شركة الضمان للساتثمار
المساهمة العامة المحدودة

تقـريــر مجلــس الدارة
السنوي السادس والعشرون
والقوائم المالية
عن السنة المنتهية
في  31كانون أول 2018
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مجلس الدارة
المؤساسة العامة للضمان الجإتماعي ,ويمثلها:
عطوفة الدكتور ابراهيم الطراونه
اعتبارا من تاريخ 16/1/2019

رئيس مجلس الدارة

ساعادة السيد فايز علي متروك العبيد
اعتبارا من تاريخ 27/2/2017

عضوا

ساعادة النسة لنا عبدالمعطي الفار
اعتبارا من تاريخ 25/4/2017

عضوا

ساعادة النسة أماني مصلح الكايد
اعتبارا من تاريخ 15/10/2017

عضوا

ساعادة السيد ناصر هادي الحضرمي
اعتبارا من تاريخ 21/1/2018

عضوا

البنك العربي ,ويمثله :
نائب رئيس مجلس الدارة

ساعادة السيد وليد محمد خضر هاشم
اعتبارا من 1/5/2005
بنك الساكان للتجارة والتمويل ,ويمثله :

عضوا

ساعادة السيد رياض فيصل مرشد
اعتبارا من تاريخ 1/1/2018
بنك القاهرة عمان ,ويمثله :

عضوا

ساعادة السيد نزار تيسير شوكه
اعتبارا من 30/12/2007
بنك التحاد ,ويمثله :

عضوا

ساعادة السيد بشار محمد خير عبابنه
اعتبارا من تاريخ 11/5/2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------المدير العام بالنابة
السيد اسماعيل محمد داود عيسى
مدققي الحسابات
السادة ارنست ويونغ

المستشار القانوني
الستاذ نايف اندراوس مدانات

1

ممثلو المؤساسة العامة للضمان الجإتماعي في العام ) 2018المستقيلين( :
سعادة السيد "محمد شريف" الزعبي
اعتبارا من تاريخ  18/2/2018لغاية تاريخ 16/1/2019
سعادة السيد وليد محمود محمد عمايره
اعتبارا من تاريخ  7/12/2017لغاية تاريخ 17/2/2018
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رئيس مجلس الدارة
رئيس مجلس الدارة

بسم ال الرحمن الرحيم
كلمة رئيس مجلس الدارة
الـى
اجإتماع الهيئة العامة السادس والعشرون )(2018

حضرات المساهمين الكرام،،
يسعدني أن أرحب بكم في اجتماع هيئتكم العامة السادس والعشرون لعام  ،2018وأن أنقل إليكم
بالصالة عن نفسي و بالنيابة عن زملئي أعضاء مجلس الدارة صادق التحية وجلل الحترام.
تعلمون أن استثمارات شركتكم تنحصر في مشروعين رئيسيين هما المساهمة في شركة الشرق
للمشاريع الستثمارية )فندق الهوليدي ان عمان( ومشروع "البوابة" في مدينة العقبة ،اضافة الى ذلك،
الستثمار في المحفظة المالية في بورصة عمان.
.1

تحسن اداء فندق الهوليدي إن -عمان خللا العام  2018مقارنة مع العام  ،2017فقد حققت شركة
الشرق للمشاريع الستثمارية ربحا صافيا بعد الضريبة والمخصصات قدره حوالي ) (938الف
دينار تبلغ حصتنا منها حوالي ) (244الف دينار.
هذا وقد قرر مجلس ادارة شركة الشرق التنسيب للهيئه العامة لمساهمي الشركة بتوزيع )(% 5
أرباح نقدية عن العام .2018

.2

أما مشروع "البوابة" في مدينة العقبة ،فقد حقق ارباحا تشغيلية في العام  2018حوالي ) (82الف
دينار ،مقارنة مع ارباحا تشغيلية في العام  2017بلغت حوالي ) (80الف دينار شاملة قيمة
الستهلكات السنوية البالغة حوالي ) (68الف دينار .كما حقق المشروع ايرادات اضافية ناتجة
عن عكس مخصصات ذمم المستثمرين تم تحصيلها من قبل إدارة ومحامي الشركة و تم تسويتها
خللا العام  2018بما قيمته حوالي ) (23الف دينار ،بالضافة الى ايرادات متأتية عن فوائد
الودئع البنكية السنوية المودعه لدى اهم البنوك المحلية بما قيمتة حوالي ) (134الف دينار وهي
أعلى من العام  2017حيث بلغت ما قيمته حوالي ) (110الف دينارهذا وقد ارتفعت نسب اشغالا
المحلت لتصبح ) (%80.6بدل من ) (%79بالعام السابق .
ولعتقاد المجلس في السنوات السابقة بان عدم استكمالا المشروع )تنفيذ المرحلة الثانية( وتطوير
المباني الحالية للبوابة قد يكون سببا رئيسا في عدم تحقيق ايرادات مرضية للشركة ،فان المجلس
وبعد دراسة مجموعة بدائل قام بطرح عطاء لعادة تأهيل وتطوير مشروع البوابة ،تضمن تقديم
التصاميم والمخططات الأولية والتفصيلية .وقد تم النتهاء من تأهيل وتطويرالمسطحات المائية
وصيانة المرافق العامة للبوابة في العام  ،2018وسيستمر العمل على تحسين الطابع العام للبوابة
لتصبح اكثر ترحيبا وإستغللا وزيادة المساحات الخارجية التأجيرية ،يقوم مجلس الدارة أيضا
بدراسة الستثمار النسب وتقييم الخيارات لتنفيذ التوسعة على الرض غير المستغلة.
3

.3

من المهم أن أشير الى أن شركتكم قد حققت ربحا صافيا قدره حوالي ) (333الف دينار للسنة
المنتهية في  31/12/2018مقارنة مع ربحا قدره حوالي ) (303الف دينار كما في 31/12/201
 ،7أي بمعدلا اعلى من العام السابق ويعود السبب الرئيس الى ارتفاع نسب الشغالا بفندق
الهوليدي ان -عمان لتصبح ) (%62.7بدل من ).(%58.7
اشكر ثقتكم في مجلس ادارة الشركة واشكر الزملء اعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية
والموظفين اللذين قدموا الكثير لخدمة شركتكم ،واسألا ال ان يوفقنا لتحقيق مردودات جيدة
لستثماراتكم وللإسهام في خدمة بلدنا الردن في ظل حضرة صاحب الجللة الملك عبد ال الثاني
ابن الحسين المعظم  -حفظه ال ورعاه. -

والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته.

الدكتور ابراهيم الطراونه
رئيس مجلس الدارة
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بسم ال الرحمن الرحيم
تقرير مجلس الدارة
الى
اجإتماع الهيئة العامة السادس والعشرون لمساهمي الشركة )(2018
حضرات المساهمين الكرام،،
يسر مجلس الدارة أن يرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون وأن يقدم لهيئتكم الكريمة
تقريره السنوي عن أعمالا الشركة خللا السنة المالية المنتهية بتاريخ  31/12/2018وخطة عمل الشركة
لعام .2019
أول:

اساتثمارات الشركة

.1

فندق الهوليدي ان عمان )خمسة نجوم(  /شركة الشرق للمشاريع الساتثماريه )م.ع.م(.
ارتفع معدلا نسبة اشغالا غرف فندق )الهوليدي ان( من ) (%58.7للسنة المالية  2017الى )
 (%62.7للسنة المالية  ،2018وانخفض معدلا سعر الغرفة )مقارنة بالعام السابق( من )(66.4
دينار إلى ) (64.8دينار.
بلغ مجمل اليرادات التشغيلية للفندق حوالي ) (5.889مليون دينار خللا العام  ،2018وبلغت
تكاليفها المباشرة حوالي )  (1.798مليون دينار ،وبذلك يكون اجمالي الربح التشغيلي لفندق
الهوليدي ان عمان حوالي ) (4.090مليون دينار.
بلغت المصاريف الدارية والعمومية شاملة مصاريف الصيانة والطاقة ومصاريف التســويق
والدعــاية خللا العام  2018مبلغ حوالي ) (1.982مليون دينار وبلغت اتعاب ادارة الفندق
حوالي ) (210الف دينار وبلغت قيمة الستهلكات حوالي ) (811الف دينار لنفس الفترة،
وباضافة اليرادات الخرى البالغة حوالي ) (101الف دينار ،وبذلك يكون ربح السنة لشركة
الشرق للمشاريع الستثمارية قبل الضريبة والمخصصات مبلغ قدره حوالي ) (1.188مليون
دينار .ويكون صافي ربح الشركة بعد الضريبة والمخصصات مبلغ قدره حوالي ) (938الف
دينار .وبذلك تكون حصة شركتكم منها ما نسبته ) (%26.026حوالي ) (244الف دينار.

