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 شـركـة فيـالدلفيـا الـدوليـة
 

 ستثمـارات التعليميـةالل
 

 المساهمة العامة المحدودة

 

 

 عمان

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 تقـريـر مجلـس اإلدارة
 

 و

 البيـانـات المـاليـة للشـركـة
 

 13/31/2019كما في 

 
 

 

 مقدم الى الهيئة العامة

 

 1212   -   حزيران
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 فيالدلفيــاجامعة 

 

 م 1191جامعة خاصة معتمدة تأسست عام 

 

 +17274611999جرش   هاتف   –الرمان : طريق عمان 

 +17274611941فاكس                                            

 االردن –عمان    11312جامعة فيالدلفيا  1ص ب   العنوان البريدي:

 info@philadelphhia.edu.jo       كتروني :اإللالبريد 

 

 

 مكتب االرتباط / مكتب الشركة :
 

 مقابل جريدة الدستور -مجمع أبو الحاج التجاري –شارع الملكة رانيا  

 8173741/97فاكس:     -   8173419/97تلفون: 

 

 

 

 عضو اتحاد الجامعــات العربيـة

 الجامعــات الدوليـةعضو اتحاد 

 عضو اتحاد الجامعـات االسالميـة

 عضو االتحاد الدولي للمكتبات االلكترونيـة

 عضو مشروع اليونسكو للتعليم االلكتروني

 صدار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبإلمركز معتمد لدى اليونسكو 

 كاديمية سيسكوأمركز محلي لبرنامج 

 مركز محلي لبرنامج مايكروسوفت

 

 ولى في تكنولوجيا المعلومات ألمرتبة اال

 ولى في الحقوقألالمرتبة ا

 والتفوق ) للجامعات االردنية الحكومية والخاصة( لإلبداعوفق تصنيف مركز الحسين 

ق التصنيفين العالميين للجامعات ـة وفـة األردنيـى على الجامعات الخاصـة األولـالمرتب

Webometrics   وUniRank . للمرتين السادسة والرابعة على التوالي 

 
 

 

mailto:info@philadelphhia.edu.jo
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
   

 

 حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد، 

 

 

صفتها القانونية الىى منذ تحويل  لشركتكم الموقرة ) عشر السادسأحييكم أطيب تحية بمناسبة إصدار التقرير  

( ، متضمناً كافة المعلومات التىي تتللبهىا معىايير ااف ىاق وفىو قىانون األورال الماليىة ، مبوبىة  شركة مساهمه عامة

في بنودها حسب ترتيب ومقتضى تلى  المعىايير ، وأبىرل تلى  البنىود هىو البيانىات الماليىة للشىركة ونتىائل اعمالهىا لعىام 

1239 . 

 

( دينىار تقريبىاً وكىذل  انخفىاض الم ىاري  16,316222انخفاض اإليىرادات بمقىدار )الواضح ولقد برل األثر  

، وذلىى  بسىىبب انخفىىاض اعىىداد الللبىىة  1238والعىىام  1239( دينىىار تقريبىىاً مقارنىىة بىىين العىىام 362126222بمقىىدار )

   . 1238/1239عنه بالعام  1239/1212المسجلين بالعام 

 

ذلى  تعمىل  سىبيلوابد من اإلشارة الى استمرار التحديات أمام مسيرة الجامعة للعمل على رفع مسىتواها وفىي  

الجامعة على ملابقة أعمالها وبرامجها مع معايير الجودة الدولية إضافة الى كونها معتمىدة اعتمىاداً عامىاً وااصىاً مىن 

 قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية .

 

وإنني إذ آمل ان تجدوا في التقرير ما يدل على تلور الشركة وجامعتكم القىديرة وتقىدمها الملىرد ، ألرجىو أن  

، فىىي اجتمىىائ هيئىىتكم العامىىة العاديىىة واتخىىاذ مىىا ترونىىه  13/31/1239تىىتم مناقشىىة التقريىىر والبيانىىات الماليىىة كمىىا فىىي 

اً لكم ولشركتنا كل تقدم ونجاق في ظىل حضىرة صىاحب الجاللىة مناسباً من قرارات متعلقة بجدول أعمال ااجتمائ متمني

 الهاشمية المل  عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه .

 

 رئيس مجلس اإلدارة                                    
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 مجلس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة الحليم بدران الدكتور حسان عبد

 نائب الرئيس ربحي داود صبحالمهندس 

 عضو ابراهيم يوسف حمدان غنيمةالدكتور 

 عضو ياد مروان كمالالسيد ا

 عضو ة ريم عيسى عابد الريمونيالسيد

 

 

 اإلدارة التنفيذية

 

 المدير العام ربحي داود صبحالمهندس 

 الجامعة مستشار معالي األستاذ الدكتور مروان راسم كمال

 رئيس الجامعة  عبدالوهاب الشيخ سالماألستاذ الدكتور معتزباهلل 

  مستشار الرئيس دمحم أمين محمود عواداألستاذ الدكتور 

 المدير المالي دمحم إبراهيم حسين الحاويالسيد 

 مدير الرقابة الداخلية أحمد عبد الغني أحمد عبد هللاالسيد 

 

 مدققو الحسابات 

 الدوليةمجموعة جنيف أعضاء في  –السادة المهنيون العرب 
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 الرؤية : 

 

 . أن تتميز جامعة فيالدلفيا في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية 

 

 

 الرسالة : 

 : تسعى جامعة فيالدلفيا إلى 

  إعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم، ولهم حضور محلي وإقليمي ودولي، ولديهم الدافع

 للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر.

 .االرتقاء بالبحث العلمي والدراسات العليا وتحفيز برامج اإلبداع وفقاً للمعايير العالمية 

 .بناء شراكة مثمرة مع المجتمع 

. 
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 تعليمات اإلف اق 
 

الشنركات المصندرة والمعنايير المحاسنبية ( منن تعليمنات إفصنا  4عمالً بأحكام الفقرة )ب( من المادة ) 

 نورد متطلبات اإلفصا  التالية : 2994ومعايير التدقيق لسنة 

 

 أنشطة الشركة الرئيسية :  –أ   -1
 

( 22تأسست شركة فيالدلفيا الدولية لالسنتثمارات التعليمينة ) م.ع.م ( بمقتضنى قنانون الشنركات رقنم  ) 

م. وقند 1119شنباط  26( بتناريخ  2249وسجلت تحنت رقنم ) م كشركة ذات مسؤولية محدودة1116لسنة 

دونمنناً فنني الرمننان علننى الطريننق  339باشننرت فننور حصننولها علننى التننرخير النناليم بشننراء مننا يقننارب 

الرئيسي بين عمنان وجنرش وبندا بالبنناء األول حينث باشنرت جامعنة فيالدلفينا المملوكنة بالكامنل للشنركة 

بعندد منن الطلبنة تجناوي الم تنين بقلينل. وقند تنم تحوينل  19/11الدراسني أعمالها األكاديمية في مطلع العنام 

 .  م 21/9/2994( بتاريخ 382الصفة القانونية إلى شركة مساهمة عامة تحت الرقم )

  

  -ومن أنشطة الشركة وغاياتها :

 استيعاب الطلبة وإعدادهم كمتخصصين على المستوى الجامعي  . 

  وإجراء البحوث العلمية التطبيقية مع الجامعات الوطنية والعربيةإنشاء مراكز للبحث العلمي . 

 عقد االتفاقيات العلمية مع الجامعات العربية والدولية . 

 ) شراء واست جار واستبدال األراضي واألبنية بأي شكل لصالح الشركة ) الجامعة . 

 استثمار أموالها والتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة . 

  أعمال أخرى تنسجم مع غاياتها المقررة، ترى فيها فائدة لهاالقيام بأي . 
 

