"ثغن هللا الشحوي الشحُن"
كلوخ سئُظ هجلظ اإلداسح
حضشاد الوغبهوُي الكشام،،،
الغالم ػلُكن وسحوخ هللا وثشكبره
ٚغعذَ ٙثبنُٛبثخ عٍ صيالئ ٙأعضبء يغهظ اداسح انششكخ ٔانعبيه ٍٛفٓٛب أٌ أسؽت ثكى ٔثبالطبنخ
عٍ َفغٔ ٙأٌ أضع ثٚ ٍٛذ٘ ؽضشاركى انزمشٚش انغُٕ٘ انضبَ ٙعشش نششكزكى ٔ انز٘ ٚؾزٕ٘
عهٗ اؽذاس انعبو انًُظشو اضبفخ انٗ انزطهعبد انًغزمجهٛخ ٔ ثٛبَزٓب انًبنٛخ ٔاالٚضبؽبد انًبنٛخ
انخبطخ ثٓب نهغُخ انًُزٓٛخ . 2019/12/31
َظشاً انٗ انٕضع االلزظبد٘ انظعت انز٘ ًٚش ثّ ثهذَب انؾجٛت ثشكم خبص ٔانعبنى أعًع ثشكم
عبو فمذ اعزًشد إداسح انششكخ عهٗ انعًم خالل انغُخ انًبنٛخ  2019ثخفض انُفمبد ٔاالنزضايبد
انًبنٛخ انشٓشٚخ ،كًب ٔأٔد اإلشبسح انٗ رفبٔضُب يع ششكخ اعُجٛخ يزخظظخ ثبنزذأل ف ٙاالعٕاق
انعبنًٛخ ٔرى االرفبق عهٗ عًم ششاكخ ثؾٛش ركٌٕ انششكخ انعبنًٛخ نهٕعبطخ ٔعٛطب ً يعشفب ً نٓزِ
انششكخ ف ٙاألسدٌ.
ٔثبنُغجخ نزٕلعبرُب نعبو  ، 2020فبَُب َشعٕ إَؾغبس األصيخ انز ٙرًش ثٓب دٔل انعبنى أعًع ثغجت
عبئؾخ كٕسَٔب ٔاَعكبط انُزبئظ انٗ األفضم.
الخطخ الوغزمجلُخ :
اٌ انخطخ انًغزمجهٛخ نهششكخ ْ ٙانًجبششح فَ ٙشبط انٕعٛظ انًعشف ثبنزعبٌٔ يع انششٚك
األعُجٔ ٙانجذء ثزؾمٛك إٚشاداد نهششكخ.
ٔف ٙانخزبو ٔثبنُٛبثخ عٍ أعضبء يغهظ اداسح انششكخ ٔ كبفخ يٕظفٓٛب َزٕعّ انٗ ْٛئزكى انًٕلشح
ثبنشكش ٔااليزُبٌ عهٗ صمزكى ٔدعًكى انًغزًش نُب نهغع ٙف ٙرؾمٛك غبٚبد ٔاْذاف انششكخ،
ساع ٍٛٛهللا انعه ٙانمذٚش أٌ  ًٍٚعهُٛب ثًضٚذ يٍ انُغبػ ف ٙظم أسدَُب انغبن ٙرؾذ لٛبدح طبؽت
انغالنخ انًهك عجذهللا انضبَ ٙؽفظّ هللا ,,,
والغالم ػلُكن و سحوخ هللا و ثشكبره ,,,,
الوهٌذط هكـشم خلـُل الؼـلوـٍ
سئُـظ هجلــظ اإلداسح
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رمشَش هجلظ اإلداسح و َزضوي :
 -1وصف الًشطخ الششكخ الشئُغُخ
-1

الىعاااباخ الوبلُاااخ :انمٛااابو ثشاااشاء ٔثٛاااع األٔساق انًبنٛاااخ نؾغااابة انشاااشكخ ٔ/أٔ
عًالئٓااب ٔانغٛااش ٔانعًاام كٕعااٛظ ياابن ٙثبنعًٕنااخ نؾغاابة انشااشكخ ٔانغٛااش ٔرنااك
عٕاء ف ٙانغٕق انًؾه ٙأٔ األعٕاق اإللهًٛٛخ.

-2

إداسح اإلصااااذاساد :انمٛاااابو َٛبثااااخ عااااٍ انغٓاااابد انًظااااذسح ثغًٛااااع انذساعاااابد
ٔاإلعشاءاد انالصيخ إلطاذاس األٔساق انًبنٛاخ انغذٚاذح ثًاب فا ٙرناك رغاغٛم ْازِ
األٔساق نذٖ ْٛئخ األٔساق انًبنٛخ – ٔانعًم كًذٚش إطذاس نٓازِ األٔساق انًبنٛاخ
ٔرغااغٛهٓب ٔإدساعٓااب فاا ٙانجٕسطااخ ٔرنااك ثًااب ٚزًبشااٗ يااع األَظًااخ ٔانزعهًٛاابد
انًعًٕل ثٓب.

-3

إداسح االعااازروبس :انمٛااابو ثااائداسح يؾااابفع األٔساق انًبنٛاااخ ثٛعاااب ٔشاااشاء ٔإداسح
طااُبدٚك االعاازضًبس نؾغاابة انشااشكخ ٔنؾغاابة عًالئٓااب ٔانغٛااش طجمااب نالرفبلٛاابد
انًٕلعخ يعٓى.

-4

الزوىَل ػلً الهبهش  :رٕفش انششكخ خذيخ انزًٕٚم عهاٗ انٓابيل نهعًاالء انازٍٚ
ٚشغجٌٕ ثبالعازفبدح ياٍ ْازِ انخذياخ ؽٛاش َمإو ثزًٕٚام عاضء ياٍ لًٛاخ األٔساق
انًبنٛخ انًشزشاِ نظبنؼ عًالئُب.

-5

أهبًااخ االعاازروبس :انمٛاابو ثًزبثعااخ ٔرماإٚى اعاازضًبساد عًااالء انشااشكخ ٔطااُبدٚك
االعزضًبس انخبطخ ثٓاى ناذٖ ياذٚش٘ االعازضًبس ٔانزمكاذ ياٍ رطبثمٓاب ياع انغٛبعاخ
االعزضًبسٚخ نٓؤالء انعًالء.

