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أعضاء مجلس اإلدارة

نائب الرئيس

عضو مجلس إدارة

رئيس مجلس اإلدارة

السيد سمير توفيق حمد الرواشدة

السيد محمد طه الحراحشة

السيد احمد عمر الرجوب

ممثل شركة البالد لألوراق المالية

ممثل شركة الرصافة للمشاريع اإلسكانية

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد صالح محمد صالح زيد الكيالني

السيد شريف توفيق حمد الرواشدة

السيد عبدهللا بركات عبد الغني الرواشدة

عضو مجلس إدارة

اآلنسة سلوى موسى محمد عمرو
عضو مجلس إدارة
السيدة ساميه سعيد يوسف ضيازاده

ممثل شركة الرفاعيات لالستثمار
والتطوير العقاري

عضو مجلس إدارة
السيد محمد مظهر عبدالرحمن حمادة

المدقق الخارجي
شركة طالل أبو غزاله وشركاه الدولية
بدأت هذه المؤسسة العريقة قبل حوالي ثالثة وثالثين عاماً وتمارس أنشطتها حاليا تحت اسم ووفق الرؤية
المعتمدة لطالل أبوغزاله العالمية كانت قد بدأت كمؤسسة تقدم خدمات المحاسبين المجازين والتدقيق
والخدمات المالية لمجتمع األعمال في الخليج العربي ،وتقدم هذه الشركة الخدمات التالية لعمالئها:
التدقيق الخارجي ،التدقيق الداخلي ،خدمات الزكاة /الضرائب ،خدمات اإلجراءات المتفق عليها ،خدمات
الحوكمة/حوكمة الشركات ،تقييم األعمال ،تصفية الشركات ،تدقيق/مراجعة عناصر من البيانات المالية
خدمات اجراءات العناية الواجبة ،إعداد األنظمة المالية واإلدارية ،الخدمات المحاسبية ومسك السجالت
والضرائب ،ضريبة القيمة المضافة

الخبير االكتواري
شركة مهنا لالستشارات االكتوارية
مهنا وشركاه (االكتواريون واالستشاريون) هي أول شركة استشارية اكتوارية مستقلة في الشرق األوسط،
تأسست في قبرص عام  .1986وهي اليوم من بين أكبر شركات االستشارات االكتوارية في المنطقة وهي
معروفة كرائدة في مجال االستشارات االكتوارية واإلدارية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول شرق ووسط أفريقيا  ،لمساعدة الحكومات والمنظمات
والشركات على تحقيق أهدافهم.
عاما من الخدمات في جميع أنحاء العالم  ،يتمتع فريق المهنيين لدينا بالقدرة على التعامل مع
مع أكثر من ً 35
المهام المعقدة والمتخصصة مع الخبرة الفنية والمعرفة باالحتياجات المحلية واإلقليمية.
فضال عن الدراية الفنية في القضايا التقنية واالستراتيجية ،
يتيح فهمنا الشديد للغة وثقافة المنطقة ،
ً
لشركتنا تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للهيئات الخاصة والحكومية في مجاالت التأمين االجتماعي
وصناديق المعاشات التقاعدية واالدخار ومزايا الموظفين والصحة الرعاية والحياة والتأمين الصحي والتأمين
العام والتصنيف وكذلك التعليم االكتواري.

رؤيتنا
أن نغدوا األميز واألكثر أصالة وجدارة بالثقة في تقديم الحلول التأمينية المتخصصة ذات الحماية
التأمينية عالية الجودة لعمالئنا وشركائنا والسوق المحلي.

رسالتنا
ً
وفقا ألفضـــــــل الممارســـــــات
تلبية وتجاوز توقعات عمالئنا وشـــــــركائنا بتقديم منتجاتنا التأمينية
العالمية في ســـــــياســــــــات االكت تاأ وتوفير غطاء تأميني يتناســــــــب واحت ياجاتهم يحقق لهم
الطمأنينة وراحة البال من خالل ســــياســــات االكتتاأ لدينا ،ومعالجة المطالبات التأمينية بشــــكل
مباشر ومتوائم من خالل كوادرنا المؤهلة المتخصصة بكل مصداقية وشفافية.

أهدافنا
تتضمن خطة عملنا المستقبلية لعام  2022تحقيق األهداف التالية:
.1

السعي وراء إيجاد برامج تأمينية جديدة وطرحها في السوق المحلي والترويج
لها بشتى وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي.

.2

استمرار المجموعة بتقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية تلبي احتياجات
وتوقعات العمالء والشركاء وتتوائم مع قيم الشركة في التعامل والعمل
معهم بمهنية عالية.

.3

االستمرار في النشاط التسويقي المكثف لزيادة حصة الشركة في السوق
المحلي ،وبما يضمن تحقيق مكانة متقدمة للمجموعة.

.4

االلتزام بالوفاء باحتياجات عمالئنا وشركائنا وتوفير الفرص االستثمارية
الجيدة والمنتجات التأمينية ذات الجودة العالية ،تمتاز بالشفافية واإلجراءات
السهلة والمفصلة في التعامل مع المطالبات التأمينة.

.5

استمرار العمل والسعي من أجل تحقيق ربحية عالية للنتائج الفنية والمتعلقة
بأعمال التأمين المختلفة.

.6

خدمة االقتصاد الوطني بالمساهمة في تقديم تغطيات تأمينية جديدة
ومتطورة.

.7

تدريب كوادر المجموعة في كافة مجاالت وفروع التأمين.

.8

تطوير سياسة االئتمان حسب أفضل المعايير الدولية

.9

االستمرار في تطوير وتحديث أنظمة الحاسوأ لمواكبة آخر التطورات في
ً
الكترونيا.
هذا المجال ،وتقديم خدمات التأمين

 .10المشاركة في نشاطات المجتمع المحلي وتقديم الدعم الالزم في هذا
المجال.

المحتويات
الفهرس
كلمة رئيس المجلس
تقرير مجلس اإلدارة
الهيكل التنظيمي للشركة
تقرير الحوكمة 2021