 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها :  –ب 
 

  يقع مقر الجامعة في  الرمنان علنى  طرينق جنرش عمنان الرئيسني وال يوجند لهنا فنروع داخنل

 . المملكة أو خارجها

  مجمنع ابننو  –الشنركة فني شننارع الملكنة رانينا يقنع مكتنب ارتبناط الجامعنة / مقننر مجلنس إدارة

 . الطابق السابع مقابل جريدة الدستور -الحاج التجاري

 8173419: هاتف      

 8173741: تلفاكس

 عدد موظفي الشركة / مكتب االرتباط : اثنان 
 

 9291             1129 :   وعدد موظفي الجامعة                  

   271         244 :    موظفو الهي ة التدريسية

                   68                79 مشرفو المختبــــــــرات :  

   219              292 :    موظفو الهي ة اإلدارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

  4,1              435           :    المجمــــــــــــــــوئ 
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 (,186324612حجم ااستثمار الرأسمالي للشركة : ) -جـ 
 

  . ليس للشركة شركات تابعة -2

 :  اسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم -أ -3

 

 رئيس مجلس اإلدارةالدكتور حسان عبدالحليم عايش بدران /  -3

 الجنسية : أردني 

 م 29/2/2916تاريخ العضوية :  

  1137تاريخ الميالد   :  

جامعننة  –الشننهادات العلميننة وسنننة التخننرج : ماجسننتير اختصنناص جراحننة األذن واألنننف والحنجننرة 

 . م1177ليفربول سنة 

 الخبرات العملية : 

-  ً  . مدير مستشفى األذن واألنف والحنجرة / ويارة الصحة سابقا

 . واألنف والحنجرةرئيس جمعية اختصاص األذن  -

م ثم عضنو مجلنس 21/9/2994شركة فيالدلفيا الدولية ذ.م.م حتى  –رئيس وعضو هي ة المديرين  -

 . إدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة بعد تحويل الصفة القانونية للشركة إلى شركة مساهمة عامة

 حتى اآلن. 1119عضو اللجنة التنفيذية لمجلس األمناء وعضو المجلس منذ تأسيس الجامعة عام  -
 

 المدير العام -نائب الرئيس /  المهندس ربحي داود صبح -1

 الجنسية : أردني 

 م 29/2/2916تاريخ العضوية  

  1148تاريخ الميالد   :  

 الشهادات العلمية وسنة التخرج : 

 القاهرة  . –االيهر جامعة  1161 تخطيطماجستير 

 القاهرة . -جامعة عين شمس 1176 عمارة هندسة بكالوريوس 

 الخبرات العملية :  

 1161-1176   امانة العاصمة  –مهندس بالدائرة الفنية  -

 1167-1161  امانة العاصمة  –رئيس قسم التخطيط  -

 حتى اآلن – 1167  مدير عام مكتب صبح لالستشارات الهندسية  -

 عضو مجلس ادارة وعضو مجلس امناء جامعة فيالدلفيا لعدد من الفترات . -
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 س امناء كلية حطين .عضو مجل -

 رئيس هي ة مديرين / مدارس فيالدلفيا . -
 

 

 / عضو الدكتور ابراهيم يوس  حمدان غنيمة -1

 الجنسية : أردني  

 م 29/2/2916تاريخ العضوية :  

  1139تاريخ الميالد   :  

 الشهادات العلمية وسنة التخرج : 

 .  جامعة اوهايو تكنولوجيا الغذاء والتغذية 1163دكتوراه 

 وايومنغ .جامعة  1169 البانماجستير 

 كاليفورنيا .جامعة  1171 البانبكالوريوس 

 الخبرات العملية :  

 .األمين التنفيذي التحاد مؤسسات البحوث الزراعية  -

 المسؤول االقليمي لتكنولوجيا األغذية بمنظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو( . -

 والتكنولوجيا .أستاذ مشارك بجامعة العلوم  -

 مدير دائرة التكنولوجيا الحيوية بمعهد الكويت لألبحاث العلمية . -

 
 

 / عضو السيد إياد مروان راسم كمال -5

 الجنسية : أردني  

 م 29/2/2916تاريخ العضوية :  

  1179تاريخ الميالد   :  

 الشهادات العلمية وسنة التخرج :

 الواليات المتحدة األمريكية . ماجستير اقتصاد جامعة بولينغ غرين ستيت 

 بكالوريوس ادارة األعمال الجامعة األردنية . 

 الخبرات العملية :  

 .الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكس انترناشيونال -

 عضو مجلس ادارة في صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب . -

 في األردن . رئيس "النادي الرياضي" الباري في مجال الرياضة وكرة السلة -

 عضو مجلس ادارة في العديد من المؤسسات . -



 
1 

 

 

 

 / عضو السيدة ريم عيسى عابد الريموني  -4

  ةالجنسية : أردني 

 م 3/32/1239تاريخ العضوية :  

  39,9تاريخ الميالد   :  

 وسنة التخرج : الشهادات العلمية

 جامعة كينغستون  بريطانيا . 2997ماجستير القانون العام  

  الجامعة األردنية . 1111 ودبلوم تنتمية المهارات القيادية بكالوريوس قانون 

 الخبرات العملية :  

، كنان خخرهنا  2919حتنى  1114شغلت عدة مناصب في شركة الريادة للصناعات الغذائية للفتنرة  -

 . 2919 – 2993منصب المدير العام للفترة 

وخخرهنا منصنب قنائم بأعمنال  2911للتنأمين منن  شغلت عدة مناصب في الشركة العربي األلمانينة -

 المدير العام حتى اآلن .

 2912شنركة دار الرياضنة التجارينة للفتنرة  نائب رئيس هي ة المديرين فني شنركة الرعاينة اآلن و -

 وحتى اآلن .

 . 2916مدير عام أكاديمية أعمال الملكية الفكرية  -

 المرأة . المساهمة في العمل االجتماعي التطوعي في مجال دعم -

 

 

 

 ب : أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :  -3
 

 . مروان راسم كمال كمال األستاذ الدكتورااسم الرباعي :  -

 الجامعة مستشارالمنصــــــب :   -

 م 2/8/2913تاريخ التعيين :  -

  1134تاريخ الميالد :  -

 الشهادات العلمية وسنة التخرج : -

 1171دكتوراه  كيمياء 

 1171   ر إدارةـماجستي

 1189ماجستير كيمياء 

 1188  وســـــبكالوري
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 الخبرات العملية :

عمل ويينراً للزراعنة / رئنيس اتحناد الجامعنات العربينة / رئنيس جامعنة اليرمنوك / رئنيس جامعنة  -

 . العربية السعوديةالبحرين/ أستاذا في الجامعة األردنية وجامعة البترول والمعادن في المملكة 
 

 

 د عواد   ودمحم أمين محم األستاذ الدكتورااسم الرباعي :  -

 مستشار الرئيس المنصــــــب :   -

 م 2/8/2913 تاريخ التعيين : -

 م 29/3/1141تاريخ الميالد :  -

 الشهادات العلمية وسنة التخرج :  -

 1163دكتوراه لغويات) نحو إنجليزي ( 

  1177      ماجستير لغة انجليزية وخدابها         

 1178بكالوريوس لغة انجليزية وخدابها           

نجليزية وعميداً للدراسنات العلينا والبحنث العلمني فني جامعنة اليرمنوك إلللغة ا أستاذاً الخبرات العملية : 

أخننرى ومنسننقاً عامنناً فنني جامعننة االمننارات والجامعننة العربيننة المفتوحننة ومناصننب 

وأخيننراً أسننتاذاً ومننديراً لمركننز اللغننات  19 -16ورئيسنناً لجامعننة فيالدلفيننا فنني العننام 

 ومستشاراً لرئيس جامعة فيالدلفيا ثم نائباً لرئيسها. 
 

 

 األستاذ الدكتور معتز باهلل عبد الوهاب الشيخ سالم ااسم الرباعي : -

 رئيس الجامعةالمنصــــــب :   -

 م 1/2/2918تاريخ التعيين :  -

  1/1/1188تاريخ الميالد :  -

 . 1191مانشستر جامعة  -دكتوراه صيدلة الشهادات العلمية وسنة التخرج :   -

 1169جامعة بغداد  -  بكالوريوس صيدلة          

رئننيس قسننم ومننن ثننم عمينند لكليننة الصننيدلة فنني جامعننة العلننوم والتكنولوجيننا ومننن ثننم الخبننرات العمليننة : 

ر مركز الدراسات الدوائية في جامعة العلوم والتكنولوجينا ، رئنيس الجامعنة مستشار للجامعة فيها ومدي

 الطبية الخاصة كما شغل منصب النائب األكاديمي في جامعة فيالدلفيا ورئيسا لها حاليا .
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   دمحم ابراهيم حسين الحاويااسم الرباعي :  -

 المنصــــــب :  مدير مالي  -

 1/6/2917تاريخ التعيين :  -

  1/4/1166تاريخ الميالد :  -

 محاسبة . ماجستيرالشهادات العلمية وسنة التخرج :  -

ً ومندقق ، محاسباً لفترة فني فنندق جرانند حيناة دبني الخبرات العملية : - لندى مجموعنة منن الشنركات  ا

حتننى  فنني جامعننة فيالدلفيننا المنندير المننالي، واألردنيننة  اً فنني بعننج الجامعنناتاألردنيننة ومحاضننر

31/12/2911 . 

