب مدققي حســتعأبلغت  

 . ليهما ضريبة المبيعات إ( دينار للشركة التابعة تضاف    3,500م ومبلغ )  للشركة األ( دينار    10,000)  

 

عضاء مجلس االدارة والشركة المسيطر  أعدد االوراق المالية المملوكة من قبل    -أ   السابع عشر :

 ي منهم مقارنة مع السنة السابقة : أعليها من قبل 

 الجنسية المنصب االسم 
 عدد االسهم كما في  

الشركات 

المسيطر 

 عليها  

 عدد االسهم كما في

31-12-2021 31-12-2020  31-12-2021 31-12-2020 

واالستثمار   للتجارة  اخوان  حمودة  شركة 

 ويمثلها : 
   د ال يوج 14,188,045 14,520,884  

 حمودة  محمد " محمد نبيل " عبدالهادي-

 

 رئيس مجلس االدارة 

 

 االردنية 

 

1,023,799 

 

1,299 

 

 د ال يوج
  

   د ال يوج د ال يوج ال يوجد  االردنية  عضو مجلس االدارة    عبدالهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة-

   د ال يوج د ال يوج د ال يوج االردنية  عضو مجلس االدارة  ماهر مروان درويش العجو  -

    4,756,040 3,059,344   شركة كيماويات االردن 

 سمير عبدالهادي  محمد حمودة  -

 

مجلس  نائب رئيس 

 االدارة 

 

 االردنية 

 

2,601 

 

2,601 

 

شركة وادي  

االردن لتنمية  

الثروة  

 الحيوانية 

92,240 227,547 

  للصباغ   الحديثة  الصناعات  شركة

 والكيماويات 
   د ال يوج 4,000,000 4,000,000  

   ال يوجد  1,299 1,299 االردنية  عضو مجلس االدارة  ماهر عبدالهادي محمد حمودة  -

 

 دارة العليا : شخاص اإل أاالوراق المالية المملوكة من قبل  عدد   -ب

 الجنسية المنصب االسم 
 الشركات المسيطر عليها   عدد االسهم كما في  

31-12-2021 31-12-2020  

 د ال يوج د ال يوج د ال يوج االردنية  المدير العام بالوكالة  عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة 

 د ال يوج د ال يوج د ال يوج االردنية  رئيس العمليات  محمد نبيل " عبد الهادي حمودة عبد الهادي " 

 د ال يوج د ال يوج د ال يوج االردنية  المدير المالي التنفيذي  محسن تحسين محسن عنبتاوي 
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دارة العليا والشركات المسيطر عليها من  عضاء مجلس اإلأقارب  وراق المالية المملوكة أل عدد األ   - ج

 : ي منهم أقبل 

دارة والشركات المسيطر عليها من قبل  عضاء مجلس اإلأ قارب  وراق مالية مملوكة ألأ ال يوجد   -

 . ي منهم أ
و الشركات المسيطر عليها من قبل  أدارة العليا  شخاص اإلأقارب  وراق مالية مملوكة ألأ ال يوجد   -

 . ي منهم أ

 : عضاء مجلس االدارة أت التي يتمتع بها كل من رئيس وآالمزايا والمكاف عشر : الثامن

 المنصب االسم  #
رواتب 

 سنوية
 المجموع نفقات سنوية  ت سنوية آمكاف  بدل تنقالت 

1 
السيد/" محمد نبيل " عبد  

 ي محمد حمودة دالها

رئيس مجلس  

 االدارة 
- 4,800 - - 4,800 

2 
السيد/سمير عبد الهادي  

 حمودة محمد 

  نائب رئيس

 مجلس االدارة 
- 4,800 - - 4,800 

3 
السيد/ماهر عبد الهادي  

 محمد حمودة 

عضو مجلس  

 االدارة 
- 4,800 - - 4,800 

4 

السيد/عبدالهادي  

"محمدنبيل" عبد الهادي  

 حمودة 

عضو مجلس  

 االدارة 
- 4,800 - - 4,800 

5 
ماهر مروان درويش   السيد/ 

 العجو 

عضو مجلس  

 االدارة 
- 4,800 - - 4,800 

 24,000   24,000   المجموع  

 

