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  2021تقرير مجلس اإلدارة لعام 

  ستقلينالم تقرير مدققي الحسابات

  قائمة المركز المالي 

  قائمة الدخل والدخل الشامل 

  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

  قائمة التدفقات النقدية 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
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لمة رئيس مجلس اإلدارةك  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الستثمارية المساهمة العامة المحدودة ا حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المجموعة االستشارية

 المحترمين

 

كركم لتشريفكم لنا بحضور وزمالئي في مجلس اإلدارة أن نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب ونش رنييس

 .الرابع والعشروناجتماع الهيئة العامة العادي 

شركة المجموعة االستشارية االستثمارية المساهمة العامة يسعد مجلس اإلدارة أن يشارككم مسار عمل 

بإنجازات وتطورات إيجابية ومريحة في مؤشراتها المالية  0202/ المستشفى االستشاري لعام  المحدودة

 قتصادية واإلدارية.واال

ق التحديات اإلقليمية والعالمية والتشوهات االقتصادية الدولية وضبابيتها وتعمق تداعيات جائحة  د وتعمُّ تعدُّ

كورونا وبقاء عوامل ضعف دور السياحة العالجية في األردن وتراجعها، وارتفاع األسعار الجنوني لمعظم 

 ولحسن ،عمل في مشاريع التوسعة القائمة في المستشفى وكذلكالتجهيزات والمستلزمات الطبية، لم توقف ال

لم توقف أقسام المستشفى عن تقديم خدماتها الطبية واإلنسانية المميزة قراراتها، وحصافة  أداء اإلدارة

 للمرضى بالتوازي مع إنجاز أعمال التوسعة.

شركة المجموعة طاعت ، است0202ورغم تعمق صدى وتوابع جائحة كورونا في الربع األول من عام 

/ المستشفى االستشاري تحقيق أرباح رافقتها مؤشرات  االستشارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة

، مما يعزز الثقة بالمركز المالي للشركة وبرصانة خطط 0202و  0222مالية واقتصادية تفوقت على عامي 

 مستوياتها.التطوير قصيرة وبعيدة المدى وكفاءة اإلدارة بكافة 

وال يفوتنا أن نسلط الضوء على قرب انتهاء أعمال التوسعة بما َتِعد به من زيادة كبيرة في الدخل وتعظيم 

جدوى االستثمار وزيادة قيمة األرباح السنوية وتقوية فرص المنافسة على المراكز األولى بين مستشفيات 

 القطاع الخاص في األردن وفي المنطقة.
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/  شركة المجموعة االستشارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودةدارة على قوة مع تأكيد مجلس اإل

المستشفى االستشاري المالية والطبية واإلدارية والفنية وكفاءة خطط اإلدارة للتطوير على المدى القصير 

ل بإذن هللا ما نفخر ستحم 0202والمتوسط والبعيد، فإن المجلس على يقين بأن إنجازات المستقبل بدءاً من عام 

 بإنجازه وما يعزز موقع الشركة الريادي. 

 حفظ هللا األردن بقيادته الهاشمية عزيزا قويا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ارةرئيس مجلس اإلد                                                                                                          

 د. فوزي اللوزي                                                                                                         

 
 

 :الرئيسية و أماكنها الجغرافية و حجم االستثمار الرأسمالي و عدد الموظفين الشركة ةنشطأ : أوالا 

 الذي يقوم وستشاري المستشفى اال قطاع الخدمات الصحية والمتمثل فياالستثمار في  النشاط الرئيسي للشركة هو

 المستشفى االستشاري عمان / يقع مركز الشركة الرئيسي فيو مختلف التخصصات الطبية.بتقديم رعاية طبية في 

 .ال توجد للشركة فروع أخرى داخل أو خارج المملكةكما  ،عمان/  صقرهوادي  الكندي /شارع  44

 دينار.04,342,853ستثمار الرأسمالي للشركة  بلغ حجم اال ) 

  574  22/12/0222بلغ عدد موظفي الشركة كما في) 

  

 الشركات التابعة:  :ثانياا 

 المستشفيات إلدارةالشركة المتميزة 

 النشاط الرئيسي للشركة: خدمات مستشفيات و انشاء وتملك وادارة المختبرات الطبية 

  : دينار 25222راس مال الشركة 

 نسبة ملكية الشركة االم بالشركة التابعة : كامال 

  : عنوان الشركة التابعة وعدد موظفيها 

 موظف 4عدد موظفيها :  –شارع الكندي  40العنوان : 

  : 0مختبرات طبية عدد  المشاريع المملوكة للشركة التابعة ورؤوس اموالها ) 
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 دارة العليا:دارة واإلمجلس اإل :ثالثاا 

 : ونبذة تعريفية عنهم 22/20/0202  حتىء أعضاء مجلس اإلدارة أسما . أ

تاريخ  المنصب اسم العضو

 الميالد

سنة  العلميةالشهادات 

 التخرج

 الخبرات العمليه

عبد محمد الدكتور فوزي 

  الرحيم اللوزي

 

 

رئيس مجلس 

 االدارة

مدير  عام مستودع االدوية العربي  8491 بكالوريوس صيدله  8491

 .8441-8499 )شقير(

 .8411عضو نقابة الصيادله 

مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة 

 .لغاية تاريخه -8441مجموعة الوافي 

نائب رئيس مجلس ادارة مصنع ادوية 

 .االردنية السويديه

رئيس مجلس ادارة شركة اوزايمز 

Biotechnology- كندا. 