.2

مشروع بوابة العقبة السياحي:
يقع المشروع على أرض مساحتها عشرة دونمات ،تم استكمالا بناء المرحلة الولى منه على
حـوالي ) (6.5دونمـا ،وحقـق المشروع ربحا خللا العام  2018بلغ حوالي ) (128الف دينارا
شاملة مصاريف الستهلكات البالغـــة حوالي ) (68الف دينار مقارنــــة مع ربح حوالي )(115
الف دينار بالعام السابق ،وتعود بشكل رئيسي بسبب تحقيق ايرادات إضافية نتيجة ارتفاع سعر
الفائدة الممنوحة للشركة من البنوك على الودائع السنوية  ،وبلغت كلفة الستثمار الحالية في
مشروع البوابة حوالي ) (5.9مليون دينار تم تمويلها بالكامل من قبل شركتكم ،وبلغــت
مصاريف ما قبل التشغيــل )قبل  (1/1/2005مبلغ ) (858الف دينار تم اطفاءها بالكامل.
ان موقع المشروع المتميز بمحاذاة آثار ايله ونادي اليخوت الملكي على الشاطئ الشمالي،
وتكامل فعالياته مع الصناعة الفندقية في العقبة وحاجة المدينة لتلك الفعاليات المتنوعة ،بالضافة
الى الرتفاع الكبير في قيمة الراضي والعقارات ،والى جمالية فن عمارة المشروع تجعل من
المؤكد أن قيمة المشروع حاليا تتعدى كلفته بكثير ،خاصاة وان عقد ايجار الرض المقام عليها
المشروع هو لفترة ثلثين عاما قابلة للتمديد لفترتين متماثلتين.
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ثانيا :البيانات المالية
.1

المحفظة المالية:
بلغ صافي كلفة الستثمار في المحفظة المالية للشركة ) (224.725دينار وهي عبارة عن
استثمار في عدد ) (8شركات مدرجة في بورصة عمان ،هذا وقد حقق الستثمار في تلك
الموجودات المالية انخفاضا في القيمة العادلة من خللا قائمة الدخل الشامل قدره حوالي )(28
الف دينار كما في .31/12/2018

.2

التقرير المالي:
بلغ رأسمالا الشركة المدفوع كما في  (10.000.000) 31/12/2018عشرة مليين دينار
أردني يمثل ) (%100من رأس المالا المصرح والمكتتب به.
بلغت موجودات الشركة ) (10.847.445دينارا )عشرة مليين وثمانمائة وسبعع وأربعون الف
وأربعمائة وخمعس وأربعون دينار( منها ) (2.432.318دينار) مليونان وأربعمائة وإثنان
وثلثون الفا وثلثمائة وثمانية عشر دينار( في صورة نقدية وودائع لدى البنـوك ،وتمثل حوالي )
 (%24.323من رأسمالا الشركة المدفوع كما في .31/12/2018
بلغ مجمل ايرادات الشركة عام  2018مبلغ حوالي ) (893الف دينارا مقابل مصاريف ادارية
وعمومية )في عمان( والمصاريف الدارية و التشغيلية للبوابة )في العقبه( بلغت حوالي )(560
الف دينار شاملة قيمة استهلكات الصولا الثابتة للشركة للستثمارات العقارية حوالي )(68
الف دينار ،وبذلك تكون شركتكم قد حققت ربحا قدره حوالي ) (333الف دينارا مقارنة مع ربحا
قدره حوالي ) (303الف دينار للسنة السابقة .2017

.3

المصاريف الدارية والعمومية:
ان المصاريف الدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية الفعليـة لعـام  2018لدارة الشـركة فـي
عمان وادارة الشركة في بوابة العقبة كانت متقاربة مع الموازنة التقديرية المعتمدة من قبل مجلس
ادارة الشركة .علما بأن تلك المصاريف الواردة في القوائم المالية تتضمن استهلكات الموجودات
الثابتة لمكاتب الشركة في عمان وبوابة العقبة والبالغة حوالي ) (69الف دينار.حيــث أن نســبة مــا
تم استنفاده من اجمالي الموازنة التقديرية للعام  2017هو حوالي ).( %103

ثالثاا :خطة العمل المستقبلية
تتضمن خطة عمل الشركة لعام  2019ما يلي:
.1
.2
.3
.4

تحسين الطابع العام للبوابة لتصبح اكثر ترحيبا وتشويقا وإستغللا الفراغات والمساحات الخارجية
بأفضل استغللا.
دراسة مصادر التمويل لتنفيذ الستثمار في الرض غير المستغلة ،لزيادة المساحات التأجيرية
ولتحسين اداء مشروع بوابة العقبة .
متابعة أداء فندق هوليدي ان عمان.
البحث في امكانات وجدوى الستثمار في مشاريع أخرى اذا ما توفر التمويل اللزم.
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رابعا :متطلبات الفصاح
تنفيذا لتعليمات هيئة الوراق المالية ،ولهمية الفصاح عن المور المتعلقة بإدارة الشركة
ونشاطاتها ،نرفق للمساهمين الكرام تقريرا يتضمن جميع المعلومات الواجب الفصاح عنها،
وهو جزء ل يتجزأ من تقرير مجلس الدارة الى الهيئة العامة.
حضرات المساهمين الكرام ،،
يعرض مجلس الدارة على اجتماع هيئتكم العادية السادس والعشرون الحسابات الختامية
والميزانية العمومية كمـا في  ،31/12/2018وخطة عمل الشركة لعام  2019ويوصي
بالمصادقة عليها.
وينتهز مجلس الدارة هذه المناسبة ليتقدم منكم بالشكر والتقدير لدعمكم المستمر للمجلس وللإدارة
التنفيذية ،وكما يتقدم الى معالي رئيس وأصحاب العطوفة أعضاء هيئة مفوضي منطقة العقبة
القتصادية الخاصة ،وجميع العاملين فيها بالشكر والتقدير للتعاون والدعم المستمرين لمشروع
البوابة .والى عطوفة مراقب الشركات والعاملين في مراقبة الشركات في وزارة الصناعة
والتجارة لتعاونهم ولسرعة انجازهم.
ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الدارة باسمكم جميعا بالشكر والتقدير لإدارة الشركة التنفيذية
لحسن أدائها خللا السنوات السابقة.
والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته ،،
مجلـس الدارة

تقرير بيانات الفصاح بموجإب تعليمات
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هيئة الوراق المالية
2018
يعتبر هذا التقرير جإزءا ل يتجزأ من تقرير مجلس الدارة الى الهيئة العامة لعام 2018
)(1

أ-

وصف لنشطة الشركة الرئيسية :

الستثمار في المشاريع السياحية والعقارية وادارة مشروع بوابة العقبة والستثمار في بورصة
عمان.
تنحصر نشاطات الشركة في الساتثمار في المشاريع التالية:
* شركة الشرق للمشاريع الساتثمارية )م.ع.م( – مالكة فندق الهوليدي ان – عمان.
 الموقع الجغرافي :مدينة عمان – الجبيهة – شارع أحمد الطراونه. حجم الستثمار  :مساهمة نسبتها  %26.026من رأسمالا الشركة البالغ ) (16مليون دينار. عدد الموظفين  204 :موظف.* مشروع بوابة العقبة السياحي
 الموقع الجغرافي :مدينة العقبة – بجانب نادي اليخوت الملكي. حجم الستثمار :ممولا بالكامل من قبل الشركة ،كلفته الستثمارية حوالي ) (5.9مليون دينار. عدد الموظفين  (14) :موظف.* محفظة الساهم المالية
 :بورصة عمان – مدينة عمان.
 الموقع الجغرافي حجم الستثمار بالصافي  (224.725) :دينار. :ل يوجد.
 عدد الموظفينب-

أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :

عنوان الشركة الرئيسي )الدارة(
 عمان  /الشميساني /شارع الثقافة – بناية رقم ) (10مطالقة سنتر  /الطابق الثالث. عدد الموظفين  (3) :موظفين.مشروع بوابة العقبة السياحي
 الموقع الجغرافي  :مدينة العقبة – بجانب نادي اليخوت الملكي. حجم الستثمار :ممولا بالكامل من قبل الشركة ،كلفته الستثمارية حوالي ) (5.9مليون دينار. عدد الموظفين  (14) :موظف. ل يوجإد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجإها.ج-
)(2

حجم الساتثمار الرأسامالي للشركة  (10.847.445) :دينار.

ل يوجإد شركات تابعة.
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) (3أ -أعضاء مجلس الدارة واشخاص الدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم :
نبذة مختصرة عن رئيس واعضاء مجلس الدارة الحاليين:
1

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج
الخبرات العملية

2

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج

3

الدكتور ابراهيم يوساف الطراونه
رئيس مجلس الدارة من تاريخ 23/1/2019
16/1/2019
17/10/1966
 بكالوريوس طب وجراحة الفم والسنان /جامعة أياش ،رومانيا 1991 رئيس مجلس النقباء منذ تاريخ  1/9/2018حتى تاريخه نقيب أطباء السنان الردنيين منذ العام 2013 رئيس هيئة مديرين شركة النخبة لدارة المستشــفيات منـذ العـام  2013حــتىتاريخه
 رئيس هيئة مديرين شركة مستشفى السلم التخصصي منذ العام  2013حتىتاريخه
 مدير عام المركز التخصصي لطب السنان منذ العام  1999حتى تاريخه رئيس هيئة مديرين شركة الضمان للتأجير التمــويلي منــذ العــام  2016حــتىبداية العام .2019
وليد محمد خضر هاشم
نائب رئيس مجلس الدارة
1/5/2005
25/7/1958
بكالوريوس ادارة اعمالا  /اقتصاد سنة 1981

الخبرات العملية

 مدير عام الشركة العربية الوطنية للتاجير التمويلي )عضو مجموعة البنكالعربي( من  8/2012وحتى تاريخه.
 الشركة العربية الوطنية للتاجير التمويلي )عضو مجموعة البنك العربي( من 11/2011حتى .8/2012
 البنك العربي الدارة العامة  -مدير وحدة الشركات الكبرى -الردن من 5/2009لغاية .10/2011
 البنك العربي-الدارة العامة -مدير ائتمان الشركات من .4/2009-2005 البنك العربي-مدير فرع من .2004-2000 البنك العربي -دائرة التسهيلت المصرفية من  1999-1988من مسؤولاتسهيلت الى مدير تسهيلت.
 البنك العربي -أقسام البنك المختلفة من .1987-1983 -عضو مجلس ادارة شركة الجواخ الردنية من  1/4/2009ولغاية تاريخه.