-6

االعزشبساد الوبلُخ :رمذٚى انُظاؼ ٔانًشإسح نعًاالء انشاشكخ يمبثام أرعابة فًٛاب
ٚزعهك ثبالعزضًبس أٔ انزعبيم ثبألٔساق انًبنٛخ طجمب نألْذاف االعزضًبسٚخ انخبطاخ
ثكم عًٛم ٔرنك إيب يجبششح أٔ يٍ خالل َششاد أٔ كزبثبد خبطخ ثبالعزضًبس أٔ
ثعًهٛبد ششاء أٔ ثٛع األٔساق انًبنٛخ.
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 - 2اجزوبػبد اػضبء هجلظ االداسح.
حرصتتا شركتترلى عقتتا عمتتا شمجلسعتتسا لمق ت االداسح بكتتلد ايرو يكرتتن رلةساكتتى ش لتتير
شرلجعقمتتى بسركتترلى حلتتع بقتتت عتتاا شمجلسعتتسا لمقتت شارش شركتترلى ختت د عتتس  2019ستتبعى
شمجلسعسا .
 -3المكان الجغرافي للشركة :
ٚمع انًشكض انشئٛغ ٙنهششكخ :
عًبسح انعبنًٛخ سلى ( )27انطبثك انضبَ ٔ ٙانضبنش
انظٕٚفٛخ – عًبٌ
ص.ة 850757 .عًبٌ  11185االسدٌ
ْبرف 00962 6 5503300 :
فبكظ0096 6 5855362 :
 -4حجن االعزروبس الشاعوبلٍ و ػذد الوىظفُي :
رمعغذ انششكخ ثشأعًبل  5.000.000دُٚبس ،صى راى انًٕافماخ ثبعزًابل انٓٛئاخ انعبياخ غٛاش انعبدٚاخ
ثزاابس 2005/9/19 ٚعهااٗ سفااع سأعااًبل انشااشكخ إنااٗ 20.000.000دُٚبس/عاآى ٔثهااس سأعااًبل
انًكززت ثاّ ٔانًاذفٕل  19.901.979دُٚابس /عآى كًاب فا ٔ ،2006/12/31 ٙفا ٙاعزًابل انٓٛئاخ
انعبياخ غٛااش انعابد٘ انًُعمااذ ثزابسٔ 2007/3/20 ٚافمااذ انٓٛئاخ انعبيااخ غٛاش انعبدٚااخ عهاٗ رٕصٚااع
اعاآى يغبَٛااخ ثُغااجخ  %7يااٍ ساط انًاابل انًااذفٕل نٛظااجؼ ساط انًاابل انًظااشػ ثااّ ٔ انًااذفٕل
 21.295.117دُٚبس  /عٓى ٔ ف ٙاعزًبل انٓٛئخ انعبيخ غٛش انعبد٘ انًُعمذ ثزبس2008/06/12 ٚ
ٔافمذ انٓٛئخ انعبيخ غٛش انعبدٚخ عهاٗ سفاع سأعاًبل انشاشكخ ثُغاجخ  %35نٛظاجؼ 28,748,407
دُٚبس/عٓىٔ ،ف ٙاعزًبل انٓٛئخ انعبيخ غٛش انعبد٘ انُعمذ ثزبسٔ 2012/4/17 ٚافمذ انٓٛئخ انعبيخ
غٛش انعبدٚخ عهٗ رخفٛض سأط يبل انششكخ انٗ (ٔ ،)19000,000ف ٙاعزًبل انٓٛئخ انعبيخ غٛش
انعاابد٘ انُعمااذ ثزاابسٔ 2015/4/29 ٚافمااذ انٓٛئااخ انعبيااخ غٛااش انعبدٚااخ عهااٗ رخفااٛض سأط ياابل
انششكخ انٗ (ٔ ،)14,201,913ف ٙاعزًبل انٓٛئخ انعبيخ غٛش انعبد٘ انُعمذ ثزابس2018/4/30 ٚ
ٔافمذ انٓٛئخ انعبيخ غٛش انعبدٚخ عهٗ رخفٛض سأط يبل انششكخ انٗ (.)7,855,726
ٔ لذ ثهس عذد انًٕظف ٍٛف 2019/12/31 ٙانٗ  9يٕظف يمغً-:ٍٛ
( ٔ ) 2عطبء يبن.ٍٛٛ
(  ) 1ضبثظ ايزضبل
(  )2انذائشح انًبنٛخ .
(  )1خذيخ عًالء
(  )3خذيبد يغبَذِ
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 - 5ال ٕٚعذ أ٘ ششكبد ربثعخ نهششكخ انعبنًٛخ نهٕعبطخ ٔ األعٕاق انًبنٛخ .

 -6أعوبء أػضبء هجلظ اإلداسح و أعوبء و سرت أشخبص اإلداسح الؼلُب روٌ الغلطخ الزٌفُزَخ
و ًجزح رؼشَفُخ ػي كل هٌهن كوب فٍ : 2019/12/31

يكشو خهٛم اثشاْٛى انعهًٙ

سئٛظ يغهظ االداسح

ثبعى عًٛم عٛظ انًعشش

َبئت سئٛظ يغهظ االداسح

سعبء خهٛم انعهًٙ

عضٕا – يًضم ششكخ انجبطٌٕ انغبْض ٔانزٕسٚذاد االَشبئٛخ

عٕدد خهٛم انعهًٙ

عضٕا

اَظ يؾًٕد انشهجٙ

عضٕا

يُظٕس اكشو انعهًٙ

عضٕا – يًضم ششكخ انشٔشخ نالعزضًبس ٔانزغبسح

دإْد ٕٚعف كٕعبٚخ

عضٕا – يًضم ششكخ أعبط نهظُبعبد انخشعبَٛخ

شبد٘ طالل عجذ انعضٚض

عضٕا – يًضم ششكخ يغبفبد نهُمم انًزخظض
عضٕا

يؾًذ أؽًذ عًشٔ
اششف عًش اثشاْٛى

انمبئى ثًٓبو انًذٚش انعبو

ْشبو فبٚض دٚت

لبئى ثًٓبو انًذٚش انًبنٙ
يذٚش دائشح انٕعبطخ

عظبو ؽشث ٙانؾشٔة
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ًجزح رؼشَفُخ ػي كل هي أػضبء هجلظ اإلداسح واإلداسح الزٌفُزَخ

أعضبء يغهظ اإلداسح:

.1

الميندس مكرم خميل العممي

رئيس مجمس اإلدارة  /المدير العام

تاريخ الميــالد

المؤىل العممـي

1954 :

 :بكالوريوس ىندسة مدنية

اسـم الجامعــة  :جامعة بوردو – الواليات المتحدة األمريكية

تاريـخ التخرج

1978 :

نبذه عن السيرة الذاتية :
 ميندس في مؤسسة اإلسكان من عام  1978الى عام .1979

 مدير عام شريك في شركة صرافة من عام  1979الى عام .2005


رئــيس مجمــس إدارة شــركة البــاهون الجــاىز والتوريــدات اإلنشــائية منــذ التيســيس عــام

 1995لتاريخو.

 رئ ـ ــيس ىيئ ـ ــة الم ـ ــديرين لش ـ ــركة البها ـ ــات العالمي ـ ــة م ـ ــن ع ـ ــام  1999لغاي ـ ــة لغاي ـ ــة
.2007/5/5

 رئيس مجمس ادارة لشركة البها ات العالمية من  2007/5/6لتاريخو.
 رئ ــيس مجم ــس ادارة لش ــركة مس ــافات لمنأ ــل المتخصـ ـ
لتاريخو.