احمد  الدكتور احمد جميل 

 قرقش

 

نائب رئيس مجلس 

 االدارة

بكالوريوس في الطب  8410

/ الجامعة والجراحة العامة

 .االردنية 

 .ماجستير امراض باطنية

البورد االردني في الباطنية 

 .والجهاز الهضمي

8419 

8414 

8441 

 

 1000-8441المستشفى االسالمي 

-8441استشاري جهاز هضمي وكبد 

  لغاية تاريخه

 

  الدكتور موسى مصطفى

 علي صالح

 

بكالوريوس في الطب  8490 عضو مجلس االدارة

 .والجراحة العامه/ القاهره

المجلس الطبي االردني  في 

 .الجراحه العامه

زمالة كلية الجراحين 

 .الملكية/بريطانيا

8499 

8411 

8419 

مدير عام مستشفى جبل الزيتون 

8449-1001 . 

 8419عامة من   استشاري جراحه

 ولغاية تاريخه.

ء رئيس قسم الجراحه مستشفى الزرقا

 .8411-8419الحكومي 

منسق البرنامج التعليمي مستشفى ابن 

 .1089-1081الهيثم 

 ماجدة الدكتورة

الحليم  عبد 

 سليمان الجالد

 

بكالوريوس الطب والجراحة من  1959 عضو مجلس االدارة

 جامعة األزهر في القاهرة 

البورد األردني والعربي في طب 

 وجراحة النسائية والتوليد 

ريطانية في طب الزمالة الب

 وجراحة النسائية والتوليد.

8418 

 

1987 

رئيسة وحدة االخصاب في المستشفى 

 لالن. -1081 منذ عام التخصصي

مسؤولة البرنامج التعليمي في 

 .لالن -1001المستشفى التخصصي 

رئيسة قسم النسائية والتوليد في 

 .1089-1009المستشفى التخصصي 

 رئيسة قسم النسائية والتوليد في

 لالن. – 1081المستشفى االستشاري 

الددددكتور طدددارق 

فدددددوزي محمدددددد 

 اللوزي   

 

 .مصر بكالوريوس صيدله / 8491 عضو مجلس ادارة

ماجستير ادارة اعمال 

 .وتسويق/بريطانيا

شهادة مدير مستشفى معتمد من 

 جامعة ميزدري / امريكا

1001 

1009 

عضو مجلس ادارة شركة اوزايمز 

 .لغاية تاريخه -1080

-1001العراق / دير قسم االدوية م

1081. 

يل االدوية والعالقات مدير تسج

 .1001-1009العراق القانونية / 
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-1001شركة الوافي    دعاية طبية /

1001. 

 

المهندس سديف 

موسى مصطفى 

 صالح

 

بكالوريس هندسة  8499 عضو مجلس ادارة

 العلوم و ميكانيكية / جامعة

 .التكنولوجيا

  الجستير ادارة اعمام

 ./ امريكا وتمويل

1000 

 

 

1001 

مدير عام شركة الطيف الدولي للطاقة 

 .1089 – 1081المتجددة 

 1000محلل مالي / الواليات المتحدة 

– 1001. 

 100مستشار مالي / الواليات المتحدة 

– 1009. 

مدير تطوير استراتيجي / الواليات 

 .1004 – 1009المتحدة االمريكية 

 .الثقة للنقل عضو مجلس ادارة شركة

المحددددامي يددددزن 

جميددددددل محمددددددد 

 المحادين

 عضو مجلس ادارة

 

بكالوريوس قانون /الجامعة  8499

االردنية /ماجستير في 

 القانون التجاري

االردنيين من  عضو نقابة المحامين 

 1001عام 

عضو هيئة ادارة شركة الصفوة 

 للتامين

نائب رئيس هيئة المديرين في شركة 

 لتحكيمه واامحادين للمحام

مستشار قانوني للعديد من شركات 

المقاوالت والمستشفيات وشركات 

 التامين

السدددددديد صدددددددقر 

مصدددطفى فدددالح 

 عبد الفتاح

 عضو مجلس ادارة

 

بكالوريوس اقتصاد /  8411

 الجامعة االردنية 

مستشار اقتصادي مرخص من هيئة  8419

 االوراق المالية

شركة االسواق رئيس مجلس ادارة 

 ات الماليةواالستثمارالناشئة للخدم

مدير تنفيذي لالستثمار/ بنك االسكان 

8449-1080  

مدير محافظ استثمارية /شركة العرب 

 8449 -8440للتامين 

مدير محافظ استثمارية في االسواق 

العالمية /الشركة الكويتية للتجارة 

  8440-8419والمقاوالت 

عضو مجلس ادارة شركة الصفوة 
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 للتامين

