ال�شركة املتحدة ل�صناعة احلديد و ال�صلب
امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان
اململكة الأردنية الها�شمية

تقرير جمل�س الإدارة الثالث ع�شر
و
البيانات املالية اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31

ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني حفظه اهلل و رعاه

�أ  -كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ح�ضرة ال�سادة امل�ساهمني الكرام �أع�ضاء الهيئة العامة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ا�سمحوا يل با�سمي ونيابـة عـن زمـالئي �أع�ضـاء جمل�س الإدارة �أن �أرحـب بكـم �أجمل ترحيب و�أ�شكـر
لكـم ح�ضـوركم وتلبيتكـم دعـوتنا حل�ضـور اجتمـاع الهيئـة العامـة العـادي الثالث ع�شر لل�شركة املتحدة
ل�صناعة احلديد وال�صلب امل�ساهمـة العامـة املحـدودة ،لن�ضع بني �أيديكم تقريـرنا ال�سنـوي الثالث ع�شر
الـذي يبني نتائـج الأعمال و البيانات اخلتاميـة ل�سنـة  2019مت�ضمنـا ملخ�ص لأهـم �إجنـازات ال�شركـة
خـالل ال�سنـة و خطـطها امل�ستقبليـة.
وال ي�سعنـا يف هذه املنا�سبة �إال �أن نبـارك اجلهـود التـي �ساهمـت فـي تعزيـز م�سيـرة ال�شركـة وتقدمها
بالرغم من الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي تتعر�ض لها �صناعتنا من انخفا�ضات �شديده يف ا�سعار
البيلت عاملي ًا و تذبذبات متكررة مل�صادر الطاقة و املناف�سة غري املتكافئة  ,فقد ا�ستمرت ال�شركة يف
االلتزام ب�سيا�سة توفري منتجاتها للم�ستهلك بجميع الظروف و الأحوال.
و �أخريا �أود �أن �أتقدم بال�شكر من زبائننا الكرام على ثقتهم الغالية بنا و مبوظفينا و كلنا �أمل
باال�ستمرار يف خدمة قطاع البناء و الإن�شاءات يف العام القادم من خالل رفـع �أداء امل�صانع للبقاء يف
م�ستوى الريادية بيـن ال�شركات املنتجـة حلـديـد الت�سليـح والبنـاء فـي هـذا الوطـن الغايل .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

						

املهند�س زياد خلف املنا�صري
رئي�س جمل�س الإدارة
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ب  -تقرير جمل�س الإدارة
� -1أ� -أن�شطة ال�شركة الرئي�سية
تتكون �أن�شطة ال�شركة الرئي�سية من �صناعة حديد البيليت يف �أفران �صهر ال�شركة عن طريق �صهر
اخلردة ومن ثم درفلة حديد البيليت املنتج يف �أفران ال�صهر بخط الدرفلة لإنتاج حديد الت�سليح
بدرجات ال�شد املطلوبة ح�سب املوا�صفات الأردنية والعاملية ومن الأقطار  10ملم �إىل غاية  32ملم
وب�أطوال خمتلفة.
ب-تقع م�صانع ال�شركة و�إدارتها العامة يف منطقة �أرينبة الغربية وعلى بعد  3,5كلم جنوب ج�سر مطار
امللكة علياء الدويل .
ج -عدد موظفي الإدارة  17موظف .
د -ال يوجد لل�شركة �أي فروع
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  32,165,176دينار �أردين .
 -2ال�شركات التابعة
 -ال يوجد

