�شركة البرتاء للتعليم
امل�ساهمة العامة املحدودة

امل�سجلة بتاريخ  22/9/2004حتت رقم ()353

التقرير ال�سنوي لعام 2018

املقدم �إلى الهيئة العامة يف اجتماعها العادي
بتاريخ 2019 / 03 / 23

ع ّمان  -اململكة الأردنية الها�شمية

ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني

ح�ضرة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري ح�سني بن عبد اهلل الثاين ويل العهد

جمل�س �إدارة ال�شركة
 .1البنك الإ�سالمي الأردين :رئي�س جمل�س الإدارة:
وميثله ال�سيد  /مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة.
� .2شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة :نائب رئي�س جمل�س الإدارة:
وميثلها املهند�س  /عوين زكي �شاكر الأ�سري.
 .3املهند�س  /״حممد مازن” �شفيق ر�ضا الأن�صاري :املدير العام
 .4ال�شركة الأولى للتعليم:
وميثلها الفا�ضلة  /رمي م�ضر حممد بدران.
 .5املهند�س  /ع�صام جوهر علي اجلمايل.
 .6املرحوم الدكتور /مو�سى حممد مو�سى املعطي لغاية .2018/07/19
 .7الدكتور  /خليل �صالح عارف عزوقة.
 .8املهند�س  /عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري.
 .9املهند�س « /حممد ه�شام» «حممد مازن» �شفيق الأن�صاري.
� .10شركة الأمني لال�ستثمار:
وميثلها ال�سيد � /أ�سعد داود �إبراهيم الدي�سي.
� .11شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار:
وميثلها الدكتور « /حممد فهمي» «حممد خليل» فهمي اجلعربي.
.12ال�سيد  /خليل خلوى عبد احلكيم الدويك .اعتباراً من .2018/08/01

مدققو ح�سابات ال�شركة

 :ال�سادة املهنيون العرب � -أع�ضاء يف جمموعة جنيف الدولية

امل�ست�شارون القانونيون

 :مكتب الأ�ستاذ  /حممد جرب ح�سن متعب
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سادة امل�ساهمون الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سرين �أن �أرحب بكم يف هذا االجتماع ال�سنوي العادي اخلام�س ع�شر للهيئة العامة ل�شركتكم املوقرة ،كما
ي�سرين �أن �أقدم لكم تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج �أعمال ال�شركة ون�شاطاتها كما يف 2018/12/31

وخطتها امل�ستقبلية.
مت بحمد اهلل االنتهاء من معظم امل�شاريع الأ�سا�سية لتطوير احلرم اجلامعي ،فقد مت االنتهاء من م�شروع
تو�سعة مبنى كلية ال�صيدلة ومركز الدرا�سات والأبحاث الدوائية وم�شروع مبنى كلية الهند�سة وتطوير
املوقع العام واحلرم اجلامعي من �أ�سوار وبوابات ومواقف للحافالت والبدء بتو�سعة نظام توليد الطاقة
الكهربائية من الطاقة ال�شم�سية والبدء يف تو�سعة مبنى �سكن الطالبات بالإ�ضافة الى ال�صيانة الدورية
للمحافظة على املباين واحلرم اجلامعي ككل ،والتن�سيق امل�ستمر مع جمل�س �أمناء اجلامعة و�إدارتها
لتطوير واالرتقاء بالعملية الأكادميية من خالل ح�صول اجلامعة على االعتمادات الدولية واملحلية.
هذا وقد بلغت الأرباح املتحققة بعد ال�ضريبة عن ال�سنة املالية  2018مبلغ ( )7,032,644ديناراً مقارنة
مع �أرباح العام املا�ضي  2017والبالغة ( )7,052,936ديناراً ،وقد �أو�صى جمل�س الإدارة �إلى الهيئة
العامة لل�شركة بتوزيع ن�سبة  %25من ر�أ�س مال ال�شركة البالغ �ستة ع�شر مليون �سهم  /دينار �أرباحاً
نقدية للم�ساهمني.
وجتدون مرفقاً تقرير جمل�س الإدارة كما يف  2018/12/31مع البيانات املالية اخلتامية لتلك ال�سنة،
والإي�ضاحات املطلوبة ح�سب معايري الإف�صاح ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية.
متمنياً جلميع امل�ساهمني الكرام التوفيق والنجاح الدائمني ب�إذن اهلل.

رئي�س جمل�س الإدارة
مو�سى عبد العزيز �شحادة
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تقرير جمل�س الإدارة
لل�سنة املنتهية يف 2018/12/31
ال�سادة امل�ساهمون الكرام ،،،
ي�سر جمل�س الإدارة �أن ُيرحب بكم �أجمل ترحيب يف االجتماع العادي للهيئة العامة املوقرة ،و�أن يتقدم �إلى هيئتكم
املوقرة بتقريره اخلام�س ع�شر عن ن�شاطات ال�شركة و�أعمالها ،والبيانات املالية كما يف  2018/12/31وخطتها
امل�ستقبلية لعام .2019
�أو ًال  -ن�شاط ال�شركة:
ن�شاط ال�شركة اال�ستثماري الوحيد ينح�صر يف ملكيتها جلامعة البرتا.
موقع مكاتب ال�شركة :عمان منطقة الدوار ال�سابع مبنى امللكية الأردنية الطابق الثالث
هاتف رقم ()5857469-5857465
فاك�س رقم ()5857497
�صندوق بريد رقم ( )143203بيادر وادي ال�سري ()11814
الربيد الإلكرتوينpetraedu@petraeduco.com :
موقع اجلامعة :عمان طريق املطار منطقة البنيات  -املقابلني
هاتف رقم ()5799555-5715546
فاك�س رقم ()5715570
�صندوق بريد رقم ( )961343املدينة الريا�ضية ()11196
املوقع الإلكرتوينwww.uop.edu.jo :
بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة ما قيمته ( )57,656,672ديناراً �أردنياً.
ثاني ًا -ال�شركات التابعة لل�شركة:
ال يوجد �شركات تابعة لل�شركة.

