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 بيــان هــام

 لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين

شأن بإن الهدف الرئيسي من إعداد هذه النشـرة هو تقديم جميع المعلومات التي تساعـد المستثمرين على اتخاذ القـرار المناسب 
 .المعروضة همساإلستثمار في األ

ؤدي يكامل المسؤولية فيما يتعلـق بالمعلومات الواردة في هذه النشـرة، وتؤكد عدم وجود معلومات أخرى  المصدرة تتحمل الشركة
 جعل المعلومات مضللة. إلىحذفها 

، سهماألهذه ليقرر فيما إذا كان من المناسـب أن يستثمر في هذه  نشرة المعلوماتعلى كل مستثمـر أن يتفحص ويدرس بعنايـة ودقة 
 المبينة في ضوء أوضاعـه الخاصة. الحقائقًا بعين االعتبار كل آخذ

أي معلومات أو بيانات ضرورية وهامـة، أو تضمينها نشرة اإلصدار  ال تتحمـل هيئة األوراق المالية أي مسؤولية لعدم تضمين
 ها.معلومـات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقـة، وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعد
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 نشرة إصدار أسهم 1

 اسم الشركة المصدرة 1.1

 المساهمة العامة المحدودة.شركة الشرق األوسط القابضة 

 رأس المال المصرح به 1.2

سهم بالقيمة خمسمائة ألف ( 500,000)ي مقسم إلى دينار أردنخمسمائة ألف ( 500,000إن رأس المال المصرح به للشركة يبلغ )
 .اإلسمية دينار واحد للسهم الواحد

 من قبل المؤسسين المدفوعالمكتتب به و  رأس مال الشركة 1.3

( مقسم إلى 375,000)دينار أردني  ثالثمائة وخمسة وسبعون ألف من قبل المؤسسين المدفوعالمكتتب به و  الشركةرأس مال يبلغ 
 بالقيمة اإلسمية دينار واحد للسهم الواحد.( 375,000)سهم  وسبعون ألف ثالثمائة وخمسة

 نوع األسهم والقيمة اإلسمية للسهم الواحد 1.4
متساوية في الحقوق  سميةإعادية/إن األسهم المعروضة عن طريق العرض العام/اإلصدار العام بموجب هذه النشرة هي أسهم نقدية/

 إسمية مقدارها دينار أردني واحد للسهم الواحد، غير قابلة للتجزئة. والواجبات دون التمييز بينها وبقيمة 

 عدد األسهم المعروضة لإلكتتاب 1.5

مائة وخمسة وعشرون  (125,000) إن عدد األسهم المعروضة عن طريق العرض العام/اإلصدار العام بموجب هذه النشرة هو
 .سهم ألف

 سعر األسهم والقيمة اإلجمالية لها 1.6

، لألسهم )دينار أردني واحد(سمية القيمة اإلن طريق العرض العام/اإلصدار العام بموجب هذه النشرة سيتم بإن عرض األسهم ع
 .دينار أردنيألف  مائة وخمسة وعشرون  (125,000)وتبلغ القيمة اإلسمية اإلجمالية لألسهم المعروضة 

 نوع وخصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها من قبل 1.7

 ال يوجد.

 خصائص أي أدوات مالية أخرى تم إصدارها واإلكتتاب بهانوع وقيمة و  1.8

 ال يوجد.

 عدد وقيمة وخصائص األوراق المالية األخرى التي ستصدرها الشركة بوقت متزامن مع هذا اإلصدار 1.9

 ال يوجد أوراق مالية أخرى ستصدرها الشركة بوقت متزامن مع هذا اإلصدار.

 موافقة الجهات الرسمية 1.10
(، برأسمال 471الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم ) عام لدى مراقب 19/2/2020بتاريخ  سجلت الشركة المصدرة

 سهم. /( دينار أردني375,000سهم ومكتتب به ومدفوع قدره )/ ( دينار أردني500,0000مصرح مقداره )

رأسمال الشركة البالغة  سجيل أسهمتعلى  5/1/2021( تاريخ 2/2021بقراره رقم )وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية 
 سهم لإلكتتاب العام للجمهور بسعر إصدار دينار للسهم الواحد. 125,000سهم وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بطرح  500,000
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 كتتابشروط وإجراءات اإل   2

 همسأسلوب طرح األ 2.1
اإلعالن عن عرض األسهم، بعد الموافقة على  سيتم عرض األسهم المصدرة بموجب هذه النشرة عن طريق اإلصدار العام.  وسيتم

( أيام من 7نشرة اإلصدار من قبل هيئة األوراق المالية، في صحيفتين يوميتين مرتين على األقل، وذلك قبل مدة ال تقل عن )
 التاريخ المحدد لبدء اإلكتتاب.

 كتتابتقديم طلبات اإل  2.2

مرفقًا به وثائق اثبات الشخصية ركة المصدرة والمرفق بهذه النشرة على النموذج المعد من قبل الش يتم تعبئة طلب اإلكتتاب -أ
)أنظر  البنك الذي تم اإلكتتاب بواسطتهإلى  مع ضرورة كتابة إسم المكتتب رباعياً  ويسلم مع قيمة األسهم المكتتب بها

 .(2.3البند )

ءات بعد ختمه وتوقيعه من قبل البنك الذي تم اإلكتتاب بواسطته وذلك لحين استكمال اجرايحتفظ المكتتب بإيصال الدفع  -ب
 تسجيل اكتتابه بأسهم الشركة وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة ووفقًا للنظام األساسي للشركة.

 ذه.هها وأحكام وشروط نشرة اإلصدار إن اإلكتتاب بأسهم الشركة يعني إقرار المكتتب بنظام الشركة األساسي وعقد تأسيس -ج

  كتتابمكان اإل  2.3

لذلك وبعد ة النماذج المعد وفق فرع العبدلي –األردني الكويتي  كالى البن األصولقعة حسب و المو كتتاب المعبأة بات اإللطيم تقد ميتـ
 يتياألردني الكو  بنك ىلدم ب سيتكتتاإلا نأب ماً لكتتاب عاإلب لطو ساسي م األالنظاو عقد التأسيس و صدار اإلنشرة الحصول على 

 .اشميةهردنية الاأل كةملفي الم (JKBA201007419990013002000م )ى حساب رقلع العبدليفرع 

 كبن نمدير م كالمكتتب مرفقة بشي نا مهكتتاب بعد تعبئتإلقسيمة ا لارسام كة فيتلخارج المم نمقوم باإلكتتاب سيهم المسا نذا كاإ
شركة بنكية لحساب  حوالةجب و بم واحد أو دينار اللأمريكي ل دوالر (0.709ف )ر الصر عس وفقا هكتتب بالماألسهم خارجي بقيمة 

 لتفاصي نعاإلعالن  مسيت هبان ماً لع( JKBA201007419990013002000م )ى حساب رقـلعم.ع.م  الشرق األوسط القاابضة
ى لع لصاإلتستفسار يرجى ااإل نلمزيد مو  (www.sanad-capital.comلمدير اإلصدار ) نيو تر اإللكع وقمالى لكتتاب عاإل

 .(7700 553 6 962+هاتف رقم )صدار مدير ااإل

 فترة العرض العام 2.4
 يومًا. 90يبدأ العرض العام إعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية على تسجيل أسهم الشركة المصدرة ولمدة 

 مدة اإلكتتاب 2.5
أي  تبدأ بعد موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية وبدء العرض العام، عمل ( أيام3سهم المعروضة )إن مدة اإلكتتاب باأل

د تمدي ويحق للشركة المصدرة 26/1/2021الموافق  وتنتهي مساء يوم الثالثاء 24/1/2021افق المو  يوم األحدإعتبارًا من صباح 
لشركة لاق المالية في حال لم يتم تغطية األسهم المطروحة بالكامل.  كما يحق فترة اإلكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة األور 

ادة أيام على إغالق باب اإلكتتاب أو عن طريق إع 3المصدرة تغطية األسهم التي لم يتم تغطيتها من قبل المؤسسين بعد إنقضاء 
 هذا الخصوص.عرضها لإلصدار العام وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية ب
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 قبول أو رفض اإلكتتاب 2.6
 يقبل طلب اإلكتتاب إذا استوفى الشروط التالية مجتمعة، ويرفض إذا تخلف أي منها:

 أن يقوم المكتتب بتعبئة كافة بيانات طلب اإلكتتاب بشكل واضح ودقيق؛ -أ

ون سهمًا ( مئتان وخمس250مية لـ )( مئتان وخمسون دينارًا أردنيًا، أي القيمة اإلس250ال يقل المبلغ المكتتب به عن )أن  -ب
( 125,000، أي القيمة اإلسمية لـ )دينار أردني ( مائة وخمسة وعشرون 125,000) وعلى أن ال يزيد عنعلى األقل، 

 وال يجوز اإلكتتاب بأجزاء من السهم؛ ، مائة وخمسة وعشرون سهماً 

ملة أجنبية عتم دفع هذه القيمة بالدينار األردني، أو بأي لألسهم التي إكتتب بها، وي سميةاإلأن يدفع المكتتب كامل القيمة  -ج
و أأخرى بما يعادل قيمة األسهم المكتتب بها حسب أسعار الصرف السائدة في حينه، ويجوز دفع هذه القيمة إما نقدًا، 

األوسط شركة الشرق بواسطة شيك مدير، بتاريخ حق ال يتجاوز نهاية فترة اإلكتتاب المحددة كحٍد أقصى، لحساب "
 كما هو مبين في الجدول أدناه. القابضة المساهمة العامة المحدودة"

 IBAN رقم الحساب الفرع اسم البنك
 JKBA201007419990013002000 JO90JKBA201007419990013002000 العبدلي البنك األردني الكويتي

ب بأكثر من طلب، سيتم معاملتها كطلب أن ال يستخدم المكتتب أكثر من طلب واحد لإلكتتاب، وفي حال تم اإلكتتا -د
 واحد.

