شركة البطاقات العالمية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -األردن
تقرير مجلس اإلدارة السنوي والقوائم المالية
للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31
ص  .ب 926974 .
عمان  11190األردن
هاتف5660 660 :
فاكس5650 822 :

1

حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم

2

حضرة صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني ولي العهد

3

شركة البطاق ات العالمية

المساهمة العامة المحدودة
عمان  -األردن

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
"بسم هللا الرحمن الرحيم"
حضرات السادة مساهمينا الكرام،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
تحية طيبة وبعد،،،
باسم مجلس إدارة شركة البطاقات العالمية م.ع.م .والعاملين فيها يسعدني أن أرحب بكم
وبسعادة مندوب مراقب الشركات أجمل ترحيب في هذا االجتماع السنوي الرابع عشر
والذي تم إعداده عمال بإحكام المادة ) (169من قانون الشركات رقم  22لعام 1997
وتعديالته ،ويسرنا أن نعرض على هيئتكم الموقرة التقرير السنوي لشركتنا متضمنا
انجازات الشركة وتطلعاتها المستقبلية و بياناتها المالية للسنة المنتهية في
.2019/12/31
و من اهم االنجازات التي حققتها الشركة خالل عام : 2019
 التوسع بإصدار بطاقات  Union Payالعالمية في األردن . تحديث االنظمة االلكترونية لمعالجة البطاقات. -محاولة التوسع في االعمال اقليميا.
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ان الخطط المستقبلية لعام  2020و للسنوات القادمة:
❖ تحديث االنظمة االلكترونية لمعالجة البطاقات.
❖ زيادة الدخل عن طريق التوسع.
❖ العمل على دخول شركاء استراتيجيين.
و ختاما و باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة نتوجه إلى السادة
المساهمين الكرام وإلى سعادة مندوب مراقب عام الشركات وهيئة األوراق المالية والى
كافة اإلخوة و االخوات العاملين في الشركة وعمالئنا الكرام بالشكر الجزيل على
جهودهم المخلصة لنجاح الشركة وتقدمها.
وفقنا هللا جميعا لخدمة هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن
الحسين المعظم.

المهنـدس مكـرم العلمـي
رئيـس مجلـس اإلدارة
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استناداً لمتطلبات و تعليمات االفصاح  ،فقد تم االلتزام ببنود القواعد االرشادية و
تطبيق قواعد الحوكمة  ،وعليه نورد ما يلي:
 -1أنشطة الشركة الرئيسية
تم بحمد هللا البدء بإصدار بطاقات  Union Payالعالمية في األردن .والعمل على
تفعيل غايات الشركة االخرى لزيادة ايرادات الشركة.
 -2أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين في كل منها
يقع المركز الرئيسي للشركة في شارع عبد الوهاب المجالي  ،الشميساني – عمان
ص.ب 926974 .عمان  11190االردن
هاتف 00962 6 5660660 :
فاكس00962 6 5650822 :
بلغ عدد الموظفين كما في  )9( 31.12.2019موظفا:
فئات مؤهالت الموظفين
ماجستير
0

بكالوريوس
6

دبلوم
0

توجيهي فما دون
3

المجموع
9

برامج التدريب و التأهيل
ال يوجد

 -3حجم االستثمار الرأسمالي
بلغ رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع ) (16,077,716دينار /سهم كما في .2019/12/31
بلغ صافي القيمة االجمالية للمتلكات و المعدات ( )935,941دينار.
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 -4الشركات التابعة
تم بتاريخ  7تشرين الثاني  2010تأسيس شركة األرقام العالمية كشركة ذات مسؤولية محدودة في
المملكة األردنية الهاشمية برأسمال بلغ  30,000دينار/سهم ,ومن أهم غاياتها تقديم خدمات الرسائل
النصية و خدمات التكاليف المضافة.
تمتلك شركة البطاقات العالمية  %100من رأسمال الشركة.
أعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية

نبذة تعريفية عن كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس االدارة /ممثل الشركة العالمية
للوساطة واالسواق المالية

الدكتور المهندس محمد أحمد خليل عمرو

نائب رئيس مجلس االدارة

جورج جاك خياط

عضو لغاية 2019/06/12

جودت خليل العلمي

عضو  -ممثل شركة الروشة للتجارة
واالستثمار

انس محمود الشلبي

عضو -ممثل شركة اساس للصناعات
الخرسانية

مروان سليم خيرالدين

عضو

منصور أكرم العلمي

عضو

أشرف عمر أمين ابراهيم

عضو  -ممثل شركة سهيل جميل المعشر
واخوانه

خليل مكرم العلمي

عضو – مدير عام لغاية 2019/09/11

المدير العام

السيد شادي طالل عبد العزيز -قائم باعمال المدير
العام اعتبارا من .2019/09/12

مدقق الحسابات الخارجي

السادة المترابطون لتدقيق الحسابات

المستشار القانوني

السادة مكتب عمان لالعمال القانونية.

المستشار الضريبي

السادة مكتب المستشار ايمن ابو يحيى.

نبذة تعريفية عن كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
شادي طالل عبدالعزيز