من ــذ تيسيس ــيا ع ــام 2006

 عضو مجمس إدارة في شركة باهون لصناعة الهوب والباله المتداخل منذ تيسيسيا
عام  2007لتاريخو.
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.2

السيد باسم جميل المعشر

نائب رئيس مجمس اإلدارة /ممثل السادة شركة سييل المعشر واخوانو

تاريـخ الميالد

1958 :

المؤىل العممي  :بكالوريوس إدارة أعمال
تاريخ التخرج

اســم الجامعة

1979 :

 :جامعة توسون – الواليات المتحدة األمريكية

نبذه عن السيرة الذاتية:
 رئــيس مجمــس اإلدارة/المــدير العــام لشــركة المتصــدرة لمعمــال والمشــاري م ـن تــاريخ
 1983/11/1لتاريخو.

 شركة ىنكل االردن من تاريخ  2007/1/1لتاريخو.

 عضو مجمس إدارة شركة مصان االجواخ األردنية من عام  1994لتاريخو.
 عضو مجمس إدارة الشركة العربية الدولية لمفنادق من عام  1994لتاريخو.

 نائب رئيس مجمس إدارة شركة الباهون الجاىز والتوريدات اإلنشائية من عام 1995
لتاريخو.

 عضو مجمس إدارة النادي الفيصمي األردني من عام  1989لتاريخو.

.3

الميندس رجاء خميل العممي

عضو مجمس إدارة ممثال عن السادة شركة الباطون الجاىز والتوريدات اإلنشائية
تاريــخ الميالد

1952 :

المؤىل العممي

 :بكالوريوس ىندسة مدنية

اسـ ــم الجامعة :

جامعة برمنجيام – بريهانيا

تاريخ التخرج

1976 :

نبذه عن السيرة الذاتية :
 سمهة الهيران المدني من عام  1976لغاية عام .1979
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 شريك بمكتب استشاري ىندسي من عام  1979لتاريخو.

 مــدير عــام شــركة البــاهون الجــاىز والتوريــدات اإلنشــائية منــذ تيسيســيا عــام 1995
لتاريخو.

 عضو مجمس ادارة في شركة الباهون الجاىز والتوريدات اإلنشائية.
 عضو مجمس ادارة في الشركة العالميـة لموسـاهة واالسـواق الماليـة منـذ تيسيسـيا عـام
 2005لغاية .2009/5/2

 عضــو مجمــس ادارة فــي شــركة مســافات لمنأــل المتخصـ

منــذ تيسيســيا عــام 2006

لتاريخو.

 عضو ىيئة المديرين لشركة البها ات العالمية من عام  1999لغاية .2007/5/5
 عضو مجمس ادارة لشركة البها ات العالمية من عام  2007/5/6لتاريخو.

 رئيس مجمس ادارة شركة باهون لصناعة الهوب والباله المتداخل منذ تيسيسيا عام

.4

 2007لتاريخو.

الميندس انس الشمبي

عضو مجمس إدارة بصفتو الشخصية
تاريـخ الميالد

1952 :

تاريخ التخرج

1976 :

المؤىل العممي  :ماجستير ىندسة ميكانيكية
اســم الجامعة  :جامعة لندن – بريهانيا
نبذه عن السيرة الذاتية

 عمــل فــي مجــال اســتلمارات البتــرول فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام 1976
لتاريخو.

 عضو مجمس ادارة في شركة الباهون الجاىز والتوريدات اإلنشائية منذ تيسيسيا عام
 1995لتاريخو.

 عضو ىيئة مديرين في شركة البها ات العالمية منذ عام  1999لغاية .2007/5/5
 عضو مجمس ادارة في شركة البها ات العالمية من  2007/5/6لتاريخو.
 عضو مجمس ادارة في شركة مسافات لمنأل المتخص

منذ تيسيسيا عام .2006

 عضو مجمس ادارة شركة باهون لصناعة الهوب والباله المتداخل منذ تيسيسيا في
عام  2007لتاريخو.
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.5

السيد منصور اكرم بدوي العممي

عضو مجمس إدارة ممثال عن السادة شركة الروشو لمتجارة واالستثمار
تاريــخ الميالد

1953 :

المؤىل العممي

 :ماجستير ىندسة كيماوية  -بريهانيا

اسـ ــم الجامعة :

New Castle – U.K.

تاريخ التخرج

1977 :

نبذه عن السيرة الذاتية :

 عمل في شركات النفه – دولة االمارات العربية المتحدة.

 مدير عام مجموعة البواردي في دولة االمارات العربية المتحدة – ابو ظبي.

.6

السيد جودت خميل العممي

عضو مجمس إدارة بصفتو الشخصية
تاريخ الميــالد

1949 :

المؤىل العممي

 :بكالوريوس إدارة أعمال

اســم الجامعـة

 :جامعة ايداىو – الواليات المتحدة األمريكية

تاريخ التخرج

1973 :

نبذه عن السيرة الذاتية
 عمل في الصرافة واالستلمارات والتجارة الحرة منذ تخرجو في عام  1973لتاريخو.

 عضو مجمس ادارة في شركة الباهون الجاىز والتوريدات اإلنشائية منذ تيسيسيا عام
 1995لغاية .2008/7/19

 عضو ىيئة مديرين في شركة البها ات العالمية من  1999لغاية .2007/5/5
 عضو مجمس ادارة في شركة البها ات العالمية من  2007/5/6لتاريخو.
 عضــو مجمــس ادارة فــي شــركة مســافات لمنأــل المتخصـ
لتاريخو.

منــذ تيسيســيا عــام 2006

 نائـــب رئـ ــيس مجمـــس ادارة شـ ــركة بـ ــاهون لص ــناعة اله ــوب وال ــباله المت ــداخل منـــذ
تيسيسيا عام  2007لتاريخو.
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 .7السيد داىود يوسف كوساية
عضو مجمس اإلدارة

التحصيل العممي بكالوريوس في اليندسو المدنية من جامعة تكساس ،الواليات المتحدة االمريكية
. 1985

 رئيس سم فحوصات المواد االنشائية لدى المركز العربي لمدراسات اليندسية .1992-1987 شريك ومدير مبيعات ،الشركة العالمية لمتجارة و معالجة الخرسانة.1993-1992 ، -شريك ومدير انشائي ،الشركة االىمية لميندسة و المأاوالت.1998-1994 ،

داالس –تكساس  -Alpha testing.2000-1999مدير الفحوصات االنشائية،

 مدير ضبه الجودة مشروع تحمية مياه جدة ،مكو ،الهائف .2002-2000 -مدير فني  /مختبرات شركة الباهون الجاىز .2004-2002