البيانات المالية
تقرير المحاسب القانوني المستقل
الميزانية العامة
قائمة الدخل
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
قائمة التدفقات النقدية
حساأ إيرادات ومصروفات فرع التأمين
حساأ إيرادات ومصروفات فرع الحياة
إيضاحات حول البيانات المالية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة األفاضل مساهمين الشركة الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد
أرحــــــــب بكــــــــم أجمــــــــل ترحيــــــــب فــــــــي مقدمــــــــة التقريــــــــر الســــــــنوي لشــــــــركتنا للســــــــنة الماليــــــــة
 2021ويطيـــــــب لـــــــي بالنيابـــــــة عـــــــن اعضـــــــاء مجلـــــــس االدارة وباإلصـــــــالة عـــــــن نفســـــــي ان ارفـــــــع الـــــــيكم
أجمــــــــل االمنيــــــــات وان اضــــــــع بــــــــين أيــــــــديكم التقريــــــــر الســــــــنوي الرابــــــــع والعشــــــــرين لنتــــــــائج اعمـــــــــال
الشــــــــــركة وانجازاتهــــــــــا لعــــــــــام  2021باإلضــــــــــافة الــــــــــي البيانــــــــــات الماليــــــــــة للســــــــــنة الماضــــــــــية وفقــــــــــا
الدائها.
الزالـــــــــت شـــــــــركتنا وبحمداللـــــــــه وبفضـــــــــل الجهـــــــــود المشـــــــــتركة مـــــــــن قبـــــــــل مجلـــــــــس االدارة
والعــــــاملين فــــــي الشــــــركة تتقــــــدم فــــــي اعمالهــــــا ســــــنة بعــــــد ســــــنة و رغــــــم الظــــــروف الصــــــعبة التــــــي
تمـــــــر بهـــــــا المنطقـــــــة والتـــــــي اثـــــــرت بـــــــدورها علـــــــى االقتصـــــــاد االردنـــــــي اال ان الشـــــــركة اســـــــتطاعت
ان تحقق نتائج جيدة في جميع الدوائر الفنية .
ولقــــــــــد حققــــــــــت الشــــــــــركة زيــــــــــادة فــــــــــي االقســــــــــاط المكتتبــــــــــة لجميــــــــــع انــــــــــواع التــــــــــامين بمقــــــــــدار
 1171613دينارا في عام 2021
وحققــــــــت الشــــــــركة خســــــــائر بعــــــــد الضــــــــريبة بلغــــــــت  751507دينــــــــارا لســــــــنة  2021مقابــــــــل
تحقيـــــــــق ربحـــــــــا صـــــــــافيا بمقـــــــــدار  1008526دينـــــــــارا للفتـــــــــرة المنتهيـــــــــة فـــــــــي  2020 /12/31وكانـــــــــت
اســـــــــباأ الخســـــــــارة هـــــــــو زيـــــــــادة فـــــــــي صـــــــــافي مبلـــــــــ التعويضـــــــــات المدفوعـــــــــة بمقـــــــــدار 2340492
دينـــــــارا ،وبـــــــالرغم مـــــــن زيـــــــادة التعويضـــــــات المدفوعـــــــة اال أننـــــــا اســـــــتطعنا ان نحـــــــاف

علـــــــى الســـــــيولة

لـــــــدى الشـــــــركة  .كمـــــــا وقامـــــــت الشـــــــركة بـــــــودارة الســـــــيولة بطريقـــــــة كفـــــــوءه واســـــــتطاعت تســـــــديد
االلتزامات المترتبة عليها وحافظت على السيولة النقدية لديها.
ويســــــــــرمجلس االدارة ان يقــــــــــدم لكــــــــــم هــــــــــذا التقريــــــــــر ويتقــــــــــدم بالشــــــــــكر الــــــــــى االخــــــــــوة
المســـــــــاهمين وعمـــــــــالء الشــــــــــركة بثقـــــــــتهم الكبيــــــــــرة بهـــــــــا مـــــــــع تقــــــــــديرنا الـــــــــى اإلدارة التنفيذيــــــــــة
للشــــــــركة والــــــــى جميــــــــع موظفيهــــــــا إلخالصــــــــهم وتفــــــــانيهم فــــــــي عملهــــــــم وكــــــــذلك الشــــــــكرالجزيل
الــــــــى وزارة الصــــــــناعة والتجــــــــارة وادارة التــــــــامين والــــــــى االتحــــــــاد االردنــــــــي لشــــــــركات التــــــــامين والــــــــى
الشـــــــركات الزميلـــــــة والـــــــى كافـــــــة الـــــــوكالء ووســـــــطاء الشـــــــركة لمـــــــا قـــــــدموه لنـــــــا مـــــــن عـــــــون لرفـــــــع
مستوى التامين في االردن.
وفقنا الله جميعا لخدمة هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة
وتفضلوا بقبول فائق االحترام,,
رئيس مجلس االدارة
السيد /احمد عمر الرجوأ

تقرير مجلس اإلدارة

أنظمة الشركة الرئيسية
تأمين الممتلكات

ضد أخطار الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية كالزالزل والعواصف
والفيضانات والخسائر التبعية.
المسؤولية المدنية تجاه الغير /مسؤولية صاحب العمل /تأمين

تأمين المسؤوليات

العمال مسؤولية المنتج Product Liability /المسؤوليات
المهنية Professional Indemnity & Medical Malpractice

تأمين األموال

تأمين البضائع المنقولة

تأمين السيارات والمركبات

تأمين المصارف الشامل /تأمين النقد المنقول وفي القاصات/
تأمين كفالة الموظفين .
براً /
بحراً /
ً
جوا.
ضد أخطار النقل

تأمين حوادث الطرق /السرقة /الحريق والمسؤولية المدنية
المترتبة عليها.
تأمين المشاريع /تأمين المعدات واآلالت وخطوط اإلنتاج /تأمين

التأمينات الهندسية

آليات ومعدات المقاولين /تأمين األجهزة اإللكترونية مثل الحاسوأ
والمعدات الطبية.

التأمين الصحي

تأمين الحياة

التأمينات المساندة

تأمين المصاريف الطبية المترتبة عن األمراض والعوارض الطارئة
لألفراد وموظفي الشركات والمصانع.
تأمين استمرار الدخل المنتظم بعد فقدان رأ األسرة ويأتي بعدة
أنواع وتغطيات فردية وجماعية لموظفي الشركات والمؤسسات.

تامين السفر /تامين العامالت في المنازل /تأمين العمالة الوافدة

أماكن الشركة الجغرافية وأعداد الموظفين


شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين – ص.أ 840657 .عمـان  11184األردن  -شارع األمير
شاكر بن زيد  -وادي صقرة – عمارة رقم ( - )34مقابل صيدلية فارمسي ون.



ً
موظفا في نهاية عام  2021من ذوي الخبرات المتنوعة
بل عدد موظفي الشركة ()105
والطاقات الشابة.



يوجد فرع للشركة في منطقتين الفرع االول ( اربد  -دوار القبة ) والفرع الثاني (عمان – شارع
الملكة رانيا – عمارة رقم ) 91



ال يوجد فروع خارجية للشركة.



الفروع المتنقلة للشركة ،وهي على النحو التالي:
 .1فرع أم عبهرة
 .2فرع العبدلي.
 .3فرع الجاردنز
 .4فرع الحسين

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة


بل حجم االستثمار الرأسمالي للشركة مبل (  ) 507194دينارا مصاريف رأسمالية

الشركات التابعة


يوجد للشركة شركة تابعة واحدة تأسست عام  2013وهي (العربية االردنية للتطوير العقاري)
وطبيعة عملها ونشاطها:

 .1المساهمة بشركات اخرى
 .2تملك االموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات تنفيذا لغايات الشركة
 .3تملك الشركات
 .4شراء االراضي داخل وخارج التنظيم بقصد تحسينها وتطويرها وافرازها ومن ثم بيعها
 .5شراء االسهم والسندات ضمن سوق عمان المالي ولصالح الشركة
 .6شراء وبيع االسهم والسندات واالوراق المالية لصالح الشركة
 .7اقتراض االموال الالزمة لها من البنوك