 .تحت طائلة بطالن اإلكتتابال يجوز ألكثر من شخص واحد اإلشتراك في الطلب الواحد لإلكتتاب باألسهم وذلك  -ه

 أو رفض اإلكتتابالشروط التي يخضع لها قبول  2.7

 :يقبل طلب اإلكتتاب إذا استوفى الشروط التالية مجتمعة، ويرفض إذا تخلف أي منها

إن توقيع طلب اإلكتتاب معبئًا حسب األصول، .  يقوم المكتتب بتعبئة كافة بيانات طلب اإلكتتاب بشكل واضح ودقيق -أ
فرع  البنك األردني الكويتي مستوفيًا للشروط القانونية المعمول بها، وتسليمه مع كامل قيمة األسهم المكتتب بها إلى

ه وقبوله للشروط الواردة في هذه النشرة، علمًا بأن اإلكتتاب ودفع القيمة بالكامل يعتبر إقرارًا من المكتتب بموافقت العبدلي،
ال يعني تخصيص هذه األسهم المكتتب بها بالكامل للمكتتب، وإنما يتم ذلك بعد إقفال باب اإلكتتاب وإجراء عملية 

قانون الشركات وقانون األوراق  التخصيص إذا زاد حجم اإلكتتابات على قيمة األسهم المعروضة، وذلك وفقًا ألحكام
المالية والتعليمات الصادرة بموجبه، حيث تقوم الشركة المصدرة، بإجراء عملية التخصيص، وإعالم المكتتبين بعدد األسهم 

 التي تم تخصيصها لكل منهم وقيمتها اإلجمالية. 

كان و اذا و كتتاب، اإلب لمع ط (المدنية والألحبطاقة ا)تية الشخصية الرسمية و ثيقة الثبو ال نرة عو ص قى المكتتب إرفالع -ب
 للشخص الممنوحيض و التفو التجارة و زارة الصناعة و  نالصادرة ع لادة التسجيهشم فيجب تقدي اعتبارياً  اً شخصكتتب الم

  ومحددًا ومنظمًا وفقًا لألصول القانونية.يض حديثاً و ف التفو يك نشريطة أه نع نيابة الذي سيوقع طلب اإلكتتاب

احدة عند و  كتتاب دفعةإلا هفي ي سيجر  يالذ كالبن ىا لدهكتتاب بإلام التي تاألسهم المعروضة لإلكتتاب و مة تسدد قي -ج
م النظاو صدار نشرة اإل لماست هبأن يبين ي، الذوتوقيعه هاردة فيو تعبئة كافة البيانات الو ، ككتتاب في البناإلب لم طليتس
 مقاو ا هياتيو ى كافة محتلع افقاً و ا يعتبر مليهمع هعالاط ناو  الشركات ن و قانم أحكاـوفق  نالتأسيس المعديعقد و ساسي األ

 ؛عنايةو ا بدقة همبدراست
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( 2.6يحق للشركة و/أو للبنك الذي تم اإلكتتاب بواسطته رفض طلب اإلكتتاب الذي لم يستوف الشروط المبينة في البند ) -د
 حالة مطالبة الشركة المصدرة بأي عطل أو ضرر.أعاله، وليس للمكتتب في هذه ال

يحظر على مؤسسي الشركة اإلكتتاب باألسهم المعروضة للعرض العام أثناء مدة اإلكتتاب ولكن يجوز لهم تغطية ما  -ه
 تبقى من األسهم بعد إنقضاء ثالثة أيام على إغالق باب اإلكتتاب.

 ي از سفر سار و ج)تية الشخصية الرسمية و ثيقة الثبو ال نة عر و ص قإرفا :ى خر ألالجنسيات ا نم األردنييناكتتاب غير  -و
 و الجهةالوزارة أ نالصادرة م لادة التسجيهشم فيجب تقدي إعتبارياً  تتب شخصاً المك وكاناذا و ، اإلكتتابب لمع ط ول(المفع

 ردنيةاألرة الخارجية زاو عتبارية كاإلشخصية ال لكت هة فيلد المسجلفي الب األردنيةالسفارة  نالرسمية المعنية مصدقة م
 اً فقو  منظماً و  محدداً و  يض حديثاً و التف ون يك نشريطة أ هب اإلكتتاب نيابة عنلقع طو سي يلشخص الذل الممنوحيض و التفو 

 لألصول القانونية؛

 شخصاً لون معا يشك اال اذا كانواضة و المعر  ألسهمكتتاب بااحد لإلو ب اللفي الط كشترااإلال يجوز ألكثر من مساهم   -ز
 .ميةوهبأسماء  اإلكتتاب نالة بطلتحت طائ كذلو مية وهبأسماء  اإلكتتابيحظر و ، بارياً اعت

 أسلوب وتاريخ إعادة األموال الفائضة في حال التخصيص أو رفض الطلب 2.8
وفقًا لعدد األسهم المعروضة لإلكتتاب العام بموجب هذه النشرة، وعند األخذ بعين اإلعتبار الحد األدنى لإلكتتاب )انظر  -أ

 ( سيتم تخصيص األسهم كما يلي:2.11لبند ا

ستقوم الشركة بتخصيص األسهم المعروضة للمكتتبين كل مكتتب،  500في حال كان عدد المكتتبين أقل من  .1
 سهم( عليهم بالتساوي؛ 250) بنسبة ما إكتتب به بعد توزيع الحد األدنى

لإلكتتاب )كما هو  توزيع الحد األدنىبستقوم الشركة مكتتب،  500 - لعدد المكتتبين مساوياً في حال كان  .2
 ( بالتساوي ما بين كافة المكتتبين؛2.11مبين في البند 

كافة  علىاألسهم المعروضة بالتساوي توزيع بستقوم الشركة مكتتب،  500عدد المكتتبين عن في حال زاد  .3
 المكتتبين

ن ملشركة بإعادة المبالغ الفائضة في حالة التخصيص أو رفض طلب اإلكتتاب خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا ستقوم ا -ب
 تاريخ إغالق اإلكتتاب أو قرار تخصيص األسهم أيهما أسبق. وإذا تخلفت الشركة عن ذلك ألي سبب من األسباب فيترتب

ليها عداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثالثين يومًا المنصوص لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها تحسب من ب
يع في هذه الفقرة وبمعدل أعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك األردنية على الودائع ألجل خالل ذلك الشهر. وفي جم

يخ إغالق حد أقصى من تار األحوال ستقوم الشركة بإعادة المبالغ الزائدة مع فوائدها إلى المكتتبين خالل مدة ثالثة أشهر ك
   اإلكتتاب.

إن اإلكتتاب ودفع قيمة األسهم بالكامل ال يعني تخصيص األسهم المكتتب بها بالكامل وإنما يتم ذلك بعد إقفال باب  -ج
اإلكتتاب وإجراء عملية التخصيص )إذا زاد قيمة اإلكتتاب عن قيمة األسهم المعروضة حيث ستقوم الشركة بإجراء عملية 

 .((-أكما هو موضح في الفقرة ) وإعالم المكتتبين بعدد األسهم التي تم تخصيصها لكل منهمالتخصيص 

 المعروضة سهملأل كتتابعدم تغطية اإل  2.9
اب بها أو إذا لم يتم تغطية كامل األسهم المعروضة لإلكتتاب خالل مدة اإلكتتاب يجوز للشركة اإلكتفاء باألسهم التي تم اإلكتت

تغطيتها وفقًا لما يراه مجلس اإلدارة مناسبًا وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يحددها مجلس اإلدارة بعد الحصول 
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على موافقة هيئة األوراق المالية على ذلك. وإذا كانت التغطية ستتم من خالل اإلصدار العام ستقوم الشركة بإعداد نشرة إصدار 
 عليها هيئة األوراق المالية.معدلة توافق 

 ومتطلبات طلب اإلكتتاب اإلصدارنشرة الحصول على  2.10

مكاتب شركة سند كابيتال  لخال نشركة ملساسي لاأل مالنظاو عقد التأسيس و كتتاب اإلب لطو صدار اإلى نشرة لع ولالحص ميتـ
( 2.3)المبينة في البند و اشمية هردنية الاألكة لمفي الم فرع العبدلي -البنك األردني الكويتي كتتابإلا كبن)مدير اإلصدار( أو 

 ..هاعال

 الحد األدنى لإلكتتاب 2.11

( مئتان 250بقيمة إسمية إجمالية مقدارها )( مئتان وخمسون سهم 250) إن الحد األدنى لإلكتتاب في األسهم المعروضة هو
ي، ( مائة وخمسة وعشرون دينار أردن125,000وعلى أن ال يزيد عن )، ء من السهموال يجوز اإلكتتاب بأجزا وخمسون دينار أردني

 سهمًا.( مائة وخمسة وعشرون 125,000أي القيمة اإلسمية لـ )

 النسبة المخصصة لمساهمي الشركة 2.12

تاب بما مؤسسون باإلكتوتعديالته، قام ال 1997( لسنة 22( من قانون الشركات للعام رقم )99وفقًا ألحكام الفقرة )ب( من المادة )
% من رأس مال الشركة من خالل العرض 25.0% من أسهم الشركة المصدرة، بحيث سيتم تغطية النسبة المتبقية 75.0نسبته 

 العام هذا، تماشيًا مع أحكام المادة المشار إليها.

 النسبة المخصصة لمساهم استراتيجي 2.13

 ال يوجد.