- 10 -

ثالث ًا � -أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

ال�سيد  /مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة ممثل البنك الإ�سالمي الأردين:
املن�صب :رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1941 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 ماج�ستري �إدارة �أعمال  – 1979جامعة �سان فران�سي�سكو  /الواليات املتحدة الأمريكية.اخلربات العملية:
 عمل يف امل�صارف التقليدية منذ �شهر  1961/5حتى �شهر .1980/5 التحق بالعمل يف البنك الإ�سالمي الأردين منذ  1980/6/1وي�شغل حالياً من�صب الرئي�س التنفيذي  /املدير العام للبنك. رئي�س جمل�س �إدارة ،وع�ضو جمل�س �إدارة العديد من ال�شركات امل�ساهمة العامة واخلا�صة� :صناعية ،وتعليمية،وا�ستثمارية وت�أمينية.
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف املجل�س العام للبنوك الإ�سالمية. ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمعية رجال الأعمال الأردنية. رئي�س �سابق جلمعية البنوك يف الأردن وع�ضو جمل�س �إدارة حايل. ع�ضو يف العديد من اللجان واجلمعيات اال�ستثمارية واالجتماعية والإن�سانية والدولية.املهند�س  /عوين زكي �شاكر الأ�سري ممثل �شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة:
املن�صب :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1935 :م

اجلن�سية :ال�سعودية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة القاهرة  / 1960م�صراخلربات العملية:
 عمل لدى �شركة امل�شروعات والتجارة  /عبد اهلل العنقري و�شركاه ملدة  14عاما رئي�ساً للمهند�سني ،ثم تفرغ للعملاخلا�ص.
 �أ�س�س امل�ؤ�س�سة العربية العاملية للكهرباء وامليكانيك ،وامل�ؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاوالت. رئي�س �شركة عوين وب�شار �شاكر (ال�سعودية). رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الهند لل�سياحة والتجارة (ال�ضفة الغربية). ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار.ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية.- 11 -

املهند�س  /״حممد مازن״ �شفيق ر�ضا الأن�صاري:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة  /املدير العام
تاريخ امليالد1935 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة عني �شم�س  /م�صر .1962اخلربات العملية:
 مهند�س يف الإدارة الهند�سية – وزارة املعارف  /ال�سعودية .1963 مهند�س موقع ملدينة امللز ال�سكنية  /الريا�ض  /املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1966-1964 مدير فرع الريا�ض  /املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1968-1966 مدير فروع املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1970-1968 �شريك يف املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1972-1971 �شريك يف امل�ؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاوالت  /ال�سعودية .1989-1973 رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة هوازن التجارية.ال�سيدة  /رمي م�ضر حممد بدران ممثل ال�شركة الأولى للتعليم:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1963 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س �أدب �إجنليزي و�إدارة الأعمال – اجلامعة الأردنية  /الأردن .1985 ماج�ستري يف االقت�صاد الدويل والدرا�سات ال�شرق �أو�سطية – جامعة جونز هوبكنز  /الواليات املتحدة الأمريكية .1990اخلربات العملية:
 ع�ضو جمل�س النواب ال�ساد�س ع�شر. رئي�س جلنة تنمية اال�ستثمار يف الدول العربية  /جمل�س الوحدة االقت�صادية يف جامعة الدول العربية. ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأولى للتعليم امل�ساهمة العامة  /الكويت. رئي�س هيئة مديرين � /شركة احلرة لإدارة وتطوير امل�شاريع. ع�ضو غرفة جتارة عمان. رئي�س اجلمعية الأردنية الأفريقية للأعمال. رئي�س �شبكة �سيدات الأعمال (املينا). ع�ضو يف العديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات غري الربحية املحلية والإقليمية. م�ؤ�س�س ورئي�س �سابق ملتقى الن�ساء العاملي  -الأردن.- 12 -

املهند�س  /ع�صام جوهر علي اجلمايل:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1935 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س هند�سة معمارية (املعهد العايل ال�صناعي) – جامعة حلوان  /م�صر .1962اخلربات العملية:
 رئي�س املنطقة ال�شمالية بتخطيط املدن  /ال�سعودية. �ضابط ات�صال ومن�سق ال�شركات العاملة يف البنية التحتية ملدينة جدة  /ال�سعودية. م�س�ؤول عن التن�سيق لتخطيط املدن يف املنطقة الغربية  /ال�سعودية. رئي�س الق�سم الهند�سي يف بلدية املدينة املنورة  /ال�سعودية .1965 مدير مكتب هند�سي يف جدة  /ال�سعودية.الدكتور  /خليل �صالح عارف عزوقة:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1940 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س طب وجراحة  -جامعة الإ�سكندرية  /م�صر.1965 دبلوم �أمرا�ض قلب و�أوعية دموية – جامعة فيينا  /النم�سا .1985اخلربات العملية:
 ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية. اخت�صا�صي �أمرا�ض باطنية.املهند�س  /عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1936 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س هند�سة مدنية – اجلامعة الأمريكية يف بريوت  /لبنان .1959 ماج�ستري هند�سة مدنية – جامعة بريدو  /و�ست الفايت � /إنديانا يف الواليات املتحدة الأمريكية .1961اخلربات العملية:
 �شريك م�ؤ�س�س ،ومدير عام املكتب العربي /مهند�سون وم�ست�شارون عام  1968حتى عام .2016 ع�ضو املجل�س الوطني اال�ست�شاري  /الأردن عام .1984-1980- 13 -