 مدير انتاج الشركة النمساوية لمباهون الجاىز  /دبي . 2005-2004مساعد الرئيس التنفيذي ،مدير العمميات شركة الباهون الجاىز  2005حتى االن.
.8

السيد شادي طالل عبد العزيز
عضو مجمس اإلدارة
تاريخ الميــالد

1978 :

المؤىل العممـي

 :بكالوريوس ىندسة الكترونية

تاريـخ التخرج

2001 :

اسـم الجامعــة  :جامعة دمشق – سوريا

نبذه عن السيرة الذاتية :
 مدير سم تكنولوجيا المعمومات  /شركة البها ات العالمية
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.9

السيد محمد احمد عمرو

عضو مجمس اإلدارة
تاريخ الميــالد

1953 :

المؤىل العممـي

 :دكتوراة في اليندسة الميكانيكية

تاريـخ التخرج

1982 :

نبذه عن السيرة الذاتية :
 باحث في الجمعية العممية الممكية

 نائب مدير دائرة الها ة المتجددة في و ازرة الها ة
 نائب رئيس المركز الوهني لبحوث الها ة

 نائب مدير عام شركة الباهون الجاىز والتوريدات اإلنشائية
 عضو مجمس إدارة في شركة البها ات العالمية

 عضو مجمس إدارة في شركة الأدس لمصناعات الخرسانية

.1

 اعضاء اإلدارة العميا

مكرم خميل العممي

رئيس مجمس االدارة.
.2

ْشبو فبٚض رٚت
انمبئى ثًٓبو انًذٚش انًبنٙ
ربس ٚانزع2017/06/01 :ٍٛٛ
ربسٚــ انًٛالد 1978/03/16:
انغُغٛخ :أسدَٙ
انًؤْم انعهً : ٙدثهٕو يؾبعجخ
عُخ انزخشط2001 :
اعى انغبيعخ  :انغًعٛخ انًزٕعطخ
10

.3

عظبو ؽشث ٙانؾشٔة
يذٚش دائشح انٕعبطخ
ربس ٚانزع2008/5/01 :ٍٛٛ
ربسٚــ انًٛالد 1980/7/01:
انغُغٛخ :اسدَٙ
انًؤْم انعهً : ٙثكبنٕسٚظ ُْذعخ كٓشثبء
عُخ انزخشط2003 :
اعى انغبيعخ  :عبيعخ انجهمبء انزطجٛمٛخ

 الوغااابهوُي الااازَي َولكاااىى  %5أو أكراااش هاااي سأط هااابا الشاااشكخ الوياااش ثاااه كواااب فاااٍ:2019/12/31

اعى انًغبْى

انشطٛذ كًب فٙ
2019/12/31

انُغجخ كًب فٙ
2019/12/31

انشطٛذ كًب فٙ
2018/12/31

انُغجخ كًب فٙ
2018/12/31

ششكخ انجطبلبد انعبنًٛخ

511,469

%6.511

511,469

%6.511

ششكخ انجبطٌٕ انغبْض ٔ انزٕسٚذاد
االَشبئّٛ

935,579

%11.91

935,579

%11.91

 -7الىضغ الزٌبفغٍ للششكخ ضوي لطبع ًشباهب و اعىالهب الشئُغُخ و حيزهب هي الغىق
الوحلٍ  ،و كزلك حيزهب هي االعىاق الخبسجُخ:
رعًم انششكخ انعبنًٛخ نهٕعبطخ ٔاألعإاق انًبنٛاخ ضاًٍ يؾاٛظ رُبفغا ٙرمإو ياٍ خالناّ ثًؾبٔناخ
انزًٛض ف ٙرماذٚى انخذياخ انًبنٛاخ نعًالئٓاب انؾابن ٔ ٍٛٛانًغازمطج ٍٛؽٛاش ؽمماذ فا ٙعابو  2019ياب
يمذاسِ ( )7,224,922دُٚبس يٍ ؽغى انزذأل ف ٙثٕسطخ عًابٌ إ٘ ياب َغاجزّ  % 0.2ياٍ ؽغاى
عٕق سأط انًبل االسدَ ٙيؾممخ ثازنك انًشرجاخ ( )50ياٍ ضاًٍ انٕعاطبء انعابيه ٍٛفا ٙثٕسطاخ
عًبٌ.
 -8دسجخ االػزوبد ػلً هىسدَي هحذدَي و/أو ػوالء سئُغُُي (هحلُب ً وخبسجُبً) فـٍ حبا كىى
رلك َشكل ( )%10فبكرش هي إجوبلٍ الوشزشَبد و /أو الوجُؼبد أو اإلَشاداد ػلً الزىالٍ.
ال َىجذ.
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 -9وصاف يٌ حوبَاخ حكىهُاخ أو اهزُابصاد رزوزاغ ثهاب الشاشكخ أو أٌ هاي هٌزجبرهاب ثوىجات
المىاًُي وايًظوخ أو غُشهب هغ اإلشبسح إلً الفزاشح الزاٍ َغاشي ػلُهاب رلاك ،ووصاف يٌ
ثشاءاد اخزشاع أو حمىق اهزُبص رن الحيىا ػلُهب هي لجل الششكخ.
ال َىجذ.
 -10وصف يٌ لشاساد صبدسح ػي الحكىهخ أو الوٌظوبد الذولُخ أو غُشهب لهب اثش هبدٌ ػلً
ػواال الشااشكخ أو هٌزجبرهااب أو لااذسرهب الزٌبفغااُخ ،واإلفيااب ػااي رطجُااك الشااشكخ لوؼاابَُش
الجىدح الذولُخ .
ال َىجذ
 -11الهُكل الزٌظُوٍ للششكخ الؼبلوُخ للىعباخ و ايعىاق الوبلُخ