 تحديد مشاركة األسهم باألرباح 2.14

 وفقًا ألحكام قانون الشركات.في حال إقرارها سهم المعروضة لإلكتتاب باألرباح ستشارك األ

 المعروضة مهسألاتتاب بإلكق بالية التي تتعلجراءات التفصيالشروط أو اإل 2.15
ذلك بإعداد كشوف بأسماء المكتتبين باألسهم وقيمة إكتتاباتهم والتخصيص وكتعاون مع مدير اإلصدار البو ستقوم الشركة  -أ

ثين سهم التي يمتلكها كل من المؤسسين في الشركة ويتم تزويد مراقب عام الشركات بها خالل مدة ال تتجاوز ثالعدد األ
طيتها وقيمتها يومًا من تاريخ إغالق اإلكتتاب. كما ستقوم الشركة بإعالم هيئة األوراق المالية خطيًا بعدد األسهم التي تم تغ

 افة إجراءات إصدار األسهم وتخصيصها، كما ستقوم باإلعالن عن ذلك من خاللوفئات توزيعها وذلك فور االنتهاء من ك
 و ؛صحيفة يومية واحدة على األقل حال اإلنتهاء من كافة إجراءات اإلكتتاب باألسهم المعروضة وتخصيصها

ي قلدمات لقاء تخ لبد وت االو عم أليةضة و المعر  األسهمالمكتتبين ب لبتحمي اإلكتتاببات لقي لطلالمت نكالبقوم ي نل -ب
 هم.بات اكتتابلط
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 تسجيل الشركة وغاياتها 3

 تسجيل الشركة  3.1
( خمسمائة ألف دينار أردني في 500,000سجلت شركة الشرق األوسط القابضة م.ع.م لدى مراقب عام الشركات برأس مال قدره )

ن الشركات وذلك باإلستناد ألحكام قانو  19/2/2020( بتاريخ 471وزارة الصناعة والتجارة في المملكة األردنية الهاشمية تحت الرقم )
 ا يلي:وتعديالته. وتتمثل غايات الشركة الرئيسية والمكملة وفقًا ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي بم 1997( لسنة 22رقم )

 غايات الشركة المصدرة الرئيسية 3.2

 ؛تي تساهم فيهاإدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى ال .1
 ؛استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية .2
 ؛تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها .3
ركات تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للش .4

 ؛التابعة لها أو لغيرها
نقولة مأن تمتلك أو تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو ترتهن أية أموال منقولة أو غير غايات أعاله يحق للشركة ولل .5

أو  أو أية حقوق أو امتيازات تراها الزمة لغاياتها وباألخص أية أراضي أو أبنية أو أشغال أو آالت أو عمل أو بضائع
 ؛ون تملك األراضي لمجرد االتجار بهاتتصرف بها بكافة أوجه التصرف شريطة أال يك

أن تقترض وتقرض األموال الالزمة ألعمالها ومشاريعها الفائضة عن حاجتها وأن تحصل على األموال بالطريقة التي  .6
 .تراها مناسبة من الداخل والخارج ضمن القوانين واألنظمة المرعية
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 حقوق ومسؤوليات المساهم ونقل ملكية األسهم 4

 ت المساهمحقوق ومسؤوليا 4.1

الذمة  إن مسؤولية المساهم محدودة بقيمة األسهم التي يملكها في رأسمال الشركة وتكون الذمة المالية للشركة مستقلة عن -أ
 ليها.المالية لكل مساهم وتكون الشركة بموجوداتها المنقولة وغير المنقولة مسؤولة عن الديون واإللتزامات المترتبة ع

ت الشركة قبل ثالثة أيام من الموعد المحدد ألي إجتماع من إجتماعات الهيئة العامة يحق لكل مساهم مسجل في سجال -ب
 العادية وغير العادية حضور اإلجتماع ومناقشة األمور المعروضة على جدول أعمال اإلجتماع والتصويت على القرارات

م في رأسمال الشركة.  ويحق لكل مساهالتي تتخذها الهيئة العامة بعدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي يمتلكها 
توكيل مساهم آخر حضور أي إجتماع تعقده الهيئة العامة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة التي تعدها 

لهيئة االشركة لهذا الغرض على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثالثة أيام على األقل من التاريخ المحدد إلجتماع 
كما يجوز للمساهم توكيل أي شخص آخر من غير المساهمين لحضور هذه اإلجتماعات والتصويت نيابة عنه  العامة.

 بموجب وكالة عدلية.  وتكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل ألي إجتماع آخر يؤجل إليه إجتماع الهيئة العامة.  كما
ي المساهم في الشركة بمثابة حضور قانوني يكون حضور ولي أو وصي أو وكيل المساهم أو ممثل الشخص اإلعتبار 

للمساهم األصيل في أي إجتماع تعقده الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص اإلعتباري غير 
 بشأنها: مساهم في الشركة.  وتختص الهيئة العامة في إجتماعها العادي بمناقشة األمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة

 الوة وقائع اإلجتماع العادي السابق للهيئة العامة.ت .1
 تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية والخطة المستقبلية لها. .2
 تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية األخرى وأوضاعها المالية. .3
حتياطيات األرباح التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها بما في ذلك اإل الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر وتحديد .4

 والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على إقتطاعها.
 إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. .5
 إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها. .6
ذلك نظام  نة والرهن وإعادة الكفاالت وكفالة إلتزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضىإقتراحات اإلستدا .7

 الشركة.
 أي موضوع آخر أدرجه مجلس اإلدارة في جدول أعمال اإلجتماع.  .8
ادي أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال اإلجتماع ويدخل في نطاق أعمال اإلجتماع الع .9

قل عن للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا اإلقتراح في جدول األعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما ال ي
 %( من األسهم الممثلة في اإلجتماع.10)

 وتختص الهيئة العامة في إجتماعاتها غير العادية بمناقشة األمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: .10

  عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.تعديل 
 .دمج الشركة أو إندماجها 
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 .تصفية الشركة وفسخها 
 .إقالة مجلس اإلدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه 
 .بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كليًا 
 .زيادة رأسمال الشركة المصرح به أو تخفيض رأس المال 
 .إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم 

 ك العاملين في الشركة ألسهم في رأسمالها.تملي 

  ألحكام قانون الشركات والتشريعات النافذة ذات  ُ شراء الشركة ألسهمها وبيع تلك األسهم وفقًا
 العالقة.

فاء الربح ينشأ حق المساهم في األرباح السنوية للشركة بصدور قرار الهيئة العامة بإعتمادها وتوزيعها.  ويكون الحق بإستي -ج
ن يعلن عن لشركة لمالك السهم بتاريخ إجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع األرباح.  ويلتزم مجلس اإلدارة بأتجاه ا

ئة ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل وبوسائل اإلعالم األخرى خالل أسبوع على األكثر من تاريخ قرار الهي
ة العامة.  ( خمسة وأربعين يومًا من تاريخ إجتماع الهيئ45تقرر توزيعها خالل )العامة.  وتلتزم الشركة بدفع األرباح التي 

التأخير  وفي حال اإلخالل بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع ألجل خالل فترة
 على أن ال تتجاوز مدة تأخير دفع األرباح ستة أشهر من تاريخ إستحقاقها.

ذا تم تصفية الشركة أو حلها يتقاضى المساهم حصته من حصيلة التصفية )إن وجدت( بما يتناسب مع مساهمته في إ -د
اة رأسمال الشركة وفقًا ألحكام وقواعد التصفية المنصوص عليها في قانون الشركات والتشريعات النافذة وذلك مع مراع

 أولويات اإلستيفاء التي تتم وفقًا للترتيب التالي:

 فقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي.ن .1
 المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. .2
 المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات. .3
 بدالت اإليجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة. .4
 المبالغ األخرى المستحقة حسب ترتيب إمتيازاتها وفق القوانين المعمول بها. .5

لمبين اهم في إستيفاء حصته من حصيلة التصفية لن يتحقق إال بعد دفع المبالغ المشار إليها وفقًا للترتيب اوعليه فإن حق المس
 أعاله.

 التقارير المرسلة للمساهمين 4.2

نات يتوجب على مجلس اإلدارة أن يعد خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة البيا -أ
 التالية:

مع السنة  انية السنوية العامة للشركة وبيان األرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية واإليضاحات حولها مقارنةالميز  .1
 المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.

 التقرير السنوي عن أعمال الشركة خالل السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة. .2
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دعوة لبيانات الواردة في الفقرة )أ( أعاله مع تقرير مدققي الحسابات إلى كل مساهم بالبريد العادي مع الترسل جميع ا -ب
إلجتماع إلجتماع الهيئة العامة العادية بالبريد العادي وذلك قبل أربعة عشر يومًا على األقل من التاريخ المقرر لعقد ا

 باإلستالم. ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع

ي كشفًا يضع مجلس اإلدارة قبل ثالثة أيام على األقل من الموعد المحدد إلجتماع الهيئة العامة للشركة في مركزها الرئيس -ج
 إلطالع المساهمين ويتم تزويد المراقب بنسخة منه ويتضمن هذا الكشف البيانات التالية:

اإلدارة من الشركة خالل السنة المالية من أجور جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس  .1
 وأتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها.

 المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة كالسكن المجاني والسيارات وغير ذلك. .2
لكة ت السفر واإلنتقال داخل الممالمبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية كنفقا .3

 وخارجها.
 التبرعات التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها. .4
 بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وعدد األسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويته. .5

ن رئيس مكة ونتائج أعمالها.  على أن يصدق التقرير يعد مجلس اإلدارة تقريرًا كل ستة أشهر يبين فيه المركز المالي للشر  -د
 مجلس اإلدارة ويزود مراقب الشركات بنسخة من التقرير خالل ستين يومًا من إنتهاء الفترة.

المحدد  توجه الدعوة إلجتماع الهيئة العامة غير العادي إلى المساهمين بالبريد العادي قبل أربعة عشر يومًا من التاريخ -ه
نسخة و تسلم باليد مقابل التوقيع باإلستالم وفي جميع األحوال يجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال اإلجتماع لإلجتماع أو 

 من أي وثائق أو بيانات تتعلق باألمور التي ستعرض على الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي.