مدير التكنولوجيا و المعلومات  -قائم باعمال المدير العام
اعتبارا من 2019/09/12

مها ابراهيم الشلة

مدير خدمة العمالء

رأفت صالح الدين النوباني

مدير مالي
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أعضاء مجلس اإلدارة
• السيد مكرم خليل ابراهيم العلمي
رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية 29.04.2018:
تاريخ الميــالد 1954:
المؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة مدنية
اسـم الجامعــة  :جامعة بوردو – الواليات المتحدة األمريكية
تاريخ التخرج 1978:
الخبرات العملية :
• رئيس مجلس ادارة شركة البطاقات العالمية
• رئيس مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية.
• رئيس مجلس إدارة و مدير عام الشركة العالمية للوساطة و األسواق المالية.
• رئيس مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص
• عضو مجلس ادارة شركة باطون لصناعة الطوب و البالط المتداخل
• مهندس في مؤسسة اإلسكان
• السيد محمد أحمد خليل عمرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية 29.04.2018 :
تاريخ الميالد 1953:
المؤهل العلمي :دكتوراة هندسة ميكانيكية
سنة التخرج 1982:
اسم الجامعة :معهد كييف للتكنولوجيا
الخبرات العملية :
• نائب رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة في المجلس األعلى للعلوم
والتكنولوجيا.
• رئيس قسم القياس والمعايرة وطاقة الرياح في الجمعية العلمية الملكية.
• نائب المدير العام في شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية.
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• السيد جورج جاك جورج خياط
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 2019/06/12 -29.04.2018 :
تاريخ الميالد1961 :
المؤهل العلمي :هندسة زراعية
اسم الجامعة :جامعة جورجيا – الواليات المتحدة األمريكية
تاريــخ التخرج1982 :
الخبرات العملية:
• نائب رئيس مجلس االدارة و المدير العام لشركة مجمع الضليل الصناعي
• نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي للصناعات الغذائية
• السيد جودت خليل ابراهيم العلمي
عضو مجلس إدارة  /ممثل السادة شركة الروشة لالستثمار و التجارة
تاريخ العضوية 29.04.2018 :
تاريخ الميــالد 1949:
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال
اســم الجامعـة :جامعة ايداهو – الواليات المتحدة األمريكية
تاريــخ التخرج 1973:
الخبرات العملية:
• عمل في الصرافة واالستثمارات والتجارة الحرة منذ تخرجه
• عضو مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص
• عضو مجلس ادارة شركة باطون لصناعة الطوب و البالط المتداخل
• عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة و األسواق المالية.
• السيد مروان سليم اسماعيل خيرالدين
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 29.04.2018 :
تاريــخ الميالد 1968 :
المؤهل العلمي :ماجستر علوم مالية ومصرفية
اســــم الجامعة :جامعة كولومبيا – الواليات المتحدة األمريكية
تاريــخ التخرج 1989:
الخبرات العملية:
• مدير عام و شريك بنك الموارد اللبناني – بيروت ،لبنان
• محاضر في الجامعة األمريكية في بيروت
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• السيد أنس محمود الشلبي
عضو مجلس إدارة  /ممثل شركة اساس للصناعات الخرسانية
تاريخ العضوية 29.04.2018 :
تاريــخ الميالد 1952:
المؤهل العلمي :ماجستير هندسة ميكانيكية
اســــم الجامعة :جامعة لندن – بريطانيا
تاريــخ التخرج 1976:
الخبرات العملية:
عمل في مجال استثمارات البترول في اإلمارات العربية المتحدة
• السيد منصور أكرم بدوي العلمي
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 29.04.2018 :
تاريخ الميالد1953 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة كيميائية ,جامعة نيو كاسل البريطانية
الخبرات العملية:
• مدير عام مجموعة البواردي في اإلمارات العربية المتحدة
• السيد اشرف عمر امين ابراهيم
عضومجلس ادارة  /ممثل السادة شركة سهيل جميل المعشر و اخوانه.
تاريخ العضوية 29.04.2018 :
تاريخ الميالد 1985:
المؤهل العلمي :بكالوريوس انظمة معلومات محاسبية
سنة التخرج 2008:
اسم الجامعة :جامعة البلقاء التطبيقية
الخبرات العملية :
• ضابط امتثال للشركة العالمية للوساطة و السواق المالية.
• مشرف اداري في مجموعة امريكانا
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• السيد خليل مكرم خليل العلمي
عضو مجلس إدارة – مدير عام لغاية 2019/09/11
تاريخ العضوية 29.04.2018 :
تاريخ الميالد1977 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد ،ماجستير إدارة أعمال ،مستشار مالي مرخص من
هيئة األوراق المالية األمريكية
اسـم الجامعــة  :جامعة بوردو – الواليات المتحدة األمريكية  ،الجامعة األمريكية في
بيروت
تاريخ التخرج2006 ، 1999:
الخبرات العملية:
• مستشار مالي )2000-2001( American Express -
• رئيس دائرة الوساطة في شركة التعاون العربي لالستثمارات المالية(2001-
)2002
• عضو مجلس ادراة شركة الباطون الجاهز و التوريدات األنشائية
• عضو مجلس ادارة باطون لصناعة الطوب و البالط المتداخل
• عضو مجلس ادارة ومدير عام شركة البطاقات العالمية من حزيران 2006
لتاريخه
أعضاء اإلدارة العليا
• السيد شادي طالل عبد العزيز عبد العزيز
مدير قسم التكنولوجيا والمعلومات – قائم باعمال المدير العام اعتبارا من  12.09.2019في
شركة البطاقات العالمية
تاريخ التعيين :حزيران 2004
تاريخ الميالد1978 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة الكترونية
اسـم الجامعــة  :جامعة دمشق
تاريخ التخرج2001 :
الخبرات العملية:
• مدير المشاريع في شركة "(2001-2004( "Soft Net
• مدير التكنولوجيا و المعلومات في شركة البطاقات العالمية من سنة  2004الى األن
• قائم باعمال المدير العام اعتبارا من  12.09.2019في شركة البطاقات العالمية الى
االن.
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• اآلنسة مها إبراهيم اسماعيل الشله
مدير خدمة العمالء في شركة البطاقات العالمية
تاريخ التعيين :تشرين األول 2000
تاريخ الميالد1975:
المؤهل العلمي :بكالوريوس علوم سياسية
اسـم الجامعــة  :الجامعة األردنية
تاريخ التخرج1997 :
الخبرات العملية:
• عملت في مجال التسويق في الشركة األردنية المتخصصة لالستثمارات و العقارات
()1998-2000
()2000-2004
• عملت في قسم خدمة العمالء في شركة البطاقات العالمية
• مدير قسم خدمة العمالء من سنة  2004الى األن

• السيد رأفت صالح الدين محمود النوباني
مدير مالي في شركة البطاقات العالمية
تاريخ التعيين :ايار 2017
تاريخ الميالد1988 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة
اسـم الجامعــة  :جامعة عمان االهلية
تاريخ التخرج2011 :
الخبرات العملية:
• محاسب في شركة البطاقات العالمية ()2014-2012
• محاسب رئيسي في شركة البطاقات العالمية ()2016-2014
• رئيس قسم المحاسبة في شركة توالن للتسويق االفضل ()2017-2016
• رئيس قسم المحاسبة في شركة البطاقات العالمية ()2018-2017
• مدير مالي في شركة البطاقات العالمية من سنة  2019الى االن
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 -5المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة:

اسم المساهم
الشركة العالمية للوساطة
و األسواق المالية
مروان سليم خيرالدين
وسيم سليم خيرالدين
شركة السعود المحدودة

عدد األسهم كما
في
2019/12/31

النسبة %

عدد األسهم كما في
2018/12/31

النسبة %

3,725,302

%23.17

3,725,302

%23.17

1,529,208
1,653,150
973,524

%9.51
%10.28
%6.05

1,529,208
1,653,150
973,524

%9.51
%10.28
%6.05

 -6الوضع التنافسي للشركة:
ال يوجد اي وضع تنافسي للشركة
 -7درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين (محليا ً وخارجياً) فـي حال كونذلك
يشكل ( )%10فأكثر من إجمالي المشتريات و /أو المبيعات أو اإليرادات على التوالي.
ال يوجد.
 -8وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجبالقوانين
واألنظمة أو غيرها مع اإلشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ،ووصف أليبراءات اختراع
أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.
ال يوجد
 -9وصف ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي علىعمل
الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية ،واإلفصاح عن تطبيق الشركة لمعاييرالجودة الدولية.
ال يوجد
14
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 -10المخاطر التي تتعرض الشركة لها
يقوم مجلس ادارة الشركة بادارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وضمان
استمرارية الشركة و الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
إن طبيعة عمل الشركة يعرضها لما يسمى بالمخاطر المرتبطة بطبيعة العمل والتي قد تنتج عن
ظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو فنية ويمكن أن تؤثر على االسواق المحلية و بالتالي على
مبيعات الشركة.
كما يمكن أن تخضع الشركة لمخاطر األئتمان  ،مخاطر السيولة  ،مخاطر أسعار الفائدة  ،مخاطر
أسعار العمالت األجنبية و مخاطر أسعار األسهم.
تعمل الشركة على الحد من المخاطراإلئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة
ووضع سقوف ائتمانية لعمالئها مع متابعة الديون غير المسددة.
كما تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل و موائمة آجال الموجودات و المطلوبات و األحتفاظ برصيد
كاف من النقد لتجنب مخاطر السيولة.
يتم تنويع استثمارات األسهم في عدة مناطق جغرافية و قطاعات اقتصادية للتقليل من اثر
التغير في اسعار األسهم.
 -11اإلنجازات التي حققتها الشركة واألحداث الهامة التي مرت على الشركة خالل السنة المالية:

و من اهم االنجازات التي حققتها الشركة خالل عام : 2019
 التوسع بإصدار بطاقات  Union Payالعالمية في األردن . تحديث االنظمة االلكترونية لمعالجة البطاقات. محاولة التوسع في االعمال اقليميا. -12األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن
النشاط الرئيسي للشركة.
ال يوجد.
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 -13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار
األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ،وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة
أيهما أقل وتمثيلها بيانيا ً ما أمكن ذلك.