 

 أحمد عبد الغني أحمد عبد هللاااسم الرباعي :   

 المنصــــــب :  مدير التدقيق الداخلي -

 1/1/2994تاريخ التعيين : -

 24/2/1179تاريخ الميالد :  -

 1192عام  الشهادات العلمية وسنة التخرج : بكالوريوس محاسبة -

ومندقق  ، سننوات( 1مدقق حسنابات خنارجي لندى شنركة سنابا وشنركاهم لمندة )الخبرات العملية :  -

ومدير التدقيق فني المكتنب المهنني  ، حسابات داخلي لدى سوق الكويت لألوراق المالية لمدة سنتين

ة فني جامعنة فيالدلفينا ر الرقابة الداخلينة لسننوات متفاوتنومدير الدائرة المالية ومدي ، لثالث سنوات

 . حتى تاريخه 

 

 إجمالي الراتب التعيين ختاري الشهادة تاريخ الميالد ااسم
 119194 2/8/2913 د. كيمياء 1134 الجامعة مستشارمروان راسم كمال كمال/   -1

 92813 1/2/2918 الصيدلةد.  1188 رئيس الجامعة/ باهلل عبدالوهاب الشيخ سالممعتز -2

 48134 2/8/2913 د. لغويات 1141 مستشار للرئيس د عواد / ودمحم أمين محم -3

 12996 1/6/2917  محاسبة ماجستير 1166 / المدير الماليحسين الحاويدمحم ابراهيم  4

/ منندير التنندقيق  أحمنند عبنند الغننني احمنند عبنند هللا -8

 الداخلي

 17482 1/1/2994 بكالوريوس محاسبة 1179
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%  8 أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل مننهم مقارننة منع السننة السنابقة النذين يملكــنـون -4

 :  وأكثر من رأسمال الشركة مرتبين تنايلياً وبيان ملكيتهم من األسهم مقارنة مع السنة السابقة

 
 الرقم

 
عدد األسهم كما  اسم المساهم

 يف

13/31/1238 

 عدد األسهم كما  اسم المساهم النسبة

  يف

13/31/1239 

 النسبة

 % 6,76 1,189,422 عيسى عابد الريموني السيد % 9.23 1,238,999 السيدة ريم عيسى عابد الريموني 1

 % 7,99 1,931,199 حسان عابد عبد الحليم بدراند.  % 7,9 1,929,999 د. حسان عابد عبد الحليم بدران 2

 % 8,64 971,999 مهاه عبد الرؤوف حمزهالسيدة  % 8,64 971,999 السيدة مهاه عبد الرؤوف حمزه 3

 % 4.79 719,999 ربحي داود صبحم.  %  4,86 794,969 م. ربحي داود صبح 4
 

 الوضع التنافسي للشركة :  - 8

ن نشاط الشنركة االسنتثماري يتمثنل فني تملنغ وتشنغيل جامعنة فيالدلفينا وهني منن بنين سنتة عشنر منن إ

الجامعات الخاصنة المتقاربنة فني الوضنع التنافسني. إال ان وضنعها جيند نسنبياً بسنبب سنمعتها المتمينزة 

التعليمي في عدد من التخصصات الرئيسية، ومنهنا حصنولها فني األعنوام السنابقة علنى جنائزة وتفوقها 

الحسين لإلبداع )بتحكيم جهة بريطانية متخصصة( في تكنولوجينا المعلومنات  وفني الحقنوق وحصنول 

 . طلبتها على العديد من الجوائز في المسابقات والمعارض التي يشاركون بها
 

 %  .19على موردين أو عمالء لنشاطها بنسبة تصل إلى  ال تعتمد الجامعة  -7
 

 . ال يوجد حماية حكومية أو امتيايات تتمتع بها الشركة -6

 . ال يوجد اي براءات اختراع أو حقوق امتياي حصلت عليها الشركة    
  

علننى عمننل القننرارات الصننادرة عننن الحكومننة أو المنظمننات الدوليننة أو غيرهننا التنني لهننا أثننر مننادي   - 9    

الشننركة أو منتجاتهننا أو قنندراتها التنافسننية : ال يوجنند اي قننرارات صننادرة عننن الحكومننة أو المنظمننات 

الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسنية، باسنتثناء منا يصندر 

قبنول والطاقنات االسنتيعابية عن مجلس التعليم العالي ومجلس االعتماد منن قنرارات تتعلنق بمعندالت ال

 . لمختلف التخصصات من وقت آلخر وتطبق الشركة ) الجامعة(  معايير الجودة الدولية

 

 الهيكل التنظيمي للشركة :  -أ  -1

  الهي ة العامة

   

  مجلس اإلدارة

   

  المدير العام 

   

   

 مساعد ارتباط  مراسل
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ر يارة التعلنيم العنالي مرفنق بتقرينحسنب قنانون وتعليمنات و للجامعة هيكل تنظيمي منفصنل عنن الشنركة -

 .رئيس الجامعة 

 . ان هما مدير مكتب االرتباط / مراسلعدد موظفي الشركة :  موظف –ب  

 ف ات ومؤهالت موظفي الشركة      - 

 دبلوم تجارة  - 1       

 ثانوية عامة  - 1       

لمننوظفين بتعب ننة الشننواغر حسننب الهيكننل التنظيمنني المعتمنند تنننتهج الشننركة والجامعننة سياسننة تعيننين ا     -

، وتعتمد تكافؤ الفرص والكفاءة والخبرة فني  وحسب الحاجة وعلى أساس الحد األدنى للنفقات اإلدارية

 . تلغ التعيينات

بلغننت الرواتننب والمزايننا والمكافننوت المدفوعننة لمننوظفي الشننركة فنني مكتننب ارتبنناط الجامعننة حننوالي           -

 . ( دينار11218)

 :  2911عدد موظفي جامعة فيالدلفيا للسنة المالية 

 2911العام  المؤهل العلمي

 161 دكتوراه

 199 ماجستير

 122 بكالوريوس

 46 دبلوم متوسط

 17 ثانوية عامة

 89 دون الثانوية

 435 إجمالي عدد الموظفين

 

 برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة :  -جـ 

 ساتذتها و موظفيها بشكل مستمر.ألتقوم الجامعة بعقد العديد من برامج التأهيل والتدريب  
 

 . ال يوجد مخاطر من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير مادي عليها -10
 

 االنجايات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية:  -11

وتشننغيل جميننع  KW 1726بطاقننة اجماليننة تركيننب نظننام لتولينند الطاقننة الكهربائيننة  اسننتكمال . أ

 .المراحل 

 وإدامتها . ييادة مساحة أبنية الجامعة وتحسين البنية التحتية . ب

إثراء الجانب المنادي منن البي نة األكاديمينة بةعنادة تأهينل القاعنات الصنفية والصناالت محنددة  . ت

 مباني حيث يلزم.األغراض والمسار  وإعادة تأهيل ال

تحسننين األداء فنني ضننبط المصنناريف اإلداريننة وتحسننين تحصننيل مواردهننا الماليننة بمننا فيهننا  . ث

 الديون المشكوك في تحصيلها.

 . الطالبتحسين أداء خدمة نقل العمل المستمر على  . ج

اسنتمرار العمنل فني معهند كنفوشنيوس فيالدلفينا لتعلنيم اللغنة الصنينية بتعناون و دعنم السننفارة  .  

 في عمان. الصينية
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ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تندخل ضنمن   نشناط  -12

 الشركة الرئيسي . 