 نقل ملكية األسهم 4.3
يداع األوراق إلمالية وإنتهاء إجراءات اإلصدار العام واإلنضمام لعضوية مركز بعد تسجيل األوراق المالية المصدرة لدى هيئة األوراق ا

لمالية االمالية وإيداع األسهم المصدرة لدى المركز ستقوم الشركة بتقديم طلب إدراج أسهمها في بورصة عمان.  وبالنسبة لألوراق 
م.  حصول الشركة على موافقة البورصة على إدراج األسه المودعة لدى مركز اإليداع سيتم نقل ملكيتها في المركز ذاته إلى حين

مساهم من ويشترط مركز اإليداع تزويده ببيانات محددة يتم تدوينها في طلب اإلكتتاب وذلك لغايات إيداع الورقة المالية ليتمكن ال
.  وفي اب المرفق بهذه النشرة بدقةنقل ملكية أسهمه لدى المركز.  وعليه فإن من الضروري لكل مكتتب أن يقوم بتعبئة طلب اإلكتت

 جميع األحوال:

 ستقوم الشركة بتقديم طلب إدراج أسهمها في سوق عمان لألوراق المالية )بورصة عمان(. -أ
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 ن اإلصدار وكيفية استغالل حصيلتهالغاية م 5

أردني،  ( دينار4,362.5( دينار أردني، بعد خصم ما مقداره )120,637.5العام هو )إن صافي المبلغ المتوقع من اإلصدار 
والتي تمثل حصة األسهم المطروحة من الرسوم والمصاريف والنفقات والمتعلقة بتأسيس الشركة.  وكما يجدر ذكره أن الشركة 

 )بما في ذلك رأس المال ( دينار أردني482,550والذي يبلغ )ستستخدم صافي المبلغ المتوقع من تأسيسها كشركة مساهمة عامة 
ًا لعقد لتمويل نشاطات الشركة اإلستثمارية في جميع أوجه اإلستثمار المتاحة وتحقيق غاياتها، وفق ن قبل المؤسسين(المكتتب به م

تأسيس الشركة ونظامها األساسي، هذا علمًا بأن الغرض األساسي من عملية الطرح هذه هو تغطية رأسمال الشركة المصرح به، 
 شركة.حيث أن هذا العرض هو األول منذ تسجيل ال

توقع أن هذا ولن تقتصر موارد الشركة المالية لتغطية نشاطاتها المختلفة على التمويل الرأسمالي المذكور أعاله، حيث أنه من الم
تتمكن الشركة، مستقباًل، من إجتذاب موارد إضافية، من داخل األردن وخارجه، سواء بأسلوب اإلقتراض المباشر أو بأسلوب 

 تمانية.الحصول على تسهيالت إئ
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 وصف الشركة المصدرة 6

 لمحة عن نشاطات الشركة 6.1
وسجلت كشركة مساهمة عامة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت  2020خالل عام  الشرق األوسط القابضة م.ع. تأسست شركة

 .19/2/2020كما بتاريخ ( 471رقم )

 بيان المنتجات والخدمات الرئيسية وأسواقها 6.1.1

 (.3.2انظر البند )

 مصادر وتواجد المواد الخام 6.1.2

 .ال يوجد

 االمتيازات أو براءات اإلختراع أو العالمات التجارية 6.1.3

 .ال تمتلك الشركة المصدرة حاليًا أية إمتيازات أو براءات اإلختراع أو العالمات التجارية

 ياسًا بمنافسيهاالوضع التنافسي للشركة والحجم التقديري لنشاطها ق 6.2

 من المتوقع أن تتعرض الشركة لعوامل تنافسية طبيعية قياسية نسبة لحجم وطبيعة نشاطها المستقبلي المتوقع، إال أن مؤسسي
الشركة يطمحون لتوظيف كوادر ذات كفائة عالية لتفادي أي مخاطر تنافسية.  على الرغم من ذلك اليوجد أي تأكيدات على أن 

 .نشاط منافسيها سلبياً الشركة لن تتأثر ب

 مزايا قانون تشجيع اإلستثمار 6.3

 ال يوجد.

 درجة اعتماد الشركة على مزودين و/أو عمالء 6.4

 ال يوجد.

 عالقة الشركة المصدرة بالشركات )األم أو الحليفة أو الشقيقة( 6.5

هم الشركة المصدرة في إن الشركة المصدرة هي شركة مستقلة وليست مملوكة من قبل أية شركات أخرى، بحيث يقتصر مالكو أس
 الوقت الحالي على المؤسسين المدرجة أسماءهم في هذه النشرة.

 مخاطر اإلستثمار في األسهم المعروضة 6.6

ثمارية، هذه في ضوء ظروفهم المالية وأهدافهم اإلست اإلصدارعلى المستثمرين في هذا اإلصدار مراعاة المعلومات الواردة في نشرة 
هذه األسهم.  ة الشروط اإلستثمارية الواردة فيها، وتفهم جميع أنواع المخاطر التي قد تنجم عن اإلستثمار بواألخذ بعين اإلعتبار كاف

قييم علمي وعلى الرغم من أن هذه النشرة تحتوي على معلومات وبيانات مالية متوقعة، والتي تعتبرها الشركة المصدرة كافية إلجراء ت
ارية، وفيما يلي بعض اإلعتبارات اإلستثم  ة كافة المخاطر التي يتعرض لها حملة األسهم.ومدروس، إلى أنها قد ال تغطي بالضرور 

 والمخاطر المرتبطة بهذه األسهم، التي يتوجب أخذها بعين االعتبار، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
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 اإلعتبارات السياسية واالقتصادية 6.6.1

لعوامل ابالتالي، فإنها تتأثر بالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، و في األردن،  2020تأسست الشركة المصدرة في العام 
د كبير ي يتأثر إلى ح، وبالقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها فيها.  كما أن االقتصاد األردناألخرى المرتبطة بالمملكة

 بالتطورات السياسية واالقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة، ودول منطقة الشرق األوسط بشكل عام.

عه الريادي ويعتبر األردن بيئة استثمارية واعدة، حيث يمتلك الكثير من فرص العمل واالستثمار واإلمكانيات التي تؤهله إلى أخذ موق
افة ها اإلستقرار األمني والسياسي، في ظل عدم اإلستقرار المشهود في عدد من الدول المجاورة.  باإلضفي المنطقة ألسباب أهم

ئيسي إلى كون األردن من أوائل دول المنطقة التي اعتمدت نظام اإلقتصاد الحر، وإعطاء القطاع الخاص الفرصة في القيام بدور ر 
ول السباقة عد األردن من الديم في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.  حيث في اإلستثمار والعمل على إدارة اإلقتصاد واإلسها

ردني من في تبني اإلنفتاح اإلقتصادي على العالم الخارجي، مدفوعًا بدعم حكومي يهدف إلى تعزيز التنافسية الدولية لإلقتصاد األ
 الدولية وتنمية الصادرات الوطنية.  خالل تشجيع اإلستثمارات المحلية واألجنبية، وتسهيل حركة التجارة

نه أن ، من شأحكومة المملكة األردنية الهاشميةالعجز المالي لالمملكة حاليًا و شهدها تإال أن الظروف اإلقتصادية الصعبة التي 
ادات مار في شهيؤثر سلبًا على اإلقتصاد األردني بشكل عام في ظل تفضيل العديد من المصارف والمؤسسات المالية المحلية االستث

لنهوض بحيويات االقتصاد اإليداع التي يصدرها البنك المركزي، األمر الذي قد ينعكس سلبًا على قدرة القطاع الخاص على ا
ى الرغم من وعليه، ونظرًا إلرتباط اإلقتصاد األردني الوثيق بالظروف والمعطيات السائدة في أسواق المنطقة والعالم، وعلاألردني.  
لك تأكيدات إليجابية التي تسعى المملكة من خاللها إلى استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ال توجد هنااألهداف ا

ألوضاع ابأن األوضاع االقتصادية والسياسية في المملكة ستبقى على حالها في المدى المنظور.  كذلك، ال توجد هنالك تأكيدات بأن 
ة على منطقة الشرق األوسط بشكل عام ستشهد انفراجًا في المدى المنظور، أو أن استمرار أوضاع المنطقالسياسية واالقتصادية في 

 حالها لن يعود ليؤثر سلبًا على أوضاع االقتصاد األردني بشكل عام، وعلى نتائج أعمال الشركة بشكل خاص.

 االعتبارات البيئية  6.6.2

ون تتعاسبها في المملكة األردنية الهاشمية بهذا الخصوص.  وعند اللزوم،  الشركة المصدرة للقوانين واألنظمة المعمولتخضع س
بأن  الشركة المصدرة مع جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بموضوع البيئة، إال أنه ال توجد هنالك تأكيدات

 على الوضع المالي للشركة المصدرة. أية متطلبات بيئية جديدة يتم فرضها من قبل الجهات المختصة قد ال تشكل عبًأ

 خطة العمل المستقبلية 6.6.3

إن خطة العمل المستقبلية للشركة المصدرة التي تتضمنها هذه النشرة، يمكن أن تتأثر بعدة عوامل أو ظروف يصعب التنبؤ 
المصدرة تعتقد بأن باتجاهاتها، بما في ذلك عوامل أو ظروف تقع خارج نطاق سيطرة الشركة المصدرة.  وفي حين أن الشركة 

االقتصادية و الفرضيات التي بنيت عليها خطة العمل واقعية، فإن هذه الخطة قد تتأثر بالتغّيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية 
 وغيرها من العوامل المحلية واإلقليمية والعالمية.

 راضتعوامل المخاطرة المتصلة بسياسة اإلق 6.6.4

مما قد  لية والقيام بتوسعات معينة، قد تلجأ الشركة المصدرة إلى اإلقتراض بموافقة مجلس اإلدارةبهدف تنفيذ خطة العمل المستقب
 يزيد من احتمال تعرض الشركة لعوامل مخاطرة مرتبطة بارتفاع اسعار الفائدة والتي قد تنعكس سلبًا على أداء الشركة.
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 عوامل المخاطرة المتصلة بسوق األوراق المالية في األردن 6.6.5

في  بر سوق عمان المالي من األسواق الناشئة، لذا يمكن أن يخضع التعامل فيه إلى مخاطر شح سيولة التداول وحدة التقلباتيعت
األسعار.  ويمكن في بعض الحاالت أن تكون فرص بيع األسهم محدودة.  وعلى الرغم من أن بورصة عمان قائمة على أسس 

علية حيث الرقابة الفعالة والشفافية في التعامل إال أن السوق لم يصل بعد إلى فا راسخة، وهي من أفضل أسواق دول المنطقة من
 أسواق األوراق المالية المتطورة في الدول الغربية.