البيان
صافي
األرباح
)الخسائر)
المحققة
األرباح
النقدية
الموزعة
صافي
حقوق
المساهمين
أسعار
األوراق
المالية

17

2019
JD

2018
JD

2017
JD

2016
JD

2015
JD

)(946,436

)(1,010,877

)(441,955

()382,286

201,734

0

0

0

0

0

13,428,924

14,447,348

15,936,528

16,562,840

17,925,889

0.12

0.14

0.19

0.22

0.24

 -14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية
فيما يلي ملخص الهم المؤشرات لعامي  2019و : 2018
#
1

المؤشرات المالية
اجمالي األيرادات التشغيلية

نســــبة النمو(اإلنخفــــاض) فــــي اجمــــالي
2
األيرادات التشغيلية
 3الربح من العمليات التشغيلية
 4نسبة مجمل الربح
 5صافي ربح (خسارة)السنة
 6حصة السهم من األرباح (الخسائر)
اجمالي المصاريف األدارية و العمومية بما
7
فيها منافع الموظفين
 8اجمالي موجودات الشركة
 9نسبة النمو في الموجودات
نســـبة اجمـــالي االلتزامـــات الـــى اجمـــالي
10
األصول
نسبة اجمالي الديون (التي تحمل فائدة) الى
11
اجمالي حقوق الملكية
نســبة صــافي قيمــة محفظــة أرصــدة حملــة
12
البطاقات الى اجمالي أصول الشركة

2019

2018

122,343

49,490

147.21%

250.8%

)(372,771
75.8%
)(946,436
)(.0589

)(678,756
36.2%
)(1,010,877
)(.0628

547,378

638,418

28,675,282
)%(0.97

28,957,166
)%(.021

% 53.17

% 50.1

% 80.0

% 71.3

% 76.3

% 75.6

 -15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة.

ان الخطط المستقبلية لعام  2020و للسنوات القادمة:
❖ تحديث االنظمة االلكترونية لمعالجة البطاقات.
❖ زيادة الدخل عن طريق التوسع.
❖ العمل على دخول شركاء استراتيجيين.
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 -16مقدار أتعاب التدقيق الخارجي للشركة.
يتولى تدقيق شركة البطاقات العالمية وشركتها التابعة (شركة االرقام العالمية لخدمة الرسائل النصية) السادة
شركة المترابطون لتدقيق الحسابات ،حيث بلغت أتعاب التدقيق السنوية ( )9,802دينارشامالً ضريبة
المبيعات.
 -17بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء
مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم ،والشركات
المسيطر عليها من قبل أي منهم ،كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة

* عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

مكرم خليل العلمي /ممثل
الشركة العالمية للوساطة
واالسواق المالية
الشركة العالمية للوساطة
و األسواق المالية
السادةشركة سهيل جميل
المعشر واخوانه
محمد احمد خليل عمرو
السادة شركة الروشة
لالستثمار والتجارة
جودت خليل العلمي/
ممثل شركة الروشة
لالستثمار و التجارة
خليل مكرم العلمي
مروان خيرالدين
السادة شركة اساس
للصناعان الخرسانية
أنس محمود الشلبي/
ممثل شركة اساس
للصناعان الخرسانية
جورج جاك خياط
منصور اكرم بدوي
العلمي
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المنصب

الجنسية

عدد األسهم
كما في
2019/12/31

عدد األسهم
كما في
2018/12/31

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها
كما في
2019/12/31

كما في
2018/12/31

رئيس
المجلس

أردني

5,460

5,460

-

-

عضو

أردني

3,725,302

3,725,302

-

-

عضو

أردني

100,118

100,118

-

-

نائب
رئيس
المجلس

اردني

5,000

5,000

-

-

عضو

أردني

5,460

5,460

-

-

أردني

62,324

324

-

-

عضو
عضو

أردني
لبناني

7,500
1,529,208

19,500
1,529,208

-

-

عضو

اردني

382,198

392,198

-

-

كندي

120,118

120,118

-

-

عضو

أردني

47725

82,725

-

-

عضو

أردني

12,010

12,010

-

-

* عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص األدارة العليا التنفيدية

االسم

.1خليل مكرم العلمي
.2شادي طالل عبدالعزيز

المنصب

الجنسية

عدد األسهم
كما في
2019/12/31

عدد األسهم
كما في
2018/12/31

المدير العام
مديرالتكنولوجيا و
المعلومات

عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها
كما في
2019/12/31

كما في
2018/12/31

أردني

7,500

19,500

-

-

أردني

6,004

6,004

-

-

* عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص األدارة العليا
التنفيدية
االسم

.1مريم منصور أكرم العلمي
.2الشريفة ندى فواز زبن آل عون
.3جيان جودت خليل العلمي
.4رود محمد أحمد عمرو
 .5عمر مكرم خليل العلمي
.6هيفاء جودت خليل العلمي
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المنصب
ابنة عضو
مجلس ادارة
زوجةعضو
مجلس ادارة
ابنة عضو
مجلس ادارة
ابنة عضو
مجلس ادارة
ابن رئيس
مجلس
االدارة
ابنة عضو
مجلس ادارة

الجنسية

عدد األسهم
كما في
2019/12/31

عدد األسهم كما في
2018/12/31

عدد األسهم المملوكة من
قبل الشركات المسيطر
عليها
كما في
2019/12/31

كما في
2018/12/31

أردني

100,000

100,000

-

-

أردني

1,090

1,090

-

-

أردني

5,306

5,306

-

-

أردني

381

381

-

-

اردني

25
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-

-

أردني

78,323

78,323

-

-

 -18المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارةالعليا ذوو
السلطة التنفـيذية خالل السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التيحصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب
ورواتب ومكافآت وغيرها ،والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.
 ال يتمتع اعضاء مجلس االدارة بأية مزايا و مكافآت. ال يتمتع اشخاص االدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية بأية مزايا و مكافآت باستثناء الرواتب.االدارة التنفيذية
أسم عضو االدارة التنفيذية
.1خليل مكرم العلمي
.2شادي طالل عبدالعزيز
.3مها ابراهيم الشلة
 .4رأفت صالح الدين النوباني

المجموع

الرواتب
والمكافآت
السنوية
73,084
67,925
29,250
33,967

بدل التنقالت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

اجمالي المزايا
السنوية

-

-

73,084
67,925
29,250
33,967

204,226

-

-

204,226

 تدفع الشركة راتب ثالث عشر لبعض موظفيها القدامى. -19بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية.
اليوجد
 -20بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو
الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أيموظف فـي الشركة أو
أقاربهم.
اليوجد

 - 21مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي.
ال يوجد .
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 -22تقرير الحوكمة:
تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة المنصوص عليها في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة
في بورصة عمان من حيث اآلتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

االلتزام بقواعد الحوكمة الخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة ومهامه ومسؤولياته واللجان التي
يشكلها وآلية االجتماعات الدورية.
االلتزام بالقواعد ذات العالقة باجتماعات الهيئة العامة للشركة وصالحياتها.
العمل باالجراءات المناسبة لضمان حصول المساهمين على حقوقهم بما يحقق العدالة
والمساواة دون تمييز.
الحرص على تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية من خالل توفير المعلومات االفصاحية
للمساهمين والمستثمرين وكذلك االلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة وتنظيم
الحسابات وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولية.
تطبيق قواعد الحوكمة الخاصة بتشكيل لجنة التدقيق وتحديد صالحياتها ومهامها.
مراعاة قواعد الحوكمة في اختيار المدقق الخارجي وممارسته لواجباته.
تشكيل لجنة الحوافز و المكافآت و هي منبثقة عن مجلس االدارة  ،هذا باالضافة الى أن أسس
التعيين و العالوات و المكافآت و نظام التنقالت و السفر محددة مسبقا ً في نظام تأسيس الشركة
و نظامها الداخلي.

بلغ عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة خالل عام  (6) 2019اجتماعات.
أوًلاً:اإلفصاحًعنًحوكمةًالشركات
المنهجية:

✓ يتمًاستكمالًالبياناتًالواًردةًفيًهذهًالوثيقةًبموافقة"لجنةًالتدقيق"
✓ يرجىًتقديمًبياناتًتفصيليةًعنًالبنودًالواردةًأدناه.

✓ يمكنًأنًتكتبً"غيرًمنطبق"ًإذاًكانًالسؤالًغيرًمرتبطًأوًغيرًمنطبقًعلىًشركتك.
✓ يراعىًأنًتكونًاإلجاباتًمحددةًوفيًصميمًموضوعًالسؤالً.
✓ يرجىًذكرًاسمً ًوتاريخًالمستنداتًالمؤيدةًفقط.
ً
ً
ً
ً
ً
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اللتزامًبمبادئًحوكمةًالشركات
بيانًمختصرًيوضحًكيفًطبقتًالشركةًالمبادئًالمنصوصًعليهاًفيًدليلًقواعدًحوكمةًالشركاتًالمساهمةًالمدرجةًفيً

.1

بورصةًعمانً،وهلًالفصاحًعنًذلكًالتطبيقًتمًبطريقةًتمكنًالمساهمينًمنًتقييمًتطبيقًالشركةًلتلكًالمبادئً .