  

ة الزمنيننة لألربننا  أو الخسننائر المتحققننة واألربننا  المويعننة وحقننوق المسنناهمين وأسننعار األوراق لالسلسنن -13

 سنوات : المالية وذلغ لمدة ال تقل عن خمس 

 

 :  الجدول التالي يوضح تطورات اإليرادات واألربا  وحقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية

 

 1234 ,123 1231 1238 1239 السنة                       

 7191 6675 8983 8118 4837 عدد الطلبة

 21,602,081 22,321,862 29,691,364 19,987,819 18,431,969 اإليرادات

 15,545,768 17,313,793 18,278,979 14,713,166 13,763,431 تكلفة  اإليرادات

الربح بعد الضريبة  المخصصات 

 واالحتياطي االجباري
1,644,987 2,733,926 4,389,911 4,628,867 4,876,480 

 األربا  المويعة 
1050000 

 مقتر   7%

2,700,000 

   18% 

4,200,000 

   28% 

4,800,000 

   32% 

4,999,999 

   32%  

 23,626,486 23,882,972 23,192,963  21,838,199 29,899,687  مجموع حقوق المساهمين

 4.199 4.499 4.149 3.199 1.889 31/12سعر السهم في 

 

 

 تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية :  -14

 
 2018 2019 البيان

 % 22 % 11.8 الربح قبل الضرائب على راس المال المدفوعصافي  -1

 % 17 % 11.6 صافي الربح بعد الضرائب على راس المال المدفوع -2

 % 18 % 12 ربحية السهم / دينار -3

 % 144 % 137.2 نسبة حقوق المالكين على راس المال -4

 %129 %102.9 نسبة إجمالي اإليرادات على راس المال -8

 % 22 % 33.6 نسبة المديونية إلى راس المال -7

 % 71 % 72.9 نسبة الملكية -6

 12.9 17.2  (P/E)31/12القيمة السوقية إلى األربا  بتاريخ  -9

 3.100 1.550 31/12سعر السهم في  -1

 %6 %4.5  األربا  المويعة على سعر السهم -19
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 م :  1212 لعامالتلورات المستقبلية الهامة والخلة المستقبلية للشركة  -15

 : توقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة      

 : اف التالية في نطاق خطة مستقبليةيسعى مجلس اإلدارة إلى تحقيق األهد      

  

المساهمين والتزامات الشنركة تجناه االستمرار في دعم الجامعة ودعم إدارتها مع المحافظة على حقوق  -1

 . اآلخرين

التوسع في اسنتحداث تخصصنات جديندة فني الجامعنة السنتيعاب العندد المسنمو  بنه فني االعتمناد العنام  -2

 واستمرار التطوير والتحديث وفقاً لمتطلبات العصر .

لنهنائي المتوقنع استكمال المباني والمرافنق والبنينة التحتينة فني موقنع الجامعنة وصنوالً إلنى االسنتيعاب ا -3

 . وإلى توفير ما يليق بالجامعة من تجهيزات ومختبرات

 . تعزيز التعاون مع الجهات المعنية في تدريس اللغة الصينية لمركز كنفوشيوس فيالدلفيا -4

 

مجموعننة ن أعضنناء فنني ومستشننارون ومحاسننبون قننانوني -:  السننادة المهنيننون العننرب حسىىابات المىىدققو   -17

 . ( دينار 13349م  ) 2911عام  لوقد كانت أتعابهم لتدقيق حسابات الشركة ل – جنيف الدولية

 

 

 :عدد األورال المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  -أ   -31

 عدد األسهم كما في: المن ب الجنسية ااسم الرقم

عدد األسهم المملوكة من قبل 

الشركات المسيلر عليها من قبل 

 أي منهم

 13/31/1239  13/31/1238 13/31/1239 13/31/1238 

 أردنية حسان عبدالحليم عايش بدران  .1
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 ال يوجد ال يوجد 1,929,999 1,931,199

 ال يوجد ال يوجد 794,969 719,999 نائب الرئيس أردنية ربحي داود صبح  .2

 ال يوجد ال يوجد 181,999 181,899 عضو أردنية ابراهيم يوسف حمدان غنيمة  .3

 ال يوجد ال يوجد 26,669 26,669 عضو أردنية اياد مروان كمال  .4

 ال يوجد ال يوجد 1,238,999 39,999 عضو أردنية ريم عيسى عابد الريموني  .8
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 عدد األورال المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية –ب  
 

 األسهم كما في:عدد  المن ب الجنسية ااسم الرقم

عدد األسهم المملوكة من قبل 

الشركات المسيلر عليها من قبل 

 أي منهم

13/31/1239 13/31/1238 13/31/1239 13/31/1238 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الجامعة مستشار أردنية مروان راسم كمال كمال  .1

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2699 الجامعةرئيس  أردنية معتز باهلل عبد الوهاب الشيخ سالم  .2

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد مستشار الرئيس أردنية د عوادودمحم أمين محم  .3

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد المدير المالي أردنية دمحم ابراهيم حسين الحاوي  .4

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال  مدير التدقيق الداخلي أردنية أحمد عبد الغني احمد عبد هللا  .8

 

 

 وأقارب أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا عدد األورال المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة –جـ  
 

 عدد األسهم كما في: المن ب الجنسية ااسم الرقم

عدد األسهم المملوكة من قبل 

الشركات المسيلر عليها من قبل 

 أي منهم

13/31/1239 13/31/2018 13/31/1239 13/31/1238 

1.  
 أردنية عبدالرؤوف حمزة عبدالحليم همها

 مستشاريوجة 

 الجامعة
 ال يوجد ال يوجد 971.999 971.999

 

 

 المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :  -أ  -38
 

المكافآت  بدل التنقالت الرواتب المن ب ااسم الرقم

 السنوية

 اإلجمالي

 1999 8999 4999 ال يوجد رئيس المجلس حسان عبدالحليم عايش بدران  1

 ياسين إبراهيم ياسين سرطاوي 2

 3/2911حتى شهر 
 2289 1289 1999 ال يوجد نائب الرئيس

3 

 ربحي داود صبح

عضو حتى شهر 

3/2911 

نائب الرئيس فيما 

 بعد

 

 ال يوجد

 

4999 

 

8999 

 

1999 

 1999 8999 4999 ال يوجد عضو يوسف حمدان غنيمة ابراهيم 4

 1999 8999 4999 ال يوجد عضو اياد مروان كمال 8

7 
 ريم عيسى عابد الريموني

 عضو

 19/2911من 
 2289 1289 1999 ال يوجد

 

 



 
16 

 

 

 المزايا والمكافوت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية : -ب
  

بدل  المن ب ااسم الرقم 

 التنقالت

الرواتب السنوية 

 اإلجمالية

 119194 1449 الجامعة مستشار مروان راسم كمال كمال أ.د 1

 92813 7999 رئيس الجامعة أ.د معتز باهلل عبد الوهاب الشيخ سالم 2

 48134 2179 مستشار للرئيس د عوادود. دمحم أمين محم 3

 12996 1999 المدير المالي دمحم ابراهيم حسين الحاوي 4

 17482 1999 مدير تدقيق الداخلي احمد عبد الغني احمد عبد هللا 8
 

 -التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة االل السنة المالية : – 39

 . م 2911لم تدفع الشركة أية تبرعات أو منح خالل العام           

التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو  العقود والمشاريع واارتباطات -29

 -رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم :

ال يوجنند أيننة عقننود أو مشنناريع أو ارتباطننات عقنندتها الشننركة مننع الشننركات التابعننة أو الشننقيقة أو  -

يس مجلس اإلدارة أو أعضناء المجلنس أو المندير العنام أو أي موظنف فني الشنركة أو الحليفة أو رئ

 . أقاربهم
 

 : وادمة المجتمع المحلي مساهمة الشركة في حماية البيئة  -13
 

 تساهم الشركة في حماية البي ة على النحو التالي :  –أ 

تنون واألشنجار الحرجينة تقوم الشركة بتشجير المساحة المحيطة بالحرم الجامعي بأشجار الزي .1