 نائب نقيب املهند�سني الأردنيني عام .1975 نقيب املهند�سني الأردنيني عام .1980 ع�ضو اللجنة امللكية للتطوير الإداري عام .1985-1984 ع�ضو اللجنة امللكية للجامعة الها�شمية عام .1998-1991 وزير الأ�شغال عام .1984-1980 وزير تخطيط عام .1990-1989 ع�ضو غرفة التحكيم العربية للعقود الهند�سية ،والإن�شائية منذ ت�أ�سي�سها عام  1993ولتاريخه ،ورئي�ساً للغرفةللفرتة من عام .2003-1997
 رئي�س جمل�س �إدارة عدة �شركات م�ساهمة عامة يف فرتات �سابقة ،منها� :شركة البوتا�س العربية ،و�شركة برومنيالأردن ،وال�شركة الأردنية ل�صناعات البحر امليت و�شركة الكهرباء الوطنية و�شركة البرتول الوطنية.
املهند�س  /״حممد ه�شام״ ״حممد مازن״ �شفيق الأن�صاري:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1967 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة الواليات املتحدة الأمريكية الدولية لأوروبا  /بريطانيا .1993اخلربات العملية:
 مهند�س موقع يف ال�شركة الوطنية لل�صناعات الهند�سية املتعددة 1994-1993 مهند�س �صيانة يف جامعة البرتا 1996-1995 مدير اخلدمات وال�صيانة يف جامعة البرتا 2003-1996 مدير عام ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائيةال�سيد � /أ�سعد داود �إبراهيم الدي�سي ممثل �شركة الأمني لال�ستثمار:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1943 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �سيا�سية  /جامعة بريوت العربية لبنان .1970اخلربات العملية:
 مدير ال�سوق املركزي  /الكويت .1972-1971 مدير حمالت الدي�سي التجارية .1983-1972- 14 -

 مدير عام �شركة عمان لال�ستثمارات والأوراق املالية .2003-1986 مدير عام �شركة الأمني لال�ستثمار  2003ولغاية تاريخه. ع�ضو منتدب لإدارة �شركة عمان لال�ستثمارات والأوراق املالية  ،2003ولغاية تاريخه. ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدد من ال�شركات الأردنية.الدكتور  /״حممد فهمي״ ״حممد خليل״ فهمي اجلعربي ممثل �شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1964 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س �إدارة مالية – جامعة الإ�سراء  /الأردن .2005 ماج�ستري �إدارة �أعمال – جامعة ال�شرق الأو�سط  /الأردن .2011 دكتوراه اقت�صاد وم�صارف �إ�سالمية  /جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية .2016 حا�صل على �شهادة .CIPAاخلربات العملية:
 عمل يف �أق�سام البنك الإ�سالمي من عام  1988ولغاية 1992 موظف يف دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام  1992ولغاية 2007 م�ساعد مدير دائرة التدقيق الداخلي وال�شرعي للبنك الإ�سالمي من عام  2008ولغاية .2010 مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام  2010ولغاية .2018/2 م�ساعد مدير عام البنك الإ�سالمي الأردين منذ  2018/3ولغاية تاريخه. ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة املركز الأردين للتجارة الدولية.ال�سيد  /خليل خلوى عبد احلكيم الدويك اعتباراً من :2018/08/01
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1950 :
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س اقت�صاد وجتارة تخ�ص�ص �إدارة االعمال من اجلامعة الأردنية عام .1974اخلربات العملية:
 البنك العربي املحدود من عام  1974ولغاية .1979 البنك العربي الوطني يف ال�سعودية من عام  1980ولغاية .2014 مدير املركز الرئي�سي. مدير �إقليمي للمنطقة الغربية. رئي�س امل�صرفية املتميزة للبنك العربي الوطني.- 15 -

 م�ؤ�س�س يف جامعة فل�سطني االهلية  -بيت حلم. م�ؤ�س�س يف العديد من ال�شركات الأردنية. �شريك وم�ؤ�س�س مل�صنع الدويك للت�شكيالت الزجاجية واالملنيوم يف اململكة العربية ال�سعودية.* �أ�سماء ورتب �أ�شخا�ص الإدارة العليا والنبذة التعريفية اخلا�صة بهم:

ال�سيد  /مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة ممثل البنك الإ�سالمي الأردين:
املن�صب :رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1941 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:

 ماج�ستري �إدارة �أعمال  – 1979جامعة �سان فران�سي�سكو  /الواليات املتحدة الأمريكية.اخلربات العملية:

 عمل يف امل�صارف التقليدية منذ �شهر  1961/5حتى �شهر .1980/5 التحق بالعمل يف البنك الإ�سالمي الأردين منذ  1980/6/1وي�شغل حالياً من�صب الرئي�س التنفيذي  /املدير العام للبنك. رئي�س جمل�س �إدارة ،وع�ضو جمل�س �إدارة العديد من ال�شركات امل�ساهمة العامة واخلا�صة� :صناعية ،وتعليمية،وا�ستثمارية وت�أمينية.
 ع�ضو جمل�س �إدارة يف املجل�س العام للبنوك الإ�سالمية. ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمعية رجال الأعمال الأردنية. رئي�س �سابق جلمعية البنوك يف الأردن وع�ضو جمل�س �إدارة حايل. ع�ضو يف العديد من اللجان واجلمعيات اال�ستثمارية واالجتماعية والإن�سانية والدولية.املهند�س  /عوين زكي �شاكر الأ�سري ممثل �شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة:
املن�صب :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1935 :م
اجلن�سية :ال�سعودية
ال�شهادات العلمية:

 بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة القاهرة  / 1960م�صراخلربات العملية:

 عمل لدى �شركة امل�شروعات والتجارة  /عبد اهلل العنقري و�شركاه ملدة  14عاما رئي�ساً للمهند�سني ثم تفرغ للعملاخلا�ص.
 �أ�س�س امل�ؤ�س�سة العربية العاملية للكهرباء وامليكانيك ،وامل�ؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاوالت. رئي�س �شركة عوين وب�شار �شاكر (ال�سعودية). رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الهند لل�سياحة والتجارة (ال�ضفة الغربية).- 16 -

 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار.ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائيةاملهند�س « /حممد مازن» �شفيق ر�ضا الأن�صاري:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة  /املدير العام
تاريخ امليالد1935 :م
اجلن�سية :الأردنية
ال�شهادات العلمية:

 بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة عني �شم�س  /م�صر .1962اخلربات العملية:

 مهند�س يف الإدارة الهند�سية – وزارة املعارف  /ال�سعودية .1963 مهند�س موقع ملدينة امللز ال�سكنية  /الريا�ض  /املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1966-1964 مدير فرع الريا�ض  /املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1968-1966 مدير فروع املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1970-1968 �شريك يف املكتب اال�ست�شاري الهند�سي  /ال�سعودية .1972-1971 �شريك يف امل�ؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاوالت  /ال�سعودية .1989-1973 رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية. رئي�س جمل�س �إدارة �شركة هوازن التجارية.رابع ًا �-أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم بن�سبة  %5ف�أكرث:

اال�ســم

 2018/12/31الن�سبة

2017/12/31

الن�سبة

1

״حممد مازن" �شفيق ر�ضا الأن�صاري

4,472,000

28%

4,471,021

28%

2

البنك الإ�سالمي الأردين

2,445,823

15%

2,442,054

15%

3

عوين بن زكي بن �شاكر الأ�سري

2,174,206

14%

223,909

1.4%

4

ال�شركة الأولى للتعليم

1,500,000

9%

1,500,000

9%

5

�شركة الثنيان لتطوير وت�سويق العقار

1,158,095

7%

1,158,095

7%

الرقم

خام�س ًا -الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها:
• جمال ال�شركة ينح�صر يف اال�ستثمار بالن�شاط التعليمي ،وهو ملكيتها جلامعة البرتا ،وال يوجد و�ضع تناف�سي
لل�شركة ،لأنها تعليمية ولي�س لديها �أعمال جتارية ،وجمال املناف�سة مرتبط بنتائج اجلامعة مع اجلامعات الأخرى.
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�ساد�س ًا -درجة االعتماد على موردين حمددين� ،أو عمالء رئي�سيني حمليا وخارجيا:
• ال يوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حمليا وخارجيا ي�شكلون  10%ف�أكرث من �إجمايل
امل�شرتيات �/أو املبيعات.
�سابع ًا -احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة� ،أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني
والأنظمة �أو غريها:
• ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة� ،أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها.
• ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت عليها ال�شركة.
ثامن ًا -القرارات ال�صادرة عن احلكومة� ،أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها �أثر مادي على عمل
ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية:
• ال يوجد �أي �أثر مادي على عمل ال�شركة� ،أو قدرتها التناف�سية نتيجة قرارات �صادرة عن احلكومة� ،أو املنظمات
الدولية ،والأثر هو ما ينتج على اجلامعة من قرارات حكومية لها عالقة بالتعليم ،وذلك باعتبار ا�ستثمار ال�شركة
ينح�صر يف اجلامعة.
• ال تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة ،ولهذا ال تقوم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية.
تا�سع ًا -الهيكل التنظيمي لل�شركة:

جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س
الإدارة
جلنـ ـ ـ ــة
التدقيـ ـ ـ ــق

املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

امل�ست�ش ـ ـ ــار
الق ـ ـ ـ ـ ـ ــانوين

الدائ ـ ـ ــرة
الإداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الدائـ ــرة
املـ ــاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

دائ ــرة
امل�سـ ـ ــاهمني

• اجلدول الآتي يبني عدد موظفي ال�شركة ،وجامعة البرتا اململوكة لل�شركة وفئات م�ؤهالتهم:
امل�ؤهل العلمي
دكتوراه
ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم
ثانوية عامة
دون الثانوية
املجموع

اجلامعة
217
73
163
62
35
139
689

• برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة لل�سنة املالية .2018
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ال�شركة
--3
1
--4

عا�شرا -املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة:
• ال يوجد خماطر تتعر�ض لها ال�شركة ،فقد مت يف ال�سنة املالية  2011االنتهاء من ت�سديد جميع التمويالت البنكية
الق�صرية وطويلة الأمد لل�شركة ،علماً ب�أن حقوق امل�ساهمني بلغت ( )37,722,033ديناراً كما يف .2018/12/31
حادي ع�شر �-أهم الإجنازات التي حققتها ال�شركة:
مبا �أن ن�شاط ال�شركة اال�ستثماري ينح�صر يف ملكيتها جلامعة البرتا ،ف�إن �أهم الإجنازات خالل �سنة  2018تتلخ�ص
فيما ي�أتي:
 .1ح�صلت اجلامعة على �شهادة االعتماد الأمريكي ( )ACPEلتخ�ص�ص ال�صيدلة.
 .2ح�صلت اجلامعة على �شهادة االعتماد الربيطاين من الدرجة الأولى ( )ASICق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها.
 .3مت االنتهاء من �إن�شاء مبنى ملحق لكلية ال�صيدلة والدرا�سات والأبحاث الدوائية.
 .4مت االنتهاء من �إن�شاء مبنى كلية الهند�سة.
 .5مت االنتهاء من �إن�شاء نظام البوابات االلكرتونية يف اجلامعة.
 .6مت االنتهاء من �إن�شاء مباين مواقف ال�سيارات اخلا�صة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية.
 .7مت �إن�شاء مظالت جديدة لبا�صات نقل الطلبة بجانب اال�ستاد الريا�ضي.
 .8بلغ جمموع الطلبة اخلريجني لدرجة البكالوريو�س واملاج�ستري للخم�سة �أعوام املا�ضية كما يف اجلدول �أدناه:
العام اجلامعي

عدد اخلريجني

2014

1,266

2015

1,310

2016

1,436

2017

1,615

2018

1,434

 بلغ العدد الكلي لأع�ضاء الهيئة التدري�سية املتفرغني ( )283على النحو الآتي:�أعداد الهيئة التدري�سية يف جامعة البرتا
البيان