الـرد ً

ً

يوجدًلدىًالشركةًنظامًحوكمةًداخليًمعتمدًمنًمجلسًالدارةًوحسبًقواعدًحوكمةًالشركاتًالمدرجةًفيًبورصةًعمانًً .
ً

ً

 ً .2بيانًمختصرًيوضحًمدىًالتزامًمجلسًاإلدارةًبدليلًقواعدًحوكمةًالشركاتًالمساهمةًالمدرجةًفيًبورصةًعمان.
ً

الـرد ً يتمًاللتزامًبتطبيقًتعليماتًحوكمةًالشركاتًالمساهمةًالمدرجةًلسنةًً.2017
المستنداتًالمؤيدة

مجلسًاإلدارة
ً ً .1بيانًمختصرًيوضحًكيفيةًأداءًمجلسًاإلدارةًلمهامهً ،علىًأنًيشملً
ً

توضيحًا ًلنوعية ًالقرارات ًالتي ًيتخذها ًمجلس ًاإلدارة ًوالقرارات ًالتيً

ً

يفوضًاإلدارةًالعلياًباتخاذهاً .

ً

 -يتمًاعتمادًالقراراتًبناءًعلىً:

ً

الـرد ً  -يقومًالمجلسًبالجتماعًالفعليًعددًً6مراتًفأكثر.

ً
ً
ً

النظامًاألساسي ً

ت
وقانونًالشركاتًوتعليماتًحوكمةًالشركا ً

-1تقرير ًالمدير ًالعام ًللشركة ًعن ًالفترة ًالسابقة ًوعن ًالخططً
المستقبليةًللشركة.

-2الميزانيةًالعموميةًالمقدمةًمنًالمدققًالخارجي.

-3التقاريرًالماليةًالمقدمةًمنًالمديرًالماليًللشركة.
ً

ً

 ً .2بيان ًباألسس ًواللوائح ًالتي ًتم ًالستناد ًإليها ًفي ًاختيار ًعدد ًأعضاءً
ً

ً

الـرد

وتركيبةًمجلسًاإلدارةًً .

النظامًاألساسيًوقانونًالشركات ً

ً

بناءًعلىًالنظامًالساسيًللشركةً.

ً

 ً .3ذكر ًمسؤولية ًرئيس ًمجلس ًاإلدارة ًونائب ًرئيس ًمجلس ًاإلدارة ً(إنً
ً

وجد)ًالمحددةًلهمً .

الـرد ً  -ترأسًاجتماعاتًالمجلس.
ً

 ضمانًالتواصلًالفعليًبينًاعضاءًمجلسًالدارةًوفيًالوقتًالمناسب.

 ضمانًالتنفيذًالفعليًلقراراتًالمجلس. -تعزيزًمشاركةًاعضاءًالمجلس.

 -تنميةًعالقاتًبناءةًبينًالعضاءًالتنفيذيينًمنهمًوغيرً
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النظامًاألساسي ً

تً
وقانونًالشركاتًوتعليماتًحوكمةًالشركا ً

التنفيذيينً.
ً

ً

 ً .4ذكرًمسؤوليةًاألعضاءًالتنفيذيينًبمجلسًاإلدارةً(إنًوجدوا).
ً

الرد ً  -يديرونًالعمالًاليوميةًللشركة.
ً
ً

 -يشكلونًوصلةًربطًبينًمجلسًالدارةًوالدارةًالتنفيذية.

 يمدون ًالعضاء ًغير ًالتنفيذيين ًبالمعرفة ًحول ًالمشاريع ًالجديدةًالمتوقعة.

 يتقدمون ًدوريا ًالى ًمجلس ًالدارة ًبالتقارير ًعن ًنشاطات ًالشركةًوموقعهاًالتنافسيًبينًالشركاتًواي ًتغييراتًماديةًتطرأًعلىًحجمً

مخاطرالشركةً.
ً

النظامًاألساسيًوقانونًالشركات ً
وشهادةًالمفوضينًبالتوقيع ً
لمنًيهمهًاألم ًر

 يقبلون ًتحمل ًالمسؤولية ًالخاصة ًبتنفيذ ًالستراتيجية ًوتزويدًالمجلسًبأحدثًالمعلومات.

 يقومو ًبتنبيه ًمجلس ًالدارة ًالى ًالمجالت ًالرئيسية ًالتي ًتتطلبًالنظرًفيهاً .

 ً .5ذكرًمسؤوليةًاألعضاءًغيرًالتنفيذيينًبمجلسًاإلدارةً .
ً

ً

ً

 -يتعين ًعليهم ًتحدي ًعملية ًتطوير ًالستراتيجية ًوعملية ًاتخاذً

الـرد ً (ًالستراتيجيةً)ًً:

القراراتًفيًالشركةًتحدياًايجابيا.

 تحدي ًالميول ًالرامية ًإلبراز ًالتفكير ًالجماعي ًالمريح ًوسطًالتنفيذيينً .

تعليماتًالحوكمةًوقانونًالشركات

ً(ًالداءً)ًًً :

 ًالتدقيق ًفي ًاداء ًالدارة ًفيما ًيخص ًتحقيق ًاستراتيجية ًالشركةًالمتفقًعليهاًورصدًتقاريرًالداء.
ً

ً(ًالمخاطرً)ًً :

 -الشرافًعلىًالمخاطرًالمؤسساتية.

 -تحمل ًمسؤولية ًالشراف ًالمالي ًوضمان ًدقة ًالمعلومات ًالماليةً

وكون ًالنظمًوالضوابطًالخاصةًبإدارةًالمخاطرًمتينةًويمكنًالدفاعً

عنهاً .

ً(ًالناسً)ًًً :

 ًتحديدًالمستوياتًالمناسبةًألجورًالمدراءًالتنفيذيينً . -تعيين ًالدارة ًالعليا ًوفصلها ًاذا ًدعا ًالمر ًوكذلك ًفي ًالتخطيطً
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تعليماتًالحوكمةًوقانونًالشركات

للتعاقبًالوظيفي.
.6

ذكرًمسؤوليةًاألعضاءًالمستقلينًبمجلسًاإلدارةً(إنًوجدوا)ً .
الموادًً132ولغايةًً168منًقانونًالشركات ً

تعليماتًالحوكمةًوقانونًالشركات

والموادً(ً)6(ً+ً)5منًتعليماتًحوكمةًالشركاتًالمساهمةًالمدرجةً ً.
ً

 ً .7ذكرًأسماءًرئيسًمجلسًاإلدارةًونائبًرئيسًمجلسًاإلدارةً(إنًوجد)ً،
ً

ً

الـرد

واألعضاءًالتنفيذيين(الذينًيشغلونًمناصبًتنفيذيةًفيًالشركةً).

شهادةًالمفوضينًبالتوقيع ً

 .1المهندس مكرم خليل العلمي  -رئيس مجلس اإلدارة.

لمنًيهمهًاألمرًوالسجلًالتجاريً

 .2الدكتور محمد أحمد خليل عمرو  -نائب رئيس مجلس اإلدارة.
 .3السيد خليل مكرم العلمي – المدير العام.
ةًوعددًمراتًحضورًكلًعضوًعلىًحده.
 ً .8ذكرًعددًاجتماعاتًمجلسًاإلدار ً
ً

الـرد ً

أعضاء مجلس االدارة

ً

ً

ً

المجلسً .

عدد اجتماعات مجلس االدارة

عدد مرات الحضور

مكرم خليل العلمي

6

6

محمد احمد خليل عمرو

6

6

جودت خليل العلمي

6

6

جورج جاك خياط

6

6

خليل مكرم العلمي

6

6

اشرف عمر ابراهيم

6

6

منصور اكرم العلمي

6

6

مروان سليم خير الدين

6

6

السيد أنس الشلبي

6

6

 ً .9بيانًمختصرًيوضحًالسياسةًالعامةًلمجلسًاإلدارةًلتحديدًمدةًخدمةً
الرد

ً-1يتخذًالقراراتًالرئيسيةًالتيًتقومًاإلدارةًعلىًتطبيقها.
ً-2يحميًحقوقًالمساهمين.