الشركات الحليفة


يوجد للشركة شركة يوجد للشركة شركة حليفة واحدة تأسست عام  2010وهي (سراي دابوق
للتطوير العقاري) وطبيعة عملها ونشاطها:

 .1بناء المجمعات التجاريه والسكنية والصناعية وبيعها
 .2المساهمه بشركات اخرى
 .3منشأة فندقيه
 .4استثمار اموال الشركه في المجاالت العقارية
 .5اقتراض االموال الالزمه لها من البنوك
 .6رهن اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة تأمينا وضمانا لقروض الشركة والغير
 .7تملك واستئجار االموال المنقولة والغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة

أسماء اعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم:
السيد أحمد عمر الرجوأ  /رئيس مجلس اإلدارة
مواليد  1956حاصل على ماجستير علوم مالية ومصرفية عام .1985
الخبرات العملية:


رئيس مجلس إدارة شركة إجادة المالية



رئيس هيئة مديرين شركة الصقر العربي



رئيس مجلس إدارة شركة سراي دابوق



مساعد مدير تنفيذي سابق في البنك المركزي األردني



مستشار اقتصادي سابق في المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني



مدرأ ومستشار في صندوق النقد العربي /أبو ظبي

السيد سمير توفيق الرواشدة  /نائب رئيس مجلس اإلدارة
مواليد  1955حاصل على بكالوريوس آداأ عام .1978
الخبرات العملية:


مدير عام شركة البالد لالوراق المالية واالستثمار



نائب رئيس مجلس ادارة العربية لصناعة االلمنيوم



نائب رئيس مجلس ادارة شركة االنماء العربية واالستثمارات العالمية



عضو مجلس ادارة مركز ايداع االوراق المالية

السيد محمد طه الحراحشة  /عضو مجلس اإلدارة
مواليد  1957حاصل على بكالوريوس لغة عربية عام .1978
الخبرات العملية:


عضو مجلس إدارة دار األمان للتمويل اإلسالمي



رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات لخدمات األغذية



عضو مجلس إدارة المجموعة العربية األردنية للتأمين



رئيس هيئة المديرين الشركة األردنية السعودية اإلماراتية لالستثمارات المالية



عضو هيئة المديرين الشركة االنمائية للتعليم



عضو مجلس إدارة أكاديمية السلط



رئيس هيئة المديرين شركة الرصافة للمشاريع اإلسكانية



رئيس هيئة المديرين لشركة العمود للتطوير العقاري

اآلنسة سلوى موسى محمد عمرو  /عضو مجلس اإلدارة
مواليد  1974حاصلة على دبلوم عالي إدارة عام .2013
الخبرات العملية:


مدير مالي شركه تهامه لالستثمارات الماليه



مدير مالي شركه عقاري للصناعات واالستثمارات العقاريه

السيد "محمد مظهر" عبدالرحمن حمادة  /عضو مجلس اإلدارة
مواليد  1949حاصل على بكالوريوس حقوق عام .1981
الخبرات العملية:


رئيس مجلس ادارة صندوق تأمين النفط والطاقة (االتحاد االفريقي االسيوي للتأمين)



مقرر لجنة السيارات والمكاتب العربية الموحدة (االتحاد العام العربي للتأمين)



رئيس الرابطة العربية لقوانين التأمين (االتحاد العام العربي للتأمين)



رئيس مجموعة عمل التأمين (غرفة ابوظبي)



نائب رئيس اللجنة الفنية العليا (جمعية االمارات للتأمين)



عضو المجلس التنفيذي (اتحاد التأمين الخليجي)



عضو المجلس التنفيذي (االتحاد االفريقي االسيوي للتأمين واعادة التأمين)



عضو مجلس ادارة بمجمع الطيران (االتحاد االفريقي االسيوي للتأمين واعادة التأمين)



عضو(جمعية التأمين الدولية)



مسجل في مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم بصفته (محكم  ،خبير ،موفق)

السيد شريف توفيق الرواشدة  /عضو مجلس اإلدارة
مواليد  1958حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام .1986
الخبرات العملية:


رئيس مجلس إدارة شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار منذ عام  2006ولغاية .2019/04/01



رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م .من شهر  4/2016حتى تاريخ
.2020/07/01



رئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية منذ عام  2012ولغاية
.2015



عضو مجلس إدارة شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار اعتبارا من تاريخ .2019/04/01



عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م منذ عام  2002ولغاية شهر .4/2014



عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة األلمنيوم (آرال) اعتبارا من تاريخ .2017/04/30



عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م .من شهر  4/2012حتى .2014/4



عضو مجلس األمناء جامعة مؤتة لغاية .2018



رئيس هيئة المديرين في شركة المدارس الكندية العالمية.



رئيس هيئة المديرين في شركة مندال لليزر والجراحة التجميلية.



عضو هيئة المديرين لجمعية رجال األعمال األردنيين الكنديين.



عضو الهيئة اإلدارية لنادي الطيران الشراعي الملكي األردني.

السيدة سامية سعيد ضيازادة /عضو مجلس اإلدارة
مواليد  1958حاصلة على بكالوريوس تجارة عام .1982
الخبرات العملية:


شركة بترول ابو ظبي الوطنية



بنك االتحاد الوطني



بنك الخليج االول



عضو مجلس ادارة مصانع الخزف االردنية

السيد صالح محمد "زيد الكيالني" /عضو مجلس اإلدارة
مواليد  1966حاصل على ماجستير إدارة أعمال عام .1989
الخبرات العملية:


عمل مستشار تطوير البرامج واالداء لمؤسسة عبد الحميد شومان (مؤسسة غير ربحية تعني
بالثقافة) من  2013/4ولغاية .2020-10-01



ً
رئيسا لمجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية ()2010-2008
عمل



ً
مفوضا لشؤون اإلستثمار والتنمية االقتصادية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية
عمل
الخاصة(.)2008-2005



عمل رئيسا" لمجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت.



ً
عددا من المناصب في كال القطاعين العام والخاص
كما شغل

السيد عبدالله بركات الرواشدة /عضو مجلس اإلدارة
مواليد  1956حاصل على بكالوريوس أدأ انجليزي عام .1979
الخبرات العملية:


رجل أعمال

أسماء اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:
السيد ناصر فايز توفيق عبدالله  /المدير العام
مواليد  1969حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام .1993
الخبرات العملية:


وسيط ووكيل تأمين لعدد من شركات التامين الكبرى لمدة عشر سنوات .



حاصل على دورات تدريبية بأعمال مبادى التأمين وتأمين المركبات وتأمينات الحريق والحوادث
العامة .



شارك في العديد من المؤتمرات التأمين الداخلية والخارجية



شارك في العديد من الدورات في مجال االعمال التجارية والتجارة العامة .

