�شركة البرتاء للتعليم
امل�ساهمة العامة املحدودة

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

التقـــرير ال�سنـــوي لعــــام 2016

املقدم �إلى الهيئة العامة يف اجتماعها العادي
بتاريخ 2017 / 3 / 11

ع ّمان  -اململكة الأردنية الها�شمية

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.
 - 6الدكتور  /مو�سى حممد مو�سى املعطي.
 - 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 للإ�ستثمار:
وميثلها ال�سيد � /أ�سعد داود ابراهيم الدي�سي.
� - 11شركة ال�سماحة للتمويل والإ�ستثمار:
وميثلها الدكتور « /حممد فهمي» «حممد خليل» فهمي اجلعربي.

مدققو ح�سابات ال�شركة

 :ال�سادة املهنيون العرب � -أع�ضاء يف جرانت ثورنتون العاملية

امل�ست�شارون القانونيون

 :مكتب اال�ستاذ  /حممد جرب ح�سن متعب
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سرين �أن �أرحب بكم يف هذا االجتماع ال�سنوي العادي الثالث 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 2016/12/31
وخطتها امل�ستقبلية.
�أظهرت البيانات املالية ال�سنوية لل�شركة حت�سناً ملحوظاً يف �صايف الأرباح وذلك نتيجة للعمل اجلاد
والد�ؤوب لكافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي ال�شركة والإدارة التنفيذية للجامعة وكافة العاميلن
فيها � ،سواء الهيئة الأكادميية �أو الإدارية  ،حيث مل تتوقف �إدارة اجلامعة عن موا�صلة �إعادة النظر يف
براجمها  ،وخططها  ،وطرق التدري�س فيها  ،وتطوير بنيتها  ،وقد �أولت �أهمية خا�صة باالهتمام باملوارد
الب�شرية فيها  ،فعملت جاهدة ال�ستقطاب العنا�صر املميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،وابتعثت املتفوقني
من خ ّريجيها �إلى جامعات العامل املرموقة  ،للح�صول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه  ،وقد ت�شرفتُ
اجلامعة هذا العام بت�س ّلم �شهادة �ضمان اجلودة ر�سمياً من رئي�س هيئة االعتماد  ،مع كامل امتيازاتها
وحقوقها  ،لتنفرد جامعتنا باحل�صول على هذه ال�شهادة  ،وتكون الأولى والوحيدة بني جامعات الوطن ،
التي ا�ستحقت هذا التقدير.
�أن �إجناز م�شروع نظام توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية كان له �أثر ايجابي كما هو وا�ضح يف البيانات
املالية املرفقة يف بند امل�صاريف الإدارية والعمومية مما �أدى الى تخفي�ض كبري يف فاتورة الكهرباء  ،وما
زال العمل جار لتطوير و�إن�شاء مباين اجلامعة وبنيتها التحتية وح�سب اخلطة امل�ستقبلية لل�شركة املبينة
يف التقرير .
هذا وقد بلغت الأرباح املتحققة بعد ال�ضريبة عن ال�سنة املالية  2016مبلغ ( )7.172.621ديناراً مقارنة
مع �أرباح العام املا�ضي والبالغة ( )6.008.570ديناراً  ،وقد �أو�صى جمل�س الإدارة �إلى الهيئة العامة لل�شركة
بتوزيع ما ن�سبته  % 35من ر�أ�س مال ال�شركة البالغ �ستة ع�شر مليون �سهم  /دينار ك�أرباح نقدية للم�ساهمني.
وجتدون مرفقاً تقرير جمل�س الإدارة كما يف  2016/12/31مع 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.
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رئي�س جمل�س الإدارة
مو�سى عبد العزيز �شحادة

تقرير جمل�س الإدارة
لل�سنة املنتهية يف 2016/12/31
السادة المساهمين الكرام ،،،

ي�سر جمل�س الإدارة �أن ُيرحب بكم �أجمل ترحيب يف االجتماع العادي للهيئة العامة املوقرة و�أن يتقدم �إلى
هيئتكم املوقرة بتقريره الثالث ع�شر عن ن�شاطات ال�شركة و�أعمالها والبيانات املالية كما يف 2016/12/31
وخطتها امل�ستقبلية لعام .2017
أوالً  -نشاط الشركة :

