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 مجلس اإلدارة

 

 

 

 شركة النمير لإلستثمارات 

 ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية لإلستثمار والتصدير السيد ردين توفيق أمين قعوار  

 .14/01/2015ابتداء من تاريخ 

 

 السيد كريم توفيق قعوار 

 )عضوية اعتبارية( 2012/ 21/02ولغاية  14/12/2009نائب رئيس مجلس اإلدارة ابتداًء من 

 )عضوية مستقلة( 22/02/2012ابتداًء من نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 

 السيد عبدالمجيد أحمد لطفي خضر 

 22/02/2012عضو مستقل ابتداًء من 

 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 .27/02/2017ممثلة بالسيد حسن العجارمه ابتداًء من 

 

 السيد رمزي جورج زبانه 

 02/2012/ 21عضو مستقل ابتداًء من تاريخ 

 

 سعيد لبيب سعيد برانسي السيد 

 18/12/2017عضو مستقل ابتداًء من 

 

 الشركة االردنية التحاد المقاولين 

 14/01/2015ممثلة بالسيد ياسر اديب خليل برقان من تاريخ 

 

 

 

 

 الرئيس التنفيذي 

 السيد ماجد قسطندي سفري  

 

 مدقق الحسابات 

 لتدقيق الحسابات  المحاسبون العصريون شركة السادة 
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 2019عن عام  التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

القوائم المالية الموحدة كما   إن التقرير المرفق يمثل نشاطات وبيانات شركة الفارس والشركات التابعة والشركات المملوكة، وكذلك تشتمل

 .على القوائم المالية للشركات المملوكة  31/12/2019في 

 :أوال: األنشطة والمواقع الجغرافية والحجم االستثماري للشركة

 أنشطة الشركة الرئيسية )األم( وموقعها:   - أ

، وهي أول شممركة مسمماهمة عامة في األردن يتركز 21/11/2005بتاريخ شررركة الفارس الوطنية لالسررتثمار والتصرردير م     سممجلت  

الخدمات االسمممتشمممارية اإلدارية، وتكنولوجيا المعلومات نشممماطها االسمممتثماري في شمممراء ودمج الشمممركات المتخصمممصمممة في قطاعات  

لبشمرية وخدمات التوريد والدعم الخارجي، وبناء شمركات جديدة وملكية فكرية لتواكب واالتصماالت، والتدريب وتطوير مهارات الموارد ا

 متطلبات السوق اإلقليمي.

 المواقع الجغرافية لمكاتب الشركة:   - ب

مكة. أما الشمممركات المملوكة، فهي على النحو   أبراجيقع مركز شمممركة الفارس الوطنية لالسمممتثمار في مدينة عمان، شمممارئ مكة، مجمع 

 :التالي

: أوبتيمايزا هي شممبكة من الشممركات الرائدة في مجال االسممتشممارات ومكاملة األنظمة، (Optimiza Network)أوبتيمايزا  شرربكة 

 هي:والشركات تكون شبكة أوبتيمايزا في المنطقة موظفاً وهذه    237تضمو    ول تكنولوجيا المعلومات واإلسنادومتخصصة في توفير حل

يعملون في اإلدارة والعمليمات والمبيعمات وخمدممات حلول  موظفينولهما مكماتمب في  عممان والعقبمة، ويضممممممان   :أوبتيمرايزا األردن -

 تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات االستشارات اإلدارية.

 ومركزه دبي.أوبتيمايزا اإلمارات:  مكتب -

 ومركزه الدار البيضاء مكتب أوبتيمايزا المغرب: -

 

 حجم االستثمار الرأسمالي  - ج

 دينار أردني.    17,996,496  مبلغ 2019  عامبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة حتى نهاية 
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  ثانيا: الشركات المملوكة

 تمتلك شركة الفارس الوطنية الشركات التابعة التالية حيث تعتبر الشركة بمثابة الشركة االم لها: 

 طبيعة العمل  اسم الشركة 
 نسبة

 الملكية 
 الملكية 

 المال راس 

 )دينار أردني( 
 الدولة 

الشركة األهلية 

 للكمبيوتر )ذ.م.م( *

برمجة وتحليل انظمة الحاسوب وبيع لوازم 

 الحاسوب  وصيانة االجهزة االلكترونية
 االردن 311,482 تابعة % 100

شركة التحالف 

 للبرمجيات )ذ.م.م(

تطوير برمجيات الكمبيوتر وانظمة 

 المعلومات
 االردن 800,000 تابعة % 92

شركة الحاضنة 

لإللكترونيات )ذ.م.م( 

 معفاة –

صناعة برامج الكمبيوتر وبيع وتجميع 

أجهزة  الحاسوب والمساهمة بشركات 

 اخرى  وصناعة آالت الطباعة

 االردن 30,000 تابعة % 100

شركة التدريب المتقدم 

 )ذ.م.م(

تقديم خدمات التدريب واالستشارات  

وتطوير اجهزة الكمبيوتر  وتجهيز 

 واالتصاالت والبرمجيات

 االردن 320,000 تابعة % 100

 –شركة اريجون ليمتد 

فرئ شركة اجنبية 

 محدودة

تنفيذ معلومات وشبكات الكمبيوتر وتركيبها 

 وصيانتها وتقديم خدمات الحاسب اآللي
 برمودا 15,488,975 تابعة % 100

الشركة االلكترونية 

للحلول الخليجية  

 *التقنية )ذ.م.م( *

تجارة الجملة والتجزئة في اجهزة الحاسب 

اآللي  واجهزة االتصاالت وآالت التصوير 

 والنسخ

90 % 

 تابعة بشكل

 غير مباشر

 )متوقفة(

 السعودية 189,125

شركة أوبتيمايزا 

ألنظمة الحاسب اآللي 

 )ذ.م.م( **

تجارة نظم الحاسب اآللي وبرامج 

ومعالجة البيانات  وتجارة ومستلزمات  

 اجهزة الحاسب اآللي ولوازمه

100 % 
 تابعة بشكل

 غير مباشر
 االمارات 57,000

شركة أوبتيمايزا   

 المغرب )ذ.م.م( **

تجارة نظم الحاسب اآللي وبرامجه، تجارة 

مستلزمات الحاسب اآللي ومعالجة البيانات 

 وتجارة أجهزة الحاسب اآللي ولوازمه.