شركة المستقبل  عضو مجلس ادارة

 لالستثمارالعربية 

الدددددكتور سددددعيد 

محمددددددد سددددددعيد 

 الناطور 

عضو مجلس ادارة 

من تاريخ 

10/1/1010 

بكالوريوس الطب و  

جامعة عين شمس -الجراحة

 القاهرة 

1980 

 

 

 

 

 

 
زمالة كلية الجراحين الملكية 

FRCS-Glasgow 

England 1987  
البورد االردني في الجراحة العامة 

0991 

لة كلية الجراحين االمريكية زما

 0999  FACS   

 

 :ونبذة تعريفية عنهم 31/12/0202حتى   أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا. ب

تاريخ  المنصب اسم العضو

 الميالد

سنة  العلميةالشهادات 

 التخرج

 الخبرات العمليه

الدكتور موسى 

 مصطفى علي صالح

 ادارةعضومجلس 

 مدير عام 

الى تاريخ 

88/9/1018 

والجراحة  8490

 العامه/جامعة القاهره

المجلس الطبي االردني  

 في الجراحه العامه

زمالة كلية الجراحين 

 الملكية/بريطانيا

8499 

 

8411 

 

8419 

 . 1001-8449الزيتون  مدير عام مستشفى جبل

 . لالن -8449استشاري جراحه 

رئيس قسم الجراحه مستشفى الزرقاء الحكومي 

8419-8411. 

-1081ق البرنامج التعليمي مستشفى ابن الهيثم منس

1089. 

 .لغاية تاريخه 8419استشاري جراحه عامه 

الدكتور طارق فوزي 

 اللوزي

 عضو مجلس ادارة

المدير العام  

من تاريخ 

88/9/1018 

 بكالوريوس صيدله /مصر 8491

ماجستير ادارة اعمال 

 وتسويق/بريطانيا

1001 

1009 

 .لغاية تاريخه-1080ايمز عضو مجلس ادارة شركة اوز

 .1081-1001العراق -مدير قسم االدوية 

العراق  -مدير تسجيل االدوية والعالقات القانونية 

1009-1001. 

 .1001-1001شركة الوافي    دعاية طبية /

شهادة مدير مستشفى معتمد من جامعة ميزدري / 

 امريكا

الددددكتور احمدددد جميدددل 

 احمد قرقش 

نائدددب رئددديس مجلدددس 

 رة االدا

 المدير الفني 

 

بكالوريوس في الطب  8410

والجراحة العامة/ 

 الجامعة االردنية 

ماجستير امراض 

 باطنية

البورد االردني في 

الباطنية والجهاز 

 الهضمي

8419 

 

8414 

8441 

 .1000-8441المستشفى االسالمي 

 . لغاية تاريخه-8441استشاري جهاز هضمي وكبد 
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االسددتام مددروان محمددد 

 بكر نور علي
قائم باعمال 

 المدير العام

 1009 - 8441محامي مزاول منذ عام  8448 بكالوريوس قانون 8411

 1001 – 1009امين سر مجلس اإلدارة 

 الى االن – 1089امين سر مجلس اإلدارة 

 الى االن – 1018قائم باعمال المدير العام 

السيد اسالم محمد عبد 

 الرحمن خالد

المدير 

 المالي 

-88/1088مدير دائرة البحث والتحليل المالي  1001 لوريوس محاسبةبكا 8494

81/1/1089 

 

 

 

 

 

 

 سهم:األ :رابعاا 

 .22/20/0202 بتاريخ % من رأسمال الشركة 5أسماء كبار مالكي األسهم والذين تزيد عدد أسهمهم عن 

 

 

 :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية  :خامساا 

 .ي األردن والوطن العربي يحتل المستشفى االستشاري مكانة مرموقة في قطاع الخدمات الطبية ف

مقدمة مستشفيات القطاع الخاص من حيث جودة الخدمات الطبية والفندقيةة ، ويقةوم مكاناً مميزاً في المستشفى االستشاري  ويحجز 

 .المستشفى بتطبيق المعايير الدولية التي قادت المستشفى نحو الريادة والتميز

ة  والسياسات الحصيفة في استقطاب كافة أدوات التميز الطبةي والصةحي و كةل مةا رؤية اإلدارة ووضوح اهدافها االستراتيجي أدت

وزيادتها في السوق المحلي  للمستشفىإلى تعزيز الحصة التنافسية  اعلةفتسويقية ط تطبيق خطيتعلق بمصلحة المريض إضافة الى 

يحةاف  المستشةفى علةى سةمعت   .القطةاع الخةاص االسةرة المتاحةة فةي  دنسةبياً مقارنةة بعةدمحدوديةة سةعت  والعربي على الرغم مةن 

معتمداً مبدأ الثبات على المبادئ المؤسسية والسعي الحثيث الةذي ال يتوقةف ومساهمت  الفاعلة في االقتصاد الصحي األردني الطبية 

 . الريادةنحو 

 

 

 