مجلس اإلدارة

المدير العام

لجنة التدقيق

نائب المدير العام للشؤون المالية
واالدارية

ضابط االمتثال

متابعة مركز اإليداع

خدمة العمالء

دائرة الوساطة اإلقليمية

إدارة المحافظ

دائرة الوساطة المحلية

المدير المالي

العمليات المساندة

أنظمة المعلومات

شؤون الموظفين

إدارة اإلصدارات

قسم المساهمين

الوظائف المساندة

12

ػذد هىظفٍ الششكخ و فئبد هؤهالرهن :
يبعغزٛش

ثكبنٕسٕٚط

دثهٕو

رٕع ٙٓٛفًب دٌٔ

1

5

1

2

اعًبن ٙعذد
انًٕظفٍٛ
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 -12ثشاهج الزؤهُل والزذسَت لوىظفٍ الششكخ.
لن َزن ػول اٌ ثشًبهج رؤهُل أو رذسَت للوىظفُي خالا ػبم .2019
 -13وصف للوخباش الزٍ رزؼشض الششكخ لهب:
إٌ طجٛعخ عًم انششكخ ٔاعزضًبسارٓب ف ٙأعٕاق سأط انًبل ٔاألٔساق انًبنٛخ ٚعشضٓب نًاب
ٚغًٗ ثبنًخبطش انًُزظًخ ٔانزا ٙلاذ رُازظ عاٍ ظاشٔف الزظابدٚخ أٔ عٛبعاٛخ أٔ اعزًبعٛاخ
ًٔٚكااٍ أٌ رااؤصش عهااٗ االعاإاق انًبنٛااخ ٔ ثبنزاابن ٙعهااٗ أعااعبس األٔساق انًبنٛااخ ٔثااذسعبد
يزفبٔرخ.
 -14اإلًجبصاد الزٍ حممزهب الششكخ هذػوخ ثبيسلبم ،ووصفٌ لألحذاس الهبهخ الزٍ هشد ػلً
الششكخ خالا الغٌخ الوبلُخ:
 رى رٕلٛع عمذ ٔعٛظ يعشف يع ششكخ اعُجٛخ ٔعٛزى لشٚجب ً انًجبششح ثبنعًم. -15األصش انًبن ٙنعًهٛبد راد طجٛعخ غٛش يزكشسح ؽذصذ خالل انغُخ انًبنٛخ ٔال رذخم ضًٍ
انُشبط انشئٛغ ٙنهششكخ.
ال ٕٚعذ.
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 -16انغهغهخ انضيُٛخ نألسثبػ أٔ انخغبئش انًؾممخ ٔاألسثبػ انًٕصعخ ٔطبفاـ ٙؽمإق انًغابًٍْٛ
ٔأععبس األٔساق انًبنٛخ انًظذسح يٍ لجم انشاشكخٔ ،رناك نًاذح ال رمام عاٍ خًاظ عإُاد أٔ
يُز رمعٛظ انششكخ أًٓٚب ألم ٔرًضٛهٓب ثٛبَٛب ً يب أيكٍ رنك.

2019
دٌَبس اسدًٍ

الجُبى

()25311,,

صبفٍ اإلسثب الخغبئش

2017
2018
(دٌَبس اسدًٍ ) (دٌَبس اسدًٍ )

2016
(دٌَبس اسدًٍ )

2015
(دٌَبس اسدًٍ )

2014
(دٌَبس اسدًٍ )

60,199 ),15,515,1( )114,51,53( )5551354( ,5,1251

الوحممخ
1

أسثب الوىصػخ
صبفٍ حمىق الوغبهوُي

0

1

1

0

,11,44111, 511,313,1 41,311,,, 41,551,34 7,662,898

 -17رؾهٛم نهًشكض انًبن ٙنهششكخ َٔزبئظ أعًبنٓب خالل انغُخ انًبنٛخ:
فًٛب ٚه ٙيهخض الْى انُزبئظ انز ٙؽممزٓب انششكخ عبو :2019
.1

اإلٚشاداد ٔ االسثبػ -:
رشااٛش انجٛبَاابد انًبنٛااخ نهشااشكخ إنااٗ أٌ اإلٚااشاداد اإلعًبنٛااخ خااالل عاابو  2019ثهغااذ
 827,038دُٚبس ايب خغبئش انًزبعشح ثبنًٕعٕداد انًبنٛخ انًزؾممخ ٔغٛش انًزؾممخ لاذ
ثهغذ ( )657,322دُٚبس .

انُفمــبد ٔ انخغبئش-:
ثهااس إعًاابن ٙانُفماابد انزشااغٛهٛخ ٔ االداسٚااخ ثًااب فٓٛااب انفٕائااذ ٔ انعًاإالد انجُكٛااخ ٔ
االعزٓالكبد ٔ االطفبءاد (  )539,327دُٚبس .
 -3طبفَ ٙزبئظ أعًبل انششكخ-:
ثهغذ خغبئش انششكخ ثعاذ انضاشٚجخ ٔ انًخظظابد يجهاس ٔ لاذسِ ( )657,322دُٚابس
ٔثبنزبن ٙكبَذ ؽظخ انغٓى االعبعاٛخ ٔانًؾمماخ ياٍ خغابئش انغاُخ ياب يماذاسِ ()0.08
دُٚبس  /عٓى .
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0
14,892,251

الوؤششاد والجُبًبد الوبلُخ ػي ػبم (. )2019
انٕطــــــــــــــــــــــــــف
سأط انًبل انًظشػ ثّ
ساط انًبل انًكززت
إعًبن ٙانًٕعٕداد
إعًبن ٙؽمٕق انًهكٛخ
إعًبن ٙاالٚشاداد ٔاالسثبػ
إعًبن ٙانًظشٔفبد ٔ انخغبئش
طبف ٙانخغبئش لجم انضشٚجخ ٔانًخظظبد
ععش إغالق انغٓى كًب ف2019/12/31 ٙ

دُٚبس اسدَٙ
7,855,726
7,855,726
12,994,484
8,339,078
960,069
)(1,004,969
()657,322
0.18

رؾهٛم انًشكض انًبن ٙنهششكخ َٔزبئظ اعًبنٓب خالل انغُخ انًبنٛخ :
انُغت انًبنٛخ
ػبئذ الغهن الىاحذ (دٌَبس)
هضبػف عؼش الغهن
االسثب لجل الضشَجخ الً المُوخ الغىلُخ لالعهن
الؼبئذ ػلً االعزروبس
الؼبئذ الً حمىق الوغبهوُي
ًغجخ الولكُخ
حمىق الوغبهوُي الً المشوض
المشوض الً هجوىع الوىجىداد
الوىجىداد الربثزخ الً حمىق الوغبهوُي
عؼش االغالق
المشوض اىَلخ االجل الً حمىق الوغبهوُي

2019
N/A
-8%
-8%
-67%
65%
200%
23%
125%
0.18
34%

2016

2015

2014

2013

-7.2%
N/A
-55.1%

-26.8%
N/A
-158%

-9.6%
N/A
-46%

0.3%
N/A
1.2%

-3.1%
N/A
-8%

-23.5% 30.8%
-12.3% -0.54%
60%
64.2%
252% 278.6%
23.7% 23.04%
132% 127.4%
0.13
0.17
29.1% 35.9%