السيد مصطفى أحمد التل  /نائب المدير العام للشؤون الفنية (لغاية )2021-11-30
مواليد  1973حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية /اإلدارة العامة عام 1995
الخبرات العملية:


خبرة علمية وعملية الكثر من  23عاما في مجال تأمينات الحريق والحوادث العامة والهندسي
وتأمينات المسؤولية واالئتمان التجاري



شارك في العديد من الدورات الداخلية و الخارجية في مجال التأمين والتأمينات العامة و محاضر
معتمد لدى االتحاد االردني لشركات التأمين وعدد من المؤسسات االخرى في مجال التأمين



حاصل على شهادة الدبلوما من معهد التأمين البريطاني – لندن Dip-CII

السيدة نسرين فتحي الحاج  /نائب المدير العام للشؤون القانونية /مدير الدائرة القانونية
(لغاية )2021-10-11
مواليد  1978حاصلة على بكالوريوس قانون عام 2000
الخبرات العملية:


تدرجت في المناصب اإلدارية وتولت منصب مدير دائرة قانونية لحين وصولها لمنصب نائب
المدير العام للشؤون القانونية وعملت لدى الشركة منذ عام 2002



حاصله على العديد من الشهادات المهنية في مجال التأمين

السيد سامر بركات  /مساعد المدير العام لتطوير األعمال
مواليد  1976حاصل على بكالوريوس صحافة وعلوم أخبار عام 2001
الخبرات العملية:


شركة العرأ للتامين – مدير وحدة تسويق من  2001/9/9لغاية .2005/12/31



شركة الشرق العربي – مدير حسابات /دائرة تطوير االعمال من  2006/1/2لغاية .2007/6/30



الشركة العربية االلمانية للتامين – مدير دائرة تطوير االعمال من  2007/7/1لغاية .2012/1/30



الشركة االردنية االماراتية – مدير دائرة تطوير االعمال من  2012/2/1لغاية .2012/11/20



المجموعة العربية االردنية للتامين – مدير تنفيذي لدائرة تطوير االعمال من 2012/11/25
ولغاية .2017/3/14



مساعد المدير العام لتطوير االعمال من تاريخ 2017/03/13ولغاية االن

السيد مهند أبو زايد /مدير التدقيق الداخلي (لغاية )2021-9-26
مواليد  1986حاصل على بكالوريوس علوم مالية عام 2008
الخبرات العملية:


المجموعة العربية االردنية مدقق داخلي 2016-2008



المجموعة العربية االوروبية مدقق داخلي 2018-2016



المجموعة العربية االردنية للتأمين مدير التدقيق الداخلي من تاريخ 2018/2/1

السيدة نادية محمد فالح علي /مساعد المدير العام لشؤون اإلعادة
مواليد  1974حاصل على بكالوريوس حقوق عام 1999
الخبرات العملية:


ً
سابقا –
قائم بأعمال مدير دائرة االعادة منذ العام  2008لدى شركة البحار العربية للتأمين
المنارة للتأمين



مدير دائرة إعادة التأمين لدى شركة المنارة للتأمين منذ العام  2010وحتى 2018



مدير دائرة إعادة التأمين لدى الشركة العربية األردنية للتأمين حتى تاريخه



ً
ً
وعالميا
دوليا
شاركت في عدة مؤتمرات تأمين وإعادة تأمين مهمة

السيد عاصم العطاري  /مساعد المدير العام للشؤون المالية والتحصيل
مواليد  1975حاصل على بكالوريوس علوم محاسبة عام  ،1999وماجستير محاسبة عام 2005
الخبرات العملية:


مدير حسابات لدى مجموعة خوجة جدة -السعودية



مدير مالي  -االراضي المقدسة للتأمين



مدير مالي في المجموعة العربية االردنية للتأمين

المهندس سامر غرايبة /مساعد المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات
مواليد  1976حاصل على بكالوريوس هندسة اتصاالت عام .1999
الخبرات العملية:


مدير دائرة نظم المعلومات في المجموعة العربية األردنية للتأمين.



MCP, MCSE, OCP, ASP.Net

أسماء مدراء الدوائر
)1

السيد أحمد سمير العوامله

مدير دائرة الحريق والتأمينات العامة

)2

السيد عمر محمد شفيق محمد

مدير دائرة البحري

)3

السيد نورز سامي بشتو

مدير دائرة انتاج المركبات

)4

السيدة وئام محمود أبو هزيم

مديرة دائرة الموارد البشرية وشؤون الموظفين

)5

السيد جبرائيل مروان الزعمط

مدير دائرة التأمينات المساندة

)6

السيد محمد احمد الشامي

مدير دائرة خدمة العمالء والوسطاء والوكالء

)7

االنسه مي خطاأ عوده

مديرة الدائرة القانونية

)8

السيد احمد قسيم الحراحشة

مدير دائرة التحصيل

)9

السيد احمد ناصر الخطاطبة

مدير دائرة الحياة والصحي

)10

السيد نبيل عبداللطيف حسن

مدير دائرة حوادث السيارات

كبار مالكي األسهم في الشركة
كبار مالكي األسهم في شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين ممن يملكون ما يزيد عن
 %5وعدد األسهم المملوكة لكل منهم

2021/12/31
رقم

االســم

عدد األسهم

النسبة

)1

شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار

2,642,154

%27.812

)2

المرحوم طه محمد طه الحراحشه

1,554,675

%16.365

)3

شركة العمود للتطوير العقاري

1,061,366

%11.172

)4

شركة المنارة للتأمين

927,597

%9.764

)5

عمر ناصر فايز عبدالله

671,751

%7.071

)6

تامر سلمان عبد ابو السعود

600,000

%6.316

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها


ً
سلبا على
شهد السوق االردني منافسة شديدة في سوق التأمين األردني مما أثر
مستوى األسعار لكافة أنواع التأمين.



بلغت حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي %3.45

ً
ً
وخارجيا
محليا
درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين
ً
ً
وخارجيا يشكلون  %10فأكثر من
محليا
ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئسيين
اجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من
منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.


ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب
القوانين واألنظمة أو غيرها.



ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها
أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.


ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على
عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.



ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة أو ال تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة
الدولية.

الهيكل التنظيمي

عدد الموظفين في الشركة وفئات مؤهالتهم
السنة

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

توجيهي

ما دون

المجموع

2021

5

70

13

11

6

105

2020

5

73

13

11

6

108

برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة


تم اعداد برنامج تدريبي عن قانون مكافحة غسيل االموال لمدراء الدوائر في الشركة
وللموظفين الرئيسين فيها.

المخاطر التي تتعرض الشركة لها


مخاطر رأس المال
يتم مراجهة رأس المال بشكل منتظم ويتم األخذ بعين اإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة فيه,
كما يتم التحكم برأس المال لضمان إستمرارية األعمال وزيادة العوائد من خالل تحقيق التوازن األمثل بين
حقوق الملكية والديون .



مخاطر سعر الصرف
-

هي المخاطر الناتجة عن تذبذأ القيمة العادلة أو التدفقات التقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب
التغير في سعر الصرف األجنبي .

-

تنشأ مخاطر سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعا من المخاطر
نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل السنة .

-



تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي .

مخاطر سعر الفائدة
-

هي المخاطر الناتجة عن تذبذأ العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات
في سعر الفائدة في السوق .

-

تنشأ مخاطر سعر الفائدة ألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن عمليات
اإليداع في البنوك .