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 االلكرتوين petraedu@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 االلكرتوين www.uop.edu.jo :
بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل لل�شركة ما قيمته ( )48,866,477دينار �أردين .
ثانيا ً  -الشركات التابعة للشركة :

ال يوجد �شركات تابعة لل�شركة .
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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 اال�سالمي االردين:
املن�صب  :رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1941 :م
اجلن�سية  :االردنية
ال�شهادات العلمية :
 بكالوريو�س جتارة  – 1969جامعة بريوت العربية  /لبنان ماج�ستري �إدارة اعمال  – 1979جامعة �سان فران�سي�سكو  /الواليات املتحدة االمريكيةاخلربات العملية :
 عمل يف امل�صارف التقليدية منذ �شهر  1961/5حتى �شهر 1980/5 التحق بالعمل يف البنك اال�سالمي االردين 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 ،تعليمية ،ا�ستثمارية وت�أمينية ع�ضو حايل و�سابق يف جمل�س �إدارة بنوك ا�سالمية ع�ضو جمل�س �إدارة يف املجل�س العام للبنوك اال�سالمية ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمعية رجال االعمال االردنية ع�ضو ثم نائب رئي�س �سابق جلمعية البنوك االردنية لعدة �سنوات ،وحالياً رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ع�ضو يف العديد من اللجان واجلمعيات اال�ستثمارية واالجتماعية واالن�سانية والدولية ع�ضو �سابق يف جمل�س املعايري املحا�سبية املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية ،جلنة املحا�سبة من 2002-1990املهند�س  /عوين زكي �شاكر الأ�سري ممثل �شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة:
املن�صب :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد 1937 :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 كرئي�س للمهند�سني ثم تفرغ للعمل اخلا�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 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية (بوبايز)- 11 -

املهند�س « /حممد مازن» �شفيق ر�ضا االن�صاري :
املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة  /املدير العام
تاريخ امليالد1935 :م
اجلن�سية :االردنية
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 امل�ؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاوالت  /ال�سعودية 1989-1973 نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية (بوبايز) رئي�س جمل�س �إدارة �شركة هوازن التجاريةال�سيدة  /رمي م�ضر حممد بدران ممثل ال�شركة االولى للتعليم :
املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1963 :م
اجلن�سية :االردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س �أدب اجنليزي و�إدارة االعمال – اجلامعة االردنية  /االردن 1985 ماج�ستري يف االقت�صاد الدويل والدرا�سات ال�شرق او�سطية – جامعة جونز هوبكنز  /الواليات املتحدة االمريكية 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 – القاهرة النائب الثاين لرئي�س غرفة جتارة عمان النائب الثاين لرئي�س غرفة جتارة االردن رئي�س جمل�س �إدارة البنك الوطني لتمويل امل�شاريع ال�صغرية رئي�س جمل�س �إدارة �شركة بيت التمويل الكويتي رئي�س وع�ضو جمل�س �إدارة للعديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات غري الربحية م�ؤ�س�س ورئي�س �سابق ملتقى الن�ساء العاملي  -فرع االردن- 12 -

املهند�س  /ع�صام جوهر علي اجلمايل :
املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1935 :م

اجلن�سية  :االردنية
ال�شهادات العلمية:
بكالوريو�س هند�سة معمارية (دبلوم املعهد العايل ال�صناعي) – جامعة حلوان  /م�صر 1962

اخلربات 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 م�ؤ�س�س وع�ضو يف نقابة املهن الهند�سية يف القاهرة  /م�صرالدكتور  /مو�سى حممد مو�سى املعطي :
املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد 1936 :م

اجلن�سية  :االردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س طب وجراحة  -جامعة القاهرة  /م�صر 1961 زميل وع�ضو كلية االطباء امللكية الربيطانية عام ( 1967الأ�شعة) -زمالة كلية الدورة الدموية عام 1975