ً-3يشجعًالفصاحًوالشفافية.

ً
ً
ً

النظامًالساسي ً

وعقدًالتأسيسًوقانونًالشركات

ً-4يؤكدًعلىًوجودًالرقابةًوالشرافًالصحيحين.
ً-5اعتمادًالخططًالمستقبليةًللشركةًوالميزانياتًالعموميةًالمدققة.
 .10بيانًيوضحًالجراءاتًوالمهامًالتيًقامتًبهاًلجنةًالمكافأتً

والترشيحاتًلتحديدًواختيارًوتنسيبًمجموعةًمنًالمرشحينًلشغلً
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المادةً(ً)8منًتعليماتًحوكمةًالشركاتً

المناصبًالشاغرةًفيًالشركة.
 .11بيانًيوضحًالكيفيةًالتيًتمًبهاًتقييمًأداءًمجلسًاإلدارةًواللجانً

المنبثقةًعنهًوكلًعضوًمنًأعضائهً(فيًحالًإجراءًذلكًالتقييم).

المساهمةًالمدرجةًلسنةً2017
المادةً(ً )ً10(ً)9(ً)8(ً)7(ً)6

منًتعليماتًحوكمةًالشركاتًالمساهمةً
المدرجةًلسنةًً 2017
ً

اللجانًالمنبثقةًعنًمجلسًاإلدارة

المستنداتًالمؤيدة

 ً .1اللجانًالمنبثقةًعنًمجلسًاإلدارةًومسؤوليةًكلًلجنةً.
ً

الرد

(ًلجنةًالتدقيقً)ًمراجعةًالمورًالتالية:

أ .يجب ًأن ًيتوًفر ًلدى ًجميع ًأعضاء ًاللجنة ًالمعرفة ًوالدراية ًفيً

األمورًالماليةًوالمحاسبيةً،وأنًيكون ًلدىًأحدهمًعلىًاألقلًخبرةً

عمل ًسابقة ًفي ًمجال ًالمحاسبة ًأو ًاألمور ًالماليةً ،أو ًأن ًيكونً
حامالا ًلمؤهل ًعلمي ًأو ًشهادةًمهنية ًفي ًالمحاسبة ًأوًالمالية ًأوً
المجالتًاألخرىًذاتًالعالقةً.

ب .يجبًأنًتضعًالشركةًجميعًاإلمكانياتًالالزمةًتحتًتصرفًاللجنةً
بماًيمكنهاًمنًأداءًعملهاًبماًفيًذلكًالستعانةًبالخبراءًكلماًكانً

ذلكًضروري اً.

جً .على ًلجنة ًالتدقيق ًالجتماع ًبمدقق ًالحسابات ًالخارجي ًللشركةً

دونًحضورًأيًمنًأشخاصًاإلدارةًالتنفيذيةًالعلياًأوًمنًيمثلهاً،
مرةًواحدةًعلىًاألقلًفيًالسنةً ً.

دً ً .تتولى ًاللجنة ًمهمة ًاإلشراف ًوالرقابة ًعلى ًأعمال ًالمحاسبةً
والرقابةًوالتدقيقًفيًالشركةًبماًفيًذلكًماًيليً ً:

ً .1مناقشة ًاألمور ًالمتعلقة ًبترشيح ًمدقق ًالحسابات ًالخارجيً
والتأكد ًمن ًاستيفائه ًللشروط ًالواردة ًفي ًالتشريعات ًالنافذةً،

وعدمًوجودًماًيؤثرًعلىًاستقالليتهً ً.

ً.2بحثًكلًماًيتعلقًبعملًمدققًالحساباتًالخارجيًبماًفيًذلكً
مالحظاته ًومقترحاته ًوتحفظاته ًومتابعة ًمدى ًاستجابة ًإدارةً

الشركةًلهاًوتقديمًالتوصياتًبشأنهاًإلىًمجلسًاإلدارةً ً.

ً.3مراجعةًمراسالتًالشركةًمعًمدققًالحساباتًالخارجيًوتقييمً

ماًيردًفيهاًوإبداءًالمالحظاتًوالتوصياتًبشأنهاًإلىًمجلسً
ً

اإلدارةً ً.

ً .4متابعة ًمدى ًتقيد ًالشركة ًوالتزامها ًبتطبيق ًأحكام ًالتشريعاتً
النافذةًومتطلباتًالجهاتًالرقابيةً ً.

ً.5دراسةًالتقاريرًالدوريةًقبلًعرضهاًعلىًمجلسًاإلدارةًوتقديمً
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

المادةً(ً)ً10(ً)9(ً)8(ً)7(ً)6منً
تعليماتًحوكمةًالشركاتًالمساهمةً
المدرجةًلسنةًً 2017
ً

التوصيات ًبشأنها ًمع ًالتركيز ًعلى ًأي ًتغيير ًفي ًالسياساتً
المحاسبيةًالمتبعةً،وأيًتغييرًيطرأًعلىًحساباتًالشركةًجراءً

عمليات ًالتدقيق ًأو ًنتيجة ًلمقترحات ًمدقق ًالحساباتً
الخارجيً ً.

ً .6دراسة ًخطة ًعمل ًمدقق ًالحسابات ًالخارجي ًوالتأكد ًمن ًأنً

الشركةًتوفرًللمدققًكافةًالتسهيالتًالضروريةًللقيامًبعملهً ً.

ً.7دراسةًوتقييمًإجراءاتًالرقابةًوالتدقيقًالداخليً ً.

ً.8الطالعًعلىًتقييمًمدققًالحساباتًالخارجيًإلجراءاتًالرقابةً
والتدقيقًالداخليً ً.

ً .9الطالع ًعلى ًتقارير ًالرقابة ًوالتدقيق ًالداخلي ًولسيما ًتلكً
المتعلقةًبأيًمخالفاتًتظهرًنتيجةًلعملًالمدققًالداخليً ً.

ً .10التوصية ًلمجلس ًاإلدارة ًفيما ًيتعلق ًباألمور ًالمرتبطةً
بإجراءاتًالرقابةًوالتدقيقًالداخليًوعملًالمدققًالداخليً .

ً.11التأكدًمنًعدمًوجودًأيًتعارضًفي ًالمصالحًقدًينجمًعنً
قيام ًالشركة ًبعقد ًالصفقات ًأو ًإبرام ًالعقود ًأو ًالدخول ًفيً

المشروعاتًمعًاألطرافًذويًالعالقةً ً.

ً
ً

ً .12مراجعة ًتعامالت ًاألطراف ًذوي ًالعالقة ًمع ًالشركة ًوالتوصيةً

ً

بشأنهاًلمجلسًاإلدارةًقبلًإبرامهاً ً.

ً

ً.13وضعًآليةًتمكنًالعاملينًفيًالشركةًمنًالبالغًبسريةًعنً

ً

شكوكهم ًحول ًأية ًمسائل ًمتعلقة ًبالتقارير ًالمالية ًأو ًالرقابةً

ً

الداخلية ًأو ًأية ًمسائل ًأخرىً ،وضمان ًوجود ًالترتيباتً

ً
ً

المناسبةًالتيًتسمحًبإجراءًتحقيقًمستقلًحولًهذهًالمسائلً

ً

معًضمانًمنحًالعاملًالسريةًوالحمايةًمنًأيًردًفعلًسلبيً

ً

أوًضررً،واقتراحًتلكًاآلليةًعلىًمجلسًاإلدارةًلعتمادهاً ً.

ً

ً .14وضع ًسياسات ًواستراتيجيات ًتضمن ًتعزيز ًالرقابة ًالداخليةً

ً

فيًالشركةً ً.

ً
ً

ً.15وضعًاآللياتًالمناسبةًلضمانًتوفيرًالشركةًللعددًالكافيًمنً

ً

الكوادر ًالبشرية ًالمؤهلة ًإلشغال ًمهام ًالرقابة ًالداخلية ًبحيثً

يتمًتدريبهاًومكافأتهاًبشكلًمناسبً ً.