السام

أماني مصلح أحمد الكايد
9

المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج

عضو مجلس ادارة
15/10/2017
31/3/1983
ماجستير اعمالا دولية  /الجامعة الردنية عام 2009
بكالوريوس ادب انجليزي  /الجامعة الردنية عام 2005
الشهادات المهنية \CHRP ، SCMP ، CRMP :
 قائم باعمالا مدير دائرة التصالت المؤسسية  /صندوق استثمار اموالاالضمان الجتماعي منذ عام . 2015
 ضابط اتصالت مؤسسية رئيسي  /صندوق استثمار اموالا الضمانالجتماعي .2015 – 2010
 سكرتيرة المحافظ  /البنك المركزي .2009 – 2005 عضو مجلس ادارة الشركة الردنية لتطوير المشاريع الصناعية /بوسكان. 10/2017 – 2016
 عضو مجلس ادارة شركة الضمان للعمالا الدولية 2016 – 2014لنا عبدالمعطي كمال الفار
عضو مجلس ادارة
25/4/2017
22/2/1984
 ماجستير ادارة اعمالا  /مالية من الجامعة الردنية عام 2010 -بكالوريوس محاسبة من الجامعة الردنية عام 2006

الخبرات العملية

تعمل الن كرئيس قسـم للرقابـة الماليـة فـي صـندوق اسـتثمار أمـوالا الضـمان
الجتماعي

5

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج
الخبرات العملية

فايز علي متروك العبيد
عضو مجلس ادارة
27/2/2017
23/11/1964
بكالوريوس قانون من الجامعة الردنية في العام 1987

6

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد

الخبرات العملية

4

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج

يعمل حاليا كمدير ادارة المؤسســة العامــة للضــمان الجتمــاعي فــرع الزرقــاء،
وكان قبل ذلك عضوا في لجنة تسـوية الحقـوق ،كمـا عمـل مـدير ادارة ضـمان
فرع جنوب عمان ،ومدير ادارة القضايا والتحصــيل ،ومســاعدا لمــدير مكتــب
الشؤون القانونية ،وعضو هيئة مديري مركز النطلق الموحد.
حاصل على عدة دورات قانونية وادارية وموارد بشرية بما يقارب )(250
ساعة تدريبية.
بشار "محمد خير" عوض عبابنه
عضو مجلس ادارة
11/5/2010
30/5/1970
10

الشهادات العلمية
وسنة التخرج

 ماجستير ادارة اعمالا من جامعة بيرمينجهام عام .1999 بكالوريوس ادارة اعمالا من الجامعة الردنية عام .1994 شهادة مهنية ACPA CFA Level 1, CBA يعمل حاليا بمنصب رئيس ادارة التـدقيق الـداخلي فـي بنـك التحـاد منـذ عـام.2008
 عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الملك حسين منذ تاريخ .17/3/2016 عمــل مــديرا تنفيــذيا – دائــرة التــدقيق الــداخلي فــي بنــك المؤسســة العربيــةالمصرفية من العام  2005حتى .2008
 عمل مساعد مدير تنفيذي– محلل مالي رئيس في مؤسسة ضمان الودائع مــنالعام  2002حتى عام .2005
 عمل مفتش بنوك ومحلل بيانات مالية في البنك المركــزي الردنــي مــن عــام 1994حتى عام .2002

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج

نزار تيسير صالح شوكه
عضو مجلس ادارة
27/12/2007
11/8/1972
 بكالوريوس محاسبة عام 1992 محاسب قانوني معتمد  JCPA,CPAعام 1996 -محلل مالي معتمد  CFAعام 2013

الخبرات العملية

 يشغل الن منصب نائب المدير العام للخدمات والمنتجات المصرفية في بنكالقاهرة عمان منذ .10/2014
 رئيس الدارة المالية في بنك القاهرة عمان منذ عام  4/2004حتى ،10/2014ورئيس ادارة المخاطر من  2/2012ولغاية 12/2012
 لديه خبرة سابقة في تدقيق الحسابات من خللا عمله في شركات تدقيقكبرى لمدة عشر سنوات.
 -عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الردنية.

الخبرات العملية

7

11

8

9

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج

رياض فيصل عطا مرشد
عضو مجلس ادارة
1/1/2018
1/5/1973
بكالوريوس محاسبة 1996 -
ماجستير في التمويل والمصارف من الجامعة الردنية2012 -
شهادة مهنية في .CISA

الخبرات العملية

مدير تنفيذي دائرة تطوير وهندسة العمليات )تحليل وتطوير العمليات
المصرفية ،ادارة المشاريع ،السياسات والجراءات(.
ادارة التدقيق الداخلي – بنك السكان
يعمل في بنك السكان اعتبارا منذ العام  1996وحتى تاريخه.

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج

ناصر هادي الحضرمي
عضو مجلس ادارة
21/1/2018
6/9/1959
ماجستير هندسة مدنية  /جامعة اليرموك 1988
بكالوريوس هندسة مدنية  /جامعة الملك عبد العزيز – جدة 1983

الخبرات العملية

يعمل في المؤسسة العامة للضمان الجتماعي منذ  1/6/1991لغاية الن
الن مستشار المدير العام للشؤون الهندسية.
مدير مشاريع في الضمان الجتماعي.مساعد بحث وتدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
عضو في نقابة المندسين وعضو جمعية الخرسانة الردنية.
عضو مجلس ادارة سابق في شركة الصناعات الهندسية  /اربد وشركة تطوير
جنوب البحر الميت وشركة تطوير المفرق التنموية.

نبذة مختصرة عن رئيس واعضاء مجلس الدارة المستقيلين:
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محمد شريف الزعبي
رئيس مجلس الدارة اعتبارا من  1/3/2018حتى 16/1/2019
18/2/2018
16/10/1963
بكالوريوس علوم مالية ومصرفية /جامعة اليرموك 1987

1

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج
الخبرات العملية

2

السام
المنصب
تاريخ العضوية
تاريخ الميلد
الشهادات العلمية
وسنة التخرج

وليد محمود محمد العمايره
رئيس مجلس الدارة اعتبارا من  7/12/2017حتى .18/2/2018
25/4/2017
4/1/1959
بكالوريوس إدارة أعمالا الجامعة الردنية .1982
دراسات عليا /الجامعة الردنية 1990

الخبرات العملية

 يعمل في المؤسسة العامة للضمان الجتماعي منذ العام  ،1986حيث تدرجفي العمل فيها منذ ذلك التاريخ ليكون مدير الدائرة الدارية حتى العام ،2005
ثم مديرا لعدد من فروع المؤسسة مثل فرع جنوب عمان وفرع عمان
المركزي وفرع شمالا عمان منذ العام  2006حتى العام  ،2010اثناء ذلك
عمل مديرا تنفيذيا لدارة التحصيل والقضايا في العام .2007
شغل ايضا مساعد المدير العام لشؤون الفروع في العام  ،2010ليعمل ايضا
رئيسا للجنة تسوية الحقوق الولية في العام  2011ورئيس لجنة الحقوق
الستئنافية منذ العام  2014حتى تاريخه.
 عضو مجلس ادارة في شركة السواق الحرة -عضو مجلس ادارة في شركة الدار للنشر والتوزيع.

يعمل في المؤسسة العامة للضمان الجتماعي منذ .11/9/1990
 مساعد مدير عام الضمان الجتماعي .5/12/2017 مدير ادارة القضايا والتحصيل .2013 مدير ادارة شمالا عمان .2011 مدير دائرة فرع شرق عمان 2008 عضـــو مجلـــس ادارة الشـــركة الدوليـــة للفنـــادق والســـواق التجاريـــة مـــن 1/10/2015حتى .1/2/2018
 عضو مجلس ادارة المركز العربي للصناعات الدوائية .2011 عضو مجلس ادارة شركة الردن الدولية للستثمار .2010 -عضو مجلس ادارة شركة الضمان للستثمار .2008

)ب( أساماء ورتب أشخاص الدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
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* السيد اساماعيل محمد داود عيسى

 المدير العام بالنابة )اعتبارا من (19/10/2017 -محاساب رئيس للشركة حتى تاريخ 18/10/2017

 تاريخ الميلد .1/12/1977حاصل على شهادة دبلوم في العام  1997وبكالوريوس في المحاسبة سنة  ،2005وعمل في الشركة إعتبارا
من  ، 1/2/2013وقد عمل وقد عمل لدى شركة كساب الدولية للستثمارات العلنية والشركة اللبنانية
للتسويق كمستشار ومدير مالي وإداري ومدير شؤون موظفين من العام  2001حتى نهاية العام 2012
وفي المؤسسة الهندسية للتقنيات المتطورة رئيسا لقسم المالية من العام  2000حتى نهاية العام  ،2001وفي
مؤسسة الفداء الصناعية كمحاسب رئيس من العام . 2000 – 1997
* السيد أحمد محمود أحمد نصار

 -محاساب رئيس بالنابة )منذ تاريخ .(19/10/2017

 تاريخ الميلد .18/11/1978حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة سنة  ،2001ويعمل في الشركة اعتبارا من .18/10/2015
وقد عمل كمدقق داخلي في قسم الرقابة والتقتيش في سلطة منطقة العقبة القتصادية الخاصة من العام
 ،2005-2002وشركة تطوير العقبة  2008-2005كمحاسب و شركة خليج العقبة للعمالا النشائية
 2011 -2008كرئيس لقسم المحاسبة ،ومديرا لفرع العقبة لشركة الراضي الخضراء .2015 -2011
* السيدة هناء فرحان الحوراني  -محاسابة وساكرتيرة تنفيذية /مكاتب الشركة في عمان.
 أمين سار مجلس الدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، ضابط ارتباط حوكمة مع هيئة الوراق المالية. تاريخ الميلد 1/9/1970حاصلة على شهادة دبلوم في ادارة العمالا سنة  ،1990وتعمل في الشــركة منــذ العــام  ،2000وقــد عملــت
مديرة مكتب في شركة دلتون )محدودة المسؤولية( منذ العام  1991لغاية .1998

)(4

أساماء كبار مالكي الساهم وعدد الساهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
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الرقم

المســـــــــاهمين

عدد الساهم كما في
31/12/2018

نسبة المساهمة
2018

عدد الساهم كما في
31/12/2017

نسبة المساهمة
2017

1

المؤسسة العامة
للضمان الجتماعي
البنك العربي

6140000

61,4%

6140000

61,4%

1000000

10%

1000000

10%

3

بنك السكان للتجارة
والتمويل
بنك القاهرة عمان

1000000

10%

1000000

10%

1000000

10%

1000000

10%

5

بنك التحاد

500000

5%

500000

5%

9640000

96.4%

9640000

96.4%

2

4

المجموع
)(5

الوضع التنافسي للشركة :
ان شركة الضمان للستثمار المساهمة العامة المحدودة ليست بموضع تنافس تجاري ضمن قطاع
نشاطها والسواق الرئيسة وحصتها من الســواق التجاريــة ،عــدا المنافســة فــي القطــاع الســياحي
للفنادق والمشاريع السياحية من حيث اسعار الغرف الفندقية والمطاعم السياحية.