100 % 
 تابعة بشكل

 غير مباشر
 المغرب 8,658

شركة اوبتيمايزا 

 **للتكنولوجيا  

انشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة 

 االستشارية وما يتصل بها من انشطة 
100 % 

 تابعة بشكل

 غير مباشر
 دبي  19,333

( ، 1114061901تم تأسيس فرئ الشركة األهلية للكمبيوتر في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تحت رقم ) 2014حزيران  19بتاريخ  *
آذار  26بتاريخ  .وتعديالته وأنظمته والتعليمات الصادرة بموجبه 2000( لسنة 22وذلك وفق أحكام قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 ( 803595تم تأسيس فرئ الشركة األهلية للكمبيوتر في دولة االمارات تحت رقم ) 2018

  إن هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات مملوكة بالكامل من قبل شركة الفارس الوطنية. **

قرر مجلس اإلدارة عدم   2014)السعودية( في نهاية عام    )ذ م م(للشركة اإللكترونية الخليجية للحلول التقنية  نتيجة لتوقف األعمال والنشاط التشغيلي  
َ لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ) ( "األصول غير المتداولة 5توحيد بياناتها مع البيانات المالية للشركة، وتم إظهار هذا االستثمار وفقا

 المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة".

 
  



 2019لعام  التقرير السنوي

6 

 

 

 

 

  



 2019لعام  التقرير السنوي

7 

 ثالثاً: أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم:

 : 2019/ 12/ 31كما في   أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم  أ(

 تاريخ الميالد  المنصب  االسم 
الشهادات العلمية وسنة  

 التخرج 
 لخبرات العمليةا

شركة النمير 

لإلستثمارات ممثلة  

إدارة برئيس مجلس 

شركة الفارس الوطنية  

 لإلستثمار والتصدير

السيد ردين توفيق أمين  

 قعوار 

 

من عضو ابتداء 

14/01/2015 

)عضوية 

 اعتبارية(

 

  17/8/1964 

 –ماجستير إدارة أعمال 

|  1987أمريكا،  

بكالوريوس اقتصاد 

أمريكا،  –وعلوم سياسية 

1985 

 

رئيس هيئة مديرين في عدة شركات | مؤسس 

شركة تكنولوجيا معلومات | عضو مجالس 

إدارة عدة شركات | قنصل فخري لجمهورية 

 الدنمارك

 كريم توفيق أمين قعوار

نائب الرئيس 

ابتداء من 

22/02/2012 

 )عضوية مستقلة(

14/06/1966 

بكالوريوس تخصص إدارة 

مالية وعلم حاسوب من 

Boston College 

 1987الواليات المتحدة 

رئيس هيئة مديرين في عدة شركات منها 

( | Iris Guard)شركة قعوار للطاقة، 

عضو مجالس إدارة عدة شركات منها 

(Nathealth جوايكو، أمناء صندوق الملك ،

( | عبدهللا الثاني للتنمية، مؤسسة نهر األردن

رئيس مجموعة قعوار، والمبادرة الوطنية 

Edama  للطاقة المستدامة | السفير األردني

 ( 2007-2002في الواليات المتحدة )

عبد المجيد أحمد لطفي 

 خضر

عضو مستقل 

ابتداء من 

22/02/2012 

06/06/1971 
بكالوريوس هندسة كهرباء 

 1994 –أمريكا 

مدير مؤسس شركات تكنولوجيا معلومات | 

 شركة خدمات إنترنت

 سعيد لبيب سعيد برانسي

مستقل   عضو

ابتداء من 

18/12 /2017 

21/9/1950 

حاصل على بكالوريوس 

العلوم في الرياضيات 

وبكالوريوس العلوم في 

 الفيزياء

 يمؤسس ومدير عام شركة بارانس

شغل منصب  |( BCI) لالتصاالت الدولية

إلى  1993من  EGT المدير العام لشركة

مدير العام لشركة المؤسس وال | 1996

 .1992 ىحت 1977من التأمين العربية 

المؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي ممثلة برالسيد 

 حسن العجارمه

ابتداء من  عضو

27/02/2017 
04/06 /1963 

بكالوريوس هندسة 

 كمبيوتر

مدير العمليات والدعم التقني في شركة 

مدير  | (1996 – 1990)الكرامة للكمبيوتر 

قسم إدارة المعلومات في الضمان االجتماعي 

 (1996 

رمزي جورج ابراهيم 

 زبانه

ابتداء من  عضو

21/2/2012 
31/07 /1960 

بكالوريوس إدارة اعمال/ 

إدارة شخصية -تسويق

 –)جامعة فالبارايسو 

 )الواليات المتحدة –انديانا 

مدير عام وشريك في شركة المعدات الطبية 

خبرة في المجاالت   |المتقدمة في عمان

اإلدارية المختلفة وخاصة في قطائ الخدمات 

 الطبية.