عدد األسهم عام  الجنسية اسم المساهم الرقم

31/12/1018            

 عدد األسهم عام  النسبة

31/12/1010 

 النسبة

 %19.81 9,011,819 % 19.184 9,091,191 االردنية الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي  8

 %9.18 8,911,941 % 9.118 8,991,198 االردنية الدكتور موسى مصطفى علي صالح 1

 %4.90 8,400,190 % 4.908 8,400,190 االردنية الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي  1

 %4.90 8,400,119 % 4.908 8,400,119 االردنية الدكتور حازم فوزي محمد اللوزي 9



 

9 

 

 درجات االعتماد على موردين محددين: :سادساا 

% فةككثر مةن إجمةالي المشةتريات و / أو 22خارجيةاً يشةكلون  الء رئيسةيين محليةاً أوعلةى مةوردين محةددين أو عمة اعتمادال يوجد 

 المبيعات أو اإليرادات.

 

 الحمايات واالمتيازات الحكومية: :سابعاا 

  02/4/0200منذ تاريخ إنشائها ولغاية  االستثمارتستفيد الشركة من قانون تشجيع. 

 ركة عليهااليوجد براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الش 

 

 القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثر مادي على عمل الشركة: :ثامناا 

علةى عمةل الشةركة أو منتجاتهةا أو قةدراتها مةادي ال يوجد قةرارات صةادرة عةن الحكومةة أو المن مةات الدوليةة أو غيرهةا لهةا أ ةر 

( حيةث تةم اعتمةاد JCIAالدوليةة   الجةودةت المستشفى االستشاري تلتزم بتطبيق أعلى معايير من خالل نشاطا والشركةالتنافسية.  

 .وتطبيق جميع المعايير الدولية في االعتمادية للمستشفيات
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 تاسعاا: القوى البشرية
االستشاري المستشفى / الهيكل التنظيمي لشركة المجموعة االستشارية االستثماريةأ.     
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 د الموظفين حسب مؤهالتهم:عد

 عدد الموظفين حسب المؤهالت

 العدد المؤهل الرقم

 19 ماجستير 8

 19 المجلس الطبي األردني 1

 320 بكالوريوس 1

 81 سنوات 1دبلوم  9

 19 دبلوم 9

 10 دبلوم الخدمات الطبية الملكية 1

 11 توجيهي 9

 11  التوجيهي دون 1

 574 المجموع 

 

 

 الدورات:

 الرقم اسم الدورة عدد الدورات عدد المشاركين

91 9 (Adult Cardiovascular Life Support (ACLS 

 

1 

11 1 (Basic Life Support (BLS 

 

2 

14 1 (Neonatal resuscitation program (NRP 

 

1 

81 8 Assessing Risk and Preventing Harm in The 

Clinical Micro-system 

 

9 

9 8 ATLS 9 

849 81 BLS Workshop 

 

1 

88 8 Canadian Triage Acuity Scale Course (CTAS) 

 

9 

81 8 Central Line Care and Management 

 

1 

88 8 Communication Skills 

 

4 

9 8 covid - 19 rapid antigen testing training 

 

80 

81 8 Excel for Beginners 

 

11 



 

12 

 

9 8 ICD 10 - CM Workshop 

 

12 

80 8 Income Tax for Non-Accountants 

 

13 

19 8 Lactation Workshop 

 

14 

81 8 Leadership Workshop 

 

15 

88 8 Oncology Nursing and Chemotherapy 

Administration Course 

 

16 

91 1 PALS 

 

17 

98 1 Patient Relations & Workplace Communication 

Code Workshop 

 

18 

8 8 Re-certified as a Healthcare Certified Infection 

Interventionist 

 

19 

88 8 Self- Motivation Workshop 

 

20 

89 8 Utilization Management in Healthcare 

 

21 

 

 ب. الشركة المتميزة الدارة المستشفيات.

 1ء مختبر عدد مدرا – موظف ارتباط وعمليات –المدير العام  الهيكل التنظيمي:  

 4عدد الموظفين: 

 وظفي الشركة خالل السنة المالية.ملم تقم الشركة باجراء أي برامج تاهيل وتدريب ل 

 

 : وصف للمخاطر :عاشراا 

 أخرى. دول الجوارودول من  مقلقة منافسة . أ

 .والسياسية في المنطقة االقتصاديةال روف  . ب

 .روغير القابل للحص تواصلالملكلف التشغيلة رتفاع اا . ت

 جائحة كورونا واالغالقات التي تمت بموجب امر الدفاع . ث

 .مع تراجع حركة السياحة العالجية في المملكة الصحيةفي سوق الخدمات  داخلياً  المنافسة الشديدة . ج

 .خارجياً و  داخلياً  العالية الكفاءةاالردني  ذات  البشريةعلى الموارد حدة التنافس  . ح

 محدودية السوق. . خ

مقدمي و األطباء المرعية التي تحدد طبيعة التسويق واإلعالن والتعامل مع حية و األن مةالصخصوصية الخدمات  . د

  شركات التكمين.و  الخدمات
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على  زيد من األعباء يبك برامج وخطط العمل ويرالمتعلقة بها لقوانين واالن مة والتعليمات اتعديل تغيير و تكرار  . ذ

 الشركة.