 الدينار األردنيعوامل المخاطرة المتصلة ب 6.6.6

ار محررة بالدينئمة حاليا إن مصادر دخل الشركة المصدرة تنحصر على دخوالت بالدينار األردني. كما أن التزامات الشركة القا
، األمر الذي من شأنه تخفيف مخاطر تقلبات/تذبذبات أسعار الصرف بشكل عام.  إال أن طبيعة عمل ونشاطات الشركة األردني

لشركة االمصدرة قد ترتب عليها التزامات بعمالت أجنبية كالدوالر األمريكي و/أو اليورو األوروبي في المستقبل، وعلى الرغم من 
ت حول صدرة قد تتمكن من تحويل بعض دخوالتها من الدينار األردني إلى مثل تلك العمالت، إال أنه ال توجد هنالك أية تأكيداالم

 قدرة الشركة المصدرة على تنفيذ ذلك، األمر الذي من شأنه أن يعرض الشركة المصدرة إلى مخاطر انخفاض أسعار صرف الدينار
لدينار االمالية للشركة المصدرة تحرر بالدينار األردني، فإن مثل هذه التذبذبات في أسعار صرف األردني.  وعلمًا بأن البيانات 

 األردني مقابل العمالت األخرى يمكن أن يؤثر سلبًا أو إيجابًا على أرباح الشركة المصدرة، و/أو على مركزها المالي.

كي قد تم تثبيته من قبل البنك المركزي األردني بسعر وسطي مقداره هذا علمًا بأن سعر صرف الدينار األردني مقابل الدوالر األمري
، وليس هناك ما يضمن عدم قيام البنك المركزي باصدار 1995دينار أردني لكل دوالر منذ شهر تشرين أول من العام  0.709

األردن لن تطرأ عليها تعليمات جديدة بخصوص سعر الصرف. بالتالي، ال توجد هنالك تأكيدات بأن سياسة سعر الصرف في 
 تغيرات في المستقبل، أو أن السلطات النقدية ستتمكن من الحفاظ على ثبات سعر الصرف الحالي مقابل الدوالر الى ما ال نهاية.

 مطالبات أو حجوزات من قبل ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل 6.6.7

ها كون خل أو أية جهة أخرى على الشركة المصدرة حالياً ال يوجد أية مطالبات أو حجوزات من قبل ضريبة المبيعات أو ضريبة الد
 شركة حديثة التأسيس.

 بتضارب المصالح عوامل المخاطرة المتصلة 6.6.8

يمكن أن ينشأ حاالت تتضارب فيها مصالح الشركة مع مصالح المساهمين فيها، وعليه تحتفظ الشركة بحق اإلشتراك في بعض 
 ية، مع مساهم واحد في الشركة أو أكثر دون باقي المساهمين، وذلك في حال وجوداإلستثمارات، في سياق نشاطاتها اإلستثمار 

ول بالقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات فيما يتعلق بالدخمصالح متضاربة مع المساهمين المستثنيين.  وستلتزم الشركة 
 ستثناءات.في أية اتفاقيات يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة طرفًا فيها، بما في ذلك اإل

 القضايا )الدعاوى( المقامة ضد ولصالح الشركة المصدرة 6.6.9

 .كونها شركة حديثة التأسيس ال يوجد أية قضايا أو دعاوى مقامة ضد ولصالح الشركة المصدرة حالياً 

 الجدوى اإلقتصادية للمشروع 6.7

الشركة المصدرة.  ويجدر  مؤسسيلتعاون مع لقد تم إعداد الجدوى اإلقتصادية والفرضيات المبنية عليها من قبل مدير اإلصدار با
بالذكر أن خطة العمل المستقبلية والتي تتضمنها دراسة الجدوى اإلقتصادية يمكن أن تتأثر بعدة عوامل أو ظروف يصعب التنبؤ 

راسة يعتقدون بإتجاهاتها، بما في ذلك عوامل أو ظروف تقع خارج نطاق سيطرة إدارة الشركة المصدرة.  وفي حين أن معدي هذه الد
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التي بنيت عليها خطة العمل واقعية، فإن هذه الخطة قد تتأثر بالتغيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية أن الفرضيات 
 واإلقتصادية، والعوامل األخرى ذات العالقة باألسواق المالية والعقارية المحلية واإلقليمية والعالمية .

(، وتفهم جميع أنواع المخاطر التي قد تنجم 6.6إلستثمارية المدرجة أعاله )البند كافة العوامل اوعليه، يجب األخذ بعين اإلعتبار 
عن اإلستثمار في الشركة المصدرة.  وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تحتوي على معلومات وبيانات مالية عن السنوات القادمة، 

معّدوها، وفقًا لتقديراتهم وما توافر لديهم من معطيات، كافية إلجراء تقييم علمي ومدروس، إال أنها ال تغطي بالضرورة كافة  يعتبرها
 .التي قد يتعرض لها المستثمرون في أسهم الشركةالمخاطر 

ة، ات وبرامج العمل لدى الشركتشمل دراسة الجدوى اإلقتصادية للخمس سنوات القادمة، والمدرجة في هذه النشرة، كافة المعلوم
ذا باإلضافة إلى الفرضيات التي بنيت عليها هذه الدراسة، بشكل يمّكن المساهم من إتخاذ قرار مدروس حول مستقبل الشركة.  ه

معايير  جلسوقد تم إعداد البيانات المالية المتوقعة للخمس سنوات القادمة، وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن م
إلقتصادية اوتشمل الجدوى   المحاسبة الدولية والقانون األردني.  وقد تم إعدادها من قبل مدير اإلصدار بالتنسيق مع ممثلي الشركة.

ى إحتساب فترة بيانات مالية تقديرية، كالميزانية العمومية، بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للسنوات الخمس القادمة، باإلضافة إل
 .الشركة ( المتوقع للمساهمين في أسهمIRR( ومعدل العائد الداخلي )Payback Periodداد رأس المال )س

 تقييم تطور عمل الشركة المستقبلي للخمس سنوات القادمة 6.7.1

سيكون و .  حيث أن الشركة حديثة التأسيس يبين الجدول أدناه الميزانية العمومية المتوقعة للشركة المصدرة للخمس سنوات القادمة
تنمو  أن دينار أردني في السنة األولى على 485,000في مجال اإلستثمارات، تم افتراض استثمار مبلغ  ينشاطها األساس

رات % في السنة الرابعة والخامسة لتصل استثما1.0% في السنة الثالثة وبنسة 2.0% في السنة الثانية و7.0اإلستثمارات بنسبة 
تثمار ، باإلضافة إلى اإلساألسهم والسندات واألوراق الماليةوستتكون هذه اإلستثمارات من   ني.دينار أرد 542,500الشركة إلى 

 .كما هو مبين في غايات الشركةبراءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها في 
 السنة 
 الخامسة

 السنة 
 الرابعة

 السنة 
 الثالثة

 السنة 
 الثانية

 السنة 
 األولى

 زانيةالمي
 اإلفتتاحية

 الميزانية العمومية المتوقعة
 )دينار أردني(

 الموجودات      
 نقد في الصندوق ولدى البنوك  365,000  48,082  63,271  54,873  51,481  45,790
 الذمم المدينة -  7,973  8,548  8,712  8,795  8,918
 خرى أ أرصدة مدينة -  4,850  5,200  5,300  5,350  5,425
 ممتلكات ومعدات، بالصافي  10,000  8,050  6,950  5,700  4,300  2,750

 استثمارات -  485,000  520,000  530,000  535,000  542,500
 مجموع الموجودات  375,000  553,954  603,969  604,586  604,925  605,383

 حقوق المساهمين والمطلوبات       
 المطلوبات      

 ذمم دائنة -  6,941  7,125  7,314  7,508  7,709
 أخرى  أرصدة دائنة -  2,111  2,167  2,225  2,284  2,345

 مجموع المطلوبات -  9,052  9,292  9,538  9,792  10,054
 حقوق المساهمين      

 رأس المال المدفوع  375,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000
 احتياطي إجباري  -  4,490  9,468  14,505  19,513  24,533
 أرباح مدورة -  40,412  85,210  80,543  75,620  70,796

 مجموع حقوق المساهمين  375,000  544,902  594,677  595,048  595,133  595,329
 وباتلوالمطمجموع حقوق المساهمين   375,000  553,954  603,969  604,586  604,925  605,383
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دينار أردني في نهاية السنة  605,383دينار أردني في سنة التأسيس إلى  375,000ومن المتوقع أن تنمو الموجودات من 
 الخامسة.

تراض أرصدة ، وتم إفللذمم الدائنة يوم فترة سداد 60و للذمم المدينة يوم فترة تحصيل 30أما بالنسبة لرأس المال العامل فتم إفتراض 
 % من المصاريف.5.0% من اإليرادات، وإفتراض أرصدة دائنة أخرى على أساس 5.0أخرى على أساس  مدينة

نار أردني دي 1,000وقد تم افتراض  .يبين الجدول أدناه الممتلكات والمعدات التي تنوي الشركة شرائها مع نسبة اإلستهالك المتوقعة
 كمصروف رأسمالي سنويًا.