-40%
-40%
53%
200%
32%
129%
0.17
53%

-11%
-11%
58%
211%
27%
137%
0.23
34%

0.3%
0.4%
58%
192%
30%
43%
0.26
31%

-3%
-4%
62%
245%
25%
44%
0.26
34%

2018
0.006
N/A
-3.4%

2017

 -18الزطىساد الوغزمجلُخ الهبهخ ثوب فـٍ رلك أٌ رىعؼبد أو هششوػبد جذَذح ،والخطخ
الوغزمجلُخ للششكخ لغٌخ لبدهخ ػلً ايلل ورىلؼبد هجلظ اإلداسح لٌزبئج أػوبا الششكخ.
 انًجبششح ف ٙانزذأل ف ٙاألعٕاق األعُجٛخ كٕعٛظ يعشف. - 19همذاس أرؼبة الزذلُك للششكخ والششكبد الزبثؼخ ،وهمذاس أٌ أرؼبة ػي خذهبد أخشي
رلمبهب الوذلك و /أو هغزحمخ له.
ٚزاإنٗ رااذلٛك انشااشكخ انعبنًٛااخ نهٕعاابطخ ٔاألعاإاق انًبنٛااخ انغاابدح شااشكخ انًزشاثطاإٌ نزااذلٛك
انؾغبثبد ،ؽٛش ثهغذ أرعبة انزاذلٛك انغإُ٘ (  )9,570دُٚابسغٛش شابيم ضاشٚجخ انًجٛعابد
ٔنى ٚمٕيٕا ثب٘ خذيبد اخشٖ خالل انعبو.
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 -20ثُبى ثؼذد ايوساق الوبلُخ الويذسح هي لجل الششكخ والوولىكخ هي لجل أٌ هي أػضبء
هجلظ اإلداسح وأشخبص اإلداسح الؼلُب روٌ الغلطخ الزٌفـُزَخ وألبسثهن ،والششكبد
الوغُطش ػلُهب هي لجل أٌ هٌهن  ،كل رلك همبسًخ هغ الغٌخ الغبثمخ.
* ػذد ايوساق الوبلُخ الوولىكخ هي لجل أػضبء هجلظ اإلداسح واالداسح الؼلُب:
اعن ػضى هجلظ اإلداسح /
االداسح الؼلُب
يكشو خهٛم انعهً – ٙسئٛظ
يغهظ االداسح/انًذٚش انعبو
ثبعى عًٛم انًعشش
ششكخ انجبطٌٕ انغبْض
ٔانزٕسٚذاد
اإلَشبئٛخ ـــ
ًٔٚضهٓب سعبء خهٛم انعهًٙ
عٕدد خهٛم إثشاْٛى انعهًٙ

الجٌغُخ

ػذد ايعهن كوب فٍ
2019/12/31

ػذد ايعهن كوب فٍ
2018/12/31

االسدَٛخ

122,697

147,309

10,108

10,108

االسدَٛخ

االسدَٛخ
االسدَٛخ

935,579

935,579

58,869

163,369

54,587

10,387

10,108
ششكخ انشٔشخ نالعزضًبس
ٔانزغبسح

االسدَٛخ

9,016

10,108
9,016

ًٔٚضهٓب يُظٕس اكشو انعهًٙ
أَظ يؾًٕد انشهجٙ
ششكخ اعبط نهظُبعبد
انخشعبَٛخ

انكُذٚخ
االسدَٛخ

230,765

230,765

52,947

52,947

603

603

ًٔٚضهٓب دإْد كٕعبٚخ
يؾًذ اؽًذ عًشٔ

األسدَٛخ

ششكخ يغبفبد نهُمم انًزخظض

10,067

10,067

10,067

10,067

االسدَٛخ
ًٔٚضهٓب شبد٘ عجذ انعضٚض
يؾًذ عجذ انكشٚى انعش– ٙانًذٚش
انًبنٙ
عظبو ؽشث ٙانؾشٔة-يذٚش
يكزت انٕعبطخ

0

0

االسدَٛخ

105

105

االسدَٛخ

------

------
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* ػذد ايوساق الوبلُخ الوولىكخ هي لجل ألبسة أػضبء هجلظ اإلداسح واإلداسح الؼلُب:
ألبسة ػضى هجلظ اإلداسح /
اإلداسح الؼلُب
البسة هكشم خلُل الؼلوٍ
ثغًخ عٛف انذ ٍٚعضًبٌ ثذٚش
البسة جىدد خلُل الؼلوٍ
ٚغبس لزٛجخ انشَٕ ٛس٘
رُٛب عٕدد خهٛم انعهًٙ
البسة سجبء خلُل الؼلوٍ
يٓب عجذ انشؽًٍ خهٛفخ عجذ
انًٓذ٘
البسة اًظ هحوذ الشلجٍ
اٚخ خهٛم اثشاْٛى انعهًٙ

الجٌغُخ

ػذد أعهن
ايلشثبء
2019/12/31

ػذد أعهن
ايلشثبء
2018/12/31

الششكبد
الوغُطش ػلُهب
2019/12/31

االسدَٛخ

68

123

-----

االسدَٛخ
االسدَٛخ

----60,000

----33,779

---------

االسدَٛخ

302

546

-----

االسدَٛخ

6830

12,349

* ال َىجذ اعهن هولىكخ هي لجل البسة االداسح الؼلُب .
 -21الوضاَب والوكبفآد الزٍ َزوزغ ثهب كل هي سئُظ وأػضبء هجلظ اإلداسح وأشخبص اإلداسح
الؼلُب روو الغلطخ الزٌفـُزَخ خالا الغٌخ الوبلُخ ثوب فـٍ رلك جوُغ الوجبلغ الزٍ حيل ػلُهب
كل هٌهن كؤجىس وأرؼبة وسوارت وهكبفآد وغُشهب ،والوجبلغ الزٍ دفؼذ لكل هٌهن كٌفمبد
عفش واًزمبا داخل الوولكخ وخبسجهب .

اعن ػضى هجلظ االداسح
هكشم خلُل الؼلوٍ
جىدد خلُل الؼلوٍ
سجبء خلُل الؼلوٍ
ثبعن جوُل الوؼشش
اًظ هحوىد الشلجٍ
داهىد كىعبَخ
هحوذ احوذ ػوشو
شبدٌ ػجذ الؼضَض
هٌيىس اكشم الؼلوٍ

اػضبء هجلظ االداسح
هكبفآد
-------------------

ثذا رٌمالد
-------------------------

الوذَش الؼبم
هكشم خلُل الؼلوٍ

اشخبص االداسح الؼلُب
هكبفآد
ال َىجذ

ثذا سوارت
18,000

وال َىجذ أٌ هضاَب أو هكبفئبد اخشي صشفذ خالا ػبم .2019
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 -22ثُبى ثبلزجشػبد والوٌح الزٍ دفؼزهب الششكخ خالا الغٌخ الوبلُخ.
 -ال َىجذ

 -23ثُبى ثبلؼمىد والوشبسَغ واالسرجبابد الزٍ ػمذرهب الششكخ الويذسح هغ الششكبد الزبثؼخ
أو الشمُمخ أو الحلُفخ أو سئُظ هجلظ اإلداسح أو أػضبء الوجلظ أو الوذَش الؼبم أو أٌ
هىظف فـٍ الششكخ أو ألبسثهن
 ال َىجذ -24هغبهوخ الششكخ فـٍ حوبَخ الجُئخ و خذهخ الوجزوغ الوحلٍ .
 -ال َىجذ

 – 25الجُبًبد الوبلُخ الغٌىَخ للششكخ هذلمخ هي هذلمٍ حغبثبرهب همبسًه هغ الغٌخ الغبثمخ
ورمشَش هذلمٍ حغبثبد الششكخ ( .هشفك )
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تقرير الحوكمة
إن الشركة العالمية لموساطة واألسواق الماليةىي شركة مساىمة عامة تستند عمى ما ورد من نصوص وطنية
في قانون "الشركات المعدل رقم  34لعام  2018وبنود تعميمات الحوكمة الصادرة عن ىيئة األوراق المالية

لعام  2017والى النظام االساسي لمشركة والقواعد والسياسات الداخمية في تطوير حوكمتيا الداخمية.