)(6

ل يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملء رئيسين محليا وخارجيا يشكلون  %10فأكثر من
اجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

)(7

 ل يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو اي من منتجاتها بموجب القوانينوالنظمة أو غيرها .
 -ل يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصولا عليها من قبل الشركة.

)(8

 ل يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمــات الدوليــة أوغيرهــا لهــا أثــر مــادي علــىعمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
 -ل تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

)(9

أ( الهيكل التنظيمي للشركة :
مجلس الدارة
المدير العام
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السكرتاريا

دائرة الدراسات
وتحليل المشاريع

قسم الدراسات

قسم تحليل
المشاريع

دائرة الستثمار

دائرة الشؤون
المالية

دائرة الشؤون
الدارية

قسم الستثمارات
المالية

قسم المحاسبة

قسم شؤون
الموظفين
والخدمات

قسم الستثمارات
الخرى

-

علما بأن معظم الدوائر ل زالت شاغرة لعدم الحاجة.

-

ساياساة التعيين :
ضمن لوائح النظام الداخلي للشركة  /نظام الموظفين .

ب(

عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلتهم :
يبلغ عدد الموظفين في الشركة وفي مشروع بوابة العقبة كما في  (17) 31/12/2018موظفا
مقارنة مع عدد ) (19موظف في عام  .2017ويبلغ معدلا الدوران حوالي ) ،(% 33.3ومجمل
رواتبهـم السنوية خللا عام  (117617) 2018دينارا.
المؤهلت العلمية للموظفين بتاريخ 31/12/2018
المؤهل العلمي
بكالوريوس

)(3

دبلوم
ثانوي
إعدادي
اجمالي عدد الموظفين

)(2
)(7
)(5
 17موظ

لم تقم الشركة باجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خللا السنة المالية .2018
ج(
) (10وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة :
ل يوجد مخاطر على المدى المنظور قد تتعرض لها الشركة ضمن نشاطاتها الحالية ،باستثناء
تطور العمل في مشروع بوابة العقبة الواقع في مدينة العقبة من حيث التشغيل واليرادات
المتوقعة أو النخفاض في نمو القطاع السياحي للأعوام القادمة ،اضافة الى تقلبات اسعار الأسهم
لستثمارات الشركة في بورصة عمان و التغير في أسعار الفائدة على الموجودات والتي تحمل
فائدة مثل الودائع لدى البنوك.
16

عدد الموظ

) (11النجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ،ووصف للأحداث الهامة التي مرت على
الشركة خلل السنة المالية :
لقد استمر اداء فندق الهوليدي ان عمان بتحقيق نتائج ايجابية خللا عام  2018بمعدلا أعلى من
العام السابق فقد حققت شركة الشرق للمشاريع الستثمارية ربحا صافيا بعد المخصصات قدره
حوالي ) (938الف دينار مقارنة مع مبلغ حوالي ) (889الف دينار في العام السابق ،هذا وقد
قرر مجلس ادارة شركة الشرق التنسيب للهيئه العامه لمساهمي الشركة بتوزيع ) (%5أرباح
نقدية عن العام .2018
أما مشروع "البوابة" في مدينة العقبة ،فقد حقق أرباحا تشغيلية بالعام ) (2018حوالي )(82
ا
الف دينار مقارنة مع أرباح تشغيلية بالعام ) (2017ما قيمته حوالي ) (80شاملة قيمة
الستهلكات السنوية البالغة حوالي ) (68الف دينار ،كما حقق المشروع ايرادات اضافية ناتج
عن عكس مخصصات تم تسويتها خللا العام  2018بالضافه الى تحصيل قيمة دعاوي قضائية
على بعض المستثمرين السابقين بما قيمته حوالي ) (23الف دينار بالضافة الى ايرادات متأتية
عن فوائد الودئع البنكية السنوية المودعه لدى اهم البنوك المحلية بما قيمتة حوالي ) (134دينار
ليكون صافي ربح المشروع ما قيمته حوالي ) (128الف دينار.
) (12ل يوجإد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلل السنة المالية ول تدخل ضمن
نشاط الشركة الرئيسي.
)(13

السلسلة الزمنية للرباح أو الخسائر المحققة والرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين
وأساعار الوراق المالية :
2014

الرباح بعد
الض
رائ
ب
أو
الخ
سائ
ر
الم
حقق
ة/
بالدي
نار
الرباح الموزعة/
بالدينار
حقوق المساهمين/
بالدينار
أسعار الوراق
المالية
-

2016

2015

2017

2018

377.402

349.384

188.781

302.959

333.491

400.000

ل يوجد

500.000

ل يوجد

400.000

10.557.320

10.846.192

10.505.086

10.793.550

10.702.294

 1.03دينار

 1.00دينار

 1.00دينار

 1.00دينار

 1.00دينار

يمثل نسبة النخفاض في حقوق المساهمين كما في  31/12/2018حوالي ) (% 0.845ــ بســبب
ارتفاع قيمة خسارة الشركة من احتياطي القيمة العادله لمحفظة السـهم المت وفره للـبيع وتوزيـع )
 (%4مــن الربــاح المــدورة كأربــاح نقديــة علــى المســاهمين باجمــالي مبلــغ وقــدرة ) (400الــف
دينار.ربح الفتره.
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سعر الورقة المالية في بورصة عمان كما في  (1.00) 31/12/2018دينار  /سهم .
) (14تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلل السنة المالية :
النسبة المالية
عائد السهم الواحد )دينار(
القيمة الدفترية للسهم الواحد )دينار(
اجمالي الربح من العمليات الى اليرادات
التشغيلية%

)(15

2018
0,033
1,070

2017
0,030
1,079
32,340%

صافي الربح الى اليرادات التشغيلية
العائد على مجموع الموجودات %
العائد على حقوق المساهمين

71.064
3.070%
3.113%

64,747%
2,760%
2,808%

معدلا المديونية %
نسبة الملكية %

1.338%
98.662

1,693%
98,307%

التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توساعات أو مشروعات جإديدة ،والخطة المستقبلية
للشركة لسنة قادمة على القل وتوقعات مجلس الدارة لنتائج أعمال الشركة :
ان مجلس الدارة يبحث عن البدائل لوضع البوابة على مسار مالي صحيح ،حيث قام مجلس
الدارة بدراسة لجدوى تنفيذ إعادة تأهيل وتطوير مشروع البوابة من خللا عطاء يتضمن
تصاميم ومخططات أولية وتفصيلية لتحسين الطابع العام بالضافة الى طرح وتنفيذ عطاء صيانة
للبوابة لتصبح اكثر ترحيبا وتشويقا واستغللا الفراغات والمساحات الخارجية وكذلك زيادة
المساحات التأجيرية بالبوابة وبذلك تعظيم ايراداتها.
كما يقوم مجلس الدارة بدراسة مصادر التمويل لتطوير واستغللا الرض غير المستغلة بما
يحقق اليرادات الفضل للشركة.
تتضمن خطة عمل الشركة لعام  2019ما يلي:
.1
.2
.3

جاري دراسة الستثمار النسب للرض غير المستغلة ،بهدف تحسين الطابع العام للبوابة
وإستغللا الفراغات والمساحات الخارجيه بأفضــل اســتغللا لزيــادة المســاحات التــأجيريه
بالبوابة لتحسين اداء مشروع بوابة العقبة .
متابعة أداء فندق هوليدي ان عمان.
البحث في امكانات وجدوى الستثمار في مشاريع أخرى اذا ما توفر التمويل اللزم.

) (16أتعاب تدقيق حسابات الشركة
بلغت أتعاب تدقيق حسابات الشركة لعام ) 2018المدقق الخارجي( مبلغ ) (12000دينار يضاف
اليها ) (%16ضريبة مبيعات.
بلغت أتعاب تدقيق حسابات الشركة لعام ) 2018المدقق الداخلي( مبلغ ) (5000دينار يضاف
اليها ) (%16ضريبة مبيعات.
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) (17أ -عدد الوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الدارة.
الرقم

الساـــــــم

المنصب

1

المؤسسة العامة للضمان الجتماعي
 الدكتور ابراهيم الطراونه النسة أماني مصلح الكايد النسة لنا عبدالمعطي الفار السيد فايز علي متروك العبيد -المهندس ناصر هادي الحضرمي

رئيس مجلس الدارة
عضو مجلس الدارة
عضو مجلس الدارة
عضو مجلس الدارة
عضو مجلس الدارة

2

البنك العربي
 -السيد وليد محمد خضر هاشم

نائب رئيس المجلس

3

بنك السكان للتجارة والتمويل
-السيد رياض فيصل مرشد

عضو مجلس الدارة

4

بنك القاهرة عمان
 -السيد نزار تيسير شوكه

عضو مجلس الدارة

5

بنك التحاد
 -السيد بشار محمد خير عبابنه

عضو مجلس الدارة

الجنسية

عدد الساهم كما في
31/12/2018

31/12/2017

اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية

6140000
-----------

6140000
-----------

اردنية
اردنية

1000000
---

1000000
---

اردنية
اردنية

1000000
---

1000000
---

اردنية
اردنية

1000000
---

1000000
---

اردنية
اردنية

500000
---

500000
---

 ل يوجإد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الدارة وأقاربهم ل يوجإد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص الدارة العليا وأقاربهم.ب -ل يوجإد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص الدارة العليا التنفيذية.
ج -ل يوجإد أوراق مالية مملوكة لقارب أعضاء مجلس الدارة وأقارب أشخاص الدارة العليا التنفيذية.