الشركة األردنية التحاد 

المقاولين، ممثلة بالسيد 

 ياسر أديب خليل برقان

ابتداء من  عضو

14/01/2015   
06/08/1964 

 –ماجستير ادارة اعمال 

أمريكا  | ماجستير هندسة 

 1985أمريكا  | –مدنية 

بكالوريوس هندسة مدنية  |

 1984امريكا  –

مدير  | (CCC)  مساعد نائب الرئيس

 مشاريع في امريكا.
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 : 12/2019/ 31ب( أسماء ومناصب موظفي اإلدارة العليا في الشركة األم والشركات المملوكة ونبذة تعريفية عنهم كما في 

 المنصب  االسم 
تاريخ الميالد  
 والجنسية   

الشهادات العلمية وسنة  
 التخرج 

 لخبرات العمليةا

 ماجد قسطندي سفري

الرئيس التنفيذي  

ابتداء من تاريخ 

21/02/2010 

17/12/1963  

 | كندي

ماجستير علوم مالية ومصرفية 

جامعة جورج واشنطن. |  –

 Juris Doctorيحمل درجة 

في القانون من كلية واشنطن 

في الجامعة األمريكية للحقوق 

في واشنطن | بكالوريوس إدارة 

أمريكا | بكالوريوس  –أعمال 

 أمريكا. –اقتصاد 

مؤسس العديد من الشركات الرائدة في 

مجاالت تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في الواليات المتحدة 

 Redlineاألمريكية وكندا )

Communication وشركة ،

Apptek وشركة ،CTI Datacom 

 | عضو مجلس ادارة في جمعية انتاج.

 يونس شبلي كمال يونس

المدير المالي 

من  ابتداءً  اإلقليمي

01/10/2009 

27/03/1978  |

 أردني
 بكالوريوس محاسبة

 سنة في المحاسبة13خبرة تزيد عن 

 واإلدارة المالية

 

 :31/12/2019فأكثر كما في  %5كبار مالكي األسهم والذين يملكون ما نسبته  رابعاً:

 2018كانون األول،  31 2019كانون األول،  31 االسم  #

 النسبة %  عدد األسهم  النسبة %  عدد األسهم   

 45.7382 7,318,113 34.8007 5,568,113 شركة النمير لالستثمارات  1

 15.6250 2,500,000 15.6250 2,500,000 الشركة األردنية التحاد المقاولين  2

3 Farah Capital Ltd 2,000,000 12.5 2,000,000 12.5 

4 
 

 10 1,600,000 10 1,600,000 سعيد لبيب سعيد برانسي 

 --  --  6.2500 1,000,000 جورج اميل ابراهيم حداد  5

 

 الوضع التنافسي للشركة: خامساً:

التي  و والتي تعتبر األسواق الرئيسة للشركة،   أفريقياالشرق األوسط وشمال منطقة دول  االقتصادية في  التحديات  على الرغم من استمرار

للحفاظ على وضع تنافسي  يجاد البدائل الناجعة . إال أن أوبتيمايزا، لم تتوقف نحو السعي إلأصبحت غير متاحة، أو محدودة، أو خطرة

ومحاولة توسيع نطاق األعمال   ،متكاملةتقديم الحلول التكنولوجية ال يشمل ضمان نمو أكثر استدامة ل قوي، ضمن القطاعات التي تخدمها،

 وكسب عمالء جدد.  ،التركيز على الفرص المحلية وتوسيع نطاق األعمال مع العمالء القائمين باإلضافة إلى  ،اإلقليمي

في عدد من القطاعات  نموا  نشهد، فإننا والخدمات المقدمةيتعلق بالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات حالياً تشهد تفاوتاً فيما منطقة ال وألن

على تلبية احتياجات  تدرك أوبتيمايزا أن القدرة على حساب قطاعات أخرى. لذلك  مثل القطائ الحكومي واإلتصاالت والقطائ المالي

 اءة.  كفتتميز بالمؤهلة بشرية موارد لامتالك الشركة  ، تتطلبالعمالء ومواكبة التكنولوجيا العالمية بآخر الحلول

ً من ه ً عن وانطالقا باإلضافة   متخصصينالمهندسين والاالستثمار بالكوادر البشرية الفنية ذه القناعة الراسخة لم تتوقف الشركة يوما

تمكنها من و الشركة، أهم ميزة تنافسية تحظى بها، كالمالئمة ألعمالها المختلفةو ،على مستوى المنطقةالقوى البشرية المدربة  الستقطاب 

 طرح منتجات وحلول تكنولوجية متميزة. و  ،تكنولوجيا المعلوماتالتفوق في مجال 

وعلى الرغم من إهتمام الشركة بتنويع مصادر الدخل من أسواق عمل مختلفة، وتنويع منتجات الشركة التسويقية، باإلضافة إلى التزام  

ق المحلي، ورواجاً في أسواق التصدير. إال  الشركة بجودة منتجاتها، واتبائ سياسات تسويقية مالئمة للحصول على حصة جيدة من السو 

المنافسة السعرية كواحدة من أهم  أن أوبتيمايزا تدرك حجم الضغوط االقتصادية في المنطقة وانعكاساتها على  األسواق المحلية، لتبرز 

 الضغوطات والتحديات التي تواجهها الشركة  
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قدرة الشركة على تزويد المؤسسات الضخمة والمشاريع المتوسطة  بالتركيز على    الجهات تنافسية هذه  لذلك سعت أوبتيمايزا للتقليل من أثر  

وإدارة    ،وخدمات ما بعد البيع  ، والصيانة  ،والبرامج واألجهزة  ،والشبكات  ،من حيث البنية التحتية  ،إلى الكبيرة بخدمات تكنولوجية متكاملة

من الشركات العالمية الرائدة في   ،شبكة من الشركاء الدوليين ن خاللها مجودتعزيز وسعت  الشركة نحو كما   .واالستشارات  ،المشاريع

مما يضمن    ،لشركةالتي ترتكز عليها االميزات التنافسية  كواحدة من أهم  واالنتشار االقليمي في عدة مكاتب في المنطقة،    ،قطائ التكنولوجيا

 تقديم أفضل الخدمات والتي تناسب حاجة كل عميل تحديداً.  