 

  : لشركةاإلنجازات التي حققتها ا :حادي عشر

 

ويتم العمل على انشاء مجمع عيادات فوق  المجاورة للمستشفى االرضانجاز بناء مواقف السيارات على قطعة  تم .2

 الكراجات

 تطوير وشراء اجهزة طبية جديدة.االستمرار في  .0

  لتوسعة العامودية للمستشفىالتشطيبات ل البدء باعمال .2

 ىاخرريادية و تحديث اقسام  منها قسم زراعة نخاع الع ام اضافة تخصصات طبية نادرة .4

 .و بمقاييس دولية ل  قدرات ومزايا فنية وتقنية عاليةبكخر القديم مستشفيات الادارة   برنامج ن ام استبدال .5

  للمرة الثانية  HCACالمحلية حصلنا على شهادة االعتمادية  .6

 الى الغازتم تغيير ان مة المستشفى العاملة بوقود الديزل  .8

 

 

  ثاني عشر: األثر المالي لعمليات مات طبيعة غير متكررة: 

 2021اليوجد اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة لعام 

 

 

ثالددث عشددر: السلسددلة الزمنيددة لالربدداح أو الخسددائر المحققددة واالربدداح الموزعددة وصددافي حقددوق المسدداهمين واسددعار االوراق الماليددة 

 ركة ولخمس سنوات:المصدرة من قبل الش

 

 5/6/0226*تم ادراج أسهم الشركة في بورصة عمان بتاريخ 

 2017 2018 2019 2020 2021 العام

 األرباح/ الخسائر المحققة
1,032,163  

 

-1,213,299  

 

489,988 

 

837,384 

 
865,085 

 - 8,099,000 0 0 االرباح الموزعة
945,000  

 

 صافي حقوق المساهمين
20,621,437  

 

19,939,221  

 

21,275,594  

 
15574130 14,969,372 

 8.11 االوراق المالية*اسعار 
1.36 

 
1.8 1.65 2.15 
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 ركة: رابع عشر: تحليل المركز المالي للش

 

 

  :تقبليةالخطة المس :خامس عشر

 ضمن الخطة الزمنية المقررةكن مسار اإلنجاز يسير بنفتخر  . 2025 – 2022 لالعوامخطت   بدأ المستشفى بتطبيق

 . االردنية  المستشفيات متقدمة بين يحتل مكانة االن أن المستشفىومن  مار هذه الخطة  

 :ستتابع اإلدارة انجاز

 مستشفى االستشاريمشروع توسعة ال .2

 زيادة عدد االطباء حول المستشفى .0

 زيادة عدد االسرة .2

 اضافة مراكز متخصصة  .4

 تحويل ملفاتنا الى ملفات الكترونية .5

 التوسع بالبرامج التعليمية .6

 فتح اسواق جديدة ن طريق فتح اسواق جديدة او تعاون اكبر مع اسواق موجودة .8

 توسعة قسم الطواريء .3

 التركيز على الجودة  .2
 أتعاب مدققي الحسابات: :س عشرساد

  ديناروهي شاملة لضةريبة المبيعةات وال يوجةد أي 25823مبلغ   0202لعام  ديلويت اند توشبلغت أتعاب التدقيق للسادة )

   .أتعاب مستحقة 

  دينار2452  0202بلغت اتعاب التدقيق للسادة المهنيون العرب  لشركة المتميزة الدارة المستشفيات لعام )    

 2016 2017 2018 2019 2020 إسم النسبة

 0.184 0.063 0.082 0.077 0.084 نسبة التداول

 1.012 0.84 1.391 0.973 0.911 نسبة السيولة السريعة

 0.563 0.232 0.599 0.363 0.049 نسبة النقدية

 37.36% 42.31% %  35.98 %37.84 %11.10 نسبة المديونية

 1.109 1.078 1.181 0.997 8.018 القيمة الدفترية للسهم

 1.939 1.53 1.871 1.364 8.111 القيمة السوقية الى الدفترية

 0.187 0.388 0.289 0.303 0.114 نسبة المطلوبات المتداولة إلى حقوق  المساهمين

 1.140 1.329 8.010 1.235 8.111 سبة الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمينن

 0.064 0.058 0.091 0.061- 0.091 عائد السهم الواحد

 5.8% 5.4% %4.1 %6.1- %9.0 العائد على حقوق المساهمين

 3.6% 3.1% %1.1 %3.8- %1.8 العائد على االستثمار
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 ديناروهي شاملة لضةريبة المبيعةات وال يوجةد أي 21193مبلغ   0202غت أتعاب التدقيق للسادة ديلويت اند توش لعام بل )

 تحقة . أتعاب مس

  دينار2030  0222بلغت اتعاب التدقيق للسادة المهنيون العرب  لشركة المتميزة الدارة المستشفيات لعام )    

 

ية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة بيان بعدد األوراق المال :سابع عشر

 كل ملك مقارنة مع السنة السابقة: العليا موي السلطه التنفيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم،