6
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� -3أ� -أع�ضاء جمل�س الإدارة
 -1املهند�س زياد خلف املنا�صري ،رئي�س جمل�س الإدارة من تاريخ  2008/4/28مواليد عام
 1965و يحمل بكالوريو�س هند�سة برتول من جامعة باكو (�أذربيجان) �سنة  .1988حاليا هو رئي�س
جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساهمة عامة هي �شركة �آفاق لال�ستثمار و التطوير العقاري القاب�ضة و�شركة
افاق للطاقة ب�صفته ال�شخ�صية وهو رجل �أعمال و رئي�س جمال�س �إدارة عدة �شركات خا�صة.
 -2ال�سيد معني حممد عبداهلل قدادة ،نائبا للرئي�س من تاريخ  2008/4/28ممثال عن
ال�شركة الأردنية احلديثة للتجارة الدولية واال�ستثمار .مواليد عام  5691و يحمل �شهادة تربية ريا�ضية
من اجلامعة الأردنية �سنة  .8891حاليا ال�سيد معني قدادة هو ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة املتو�سط
و اخلليج للت�أمني و�شركة افاق للطاقة و �شركة افاق لال�ستثمار و التطوير العقاري القاب�ضه و �شركة
مغني�سيا االردن ب�صفته ال�شخ�صية .وهو رجل �أعمال و ع�ضو جمال�س �إدارة عدة �شركات خا�صة.
 -3ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�صري ،ع�ضو من تاريخ  2008/4/28مواليد عام  1959و يحمل
�شهادة بكالوريو�س هند�سة كيماوية �سنة  .1985و قد عمل ملدة ثالث ع�شر عاما يف �شركة م�صانع
اخلزف الأردنية و كان ي�شغل من�صب مدير انتاج امل�صانع ملدة �سنتني و حاليا ي�شغل من�صب مدير عام
جمموعة املنا�صري لللأ�ستثمارات ال�صناعية و التجارية و التي ت�ضم ثالث �شركات .كما و ي�شغل من�صب
املدير العام لل�شركة الأردنية احلديثة خلدمات الزيوت و املحروقات .حاليا هو ع�ضو جمل�س �إدارة يف
�شركة م�ساهمة عامة هي �شركة �آفاق للطاقة ب�صفته ال�شخ�صية.
 -4ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل العبدالالت  ،ع�ضو من تاريخ  2019/4/28مواليد عام  1970و يحمل
بكالوري�س ادارة مالية و علوم م�صرفية جامعة العلوم التطيقية و دبلوم حما�سبة من الكلية العربية عمل
لدى بنك اال�سكان ملدة � 10سنوات و لدى جمموعة املنا�صري منذ عام  2007و ع�ضو لدى �شركة افاق
لال�ستثمار و التطوير العقاري و ع�ضو لدى �شركة مغن�سيا االردن و �شركة اجناز للتنمية و امل�شاريع
املتعددة .
 -5املهند�س حممد عي�سى يو�سف اخلراب�شة .ع�ضو مواليد عام  1969و يحمل بكالوريو�س
هند�سة �صناعية �سنة  1992و ماج�ستري يف �إدارة الأعمال �سنة  .1996عمل كمدير للم�صانع الكيماوية
يف �شركة دهانات نا�شونال جمموعة ال�صايغ .تاريخ التعيني  , 2002/8/7حيث مت تعيينه ع�ضو ًا بتاريخ
. 2015/3/23
* ا�ستقالة 2020/9/9
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ب -الإدارة التنفيذية العليا
 -1املدير العام  ،املهند�س حممد عي�سى يو�سف اخلراب�شة .مواليد عام  1969و يحمل
بكالوريو�س هند�سة �صناعية �سنة  1992و ماج�ستري يف �إدارة الأعمال �سنة  .1996عمل كمدير للم�صانع
الكيماوية يف �شركة دهانات نا�شونال  /جمموعة ال�صايغ .تاريخ التعيني . 2002/8/7
( ا�ستقالة )2020/9/9
 -2املدير املايل  ،ال�سيد عدي يا�سر املنا�صري مواليد عام  1990و يحمل بكالوريو�س حما�سبة
جامعة العلوم التطبيقية جما�ستري ادارة اعمال جامعة كارديف  -بريطانيا موظف يف ال�شركة منذ
. 2016
 -3املدير الإداري  ،ال�سيد حممد حممود الغزوي مواليد عام  1978و يحمل بكالوريو�س هند�سة
ميكانيكية من جامعة امل�ستن�صرية �سنة  .2002مدير فني مل�صانع احلديد .تاريخ التعيني .2018/9/03
( ا�ستقالة )2020/5/31
 -4كبار مالكي الأ�سهم
الرقم
1
2
3