ً.16دراسةًوتقييمًأيًأعمالًإضافيةًخارجًنطاقًالتدقيقًيقومًبهاً
مدققًالحساباتًالخارجيًكتقديمًالستشاراتًاإلداريةًوالفنيةً،

والتأكد ًمن ًعدم ًتأثيرها ًعلى ًاستقالليتهً ،والتوصية ًلمجلسً

اإلدارةًلتخاذًالقرارًبشأنهاً ً.
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ً

ً
ً

المادةً(ً )ً10(ً)9(ً)8(ً)7(ً)6

منًتعليماتًحوكمةًالشركاتًالمساهمةً
المدرحةًلسنةًً 2017

ً.17أيًأمورًأخرىًيقررهاًمجلسًاإلدارةً ً.

ً
ً

ً

هـًً.تتمتعًلجنةًالتدقيقًبالصالحياتًالتاليةً ً:

ً

 .1طلبًحضورًمدققًالحساباتًالخارجيًإذاًرأتًاللجنةًضرورةً

ً

مناقشته ًبأي ًأمور ًتتعلق ًبعمله ًفي ًالشركةً ،ولها ًأنً

ً
ً

تستوضحًمنهًأوًتطلبًرأيهًخطياً.

ً

 .2التوصية ًلمجلس ًاإلدارة ًبترشًيح ًمدقق ًالحسابات ًالخارجيً

ً

لالنتخابًمنًقبلًالهيئةًالعامةً.

ً

 .3التنسيبًلمجلسًاإلدارةًبتعيينًالمدققًالداخليًللشركة.

ً

ً

ً

لجنةًالترشيحاتًوالمكافآتً ً:

ً

ً

تكونًمهامًلجنةًالترشيحاتًوالمكافآتًبشكلًرئيسيًماًيليً ً:
ً

ً
ً

أ .التأكد ًمن ًاستقاللية ًاألعضاء ًالمستقلين ًبشكل ًمستمرً ،وإعالمً

ً

الهيئةًفيًحالًانتفاءًصفةًالستقالليةًعنًأيًعضوًمنًأعضاءً

ً

مجلسًاإلدارةً.

ً

ب .وضع ًالسياسة ًالخاصة ًبمنح ًالمكافآت ًوالمزايا ًوالحوافز ًوالرواتبً

ً

جً.تحديدًاحتياجاتًالشركةًمنًالكفاءاتًعلىًمستوى ًاإلدارةًالتنفيذيةً

ً

فيًالشركةًومراجعتهاًبشكلًسنويً.

ً
ً

أسسًاختيارهمً ً.
ً
العلياًوالموظفينًو

ً

دًً.وضعًسياسةًلإلحاللًوالتعاقبًالوظيفيًوالسياسةًالخاصةًبالمواردً

ً

البشرية ًوالتدريب ًفي ًالشركة ًومراقبة ًتطبيقهاً ،ومراجعتها ًبشكلً

ً

هـًً.إجراءًتقييمًسنوي ًألداءًمجلسًإلدارةًواللجانًالمنبثقةًعنهً،علىً

ً

سنويً ً.

ً

ً
ً

أنًتقومًاللجنةًبإعالمًالهيئةًبنتيجةًهذاًالتقييمً ً.

ً

لجنةًالحوكمةً :

ً

ً

تكونًمهامًلجنةًالحوكمةًبشكلًرئيسيًماًيليً :

ً

أ .إعدادًتقريرًالحوكمةًوتقديمهًلمجلسًاإلدارةً.

ً

ب .وضعًإجراءاتًعملًخطيةًلتطبيقًأحكامًهذهًالتعليماتًومراجعتهاً

ً

وقييمًمدىًتطبيقهاًبشكلًسنويً.

جًً.التأكدًمنًالتزامًالشركةًبأحكامًالتعليماتً ً.

منًتعليماتًحوكمةًالشركاتًالمساهمةً

دًًً.دراسةًمالحظاتًهيئة ًاألوراقًالمالية ًبخصوصًتطبيقًالحوكمةً
فيًالشركةًومتابعةًماًتمًبشأنهاً ً.
ً

لجنةًإدارةًالمخاطرً ً:
ً
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المادةً(ً )ً10(ً)9(ً)8(ً)7(ً)6
المدرجةًلسنةًً 2017
ً

ً

تكونًمهامًلجنةًإدارةًالمخاطرًبشكلًرئيسيًماًيليًً :

أ .وضعًسياسةًإدارةًالمخاطرًلدىًالشركةًومراجعتهاًبشكلًسنويً.

ب .متابعةًوتقييمًمختلفًأنواعًالمخاطرًالتيًقدًتتعرضًلهاًالشركةً.

ةًوعددًمراتًحضورًكلًعضوًعلىًحده.
 ً .2ذكرًعددًاجتماعاتًاللجانًالمنبثقةًعنًمجلسًاإلدار ً
ً
ً
ً
ً

ً
الـرد ً

أعضاء لجنة التدقيق

عدد االجتماعات

عدد مرات الحضور

الدكتور محمد عمرو  /رئيس

4

4

المهندس مكرم العلمي

4

4

السيد اشرف عمر ابراهيم

4

4

ً

أعضاء لجنة الحوكمة

عدد االجتماعات

عدد مرات الحضور

ً

السيد جورج خياط  /رئيس

4

3

السيد اشرف عمر ابراهيم

4

4

السيد خليل العلمي

4

4

ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً

29

ً

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد االجتماعات

عدد مرات الحضور

المهندس انس الشلبي  /رئيس

4

4

الدكتور محمد عمرو

4

4

المهندس مكرم العلمي

4

4

أعضاء لجنة المخاطر

عدد االجتماعات

عدد مرات الحضور

المهندس مكرم العلمي  /رئيس

4

4

السيد خليل العلمي

4

4

السيد اشرف عمر ابراهيم

4

4

الدكتور محمد عمرو

4

4

 ً .3ذكرًأسماءًرئيسًوأعضاءًكلًلجنةًمنًاللجانًالمنبثقةًعنًمجلسًاإلدارة
ً

الـرد

لجنةًالتدقيقًً:
الكتورًمحمدًعمروًً/رئيسًاللجنةً
المهندسًمكرمًالعلميًً/عض ًو

ًالسيدًاشرفًعمرًابراهيمً/عضو
لجنةًالحوكمةًً:
السيدًجورجًخياطًً/رئيسًاللجنة

السيداشرفًعمرًابراهيمً/عض ًو
السيدًخليلًالعلميً/عضو

لجنةًالترشيحاتًوًالمكافآتً:
المهندسًأنسًالشلبيًً/رئيسًاللجنة

الدكتورًمحمدًعمروًً/عض ًو

المهندسًمكرمًالعلميًً/عض ًو

لجنةًالمخاطرً:

المهندسًمكرمًالعلميًً/رئيسًاللجنة

السيدًخليلًالعلميًً/عضو

السيدًاشرفًعمرًابراهيمًً/عضو
الدكتورًمحمدًعمروًً/عض ًو

إدارةًالمخاطر
 ً .1بيانًيوضحًالجراءاتًالتيًطبقهاًمجلسًاإلدارةًلمراجعةًفاعليةًنظامًالرقابةًالداخليةً،
ً

علىًسبيلًالمثالًالتقاريرًالواردةًمنًاإلدارةًحولًذلكًالنظام.

ً

الـرد

 تقييمًنظامًالرقابةًالداخلية. -تحليلًالقوائمًالماليةًالربعًسنويةًوالسنوية.

المستنداتًالمؤيدة
المادةً(ً )10

منًتعليماتًحوكمةًالشركاتً
المساهمةًالمدرجةًلسنةً
2017

 -تحليلًالذممًالمدينةًوالدائنةًللشركةً.

 تحليلًالقضاياًالمرفوعةًعلىًالشركةًاوًضدًالشركةً. -الجتماعًمعًالمدققًالخارجي.