حملة الدكتوراه

حملة املاج�ستري

املجموع

العام 2014

223

59

282

العام 2015

227

62

289

214

67

281

212

65

277

217

66

283

العام 2016
العام 2017
العام 2018
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 تبلغ الطاقة اال�ستيعابية العامة للجامعة ( )8024طالباً ح�سب معيار االعتماد العام )7664( ،طالباً لربامجالبكالوريو�س ،و( )360طالباً لربامج املاج�ستري يف اجلامعة ،يف حني بلغت الطاقة اال�ستيعابية اخلا�صة للجامعة
ح�سب االعتماد اخلا�ص للتخ�ص�صات لربناجمي البكالوريو�س واملاج�ستري ( )10135طالباً ،واجلدول الآتي يبني
�أعداد الطلبة يف اجلامعة للخم�سة �سنوات املا�ضية:

�أعداد الطلبـــة يف جامعـة البتـرا
ال�سنة

الف�صل الثاين

الف�صل ال�صيفي

الف�صل الأول

2014

7096

3868

7176

2015

7072

4011

7008

2016

7078

4343

6987

2017

7112

4431

7052

2018

7394

4642

7358

ثاين ع�شر -ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت يف ال�سنة املالية وال
تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي.
ثالث ع�شر -ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة:
• اجلدول الآتي يبني الأرباح املحققة واملوزعة ،و�صايف حقوق امل�ساهمني ،و�أ�سعار الأوراق املالية مقارنة لآخر خم�س
�سنوات:
2018

2017

2016

2015

2014

الأرباح املحققة بعد ال�ضريبة

7,032,644

7,052,936

7,172,621

6,008,570

6,819,639

الأرباح املوزعة

4,000,000

5,600,000

5,600,000

4,800,000

4,800,000

ن�سبة الأرباح املوزعة

25%

35%

35%

30%

30%

�صايف حقوق امل�ساهمني

37,722,033

36,289,389

34,836,453

32,463,832

31,255,262

5.79

6.02

5.85

6.26

5.99

البيــان

�سعر الإغالق يف نهاية ال�سنة  /دينار
�أردين

رابع ع�شر -حتليل للمركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها يف ال�سنة املالية:
• يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة (� )16,000,000ستة ع�شر مليون �سهم  /دينار وكانت حقوق امل�ساهمني ح�سب اجلدول
الآتي:
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2018

2017

2016

2015

2014

ر�أ�س املال

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

احتياطي �إجباري

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

�أرباح مرحلة

17,722,033

16,289,389

14,836,453

12,463,832

11,255,262

جمموع حقوق امل�ساهمني

37,722,033

36,289,389

34,836,453

32,463,832

31,255,262

البيـــــــان

• اجلدول الآتي حتليل لأهم الن�سب املالية:
2018

2017

2016

2015

2014

2

عائد ال�سهم الواحد (دينار)

0.440

0.441

0.448

0.376

0.426

م�ضاعف �سعر ال�سهم (مرة)

13.159

13.65

13.06

17.61

14.06

3

الأرباح قبل ال�ضريبة �إلى القيمة
ال�سوقية للأ�سهم

9.55%

9.18%

9.61%

7.53%

8.47%

4

العائد على اال�ستثمار

14.07%

14.60%

15.44%

13.78%

16.51%

6

العائد �إلى حقوق امل�ساهمني

18.64%

19.44%

20.59%

18.51%

21.82%

ن�سبة امللكية

75.45%

75.13%

75.00%

74.47%

75.69%

7

املوجودات الثابتة �إلى حقوق امل�ساهمني

102.73%

98.35%

91.64%

92.21%

88.72%

8

ن�سبة التداول

93.87%

104.97%

125.08%

122.71%

134.52%

25%

35%

35%

30%

30%

البيـــــــان

الرقم
1

5

9

ن�سبة توزيع الأرباح

خام�س ع�شر -التطورات امل�ستقبلية املهمة ،واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة:

 اال�ستمرار يف دعم اجلامعة و�إدارتها ،مع املحافظة على حقوق امل�ساهمني والتزامات ال�شركة جتاه الآخرين. ا�ستكمال �إن�شاء مبنى تو�سعة ل�سكن الطالبات. ا�ستكمال تو�سعة م�شروع نظام الطاقة ال�شم�سية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة ( )1,5ميجاواط با�ستخداماخلاليا الكهرو�ضوئية.
 اال�ستمرار يف تطوير وحت�سني املوقع العام للجامعة. اال�ستمرار يف جتديد �أ�سطول احلافالت اخلا�صة بنقل الطالب. �صيانة عامة ملباين اجلامعة وحتديثها. -تزويد بع�ض الكليات مبولدات احتياطية للطاقة الكهربائية للحفاظ على �سالمة الأجهزة.

�ساد�س ع�شر �-أتعاب مدققي ح�سابات ال�شركة:
• مدقق ح�سابات ال�شركة هو ال�سيد � /أمني �سمارة (�إجازة رقم  )481من ال�سادة املهنيون العرب�-أع�ضاء يف جمموعة
جنيف الدولية -وقد كانت �أتعابهم ( )16,240ديناراً �شاملة �ضريبة املبيعات املقررة من احلكومة.
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�سابع ع�شر -توزيع الأوراق املالية اململوكة يف ال�شركة ح�سب معايري الإف�صاح:
• عدد الأوراق املالية اململوكة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثليهم :
الرقم

اال�ســـــــــم

املن�صــــــب

اجلن�سية

2018/12/31

2017/12/31

1

البنك الإ�سالمي الأردين

رئي�س جمل�س
الإدارة

الأردنية

2,445,823

2,442,054

ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة ممثل
البنك الإ�سالمي الأردين

رئي�س جمل�س
الإدارة

الأردنية

30,000

30,000

�شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة

نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

ال�سعودية

10,000

1,960,297

املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري ممثل �شركة
عوين وب�شار �شاكر املحدودة

نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

ال�سعودية

2,174,206

223,909

3

املهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�ضا الأن�صاري

ع�ضو جمل�س
�إدارة  /املدير العام

الأردنية

4,472,000

4,471,021

4

ال�شركة الأولى للتعليم

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الكويتية

1,500,000

1,500,000

الفا�ضلة رمي م�ضر حممد بدران ممثل
ال�شركة الأولى للتعليم

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

0

0

5

املهند�س ع�صام جوهر علي اجلمايل

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

791,565

788,015

6

املرحوم الدكتور مو�سى حممد مو�سى املعطي

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

10,000

450,000

7

الدكتور خليل �صالح عارف عزوقة

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

117,000

114,000

8

املهند�س عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

40,000

40,000

9

املهند�س ״حممد ه�شام״ ״حممد مازن״
الأن�صاري

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

30,000

30,000

10

�شركة الأمني لال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

244,700

243,200

ال�سيد �أ�سعد داود �إبراهيم الدي�سي ممثل
�شركة الأمني لال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

0

0

�شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

10,000

10,000

الدكتور ״حممد فهمي״ ״حممد خليل״ فهمي اجلعربي
ممثل �شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

0

0

ال�سيد خليل خلوى عبد احلكيم الدويك

ع�ضو جمل�س
�إدارة

الأردنية

121,905

121,905

2

11

12
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• الأوراق املالية اململوكة من �أ�شخا�ص الإدارة العليا.
الرقم

اال�سم

املن�صب

2018/12/31

2017/12/31

1

ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة ممثل
البنك الإ�سالمي الأردين

رئي�س جمل�س
الإدارة

30,000

30,000

2

املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري ممثل �شركة
عوين وب�شار �شاكر املحدودة

نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

2,174,206

223,909

3

املهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�ضا الأن�صاري

املدير العام

4,472,000

4,471,021

• 	ال يوجد �أي �أ�سهم مملوكة من �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
• 	ال يوجد �أي �أ�سهم مملوكة لأقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا.
• 	ال يوجد �أي �أ�سهم مملوكة لل�شركات امل�سيطر عليها من �أ�شخا�ص الإدارة العليا.
• 	ال يوجد �أي �أ�سهم مملوكة لل�شركات امل�سيطر عليها من �أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا.

ثامن ع�شر -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الرقم

اال�ســـــم

مكاف�أة عن

11,000

املن�صب

�سنة 2017

رئي�س جمل�س الإدارة

5,000

6,000

نائب رئي�س جمل�س
الإدارة
ع�ضو جمل�س
الإدارة /املدير العام

5,000

6,000

11,000

5,000

6,000

11,000

5,000

6,000

11,000

1

ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة

2

املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري

3

املهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�ضا
الأن�صاري

4
5

ال�سيدة رمي م�ضر حممد بدران

ع�ضو جمل�س الإدارة

املهند�س ع�صام جوهر علي اجلمايل
املرحوم الدكتور مو�سى حممد مو�سى املعطي.
لغاية 2018/7/19
الدكتور خليل �صالح عارف عزوقة
املهند�س عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

6

بدل
تنقالت
�سنة 2018

�إجمايل
املزايا
ال�سنوية

6,000

11,000

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

3,500

8,500

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000
5,000

6,000

11,000

9

املهند�س ״حممد ه�شام״ ״حممد مازن״
�شفيق الأن�صاري

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

6,000

11,000

10

ال�سيد �أ�سعد داود �إبراهيم الدي�سي

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

6,000

11,000

11

الدكتور ״حممد فهمي״ ״حممد خليل״
فهمي اجلعربي

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

6,000

11,000

12

ال�سيد خليل خلوى عبد احلكيم الدويك.
اعتبار ًا من 2018/8/1

ع�ضو جمل�س الإدارة

--

2,500

2,500

7
8
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6,000

11,000

مزايا ومكاف�آت �أ�شخا�ص الإدارة العليا املدفوعة يف �سنة :2018
الرقم

اال�س ـ ــم

1

املهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�ضا
الأن�صاري

املن�صب

البي ـ ــان

ال يتقا�ضى املدير العام �أي �أتعاب مقابل
املدير العام
�إدارته لل�شركة

تا�سع ع�شر -بيان بالتربعات:
• تربعت �إدارة ال�شركة مببلغ ( )100.000مائة �ألف دينار لدعم �صندوق م�ساعدة الطلبة املحتاجني يف
جامعة البرتا ،بداية ال�سنة املالية .2018
ع�شرون -العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة� ،أو
ال�شقيقة� ،أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو �أع�ضاء املجل�س� ،أو املدير العام� ،أو �أي موظف يف
ال�شركة �أو �أقاربهم:
•	ال يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة� ،أو
رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو �أع�ضاء املجل�س� ،أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة� ،أو �أقاربهم.
واحد وع�شرون -م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع:
• حماية البيئة:
 مت ا�ستبدال جميع وحدات الإنارة الداخلية واخلارجية للجامعة بوحدات �إنارة نوع ( )LEDموفرة للطاقة. مت البدء مب�شروع تو�سعة نظام طاقة �شم�سية لتوليد طاقة كهربائية بقدرة ( )1,5ميجاواط با�ستخداماخلاليا الكهرو�ضوئية.
 مت زراعة �أكرث من � 1300شجرة زينة يف خمتلف امل�ساحات اخل�ضراء يف اجلامعة من ممرات و�شوارع.• خدمة املجتمع:
 .1تنظيم مباراة ودية بخما�سي كرة القدم ،بني فريق �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة ،وفريق م�ؤ�س�سة
الإذاعة والتلفزيون.
� .2أهدت مكتبة جامعة البرتا  25عنواناً كدعم �إلى مكتبة مدر�سة مرج احلمام الأو�سط الأ�سا�سية املختلطة.
 .3رعاية امل�سابقات الفنية والريا�ضية والثقافية بني املدار�س وتخ�صي�ص اجلوائز التقديرية لها.
 .4قام نادي اجلامعة ب�إطالق “احلملة اخلريية ل�شهر رم�ضان” لتوزيع طرود متوينية على مراكز رعاية
الأيتام وجمعيات خريية.
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تقرير احلوكمة
ي�ؤمن جمل�س الإدارة ب�أهمية امل�ؤ�س�سية يف تطوير وحت�سني �أداء ونتائج �أعمال ال�شركة ،كما يتبنى �أف�ضل القواعد
واملعايري يف تطبيق وتفعيل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
�	.1أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليون:
الرقم