-

تتم إدارة المخاطر عن طريق المحافظة على الجمع ما بين أرصدة أسعار الفائدة المتقلبة والثابتة خالل
السنة المالية بطريقة مالئمة .

-

يوضح الجدول التالي حساسية الربح أو الخسارة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفوائد التي
تتقاضاها المنشأة على ودائعها لدى البنوك وعلى أسعار الفوائد التي تدفعها المنشأة على
إقتراضها من البنوك :



كما في  31كانون أول 2021

التغير في الفائدة

األثر على الربح (الخسارة) وحقوق الملكية

ودائع لدى البنوك

%0.5

 31,532دينار أردني

مخاطر السعر األخرى
هي المخاطر الناتجة عن تذبذأ العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في
أسعار السوق ( بوستثناء تلك عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف ) سواء تسبب في هذه
التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها  ,أو عوامل تؤثر على جميع األدوات
المالية المشابهة المتداولة في السوق .



مخاطر اإلئتمان
-

هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته.

-

تم وضع سياسات إئتمانية توضيح كيفية التعامل مع األطراف القادرة على سداد الديون والحصول
على ضمانات مالئمة عند اللزوم كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالة الناتجة عن العجز في تسديد
الديون .

-

يتم مراقبة معدالت اإلئتمان بونتظام للجهات المدينة وحجم المعامالت مع هذه الجهات خالل السنة.

-

يتم تقييم األئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع والظروف اإلقتصادية للجهة المدينة.

-

تمثل القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائم المالية الحد األقصى من نسب التعرض
لمخاطر اإلئتمان  ،بدون األخذ بعين اإلعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.



مخاطر السيولة
-

هي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد أو
موجود مالي اخر .

-

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ إستحقاق
الموجودات والمطلوبات المالية .

االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية


بلغت قيمة األقساط المكتتبة  22034616دينار أردني مقابل  20863003دينار عام
.2020



وفي نفس الوقت بل إجمالي التعويضات المدفوعة  25048920دينار أردني مقابل
 17651635دينار أردني في عام . 2020



وبل إجمالي التعويضات تحت التسوية  8893827دينار أردني مقابل 14347276
دينار أردني في عام .2020

األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية
وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي


يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل
ضمن نشاط الشركة الرئيسي وهي سراي دابوق للتطوير العقاري

السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي
حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية وذلك لمدة ال تقل عن
خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل
البيــان  /السنـة

2017

2018

2019

2020

2021

األرباح أو (الخسائر المحققة)

626995

738733

1145797

1008526

()751507

األرباح الموزعة

--

--

--

--

--

صافي حقوق المساهمين

6576773

7111603

8128742

8821045

8139098

أسعار األوراق المالية

0.54

0.94

0.68

0.76

0.88

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية
2020

2021

جدول

النسب الماليـة

)1

هامش الربح التشغيلي

%16

%3

)2

معدل العائد على الموجودات

%4

()%3

)3

معدل العائد على حقوق المساهمين

%13

()%9

)4

أقساط غير مكتسبة  /اجمالي األقساط

%46

%59

)5

المخصصات الفنية  /إجمالي األقساط

%82

%84

)6

هامش الربح الصافي

%5.5

()%4

التطورات المستقبلية الهامة أو الخطة المستقبلية للشركة للسنة
القادمة على األقل


تبنى مجلس اإلدارة خطة عمل للسنة القادمة  2022يسعى من خاللها إلى تحقيق جملة
من األهداف بوتباع مجموعة من السياسات التي تشكل في مجموعها برامج عمل واضحة
لإلدارة .تتضمن خطة عمل الشركة المستقبلية لعام  2022تحقيق األهداف التالية :

 .1استمرار الشركة بتقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية تلبي احتياجات وتوقعات
الزبائن تتالءم مع قيم الشركة في التعامل مع الزبائن والعمل بمهنية عالية.
 .2زيادة النشاط التسويقي المكثف لرفع حصة الشركة في السوق المحلي.
 .3السعي لتحقيق ربحية عالية للنتائج الفنية والمتعلقة بأعمال التأمين المختلفة .
 .4المشاركة في نشاطات المجتمع المحلي وتقديم الدعم الالزم في هذا المجال.
 .5تدريب كوادر الشركة في كافة مجاالت وفروع التأمين .
 .6االلتزام والعمل بتطبيق سياسية االئتمان .
 .7السعي اليجاد برامج تأمينية جديدة وطرحها في السوق والترويج لها بشتى
الوسائل.
 .8خدمة االقتصاد الوطني ،وذلك بالمساهمة في تقديم تغطيات تأمينية جديدة
ومتطورة.
 .9االستمرار في تطوير و تحديث انظمة الحاسوأ لمواكبة اخر التطورات في هذا
المجال  ،وتقديم خدمات التأمين الكترونيا.

مقدار أتعاأ التدقيق للشركة


بلغت أتعاأ التدقيق لعام  2021مبل

 8500دينار أردني.

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
الرقم

1

2

اسم العضو
الطبيعي أو االعتبـاري
السيد/احمد عمر

رئيس مجلس

الرجوأ

االدارة

شركة البالد لألوراق
المالية واالستثمار

شركة الرفاعيات
3

لالستثماروالتطوير
العقاري

4

5

6

7

مجلس
اإلدارة

عضو مجلس
اإلدارة

-----

السيد/
سمير الرواشدة

سلوى موسى محمد

للمشاريع االسكانية

اإلدارة

محمد طه الحراحشة

السيد /عبدالله بركات

عضو مجلس

الرواشدة

اإلدارة

السيد /شريف توفيق

عضو مجلس

حمد الرواشده

اإلدارة

السيدة /سامية

عضو مجلس

سعيد ضيازاده

اإلدارة

مظهر" عبدالرحمن

اإلدارة

السيد /صالح

عضو مجلس

محمد"زيد الكيالني "

اإلدارة

أردنية

3,250

3,250

2,621,519

2,642,154

أردنية

3000

3000

عمرو

شركة الرصافه

عضو مجلس

أردنية

2020/12/31

2021/12/31

االنسة/

عضو مجلس

حمادة
9

نائب رئيس

االعتبــاري

السيد/

السيد" /محمد
8

المنصـب

اسم ممثل الشخص

الجنسيـة

عدد األسهم

عدد األسهم

أردنية

3000

3000

----

أردنية

15,845

15,845

----

اردنية

3000

3000

----

أردنية

3,280

3,280

----

----

اردنية

أردنية

330,597

3000

3000

3000

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
عدد األسهم

الرقم

اسم الشركة

1

شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار

2,642,154

2

شركة الرفاعيات لالستثماروالتطوير العقاري

3000

3

شركة الرصافه للمشاريع االسكانية

3000

2021/12/31

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا
الرقم

1
2

4

5

6

8

107,819

االســـم

المنصــب

السيد ناصر فايز توفيق

المدير العام

االردنية

1,168,341

نائب المدير العام للشؤون الفنية

االردنية

----

----

األردنيـة

----

----

األردنيـة

----

----

األردنيـة

----

----

مدير التدقيق الداخلي

األردنيـة

----

----

مدير دائرة االعادة

األردنيـة

----

----

األردنيـة

----

----

السيد مصطفى التل

السيدة نسرين فتحي الحاج

نائـب المديـر العـام للشؤون

لغاية 2021/10/11

القانونية /مديرة الشؤون القانونية

السيد عاصم جميل العطاري

السيد سامر بركات
السيد مهند ابو زايد
لغاية 2021/9/26

7

2020/12/31

2021/12/31

الجنسيـة

لغاية 2021/11/30
3

عدد األسهم

عدد األسهم

السيدة ناديه محمد فالح علي
المهندس سامر غرايبه

مساعد المدير العام للشؤون المالية
والتحصيل
مساعد المدير العام لدائرة تطوير
االعمال

مساعد المدير العام لتكنولوجيا
المعلومات

ال يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص في اإلدارة العليا.