اخلربات العملية :
 طبيب يف عدة مراكز يف االردن والعراق وال�سعودية ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري وجمل�س الأمناء جلامعة فل�سطني الأهلية  /بيت حلم ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة البلقاء التطبيقية احلكومية وع�ضو جلنة �إن�شاء كلية الطب فيها ع�ضو جمل�س �إدارة و�أمناء جامعة العلوم التطبيقية الأردنية اخلا�صة �سابق ًا نائب رئي�س م�ؤمترات املغرتبني االردنيني ورئي�س جلنة الأطباء االردنيني املغرتبني نائب رئي�س جلنة تعريب العلوم الطبية منذ  2009حتى الآن ومقرر جلنة تعريب العلوم للنقابات املهنية االردنية ع�ضو جمل�س �إدارة عدة �شركات يف الأردن وفل�سطني م�ؤ�س�س مل�ست�شفى ابن الهيثم يف االردن- 13 -

الدكتور  /خليل �صالح عارف عزوقة:
املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد 1940 :م
اجلن�سية  :االردنية
ال�شهادات العلمية :
 بكالوريو�س طب وجراحة – جامعة اال�سكندرية  /مصر1965 دبلوم امرا�ض قلب واوعية دموية – جامعة فيينا  /النم�سا 1985اخلربات العملية :
 ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية (بوبايز) اخت�صا�صي �أمرا�ض باطنيةاملهند�س  /عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري :
املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1936 :م

اجلن�سية  :االردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س هند�سة مدنية – اجلامعة االمريكية يف بريوت  /لبنان 1959 -ماج�ستري هند�سة مدنية – جامعة بريدو  /و�ست الفايت  /انديانا يف الواليات املتحدة االمريكية 1961

اخلربات العملية :
 �شريك م�ؤ�س�س ومدير عام املكتب العربي مهند�سون وم�ست�شارون عام  1968لتاريخه ع�ضو املجل�س الوطني اال�ست�شاري  /االردن عام 1984-1980 نقيب املهند�سني االردنيني عام 1984-1980 ع�ضو اللجنة امللكية للجامعة الها�شمية عام 1998-1991 وزير اال�شغال عام 1984-1980 -وزير تخطيط عام 1990-1989

 ع�ضو غرفة التحكيم العربية للعقود الهند�سية واالن�شائية منذ ت�أ�سي�سها عام  1993ولتاريخه ورئي�س ًا للغرفة للفرتةمن عام 2003-1997

 رئي�س جمل�س ادارة عدة �شركات م�ساهمة عامة يف فرتات �سابقة منها �شركة البوتا�س العربية و�شركة برومني االردنوال�شركة االردنية ل�صناعات البحر امليت و�شركة الكهرباء الوطنية و�شركة البرتول الوطنية .
1.1
2.2
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املهند�س « /حممد ه�شام» «حممد مازن» �شفيق الأن�صاري :
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1967 :م
اجلن�سية  :االردنية
ال�شهادات العلمية:
 بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة الواليات املتحدة االمريكية 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 الغذائية (بوبايز)ال�سيد � /أ�سعد داود ابراهيم الدي�سي ممثل �شركة الأمني لال�ستثمار:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1943 :م
اجلن�سية  :االردنية
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 مدير عام �شركة عمان لال�ستثمارات واالوراق املالية 2003-1986 مدير عام �شركة الأمني لال�ستثمار  2003ولغاية تاريخه ع�ضو منتدب لإدارة �شركة عمان لال�ستثمارات واالوراق املالية  2003ولغاية تاريخه ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدد من ال�شركات االردنيةالدكتور « /حممد فهمي» «حممد خليل» فهمي اجلعربي ممثل �شركة ال�سماحة للتمويل واال�ستثمار:
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد 1964 :م
اجلن�سية  :االردنية
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 ا�سالمية  /جامعة العلوم اال�سالمية العاملية 2016 حا�صل على �شهادة CIPA- 15 -