باإلضافة إلى حزمة    .لشركة على طرح منتجات وحلول التكنولوجيا المتميزة، والتي توائم حاجة كل عميل وحسب توفر الطلب كما تعمل ا

الحلول التكنولوجية والبرامج التي طورتها الشركة ولديها حقوق ملكية فكرية لها والتي تشكل رأس مال معرفي للشركة وميزة تنافسية  

 خاصة بها، حيث استكملت الشركة االستثمار في هذه المنتجات واستمرت في تطويرها وبيعها لعمالء وأسواق جدد. 

، 2019س في قطائ تكنولوجيا المعلومات، إالّ أّن الشركة استطاعت أن تكون منافساً قوياً خالل عام ف يرة في حجم التنارغم الزيادة الكب 

وستكون كذلك خالل األعوام القادمة وذلك بسبب وجود كفاءات وكوادر مهنية تستطيع أن تنتج أعمال ذات جودة عالية، كمان أن لسمعت  

 . اعت أن تحافظ على مكانتها في السوق المحلي والخارجي الشركة وخدماتها المميزة استط

 (. Partner of the Year – Microsoftحصول شركة اوبتيمايزا على جائزة شريك العام مع شركة مايكروسوفت )  2019شهد العام 

 الموردون والعمالء الرئيسيون للشركة: سادساً:

 الموردون الرئيسيون:  ( أ

 المورد  اسم الرقم  المورد  اسم الرقم  المورد  اسم الرقم  المورد  اسم الرقم 

1 Microsoft 3 Cisco 5 Bosch 7 BELDEN 

2 Oracle 4 HP 6 Paxton 8 Axis 

 العمالء الرئيسيون:  ( ب

 العميل  اسم الرقم  العميل  اسم الرقم  العميل  اسم الرقم  العميل  اسم الرقم 

1 

شركة  
اتحاد  

المقاولين 
CCC 

3 

وزارة  
التخطيط  
والتعاون  

 الدولي 

5 Orange 7 أمانة عمان   

2 

بنك 
اإلسكان  
للتجارة  
 والتمويل 

4 
شركة  

Leidos 
6 

دائرة األراضي  
 والمساحة 

8 
سلطة منطقة العقبة  

 اإلقتصادية 

 سابعاً: الحماية الحكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها 

يوجد أية حماية حكومية، أما بالنسبة لالمتيازات التي تتمتع بها الشركة بموجب القوانين واألنظمة فهي مفصلة في البند الثامن  ال  -أ

 أدناه.

 العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية:  -ب

عممل الشممممركمات العماملمة والتي تم الفمارس "الملكيمة الفكريمة" أو  الرأس الممال المعرفي" المذي يعتبر أسممممماس  إن من أهم موارد شممممركمة  

مما يزيد من القيمة المضممافة عند تنفيذ المشمماريع االسممتشممارية ووضممع اسممتراتيجيات عمل للعمالء، وإدارة المشمماريع  االسممتثمار فيها،

ولوجيا والبنية التحتية وتنفيذها حسممب المعايير العالمية. ويتبلور هذا كله عند تنفيذ برامج التغيير والتطوير وتطبيق نظم المعلومات والتكن 

لشممبكات الحاسمموب واالتصمماالت وإدارة المرافق واألبنية. والمحصمملة النهائية تأتي من الخبرات المتراكمة من خالل الخبرة الطويلة في 
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فيذه تطبيق المعرفة وإنتاج ملكيات فكرية ممكن بيعها مجددا واالسممممتحواذ على رأس مال معرفي ممكن تحقيق األرباح من تسممممويقه وتن 

 مرات عديدة.

ويتركز رأس المال المعرفي على عدة محاور منها القدرة على خدمة قطاعات محددة مثل البنوك والحكومة والتعليم والمستشفيات وقطائ 

لكلفة االتصماالت وغيرها، باإلضمافة إلى قدرات الفريق االسمتشماري والدراية الكاملة في مجاالت إدارة العمليات وسملسملة التوريد وإدارة ا

 والموارد البشرية وتنفيذ االستراتيجيات من خالل أحدث نظم إدارة المشاريع.

 التي تمتلكها الشركة أو لديها حقوق ملكية فكرية عليها:العالمات التجارية 

   

 

 

 

 
 

 

   

   

الشركة أو منتجاتها أو قدرتها ثامناً: قرارات الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل 

   التنافسية، ومعايير الجودة الدولية التي تقوم الشركة بتطبيقها

تحرص الشمركة على تطبيق أحدث وأفضمل الممارسمات الدولية في مجال تصمميم وتطوير أنظمة وحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

الفائقة للمنتجات ورفع كفاءة الموظفين وتحسممين القدرة التنافسممية للشممركة. كما واالتصمماالت ضمممن معايير عالمية، مما يضمممن الجودة  

 تحرص الشركة على تقديم نموذج للمهنية العالية في قطائ التكنولوجيا.

ليم تلتزم أوبتيمايزا باتبائ منهجية واضممحة وفعالة في تطبيق وتسممليم المشمماريع في القطاعات المختلفة، كما تتمتع بخبرة واسممعة في تسمم 

مشاريع التكنولوجيا ومشاريع تطوير األعمال، مما مكنها من إيجاد نهج خاص بها في إدارة المشاريع، قامت بتطبيقه في عشرات المواقع 

 تنفيذفي منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. يعتمد النهج الذي نستخدمه على المراحل التالية: التصميم، البناء، التنفيذ، ومرحلة ما بعد ال

)خدمات ما بعد البيع(. كما نؤمن بأهمية بسماطة وسمالسمة العمليات، وسمد الفجوة بين التكنولوجيا واألعمال للحصمول على قيمة مضمافة 

فعلية ومردود ونتائج ملموسمة وسمريعة، بحيث تهدف العمليات والمنهجيات التي نعتمدها إلى تخفيض النفقات، وتحسمين االنتاجية، ورفع 

دى وحدة إدارة المشمممماريع والجودة لدينا القدرة والكفاءة الكافية لتخريج كبرى المشمممماريع على المسممممتوى المحلي مسممممتوى الجودة. ول