عدد األوراق المالية المملوكة ألقارأ أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

الرقم

الجنسيـ

عدد األسهم

عدد األسهم

ة

2020/12/31

2021/12/31

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

ليث

أردنية

-

-

طه

أردنية

2,557,607

1,554,675

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

سالف

أردنية

-

-

زارا

أردنية

-

-

أردنية

-

-

الرا

أردنية

-

-

ريان

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

االسم

جنى جمال أبو رداد
1

محمد
سدن
----

2

الصلة
زوجة –السيد أحمد الرجوأ
رئيس مجلس اإلدارة
ابناء  -السيد أحمد الرجوأ
زوجة –السيد سمير الرواشدة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عدي
وعد

أبناء –السيد سمير الرواشدة

غدي
سامية ضيازادة
3

غيث

زوجة –السيد محمد الحراحشة
عضو مجلس اإلدارة

أبناء –السيد محمد الحراحشة

ليال
سهاد

4

يارا

آمال عمر السليم
5

زيد
أحمد

زوجة –السيد شريف الرواشدة
عضو مجلس اإلدارة

أبناء –السيد شريف الرواشدة

زوجة –السيد محمد مظهر حمادة
عضو مجلس اإلدارة
أبناء –السيد محمد مظهر حمادة

عدد األوراق المالية المملوكة ألقارأ أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

الرقم

االسم

تابع 5-

منى
رند
أمل

الصلة

أبناء –السيد محمد مظهر حمادة

هبه

الجنسيـ

عدد األسهم

عدد األسهم

ة

2020/12/31

2021/12/31

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

اآلنسة سلوى موسى محمد
6

----

عمرو

أردنية

-

-

عضو مجلس اإلدارة
زوجة –السيد صالح محمد "زيد
رنا

الكيالني"

أردنية

-

-

عضو مجلس اإلدارة
7

أردنية

-

-

سجى
نور

أبناء –السيد صالح محمد "زيد

أردنية

-

-

ساره

الكيالني"

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

اسراء

أردنية

-

-

اسالم

أردنية

-

-

أردنية

-

-

عاصم

أردنية

-

-

رانا

أردنية

-

-

محمد
8

محمد طه الحراحشة
ليال
فاطمة

9

براء

زوجة –السيدة سامية ضيازادة
عضو مجلس اإلدارة
ابنة –السيدة سامية ضيازادة
زوجة –السيد عبدالله الرواشدة
عضو مجلس اإلدارة

أبناء –السيد عبدالله الرواشدة

عدد األوراق المالية المملوكة ألقارأ أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

الرقم

االسم

10

د .حنان الشيخ
جمال
عمر

الصلة
زوجة  -السيد ناصر فايز عبدالله
المدير العام
أبناء  -السيد ناصر فايز عبدالله

الجنسيـ

عدد األسهم

عدد األسهم

ة

2020/12/31

2021/12/31

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

671,751

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
التنقالت

مكافآت

دينار أردني

دينار أردني

رئيس مجلس اإلدارة

6000

5000

نائب رئيس مجلس اإلدارة

6000

5000

السيد /محمد طه القسيم الحراحشة

عضو مجلس اإلدارة

6000

5000

السيد /صالح محمد "زيد الكيالني"

عضو مجلس اإلدارة

6000

5000

السيد" /محمد مظهر" عبدالرحمن حمادة

عضو مجلس اإلدارة

6000

5000

السيدة /سامية ضيازاده

عضو مجلس اإلدارة

6000

5000

السيد /شريف الرواشدة

عضو مجلس اإلدارة

6000

5000

السيد /عبدالله الرواشدة

عضو مجلس اإلدارة

6000

5000

االنسة  /سلوى موسى محمد عمرو

عضو مجلس اإلدارة

6000

5000

االســم

السيد  /احمد عمر الرجوأ
السيد /سمير الرواشدة

الوظيفــة

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها اإلدارة العليا

االســم

المنصـب

التاريـــخ

السيد ناصر فايز توفيق

المدير العام

2018/6/1

السيدة نسرين فتحي
الحاج لغاية
2021/10/11

السيد مصطفى التل
لغاية 2021/11/30

الرواتب
السنوية
112000

التنقالت

المكافآت

اإلجمالـي

---

41332

153332

نفقات
السفر
450

نائب المدير
العام/مديرة
الشؤون

2002/10/03

35660

900

---

92031

---

القانونية
نائب المدير
العام للشؤون

2019/12/22

54532

1100

---

55632

383

الفنية
مساعد المدير

السيد عاصـم العطـاري

العام للشؤون
المالية

2010/9/29

33512.500

2400

750

36662.500

---

والتحصيل
مساعد المدير
السيد سامر بركات

العام دائرة

2012/11/25

34300

1200

4000

39500

---

تطوير االعمال
السيد مهند ابو زايد

مدير التدقيق

لغاية 2021/09/26

الداخلي

السيدة ناديه محمد
فالح علي

2018/02/01

15738

900

1000

15900

---

مساعد المدير
العام دائرة

2018/06/03

42000

1200

2400

19038

250

االعادة
مساعد المدير

المهندس سامر غرايبة

العام دائرة
تكنولوجيا
المعلومات

2001/03/17

26128.550

1200

1500

28828.550

---

يوجد تبرعات للشركة خالل السنة المالية  2021بقيمة  16573دينار
العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الحليفة أو
رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربه.


ال يوجد أية عقود ومشاريع وارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو
الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في
الشركة أو أقاربه.