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 تاريخه ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة املركز الأردين للتجارة الدولية* �أ�سماء ورتب �أ�شخا�ص الإدارة العليا والنبذة التعريفية اخلا�صة بهم :
ال�سيد  /مو�سى عبد العزيز حممد �شحادة ممثل البنك اال�سالمي االردين:
املن�صب  :رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد1941 :م
اجلن�سية  :االردنية
ال�شهادات العلمية :
 بكالوريو�س جتارة  – 1969جامعة بريوت العربية  /لبنانماج�ستري �إدارة اعمال  – 1979جامعة �سان فران�سي�سكو  /الواليات املتحدة االمريكية
اخلربات العملية :
 عمل يف امل�صارف التقليدية منذ �شهر  1961/5حتى �شهر 1980/5 التحق بالعمل يف البنك اال�سالمي االردين منذ  1980/6/1وي�شغل حالي ًا 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 ،تعليمية ،ا�ستثمارية وت�أمينية ع�ضو حايل و�سابق يف جمل�س �إدارة بنوك ا�سالمية ع�ضو جمل�س �إدارة يف املجل�س العام للبنوك اال�سالمية ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمعية رجال االعمال االردنية ع�ضو ثم نائب رئي�س �سابق جلمعية البنوك االردنية لعدة �سنوات ،وحالي ًا رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ع�ضو يف العديد من اللجان واجلمعيات اال�ستثمارية واالجتماعية واالن�سانية والدولية ع�ضو �سابق يف جمل�س املعايري املحا�سبية املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية ،جلنة املحا�سبة من 2002-1990املهند�س  /عوين زكي �شاكر الأ�سري ممثل �شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة:
املن�صب :نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد 1937 :م
اجلن�سية :ال�سعودية
ال�شهادات العلمية :
 بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة القاهرة  / 1960م�صر- 16 -

اخلربات العملية :
 عمل لدى �شركة امل�شروعات والتجارة  /عبد اهلل العنقري و�شركاه ملدة  14عاما كرئي�س للمهند�سني ثم تفرغ للعمل اخلا�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 ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأمني لال�ستثمار ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية (بوبايز)املهند�س « /حممد مازن» �شفيق ر�ضا االن�صاري :
املن�صب  :ع�ضو جمل�س الإدارة  /املدير العام
تاريخ امليالد1935 :م
اجلن�سية :االردنية
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 امل�ؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاوالت  /ال�سعودية 1989-1973 نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للتجهيزات الغذائية (بوبايز) رئي�س جمل�س �إدارة �شركة هوازن التجاريةرابعاً � -أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم بن�سبة  % 5ف�أكرث :
2016/12/31

الن�سبة

2015/12/31

الن�سبة

1

«حممد مازن» �شفيق ر�ضا الأن�صاري

4,461,021

28%

4,370,750

27%

2

البنك الإ�سالمي الأردين

2,442,054

15%

3,419,440

21%

3

�شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة

1,960,297

12%

1,960,297

12%

4

ال�شركة الأولى للتعليم

1,500,000

9%

1,500,000

9%

5

�صالح بن ثويني بن علي الثنيان

1,158,095

7%

1,158,095

7%

6

ع�صام جوهر علي اجلمايل

788,015

5%

788,015

5%

الرقم

اال�ســم

خام�ساً  -الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها :
• جمال ال�شركة ينح�صر يف اال�ستثمار يف الن�شاط التعليمي ،وهو ملكيتها جلامعة البرتا ،وال يوجد و�ضع تناف�سي لل�شركة حيث �أنها
تعليمية ولي�ست 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 اجمايل 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 واالنظمة �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 التايل يبني عدد موظفي ال�شركة وجامعة البرتا وفئات م�ؤهالتهم :
اجلامعة