نسبة 
 اإلستهالك

 المبلغ
 األصل ار أردني()دين

 أجهزة حاسوب 3,000 20.0%
 أثاث وديكور 6,000 20.0%
 اخرى  1,000 15.0%
 المجموع 10,000 

في نهاية السنة الخامسة.  أما  10,054دينار أردني في السنة األولى لتصل إلى  9,052من المتوقع أن تنمو المطلوبات من 
 دينار أردني 595,329دينار أردني في سنة التأسيس لتصل إلى  375,000و من حقوق المساهمين فيبين الجدول أعاله أنها ستنم

 في نهاية السنة الخامسة.

ن م، حيث % من قيمة إستثماراتها كما هو مبين في بيان الدخل المتوقع أدناه20.0تتوقع الشركة تحقيق عوائد استثمارية بنسبة 
 أردني من اإلستثمارات في نهاية السنة الخامية دينار  108,500المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى 

 السنة 
 الخامسة

 السنة 
 الرابعة

 السنة 
 الثالثة

 السنة 
 الثانية

 السنة 
 األولى

 بيان الدخل المتوقع
 )دينار أردني(

      
 األرباح من اإلستثمارات  97,000  104,000  106,000  107,000  108,500
 المصاريف اإلدارية والعمومية (42,224) (43,341) (44,491) (45,676) (46,896)
 إجمالي الدخل قبل الضريبة والفوائد واإلستهالك  54,776  60,659  61,509  61,324  61,604

      
 اإلستهالك (1,950) (2,100) (2,250) (2,400) (2,550)
 الفوائدإجمالي الدخل قبل الضريبة و   52,826  58,559  59,259  58,924  59,054

      
 مصروف ضريبة الدخل (7,924) (8,784) (8,889) (8,839) (8,858)
 إجمالي الربح  44,902  49,775  50,370  50,086  50,196

 .أما بالنسبة للمصاريف اإلدارية والعمومية فيبين الجدول أدناه تفاصيلها ونسبة نموها المتوقعة

 السنة األولى نسبة النمو
 ارية والعموميةالمصاريف اإلد
 )دينار أردني(

 الرواتب واألجور 31,200 3.0%
 الضمان اإلجتماعي 4,524 من الرواتب 14.25%

 اإليجار 5,000 -
 مصاريف أخرى  1,500 3.0%

 مجموع المصاريف 42,224 -
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 موظفين في السنة األولى كما هو مبين في الجدول: 5تتوقع الشركة أن توظف 

 الرواتب واألجور موظفينعدد ال الراتب الشهري 
 )دينار أردني(

 المدير العام 1 1,000
 مساعد المدير 1 750
 سكرتيرة 1 350
 سائق 1 300
 تنظيف 1 200

 مجموع الرواتب الشهرية 5 2,600

 دينار أردني في 44,902ضريبة دخل وعليه فمن المتوقع أن ينمو صافي دخل الشركة من ك% 15.0نسبة سوف تخضع الشركة ل
 دينار أردني في نهاية السنة الخامسة. 50,196السنة األولى ليصل إلى 

 حجم المبيعات المتوقع 6.7.2
 السنة 
 الخامسة

 السنة 
 الرابعة

 السنة 
 الثالثة

 السنة 
 الثانية

ة السن
 األولى

 المتوقع حجم المبيعات
 )دينار أردني(

 ثماراتاألرباح من اإلست  97,000  104,000  106,000  107,000  108,500

 طبيعة نشاط الشركة 6.7.3
كات التابعة بالسيطرة المالية واإلدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشر إن الشركة المصدرة شركة استثمارية قابضة، ستقوم 

 بأحد الطرق التالية:
 أو /أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و .1

 أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها. .2
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 دي للسنوات الخمس القادمةالتدفق النق 6.7.4
 السنة

 الخامسة
 السنة
 الرابعة

 السنة
 الثالثة

 السنة
 الثانية

 السنة
 األولى

 السنة
 اإلفتتاحية

 قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
 )دينار أردني(

 األنشطة التشغيلية      
 ربح السنة - 44,902 49,775 50,370 50,086 50,196

 التعديالت:      
 اإلستهالك - 1,950 2,100 2,250 2,400 2,550

52,746 52,486 52,620 51,875 46,852 - 
لمال صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغير في رأس ا

 العامل
 التغيرات في بنود رأس المال العامل      

 ذمم مدينة - (7,973) (575) (164) (82) (123)
 أرصدة مدينة أخرى  - (4,850) (350) (100) (50) (75)
 ذمم دائنة - 6,941 184 189 195 201
 أرصدة دائنة أخرى  - 2,111 56 58 59 61

 لية صافي التدفقات النقدية التاتجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغي - 43,082 51,189 52,602 52,607 52,809
 األنشطة اإلستثمارية      

 ممتلكات ومعدات (10,000) - (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
 استثمارات - (485,000) (35,000) (10,000) (5,000) (7,500)
 مارية صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( التاتجة من األنشطة اإلستث (10,000) (485,000) (36,000) (11,000) (6,000) (8,500)

 األنشطة التمويلية      
 رأس المال 375,000 125,000 - - - -

 توزيع أرباح - - - (50,000) (50,000) (50,000)
 ليةصافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( التاتجة من األنشطة التموي 375,000 125,000 - (50,000) (50,000) (50,000)
 مهصافي التغير في النقد وما في حك 365,000 (316,918) 15,189 (8,398) (3,393) (5,691)
 النقد وما في حكمه في بداية السنة - 365,000 48,082 63,271 54,873 51,481
 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 365,000 48,082 63,271 54,873 51,481 45,790

 فترة استرداد رأس المال 6.7.5
حتساب ًا إلى صافي الدخل المتوقع، تم إ على بيان الدخل الذي تم إعداده من قبل الشركة المصدرة ومدير اإلصدار، وإستنادبناءً 

 .  سنة 8.5فترة إسترداد رأس المال بحوالي 

 معدل العائد الداخلي 6.7.6
 التقديرية للسنوات الخمس(Free Cash Flows) ( على أساس التدفقات النقدية الحرة IRRتم إحتساب معدل العائد الداخلي )

(، Terminal Value) للشركة المقدرة لما بعد خطة السنوات الخمس األولى األولى من عمر الشركة باإلضافة إلى القيمة الفعلية
 .%12.09بعد تنزيل حجم اإلستثمار األولي، حيث بلغ معدل العائد الداخلي حوالي 

 

 التدفقات النقدية الحرة
 )ألف دينار أردني(

 السنة
 اإلفتتاحية

 السنة
 األولى

 السنة
 الثانية

 السنة
 الثالثة

 السنة
 الرابعة

لسنةا  
 الخامسة

 سنوات ما بعد
خطة العمل   

 - 50,196 50,086 50,370 49,775 44,902  صافي الربح 

 - 2,550 2,400 2,250 2,100 1,950  السنوي  اإلستهالك

 - 63 122 (18) (686) (3,770)  التغير في رأس المال العامل

 - (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) - (10,000) (CapEx)نفاق الرأس مالي اإل

 53,364 51,809 51,607 51,602 50,189 23,082 (10,000) التدفقات النقدية الحرة
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مما يتماشى مع متوسط معدل نمو اإلقتصاد %،  3.0هذا وقد تم احتساب معدل نمو تدفقات سنوات ما بعد خطة العمل على أساس
 األردني المتوقع.

 الشركات التابعة وصف  7

 رة حديثة التأسيس، اليوجد لديها أي شركات تابعة.حيث أن الشركة المصد
 مصادر تمويل الشركة  8

 تتمثل مصادر تمويل الشركة ألغراض تغطية رأس مالها المصرح به باآلتي:

 %( من رأس مال الشركة المدفوع.75دينارًا أردنيًا( وتمثل نسبة ) 375,000المؤسسون ) -أ

 %( من رأس مال الشركة المدفوع.25) دينارًا أردنيًا( وتمثل نسبة 125,000عرض عام ) -ب

 ل.دينارًا أردنيًا( وهو رأس مال المصرح به والذي من المتوقع أن تتم تغطيته بالكام 500,000وبحيث يكون المجموع ) -ج

ن قع أمال المذكور أعاله، حيث أنه من المتو الهذا ولن تقتصر موارد الشركة المالية لتغطية نشاطاتها المختلفة على تمويل رأس 
تتمكن الشركة، مستقباًل، من إجتذاب موارد إضافية، من داخل األردن وخارجه، سواء بأسلوب اإلقتراض المباشر أو بأسلوب 

 الحصول على تسهيالت إئتمانية.

 
  

 مصادر تمويل الشركة عدد األسهم القيمة األسمية للسهم الواحد القيمة اإلجمالية  نسبة الملكية

 مؤسسي الشركة 375,000 احددينار أردني و  375,000 75%
 مكتتبي العرض العام 125,000 دينار أردني واحد 125,000 25%

 رأس مال الشركة المدفوع 500,000 دينار أردني واحد 500,000 100%
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 ادارة الشركة 9

ة مؤسسين ارتها حاليًا لجن، فإنه ال يوجد لديها مجلس إدارة بل يتولى إدالشركة المصدرة شركة مساهمة عامة حديثة التأسيسكون أن 
 مكونة من السادة يزن البرغوثي ومؤيد حتر.

 مجلس اإلدارة 9.1

 ع السري ( أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة باالقترا 10عشرة )يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  -أ
صوات حسب عدد األسهم التي يمتلكها، على ومن خالل التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد األ

ان يكون للمساهم الحق باستخدام األصوات لمرشح واحد او توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت 
 وفقًا ألحكام القانون.    واحد دون حصول تكرار لهذه األصوات

 أ من تاريخ انتخابه. تبد( 4)يقوم المجلس بمهمات ومسؤوليات إدارة الشركة ألربع سنوات  -ب

لشركة ليتولى إدارة الشركة خالل الفترة ما بين تأسيس وصدور شهادة تسجيل الشركة وعقد اجتماع الهيئة العامة التأسيسي  -ج
اإلدارية و لجنة المؤسسين التي يكون لها حق توقيع العقود واالتفاقيات والتعاقد نيابة عن الشركة في جميع األمور المالية 

 وفتح الحسابات والتحويل منها وسحب المبالغ مهما بلغت. والقضائية 

دارة على مجلس اإلدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة لالجتماع خالل األشهر الثالثة األخيرة من مدته لتنتخب مجلس إ -د
 ابه ألي سببيحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس اإلدارة الجديد إذا تأخر انتخ

اء من تاريخ انته (3) تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحاالت على ثالثة أشهر المن األسباب ويشترط في ذلك أ
 مدة المجلس القائم.