 دارة العليا : شخاص اإلأت التي يتمتع بها آوالمكافوالرواتب  المزايا  -ب 

 المنصب االسم  #
رواتب 

 سنوية
 المجموع نفقات سفر سنوية مكافات سنوية  بدل تنقالت 

1 
عبد المجيد رائق عبد المجيد  

 سمارة

المدير العام  

 بالوكالة 
63,440 - - - 63,440 

2 
عبد الهادي " محمد نبيل "  

 عبد الهادي حمودة 
 109,200 - - - 109,200 رئيس العمليات 

3 
محسن تحسين محسن  

 عنبتاوي 

المدير المالي  

 التنفيذي 
58,500 - - - 58,500 

 

حمودة وسيارة الستعمال السيد عبد المجيد    يالمزايا العينية عبارة عن سيارة الستعمال السيد عبد الهاد 

 عنبتاوي. سمارة وسيارة الستعمال السيد محسن  
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 التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية : عشر : التاسع

 . 2021ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية 

 

و أمع الشركات التابعة  المصدرة  التي عقدتها الشركة    واالرتباطاتالعقود والمشاريع    :  العشرون

ي موظف في أو  أو المدير العام  أ عضاء المجلس  أو  أدارة  و رئيس مجلس اإلأو الحليفة  أالشقيقة  

 قاربهم  :أ وأالشركة 

قامت الشركة المصدرة بعمل عقود واتفاقيات مع الشركة التابعة " شركة قصر الحالبات لتربية وتسويق  

 يلي: الدواجن " كما  

مزارع تستعملها الشركة التابعة لغايات تربية الدواجن ومن ضمنها البركسات    10عقد ضمان   -

 وسكنات المهندسين والعمال. الخاصة لتربية الدواجن 
 ة. سيارات صالون وجرافعقد ايجار معدات و -
حسب على سعر  تو   يتم إبرامها شهريا ، م  من الشركة التابعة للشركة األ   الحي   اتفاقية بيع الدجاج  -

 . بشكل يوميالسوق  

 

   العشرون :الحادي و

 البيئة: مساهمة الشركة في حماية  -أ

شجار في محيط الشركة ومن خالل وجود  البيئة من خالل زراعة األتساهم الشركة في حماية   -

 . محطة تنقية المياه 
ولى من نوعها  استبدال محطة التبريد التي تعمل على غاز الفريون بمحطة تبريد عصرية هي األ -

 . مونيا كسيد الكربون وبشكل ثانوي على األأساسي على غاز ثاني  أبشكل  في المنطقة والتي تعمل  
الشر - الكهرباء  ب  باالستثمار كة  قامت  استخدام  من  والحد  الكهرباء  لتوليد  المتجددة  الطاقة  نظام 

وتتطلع    المزارع،الموافقات الالزمة لتوسيع القدرة في المصنع وفي    والمشتقات النفطية، وبانتظار

الحكومية  بمجرد الحصول على الموافقات  ميجا وات في الساعة    4  - 3.5الى  الوصول    الشركة  

 .الالزمة

 : مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي  -ب 

ساهمت وتساهم الشركة وبشكل كبير في التقليل من نسبة البطالة خصوصا في منطقتي الزرقاء   -

 بناء تلك المناطق. أوالمفرق مما ساعد على تشغيل 
مزارعي  صغار  ن من  تساهم الشركة في دعم قطاع تربية الدواجن من خالل قيامها بشراء الدواج  -

 بغرض تجهيزها وتسويقها. الدواجن المحليين  

 شهادات إدارة نظام الجودة :  -ج

 حصلت الشركة على نظام ادارة الجودة : -
( ISO 22000 : 2005 ) & (HACCP ) & ( ISO 9001 : 2008 )  & ( FSSC 22000:2018) 

( ISO 45001 : 2018 ) 
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الشركة من خالل    ة استمرارية قد تؤثر على  ريية امور جوهأ دارة الشركة بعدم وجود  إيقر مجلس   -

   2021السنة المالية 

 