) (18أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الدارة وأشخاص الدارة العليا
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أعضاء مجلس الدارة :

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسام العضو

المنصب

السيد "محمد شريف" رئيس مجلس الدارة

الزعبي
وليد محمود محمد
العمايره
السيد وليد محمد
خضر هاشم
النسة أماني مصلح
أحمد الكايد
لنا عبدالمعطي كمالا
الفار
فايز علي متروك
العبيد
المهندس ناصر
هادي الحضرمي
السيد بشار محمد
خير عبابنة
السيد رياض فيصل
مرشد
السيد نزار تيسير
شوكه

بدل تنقلت

بدل اتعاب
لجان

نفقات السفر
السنوية

مكافأة
اعضاء المجلس

5250

450

300

2000

اجإمالي
الس

00

رئيس مجلس الدارة

750

300

---

---

50

نائب رئيس مجلس
الدارة
عضو مجلس ادارة

6000

1200

---

2000

00

6000

600

---

2000

00

عضو مجلس ادارة

6000

600

---

2000

00

عضو مجلس ادارة

6000

1200

---

2000

00

عضو مجلس ادارة

6000

1050

300

2000

50

عضو مجلس ادارة

6000

1650

---

2000

50

عضو مجلس ادارة

6000

1500

---

2000

00

عضو مجلس ادارة

6000

1200

---

2000

00

 تم صرف مكافأة أعضاء مجلس الدارة عن عام  2017في العام .2018
 بدلا تنقلت ومكافأة أعضاء مجلس الدارة وأتعاب اللجان الممثلين للمؤسسة العامة للضمان الجتماعي تحولا الى
المؤسسة العامة الضمان الجتماعي.
 بدلا تنقلت ومكافأة عضو مجلس الدارة الممثل لبنك السكان للتجارة والتمويل تحولا الى بنك السكان للتجارة
والتمويل.
** ل يوجد نفقات سفر داخل أو خارج المملكة خللا العام .2018

ب -الدارة التنفيذية :
20

السام
 1اسماعيل محمد عيسى

الوظيفة

الرواتب والجإور
السنوية

المدير العام
بالنابة

14583.480
دينار

البدلت
السنوية
 بدلا تنقلت  720دينار. بدلا سكن  2400دينار. بدلا اجازات ومكافأت 3300دينار

نفقات
السفر
السنوية
4699
دينار

* جميع نفقات السفر اعله هي نفقات سفر داخل المملكة من العقبة الى عمان،لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة
عن المجلس واجتماعات مجلس الدارة هذا ول يوجد نفقات سفر خارج المملكة خللا العام .2018
* يستخدم المدير العام سيارة الشركة ومؤمن صحيا.
)(19

ل يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خللا السنة المالية.

)(20

ل يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو
الحليفة أو رئيس مجلس الدارة أو أعضاء المجلس أوالمدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

)(21

أ -ل توجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
ب -ل توجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

)(22

عدد إجتماعات مجلس الدارة خللا عام  (9) 2018إجتماعات .

) (23اللجان المنبثقة عن مجلس الدارة ومهام كل منها :
:قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجان الدائمة التالية -
-1
-1
-2
-3

لجنة التدقيق ,وتتألف من السادة التالية أساماؤهم:
السيد بشار محمد خير عبابنه
السيد نزار تيسير شوكه
النسة لنا عبدالمعطي الفار

)رئيس(.
)عضو(.
)عضو(.
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المهام:
.1

مناقشة المور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة
)هيئة الوراق المالية( ،وعدم وجود ما يؤثر على استقلليته ومدى تأثير أي ة أعمـالا أخـرى يقـوم
بها لحساب الشركة على هذه الستقللية.

.2

بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات بما في ذلك ملحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة
مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الدارة.

.3

مراجعة مراسلت الشركة مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم مــا يــرد فيهــا وإبــداء الملحظــات
والتوصيات بشأنها.

.4

متابعة مدى تقيد الشركة بالقوانين والنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمالا الشركة
وأنشطتها وذلك بالتنسيق مع المدقق الداخلي.

.5

مراجعة خطة عمل مدقق الحسابات والتأكد من أن الشركة توفر للمدقق كافة التسهيلت
الضرورية للقيام بعمله.

.6

مراجعة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية والطلع على تقييم المدقق الخــارجي لهــذه الجــراءات
والطلع على تقارير الرقابة الداخليـة ولســيما تلـك المتعلقـة بـأي مخالفــات تظهـر نتيجــة لعمــل
المدقق الداخلي و خطة التدقيق الداخلي السنوية.

.7

التوصية لمجلس الدارة فيما يتعلق بالمور المرتبطة بإجراءات التــدقيق الــداخلي وعمــل المــدقق
الداخلي و/أو أي تقارير أخرى ذات علقة.

.8

مراجعة عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام
العقود أو الدخولا في المشروعات مع الطراف ذوي العلقة.

.9

أي أمور أخرى يقررها مجلس الدارة.

.10

التأكد من دقة الجراءات المحاسبية والمالية والرقابية وسلمتها ومدى التقيد بها.

.11

مراجعة الملحظات الواردة في تقارير هيئة التامين و الجراءات المتبعة بشأنها.

.12

التحقق من مراجعة البيانات المالية من قبل المدقق الداخلي قبل عرضها على مجلس الدارة و
مدى اللتزام بمتطلبات هيئة التامين.

.13

الجتماع مع المدققين الداخليين و الخارجيين و الكتواري حسب مقتضى الحالا وعلى القل مرة
واحدة سنويا و دون وجود ممثلين عن الدارة التنفيذية للشركة.

.14

التوصية إلى المجلس بالموافقة على تعيين واستقالة أو إقالة المدقق الداخلي.

.15

أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

-2

لجنة المكافآت والترشيحات ,وتتألف من السادة التالية أساماؤهم:

-1
-2
-3

)رئيس(.

السيد نزار تيسير شوكه
)عضو(.
السيد بشار محمد خيرعبابنه
)عضو(.
السيد فايز علي العبيد
 -المهــــام:

.1

التاكد من استقللية العضاء المستقلين بشكل مستمر.
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.2

اعتماد السياسة الخاصة بمنح المكافات والمزايا والحوافز والرواتب في الشــركة ومراجعتهــا بشــكل
سنوي.

.3

تحديــد احتياجــات الشــركة مــن الكفــاءات علــى مســتوى الدارة التنفيذيــة العليــا والمــوظفين واســس
اختيارهم.

.4

اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبــة تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل
سنوي.

.5

اعتماد معايير موضوعية للترشيح لعضوية مجلس الدارة مثل الخــذ بالعتبــار قــدرات ومــؤهلت
الشخاص المرشحين .وفــي حــالت إعــادة الترشــيح يؤخــذ بعيــن العتبــار عــدد مــرات حضــورهم
ونوعية وفاعلية مشاركتهم في اجتماعات المجلس.

.6

تسمية العضاء المرشحين لعضوية مجلس الدارة كأعضاء مستقلين مــع الخــذ بالعتبــار قــدراتهم
ومؤهلتهم.

.7

تقييم فعالية المجلس واللجان المنبثقة عنه في ضوء معايير التقييم المعتمدة والمهام الموكلة لها.

.8

توصي اللجنة بالمكافآت والمتيازات وغيرها من المنافع لكل من المدير العام والموظفين بالضــافة
الى مراجعة رواتبهم بالضافة الى ما يتعلــق بــذلك لعضــاء مجلــس الدارة وترفــع توصــيتها الــى
مجلس الدارة الذي يتخذ القرار النهائي بهذا الخصوص.

.9

التأكد من الفصاح عن ملخص لسياسة المكافــآت لــدى البنــك فــي التقريــر الســنوي للبنــك ،وتحديــادا
مكافآت أعضاء المجلس كل على حدة وأعلى رواتب تــم دفعهــا خللا الســنة للمــدراء التنفيــذيين مــن
غير أعضاء مجلس الدارة.

-3

لجنة الحوكمة ،وتتألف من السادة التالية أساماؤهم:

-1
-2
-3

)رئيس(.
)عضو(.
)عضو(.

النسة أماني مصلح الكايد
السيد بشار محمد خير عبابنه
السيد رياض فيصل مرشد
 -المهــــام:

.1
وتضمينه للتقرير السنوي للشركة(.

إعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس الدارة) .يعتمــد مــن المجلــس

.2
ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.

وضـــع إجـــراءات عمـــل خطيـــة لتطـــبيق أحكـــام هـــذه التعليمـــات

.3

التأكد من التزام الشركة بأحكام هذه التعليمات.

.4

دراسة ملحظات الهيئة بخصوص تطبيق الحوكمة في الشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

-4

لجنة ادارة المخاطر ،وتتألف من السادة التالية أساماؤهم:

-1
-2

السيد رياض فيصل مرشد.
النسة لنا عبدالمعطي الفار.

)رئيس(
)عضو(
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-3

السيد فايز علي العبيد.
 -المهــــام:

)عضو(

 .1وضع سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة ومراجعتها بشكل سنوي ) .تعتمد السياسة من مجلس الدارة(
 .2متابعة وتقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

-5
-1
-2
-3
-4

اللجنة التنفيذية ,وتتألف من السادة التالية أساماؤهم:
السيد وليد محمد خضر هاشم
السيد فايز علي العبيد
المهندسة ناصر هادي الحضرمي
السيد رياض فيصل مرشد

)رئيس(.
)عضو(.
)عضو(.
)عضو(.