( سهم على األقل من أسهم الشركة ويشترط في هذه األسهم 2,000)أللفين يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا  -ه
صوص زة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنأن ال تكون محجو 
 ( من قانون الشركات الذي يقضي بعدم جواز التصرف في األسهم التأسيسية.100عليه في المادة )

س ئيسيين فيها أن يقدم إلى مجلعلى كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى كل من مديرها العام والمديرين الر  -و
في الشركة  اإلدارة في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقرارًا خطيًا بما يملكه هو وكل من زوجته وأوالده القاصرين من أسهم

اهمة وأسماء الشركات األخرى التي يملك هو وكل من زوجته وأوالده القاصرين حصصاً أو أسهمًا فيها إذا كانت الشركة مس
تلك الشركات األخرى وأن يقدم للمجلس أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع في 

 التغيير.   

طرأ ( والتغيير الذي يوعلى مجلس إدارة الشركة أن يزود مراقب الشركات بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة ) -ز
 .ا أو تقديم أي تغيير طرأ عليهاعلى أي منها خالل سبعة أيام من تقديمه

ال يجوز للشركة تحت طائلة البطالن أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو إلى أي من  -ح
ض أعضائه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها أن تقر 

 .من غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع عمالئها اآلخرينأيًا من أولئك ض
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، ويتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جداول مكافاتهأمين سر للمجلس ويحدد  من بين موظفي الشركة يعين مجلس اإلدارة -ط
 أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس

 وأعضاء المجلس الذين حضروا االجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.

 مجلس اإلدارة عضوية 9.1.1

يابه ينتخب مجلس إدارة الشركة من بين أعضائه باالقتراع السري رئيسًا ونائبًا له يقوم بمهام وصالحيات الرئيس عند غ -أ
قرره يعن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقًا لما  كما ينتخب من بين أعضائه واحدًا أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع

المجلس بهذا الشأن وفي حدود الصالحيات التي يفوضها إليهم. ويزود مجلس إدارة الشركة مراقب الشركات بنسخ عن 
يام وبنماذج عن تواقيعهم، وذلك خالل سبعة أ قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه واألعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة

 من صدور تلك القرارات. 

 لمجلس إدارة الشركة تفويض أي موظف في الشركة بالتوقيع عنها، وذلك في حدود الصالحيات التي يفوضها إليه.  -ب

و أإذا انتخب أي شخص عضوًا في مجلس إدارة الشركة وكان غائبًا عند انتخابه فعليه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية  -ج
 ريخ تبليغه االنتخاب ويعتبر سكوته قبواًل منه بالعضوية. رفضها خالل عشرة أيام من تا

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثالث شركات مساهمة عامة على األكثر في وقت واحد بصفته الشخصية،  -د
ل كما يجوز له أن يكون ممثاًل لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثالث شركات مساهمة على األكثر، وفي جميع األحوا

ال يجوز للشخص أن يكون عضوًا في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها 
وبصفته ممثاًل لشخص اعتباري في بعضها اآلخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خالفًا 

 ألحكام هذه الفقرة باطله حكمًا. 

ي مجلس إدارة أي شركة أن يعلم المراقب خطيًا عن أسماء الشركات التي يشترك في على كل عضو يتم انتخابه ف  -ه
 عضوية مجالس إدارتها. 

ال يجوز ألي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة بصفته الشخصية أو ممثاًل لشخص اعتباري إذا   -و
ن (، إال أنه يفسح له المجال باالستقالة مج) البندكان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في 

إحدى العضويات إذا رغب في ذلك خالل أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة على أن ال يجوز له أن يحضر 
سي عقد التـأسيس والنظام األسااجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضو فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام 

 ة.للشرك

 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة:  -ز

 أن ال يقل عمره عن واحد وعشرون سنة.  .1
 أن ال يكون موظفًا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة .2

ال يجوز لمن يشغل وظيفة عامة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة إال إذا كان ممثاًل للحكومة أو ألي مؤسسة  -ح
 لشخص اعتباري عام. رسمية عامة أو 
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ال يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضو في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعماله للشركة   -ط
 كما ال يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس ألعمالها. 

شركة مصلحة مباشرة ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في ال -ي
 أو غير مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها. 

في  ( أعمال المقاوالت والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين االشتراكط) البنديستثنى من  -ك
لثا ث( من هذه المادة فيجب أن يوافق ط) لبندد المذكورين في االعروض على قدم المساواة فإذا كان العرض األنسب من أح

أعضاء مجلس اإلدارة على عرضه دون أن يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به، وتجدد هذه 
 الموافقة سنويًا من مجلس اإلدارة إذا كانت تلك العقود واالرتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة. 

 ( يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة التيط) بندف أحكام هذه المادة من األشخاص المشار إليهم في الكل من يخال -ل
 .هو فيها

إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة ألي سبب من األسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس اإلدارة من المساهمين  -م
االنتخاب ويتبع هذا اإلجراء كلما شغر مركز في الحائزين على مؤهالت العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا 

م مجلس اإلدارة، ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتًا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقو 
ه لفبإقراره أو انتخاب من يمأل المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة س

 في عضوية مجلس اإلدارة. 

وية فتعتبر العض ،ذا لم يتم اقرار تعيين العضو الموقت او انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع تعقدهإ -ن
المؤقتة لذلك الشخص منتهية، وعلى مجلس االدارة تعيين عضوا اخر على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة 

 الفقرة.تعقده ووفق االحكام المبينة في هذه  في اول اجتماع الحق

ال يجوز أن يزيد عدد األعضاء الذين يعينون في مجلس اإلدارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد أعضاء المجلس،   -س
 .فإذا شغر مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة النتخاب مجلس إدارة جديد

 واجبات مجلس اإلدارة 9.1.2

 دارة جميع السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى قانون الشركاتيتولى مجلس اإل -أ
 الساري المفعول والنظام األساسي للشركة وأي تعديل يطرأ عليها.

ارة دعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة لإلجتماع خالل األشهر الثالثة األخيرة من مدته لتنتخب مجلس إ -ب
يحل محله، على أن يستمر المجلس في عمله إلى أن يتم إنتخاب مجلس اإلدارة الجديد إذا تأخر إنتخابه ألي سبب من 

دة ماألسباب.  ويشترط في ذلك أن ال تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحاالت على ثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء 
 المجلس القائم.

ات كة أن يعد خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة الحسابيترتب على مجلس إدارة الشر  -ج
 والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:
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مع السنة  الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان األرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية واإليضاحات حولها مقارنة .1
 قة جميعها من مدققي حسابات الشركة.المالية السابقة مصد

قادمة.  التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة ال .2
( من 2، 1وعلى مجلس اإلدارة أن يزود مراقب الشركات بنسخ عن الحسابات والبيانات المشار إليها في البندين )

 ( يومًا.21ج( قبل الموعد المحدد إلجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة ال تقل عن )هذه الفقرة )

لمجلس على مجلس اإلدارة أن ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخالصة وافية عن التقرير السنوي ل -د
 نعقاد الهيئة العامة. ( يومًا من تاريخ إ30وتقرير مدققي حسابات الشركة خالل مدة ال تزيد على )

سائر على مجلس اإلدارة أن يعد تقريرًا كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وحساب األرباح والخ -ه
زود وقائمة التدفق النقدي واإليضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقًا عليها من مدق حسابات الشركة وعليه أن ي

 ( يومًا من تاريخ إنتهاء مدة الستة أشهر. 60هذا التقرير خالل )المراقب بنسخة من 

ل على كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام والمديرين الرئيسيين فيها أن يقدم إلى مجلس اإلدارة في أو  -و
ة، ن أسهم في الشركإجتماع يعقده المجلس بعد إنتخابه إقرارًا خطيًا بما يملكه هو وكل من زوجه وأوالده القاصرين م

همة وأسماء الشركات األخرى التي يملك هو وكل من زوجه وأوالده القاصرين حصصًا أو أسهمًا فيها إذا كانت الشركة مسا
( يومًا من تاريخ وقوع 15في تلك الشركات األخرى، وأن يقدم إلى المجلس أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خالل )

ريخ ( أيام من تا7أن يزود المراقب بنسخ من هذه البيانات وأي تغيير يطرأ عليها خالل ) التغيير. وعلى مجلس اإلدارة
 تقديمها إلى المجلس أو تقديم أي تغيير يطرأ عليها. 

ة على مجلس اإلدارة أن يضع في المركز الرئيسي للشركة قبل ثالثة أيام على األقل من الموعد المحدد إلجتماع الهيئ -ز
 ا يلي:  مفصاًل إلطالع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد المراقب بنسخة منه، يتضمن مالعامة للشركة كشفاً 

جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة خالل السنة المالية من أجور  .3
 وأتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها.