اال�س ـ ــم

1

البنك اال�سالمي االردين

2

�شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة

3

املهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�ضا
الأن�صاري

4

ال�شركة االولى للتعليم

املن�صب

ع�ضو
تنفيذي

ع�ضو غري
تنفيذي

ع�ضو
م�ستقل

ع�ضو
غري
م�ستقل

رئي�س جمل�س
الإدارة

ü

ü

نائب رئي�س جمل�س
الإدارة

ü

ü

ع�ضو جمل�س
الإدارة  /املدير
العام
ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

ü

ü

ü

5

املهند�س ع�صام جوهر علي اجلمايل

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

ü

6

الدكتور خليل �صالح عارف عزوقة

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

ü

7

املهند�س عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

ü

8

املهند�س ״حممد ه�شام״ ״حممد مازن״
�شفيق الأن�صاري

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

9

�شركة الأمني لال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

10

�شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

11

ال�سيد خليل خلوى عبد احلكيم
الدويك

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

ü
ü
ü
ü

 جميع الأع�ضاء حاليني وال يوجد �أع�ضاء م�ستقيلني با�ستثناء تعيني ال�سيد  /خليل الدويك ع�ضواً يف املجل�س بتاريخ 2018/8/1بدال من املرحوم الدكتور  /مو�سى املعطي.
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ج� .أ�سماء ممثلي �أع�ضاء جمل�س الإدارة االعتباريني:
الرقم

اال�س ـ ــم

املن�صب

1

ع�ضو
تنفيذي

ع�ضو
غري
تنفيذي

ع�ضو
م�ستقل

ع�ضو
غري
م�ستقل

ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة /
ممثل البنك الإ�سالمي الأردين
املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري  /ممثل
�شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة

رئي�س جمل�س
الإدارة

ü

ü

نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

ü

ü

3

ال�سيدة رمي م�ضر حممد بدران  /ممثل
ال�شركة الأولى للتعليم

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

ü

4

ال�سيد �أ�سعد داود �إبراهيم الدي�سي  /ممثل
�شركة الأمني لال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

5

الدكتور ״حممد فهمي״ ״حممد خليل״ فهمي اجلعربي
 /ممثل �شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار

ع�ضو جمل�س
الإدارة

ü

2

د .املنا�صب التنفيذية يف ال�شركة:
 املهند�س  /״ حممد مازن״ �شفيق ر�ضا الأن�صاري /املدير العام لل�شركة. ال�سيد � /سامر علي �أحمد الطيب  /املدير املايل لل�شركة.ه .ع�ضويات جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�ساهمة العامة الأخرى:

ال�سيد  /مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة ،ممثل البنك الإ�سالمي الأردين:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني الإ�سالمية. ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية ل�صناعة املوا�سري املعدنية. -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار.

املهند�س  /عوين زكي �شاكر الأ�سري ،ممثل �شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة:
 -ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار.

ال�سيد � /أ�سعد داود �إبراهيم الدي�سي ،ممثل �شركة الأمني لال�ستثمار:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار. ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية ل�صناعة املبيدات والأدوية البيطرية. ع�ضو جمل�س �إدارة املركز الأردين للتجارة الدولية.- 27 -

ü
ü

الدكتور  /״حممد فهمي״ ״حممد خليل״ فهمي اجلعربي ،ممثل �شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار:
 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة املركز الأردين للتجارة الدولية. ال يوجد ع�ضويات �أخرى لأع�ضاء جمل�س الإدارة الآخرين يف ال�شركات امل�ساهمة العامة.و .ا�سم �ضابط ارتباط احلوكمة:
 �سامر علي �أحمد الطيب.ز� .أ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:
 .1جلنة التدقيق.
 .2جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
 .3جلنة احلوكمة.
 .4جلنة �إدارة املخاطر.
ح� .أع�ضاء جلنة التدقيق ونبذة عن م�ؤهالتهم:
 .1ال�سيد  /ا�سعد داود �إبراهيم الدي�سي :رئي�س جلنة التدقيق
ال�شهادات العلمية:

 -بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �سيا�سية  /جامعة بريوت العربية لبنان .1970

اخلربات العملية:

 مدير ال�سوق املركزي  /الكويت .1972-1971 مدير حمالت الدي�سي التجارية .1983-1972 مدير عام �شركة عمان لال�ستثمارات والأوراق املالية .2003-1986 مدير عام �شركة الأمني لال�ستثمار  2003ولغاية تاريخه. ع�ضو منتدب لإدارة �شركة عمان لال�ستثمارات والأوراق املالية  ،2003ولغاية تاريخه. -ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدد من ال�شركات الأردنية.
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 .2الدكتور خليل �صالح عارف عزوقة :نائب رئي�س جلنة التدقيق
ال�شهادات العلمية:

 بكالوريو�س طب وجراحة  -جامعة الإ�سكندرية  /م�صر .1965 -دبلوم امرا�ض قلب واوعية دموية  -جامعة فيينا  /النم�سا .1985

اخلربات العملية:

 ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية . -اخت�صا�صي �أمرا�ض باطنية.