مساهمة الشركة في حماية البيئة


ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة



ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي

اإلقرارات

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة


ً
بناءا على تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها
وتعديالتها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة
( )45والفقرة (أ) من المادة ( )108من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( )33لسنة
 1999وتعديالته تم تشكيل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة خالل العام  2021وهي
كالتالي:

اسم اللجنة

عدد اجتماعاتها

لجنة التدقيق

 10أجتماعات

لجنة الترشيحات والمكافأت

اجتماعين

اعضاؤها

صالح محمد "زيد الكيالني
رئيس اللجنة
سامية سعيد ضيازاده
عضو اللجنة
سلوى موسى محمد عمرو
عضو اللجنة
شريف توفيق الرواشدة
عضو اللجنة
احمد عمر الرجوأ
رئيس اللجنة
محمد طه الحراحشة
عضو اللجنة
سمير توفيق الرواشدة
عضو اللجنة
عبدالله بركات الرواشدة
عضو اللجنة

حضور االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

اسم اللجنة

عدد اجتماعاتها

لجنة الحوكمة

اجتماعين

لجنة ادارة المخاطر

اجتماعين

لجنة االستثمار

اجتماعين

اعضاؤها
احمد عمر الرجوأ
رئيس اللجنة
عبدالله بركات الرواشدة
عضو اللجنة
سمير توفيق الرواشدة
عضو اللجنة
محمد مظهر حماده
عضو اللجنة
عبدالله بركات الرواشدة
رئيس اللجنة
محمد طه الحراحشة
عضو اللجنة
سمير توفيق الرواشدة
عضو اللجنة
ناصر فايز توفيق عبدالله
(المدير العام) عضو اللجنه

حضور االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

تم حضور جميع االجتماعات

مهند ابو زايد
(مدير التدقيق الداخلي )

تم حضور جميع االجتماعات

لغاية 2021/09/26
شكل مجلس اإلدارة هذه اللجنة بعضوية كل من:
السيد /محمد طه الحراحشة (رئيس اللجنة )
والسيد /شريف توفيق الرواشدة ،للتنسيب لمجلس
االدارة للحصول على موافقات استثمارية للشركة



ال يوجد اجتماعات تم االعتذار عن حضورها وبعذر

اللجنة
لجنة التدقيق
العضوية

لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة الحوكمة

احمد عمر الرجوأ

رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

سمير توفيق الرواشدة

عضو

عضو

محمد طه الحراحشة

عضو

شريف توفيق الرواشدة

عضو

صالح محمد "زيد الكيالني

رئيس اللجنة

سامية سعيد ضيازاده

عضو
عضو

عضو

عبدالله بركات الرواشدة
سلوى موسى محمد

لجنة المخاطر

عضو

عضو

رئيس اللجنة

عضو

عمرو
محمد مظهر حماده

عضو

لجنة االستثمار:
شكل مجلس اإلدارة هذه اللجنة بعضوية كل من:
السيد /محمد طه الحراحشة (رئيس اللجنة )
والسيد /شريف توفيق الرواشدة للتنسيب لمجلس االدارة للحصول على موافقات استثمارية للشركة ،وقد عقدت
(اجتماعين) خالل عام 2021م.

تقرير الحوكمة
لعام 2021

تقرير الحوكمة لشركة المجموعة العربية األردنية للتأمين لعام 2021
من المتفق عليه أن قواعد وأسس حوكمة الشركات قد أصبحت من أهم المواضيع المطروحة على
صعيد اقتصاديات دول العالم ،وباتت عنصراً مهماً لتعزيز النجاح واإلصالح التنظيمي في ظل نظام العولمة
واإلنفتاح اإلقتصادي والمنافسة الشديدة ليس على المستوى المحلي بل أيضاً الخارجي.
بل إن قواعد وأسس الحوكمة أصبحت شرطاً ومتطلباً تضعها المنظمات الدولية بقبول العضوية
والتعامل مع دول العالم وأسواقها وشعاراً يتبناه القطاع العام والخاص على حد سواء ووسيلة لتعزيز الثقة
ألنها دليل وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد لحماية المستثمرين وحملة األسهم والمتعاملين.
كما أن هذه القواعد تعتبر مؤشراً على المستوى الذي وصلت إليه اإلدارة من إلتزام مهني بقواعد
حسن اإلدارة والشفافية والمحاسبة وإجراءات الحد من الفساد.
وفي ضوء ذلك ،فقد قامت شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين بوضع األطر القانونية
والتنظيمية الالزمة لنظام إدارة المخاطر تطبيقاً لقواعد الحوكمة والتعليمات الصادرة بشأنها رقم ( )2لسنة
 2006بهدف وضع إطار واضح ينظم العالقات واإلدارة فيها ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق
أهداف الشركة وغاياتها ويحف

حقوق األطراف ذوي المصالح المرتبطة بها ،وال شك أن هذه القواعد تستند

بشكل أساسي إلى التشريعات ذات العالقة و أهمها قانون األوراق المالية وقانون الشركات.
والبد من اإلشارة أن هذه القواعد قد نظمت أموراً معينة ألهميتها الخاصة وتركت األمور األخرى إلى
التشريعات ذات العالقة.
فعلى سبيل المثال ،فصل النظام الخطوات اإلجرائية التفصيلية للعمليات الفنية للشركة من حيث
الصالحيات والتسعير والتعويضات واالحتياطيات الفنية وإعادة التأمين ومالءمة رأس المال بسبب األهمية
القصوى التي توليها الشركة لهذا الجانب.
ثم تعرض النظام للمعلومات اإلدارية ألهميته لإلدارة واتخاذ القرار الصحيح ،ثم تطرق النظام إلى
خطر االحتيال وتعارض المصالح وأخطار السوق وأخطار اإلستثمار باإلضافة إلى مخاطر التأمين.

أسماء اعضاء مجلس االدارة الحاليين
والمستقلين وغير المستقلين خالل 2021
الرقم

اسم العضو الطبيعي أو االعتبـاري

1

السيد/احمد عمر الرجوأ
شركة البالد لالوراق المالية

2

ويمثلها السيد سمير توفيق
الرواشدة

3

السيد /شريف توفيق الرواشدة
شركة الرفاعيات لالستثمار

4

واالتطوير العقاري ويمثلها االنسة
سلوى موسى محمد عمرو

5

6

7

8

9

السيد /عبدالله بركات الرواشدة

المنصـب
رئيس مجلس
االدارة
نائب رئيس
مجلس االدارة
عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة

السيد" /محمد مظهر" عبدالرحمن

عضو مجلس

حمادة

اإلدارة

السيدة /سامية ضيازاده

عضو مجلس
اإلدارة

شركة الرصافة للمشاريع االسكانية

عضو مجلس

ويمثلها السيد محمد طه الحراحشة

اإلدارة

السيد /صالح محمد "زيد

عضو مجلس

الكيالني"

اإلدارة

العضو التنفيذي

مستقل او غير

او غير التنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير مستقل

غير مستقل

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

مستقل

أسماء اعضاء مجلس االدارة االعتباريين
والمستقلين وغير المستقلين خالل 2021
اسم عضو مجلس
الرقم

اإلدارة

اسم ممثل الشخص االعتباري

الطبيعي أو االعتبـاري
1

شركة البالد لالوراق
المالية

العضو التنفيذي

مستقل او

او غير التنفيذي

غير مستقل

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد سمير توفيق الرواشدة

شركة الرفاعيات
2

لالستثمار واالتطوير

االنسة سلوى موسى محمد عمرو

مستقل

غير تنفيذي

العقاري
3

شركة الرصافة
للمشاريع االسكانية

غير تنفيذي

السيد محمد طه الحراحشة

غير مستقل

المناصب التنفيذية واسماء االشخاص الذين يشغلونها خالل عام 2021
االســم

المنصـب

ناصر فايز توفيق

المدير العام

نسرين فتحي الحاج
لغاية 2021/10/11
مصطفى احمد التل
لغاية 2021/11/30

نائب المدير العام للشؤون القانونية  /مديرة الشؤون القانونية
نائب المدير العام للشؤون الفنية