 واإلقليمي، بفضل الموارد البشرية التي تمتلكها والتدريب الداخلي المستمر على آليات العمل وإدارة المشاريع.
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 تاسعاً: الهيكل التنظيمي والمعلومات عن الموظفين

 كل التنظيمي للشركة: الهي - أ

 

 

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: 

أعضاء  

 اللجان 

 

 لجنة ادارة المخاطر  لجنة الحوكمة  تدقيقة النلج

الترشيحات  لجنة 

 والمكافآت 

رئيس  

 اللجنة 
 رمزي جورج ابراهيم زبانه رمزي جورج ابراهيم زبانه رمزي جورج ابراهيم زبانه حسن خلف عوض العجارمه

 عبدالمجيد احمد لطفي خضر ردين توفيق أمين قعوار حسن خلف عوض العجارمه ياسر أديب خليل برقان عضو  

 ياسر أديب خليل برقان كريم توفيق أمين قعوار كريم توفيق أمين قعوار عبدالمجيد احمد لطفي خضر عضو 
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 : العلمية ب( عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم 

 

 يلي بيان بمؤهالتهم العلمية:  وفيما  31/12/2019موظف كما هو في   237بلغ عدد الموظفين في الشركة 

 
 برامج التأهيل والتدريب لموظفي لشركة: ج( 

 

تولي الشممممركمة اهتممامماً كبيراً بكوادرهما البشممممريمة من حيمث التمأهيمل والتمدريمب والتطوير في كمافمة المجماالت المتعلقمة بطبيعمة العممل المذي 

يقومون به، وذلك ضممن رؤية وخطة الشمركة في االستمرار في رفع الكفاءات العلمية والعملية للموظفين. وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 

 ( دورة موزعة على النحو التالي:22) 2019ل عام للموظفين خال

 

 عدد الموظفين  اسم الدورة  #

1 Technical Courses (Delivery) 43 

2 Technical Courses (Support) 10 

3 Certificates / Exams 29 

 

  

 موظفي الشركة إجمالي عدد  الشركات التابعة  عدد موظفي  الشركة األم  عدد موظفي  المؤهل العلمي 

 2 1 1 دكتوراه

 8 8 0 ماجستير

 1 1 0 دبلوم عالي

 193 190 3 بكالوريوس 

 22 22 0 دبلوم

 6 6 0 ثانوية عامة 

 5 5 0 أقل من ثانوية عامة 

 237 233 4 اجمالي عدد الموظفين 
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السنة الالحقة ولها تأثير مادي عاشراً: المخاطر التي تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل 

 عليها:

 تتلخص هذه المخاطر بما يلي:

 : عدم توفر السيولة الكافية لتسيير أعمال الشركة بالشكل المطلوب، وينعكس ذلك على عدة جوانبأوالً: 

وزيادة أرباحها، وهو ما تحتاجه الشممممركة لتنفيذ خطط   في تنويع خدماتها ومشمممماريعهاوالتوسممممع  النمو مقدرة الشممممركة  على   •

 االنتشار في بعض االسواق العربية.

 التأخر في تسديد المستحقات البنكية مما يكبد الشركة  أعباء مالية ومصاريف إضافية. •

ل المشممتريات الجديدة، مقدرة الشممركة على اإليفاء بالتزاماتها تجاه الموردين الرئيسمميين أو المقدرة على اسممتحداث آليات لتموي  •

فتتعثر فرص الحصممول على تسممهيالت في الدفع من الموردين الرئيسمميين، مما قد يجبر الشممركة على الشممراء من موزعين 

محليين وبأسمممعار مرتفعة وغير منافسمممه. جميع ذلك يحد من قدرة الشمممركة على تطبيق خطط العمل التي تم وضمممعها بهدف 

 لتكنولوجية الخاصة  بهم، وهو ما قد ينعكس سلباً على تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة.تسويق منتجات الموردين والحلول ا

مقدرة الشممممركة على إصممممدار كفاالت الدخول في عطاءات على المسممممتوى المحلي واإلقليمي، بسممممبب إمكانية تجميد البنوك  •

 شاريع وتحقيق األرباح المرجوة.للتسهيالت البنكية، مما ينتج عنه خسارة الشركة لفرص الحصول على مثل هذه الم

خسمممارة العديد من الخبرات الجيدة في الشمممركة لعدم توفر االسمممتقرار المالي أو مقدرة الشمممركة على دفع الحقوق العمالية في  •

 األوقات المحددة. 

 وبذلك تبقى،  المطلوبة على السميولة النقدية  اإلعالنية إال بعد الحصمولحمالتها الدعائية و  تمكن الشمركة من إعادة إطالقت   قد ال •

 .المطلوب االنتشار المحلي واالقليمي وقد ال تساعد على محدودة جداً  اإلعالنيةلدعائية ونشطة ااأل

تؤثر   في الدول المجاورة،  : التغييرات التي عاشمتها وال تزال تعيشمها المنطقة العربية من اضمطرابات سمياسمية واقتصمادية خاصمةًً ثانيا

وهي أسمواق رئيسمية لمبيعات الشمركة من برامج وحلول تكنولوجية،  االقتصمادي فيها،أضمعفت األداء  و  سملباً على النمو في هذه األسمواق

 والتي غالباً ما تشكل مبيعاتها هامشاً ربحياً عالياً وعائداً جيداً على االستثمار.

 ً اقد عليها مع الشممركة لصممالح هذه : وقد تؤثر التغييرات واالضممطرابات السممياسممية في المنطقة العربية على بعض المشمماريع المتعثالثا

األسمواق خاصمة في  المشماريع المبرمة مع وحدة )المشماريع الكبرى( كألغاء أو تأخير أو تأجيل لبعض المشماريع مما يؤثر على الربحية 

والذي أدى إلى بإلغاء بعض المشماريع اإلنشمائية في دول الخليج العربي وشممال إفريقيا   2019, وقد تأثرت الشمركة خالل عام والسميولة

 انخفاض في ربحية الشركة وسيولتها النقدية, ومن المتوقع أن يبقى تأثير هذه المخاطر لألعوام القادمة. 