كما االداره الطبيعين و االعتبارين و ممثيلهم وأقاربهم  أعضاء مجلساألوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل  . أ

 . 22/20/2021 في

 ممثلي اعضاء مجلس االدارة* ال توجد اسهم باسماء 

 اسهماً في الشركة.تملك   اأو اقاربهم أو ممثليهم مجلس االدارة اعضاء ** ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل

 

 2021و  1010لالعوام المطلعين في الشركة وأقاربهم  اإلدارة العليا و اشخاصالوراق المالية المملوكة من قبل . عدد اب

 عدد االسهم الجنسية المنصب / الصلة االسم الرقم

1010 2021 

الدكتور موسى مصطفى  .8

 على صالح

حتى تاريخ مدير عام  

88/9/1018 

 8,991,198 8,911,941 يةاردن

الدكتور طارق فوزي  .1

 محمد اللوزي

من تاريخ المدير العام  

88/9/1018 

 8,400,190 8,400,190 اردنية

احمد  الدكتور احمد جميل  .1

 قرقش

 900,000 900,000 اردنية المدير الفني 

السيد اسالم محمد عبد  .9

 الرحمن خالد

 11,111 11,111 اردنية المدير المالي 

مروان محمد نور علي  .9

 بكر

 0 0 اردنية امين سر مجلس االدارة

 

 المطلعين في الشركة اإلدارة العليا و اقارب اوراق مالية مملوكة من قبل *ال يوجد

في  تملك اسهماا  في الشركة أو ممثليهم أو اقاربهمالمطلعين  اإلدارة العليا واالشخاص ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل  **

 الشركة.

 

 لرقم

الشركات  الجنسية المنصب / الصلة اسم العضو

المسيطر 

 **عليها

 السنوات

18/81/1010 18/81/2021 

 9,011,819 9,011,819 - اردنية رئيس مجلس االدارة الدكتور فوزي محمد عبد الرحمن اللوزي .8

 900,000 900,000 - اردنية رئيس النائب  احمد قرقش الدكتور احمد جميل  .1

 8,400,190 8,400,190 - اردنية عضو الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي .1

 8,991,198 8,911,941 - اردنية عضو الدكتور موسى مصطفى علي صالح .9

 الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجالد .9

 

 194,199 194,199 - يةاردن عضو

 841,149 841,149 - اردنية عضو الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور 1

 919,911 919,911 - اردنية عضو المهندس سيف موسى مصطفى صالح . 9

 10,999 11,141  األردنية عضو المحامي يزن جميل محمد المحادين .1

 80,000 80,000  يةاألردن عضو  السيد صقر مصطفى فالح عبد الفتاح .4

 . 18/81/1018أعضاء مجلس االداره حتى  مصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل  أقاربأوراق المالية * ال يوجد  
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا موو السلطة التنفـيذية خالل  :عشر ثامن

 السنة المالية بما فـي ملك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل

 منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.

 االجمالي مزايا التنقالت الرواتب /شهري  الوظيفة  اإلسم الرقم 

1 
الدكتور فوزي محمد عبد 

 الرحمن اللوزي

رئيس مجلس 

 االدارة
0 1000 0 0 

2 
الدكتور احمد جميل احمد 

 قرقش

نائب رئيس 

مجلس 

االدارة/المدير 

 الطبي

4000 1000 0 48000 

3 
الدكتور موسى مصطفى 

 علي صالح

عضو مجلس 

 ادارة

12500- 

 88)كمدير عام لمدة أربعة أشهر و 

 يوما(

1000 0 99919.911 

4 
الدكتور طارق فوزي محمد 

 اللوزي

عضو مجلس 

المدير  /ادارة

 العام

80000-  

)كنائب للمدير العام لمدة أربعة 

أيام( 80أشهر و   

 

81900-  

 18ة أشهر و )كمدير عام لمدة سبع

 يوما(

 

1000 0 814841.999 

5 
الدكتورة ماجدة عبد الحليم 

 سليمان الجالد

عضو مجلس 

 ةمدير/ادارة

دائرة التدريب و 

التعليم/رئيسة 

قسم النسائية و 

 التوليد

0 1000 0 0 

6 
الدكتور احمد عبد عثمان 

 خليل

عضو مجلس 

 ادارة
0 1000 0 0 

7 
المهندس سيف موسى 

 مصطفى صالح

مجلس  عضو

 ادارة
0 1000 0 0 

8 
المحامي يزن جميل محمد 

 المحادين

عضو مجلس 

 ادارة
0 1000 0 0 

9 
السيد صقر مصطفى فالح 

 عبد الفتاح

عضو مجلس 

 ادارة
0 1000 0 0 

22 
السيد اسالم محمد عبد 

 الرحمن خالد
 11000 0 0 1000 المدير المالي

22 
السيد مروان محمد نور 

 علي بكر

امين سر مجلس 

 االدارة
8000 0 900 81000 

20 
نور الدين عدنان حسن 

 الحسن
 81000 0 0 8000 المدقق الداخلي

22 
الدكتور سعيد محمد سعيد 

 الناطور

عضو مجلس 

 ادارة
0 0 0 0 

 1018خالل  العضاء مجلس االدارة تم إيقاف صرف بدل التنقالت*

 