 . ، وهي مستمرة في العمل على تخضير وتحريج باقي أرض الحرم الجامعي األخرى

أنشننأت الشننركة منننذ أمنند بعينند محطننة تنقيننة للمينناه العادمننة فنني الجامعننة، وتسننتخدم ننناتج المينناه  .2

 . المكررة في ري األشجار والحدائق

 . عة والتعاون مع جمعية البي ة األردنيةكما تقوم الجامعة بتدريس مواد البي ة لطلبة الجام .3

كما قامت الجامعة بعقد دورات للتدريب البي ي مع ويارة التربية والتعليم ومنع جمعينات البي نة  .4

 . في مناسبات مختلفة

 :  على النحو التالي الشركة في خدمة المجتمع المحلي تساهم –ب 

لخدمنة المجتمنع المحلني  قطعنة أرض أقنيم عليهنا محطنة للندفاع المندني قدمت الشركة .1

 وتخطط ادارة الدفاع المدني لتوسيع مباني المحطة لزيادة كفاءتها .
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 . قامت الجامعة بتعيين عدد كبير من أبناء المنطقة لديها .2

مايالت الجامعة تقوم بةمداد المياه الصالحة للشرب منن الب نر االرتنوايي النذي تملكنه  .3

 . ها للمواطنين في القرى المجاورةفي الحرم الجامعي إلى سلطة المياه لتوريد

تقننوم الجامعننة ومننن خننالل صننندوق التكافننل بتغطيننة الرسننوم الدراسننية للطلبننة الننذين  .4

 2911عام  يفقدون أولياء أمورهم أثناء فترة الدراسة حتى يتم تخريجهم حيث بلغ ذلغ

 . ( دينار18999حوالي )

 . المحتاجينوتقوم الجامعة بصرف منح ومساعدات غير مستردة للطلبة  .8

 . كما تعمل على إيجاد عمل للبعج منهم في مرافق الجامعة مقابل أجور .7

وتقوم الجامعة بعقند دورات لغنة إنجليزينة وحاسنوب ألبنناء المنطقنة، وتقندم لعندد منن  .6

 . مؤسسات الدولة في المحافظات المحيطة أجهزة الحاسوب

 يادين اإلبداع التاليــة : وتقوم الجامعة برعاية وتقديم جوائز الئقة للمسابقات في م .9

 جائزة أحسن اختراع 

 جائزة أحسن كتاب مؤلف 

   جائزة أحسن كتاب مترجم 

  جائزة أحسن برمجية 

 جائزة أفضل عمل فني 

البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل في الجنزء   -جـ 

  الثالث من هذا الكتاب :

 . الميزانية العامة .1

 . حساب األربا  والخسائر .2

 . قائمة التدفق النقدي .3

 . بيان التغيرات في حقوق المساهمين .4

 . اإليضاحات حول البيانات المالية .8

 

تقرير مدققي حسابات الشنركة حنول البياننات المالينة السننوية للشنركة والمتضنمن بنأن إجنراءات التندقيق  قند  -د

 . التدقيق المعتمدة بموجب هذه التعليماتتمت وفقاً لمعايير 



 
11 

 

 

 

 

 

  :( اإلقرارات المللوبة 11

 

" يقر مجلس إدارة الشنركة بعندم وجنود أينة أمنور جوهرينة قند تنؤثر علنى اسنتمرارية الشنركة خنالل  .1

 السنة المالية التالية .

 

 عضو                عضو                  عضو             نائب الرئيس   رئيس مجلس اإلدارة

 

 ريم الريموني              اياد كمال         ابراهيم حمدان      ربحي داود صبح  حسان  بدران    

 

 التوقيع      التوقيع        التوقيع            التوقيع        التوقيع       

 

 

 . في الشركةيقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال  .2

 

 عضو               عضو                  عضو             نائب الرئيس   رئيس مجلس اإلدارة

 

 ريم الريموني             اياد كمال          ابراهيم حمدان    ربحي داود صبح    حسان  بدران    

 

 التوقيع      التوقيع        التوقيع           التوقيع       التوقيع       

 

 

 . نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .3

 

 المدير المالي   المدير العام   رئيس مجلس اإلدارة

 

  ابراهيم الحاويدمحم         ربحي داود صبح           حسان بدران    

 

 التوقيع             التوقيع      التوقيع       
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 :   1212/,/32 بتاريخ أعمال االجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة ( جدول 23

عمالالالأحكام الالالونحاالالالوات حالنالالال اوسحسالللالالالونحاإنونالالال حلدنالالال اصيحاالالالئ حالدالالال حاموارةح ت الالال حال   الالالصحال واالالالصحالمالالالتا ةح
ح:حاللل حا حاإاترحالتوليصحساتخوذحالق اراسحالملونبصحكناا و

ح.حسالمصوواصحعديهح 12/1/2019ا اءةحاحض حاجتموعحال   صحال واصحال وويصحالسوبقحالمل قدحبتوريخح .1

سالمصالالالوواصححح2911الوانالالالصحتق يالالال حالدالالال حاموارةحعالالالكح عمالالالوتحالنالالال اصحسانالالالويوت وح الالالأتحال الالالونحالمالالالول ح .2
حعديه.

الختوايالالصحلدسالاللصحالملت يالالصحاالنالالتموعحىلالالرحتق يالال حاالالداق حمسالالوكوسحالنالال اصحعالالكحا حاايالالصحالنالال اصحسمسالالوكوت وح .3
حنحسالوانت وحسالمصوواصحعد  وح.ح31/12/2911بتوريخح

حاد الالالالت حح(1,989,999المسالالالالو م كح حالمتااقالالالالصحعدالالالالرحتت الالالاليصحالدالالالال حاموارةحبتتعيالالالال ح ر الالالالو حاقديالالالالصحعدالالالالر .4
 .حسحاوتحالن اص اكحمصص محا حرح%(ح6و لورحبتاا ح حالفحس مست ح

ح.ح91/19/2911ال يمتا حعضتحالد حىوارةحاعتبورًاحاكحالمتااقصحعدرحت   كحالس دةحريمحعيسرحعوبدح .8

ح.حىب اءحذاصح عضوءحالد حاموارةحعكحالفت ةحاتضتعحالحسوكوسحالختوايصحيبقوحلدقوات ح .7

ستحد الالدح ت الالوب مح سحتفالالتيسححالدالال حح2929ااتخالالومحاالالداق حمسالالوكوسحالنالال اصح/حاللوا الالصحلدسالاللصحالموليالالصح .6
 اموارةحبتحد د وح.

 

 : 1212/,/32 بتاريخ العادي للهيئة العامة المنعقدة غير أعمال االجتماع جدول  (15

عمالالالأحكام الالالونحاالالالوات حالنالالال اوسحسالللالالالونحاإنونالالال حلدنالالال اصيحاالالالئ حالدالالال حاموارةح ت الالال حال   الالالصحال واالالالصحالمالالالتا ةح
ح:حاللل حا حاإاترحالتوليصحساتخوذحالق اراسحالملونبصحكناا و

ح.حالتاج  حالتمتيد حلغويوسحالن اصالمتااقصحعدرحىضواصحغويصحح-1ححح

ح

ح

ح
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 ( تقرير مجلس اإلدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة25

ح*حالد حىوارةحالن اصح

يحدوحالونحالن اصحعدوح عضوءحالد حاموارةحكح ال حالحيقالعحعالدوح عضالونهحعالكح مسالصح الالخويحسالح حيالدحح-1
ح.حعدرحثأثصحعن 

يتحالت اكم حاكحابعحال   صحال واصحلدنال اصحكالوالات اعح تمحااتخومح عضوءحالد حاموارةحساقح ندتمحالتصتحح-2
ح.حالس يح

ح.حثد ح عضوءحالملد حعدرحاإاعحاكحاإعضوءحالمستقد كح-3

ح.حيسمرحعضتحالد حاموارةحاالعتبوريحالخصحيبي  حلتمث دهحي دصحادةحالملد ح-4

ح.ح تمحااللتحانحك دنحاللم حب كحالصبحرني حالد حاموارةحس يحالصبحتلف ذيحآ  ح-8

جميالالالال ح عضالالالالوءحاموارةحات دالالالالت حسيتمت الالالالت حكقالالالالدرحاالالالالورحاالالالالكحالم  االالالالصحكالالالالوإاترحامواريالالالالصحسالخبالالالال ةحسادمالالالالت حح-7
ح.حكولتن ي وسحذاسحال أاصحس حقتقحسساجبوسحالد حاموارة