: يشمهد الوضمع التنافسمي دخول شمركات دولية كبرى إلى السموق المحلي عن طريق فتح مكاتب إقليمية األمر الذي سميؤثر سملباًعلى ًً رابعا

سمميؤدي إلى انخفاض في حصممصممها من السمموق المحلي باإلضممافة إلى تأثيرها المباشممر على الموارد البشممرية الشممركات الوطنية, حيث  

 ., والذي بدوره سينعكس سلباً على أداء الشركات الوطنيةوالكفاءات الوطنية التي سيتم استقطتبها
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 :2019 حادي عشر: اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل عام

على الرغم من موجة التحديات التي شمكلتها ظروف المنطقة السمياسمية واالقتصمادية والتي ألقت بظاللها على الشمركة منذ أعوام، إال أننا 

 من تحقيق عدة إنجازات كان أبرزها:  2019 العامتمكنا في 

 systemممة التكماممل )وأنظتكنولوجيما المعلوممات بتنفيمذ مشممممماريع كبيرة متعلقمة بحلول  2019قماممت الشممممركمة خالل  •

integration مع الحكومة األردنية ومع شركات دولية وإقليمية مختلفة، وسيكون لها أثر ايجابي كبير للحصول على أعمال )

 ومشاريع جديدة خالل األعوام القادمة.

م تنفيذها خالل األمريكية بما يقارب عشممرة ماليين دوالر أمريكي سمميت  Leidosقامت الشممركة بتوقيع عقد جديد مع شممركة   •

 األعوام القادمة.

توقيع مشمماريع جديده في منطقة الخليج واألردن باالضممافة للمشمماريع المحلية مع المؤسممسممات حكومية واسممتمرار التعاون مع  •

وزارة االتصمماالت وتكنولوجيا المعلومات لتحسممين الخدمات الحكومية اإللكترونية، حيث سمميسممهم عملنا مع هذه المؤسممسممة 

  الحيوية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير أعمالها باستخدام الحلول التكنولوجية المناسبة.

الحصمممول على مؤشمممرات نمو إيجابية لألعوام القادمة، من خالل قيمة العقود المبرمة حيث وصممملت الشمممركة مع نهاية العام  •

 مليون دينار وعشرون اثنانإلى عقود موقعة بقيمة    2019

 

 المبيعات 

، أي 2018دينمار أردني عمام  23,702,113دينمار أردني، مقمارنمة مع  22,784,685مبلغ  2019بلغ إجممالي إيرادات الشممممركمة لعمام 

 .عن العام الماضي %3.87دينار أردني وبنسبة  917,428مقداره  بانخفاض

 

 األرباح اإلجمالية  والمصاريف:

دينار أردني عن عام 221,637 مقداره بانخفاضينار أردني، أي  د 2,438,576 مبلغ  2019بلغ إجمالي ربح الشممركة لعام  •

    2019 دينمار أردني، وقمد بلغمت نسممممبمة إجممالي الربح لعمام 2,660,213المذي بلغ فيمه الربح اإلجممالي للشممممركمة   2018

 .2018% لعام 11% مقارنة مع نسبة 10.7

دينار أردني  220,104بمبلغ  أرباحدينار أردني، مقارنة مع  10,668  مبلغ 2019الصمافية للشمركة لعام   االرباحوقد بلغت   •

 .2018لعام 

ما شمكل  ي  بانخفاضو، 2019دينار أردني عن عام  1,704,752بلغت المصماريف اإلدارية ومصماريف البيع والتسمويق مبلغ  •

  دينار أردني. 1,876,907والتي بلغت  2018عن مصاريف عام  %9,2نسبته 
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 ثاني عشر: التأثير المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية

 ال يوجد 

الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق   ثالث عشر: السلسلة الزمنية لألرباح أو

 المالية:

 2015 2016 2017 2018 2019 السنة

 (1,285,795) 68,016 (874,225) 220,104 10,668 (الخسائر)األرباح / 

 -- -- -- - - األرباح الموزعة

 5,946,011 6,014,027 15,139,802 13,791,487 13,802,155 صافي حقوق المساهمين

 دينار 0.42 دينار *1.08 دينار 1.45 دينار 1.61 دينار1.42 أسعار األوراق المالية

 * السعر بعد التخفيض 

 رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:

 2015 2016 2017 2018 2019 السنة الرقم

 نسبة العائد إلى رأس المال 1
0.066% 

1.4% (46.5 )% 13.1 % (8% ) 

2 
حقوق نسبة العائد إلى 

 المساهمين
0.077% 

1.6% (77.5% ) 13.1 % (21.5% ) 

3 
نسبة العائد إلى إجمالي 

 الموجودات
0.035% 

0.7% (58.2% ) 2.0% (4% ) 

 % 58 %59 % 101 % 86 % 100 نسبة التداول 4

 % 45 % 46 % 85 % 75 % 86 نسبة السيولة السريعة 5

6 
نسبة العائد إلى إجمالي 

 اإليرادات
0.047% 

0.93% (4% ) 0.35% (10% ) 

 (7,943,369) (8,460,316) 143,139 ( 385,139) 1,709,529 رأس المال العامل 7

والخطة االستراتيجية لألعوام  2019 خامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة وخطة العمل المستقبلية للشركة لعام

(2020- 2024) 

 تتلخص أهم الخطط الموضوعة كما يلي:

وغيرها من شركات المقاوالت    ، CCCشركة اتحاد المقاولين الم ، االستمرار في تطوير العالقات االستراتيجية مع  •

الكبرى في المنطقة العربية والشرق األوسط للحصول على عقود جديدة لوحدة المشاريع الكبرى وغيرها من الوحدات  

المبيعات خارج األردن. حيث تم االستثمار في "وحدة   التكنولوجية لدى شبكة أوبتيمايزا ومن خالل تركيز جهود

المشاريع الكبرى" في الشركة لتقوم بتقديم خدمات تكنولوجية وبنية  تحتية لكبرى المشاريع العقارية، من خالل الموارد  

أنظمة المباني  البشرية الموجودة في الشركة أو بالتعاقد مع منفذين فرعيين، تضمن تقديم أكثر األنظمة تطوراً بما فيها 

 الذكية والحماية والمراقبة والبنى التحتية واألنظمة التكنولوجية المتكاملة. 