امل�ؤهل العلمي
دكتوراه
214
ماج�ستري
80
بكالوريو�س
141
دبلوم
69
ثانوية عامة
27
دون الثانوية
143
املجموع
674
• برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة :
مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أي برامج ت�أهيل وتدريب ملوظفي ال�شركة خالل ال�سنة املالية .2016
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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  ،حيث مت يف ال�سنة املالية  2011االنتهاء من ت�سديد جميع التمويالت البنكية ق�صرية
وطويلة الأمد على ال�شركة علم ًا ب�أن حقوق امل�ساهمني بلغت ( )34,836,453دينار كما يف . 2016/12/31
احلادي ع�شر � -أهم االجنازات التي حققتها ال�شركة :
 حيث �أن ن�شاط ال�شركة اال�ستثماري ينح�صر يف ملكيتها جلامعة البرتا وبالتايل ف�إن �أهم االجنازات خالل �سنة 2016تتلخ�ص فيما يلي :
 .1مت طرح تخ�ص�ص الهند�سة املدنية  ،كذلك البدء ب�إن�شاء مبنى م�ستقل لكلية الهند�سة .
ّ .2مت ا�ستحداث تخ�ص�صي التحريك والو�سائط املتعددة بكلية العمارة والت�صميم ،والريا�ضيات بكلية الآداب والعلوم .
 .3مت �إن�شاء م�سرح خارجي لأغرا�ض الفعاليات املختلفة داخل احلرم اجلامعي .
 .4متكنت ال�شركة من �إنتاج كامل طاقتها الكهربائية باعتماد الطاقة ال�شم�سية بقدرة  1.5ميجاواط.
 .5حافظت جامعة البرتا على املرتبة الأولى لثالث �سنوات على التوايل بني اجلامعات الأردنية اخلا�صة ح�سب الت�صنيف
العاملي ( )QSللجامعات حول العامل.
 .6مت �إن�شاء غرفة ال�سيطرة يف مركز احلا�سوب واملعلومات وال�سيطرة حتتوي على � 442شا�شة مراقبة.
 .7بلغ جمموع الطلبة اخلريجني للعام اجلامعي  )1,436( 2016/2015طالب ًا وطالبة كما هو مبني يف اجلدول �أدناه:
العام اجلامعي

عدد اخلريجني

2012

1,167

2013

1,206

2014

1,266

2015

1,310

2016

1,436

بلغ العدد الكلي لأع�ضاء الهيئة التدري�سية املتفرغني ( )281كالتايل :
�أعداد الهيئة التدري�سية يف جامعة البرتا
حملة الدكتوراه

حملة املاج�ستري

املجموع

البيان
العام

2012

198

56

254

العام

2013

206

61

267

العام

2014

223

59

282

العام

2015

227

62

289

العام

2016

214

67

281
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 بلغت الطاقة اال�ستيعابية العامة للجامعة ( )8024طالب ًا ،منها ( )7664طالب ًا لربامج البكالوريو�س ،و( )360طالب ًالربامج املاج�ستري يف اجلامعة ،يف حني بلغت الطاقة اال�ستيعابية اخلا�صة للجامعة لربناجمي البكالوريو�س واملاج�ستري
( )9364طالب ًا ،واجلدول التايل يبني �أعداد الطلبة يف اجلامعة :

�أعداد الطلبـــة يف جامعـة البتـرا
ال�سنة

الف�صل الثاين

الف�صل ال�صيفي

الف�صل الأول

2012

6164

3756

6643

2013

6702

3894

7298

2014

7096

3868

7176

2015

7072

4011

7008

2016

7078

4343

6987

الثاين ع�شر  -ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية
وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي .
الثالث ع�شر  -ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة :
• اجلدول التايل يبني الأرباح املحققة واملوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية مقارنة لآخر
خم�س �سنوات :
2016

2015

2014

2013

2012

األرباح المحققة بعد الضريبة

7,172,621

6,008,570

6,819,639

5,940,196

5,839,223

األرباح الموزعة

5,600,000

4,800,000

4,800,000

4,000,000

4,800,000

35%

30%

30%

25%

30%

34,836,453

32,463,832

31,255,262

28,435,623

27,295,427

5.85

6.26

5.99

5.52

5.71

البيــان

نسبة االرباح الموزعة
صافي حقوق المساهمين
سعر األغالق في نهاية السنة /
دينار أردني

الرابع ع�شر  -حتليل للمركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية :
 يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة (� )16,000,000ستة ع�شر مليون �سهم  /دينار وكانت حقوق امل�ساهمني ح�سباجلدول التايل :
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2016