عاصـم العطـاري

مساعد المدير للشؤون المالية والتحصيل

سامر بركات

مساعد المدير العام دائرة تطوير االعمال

ناديه محمد فالح علي

مساعد المدير العام لدائرة االعادة

الهندس سامر غرايبة

مساعد المدير العام لدائرة تكنولوجيا المعلومات

مهند ابوزايد
لغاية 2021/09/26

مدير دائرة التدقيق الداخلي

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة خالل 2021
الرقم

1

2

3

اسم العضو الطبيعي أو
االعتبـاري
السيد/احمد عمر الرجوأ

6

7

رئيس مجلس ادارة اجادة

رئيس مجلس

رئيس هيئة المديرين سراي

االدارة

دابوق

شركة البالد لالوراق

نائب رئيس

المالية

مجلس االدارة

توفيق الرواشدة

السيد /شريف توفيق

عضو مجلس

الرواشدة

اإلدارة

لالستثمار واالتطوير
العقاري

5

الشخص االعتباري

السيد سمير

شركة الرفاعيات
4

المنصـب

اسم ممثل

عضو مجلس
اإلدارة

السيد /عبدالله بركات

عضو مجلس

الرواشدة

اإلدارة

السيد" /محمد مظهر"

عضو مجلس

عبدالرحمن حمادة

اإلدارة

السيدة /سامية ضيازاده

عضويات مجالس اإلدارة

ال يوجد

ال يوجد
االنسة سلوى
موسى محمد

ال يوجد

عمرو
ال يوجد

ال يوجد

عضو مجلس

ال يوجد

اإلدارة

عضو مجلس ادارة االسراء
للتمويل االسالمي
رئيس مجلس ادارة الجنوأ
8

شركة الرصافة للمشاريع

عضو مجلس

السيد محمد طه

االسكانية

اإلدارة

الحراحشة

السيد /صالح محمد "زيد

عضو مجلس

الكيالني"

اإلدارة

لاللكترونيات
رئيس مجلس ادارة
التجمعات لخدمات االغذية
عضو مجلس ادارة الشركة
النموذجية للمطاعم

9

ال يوجد

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق وتم عقد  10اجتماعات خالل عام  2021وتتألف من:
 .1السيد /صالح محمد "زيد الكيالني "(رئيس اللجنة )
 .2السيدة /سامية سعيد ضيازاده
 .3اآلنسة /سلوى موسى محمد عمرو
 .4السيد /شريف توفيق الرواشدة
لجنة الترشيحات والمكافأت وتم عقد اجتماعين خالل عام  2021وتتألف من:
 .1السيد /احمد عمر الرجوأ (رئيس اللجنة )
 .2السيد /عبدالله بركات الرواشدة
 .3السيد /محمد طه الحراحشة
 .4السيد/سمير توفيق الرواشدة
لجنة الحوكمة وتم عقد اجتماعين خالل عام  2021وتتألف من:
 .1السيد /احمد عمر الرجوأ (رئيس اللجنة )
 .2السيد /عبدالله بركات الرواشدة
 .3السيد /محمد مظهر حماده حماده
 .4السيد/سمير توفيق الرواشدة
لجنة ادارة المخاطر وتم عقد اجتماعين خالل عام  2021وتتألف من:
 .1السيد /عبدالله بركات الرواشدة (رئيس اللجنة )
 .2السيد /سمير توفيق الرواشدة
 .3السيد /محمد طه الحراحشة
 .4السيد /ناصر فايز توفيق عبدالله (المدير العام )
 .5السيد /مهند ابو زايد (المدقق الداخلي ) لغاية 2021/09/26
لجنة االستثمار:
شكل مجلس اإلدارة هذه اللجنة بعضوية كل من:
 .1السيد /محمد طه الحراحشة (رئيس اللجنة )
 .2والسيد /شريف توفيق الرواشدة
للتنسيب لمجلس االدارة للحصول على موافقات استثمارية للشركة ،وقد عقدت (اجتماعين) خالل عام
2021م.

أسماء كل من رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باالمور
المالية أو المحاسبية
 .1السيد /صالح محمد" زيد الكيالني"

ماجستير ادارة اعمال

 .2السيدة /سامية سعيد ضيازاده

بكالوريس تجاره

 .3االنسة /سلوى موسى محمد عمرو

دبلوم عالي ادارة

 .4السيد /شريف توفيق الرواشدة

بكالوريوس اقتصاد

تم تحديد رئيس لكل من اللجان المنبثقة من أعضاء مجلس االدارة على النحو التالي:


رئيس لجنة التدقيق:

السيد صالح محمد "زيد الكيالني "



رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت:

السيد احمد عمر الرجوأ



رئيس لجنة الحوكمة:

السيد احمد عمر الرجوأ



رئيس لجنة ادارة المخاطر:

السيد عبدالله بركات الرواشدة



رئيس لجنة االستثمار:

السيد محمد طه الحراحشة

عدد اجتماعات كل من اللجان خالل عام 2021


لجنة التدقيق

وتم عقد  10اجتماعات خالل السنة وتم حضور جميع االعضاء



لجنة الحوكمة

وتم عقد اجتماعين خالل السنة وتم حضور جميع االعضاء



لجنة ادارة المخاطر

وتم عقد اجتماعين خالل السنة وتم حضور جميع االعضاء



لجنة الترشيحات والمكافأت

وتم عقد اجتماعين خالل السنة وتم حضور جميع االعضاء



تم عقد اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام  2021اربعة
اجتماعات وتم حضور جميع اعضاء لجنة التدقيق



كما تم عقد اجتماع لجنة التدقيق مع الخبير االكتواري السادة شركة مهنا لالستشارات
ً
ً
واحدا بواسطة وسائل التواصل
اجتماعا
االكتوارية – ابراهيم مهنا خالل عام 2021
المرئي وتم حضور جميع اعضاء لجنة التدقيق

تم عقد  7اجتماعات مجلس ادارة خالل عام  2021كالتالي :
الرقم

تاريخ االجتماع

1

2021/01/05

2

2021/02/06

3

2021/04/26

4

2021/07/26

5

2021/09/26

6

2021/10/26

7

2021/12/26

وجاهي
تم حضور عدد  8من
االعضاء

وسائل التواصل

محمد مظهر

-----

عبدالرحمن حماده

تم حضور عدد  8من

محمد مظهر

االعضاء

عبدالرحمن حماده

تم حضور عدد  8من
االعضاء

----

عبدالرحمن حماده

تم حضور عدد  8من
االعضاء

عبدالرحمن حماده

االعضاء
تم حضور عدد  8من
االعضاء
----

---محمد مظهر

محمد مظهر

تم حضور عدد  8من

غياأ

---محمد مظهر

----

عبدالرحمن حماده
محمد مظهر

----

عبدالرحمن حماده

تم حضور جميع
االعضاء

----

شركة المجموعة العربية االردنية للتأمين
رئيس مجلس االدارة
السيد /احمد عمر الرجوأ

القوائم المالية الموحدة
وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون أول 2021
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