 

   نة المالية:التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل الس :تاسع عشر

 .0202ال يوجد أي تبرعات أو منح دفعتها الشركة خالل عام 
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 : معامالت مع أطراف مات عالقةعشرون: 

تعاملت مع شركة مجموعة الوافي للتسويق والتجارة الدولية بشراء معدات طبية طرحت عن طريق عطاء وحسب متطلبات القةانون 

كمةا ان المستشةار القةانون للشةركة هةو شةركة محةادين للمحامةاه واعمةال  .يك فيها ورئيس مجلس اإلدارة الدكتور فوزي اللوزي شر

% ( مةن موجةودات  5التحكيم وعضو مجلس اإلدارة السيد يزن محادين شريك في هذه الشركة . وهةذه التعةامالت لةم تبلةغ نسةبتها   

 الشركة وفقا الخر بيانات مالية .  

 

 البيئة وخدمة المجتمع المحلي:مساهمة الشركة في حماية احد وعشرون : 

  حرص المستشفى  منذ إنشائ  أن يكون في صدارة المستشفيات التي تلتزم بالقوانين واألن مة التةي تخةا البي ةة حيةث قةام

باجراء دراسة للتدقيق البي ي وبالتعاون مع وزارة البي ة والجمعية العلميةة الملكيةة لدراسةة اال ةار البي يةة لوجةود المستشةفى 

 نطقة سكنية ووضع الخطط التصحيحية لما افرزت  الدراسة. في م

  بتحمل جةزء مةن تكةاليف  المستشفى هذه الف ة ساعدر المقتدرين فقد المجتمع المحلي ومساعدة المرضى غيفي اطار خدمة

   معالجتهم.

 تم االعالن عن المستشفى منطقة خالية من التدخين . 
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 تقرير الحوكمة

 ومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركةالمعل – 2

ن را الهمية الحاكمية المؤسسي لشركة المجموعة االستشارية االستثمارية تم تو يق دليل الحاكمية المؤسسي للشركة استنادا الى 

ء مجلس اإلدارة والمساهمين واصحاب المصالح وواضعي تعليمات هي ة االوراق المالية بهدف تن يم العالقات بين اعضا

مجلس اإلدارة  قامالتن يمات ، باالضافة الى سعي مجلس اإلدارة الى تحقيق الجودة والتميز والشفافية في االداء المؤسسي ، كما 

بحيث يتوائم مع متطلبات  لينبزيادة عدد اعضاء مجلس اإلدارة المستق تعديل بعض البنود في عقد تاسيس الشركة والن ام الداخليب

 .الحوكمة

 

الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو  اإلدارة مجلس أعضاء أسماء - 0

 غير مستقل.

 مستقل أو غير مستقل تنفيذ أو غير تنفيذي اسم العضو الرقم

 غير مستقل غير تنفيذي وزيالدكتور فوزي محمد عبد الرحيم الل 8

 غير مستقل تنفيذي الدكتور احمد جميل  احمد قرقش 1

 غير مستقل غير تنفيذية الدكتور موسى مصطفى علي صالح 1

 مستقل غير تنفيذية  الدكتورة ماجدة عبد الحليم سليمان الجالد 9

 غير مستقل تنفيذي الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي 9

 مستقل غير تنفيذي  سى مصطفى صالحالمهندس سيف مو 1

 مستقل غير تنفيذي المحامي يزن جميل محمد المحادين 9

 مستقل غير تنفيذي السيد صقر مصطفى فالح عبد الفتاح 1

 مستقل غير تنفيذي الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور 4

 

 لممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما اذا كان ا – 2

  اليوجد اعضاء مجلس ادارة اعتباريين 

 

  المناصب التنفيذية في الشركة واسماء االشخاص الذين يشغلونها. – 4

 المنصب االسم الرقم

 22/5/0202الى تاريخ  المدير العام الدكتور موسى مصطفى علي صالح 2

 22/5/0202من تاريخ  المدير العام اللوزي الدكتور طارق فوزي محمد 0

 المدير الفني الدكتور احمد جميل  احمد قرقش 2

 المدير المالي السيد اسالم محمد عبد الرحمن خالد 4

 

 جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت . – 5

 د الفتاح  / يشغل عضو مجلس ادارة في السيد صقر مصطفى فالح عب .2

 شركة االسواق الناشئة للخدمات المالية واالستثمار -أ
 شركة المستقبل العربية لالستثمار -ب

              

 اسم ضابط الحوكمة في الشركة. – 6 

 مروان محمد نور علي بكر امين سر مجلس اإلدارة /       

 اإلدارة.اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس  – 8

 لجنة التدقيق  .2

 الحوكمةلجنة  .0
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 المكاف ات الترشيحات ولجنة  .2

 لجنة ادارة المخاطر .4

 اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باالمور المالية أو المحاسبية. – 3