 المهــــام:.1
.2
.3
.4
.5

ادارة محفظة أوراق مالية للشركة واستثمارها والتصرف فيهــا ،بالســتثمار بــالوراق الماليــة مــن
السهم المدرجة في بورصة عمان والتي تتفق مع السياسة الستثمارية لمجلس الدارة.
دراسة المشاريع الستثمارية المطروحة على الشركة لتتقدم بقرارات توصياتها الى المجلس.
متابعة المشاريع الستثمارية قبل وبعد التنفيذ.
أي أمور أخرى يقررها مجلس الدارة.
أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

) (24تقرير الحوكمة
تقرير الحوكمة الذي يتضمن بشكل رئيسي ما يلي:
 .1المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.
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تلتزم الشركة بتطبيق احكام وقواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجـة فـي بورصـة عمــان علــى النحـو
التالي:
القــاعــــدة
المادة ) :(4تشكيل مجلس الدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ل يقل عدد أعضائه عن خمسة ول يزيد علــى ثلثــة عشــر عضــوا
-4أ
ا
وفق لما يحدده نظام الشركة ،يتم انتخابهم وفـق أســلوب التصـويت الــتراكمي مـن قبــل الهيئــة العامـة
للشركة بالقتراع السري.
يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الدارة من العضاء غير التنفيذيين.
-4ب
يتولى مجلس الدارة مهام إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
-4د
ا
ا
يسمي عضو مجلس الدارة من الشخاص العتباريين شخص طبيعي لتمثيله طيلة مدة المجلس ،كما
-4هـ
يجوز له استبداله بشخص طبيعي آخر يمثله خللا مدة المجلس.
يمثل مجلس الدارة كافة المساهمين وعليه بذلا العناية المهنية اللزمة في إدارة الشركة وتخصــيص
-4و
الوقت اللزم للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
ل يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة ،كما ل يجوز
-4ز
أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الدارة منصب المدير العام للشركة.
يجب أن يكون عضو مجلس الدارة مؤه ا
ل ويتمتع بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بالمور الداريــة
-4ح
ا
وأن يكون ملم بالتشريعات ذات العلقة وبحقوق وواجبات مجلس الدارة.
ل يجوز لعضو مجلس الدارة أو من يمثله أن يكون عضوا أو ممثل لعضو في مجلــس إدارة شــركة
-4ي
أخرى مشابهة أو منافسة لها في أعمالها أو مماثلــة لهــا فــي غاياتهــا ،وفــي جميــع الحــوالا ل يجــوز
للشخص الطبيعي الجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من خمــس شــركات مســاهمة عامــة بصــفته
الشخصية أو بصفته ممث ا
ل للشخص العتباري.
ل يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لرئيــس مجلــس الدارة أو أي مــن أعضــائه أو لي
-4ك
من أقربائهم ،ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ضمن غاياتها أن تقرض أيــا
ممن سبق ووفق الشروط التي تتعامل بها مع عملئها الخرين.
يجب على الشركة أن توفر لعضاء مجلس الدارة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشــركة بمــا
-4لا
يمكنهم من القيام بعملهم واللمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة
لمجلس الدارة الستعانة بأي مستشار خــارجي علــى نفقــة الشــركة شــريطة موافقــة أغلبيــة أعضــاء
-4م
مجلس الدارة وتجنب تعارض المصالح.
المادة ) :(5مهام ومسؤوليات مجلس الدارة
يضع مجلس الدارة نظام داخلي خاص يتم مراجعته بشكل سنوي ،تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلحيات
مجلس الدارة ومسؤولياته بما في ذلك ما يلي:
وضع الستراتيجيات والسياســات والخطــط والجــراءات الــتي مــن شــأنها تحقيــق مصــلحة الشــركة
-5أ
وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة المجتمع المحلي.
وضع الجراءات اللزمة لضمان حصولا جميع المساهمين بمن فيهم غير الردنيين ،علــى حقــوقهم
-5ب
ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة والمساواة دون تمييز.
اتخاذ الجراءات اللزمة لضمان اللتزام بأحكام التشريعات النافذة.
-5ج
تنظيم المور المالية والمحاسبية والدارية للشركة بموجب أنظمة داخلية خاصة.
-5هـ
إعداد التقرير السنوي وربع السنوي وتقرير نتائج العمالا الولية ،وفقا لحكام التشريعات النافذة.
-5و
اعتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة.
-5ز
تعيين ضابط ارتباط يعهد اليه متابعة المور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع الهيئة.
-5ي
وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الشخاص المفوضين وحــدود الصــلحيات
-5م
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-5ن
-5س

-5ع

-5ر

-6أ
-6ج
-6د
-6هـ
-6و
-6ز

-6ح

-6ط

-7أ

-7ب
-7ج

المفوضة لهم.
تعيين المدير العام للشركة وإنهاء خدماته.
التأكد من توافر الكفاءة والخبرة الدارية والفنية اللزمة فــي أشــخاص الدارة التنفيذيــة العليــا للقيــام
بالمهـام الموكل ة إليهـم ،وتحديـد مهـامهم وصـلحياتهم ،ومراجعـة أدائهـم لمهـامهم ،ومـدى تطـبيقهم
للسياسات والخطط والجراءات الموضوعة.
اتخاذ الخطوات الكفيلة لضمان وجود الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة ،بما في ذلك إنشاء
وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتهــا التأكــد مــن اللــتزام بتطــبيق أحكــام التشــريعات
النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والنظمة الداخلية والسياسات والخطط والجراءات الــتي يضــعها
مجلس الدارة.
وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون ما ل يقل عن  %5من أسهم الشركة المكتتــب بهــا بإضــافة
بنود على جدولا أعمالا اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل ارسـاله بشـكله النهـائي للمسـاهمين,
على أن يتم تزويد الهيئة بهذه اللية.
المادة ) :(6اللجان التي يشكلها مجلس الدارة
يشكل مجلـس الدارة اللجـان الدائمـة التاليـة :لجنـة التـدقيق ،ولجنـة الترشـيحات والمكافـآت ،ولجنـة
الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر.
تضع كل من اللجان بموافقة مجلس الدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها.
تأخذ كل من اللجان قراراتها وتوصياتها بالكثرية المطلقة للعضاء وإذا تســاوت الصــوات يرجــح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ا
تقدم كل من اللجان قراراتها وتوصياتها إلى مجلس الدارة وتقرير حولا أعمالها إلى اجتمــاع الهيئــة
العامة العادي السنوي للشركة.
تتمتع اللجان بكامل الصلحيات الممنوحة لها.
يجب ان تجتمع لجنة التدقيق دوريا على ان ل يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة اجتماعــات فــي الســنة،
ويجب ان تجتمع كل من لجنة الحوكمة ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة إدارة المخــاطر دوريــا
على ان ل يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين فــي السـنة ،وتــدون محاضــر هــذه الجتماعــات بشــكل
أصولي.
في حالا حصولا أي تعارض بيــن توصــيات أي مــن اللجــان وقــرارات مجلــس الدارة ,يتعيــن علــى
صــل بوضــوح هــذه التوصــيات وأســباب عــدم تقيــد
مجلس الدارة أن يضمن تقرير الحوكمة بيانــا يف ص
مجلس الدارة بها.
لمجلس الدارة تشكيل لجان للقيام بمهام معينة لفترات محددة وفقا لجراءات تحــدد المــور المتعلقــة
باللجنة ومنها مهمتها ومدة عملها والصلحيات الممنوحة لها.

المادة ) :(7لجنة التدقيق
يجب أن يتوفر لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والدراية في المور المالية و المحاسبية ،وأن يكون
لدى أحدهم على القل خبرة عمل سابقة في مجالا المحاســبة أو المــور الماليــة ،أو أن يكــون حــام ا
ل
لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو المجالت الخرى ذات العلقة.
يجب أن تضع الشركة جميع المكانيات اللزمة تحت تصرف اللجنة بما يمكنها مــن أداء عملهــا بمــا
في ذلك الستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياا.
على لجنة التدقيق الجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة دون حضور أي من أشخاص الدارة
التنفيذية العليا أو من يمثلها ،مرة واحدة على القل في السنة.
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-7د
-7هـ
-11أ