االسمتمرار في تحسمين اإلنتاجية من خالل تطوير منتجات الشمركة الخدماتية والتكنولوجية في األسمواق المحلية والخارجية  •

 ل جديدة من خالل كفاءات مدربة.وذلك من خالل تطوير كفاءات الموظفين ورفعها، والسعي لتقديم حلو
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تطوير التسممممويق و  إيجماد آليمات عممل فعمالة وآمنمة لخمدمة المنماطق المجماورة المراد تقمديم خدمات شممممبكمة أوبتيممايزا  فيهما. •

من خالل الشمممركاء اإلقليميين، ومن خالل وأفريقيا في المنطقة العربية   نااالقليمي ووضمممع خطط توسمممع وتطوير أعمال

 مكاتبنا في المنطقة. 

االسمتمرار في السميطرة على نفقات الشركة المباشرة وغير المباشرة في السنوات القادمة عن طريق اتبائ سياسات إدارية  •

 أكثر فعالية على مستوى المجموعة ككل.

تلفة، بما يضممن تضمافر الجهود، نحو تقديم حلول ومنتجات العمل على تحسمين الترابط والتكامل بين وحدات الشمركة المخ •

متكاملة ومحطة واحدة للعمالء للحصممممول على الخدمات اإلدارية والحلول التكنولوجية، ويشمممممل ذلك االسممممتشممممارات 

 والتطوير اإلداري، والخدمات التكنولوجية، والتدريب.

.  تكنولوجياالحديثة للتجاهات االة وي السحاب ت الحوسبة تطبيقاتركيز على بالالتحول الرقمي  سوق   دور قيادي في تبوء •

 ,Fintech, Business Intelligence, Big Bata)  جاالت مثللتثبيت المفهوم في عدة م سارات عدة م لبدء والسعي 

Block chain, Artificial Intelligence ) 

 -SaaS Software as a Serviceتحويل تطبيقات البرامج إلى نموذج و  البرمجيات المملوكة للشركةتحديث  •

دعم الشممركة مالياً و عملياً )من خالل التشممجيع على االسممتثمار في الشممركة واسممتقطاب شممركاء اسممتراتيجيين من شممأنهم  •

 وزيادة تنافسية الشركة على المستويين المحلي واإلقليمي. المشاريع(

 

 سادس عشر: أتعاب التدقيق: 

 أتعاب لسائر مكاتب التدقيق مقابل تدقيق الحسابات الفصلية السنوية:

 دينار أردني. 7,500الشركة األم  . 1

 دينار أردني. 6,250الشركات التابعة  . 2
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 سابع عشر: بيانات األوراق المالية:

 :31/12/2019أ( األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وأقربائهم كما هي في  

مليون دينار. وقد بلغت األسهم المملوكة ألعضاء مجلس  16المدفوئ  المكتتب به وومليون دينار    16بلغ رأسمال الشركة المصرح به  
 :31/12/2019اإلدارة كما في 

 

 المنصب  الجنسية  االسم  #
عدد األسهم  

 2018عام  
عدد األسهم  

 2019عام  

  –شركة النمير لإلستثمارات  1
ممثلة برئيس مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية  

 قعوار  لإلستثمار والتصدير م.ئ.م السيد ردين توفيق امين

 أردني
 أردني

 اعتباري
 طبيعي

7,318,113 5,568,113 

   – الشركة األردنية التحاد المقاولين  2
 ممثلة بالسيد ياسر أديب خليل برقان

 أردني
 أردني

 اعتباري
 طبيعي

2,500,000 2,500,000 

 130,007 130,007 طبيعي أردني كريم توفيق أمين قعوار  3

  –المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  4
 ( 27/02/2017ممثلة بالسيد حسن العجارمه )ابتداء من 

 أردني
 أردني

 اعتباري
 طبيعي

230,923 230,608 

 2,329 2,329 طبيعي أردني عبدالمجيد احمد لطفي عبدالمجيد خضر  5

 109,927 109,927 طبيعي أردني رمزي جورج ابراهيم زبانه  6

 1,600,000 1,600,000 طبيعي فلسطيني (18/12/2017سعيد لبيب سعيد برانسي )ابتداء من  7

 
 
 

ب(  عردد األوراق المراليرة المملوكرة من قبرل موظفي اإلدارة العليرا لمجموعرة الشرررررركرات المملوكرة للفرارس الوطنيرة كمرا هي في 
31/12/2019: 
 

 الجنسية  المنصب  االسم  #
عدد األسهم  

 2018عام  
عدد األسهم عام  

2019   

 48,416 48,416 كندي الرئيس التنفيذي   ماجد قسطندي سفري  1
 - - أردني اإلقليمي  الماليالمدير  شبلي كمال يونس يونس  2

 
 

 :31/12/2019ج(   عدد األوراق المالية ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب موظفي اإلدارة العليا  كما هي في 
 

  

 الجنسية  صلة القرابة  االسم 
 عدد األسهم  

 2018عام  
 عدد األسهم  

2019  

 89,908 89,908 أردنية زوجة السيد ردين قعوار توفيق الخوريتيماء سعاد سعيد 

 78,949 78,949 أردنية والد السيد ردين قعوار توفيق امين كامل قعوار

 3,345 3,345 أردنية شقيقة السيد ردين قعوار هانية توفيق أمين قعوار
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الشركات المسيطر عليها من أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص  عدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل 

 اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة: 

 طبيعة الشركة  الجنسية  اسم الشركة 

عدد األسهم  

المملوكة من قبل  

الشركات المسيطر  

 2017عليها في  

عدد األسهم  

المملوكة من قبل  

الشركات المسيطر  

 2018عليها في  

عدد األسهم  

المملوكة من قبل  

الشركات المسيطر  

 2019عليها في  

: وهي شركة  شركة قعوار لالستثمار

مسيطر عليها من قبل السيد ردين قعوار  

 اإلدارة رئيس مجلس 

 أردنية
ذات مسؤولية  

 محدودة 
45,905 62,224 62,224 

 وال يوجد شركات أخرى مسيطر عليها من باقي أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا أو في السلطة التنفيذية وأقاربهم. 

بالدينار   2019 ثامن عشر: المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا خالل عام

 األردني: 

 بالدينار األردني:   2019 /12/ 31والمكافآت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ المزايا   - أ

 المنصب السادة أعضاء مجلس اإلدارة الرقم
الرواتب 
السنوية 
 اإلجمالية

بدل 
التنقالت 
 السنوية

المكافآت 
 السنوية

مياومات 
السفر 
 السنوية

إجمالي المزايا 
 السنوية

1 
لإلستثمارات ممثلة برئيس شركة النمير 

مجلس اإلدارة السيد ردين توفيق امين 
 قعوار

 عضو
- - - - - 

 نائب الرئيس كريم توفيق أمين قعوار 2
- - - - - 

 عضو مستقل عبدالمجيد أحمد لطفي خضر 3
- - - - - 

 عضو مستقل السيد سعيد لبيب سعيد برانسي 4
- - - - - 

5 
 –االجتماعي المؤسسة العامة للضمان 

ممثلة بالسيد حسن العجارمه )ابتداء من 
27/02/2017 ) 

 عضو مستقل
- - - - - 

 عضو مستقل رمزي جورج ابراهيم زبانه 6
- - - - - 

7 
الشركة األردنية التحاد المقاولين، ممثلة 

 بالسيد ياسر أديب خليل برقان
 عضو

- - - - - 

 بالدينار األردني:  2019 اإلدارة العليا لشركة الفارس الوطنية خالل عام المزايا والمكافآت التي تقاضاها أعضاء  - ب

  

 الرقم
السادة أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 المنصب

الرواتب السنوية 
 اإلجمالية

بدل التنقالت 
 السنوية

المكافآت 
 السنوية

مياومات 
السفر 
 السنوية

إجمالي المزايا 
 السنوية

 251,109 1,846 - 6,263 243,000 التنفيذيالرئيس  ماجد قسطندي سفري 1

 يونس شبلي كمال يونس 2
 المدير المالي

 اإلقليمي
39,600 - 

- - 39,600 
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 تاسع عشر: التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية

 بالدينار األردني القيمة الجهة المتبر  لها الرقم

 500 وتكنولوجيا المعلوماتوزارة االتصاالت  1

 2000 تكية أم علي 2

عشرون: العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصّدرة مع الشركات الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس 

 اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

 مجموعةدينار أردني. كما قامت الشممممركة بالتعامل مع ( 83,954)بالتعامل مع مجموعة قعوار للنقل والترانزيت بمبلغ   الشممممركة  قامت

دينار أردني على التوالي، وذلك من  13,315دينار أردني ومبلغ  127,135قعوار وشممركة باسممفيك انترناشمميونال الينز/ األردن بمبلغ 

  خالل بيعهم رخص برامج وأجهزه.

 حادي وعشرون: مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي 

تحرص الشمركة بشمكل مسمتمر على المسماهمة في خدمة المجتمع المحلي وذلك من خالل رعايتها لمبادرات وأنشمطة من شمأنها أن تسمهم 

 ألنشطة التالية:با 2019 ام قامت الشركة خالل عوقد  في دعم قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع المحلي

وبالتعاون مع مؤسممسممة إنجاز في المشمماركة في البرامج التطوعية التي تقدمها في المدارس  2019قامت الشممركة خالل عام  •

والكليات والجامعات والمعاهد ومراكز الشممباب في األردن. حيث تم اسممتقطاب متطوعين من ذوي الخبرة والكفاءة لإلسممتفادة 

 ومهاراتهم ونقلها الى الطالب في المؤسسات التعليمية والمراكز الشبابية المختلفة.معرفتهم من 

المسمماهمة بدعم برامج وأنشممطة تكية أم علي من خالل كفالة عدد من األسممر المحتاجة من أسممر تكية أم علي، وذلك على مدار  •

 لألسممربالمشمماركة في توزيع الطرود الرمضممانية موظفي الشممركة  ل الفرصممة  إلتاحة   التنسمميق مع تكية أم علي،  كما تم   العام.

 وتهدف هذه الشراكة  بين أوبتيمايزا والتكية إلى تعزيز المسؤولة المجتمعية ومسيرة العمل الخيري والتطوعي. العفيفة
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 عشر الخامسجدول أعمال اجتما  الهيئة العامة العادي السنوي 

 .العادي السابققرارات اجتمائ الهيئة العامة تالوة  . 1

 .2020والخطة المستقبلية لعام  2019مناقشة تقرير مجلس االدارة عن أعمال الشركة لعام  . 2

 .2019اإلستمائ إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية  . 3

 والمصادقة عليها. 2019مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام  . 4

 .2019كانون األول  31إبراء ذمة مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في  . 5

 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم. 2020انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  . 6
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 المؤسسية الحوكمةملحق تقرير 

 31/12/2019للسنة المنتهية في 

 

 














	The king.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page