2015

2014

2013

2012

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

3,751,862

14,836,453

12,463,832

11,255,262

8,435,623

7,543,565

34,836,453

32,463,832

31,255,262

28,435,623

27,295,427

البي ـ ـ ــان

ر�أ�س املال
احتياطي اجباري

ارباح مرحلة
جمموع حقوق امل�ساهمني

 اجلدول التايل حتليل لأهم الن�سب املالية :الرقم

البيـ ـ ــان

2016

2015

2014

2013

2012

1

عائد ال�سهم الواحد (دينار)
م�ضاعف �سعر ال�سهم (مرة)
الأرباح قبل ال�ضريبة �إلى القيمة ال�سوقية للأ�سهم

0.448

0.376

0.426

0.371

0.365

13.06

17.61

14.06

14.88

15.64

9.61%

7.53%

8.47%

8.06%

7.65%

4

العائد على اال�ستثمار

15.44%

13.78%

16.51%

16.17%

16.66%

5

العائد �إلى حقوق امل�ساهمني

20.59%

18.51%

21.82%

20.89%

21.39%

6

ن�سبة امللكية

75.00%

74.47%

75.69%

77.40%

77.87%

7

املوجودات الثابتة �إلى حقوق امل�ساهمني

91.64%

92.21%

88.72%

88.18%

92.24%

8

ن�سبة التداول

125.08%

122.71%

134.52%

140.48%

127.31%

9

ن�سبة توزيع الأرباح

35%

30%

30%

25%

30%

2
3

اخلام�س ع�شر  -التطورات امل�ستقبلية الهامة 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 ملحق لكلية ال�صيدلة ومركز الدرا�سات الدوائية. ا�ستكمال الطريق الدائري داخل اجلامعة و�إن�شاء مواقف ومظالت لل�سيارات. ا�ستكمال املرحلة الثانية من �إن�شاء بوابات و�أ�سوار حميطة باجلامعة. ا�ستكمال �إن�شاء مبنى كلية الهند�سة . �إن�شاء حمطة مواقف با�صات الطلبة . العمل على تركيب م�صاعد يف بع�ض مباين اجلامعة. �إن�شاء حمطة الكهرباء اجلديدة رقم (.)3 العمل على تو�سيع م�شروع نظام توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية.ال�ساد�س ع�شر � -أتعاب مدققي ح�سابات ال�شركة :
مدققو ال�شركة هم املهنيون العرب� -أع�ضاء يف جرانت ثورنتون  -وقد كانت �أتعابهم ( )15,080دينار �شاملة
�ضريبة املبيعات املقررة من احلكومة .
- 21 -

ال�سابع ع�شر  -توزيع الأوراق املالية اململوكة يف ال�شركة ح�سب معايري الإف�صاح :
• عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
الرقم
1

المنصــــــب

الجنسية

2016/12/31

2015/12/31

البنك الإ�سالمي الأردين

رئي�س جمل�س الإدارة

الأردنية

2,442,054

3,419,440

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

رئي�س جمل�س الإدارة

الأردنية

30,000

20,000

ال�سعودية

1,960,297

1,960,297

ال�سعودية

223,909

223,909

الأردنية

4,461,021

4,370,750

1,500,000

1,500,000
0

االســـــــــم

املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري ممثل
�شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة
املهند�س «حممد مازن» �شفيق ر�ضا
الأن�صاري

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

ال�شركة الأولى للتعليم

ع�ضو جمل�س �إدارة

الكويتية

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

ع�ضو جمل�س �إدارة

الأردنية

0

5

املهند�س ع�صام جوهر علي اجلمايل

ع�ضو جمل�س �إدارة

الأردنية

788,015

788,015

6

الدكتور مو�سى حممد مو�سى املعطي

ع�ضو جمل�س �إدارة

الأردنية

450,000

450,000

7

الدكتور خليل �صالح عارف عزوقة

ع�ضو جمل�س �إدارة

الأردنية

114,000

108,500

8

املهند�س عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري

ع�ضو جمل�س �إدارة

الأردنية

40,000

33,164

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

243,200

19,250

ال�سيد �أ�سعد داود ابراهيم 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

2

3
4

11

�شركة عوين وب�شار �شاكر املحدودة
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• الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا .
الرقم