اال�سم

جمموعة املنا�صري لال�ستثمارات
�ألك�سي ليخات�شوف
عبد الرحيم فتحي البقاعي

عدد الأ�سهم كما يف
2018/12/31

25,795,514
2,605,385
1,596,259

الن�سبة

%80
%8,1
%4,96

العدد كما يف
2019/12/31

25,795,514
2,605,385
1,596,259

الن�سبة

%80
%8,1
%4,96

 -5الو�ضع التناف�سي لل�شركة �ضمن قطاع ن�شاطها
حاليا التناف�س يف �سوق احلديد املحلي حم�صور بعدد �أقل من امل�صانع نظرا لتوقف عدة �شركات
متخ�ص�صة يف هذا املجال عن االنتاج ب�سبب الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي مرت بها ال�صناعات
املحلية يف العام املن�صرم بالإ�ضافة �إىل املناف�سة غري املتكافئة التي تتعر�ض لها �صناعتنا من حديد
الت�سليح  .لكن نظرا لكون ال�شركة املتحدة رائدة يف جمال �صهر احلديد وبكميات جتارية ف�إن ذلك
يعطيها قدرة �أكرب على الت�أقلم مع متطلبات ال�سوق املحلي من حيث نوعية احلديد املطلوبة كون ال�شركة
تتحكم بدرجات ال�شد املطلوبة من طبخة �إىل �أخرى يف فرن ال�صهر اخلا�ص بها .وعليه ف�إنها تقوم
ب�إنتاج احلديد املطلوب بال�سوق فورا ودون احلاجة لالنتظار لو�صول حديد البيليت ذو درجات ال�شد
املطلوبة من امل�صادر اخلارجية كما هي احلال مع معظم م�صانع احلديد بالأردن� .إن هذه امليزة
بالإ�ضافة االلتزام التام باملو�صفات الأردنية والعاملية واحلر�ص دوما على توفري حديد ت�سليح بجميع
املقا�سات والأطوال املطلوبة و يف جميع الظروف مكنت ال�شركة وعلى مدار ال�سنوات املا�ضية من زيادة
ح�صتها بال�سوق املحلي تدريجي ًا بالإ�ضافة لوجود خط لإنتاج حديد الق�ص و الثني و الذي يعمل على
زيادة احل�صة ال�سوقية لل�شركة.
8
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 -6درجة االعتماد على موردين حمليني �أو عمالء رئي�سني حمليا �أو خارجيا.
تعتمد ال�شركة على موردين حملني ل�شراء�سكراب احلديد وال يوجد �أي اعتماد على موردين خارجني.

 -7احلماية احلكومية �أو االمتيازات التي تتمتع بها ال�شركة
ال يوجد �أية حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني والأنظمة
�أو غريها با�ستثناء �سجل العالمات التجارية.
ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها.
 -8القرارات ال�صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها التي لها �أثر مادي على
عمل ال�شركة �أو منتجاته �أو قدرتها التناف�سية.
ال يوجد �أي قرارات جديدة خالل العام � 2019صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها
�أثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها �أو قدرتها التناف�سية.
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 -9الهيكل التنظيمي لل�شركة و عدد املوظفني و م�ؤهالتهم
�أ  -الهيكل التنظيمي لل�شركة

10
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ب  -عدد موظفي ال�شركة وفئات م�ؤهالتهم
عدد املوظفني
امل�ؤهل العلمي
2
ماج�ستري
12
بكالوريو�س
18
دبل ـ ـ ــوم
40
ثانوية عامة
32
�إعـداديـة
19
مركز تدريب مهني
12
ابتدائي
40
�أمي
175
�إجمايل عدد املوظفني
ج  -برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة
ال يوجد دورات مت عقدها
 -10املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة
تتمثل املخاطر التي من املمكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة يف التغريات ب�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و
�أ�سعار فوائد البنوك الدائنة و �أية تغريات ت�ؤثر على البيئة االقت�صادية يف اململكة مثل الزيادات احلادة
على �أ�سعار م�صادر الطاقة �أو �أ�سعار املواد اخلام .بالإ�ضافة �إىل املناف�سة غري املتكافئة من حديد
الت�سليح امل�ستورد.
-11الإجنازات التي حققتها ال�شركة خالل ال�سنة احلالية
حققت ال�شركة خالل العام � 2019إجمايل �إيرادات بلغت  19,291,653دينار حيث انخف�ضت بن�سبة %25تقريب ًا عن �إيرادات العام  2018و التي بلغت  25,697,907دينار .
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-12الأثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل
�ضمن ن�شاط ال�شركة الرئي�سي.
ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط
ال�شركة الرئي�سي.
 -13ال�سل�سلة الرقمية للأرباح �أو اخل�سائر والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني
2019

2018

البيان
�صايف الربح (اخل�سارة)
واملخ�ص�صات ()8,901,451( )7,082,536( )4,808,243
قبل ال�ضرائب
الأرباح املوزعة
16,520,805 5,740,289
932,050
�صايف حقوق امل�ساهمني
0.80
0.33
0.32
�أ�سعار الأوراق املالية

 -14حتليل املركز املايل لل�شركة
البيان
(اخل�سائر) االرباح لكل �سهم
ن�سبة املطلوبات املتداولة حلقوق امل�ساهمني
ن�سبة املطلوبات املتداولة للموجودات
ن�سبة حقوق امل�ساهمني للمطلوبات املتداولة
(اخل�سارة) العائد على املوجودات
(اخل�سارة) العائد على حقوق امل�ساهمني
ن�سبة �صايف (خ�سارة) ربح ال�سنة للمبيعات