 نائب رئيس مجلس االدارة     رئيس مجلس االدارة           

 عبدالهادي محمد حمودة سمير                     "محمد نبيل" عبدالهادي محمد حمودة      

 شركة كيماويات االردن    ممثال عن            ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار  

 

 

                                           

 

 

   عضــــو      عضــــو             

   

 "محمد نبيل " عبدالهادي حمودة  عبدالهادي                   ماهر عبدالهادي محمد حمودة             

 ممثال عن شركة الصناعات الحديثة للصباغ والكيماويات    ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار 

                                             

 

 عضــــو

 ماهر مروان درويش العجو 

 واالستثمار ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجارة  

                                       



21 
 

 . يقر مجلس االدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة

 نائب رئيس مجلس االدارة     رئيس مجلس االدارة           

 سميرعبدالهادي محمد حمودة                    "محمد نبيل" عبدالهادي محمد حمودة      

 شركة كيماويات االردن    ممثال عن            ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار  

                                                

   عضــــو      عضــــو             

   

 عبدالهادي "محمد نبيل " عبدالهادي حمودة                  ماهر عبدالهادي محمد حمودة             

 ممثال عن شركة الصناعات الحديثة للصباغ والكيماويات    ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار 

                                                        

 عضــــو

 ماهر مروان درويش العجو 

 ممثال عن شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار 

 

 : 2021دناه نقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي لعام  أنحن الموقعين  

 

 رئيس مجلس االدارة   المدير العام بالوكالة      التنفيذي  المدير المالي

                                    
                                         

 "محمد نبيل" حمودة    عبدالمجيد سمارة      محسن تحسين عنبتاوي 
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 تقرير الحوكمة  
 

تسعى الشركــة الى االلتزام بتطبيق جميع بنود تعليمـــــات حوكمة الشركة المساهمة المدرجة وتم  

وهي التعليمات  لهذه  امتثالنا  بمدى  المتعلقة  والتفاصيل  المعلومات  ليوضح  هذا  تقريرنا      اعداد 

 كالتالي : 

 

وتحديد فيما اذا كان    –لين خالل السنة  يعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقأسماء  أ  :  اوال  

 : و غير مستقل أو غير تنفيذي ومستقل أالعضو تنفيذي 

 

وتحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي او  عضاء مجلس االدارة االعتباريين  أسماء ممثلي  أ  :  ثانيا  

 :  و غير مستقلأغير تنفيذي ومستقل 

 

 غير مستقل مستقل غير تنفيذي  تنفيذي  االسم 

     شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار ويمثلها : 

 X  X  حمودة  محمد " محمد نبيل " عبدالهادي-

 

   عبدالهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة-

 

X   X 

 X  X  ماهر مروان درويش العجو  -

     شركة كيماويات االردن 

 سمير عبدالهادي  محمد حمودة  -

 
 X  X 

     شركة الصناعات الحديثة لالصباغ والكيماويات 

 ماهر عبدالهادي  محمد حمودة  -

 
 X  X 

 

 

 

 

 

 غير مستقل  مستقل  غير تنفيذي  تنفيذي االسم
 X  X  اخوان للتجارة واالستثمار شركة حمودة 

 X  X  شركة كيماويات االردن 

 X  X  والكيماويات  للصباغشركة الصناعات الحديثة 
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 شخاص الذين يشغلونها : سماء األأالمناصب التنفيذية في الشركة و : ثالثا  

 

جميع عضويات مجالس االدارة التي يشغلها عضو مجلس االدارة في المساهمة العامة    :  رابعا  

 ان وجدت :

 

 االسماء  الرقم
عضويات مجالس االدارة التي يشغلها في  

 الشركات المساهمة 
  بنك االتحاد حمودة  محمد " محمد نبيل " عبد الهادي  1

 الشرق العربي للتأمين محمد حمودة  سمير عبدالهادي 2

 ال يوجد  ماهر عبدالهادي محمد حمودة  3

 ال يوجد  عبدالهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة  4

 ال يوجد  ماهر مروان درويش العجو  5

 