-11ب
-11ج
-11د
-11هـ

-12أ
-12ب

-12ج

-12د

-12هـ
-12و

-12ز
-12ح
-12ط

-12ي

د .تتولى اللجنة مهمة الشراف والرقابة على أعمالا المحاسبة والرقابة والتدقيق في الشركة
تتمتع لجنة التدقيق بالصلحيات الممنوحة لها.
المادة ) :(11اجإتماعات مجلس الدارة
يعقد مجلس الدارة اجتماعاته بدعوة خطية من رئيسه أو نــائبه فــي حــالا غيــابه أو بنــااء علــى طلــب
خطي يقــدم إلــى رئيــس مجلــس الدارة مــن ربــع أعضــائه علــى القــل ،بحضــور الكثريــة المطلقــة
لعضائه.
ا
يكون التصويت على قرارات مجلس الدارة شخصي أو بأية وسيلة أخرى تقرها أي من التشــريعات
النافذة.
تصدر قرارات مجلس الدارة بالكثرية المطلقة للعضاء الحاضرين وإذا تساوت الصوات يرجــح
الجانب الذي صوت معه رئيس الجتماع.
يعقد مجلس الدارة اجتماعا واحدا على القل كل شهرين بحيث ل يقـل عــدد اجتماعـاته خللا السـنة
المالية عن ستة اجتماعات.
يعين مجلس الدارة أمينا لسر المجلس يتولى تدوين محاضر اجتماعاته وقراراتــه فــي ســجل خــاص
مرقم بالتسلسل وبيان العضاء الحاضرين وأية تحفظات يبدونها.
المادة ) :(12اجإتماعات الهيئة العامة
تتكون الهيئة العامة من جميع المساهمين الذين يحق لهم التصويت.
تعقد الهيئة العامة للشركة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة على القل ،على أن يعقد هــذا الجتمــاع
خللا الشهر الربعة التالية لنتهاء السنة المالية للشركة ،كما يجوز أن تعقــد الهيئــة العامــة للشــركة
اجتماعا غير عادي في أي وقت وفقا للتشريعات النافذة.
يوجه مجلس الدارة الدعوة إلى الهيئة وإلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة إما باليد أو عن
طريق البريد المسجل أو البريد اللكتروني الخاص بالمساهم قبل  21يومــا علــى القــل مــن التاريــخ
المقرر لعقد الجتماع ،على أن يتم إعداد الترتيبات والجراءات المناسبة لعقد الجتماع بما فــي ذلــك
اختيار المكان والزمان ،بما يساعد ويشجع على حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين.
يجب أن تتم الشارة في الدعوة إلى موعد ومكان الجتماع وأن يرفق بها جدولا أعمالا الهيئة العامــة
صل وواضح إضــافة إلــى أيــة وثــائق أو
متضمنا المواضيع التي سيتم بحثها خللا الجتماع بشكل مف ص
مرفقات تتعلق بتلك المواضيع.
يجب عدم إدراج أية مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة غير مدرجة على جدولا أعمالا الهيئة
العامة المرسل سابقا للمساهمين.
على المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الدارة تزويد الشركة بنبذة تعريفية عنــه قبــل انتهــاء
السنة المالية للشــركة والــتي تســبق الســنة الــتي ســيعقد فيهــا اجتمــاع الهيئــة العامــة لنتخــاب مجلــس
الدارة ،وفي هــذه الحالــة يرفــق مجلــس الدارة هــذه النبــذة التعريفيــة بالــدعوة الموجهــة للمســاهمين
لحضور اجتماع الهيئة العامة.
يقوم مجلس الدارة بالعلن عن موعد ومكــان عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي صــحيفتين يوميــتين
محليتين ولمرتين على القل وعلى الموقع اللكتروني للشركة.
يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر لحضور اجتماع الهيئة العامة بالنيابـة عن ه بمـوجب وكالـة
خطية أو أن يوكل عنه شخصا آخر بموجب وكالة عدلية ،وفق التشريعات النافذة.
يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس الدارة أو نائبه في حالا غيابه أو من ينتدبه مجلــس الدارة
في حالا غيابهما ،كما يجب أن يحضر أعضاء مجلس الدارة اجتماع الهيئة العامة بعــدد ل يقــل عــن
الحد الذي يحقق النصاب القانوني لي اجتماع لمجلس الدارة.
يجب أن تتم إدارة اجتماع الهيئــة العامـة بشــكل يســمح للمســاهمين بالمشــاركة الفاعلـة والتعـبير عـن
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آرائهم بحرية ،والحصولا على الجابات على تساؤلتهم وتوفير المعلومات الكافيــة بمــا يمكنهــم مــن
اتخاذ قراراتهم.
المادة ): (13حقوق أصحاب المصالح

 -1الحقوق العامة للمساهمين
يتمتع المساهمون في الشركة بالحقوق العامة التالية:
-13أ1-

-13أ2-
-13أ3-
-13أ4-
-13أ5-
-13أ6-
-13أ7-
-13أ8-

-13أ9-
-13أ10-
-13أ11-

-13أ12-
-13أ13-
-13أ14-
-13أ15-

احتفاظ الشركة بسجلت خاصة بملكيات المساهمين تتضمن المعلومات الخاصة بمساهمتهم بمــا فــي
ذلك أسماؤهم وعدد السهم التي يملكها كل منهم وأية قيود ووقوعات على الملكية ،والتغييرات الــتي
قد تطرأ عليها.
الطلع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لي سبب كان ،وعلى كامــل الســجل لي ســبب
معقولا تقبله الجهة المختصة.
الطلع على المعلومات والوثائق الخاصة بالشــركة وفــق التشــريعات النافــذة بمــا فــي ذلــك الوثــائق
المتعلقة بتعاملت الطراف ذوي العلقة.
الحصولا على المعلومات الدورية وغير الدورية المفصح عنها وفق التشريعات النافذة.
المشاركة والتصويت في اجتماع الهيئة العامــة للشــركة أصــالة ووكالــة بعــدد أصــوات يســاوي عــدد
السهم التي يملكها المساهم وموكل بها.
ا
الحصولا على الرباح السنوية للشركة خللا خمسة واربعين يومــ مــن تاريــخ صــدور قــرار الهيئــة
العامة بتوزيعها.
أولوية الكتتاب في أية إصدارات جديدة من السهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الخرين ،ما لــم
يتنازلا المساهمون عن هذه الولوية بموجب قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة
إقامة دعوى قضائية في مواجهة مجلس الدارة أو أي من أعضـائه يطـالب فيهـا بـالتعويض ع ن مـا
لحقه من ضرر نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الساسي للشركة أو الخطــأ أو التقصــير أو
الهمالا في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشــركة ،أو اللجــوء إلــى وســائل
حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم بما يتفق والتشريعات النافذة.
إقامة دعوى قضائية في مواجهة المدير العام للشركة أو أي موظف فيها يطالب فيها بالتعويض عمــا
لحقه من ضرر نتيجة إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة.
طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للمساهمين الــذين يملكــون مــا ل يقــل عــن  %10مــن أســهم
الشركة المكتتب بها.
طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الدارة أو أي عضو فيــه
للمساهمين الذين يملكون ما ل يقل عــن  %20مــن أســهم الشــركة المكتتــب بهــا ،باســتثناء العضــاء
الممثلين لسهم الحكومة او أي شخص اعتباري عام.
طلب إجراء تدقيق على أعمالا الشركة ودفاترها للمساهمين الذين يملكون ما ل يقل عــن  %10مــن
أسهم الشركة المكتتب بها.
إقامة دعوى قضائية للطعن في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة أو الطعن فــي القــرارات الــتي
اتخذتها فيه وذلك خللا ثلثة أشهر من تاريخ عقد الجتماع ،وفق التشريعات النافذة.
الطلع على محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة.
توفير الشركة قسم يتولى تنفيذ المهام المتعلقة بإدارة علقة المساهمين بالشركة.

ب .الحقوق ضمن صلحيات الهيئة العامة
تتمتع الهيئة العامة بصلحيات اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر من ضمنها
-13ب

.1

مناقشة مجلس الدارة حولا أداء الشركة وخطته للفترة القادمة.
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انتخاب أعضاء مجلس الدارة.
.2
انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الدارة بتحديدها.
.3
إقرار تعاملت الطراف ذوي العلقة قبل إبرامها.
.4
المصادقة على البيانات المالية للشركة.
.5
تعديل عقد التأسيس والنظام الساسي للشركة.
.6
دمج الشركة أو اندماجها أو تصفيتها وفسخها.
.7
إقالة مجلس الدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه.
.8
بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياا.
.9
 .10زيادة رأسمالا الشركة أو تخفيضه.
 .11إصدار إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
 .12تمليك العاملين في الشركة لسهم في رأسمالها.
 .13شراء الشركة لسهمها وبيع تلك السهم.
 .14بيع كامل موجودات الشركة أو ما يزيد عن  %51من موجوداتها.
المادة ) :(14الفصاح والشفافية
على الشركة أن توفر المعلومات الفصاحية للمساهمين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغيــر
مضللة وفــي الوقــات المحــددة بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم ،وفقــا لمتطلبــات الجهــات الرقابيــة
والتشريعات النافذة ،بما في ذلك الفصاحات المتعلقة بما يلي:
 .1التقارير الدورية.
 .2المعلومات الجوهرية.
 .3عدد الوراق المالية المصدرة من قبـل الشـركة والـتي يمتلكهـا كـل م ن أعضـاء مجلـس الدارة
والدارة التنفيذية العليا وأقربائهم.
 .4المتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الدارة والدارة التنفيذية العليا.
على الشركة تنظيم حساباتها وإعداد بياناتها المالية وفــق المعــايير الدوليــة الخاصــة بإعــداد التقــارير
المالية ).(IFRS
ل يجوز لي شخص مطلع في الشركة إفشــاء المعلومــات الداخليــة المتعلقـة بالشــركة لغيــر المرجــع
المختص أو القضاء ،كما ل يجوز تداولا الوراق المالية الصادرة عن الشــركة أو حمــل الغيــر علــى
تداولها بناء على معلومات داخلية أو استغللا معلومـات داخليـة أو سـرية لتحقيـق مكاسـب ماديـة أو
معنوية.
على رئيس مجلس الدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام للشركة أو مدقق حساباتها الخارجي تحــت
طائلة المسؤولية القانونية تبليغ الجهات الرقابية المعنية في حالا وقوع أي مما يلي:
.1إذا تعرضت الشركة لوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تــؤثر فــي حقــوق
المساهمين أو في حقوق دائنيها.
 .2قيام مجلـس إدارتهـا أو أي مـن أعضـاء مجلـس الدارة أو مـديرها العـام باسـتغللا صـلحياته
ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقــة غيــر مشــروعة ،ويســري هــذا
الحكم في حالا امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به.
 .3قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء مجلس الدارة أو مديرها العــام بــأي عمــل ينطــوي علــى
تلعب أو يعتبر اختلســا أو احتيــا ا
ل أو تزويــرا أو إســاءة ائتمــان وبشــكل يــؤدي إلــى المســاس
بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير.
المادة ) :(15مدقق الحسابات الخارجإي
تتخذ الشركة جميع الجراءات المناسبة والمطلوبة بخصوص مدقق الحسابات الخارجي.
ل يجوز تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الدارة التنفيذية العليا للشركة إل
بعد مرور سنة على القل من تركه تدقيق حسابات الشركة.
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-15ج

يقوم مدقق الحسابات الخارجي القيام بجميع الواجبات المطلوبة منه بموجب التشريعات النافذة.
المادة ) :(16تعاملت الطراف ذوي العلقة
ل يجوز للشركة إبــرام تعــاملت الطــراف ذوي العلقــة إل بموافقــة مجلــس الدارة وإقــرار الهيئــة
العامة بعد الحصولا على رأي وتقييم مدقق الحسابات الخارجي بهذا الخصوص ،ول يجوز للطــرف
ذي العلقة التصويت علــى قــرار مجلــس الدارة والهيئــة العامــة الــذي يصــدر بشــأن التعامــل الــذي
يخصه.