املن�صب

اال�سم

رئي�س جمل�س
الإدارة
نائب رئي�س
جمل�س الإدارة

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

ع�ضو جمل�س
الإدارة /املدير العام

2016/12/31

2015/12/31

30,000

20,000

223,909

223,909

4,461,021

4,370,750

ال يوجد �أية �أ�سهم مملوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ال يوجد �أية �أ�سهم مملوكة لأقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا .
ال يوجد �أية �أ�سهم مملوكة لل�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم .
الثامن ع�شر  -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
املن�صب

مكاف�أة عن
�سنة 2015

بدل تنقالت
�سنة 2016

�إجمايل املزايا
ال�سنوية

رئي�س جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

نائب رئي�س جمل�س
املهند�س عوين زكي �شاكر الأ�سري
الإدارة
املهند�س «حممد مازن» �شفيق ر�ضا ع�ضو جمل�س الإدارة/
املدير العام
الأن�صاري

5,000

4,200

9,200

5,000

4,200

9,200

4

ال�سيدة رمي م�ضر حممد بدران

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

5

املهند�س ع�صام جوهر علي اجلمايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

6

الدكتور مو�سى حممد مو�سى املعطي

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

7

الدكتور خليل �صالح عارف عزوقة

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

8

املهند�س عوين ف�ؤاد ح�سني امل�صري

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

9

املهند�س «حممد ه�شام» «حممد مازن»

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

10

ال�سيد �أ�سعد داود ابراهيم الدي�سي

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

ع�ضو جمل�س الإدارة

5,000

4,200

9,200

الرقم
1
2
3

11

اال�س ـ ــم
ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد
�شحادة

�شفيق الأن�صاري

الدكتور «حممد فهمي» «حممد خليل»
فهمي اجلعربي

- 23 -

مزايا ومكاف�آت �أ�شخا�ص الإدارة العليا املدفوعة خالل �سنة : 2016
الرقم
1

املن�صب

اال�س ـ ــم

البي ـ ــان

املهند�س «حممد مازن» �شفيق ر�ضا ع�ضو جمل�س ال يتقا�ضى املدير العام �أية �أتعاب
الإدارة /املدير
الأن�صاري
مقابل �إدارته لل�شركة
العام

التا�سع ع�شر  -بيان بالتربعات:
• قامت �إدارة ال�شركة بالتربع مببلغ ( )100.000مائة �ألف دينار لدعم �صندوق م�ساعدة الطلبة املحتاجني يف
جامعة البرتا يف بداية ال�سنة املالية .2016
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 �أية 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.
احلادي والع�شرون  -م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع :
• حماية البيئة :
 -1زراعة الأ�شجار :قامت دائرة اخلدمات العامة وال�صيانة يف اجلامعة بزراعة �أكرث من � 100شجرة يف مناطق
خمتلفة من اجلامعة.
 -2تنظيف م�ساحات الأر�ض خارج �أ�سوار اجلامعة للمحافظة على البيئة �ضمن املناطق القريبة من اجلامعة.
• خدمة املجتمع :
 -1مت التربع مبائة واربعة و�سبعون جهاز حا�سوب لأربع ع�شر م�ؤ�س�سة تعليمية وخريية.
� -2إقامة يوم طبي جماين يف مدر�سة الريموك ا�ستهدفت منطقة الذراع الغربي واليا�سمني.
 -3تنظيم �إفطار خريي رم�ضاين ملائة طفل يتيم تابعني جلمعيات خريية خمتلفة.
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* عقد جمل�س �إدارة ال�شركة �ستة اجتماعات خالل �سنة  ، 2016وعقدت جلنة التدقيق املنبثقة
عن جمل�س الإدارة �أربعة اجتماعات خالل �سنة . 2016
– االف�صاح عن مدى االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف بور�صة عمان :
*قامت ال�شركة بااللتزام بقواعد حوكمة ال�شركات امل�ساهمة العامة ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية با�ستثناء
ما يلي :
الرقم

ن�ص املادة

1

يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ا�سلوب الت�صويت
الرتاكمي من قبل الهيئة العامة لل�شركة باالقرتاع ال�سري.