ي معحالد حاموارةحعدرحالتاكدحاكحتتا  حاواصحالم دتاوسحسالبيواالوسحالخو الصحكولنال اصحإعضالوءحالملدال حح-6
ح.حقيونحك مد محساملمونحك واصحاللتاابحالمت دقصحك معحالن اصكموحيم ل محاكحال

يست  كحالد حاموارةحب  يح يحاستنورح ورج حعدرحافقصحالن اصحال يطصحاتااقصح غدبيصح عضوءحالملدال حح-9
ح.حستللبحتضورمحالمصولح

 

ح*حا ونحساستسليوسحالد حاموارة

نالالالاللتييحتحالالالالدوحكمتجبالالالالهحكنالالالال عحافصالالالالعحا الالالالونحيضالالالال حالدالالالال حاموارةحالواالالالالًوحوا ديالالالالوح الالالالتمحا اج تالالالالهحكنالالالال عحح-1
ح.حس أميوسحالملد حساستسليوته

ح تضمكحالللونحالدا د حالم ونحسالصأميوسحسالمستسليوسحالتوليصح:حح-2

سض حاالنت اتيليوسحسالسيونوسحسالخططحسامج اءاسحالت حاكحالاا وحتحق القحاصالدحصحالنال اصحس  الداا وحح- حححح
ح.حالمحد حست ليمحمقتقحاسو م  وحس داصحالملتم 

ح.حسض حنيونصحموارةحالمخوي حالت حادحتتاج  وحالن اصحح-مححح
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 تمحامعأ حاسبقًوحعكحاتعدحاماصو حعكحالبيواوسحالموليصحابعحاتعدحىعأا الوحكمالوحالحيقالعحعالكحثأثالصحح-جحححح
ح.ح يونحعمع

ال اوبيالالصححسحالل الالوسوسضال حنيونالالصحاماصالالو حسالنالالفوايصحالخو الالصحكولنالال اصحساتوك الالصحتطبيق الالوحساقالالًوحلمتطدبالالح-وحححح
ح.حسالتن ي وسحاللواذة

سضال حىجال اءاسحتملال حاإالالخويحالمطد ال كحاال حالنال اصحاالكحانالتغأتحا دتاالوسحوا ديالصحنال يصحلتحق القحح- الحححح
ح.حا ونبحاوويصح سحا لتيص

حححححسض حنيونصحتفتيسحساضحصحا حالن اصحيحدوحكمتجب وحاإالخويحالمفتضت حسمدسوحالصأميوسحح-س
ح.حالمفتضصحل م

ح.حسض حآليصحالنتقبوتحالن وسيحساالات اموسحالمقداصحاكحابعحالمسو م كح-عحححح

ىوراجحاات اموسحالمسو م كحالخو الصحكمتاضالي حا  لالصحعدالرحجالدستح عمالوتحال   الصحال واالصحكنال عحيضالمكحح- حححححححح
ح.حورانت وحساتخوذحالق ارحالملونبحكناا وح أتحات ةحعاليصحاحدوة

ح.حا حاإي ارحذسيحالمصولححسض حنيونصحتلليمحال أاصح-طحححح

ح.حاعتمووح ن حالححالحتااححسالم واآسحسالمحايوحالخو صحكاعضوءحالد حاموارةحساموارةحالتلف ذيصح-يحححح

 الالتمحتق الاليمحسا اج الالصح واءحاموارةحالتلف ذيالالصحاالال حالنالال اصحساالالدرحتطبيق الالوحلأنالالت اتيليوسحسالسيونالالوسحسالخطالالطحح-3
ح.حسامج اءاسحالمتضتعص

ح.حالخطتاسحالكف دصحبتحق قحال اوكصحالدا ديصحعدرحن  حال معحا حالن اصتتخذحح-4

 تمحىانوءحسمدةح و صحلد اوكصحسالتدا قحالدا د حتكت حا مت وحالتاكدحاكحااللتحانحبتطب قح م ونحالتن ي وسحح-8
وحالدالال حاللواالالذةحساتطدبالالوسحالل الالوسحال اوبيالالصحساإالمالالصحالدا ديالالصحسالسيونالالوسحسالخطالالطحسامجالال اءاسحالتالال حيضالال  

حاموارةح.

ح*حالدلو حالت حين د وحالد حاموارةح

 تمحتن  عحعدوحالونبحاكحالدلالو حمسالبحموجالصحالنال اصحسه سا الويحلكال ح التم كحالدال حاموارةحاالكحتاويالصحح-1
ا موتالالالهحكنالالال عحا الالالالوتحستحالالالدوحتدالالالفحالدلالالالالو حكم الالالونحساتالالالال اسحس الالالأميوسحاحالالالدوةحسذلالالالالفحضالالالمكحاموارةحالتلف ذيالالالالصح

ح.حكوللوا ص
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الت   كحسالت قيصحا حج وعحاللوا صحا مصحالت الاليحوسحسالم واالآسحكح ال حالح تبال حالدال حاموارةحتتتلرحلللصحح-2
ح.حنترحعدوحاد عحاكحال واد ك

ي الالت حتنالال  عحلللالالصحالتالالدا قحسالت الالاليحوسحسالم واالالآسحاالالكح عضالالوءحالدالال حاموارةحغ الال حالتلف الالذ  كحيحالحيقالالعحح-3
ح.حالمستقد كحسا ح ت  سحالدللصح مد موعدو محعكحالثأثصحعدرحا حي ت حاثلو حال محاكحاإعضوءح

ح.حتض حاعحاكحالدللت كحكمتااقصحالد حاموارةحىج اءاسحعمعح طيصحتللمحعمد وحستحدوحالتحااوت وحح-4

تقالدنحاالالعحاالكحالدللتالال كحا ارات مالوحستت الاليوت موحىلالرحالدالال حاموارةحستق يال ًاحمالالتتح عمول الوحىلالالرحاجتمالوعحال   الالصحح-8
 .حال واصحال وويحلدن اص

حنحلللصحالت اليحوسحسالم واآسحكولم ونحالتوليصح:حتقتحح-7

ح.حالتاكدحاكحانتقأليصحاإعضوءحالمستقد كحكن عحاستم ح-1ح

سا اج ت الالوحكنالال عحلحالالتااححسال ساتالالبحاالال حالنالال اصحىعالالداوحالسيونالالصحالخو الالصحكمالاللححالم واالالآسحسالمحايالالوحساح-2حححححح
ح.حنلتيح

اموارةحالتلف ذيالالالالصحال ديالالالالوحسالمالالالالتهف كحس نالالالال حتحد الالالالدحامتيوجالالالالوسحالنالالالال اصحاالالالالكحالكفالالالالوءاسحعدالالالالرحاسالالالالتترحح-3ححححح
ح.حا تيور م

سا اج ت الالالالالالوحكنالالالالالال عححيححا حالن اصحسا اقبصحتطبيق وىعداوحالسيونصحالخو صحكولمتاروحالبن يصحسالتدريبحح-4ححححح
ح.حنلتيح

حتتمت حلللصحالت اليحوسحسالم واآسحكولصأميوسحالتوليصح:حح-6

الالالالالذ كح تتجالالالالبحعدالالالال  محالت الالالالوس حلتالالالالتا  ح الالالالذ ححيدالالالالبح يحبيواالالالالوسح سحا دتاالالالالوسحاالالالالكحاالالالالتهف حالنالالالال اصح-1
ح.حكن عحاواعحسوا قحالم دتاوس

ح.حيدبحالمنترةحالقواتايصح سحالموليصح سحامواريصح سحالفليصحاكح يحاستنورح ورج ح-2ححححح

ح.حيدبحمضترح يحاتهفحا حالن اصححلدحصتتحعدرح يحىيضوموسحض سريصح-3ححححح
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 * اجتماعات الهيئة العامة 
مجلهههس اإلدارة الهههدعوة  لهههم كهههر مجههها ا لحئهههور اجتمهههاع الهيئهههة العامهههة  البريهههد اإلل تر  ههه  ال ههها  يوجههه   -1