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة  : خامسا  

 . حرب براهيم إمحمد سليمان السيد / 

 

 دارة   اللجان المنبثقة عن مجلس اإلسماء أ : سادسا  

 . لجنة التدقيق .1

 . ت آلجنة الترشيحات والمكاف .2
 . لجنة الحوكمة  .3

 . دارة المخاطرإلجنة  .4

مور المالية  عضاء لجنة التدقيق ونبذه عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألأسم رئيس وإ  :  سابعا  

 . و المحاسبيةأ

 

 والخبرات العملية المؤهل العلمي  المنصب  االسم   

 رئيس اللجنة  سمير عبدالهادي محمد حمودة 
/ رجل اعمال ورئيس هيئة مديرين لعدة شركات    1977بكالوريوس هندسة زراعية  

 . وعضو مجلس ادارة

 عضو  "محمد نبيل" عبدالهادي محمد حمودة
اعمال  / رجل    1973  سنة   عليا  دراسات  و دبلوم  1971  سنة  محاسبة  بكالوريوس

 هيئة مديرين لعدة شركات وعضو مجلس ادارة  ورئيس

 . 2002بكالوريوس محاسبة سنة  عضو  ماهر مروان درويش العجو  

 

 اإلسم المنصب 
 السيد / عبد المجيد رائق عبد المجيد سمارة  المدير العام بالوكالة 

 السيد / عبد الهادي " محمد نبيل " عبد الهادي حمودة  رئيس العمليات 

 عنبتاويالسيد / محسن تحسين محسن  المدير المالي التنفيذي
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الحوكمة ولجنة  أرئيس و  سمإ  :  ثامنا   الترشيحات والمكافآت ولجنة  لجنة   دارةإعضاء كل من 

 المخاطر 

 المخاطر لجنة ادارة  لجنة الحوكمة  ت آلجنة الترشيحات والمكاف 

 المنصب اسم العضو المنصب اسم العضو المنصب اسم العضو
" محمد نبيل " عبد الهادي  

 حمودة محمد 
 رئيس اللجنة 

  محمد عبد الهادي  سمير
 حمودة 

رئيس  
 اللجنة 

" محمد نبيل " عبد  
 حمودة محمد الهادي 

 رئيس اللجنة 

  محمد عبد الهادي  سمير
 عضو  حمودة 

  محمد عبد الهادي ماهر
  محمد عبد الهادي  سمير عضو  حمودة 

 عضو  حمودة 

عبد الهادي " محمد نبيل"  
 حمودة محمد 

 عضو 
عبد الهادي " محمد نبيل"  

عبد الهادي " محمد   عضو  محمد حمودة 
 عضو  نبيل" حمودة 

 

 عضاء الحاضرين:جتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان عدد األ إعدد  : تاسعا  

اجتماعات وبحضور جميع    أربعبلغت اجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة    التدقيق: لجنة   .1

 اللجنة. اعضاء 

الترشيحات   .2 لجنة    والمكافآت:لجنة  اجتماعات  والمكافآتبلغت  السنة    الترشيحات  خالل 

 اللجنة. اجتماع واحد وبحضور جميع اعضاء 
بعد    2022  الفعلي عام  عملهاوسيبدأ    2021ي اجتماع خالل عام  ألم يجري    الحوكمة:لجنة   .3

 .اجراء التصويبات الالزمة 

السنة    اجتماعات بلغت    المخاطر:دارة  إلجنة   .4 خالل  المخاطر  إدارة  واحد لجنة    اجتماع 

 . وبحضور جميع اعضاء اللجنة

 

 : لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنةعدد اجتماعات  : عاشرا  

 فقط.مرة واحدة  2021بلغت عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي خالل عام 

 

 :مع مجلس االدارة مع بيان عدد االعضاء الحاضرينعدد اجتماعات  : الحادي عشر

 . عضاءوبحضور جميع األ اجتماعات ستة 2021دارة خالل عام بلغت اجتماعات مجلس اإل 

 

 الهادي محمد حمودة" محمد نبيل " عبد 

 س االدارة ـــــس مجلـــرئي

 
 














































