 تسعى الشركة العالمية لموساطة واألسواق المالية من خالل الحوكمة إلى تحقيق األىداف التالية-:
 -1توثيق سياسات واجراءات حوكمة الشركات.

 -2تعريف وتوضيح المسؤوليات المخولة لكافة الموظفين المسؤولين عن اعداد الوثائق والتقارير التي يتم
رفعيا إلى مجمس اإلدارة والمجان المنبثقة عنو والمدير العام.

 -3اإلمتثال إلى القوانين المحمية والنظام األساسي لمشركة.

 -4تحديد وتوض يح العالقات بين اإلدارة التنفيذية ومجمس اإلدارة والمساىمين والمجان التابعة لو والجيات
الخارجية.

 -5يتم تطبيق النظام بما يتوافق مع القوانين والتعميمات واألنظمة ذات العالقة بأعمال الشركة.
 -6تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مسائمة إدارة المؤسسة لمجيات المعنية.

 -7تحقيق الحماية الالزمة لمممكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاممين مع مؤسسات الدولة المختمفة والحد
من استغالل السمطة في تفضيل المصمحة العامة.

 -8تحقيق فرصة مراجعة األداء من خارج أعضاء اإلدارة التنفيذية تكون ليا ميام واختصاصات
وصالحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقمة.

 -9زيادة الثقة في إدارة االقتصاد القومي بما يساىم في رفع معدالت االستثمار وتحقيق معدالت نمو
مرتفعة في الدخل القومي.

 من خالل استعراض مفيوم وتعريف حوكمة الشركات فإن الشركة العالمية لموساطة واألسواق المالية تسعى
إلى تحقيق:
-

االنضباط :وىو يتمثل فيضبط السموك االخالقي الميني لممارسة األفراد في أي مستوى من مستويات
اإلدارة بالشركة سواء في مجمس اإلدارة أو االدارة التنفيذية.

 -الشفافية واالفصاح :أي االعالن عن المعمومات والتقارير المتعمقة بنشاط الشركات بوضوح تام.

 االستقاللية :منع حدوث أي تأثيرات عاطفية أو ضغوط قد تؤدي إلى إضعاف دور أي منالمسؤولين في أي مستوى من مستويات اإلدارة بالشركات.

 المسؤولية :تعزيز روح المسؤولية لدى العاممين تحقيقاً لمبدأ المحاسبة والمسائمة عن أوجو القصورفي الواجبات والمسؤوليات الموكمة ألي مسؤول وفي أي مستوى من مستويات اإلدارة.

 المسائمة :وىي حق المساىمين في المسائمة والمقاضاة عن حقوقيم ومصالحيم وىي تتضمن مسائمةاإلدارة التنفيذية أمام مجمس اإلدارة ومسائمة مجمس اإلدارة أمام ىيئة المساىمين.

 العدالة والمساواة :تحقيق مبدأ العدالة لجميع األطراف أصحاب المصمحة بما يحقق احترام حقوقاآلخر والمساواة بين كبار وصغار المستثمرين دون الضرربحقوق اآلخر.

 المسؤولية اإلجتماعية :أي النظر إلى الشركة كشركة وطنية مجتمعية تعمل عمى تحقيق المصالحالوطنية القومية ومصالح المجتمع كما يعني ىذا المفيوم ضرورة االستخدام العادل لمموارد الطبيعية

لممنتفعين كافة حتى وان كانت محدودة.

 يتم االلتزام بتطبيق تعميمات حوكمة الشركات المدرجة حيث يوجد لدى الشركة نظام حوكمة داخمي معتمد
من مجمس اإلدارة وحسب قواعد حوكمة الشركات وكما يمي:
 )1تشكيل مجمس اإلدارة:

يتكون مجمس اإلدارة من تسعة أعضاء يتم انتخابيم وفق أسموب التصويت التراكمي من قبل الييئة

العامة باالقتراع السريومدة المجمس أربعة سنوات وجميع أعضاء المجمس من األشخاص المؤىمين
والذين يتمتعون بالقدر الكافي من الخبرة والمعرفة باألمور المالية والتشريعية.

 )2ميام ومسؤوليات مجمس اإلدارة:
يوجد لدى مجمس اإلدارة نظام داخمي يحدد بموجبو ميام وصالحيات ومسؤوليات المجمس من خالل:
أ .وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنيا تحقيق مصمحة الشركة
وأىدافيا وتعظيم حقوق مساىمييا وخدمة المجتمع المحمي.
ب .وضع اإلجراءات الالزمة لضمان حصول جميع المساىمين بمن فييم يير األردنيين عمى حقوقيم
ومعاممتيم بشكل يحقق العدالة والمساواة دون تمييز.
ج .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بأحكام التشريعات النافذة.
د .اعتماد سياسة إدارة المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة.
ه .تنظيم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية لمشركة بموجب أنظمة داخمية خاصة.
و .إعداد التقرير السنوي وربع السنوي وتقرير عن نتائج األعمال األولية ،وفقاً ألحكام التشريعات
النافذة.
ز .اعتماد تقرير الحوكمة وتضمينو لمتقرير السنوي لمشركة.
ح .وضع قواعد لمسموك الميني لمجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاممين في الشركة ومراجعتيا
وتحديثيا باستمرار.