المؤهالت  المنصب االسم الرقم

 العلمية

 الخبرات

السيد  1

صقر 

مصطفى 

فالح عبد 

 تاحالف

 رئيس اللجنة

من تاريخ 

92/4/9102 

بكالوريوس 

اقتصاد / 

الجامعة 

 االردنية

 مستشار اقتصادي مرخص من هيئة االوراق المالية

 رئيس مجلس ادارة شركة االسواق الناشئة للخدمات الماليةواالستثمار

  9101-0221مدير تنفيذي لالستثمار/ بنك االسكان 

 0221 -0221للتامين  مدير محافظ استثمارية /شركة العرب

مدير محافظ استثمارية في االسواق العالمية /الشركة الكويتية للتجارة 

  0221-0224والمقاوالت 

 عضو مجلس ادارة شركة المستقبل العربية لالستثمار

الدكتور  2

فوزي 

محمد عبد 

الرحيم 

 اللوزي

 عضو لجنة

 من تاريخ

92/4/9102 

بكالوريوس 

 صيدله

 

 .0221-0214االدوية العربي )شقير( مدير  عام مستودع 

 .0221عضو نقابة الصيادله 

 لغاية تاريخه. -0221مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الوافي 

 نائب رئيس مجلس ادارة مصنع ادوية االردنية السويديه.

 كندا. -Biotechnologyرئيس مجلس ادارة شركة اوزايمز 

االستاذ  3

يزن جميل 

محمد 

 المحادين

 و لجنةعض

 من تاريخ

92/4/9102 

بكالوريوس 

قانون 

/الجامعة 

االردنية 

/ماجستير في 

القانون 

 التجاري

 9119االردنيين من عام  عضو نقابة المحامين

 عضو هيئة ادارة شركة الصفوة للتامين

 نائب رئيس هيئة المديرين في شركة محادين للمحامله والتحكيم

 والت والمستشفيات مستشار قانوني للعديد من شركات المقا

 

 

 اسم رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكاف ات ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة ادارة المخاطر. -2

 الحوكمة لجنة . أ

 رئيس اللجنة                  ستاذ يزن جميل محمد المحاديناال   (2

 عضو اللجنة            فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي الدكتور (0

 عضو اللجنة                طفى فالح عبد الفتاحالسيد صقر مص (2

 

 المكاف ات الترشيحات و ب. لجنة

 رئيس اللجنة                     ستاذ يزن جميل محمد المحاديناال (2

 عضو اللجنة            الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجالد (0

 اللجنةعضو                     الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور (2
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 ج . لجنة ادارة المخاطر           

 رئيس اللجنة                     الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور (2                  

 عضو اللجنة            موسى مصطفى علي صالح      الدكتور  (0                  

 عضو اللجنة           الدكتورة ماجده عبد الحليم سليمان الجالد    3) 

 عضو اللجنة                     االستاذ يزن جميل محمد المحادين (4                  

          

                

  

 االعضاء الحاضرين . كل من اللجان خالل السنة مع بيان عدد اجتماعات – 22

 لجنة التدقيق  . أ

 اجتماعات اربعةلجنة التدقيق  عقدت             

 االعضاء الحاضرين                       

 ( اجتماعات4مصطفى عبد الفتاح  السيد صقر                       

 ( اجتماعات4الدكتور فوزي محمد اللوزي                           

 ( اجتماعات4االستاذ يزن جميل المحادين                            

        

 الحوكمةلجنة  ب.

 (  اجتماع2االجتماعات :   عدد

 حضر كافة االعضاء لالجتماعين

 

 المكاف ات الترشيحات ولجنة ج. 

 (  اجتماع2عدد االجتماعات :  

 حضر كافة االعضاء لالجتماعين

 

 لجنة ادارة المخاطرد. 

 (  اجتماع2عدد االجتماعات :  

 حضر كافة االعضاء لالجتماعين

 

 

 ع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة.عدد اجتماعات لجنة التدقيق م – 22

 ( مع مدقق الحسابات الخارجي  0عقدت لجنة التدقيق والمخاطر اجتماعات عدد   

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين. – 20

 اجتماعا عشر ا نابلغ   0202  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل سنة . أ

 االدارة سضرين: عدد االجتماعات التي حضرها اعضاء مجلبيان االعضاء الحا . ب
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 تاجتماعا 20الدكتور فوزي اللوزي  -2

 تاجتماعا 22الدكتور احمد قرقش  -0

 تاجتماعا 20الدكتور موسى صالح  -2

 تاجتماعا 20الدكتور طارق اللوزي  -4

 اجتماعات  22الدكتورة ماجده الجالد  -5

 ماعات اجت 22المهندس سيف موسى صالح  -6

  اجتماعات 22  السيد صقر مصطفى فالح عبد الفتاح -8

 اجتماعات 20  االستاذ يزن جميل محمد المحادين -3

 اجتماعات  20الدكتور سعيد محمد سعيد الناطور  -2

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                        

 الدكتور فوزي اللوزي                                         

                                                

 

  