مل يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت
الرتاكمي حيث مت انتخابهم بالتزكية وح�سب احكام
قانون ال�شركات

2

ي�ستعني جمل�س الإدارة بر�أي �أي م�ست�شار خارجي على نفقة
ال�شركة �شريطة موافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س وجتنب
ت�ضارب امل�صالح

مل تدع احلاجة لطلب اال�ستعانة مب�ست�شار خارجي

3

يتم االعالن م�سبقا عن موعد االف�صاح عن البيانات املالية
قبل موعد �إعالنها مبا ال يقل عن ثالثة �أيام عمل

يتم االعالن عن البيانات املالية عند �صدورها حتقيقا
ل�سرعة االف�صاح

4

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة دائمة ت�سمى جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت

مل يتم ت�شكيل اللجنة حيث مل تقم ال�شركة ب�إجراء �أي تعيينات
�أو �صرف �أية مكاف�آت خالل ال�سنة املالية ، 2016و�سيتم
ت�شكيل اللجنة م�ستقب ًال حني احلاجة اليها

5

يوجه جمل�س الإدارة الدعوة الى كل م�ساهم حل�ضور اجتماع
الهيئة العامة بالربيد االلكرتوين اخلا�ص بامل�ساهم قبل  21كونه ال يتوفر لدينا الربيد االلكرتوين جلميع امل�ساهمني
يوما من التاريخ املقرر لعقد االجتماع على ان يتم اعداد لذا تر�سل الدعوات بالربيد العادي قبل  14يوما وفقا
الرتتيبات واالجراءات املنا�سبة لعقد االجتماع مبا يف ذلك لأحكام قانون ال�شركات
اختيار املكان والزمان

6

ال�سبب

تقوم ال�شركة با�ستخدام موقعها االلكرتوين على �شبكة
االنرتنت لتعزيز االف�صاح وال�شفافية وتوفري املعلومات
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ال يوجد موقع الكرتوين خا�ص بال�شركة  ،ويوجد موقع
الكرتوين للجامعة

ال�سادة امل�ساهمني 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 التالية املدرجة على جدول �أعمال هذا االجتماع واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها ،وهي كما يلي:
 -1تالوة وقائع حم�ضراالجتماع العادي ال�سابق للهيئة العامة.
 -2مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة لعام  2016وخطتها امل�ستقبلية لعام  2017وامل�صادقة عليها.
-3اال�ستماع الى تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة حول البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املالية . 2016
 -4مناق�شة ميزانية ال�شركة كما يف  2016/12/31وبيان الدخل لل�سنة املنتهية يف  2016/12/31وامل�صادقة عليها .
� -5إقرار توزيع الأرباح على امل�ساهمني بن�سبة  % 35من ر�أ�س املال ح�سب تو�صية جمل�س الإدارة.
�-6إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية ال�سابقة  2016ح�سب �أحكام قانون ال�شركات .
-7انتخاب مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية  2017وحتديد �أتعابهم � ،أو تفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديدها.
 -8انتخاب جمل�س �إدارة جديد لل�شركة وملدة �أربع �سنوات قادمة ح�سب احكام قانون ال�شركات.
� -9أية �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال ح�سب �أحكام قانون ال�شركات.
ال�سادة امل�ساهمني الكرام :
وختام ًا ،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

�شركة البرتاء للتعليم
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
البيانات املالية كما يف  31كانون الأول 2016

وتقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

املهنيون العرب

(�أع�ضاء يف جرانت ثورنتون العاملية)

�شركة البرتاء للتعليم
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة

فهــر�س
�صفحة

 -تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

33-32

 -بيان املركز املايل كما يف  31كانون الأول 2016

34

 -بيان الدخل ال�شامل لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016

35

 -بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016

36

 -بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2016

37

� -إي�ضاحات حول البيانات املالية

47 - 38
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