يومًا من التاريخ المقرر لعقد االجتماع، علهم ا  يهتا  عهداد الترتي هات  اإلجهرالات المنا ه ة  13 المجا ا، قبر 
 . لعقد االجتماع  ما ف  ذلك اختيار المكا   الزما 

موعد  مكا  عقد اجتماع الهيئة العامهة فه  ثهالح  هحم يوميهة محليهة  لمهرتين علهم ا قهر يتا اإلعال  عن   -1
 .  علم الموقع اإلل تر    للشركة

  وف يتا االلتزام  عدم  دراج أي مواضيع جديدة ف  االجتماع غير مدرجة علم جد ل أعمال الهيئة العامة  -1

 . المر ر  ا قًا للمجا مين

ح لعئوية مجلس اإلدارة  بذة تعريفيهة عنه  قبهر ا تههال الجهنة الماليهة ا الراغب  الترشف يطلب من المجا  و  -5
للشركة  الت  تجبق الجنة الت   يعقد فيها اجتماع الهيئة العامة ال ت ها  المجلهس  ذلهك فه  أ ل مهرة يجهري 

 . فيها ا ت ا  المجلس مجتق الً 

ح لعئههوية مجلههس اإلدارة للمجهها ا الراغههب  الترشهه التعريفيههة ههوف يقههوم مجلههس  دارة الشههركة  نرفهها  النبههذة  -4
 الدعوة الموجهة للمجا مين لحئور اجتماع الهيئة العامهة  ذلهك فه  أ ل مهرة يجهري فيهها ا ت ها  المجلهس 

 . مجتق الً 

 * حقو  المجا مين

ح تمت حالمسو مت حا حالن اصحكولحقتقحال واصحالتوليصح:ح

ح.حثأث كح تاًوحاكح دسرحا ارحال   صحال واصحبتتعي  والحصتتحعدرحاإر و حالسلتيصحلدن اصح أتح -1

ح.ح سلتيصحاالكتتومحا ح يصحى داراسحجد دةحاكحاإن محلدن اصحابعحي م وحلدمستثم يكحاآل  يكحح -2

يحاتيلالالالصحاخولفالالالصححالدلالالالتءحىلالالالرحسنالالالونعحمالالالعحاللحاعالالالوسحكالالالولط قحالبد دالالالصحكمالالالوحاالالال حذلالالالفحالتنالالالويصحسالتح الالاليم -3
نون حلدن اصح سحالخطاح سحالتقصال  ح سحام مالوتحاال حىوارةحالنال اصح سحالتن ي وسحاللواذةح سحالللونحاإ

 .حىانوءحالم دتاوسحذاسحالطبي صحالس يصحلدن اص

يدالالبحعقالالدحاجتمالالوعح   الالصحعواالالصحغ الال حعالالوويحسذلالالفحلدمطولبالالصحكئاولالالصحالدالال حىوارةحالنالال اصح سح يحعضالالتحح -4
 .ح%حاكح ن محالن اص29يحلدمسو م كحالذ كحيمدكت ححايه

 .ح%حاكح ن محالن اص19 عموتحالن اصحسواوت  ويحلدمسو م كحالذ كحيمدكت حيدبحىج اءحتدا قح -8



 
28 

 

 

 

 الحقو  ضمن  الحيات الهيئة العامة: - 

تتمتالال حال   الالصحال واالالصحكصالالأميوسحسانالال صحس صت الالًوح الالأميصحاتخالالوذحالقالال اراسحالتالال حتالالتث حعدالالرحاسالالتقبعحالنالال اصح
حعدرحتحق قح  دارحسغويوسحالن اص.ح تث كن عحابوال حساكحضمل وحبي حاواعح  تتحالن اصح سحجحءحا محادح

 

 * اإلفصاح  الشفافية 

تض حالن اصحىجال اءاسحعمالعح طيالصحساقالًوحلسيونالصحاماصالو حالم تمالدةحاالكحابالعحالدال حاموارةحلتللاليمححالالتس حح-1
ح.حاماصو حعكحالم دتاوسحساتوك صحتطبيق وحساقًوحلمتطدبوسحالل وسحال اوبيصحسالتن ي وسحاللواذة

اصالوموسحالمت دقالصححبت الواأسحماصالوميصحلدمسالو م كحسالمسالتثم يكحكمالوحاال حذلالفحاامالم دتاالوسحتتا حالن اصحح-2
ح.حاإي ارحذسيحال أاصحا حالن اص

نالالترحتقالالتنحالنالال اصحكونالالتخدانحاتا  الالوحاملكت ساالال حعدالالرحالالالب صحاالات االالتحلت حيالالححاماصالالو حسالنالالفوايصحستالالتا  حح-3
ح.حعكحالمتا حالمتم ححلدلوا صحالم دتاوسيحك دحىانوءحاتا حالكت سا ح ويحب وحعدا

ح.حتقتنحالن اصحكوماصو حعكحنيونوت وحس  اال وحتلو حالملتم حالمحد حسالب  صح-4
 

 * لجنة التدقيق 

مالالد محعدالالرحإ تالالتا حلالالدرحجميالال ح عضالالوءحالدللالالصحالم  االالصحسالدرايالالصحاالال حاإاالالترحالموليالالصحسالمحونالالبيصحسا حي الالت حح-1
ساإاترحالموليصح سحا حي ت حمواًأحلمت عحعدم ح سحال ووةحا ليصحاإاعح ب ةحعمعحنوكقصحا حالوتحالمحونبصح

ح.حا حالمحونبصح سحالموليصح سحالملوالسحاإ  رحذاسحال أاص

تضالالال حالنالالال اصحجميالالال حاما وايالالالوسحالأعاالالالصحتحالالالتحتصالالال رحالدللالالالصحكمالالالوحيم ل الالالوحاالالالكح واءحعمد الالالوحكمالالالوحاالالال حذلالالالفحح-2
ح.حاالنت واصحكولخب اءحادموحاو حذلفحض سريوًح

لللالالالصحالتالالالدا قحكوالجتمالالالوعحكمالالالداقحالحسالالالوكوسحالخالالالورج حلدنالالال اصحوس حمضالالالترح يحاالالالكح الالالالخويحاموارةحتقالالالتنحح-3
ح.حالتلف ذيصح سحاكحيمثد ويحا ةحسامدةحعدرحاإاعحا حالسلص
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 * مهام لجنة التدقيق

وسحال الالالذةحساتطدبالالالوسحاللالوسحاللواالالالالونحالتن ي الالالالصحسالتحاا الالالوحبتطب الالالقح م الالالالدحالن االالالالتقالالالتنحالدللالالالصحكمتوك الالالصحاالالالدرحتق الالالح-1
ح.حصالال اوب 

تقالالالتنحالدللالالالصحكم اج الالالصحت الالالواأسحاإيالالال ارحذسيحال أاالالالصحاالالال حالنالالال اصحسالتت الالاليصحكنالالالاا وحلملدالالال حاموارةحابالالالعحح-2
ح.حىب اا و

 * مدقق الحجا ات ال ارج 

يمورسحاداقحالحسوكوسحالخورج حساجبوتهحلمدةحنلصحسامدةحاوبدصحلدتلد دحعدالرحا حالح تالتلرحالنال يفحالمسالتستحح-1
ا حاداقحالحسوكوسحالخورج حتدا قحمسوكوسحالن اصحإكث حاكح ر  صحنلتاسحاتتوليصحعدرحا حالح تمحالتلد الدح

سالالوكوسحالنالال اصحك الالدحاالال سرحنالاللت كحعدالالرحسيلالالتعحىعالالووةحتكديفالالهحبتالالدا قحميحلالالهحإكثالال حاالالكح ر  الالصحنالاللتاسحاتتوليالالصح
ح.حاإاع

تدتالالالحنحالنالالال اصحكالالالو حالحيقالالالتنحاالالالداقحالحسالالالوكوسحالخالالالورج حكايالالالصح عمالالالوتحىضالالالوايصح  الالال رحلصالالالولححالنالالال اصحاتقالالالديمحح-2
ح.حاالنتنوراسحامواريصحسالفليص