ط .التأكد من توفير موقع الكتروني لمشركة ،يتضمن أىم البيانات والمعمومات الخاصة بالشركة عمى
أن يتم تحديث ىذه المعمومات بشكل دائم.
ي .تعيين ضابط ارتباط يعيد إليو متابعة األمور المتعمقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع الييئة.
ك .اعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقيا وفقاً لمتطمبات الجيات الرقابية
والتشريعات النافذة.
ل .وضع سياسة لتجنب تعارض المصالح واجراءات تيدف إلى منع األشخاص المطمعين في الشركة
من استغالل معمومات داخمية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
م .وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبيا األشخاص المفوضين وحدود الصالحيات
المفوضة ليم.
ن .تعيين المدير العام لمشركة وانياء خدماتو.
س .التأكد من توافر الكفاءة والخبرة اإلدارية والفنية الالزمة في أشخاص اإلدارة التنفيذية العميا لمقيام
بالميام الموكمة إلييم .وتحديد مياميم وصالحياتيم ،ومراجعة أدائيم لمياميم ،ومدى تطبيقيم
لمسياسات والخطط واإلجراءات الموضوعة.
ع .اتخاذ الخطوات الكفيمة لضمان وجود الرقابة الداخمية عمى سير العمل في الشركة ،بما في ذلك
إنشاء وحدة خاصة لمرقابة والتدقيق الداخمي تكون ميمتيا التأكد من االلتزام بتطبيق أحكام
التشريعات النافذة ومتطمبات الجيات الرقابية واألنظمةالداخمية والسياسات والخطط واإلجراءات
التي يضعيا مجمس اإلدارة.
ف .اعتماد سياسة اإلحالل والتعاقب الوظيفي واعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في
الشركة.
ص .وضع سياسة لممسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة وبرامجيا تجاه المجتمع المحمي والبيئة.
ق .وضع آلية الستقبال الشكاوى واالقتراحات المقدمة من قبل المساىمين بما فيذلك اقتراحاتيم
الخاصة بإدراج مواضيع معينة عمى جدول أعمال اجتماع الييئة العامة بشكل يضمن دراستيا
واتخاذ القرار المناسب بشأنيا خالل فترة زمنية محددة.
ر .وضع آليةتتيح لممساىمين الذين يمتمكون ما ال يقل عن  %5من أسيم الشركة المكتتب بيا
بإضافة بنود عمى جدول أعمال اجتماع الييئة العامة العادي لمشركة قبل ارسالو بشكمو النيائي
لممساىمين ،عمى أن يتم تزويد الييئة بيذه اآللية.
ش .اعتماد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة.
ت .وضع سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاىيم وحفظ
حقوقيم وتوفير المعمومات الالزمة ليم واقامة عالقات جيدة معيم.

 عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة االخرى
المهندس مكرم خليل العلمي
 .1شركة مسافات للنقل المتخصص
 .2شركة البطاقات العالمية
 .3شركة أساس للصناعات الخرسانية

رئيس مجلس االدارة
رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس اإلدارة

السيد باسم جميل المعشر
-1
-2
-3
-4

الشركة المتصدرة لألعمال والمشاريع
شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية
مصانع األجواخ األردنية
الشركة العربية الدولية للفنادق

رئيس مجلس
رئيس مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس

اإلدارة
اإلدارة
اإلدارة
اإلدارة

السيد داهود يوسف كوساية
 -1شركة البطاقات العالمية
 -2شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية
 -3شركة أساس للصناعات الخرسانية

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

السيد جودت خليل العلمي
.1
.2
.3
.4

شركة مسافات للنقل المتخصص
شركة البطاقات العالمية
شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة القدس للصناعات الخرسانية

عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

المهندس أنس محمود الشلبي
-1
-2
-3
-4

شركة مسافات للنقل المتخصص
شركة أساس للصناعات الخرسانية
شركة البطاقات العالمية
شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

المهندس رجا خليل العلمي
 -1شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية
 -2شركة أساس للصناعات الخرسانية
 -3شركة مسافات للنقل المتخصص

عضو مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

السيد منصور اكرم العلمي
.1
.2
.3
.4

شركة مسافات للنقل المتخصص
شركة المعاصرون للمشاريع االسكانية
شركة البطاقات العالمية
شركة القدس للصناعات الخرسانية

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلساإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

الدكتورمحمد احمد عمرو
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

 .1شركة القدس للصناعات الخرسانية
 .2شركة البطاقات العالمية

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019
تنفيذي أو غير تنفيذي

مستقل أو غير مستقل

االســــم

تنفيذي

يير مستقل

السيد باسم جميل المعشر

يير تنفيذي

مستقل

السيد جودت خميل العممي

يير تنفيذي

يير مستقل

السيد شادي طالل عبد العزيز

يير تنفيذي

يير مستقل

السيد انس محمود الشمبي

يير تنفيذي

مستقل

السيد منصور اكرم العممي

يير تنفيذي

مستقل

الدكتور محمد احمد عمرو

يير تنفيذي

مستقل

السيد داىود يوسف كوساية

يير تنفيذي

مستقل

يير تنفيذي

يير مستقل

الميندس مكرم خميل العممي

الميندس رجا خميل العممي

 المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 )1لجنـة التـدقيـق

 )2لجنـة مكافـآت وترشـيحات
 )3لجنـة حوكمـة

 )4لجنـة المخاطـر

 أسماء رئيس وأعضاء المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة:

 -1لجنـة التـدقيـق-:
الدكتور محمد احمد عمرو – رئيس المجنة
نبذه عن السيرة الذاتية :
 باحث في الجمعية العممية الممكية

 نائب مدير دائرة الطاقة المتجددة في و ازرة الطاقة
 نائب رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة
السيد جودت خميل العممي  -عضو
نبذه عن السيرة الذاتية :

 عمل في الصرافة واالستثمارات والتجارة الحرة منذ تخرجو
في عام  1793لتاريخو.

السيد شادي عبد العزيز – عضو
 مدير قسم تكنولوجيا المعمومات  /شركة البطاقات العالمية

 -2لجنة المكافآت والترشيحات:
السيد داىود كوساية – رئيس المجنة

السيد مكرم خميل العممي – عضو

الدكتورمحمد احمد عمرو – عضو

 -3لجنة الحوكمة:
السيد باسم جميل المعشر– رئيس المجنة
السيد مكرم خميل العممي -عضو

الدكتور محمد احمد عمرو– عضو
 -4لجنة المخاطر:
السيد باسم جميل المعشر– رئيس المجنة

السيد مكرم خميل العممي– عضو

الدكتور محمد احمد عمرو– عضو

 المناصب التنفيذية
)1

القائم بميام المدير العام السيد اشرف عمر ابراىيم

)2

المدير المالي السيد محمد عبد الكريم العشي

)3

مدير قسم الوساطة السيدعصام حربي الحروب

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين
االســــــم

مستقل

تنفيذي

أو غير تنفيذي

أو غير مستقل

المهندس رجاء خميل العممي ممثل شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

يير تنفيذي

يير مستقل

السيد منصور أكرم العممي ممثل شركة الروشة لالستثمار والتجارة

يير تنفيذي

مستقل

يير تنفيذي

مستقل

يير تنفيذي

مستقل

السيد داهود يوسف كوساية ممثل شركة أساس لمصناعات الخرسانية

السيد شادي عبد العزيز ممثل شركة مسافات لمنقل المتخصص

عـدد اجتماعات مجلس اإلدارة مع بيان عدد مرات الحضور خالل عام :9102
 تم عقد سبعة إجتماعات لمجمس إدارة الشركة خالل عام .2019
 السيدأشرف عمر ابراىيم ضابط ارتباط لمتابعة االمور المتعمقة بتطبيق الحوكمة لدى الشركة لدى
ىيئة االوراق المالية .

م .مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس اإلدارة
الشركة العالمية للوساطة واألسواق المالية