-16أ

-16ب

علــى مجلــس الدارة قبــل إقــرار تعــاملت الطــراف ذوي العلقــة مــن قبــل الهيئــة العامــة إرفــاق
المعلومات والبيانات التالية بالدعوة لجتماع الهيئة العامة الموجهة للمساهمين.

 .2أساماء أعضاء مجلس الدارة الحاليين والمستقيلين خلل السنة وتحديد فيمــا إذا كــان العضــو تنفيــذي أو غيــر
تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.
أساماء أعضاء مجلس الدارة الحاليين
جإهة التمثيل

ة العامة للضمان
ي /صندوق اساتثمار
ضمان الجإتماعي

ربي
كان للتجاره والتمويل
رة عمان
اد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الصفة
اسام العضو
مستقل/غير مستقل
غير مستقل
عطوفة الدكتور ابراهيم الطراونه
غير مستقل
سعادة السيد فايز علي متروك العبيد
غير مستقل
سعادة النسة لنا عبدالمعطي كمالا الفار
غير مستقل
سعادة النسة أماني مصلح أحمد الكايد
غير مستقل
سعادة السيد ناصر هادي الحضرمي
غير مستقل
سعادة السيد وليد محمد خضر هاشم
سعادة السيد رياض فيصل عطا 30
غير مستقل
مرشد
غير مستقل
سعادة السيد نزار تيسير صالح شوكه
غير مستقل
سعادة السيد بشار محمد خير عبابنه

الصفة
تنفيذي/غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

أساماء أعضاء مجلس الدارة المستقيلين
الصفة
اسام العضو
مستقل/غير مستقل
غير مستقل
سعادة السيد "محمد شريف" الزعبي
سعادة السيد وليد محمود محمد عمايره غير مستقل

1
2

الصفة
تنفيذي/غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

أساماء ممثلي أعضاء مجلس الدارة العتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثــل تنفيــذي أو غيــر تنفيــذي
ج.
ومستقل أو غير مستقل.
1
2
3
4
5
د.

المساهـــــــــــم /العتباري
المؤسسة العامة للضمان الجتماعي
البنك العربي
بنك السكان
بتك القاهرة عمان
بنك التحاد

المناصب التنفيذية في الشركة وأساماء الشخاص الذين يشغلونها.

المدير العام بالنابة
المحاسب الرئيس بالنابة
امين سر مجلس الدارة واللجان
هـ.

الممثل الطبيعي
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل

السيد اسماعيل عيسى اعتبارا من تاريخ .19/10/2017
السيد أحمد نصار اعتبارا من .20/10/2017
السيدة هناء الحوراني.

جإميع عضويات مجالس الدارة التي يشغلها عضو مجلس الدارة في الشركات المساهمة إن وجإدت.
السيد وليد محمد خضر هاشم  :عضو مجلس ادارة شركة الجواخ الردنية.
 :عضو هيئة مديرين في شركة الشرق للمشاريع الفندقية.
السيد فايز علي العبيد
السيد بشار "محمد خير" عبابنه  :ل يوجد
 :عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الردنية.
السيد نزار شوكه

و.

اسام ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.
تم تعيين السيدة هناء فرحان الحوراني ضابط ارتباط حوكمة مع هيئة الوراق المالية اعتبارا من تاريــخ
.22/1/2018

ز.

أساماء اللجان المنبثقة عن مجلس الدارة.
) (1لجنة التدقيق.
) (2اللجنة التنفيذية.
) (3لجنة المكافأت والترشيحات.
) (4لجنة الحوكمة.
) (5لجنة ادارة المخاطر.

ح .اسام رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلتهم وخبراتهم المتعلقة بالمور المالية أو المحاسابية.
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السيد بشار محمد خير عبابنه /رئيس اللجنة
)(1
المؤهلت  -ماجستير ادارة اعمالا من جامعة بيرمينجهام عام .1999
 بكالوريوس ادارة اعمالا من الجامعة الردنية عام .1994 شهادة مهنية ACPA CFA Level 1, CBAالخبرات  -يعمل حاليا بمنصب رئيس ادارة التدقيق الداخلي في بنك التحاد منذ عام .2008
 عضو لجنة التدقيق في مؤسسة الملك حسين منذ تاريخ .17/3/2016 عمل مديرا تنفيذيا – دائرة التدقيق الداخلي في بنك المؤسســة العربيــة المصــرفية مــن العــام 2005حتى .2008
 عمل مساعد مدير تنفيذي– محلل مالي رئيس في مؤسسة ضمان الودائع من العام  2002حتى عام.2005
 عمل مفتش بنوك ومحلــل بيانــات ماليــة فــي البنــك المركــزي الردنــي مـن عــام  1994حــتى عــام.2002
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السيد نزار تيسير شوكه /عضو
)(2
المؤهلت بكالوريوس محاسبة عام 1992
محاسب قانوني معتمد  JCPA,CPAعام 1996
محلل مالي معتمد  CFAعام 2013
الخبرات  -يشغل الن منصب نائب المدير العام للخدمات والمنتجات المصــرفية فــي بنــك القــاهرة عمــان منــذ
.10/2014
 رئيس الدارة المالية في بنــك القــاهرة عمــان منــذ عــام  4/2004حــتى ،10/2014ــ ورئيــس ادارةالمخاطر من  2/2012ولغاية 12/2012
 لديه خبرة سابقة في تدقيق الحسابات من خللا عمله في شركات تدقيق كبرى لمدة ) (10سنوات. عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية الردنية.النسة لنا عبدالمعطي الفار /عضو
)(3
المؤهلت  -ماجستير ادارة اعمالا  /مالية من الجامعة الردنية عام 2010
 بكالوريوس محاسبة من الجامعة الردنية عام 2006الخبرات
ط.

تعمل الن كرئيس قسم للرقابة المالية في صندوق استثمار أموالا الضمان الجتماعي
اسام رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر.
لجنة المكافأت والترشيحات
السيد نزار تيسير شوكه
السيد بشار محمد خيرعبابنه
السيد فايز علي العبيد

رئيس اللجنة
عضو
عضو

لجنة الحوكمة
النسة أماني مصلح الكايد.
السيد بشار "محمد خير" عبابنه.
السيد رياض فيصل مرشد.

رئيس اللجنة
عضوا
عضوا

لجنة ادارة المخاطر
السيد رياض فيصل مرشد
النسة لنا عبدالمعطي الفار.
السيد فايز علي العبيد.

رئيس اللجنة
عضوا
عضوا
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ي.

عدد اجإتماعات كل من اللجان خلل السنة مع بيان العضاء الحاضرين.
بلغ عدد اجتماعات لجنة المكافأت والترشيحات للعام  (3) 2018اجتماعات
العضاء الحاضرين
الجإتماع
حضور جميع العضاء
الجتماع 1/2018
حضور جميع العضاء
الجتماع 2/2018
حضور جميع العضاء
الجتماع 3/2018
بلغ عدد اجتماعات لجنة الحوكمة للعام  (3) 2017اجتماعات
العضاء الحاضرين
الجإتماع
حضور جميع العضاء
الجتماع 1/2018
حضور جميع العضاء باستثناء السيد رياض مرشد
الجتماع 2/2018
حضور جميع العضاء
الجتماع 3/2018
بلغ عدد اجتماعات لجنة ادارة المخاطر للعام  (1) 2018اجتماع
العضاء الحاضرين
الجإتماع
حضور جميع العضاء
الجتماع 1/2018

ك.

عدد اجإتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجإي خلل السنة.
اجتمعت لجنة التدقيق خللا العام  (5) 2018اجتماعات وتم اجتماع لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي في الجتمــاع رقــم
.1/2018

الجإتماع
الجتماع 1/2018
الجتماع 2/2018
الجتماع 3/2018
الجتماع 4/2018
الجتماع 5/2018

العضاء الحاضرين
بحضور مدقق الحسابات الخارجي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ل.

عدد اجإتماعات مجلس الدارة خلل السنة مع بيان العضاء الحاضرين.
عدد اجتماعات مجلس الدارة خللا العام  2018بلغت ) (9اجتماعات
الجلســــة

العضاء الحضور

1/2018

وليد العمايره
وليد هاشم
نزار شوكه
بشار عبابنه
فايز العبيد
لنا الفار
أماني الكايد
رياض مرشد
ممثل المؤسسة العامة للضمان الجتماعي /محمد الصرايرة
حضور  8أعضاء من أصل 9

2/2018

وليد العمايره
وليد هاشم
نزار شوكه
بشار عبابنه
فايز العبيد
لنا الفار
أماني الكايد )غائب(
رياض مرشد
المهندس ناصر الحضرمي
ممثل المؤسسة العامة للضمان الجتماعي /محمد الصرايرة
حضور  8أعضاء من أصل 9

3/2018

وليد هاشم
نزار شوكه )غائب(
بشار عبابنه
فايز العبيد
لنا الفار
أماني الكايد
رياض مرشد
المهندس ناصر الحضرمي
"محمد شريف" الزعبي
حضور  8أعضاء من أصل 9
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4/2018

"محمد شريف" الزعبي
وليد هاشم
نزار شوكه
بشار عبابنه
فايز العبيد
لنا الفار
أماني الكايد
رياض مرشد
المهندس ناصر الحضرمي
حضور  9أعضاء من أصل 9

5/2018

"محمد شريف" الزعبي
وليد هاشم
نزار شوكه
بشار عبابنه
فايز العبيد
لنا الفار
أماني الكايد
رياض مرشد )غائب(
المهندس ناصر الحضرمي
حضور  8أعضاء من أصل 9

6/2018

"محمد شريف" الزعبي
وليد هاشم
نزار شوكه
بشار عبابنه
فايز العبيد
لنا الفار
أماني الكايد
رياض مرشد )غائب(
المهندس ناصر الحضرمي
حضور  8أعضاء من أصل 9

7/2018

"محمد شريف" الزعبي
وليد هاشم
نزار شوكه
بشار عبابنه
فايز العبيد
لنا الفار
أماني الكايد
رياض مرشد
المهندس ناصر الحضرمي
حضور  9أعضاء من أصل 9
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