 ً .2بيانًيوضحًدورًلجنةًالتدقيقًواللجانًاألخرىًالمعنيةًودائرةًالتدقيقًالداخليً،لتقييمً
ً

ً

الـرد

30

نظامًالرقابةًالداخليةًبشكلًسنوي.
ً

 -الطالعًعلىًتقاريرًالرقابةًالداخليةًومناقشتهاًمعًالمديرًالمالي.

المادةً(ً )7

منًتعليماتًحوكمةًالشركاتً

المساهمةًالمدرجةًلسنةً2017

 -دراسةًخطةًعملًمدققًحساباتًالشركةًوالموافقةًعليها.

 دراسةًالميزانياتًوالتقاريرًالدوريةًالمقدمةًمنًادارةًالشركةًقبلًعرضهاًعلىًمجلسًادارةًالشركةًوتقديمًالتوصياتًبها.

 الجتماعًمعًالمدققًالخارجيًبنهايةًكلًسنةًوعندًالحاجةًاذاًلزمًالمرً. ً .3بيانًيوضحًاإلجراءاتًالضروريةًالتيًتمًأوًيتمًاتخاذهاًلمعالجةًأيًإخفاقاتًأوًمواطنًضعفًيتمًاكتشافهاًفيًنظامً
ً

الرقابةًالداخليةً .

الرد

يوجدًنظامًللرًقابةًالداخليةًللشركةًيتمًمتابعتهًمنًقبلًالمدققًالداخليًبالتنسيقًمعًلجنةًالتدقيقًويتمًتقييمهًبشكلً

ً

ً

سنويًأوًحسبًالحاجةًلذلكًويتمًإعالمًلجنةًالتدقيقًبأيًمخاطرًمحتملةًأوًمتوقعةًبشكلًدوريًوبماًيتناسبًمعًالمادةً

(ً)7منًتعليماتًحوكمةًالشركاتًالمساهمةًالمدرجةًلسنةً2017
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تً
ثانياً:بطاقةًتقييمًأداءًحوكمةًالشركا ً
ا
المنهجية:
✓ تتمًبموافقةً"لجنةًالتدقيقالمنبثقةًعنًمجلسًاإلدارة".

✓ يرجىًوضععالمةً"ً" Xفيًواحدةًمنًًالخاناتًالواردةًتحتًبندًاإلجاباتً.
اإلجابات

المعايير

نعم

إلىًحدًما

ل

التعليقات

ً.1اللتزامًبمبادئًحوكمةًالشركات
 1-1هل أقرت الشركة مبادئ مكتوبة لحوكمة الشركةخاصة بها بما يتفق مع الممارسات الوطنية مثل قواعد حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة في بورصة عمان و/أو الممارسات الدولية ،وهل قيمت عملية تنفيذها بصورة سنوية؟
 2-1هل يسهل على جميع أصحاب المصالح االطالع على هذه المبادئ(ان وجدت)؟
 3-1هل تفصح الشركة عن امتثالها لدليل قواعد حوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان وهل تعرض الشركة حاالت االنحراف
عن هذه المعايير في تقاريرها السنوية /تقرير االمتثال لحوكمة الشركات؟
 4-1هل ناقش مجلس االدارة في اجتماعاته تطبيق الشركة لمبادئ حوكمة الشركات؟

√
√
كما ورد في التقرير السنوي

√
√

ً.2حقوقًالمساهمينًوالعالقاتًمعًأصحابًالمصالح
 1-2هل يتم إخطار المساهمين و /أو وكالؤهم بموعد انعقاد اجتماعات الهيئة العامة وبنود جدول األعمال قبل االجتماع بفترة
يوما على األقل ونشر االعالن عن
كافية (عن طريق اليد أو البريد العادي والبريد اإللكتروني قبل موعد انعقاد االجتماع بـ ً 21
موعد االجتماعمرتين على األقل في ثالث صحف محلية وعلى الموقع اإللكتروني للشركة) ؟
 2-2هل يتم اإلفصاح واإلعالن عن المعلومات الخاصة بتضارب المصالح المتعلق بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
والصفقات مع أصحاب المصالح؟

√
نعم في التقرير السنوي

√

 3-2هل يحصل المساهمون على الفرصة الجيدة من حيث الوقت والمعلومات ذات العالقة التي تمكنهم من دراسة القرارت الهامة
كبير على وضع األصول أو االلتزامات الخاصة بالشركة (مثل :االندماج او التصفية ،بيع الشركة او تملك
التي قد تؤثر
تأثير اً
اً
شركات أخرى كلياً ،بيع جزء او كامل أصول الشركة بما يؤثر على أهدافها وغاياتها) ؟

√

 4-2هل لدى الشركة سياسة توزيع أرباح مكتوبة ومقرة ؟

 5-2هل يستند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إلى عملية ترشيح محددة وشفافة؟ (مثل إرسال نبذة تعريفية عن المرشحين لعضوية
المجلس مع الدعوة االجتماع الهيئة العامة).
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√
√

مدرج ضمن النظام االساسي

اإلجابات
نعم
 6-2هل يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي وبطريقة سرية؟

إلىًحدًما

ل

التعليقات
كما ورد في النظام االساسي

√

 7-2هل ينص النظام األساسي للشركة على أحكام خاصة لتمثيل مساهمي األقلية في مجلس اإلدارة؟

√

 8-2هل أقرت الشركة وأفصحت عن لوائح وإجراءات داخلية مكتوبة بشأن سياسات التعامل مع حاالت تضارب المصالح

√

واستغالل المعلومات الداخلية في التداول على أسهم الشركة؟
 9-2هل أقرت الشركة سياسة واضحة للجوء الى التحكيم وتكون متاحة للمساهمين التخاذ هذا االجراء ضمن االجراءات القانونية
ضد مجلس اإلدارة أو أي من أعضائه للمطالبة بتعويض عن أضرار نجمت عن انتهاك التشريعات بالقوة أو انتهاك عقد تأسيس

√

الشركة أو ارتكاب خطأ أو إهمال في إدارة الشركة أو إفشاء أسرارها؟
 10-2هل تعتمد الشركة سياسة منح المساهمين اولوية االكتتابعند إصدار أسهم جديدة؟
 11-2هل تفصح الشركة عن المعلومات الخاصة بالصفقات المبرمة بينها وبين اإلدارة العليا /مجلس إدارة الشركة (أي الصفقات
المبرمة مع األطراف ذات العالقة)؟

√
السنوي

√
√
√

على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وذلك بطريقة تضمن دراستها واتخاذ اإلجراء المناسب بشأنها خالل فترة زمنية معينة؟
 14-2هل لدى الشركة سياسة مكتوبة لتنظيم العالقات مع أصحاب المصالح؟
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تم االفصاح في الميزانية العمومية وفي التقرير

√

 12-2هل يُخطر المساهمون مسبقاً بكافة صفقات العمل المهمة والمخاطر والقضايا التي قد تؤثر على عمليات الشركة؟
 13-2هل لدى الشركة آلية لتلقي شكاوى واقتراحات المساهمين ،بما في ذلك الشكاوى واالقتراحات المرتبطة بإدراج بنود معينة

 15-2هل يتاح لجميع أصحاب المصالح بما في ذلك الموظفون والجهات الممثلة لهم قنوات اتصال واضحة مع مجلس اإلدارة؟

كما ورد في النظام االساسي

√

يشمل جدول اعمال الهيئة العامة امور اخرى ويتم
تطبيق سياسة الباب المفتوح
يتم تطبيق سياسة الباب المفتوح

اإلجابات
نعم

إلىًحدًما

ل

التعليقات

ً.3اإلفصاحًوشفافيةًالمعلومات
 1-3هل لدى الشركة إجراءات عمل وسياسة مكتوبةمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة تبين الطريقة التي تنظمبها عملية اإلفصاح عن
المعلومات ومتابعة تنفيذ هذه السياسة وفًقا لمتطلبات السلطات الرقابية والتشريعات النافذة؟