اال سرححتدتحنحالن اصحك دنحت   كح يحاكحاتهف حاالداقحالحسالوكوسحالخالورج حاال حاموارةحال ديالوحلدنال اصحىالحك الدح-3
ح.ححنلصحعدرحاإاعحاكحت اهحتدا قحمسوكوسحالن اص
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 1029تقرير الحوكمة للعام 
ح

تتاكحال اصحايأولفيوحالدسليصحلأنتثموراسحالت ديميصحكا حالتطب قحالسديمحلللالونحسابالووححمتامالصحالنال اوسح
  ح مالالدح  الالمحاسالال تليوسح الالتحضالال سرةحلمسالالوعدةحالنالال اصحاالال حتحق الالقح  الالداا وحس الالتاًلحإاضالالعحاسالالتتيوسحاإواءحم الال ح

اإيال ارحالم ليالصححكاعمالوتحالنال اصحالد حاموارةحت ليمحقيمصحالمسو م كحسمفظحمقتا محا حا اعوةحاصولححاواصح
ىضالالواصحالالالرحتحسالال كحب  الالصحال مالالعحالدا ديالالصحسالخورجيالالصحلدنالال اصحستتعيالال حالتاجبالالوسحسالمسالالتسليوسحكط يقالالصحس انالالطت وحيح

حاثدرح.
ح

ح:ح1029 نموءح عضوءحالد حاموارةحالحول  كحسالمستق د كح أتحال ونحح: ا الً 
ح :     (ح نموءح عضوءحالد حاموارةحالحول  كح2

 عئو المنصب اال ا الرقا
 تنفيذي

 عئو
 غير

 تنفيذي

 عئو
 مجتقر

 عئو
 غير

 مجتقر
حح*ح*ححرني حالد حاموارةحالداتترحمسو حعبدحالحديمحبدرا ح2
حح*حح*ح/المد  حال وناونبحال ني حالم لدسحر ح حواسوح بحح1
حح*ح*ح عضتحالداتترحاب اهيمحممدا حغليمصح3
ح*حح*ح عضتحالس دحايووحا سا حاموتح4
حح*ح*ح عضتحالس دةحريمحعيسرحعوبدحال يمتا ح5

 
 : أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين(  2

حالح تجدحاعضوءحاستق د كحا حالد حاموارةح.ح

ح نموءحامثد حاعضوءحالد حاموارةحاالعتبوري كح.ح: ثا ياً 

حال تجدحاعضوءحاعتبوري كحا حالد حاموارةح.ح

ح.:حالملو بحالتلف ذيصحا حالن اصحس نموءحاالالخويحالذيحينغدتا وحثالثاً 

ح/المد  حال ونح(اونبحال ني  ححر ح حواسوح بحالم لدسح
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ح:حجمي حعضتيوسحالول حاالوارةحالت حينغد وحعضتحالد حاموارةحا حالن اوسحالمسو مصحال واصح.ححرا عاً 

 الح تجد
 

ح:حانمحضوكطحارتبوطحالحتامصحا حالن اصح.حخامجاً 
ح.ح ممدح وب حال متريحالس دحح

 

 :ح نموءحالدلو حالملبثقصحعكحالد حاموارةح:ح اد اً 
ح(حلللصحالتدا قح2
ح(حلللصحالت اليحوسحسالم واآسحح1
ح(حلللصحالحتامصحح3
ح(حلللصحىوارةحالمخوي حح4

 

ح:ح عضوءحلللصحالتدا قحسابذةحعكحات أت مح:ح ا عاً 
ح

 اللجنة ةرئيس - سيدة ريم عيسى عابد الريمونيال -3

 وسنة التخرج : الشهادات العلمية

 جامعة كينغستون  بريطانيا . 2997ماجستير القانون العام  

 الجامعة األردنية . 1111 دبلوم تنتمية المهارات القيادية و بكالوريوس قانون 

 الخبرات العملية :  

، كنان خخرهنا  2919حتنى  1114شغلت عدة مناصب في شركة الريادة للصناعات الغذائية للفتنرة  -

 . 2919 – 2993منصب المدير العام للفترة 

وخخرهنا منصنب قنائم بأعمنال  2911شغلت عدة مناصب في الشركة العربي األلمانينة للتنأمين منن  -

 المدير العام حتى اآلن .

 2912شنركة دار الرياضنة التجارينة للفتنرة  كة الرعاينة اآلن ونائب رئيس هي ة المديرين فني شنر -

 وحتى اآلن .

 . 2916مدير عام أكاديمية أعمال الملكية الفكرية  -

 المساهمة في العمل االجتماعي التطوعي في مجال دعم المرأة . -
ح



 
21 

 

 

 عضو -الدكتور ابراهيم يوس  حمدان غنيمة  -1

 الشهادات العلمية وسنة التخرج : 

 جامعة اوهايو  . تكنولوجيا الغذاء والتغذية 1163دكتوراه 

 وايومنغ .جامعة  1169 البانماجستير 

 كاليفورنيا .جامعة  1171 البانبكالوريوس 

 الخبرات العملية :  

 .األمين التنفيذي التحاد مؤسسات البحوث الزراعية  -

 )الفاو( . المسؤول االقليمي لتكنولوجيا األغذية بمنظمة األغذية والزراعة الدولية -

 أستاذ مشارك بجامعة العلوم والتكنولوجيا . -

 مدير دائرة التكنولوجيا الحيوية بمعهد الكويت لألبحاث العلمية . -

ح
ح
 / عضو المهندس ربحي داود صبح -1

 الشهادات العلمية وسنة التخرج : 

 القاهرة  . –االيهر جامعة  1161 تخطيطماجستير 

 القاهرة . -ة عين شمسجامع 1176 عمارة هندسة بكالوريوس 

 الخبرات العملية :  

 1161-1176   امانة العاصمة  –مهندس بالدائرة الفنية  -

 1167-1161  امانة العاصمة  –رئيس قسم التخطيط  -

 حتى اآلن – 1167  مدير عام مكتب صبح لالستشارات الهندسية  -

 .عضو مجلس ادارة وعضو مجلس امناء جامعة فيالدلفيا لعدد من الفترات  -

 عضو مجلس امناء كلية حطين . -

 رئيس هي ة مديرين / مدارس فيالدلفيا . -
ح

ح:حأعضاء اللجان األخرى:ححثامناً 
حح(حلللصحالت اليحوسحسالم واآسح: 2

حرني حالدللصح.ح–حالمهندس ربحي داود صبح ( أ
 عضت.ح–السيدة ريم عيسى عابد الريموني ( ب
حعضتح.ح–حالدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة ( ت

ح
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 الحوكمة :لجنة (  1
حرني حالدللصح.ح–حالداتترحمسو حعبدالحديمحبدرا  (ح 

حعضتح.ح–حالسيدة ريم عيسى عابد الريموني (حم
حعضتح.ح–حالدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة (حس

ح

 : ( لجنة  دارة الم اطر 3
حرني حالدللصح.ح–حالدكتور ابراهيم يوسف حمدان غنيمة ( أ
حعضتح.ح–حالمهندس ربحي داود صبح ( ب
 عضو . – كمالالسيد إياد مروان  ( ت

ح

ح:حعدوحاجتموعوسحاعحاكحالدلو ح أتحالسلصحا حبيو حاالعضوءحالحوض يكح.حتا عاً 
حس حضترحاللمي ح.ح1029 أتحال ونححىجتموع كحاثل كاجتم تحلللصحالتدا قحا حالد حاالوارةحح

 

ح:حعدوحاجتموعوسحلللصحالتدا قحا حاداقحالحسوكوسحالخورج ح أتحالسلصح.حعاشراً 
ح.اجتموع كحاثل كح1029اجتم تحلللصحالتدا قحا حالمداق كحالخورج  كح أتحعونحححححححح

ح

ح-:1029:حعدوحاجتموعوسحالد حاالوارةح أتحعونححعشر احدى
حس حضترحجمي حاإعضوءح.ح1029اثلو حسعن س حاجتموعًوح أتحال ونحعقدحالد حىوارةحالن اصح

ح
ح
ح
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 الدكتور حجا  بدرا 
 