 .3الدكتور « /حممد فهمي» «حممد خليل» فهمي اجلعربي :ع�ضو جلنة التدقيق
ال�شهادات العلمية:

 بكالوريو�س �إدارة مالية – جامعة الإ�سراء  /الأردن .2005 ماج�ستري �إدارة �أعمال – جامعة ال�شرق الأو�سط  /الأردن .2011 دكتوراه اقت�صاد وم�صارف �إ�سالمية  /جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية .2016 -حا�صل على �شهادة .CIPA

اخلربات العملية:

 عمل يف �أق�سام البنك الإ�سالمي من عام  1988ولغاية .1992 موظف يف دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام  1992ولغاية .2007 م�ساعد مدير دائرة التدقيق الداخلي وال�شرعي للبنك الإ�سالمي من عام  2008ولغاية .2010 مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام  2010ولغاية .2018/2 م�ساعد مدير عام البنك الإ�سالمي الأردين منذ  2018/3ولغاية تاريخه. ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة املركز الأردين للتجارة الدوليةط� .أع�ضاء اللجان الأخرى:
او ًال :جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
 .1ال�سيد  /خليل الدويك ،رئي�س اللجنة.
 .2املهند�س  /ع�صام اجلمايل ،نائب رئي�س اللجنة.
 .3ال�سيدة  /رمي بدران ،ع�ضواً.
ثاني ًا :جلنة احلوكمة:
 .1املهند�س  /عوين امل�صري ،رئي�س اللجنة.
 .2املهند�س  /ع�صام اجلمايل ،نائب رئي�س اللجنة.
 .3املهند�س  /״حممد ه�شام״ الأن�صاري ،ع�ضواً.
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ثالث ًا :جلنة �إدارة املخاطر:
 .1املهند�س  /عوين امل�صري ،رئي�س اللجنة.
 .2الدكتور  /خليل عزوقة ،نائب رئي�س اللجنة.
 .3املهند�س  /״حممد مازن״ االن�صاري ،ع�ضواً.
ي .عدد اجتماعات كل من اللجان خالل �سنة 2018

 اجتمعت جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة خم�سة اجتماعات خالل �سنة  2018بح�ضور جميع الأع�ضاءبا�ستثناء االجتماع الثاين اعتذر عن عدم احل�ضور الدكتور /خليل عزوقة.
 اجتمعت جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�س الإدارة اجتماعني خالل �سنة  2018بح�ضور جميع الأع�ضاء.اجتمعت جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة اجتماعني خالل �سنة  2018بح�ضور جميع الأع�ضاء.ك .عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدققي احل�سابات اخلارجي خالل �سنة .2018
 -اجتمعت جلنة التدقيق مع مدققي احل�سابات اخلارجي خالل �سنة  2018اجتماعاً واحداً فقط.
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ل .عدد اجتماعات جمل�س الإدارة خالل �سنة 2018

 عقد جمل�س �إدارة ال�شركة �ستة اجتماعات خالل �سنة .2018 بيان الأع�ضاء احلا�ضرين لالجتماعات كالآتي:اال�ســـــم

الرقم

عدد ح�ضور
اجلل�سات

1

ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة

6

2

املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري

6

3

املهند�س ״حممد مازن״ �شفيق ر�ضا الأن�صاري

6

4

ال�سيدة رمي م�ضر حممد بدران

5

5

املهند�س ع�صام جوهر علي اجلمايل

6

6

الدكتور خليل �صالح عارف عزوقة

6

7

املهند�س عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري

5

8

املهند�س ״حممد ه�شام״ ״حممد مازن״ �شفيق الأن�صاري

6

9

ال�سيد �أ�سعد داود ابراهيم الدي�سي

6

10

الدكتور ״حممد فهمي״ ״حممد خليل״ فهمي اجلعربي

6

11

ال�سيد خليل خلوى عبد احلكيم الدويك .اعتبار ًا من

1

2018/08/01

رئي�س جمل�س الإدارة
مو�سى عبد العزيز �شحادة
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ال�سادة امل�ساهمون الكرام ،،،
عم ً
ال ب�أحكام قانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يو�صي جمل�س الإدارة �إلى هيئتكم املوقرة النظر يف الأمور
الآتية املدرجة على جدول �أعمال هذا االجتماع واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها ،وهي كما ي�أتي:
 -1تالوة وقائع حم�ضراالجتماع العادي ال�سابق للهيئة العامة.
 -2اال�ستماع �إلى تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة حول البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املالية .2018
 -3مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة لعام  ،2018وخطتها امل�ستقبلية لعام  2019وامل�صادقة عليها.
 -4مناق�شة ميزانية ال�شركة كما يف  ،2018/12/31وبيان الدخل لل�سنة املنتهية يف  2018/12/31وامل�صادقة عليها.
� -5إقرار توزيع الأرباح على امل�ساهمني بن�سبة  %25من ر�أ�س املال ح�سب تو�صية جمل�س الإدارة وتدوير باقي الأرباح
لل�سنة القادمة .
 -6امل�صادقة على قرار جمل�س الإدارة بتعيني ال�سيد  /خليل خلوى عبد احلكيم الدويك ع�ضواً يف جمل�س �إدارة ال�شركة
بدي ً
ال عن املرحوم الدكتور مو�سى حممد مو�سى املعطي ح�سب �أحكام قانون ال�شركات املادة (.)150
� -7إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية ال�سابقة  2018ح�سب �أحكام قانون ال�شركات.
 -8انتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية  2019وحتديد �أتعابهم� ،أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديدها.
� -9أية �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال ،ح�سب �أحكام قانون ال�شركات.

ال�سادة امل�ساهمون الكرام:
وختاماً ،ف�إنه ي�سر جمل�س الإدارة �أن ي�شكركم على ح�ضوركم هذا االجتماع متوجهني �إلى اهلل العلي العظيم باحلمد
والثناء ،ون�س�أله �سبحانه العون ودوام التوفيق وعليه نتوكل وبه ن�ستعني فيما ن�سعى �إليه من �أهداف وغايات ،متمنني
لكم ول�شركتكم املوقرة كل اخلري والتوفيق ب�إذن اهلل.
جمل�س الإدارة
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