 2-3هل تفصح الشركة عن قوائمها المالية وتقارير المدققين الخارجيين في مواعيدها المحددة في التشريعات؟
 3-3هل تفصح الشركة عن سياسة توزيع األرباح المقرة من قبل الشركة (إن وجدت)؟ وهل تلتزم الشركة بهذه السياسة؟
 4-3هل تفصح الشركة عن المعلومات المرتبطة بخطط التطوير وأهداف الشركة والمخاطر والمعلومات المستقبلية التي قد تؤثر
على العمل؟
 5-3هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ونسبة الحضور لكل عضو في تلك االجتماعات؟

√
√
√

وردت في النظام االساسي

√

ضمن التقرير السنوي

√

ال يشمل االفصاح حضور االجتماعات

 6-3هل تفصح الشركة للهيئة العامة عن أنشطة اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة؟

√

 7-3هل تفصح الشركة بطريقة شفافة وفي الموعد المناسب عن األحداث والصفقات المهمة والمخاطر الجسيمة والمعلومات

√

الجوهرية الخاصة بعمليات الشركة؟
 8-3هل تفصح الشركة عن المعلومات الخاصةبمدققيها الخارجيين وعن اهم بنود وشروط التعامل معهم؟

ضمن التقرير السنوي

√

 9-3هل تفصح الشركة عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بحوكمة الشركات بما في ذلك مدى امتثالها لدليل قواعد حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة في بورصة عمان ،ومنها على سبيل المثال :تشكيل مجلس اإلدارة وطريقة ترشيح األعضاء وتحديد مكافآتهم
واللجان الرئيسية المنبثقة عن م جلس اإلدارة وحضور األعضاء واستقالل مجلس اإلدارة والمعلومات الخاصة باألعضاء وغير ذلك؟
10-3هل تفصح الشركة عن سياستها الخاصة بالمسؤولية االجتماعية إتجاه المجتمع المحلي والبيئة؟
 11-3هل تستخدم الشركة موقعها اإللكتروني لنشر المعلومات السابقة ذكرها؟
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ضمن التقرير السنوي

√
√
√

اإلجابات
نعم

إلىًحدًما

ل

التعليقات

ً.4دورًومسؤولياتًمجلسًاإلدارةًوالدارةًالعليا
عضوا؟
 1-4هل يتراوح عدد أعضاء مجلس اإلدارة بين  5إلى 13
ً

√

 2-4هل يوجد نظام أساسي يخضع للمراجعة السنوية ويحدد أدوار ومسؤوليات كل عضو في مجلس اإلدارة واإلدارة العليا؟
 3-4هل ُيطلب من اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة إخطار مجلس اإلدارة بأي حالة تضارب مصالح؟
 4-4هل تُحدد مكافآت اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وفًقا لمبادئ وإجراءات مكتوبة ومعلن عنها وتتسم بالوضوح والشفافية؟
 5-4هل لدى الشركة سياسية مكتوبة تمنع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة من تداول األسهم قبل وبعد األحداث المهمة
واصدار البيانات المالية ،وهل يُ ِبلغ كل شخص من أشخاص اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الشركة بالتغيرات التي تط أر على
ملكياتهم في الشركة وبما ال يتجاوز تاريخ الصفقة بـ  24ساعة؟

 6-4هل تزود اإلدارة العليا مجلس اإلدارة بمعلومات دورية وتفصيلية وفي الموعد المناسب عن األحداث التي يمكن أن تؤثر بشكل
كبير على نجاح عمليات الشركة و /أو الوضع المالي للشركة والقوائم المالية بشكل ربعي وتقارير مدقق الحسابات؟
 7-4هل يشكل األعضاء المستقلون ثلث مجلس اإلدارة على األقل؟
 8-4هل يُقر مجلس اإلدارة خطة عمل سنوية خاصة بعمل المجلس؟
 9-4هل توجد بمجلس اإلدارة لجان رئيسية مثل التدقيق والترشيحات والمكافات؟
 10-4هل تتألف اللجان السابق ذكرها (لجنة التدقيق ،لجنة الترشيحات والمكاف َات) من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين بمجلس اإلدارة
على األقل ،اثنان منهم على األقل من األعضاء المستقلين على أن يرأس أحدهما اللجنة؟

 11-4هل يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بمجموعة المهارات المناسبة واالستقالل الالزم باإلضافة إلى الخبرة
اإلدارية والمعرفة باللوائح ذات الصلة وفهم أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة؟
 12-4هل يناقش مجلس اإلدارة استراتيجية المخاطر للشركة وكيفية الحد منها؟

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

 13-4هل يعمل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وفق اختصاصات محددة بشكل واضح وبموجب سياسة مكتوبة؟
 14-4هل تنفذ لجان التدقيق والترشيحات والمكافات مسؤولياتها وأدوارها الموكلة اليها؟

√
√

 15-4هل يقوم مجلس اإلدارة بتقييم كل شخص من أشخاص اإلدارة العليا بما في ذلك طريقة اإلدارة ومستوى مساهمته في تنفيذ

√

االستراتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات المعمول بها وذلك بموجب الية تقييم فعالة؟
 16-4هل رئيس مجلس اإلدارة ال يشغل منصب تنفيذي بالشركة ،وال يتقاضى راتب من الشركة ؟
 17-4هل لدى مجلس االدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تضارب المصالح؟
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النظام االساسي

√
√

اإلجابات
نعم

إلىًحدًما

ل

التعليقات

ً.5إدارةًومراقبةًالمخاطر ً
 1-5هل لدى الشركة سياسة تفويض واضحة لتحديد الموظفين المفوضين وحدود السلطات المسندة إليهم؟

√

 2-5هل تم انشاء دوائر في الشركة للتدقيق الداخلي واالمتثال تضمن االمتثال للقوانين واللوائح النافذة ومتطلبات المؤسسات
الرقابية والسلطات المشرفة والسياسات والخطط واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة؟

√

 3-5هل تتألف لجنة التدقيق من أعضاء لديهم المعرفة والخبرة في مجال المالية والمحاسبة على أن يتمتع أحد األعضاء على
األقل بخبرة عملية في مجالي المحاسبة أو المالية ويحمل شهادة جامعية أو مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجاالت ذات
الصلة؟

خبرات عملية .

√

 4-5هل تضع الشركة تحت تصرف لجنة التدقيق كافة التسهيالت التي تحتاجها ألداء مسؤولياتها بما في ذلك صالحية االستعانة
بخبير خارجي عند الضرورة؟

√

 5-5هل تستطيع لجنة التدقيق وفق التسهيالت المتاحة لها التحقق من عدم وجود تضارب مصالح بسبب صفقات الشركة أو
اتصاالتها أو مشاريعها مع األطراف ذات الصلة؟
 6-5هل تجتمع لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي مرة واحدة سنوي ًا على األقل بدون حضور اإلدارة التنفيذية أو من يمثلها؟

√
√

 7-5هل تتمتع أعمال التدقيق الداخلي باالستقالل وهل يتبع التدقيق الداخلي لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة تبعية فنية
مباشرة؟
 8-5هل يحضر المدقق الخارجي جميع اجتماعات المساهمين التي تناقش القوائم المالية؟

√
√

 9-5هل تغير الشركة المدققين الخارجيين بصفة دورية لضمان استقاللهم وفًقا للقوانين واللوائح وهل لدى الشركة معايير توجيهية
مكتوبة للتعامل مع المدققين الخارجيين في مسائل ال تتعلق بالتدقيق؟

√

اضحا ومحدثة بشأن الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة المالية؟
 10-5هل لدى الشركة سياسات مكتوبة وموثقة توثيًقا و ً
 11-5هل لدى الشركة سياسات مكتوبة واجراءات عمل واضحة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وهل تراجع الشركة وتختبر

√

فاعليةهذه السياسات واإلجراءات بشكل سنوي؟

√

 12-5هل توجد بالشركة دائرة لإلدارة المالية بها عدد ٍ
كاف من الموظفين يتمتعون بالمهارات المهنية ويمارسون مهامهم من خالل
نظم وعمليات لإلدارة المالية الحديثة لضمان سالمة الرقابة؟
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√

يتم تغيير فريق العمل

ً

 -23البيانات المالية السنوية للشركة مع تقرير مدققي حسابات
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