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة كالسكن المجاني والسيارات وغير ذلك. المزايا التي يتمتع بها كل من .4
المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية كنفقات سفر وإنتقال داخل المملكة  .5

 وخارجها.
 التبرعات التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها. .6
 .بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وعدد األسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويته .7

على مجلس اإلدارة أن يوجه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية  -ح
د اإلجتماع ويجوز تسليم الدعوة باليد ( يومًا على األقل من التاريخ المقرر لعق14وترسل الدعوة بالبريد العادي قبل )

للمساهم مقابل التوقيع باإلستالم.  وإذا كان اإلجتماع عاديًا يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اإلجتماع وتقرير مجلس 
إذا  اإلدارة عن أعمال الشركة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات اإليضاحية.  أما

كان إجتماع غير عادي فيجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اإلجتماع ونسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق باألمور 
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التي ستناقشها الهيئة العامة في اإلجتماع.  وفي جميع األحوال على مجلس اإلدارة أن يعلم عن الموعد المقرر إلجتماع 
( يومًا من الموعد 14ن ولمرة واحدة على األقل وذلك قبل مدة ال تزيد على )الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتي

( أيام على 3المقرر لإلجتماع وأن يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل اإلعالم الصوتية أو المرئية قبل )
 األكثر من التاريخ المحدد إلجتماع الهيئة العامة.

 ها.ة الداخلية الخاصة بالشركة التي تنظم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية فيعلى مجلس اإلدارة أن يضع األنظم -ط

درها يعين مجلس اإلدارة مديرًا عامًا للشركة من ذوي الكفاءة ويحدد صالحياته ومسؤولياته ورواتبه بموجب تعليمات يص  -ي
خص رافه.  ويشترط في ذلك أن ال يكون الشالمجلس ويفوضه باإلدارة العامة للشركة بالتعاون مع مجلس اإلدارة وتحت إش

ى المعين مديرًا عامًا ألكثر من شركة مساهمة عامة واحدة. كما يجوز لمجلس اإلدارة إنهاء خدمات المدير العام وعل
 المجلس إعالم هيئة األوراق المالية ومراقب الشركات بتعيين المدير العام أو إنهاء خدماته.

جنة تدقيق من ثالثة من أعضائه غير التنفيذيين لممارسة المهام والصالحيات المنصوص على مجلس اإلدارة أن يشكل ل -ك
 ية.عليها في تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن هيئة األوراق المال

افسة ية مجالس إدارة الشركات األخرى المنال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس والمدير العام اإلشتراك في عضو  -ل
 للشركة أو القيام بأي عمل منافس لها.

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام وأي موظف في الشركة أن يفشي إلى أي جهة أي بيانات ذات  -م
عويض عن األضرار التي طبيعة سرية تتعلق بالشركة حصل عليها بحكم منصبه وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالت

 لحقت بالشركة ويستثنى من ذلك البيانات التي تجيز القوانين واألنظمة الكشف عنها.

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام وموظفي الشركة التعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير  -ن
ي لهم في الشركة كما يحظر عليهم نقل هذه المعلومات ألمباشرة بناًء على معلومات اطلعوا عليها بحكم منصبهم أو عم

 شخص آخر بقصد التأثير على أسعار أسهم الشركة أو أي شركة تابعة أو قابضة أو حليفة لها. 

  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم في إدارة الشركة. -س
نظمة ن في مواجهة الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة يرتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين واألكما أنهم مسؤولو 

 المعمول بها ولنظام الشركة األساسي وعن أي خطأ في إدارة الشركة وذلك وفق أحكام القانون.

 اإلدارة العليا نفقات وأجور وامتيازات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 9.1.3

لشركة لالشركة في مركزها الرئيسي قبل ثالثة أيام على األقل من الموعد المحدد الجتماع الهيئة العامة يضع مجلس إدارة  -أ
 كشفًا مفصاًل الطالع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد مراقب الشركات بنسخة منها:

الل السنة المالية من أجور جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة خ .1
 وأتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها.

 المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة كالسكن المجاني والسيارات وغير ذلك. .2
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المملكة المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل  .3
 وخارجها.

 التبرعات التي دفعتها الشركة خال ل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها.  .4
 بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وعدد األسهم التي يملكها كل منهـم ومدة عضويته.  .5

ة البيانات التي تقدم يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صح  -ب
 بموجبها إلطالع المساهمين عليها. 

ن من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمي %(10.0تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في الشركة بنسبة ) -ج
لمكافأة ( خمسة آالف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع ا5,000بعد تنزيل جميع الضرائب واالحتياطيات وبحد أقصى )

عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه 
 المجلس من الجلسات التي حضرها العضو. 

 معدلبإذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد أرباحًا يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  -د
 (. ج) بندال يتجاوز ألف دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة بتحقيق األرباح وعندها تخضع ألحكام ال

إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق األرباح أو لم تكن قد حققت أرباحًا بعد فيعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس  -ه
كل جلسة من جلسات مجلس اإلدارة أو أي اجتماع ( دينار عن 20اإلدارة تعويضًا عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل )

 ( ستمائة دينار في السنة لكل عضو. 600للجان المنبثقة عنه على أن ال تتجاوز هذه المكافآت مبلغ )

 تحدد بدالت االنتقال والسفر ألعضاء مجلس اإلدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.  -و

 اجتماعات مجلس اإلدارة 9.1.4

إدارة الشركة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه إلى رئيس  يجتمع مجلس -أ
لدعوة المجلس ربع أعضائه على األقل يبينون فيه األسباب الداعية لعقد االجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه ا

 ب فلألعضاء الذين قدموا الطلب دعوته لالنعقاد. للمجلس إلى االجتماع خالل سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطل

يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته بحضور األكثرية المطلقة ألعضاء المجلس في مركز الشركة الرئيسي أو في أي  -ب
 انتكمكان آخر داخل المملكة إذا تعذر عقده في مركزها الرئيسي إال أنه يحق للشركات التي لها فروع خارج المملكة أو 

طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك عقد اجتماعين على األكثر لمجلس إدارتها خالل السنة خارج المملكة وتصدر قرارات 
المجلس باألكثرية المطلقة لألعضاء الذين حضروا االجتماع وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 

 االجتماع.  

 ركة شخصيًا ويقوم به العضو نفسه وال يجوز التوكيل فيه كما ال يجوز أنيكون التصويت على قرارات مجلس إدارة الش -ج
 يتم بالمراسلة أو بصورة غير مباشرة أخرى. 
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يجب أن ال يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة عن ستة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة، وأن ال ينقضي أكثر  -د
 الشركات بنسخة من الدعوة لالجتماع. من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ مراقب

 عدد المؤسسين وتوزيع ملكية أسهم الشركة 10

 :% من إجمالي األسهم75.0مساهمي الشركة المصدرة الذين يملكون يبين الجدول أدناه 

 المساهم الجنسية عدد األسهم نسبة المساهمة
 يزن جهاد البرغوثي أردنية 187,500 37.50%
 ؤيد سلطان حترم أردنية 187,500 37.50%
 المجموع - 375,000 75.00%

 مستشارو الشركة المصدرة القانونيون  11

 إن المستشار القانوني للشركة هو:

 حازم الخرفان /ديالس

 +962( 79) 0881 510 تلفون:

  العنوان: الشميساني، بجانب البنك العربي

 عمان، األردن

 مدقق حسابات الشركة المصدرة 12

 و:إن مدقق حسابات الشركة ه

 المدققون العرب /السادة

 (948حذيفة زياد الدغامين/ إجازة رقم ) /السيد

 +962( 6)  1779 551تلفون: 

 +962( 6) 7541 551فاكس: 

  شارع القيروان، الرابية 8العنوان: 

 األردن 11195( عمان، 17906ص.ب )

 معدي نشرة اإلصدار 13

كة المتخصصة لإلستثمار واإلستشارات المالية م.خ.م بالتعاون مع ر الش -قام بإعداد نشرة اإلصدار السادة شركة سند كابيتال
 مؤسسين الشركة المصدرة. 

 ار مرخص من هيئة األوراق المالية.ويجدر بالذكر أن السيد زيد ناصيف من شركة سند كابيتال هو مدير إصد
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 المالحق والتواقيع 14

 إقرار مجلس إدارة الشركة المصدرة 14.1
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 مدير اإلصدارشهادة  14.2
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 المستشار القانونيشهادة  14.3
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 شهادة مدقق الحسابات 14.4



 

 

34 
 

 



 

 

35 
 

 

 
  



 

 

36 
 

 

 كشف بمصاريف اإلصدار 14.5

 كشف بالمصاريف الناتجة عن اإلصدار

 ( سبعة17,450إن اجمالي مصاريف ونفقات التأسيس وما قبل التشغيل المقدرة من قبل مؤسسين الشركة المصدرة تبلغ ) .1
 وخمسون دسنار أردني. أربعمائةو عشر الف 

( مائة 125,000ل أدناه النصاريف المتعلقة باإلصدار.  حيث يبلغ إجمالي المبلغ المتوقع من اإلصدار )يبين الجدو  .2
( خمسمائة الف دينار 500,000% من إجمالي رأس المال البالغ )25.0وخمسة وعشرون الف دينار أردني أي ما نسبته 

ار % ومن ثم فإن خصة اإلصد25.0ي رأس المال يساوي أردني. وبالتالي فإن نسبة المبلغ المتوقع من اإلصدار إلى إجمال
 وإثنان وستون  ستمائةف و أربع آال( 4,362.5% وبواقع )25.0من مصاريف ونفقات التأسيس اإلجمالية تبلغ ما نسبته 

 دينار وخمسمائة فلس.

 النسبة المصروف
 المبلغ

 )دينار أردني(
 1,000 %0.2 سوم تسجيل رأسمالر  -وزارة الصناعة والتجارة

 1,600 %0.32 سوم تسجيل وإدراجر  -هيئة األوراق المالية
 2,000 %0.4 اجرسوم إدر  -بورصة عمان

 1,000 دينار 1,000% وبحد أدنى 0.05 سوم إيداع ر  -مركز إيداع األوراق المالية
 1,250 - سوم إشتراك سنويةر  -مركز إيداع األوراق المالية

 500 - اعداد وطباعة وإعالن
 10,000 - دير اإلصداررسوم م

 100 - رسوم نشرة إصدار
 17,450  المجموع
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 والنظام األساسي عقد التأسيس 14.6
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 شهادة تسجيل الشركة 14.7
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 ةالقوائم المالي 14.8
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