2017

2016

2015

546,088

()4,217,293

25,422,256
0.64

24,876,168
0.56

2019
)(0.15
%322
%138
%3
)(%22
)(%515
)(%25

2018
)(0.22
%499
%105
%20
()%16
()%123
()%27

-15التطورات امل�ستقبلية الهامة واخلطط امل�ستقبلية لل�شركة
�إن ال�شركة ت�سعى دائما �إىل �إجراء حت�سينات م�ستمرة على العملية الإنتاجية و على خطوط الإنتاج
تهدف �إىل التقليل من ا�ستخدام م�صادر الطاقة والتقليل من ن�سبة الفاقد يف العملية الإنتاجية .ومن
اخلطط امل�ستقبلية لل�شركة خالل العام  2019متابعة وانهاء تو�سعة هناجر ال�صهر و تدعيمها ال�ستيعاب
رافعات علوية ذات قدرة حمل �أعلى متهيد ًا ال�ستعمال بواتق حديد �سائل �أكرب بهدف زيادة الطاقة
الإنتاجية لفرن ال�صهر بالإ�ضافة لرتكيب نظام مراقبة �آيل مل�ستوى احلديد ال�سائل يف ماكينة ال�صب
امل�ستمر.
12
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-16مقدار �أتعاب التدقيق لل�شركة و�أتعاب خدمات �أخرى قام بها املدقق.
بلغت �أتعاب خدمات املدقق اخلارجي ( )15,000دينار و �أتعاب خدمات �ضرائب ( )4,400دينار
ي�ضاف �إليها �ضريبة املبيعات.
-17الأ�سهم اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا .
�أ � -أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

املن�صب

زياد خلف املنا�صري
ال�شركة الأردنية احلديثة للتجارة
الدولية واال�ستثمار ميثلها معني حممد
قدادة
يا�سر �سامل املنا�صري
يا�سر �ضيف اهلل العبدالالت
حممد عي�سى اخلراب�شة
(ا�ستقالة) 2020/9/9

عدد الأ�سهم
اجلن�سية 2019/12/31

عدد الأ�سهم
2018/12/31

رئي�س جمل�س

�أردين

13,000

13,000

نائب رئي�س

�أردنية

20,000

20,000

ع�ضـو
ع�ضـو

�أردين
�أردين

13,000
13.000

13,000
-

ع�ضو

�أردين

13,000

13,000

* مالحظة  :ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و متتلك �أ�سهم يف ر�أ�س
مال ال�شركة با�ستثناء ال�شركة الأردنية احلديثة للتجارة الدولية و اال�ستثمار و املبني �أعاله و اململوكة
من قبل رئي�س جمل�س الإدارة .
ب  -الإدارة العليا
عدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم
املن�صب
اال�سم
2018/12/31
اجلن�سية 2019/12/31
حممد عي�سى اخلراب�شة
13,000
13,000
�أردين
املدير العام
(ا�ستقالة) 2020/9/9
عدي يا�سر املنا�صري
حممد الغزوي
(ا�ستقالة) 2020/5/31

املدير املايل

�أردين

-

-

املدير االداري

�أردين

-

-

* مالحظة  :ال يوجد �شركات م�سيطر عليها من قبل �أفراد الإدارة العليا و متتلك �أ�سهم يف ر�أ�س مال ال�شركة
ج – ال يوجد �أية �أ�سهم مملوكة لأقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة العليا.
2019
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-18املزايا و املكاف�آت و الأجور
�أ  -رئي�س و �أع�ضاء جمل�س الإدارة

بدل تنقالت
مكاف�آت 2019
-

-

نائب رئي�س

-

-

-

 -يا�سر �سامل املنا�صري

ع�ضـو

-

-

-

 يا�سر �ضيف اهلل العبدالالت -حممد عي�سى اخلراب�شة

ع�ضـو

-

-

-

ع�ضـو

65,000

-

65,000

املن�صب

رواتب

ال�سم
 -زياد خلف املنا�صري

رئي�س جمل�س

-

 ال�شركة الأردنية احلديثة للتجارةالدولية و اال�ستثمار
ميثلها معني حممد قدادة

(ا�ستقالة) 2020/9/9

املجموع

ب  -الإدارة العليا
اال�سم
حممد عي�سى اخلراب�شة

املن�صب
املدير العام

رواتب
65,000

مكاف�آت 2019
-

املجموع
65,000

عدي يا�سر املنا�صري
حممد حممود الغزوي

املدير املايل
املدير االداري

19.500
36,40

-

19.500
36,40

(ا�ستقالة) 2020/9/9

(ا�ستقالة) 2020/5/31

 -19التربعات و املنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية
 -ال يوجد

14
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-20العقود و امل�شاريع و االرتباطات التي عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة
�أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم

ال يوجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو
رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم
-21م�ساهمة ال�شركة يف :
�أ  -حماية البيئة
�إن م�صنع ال�صهر بال�شركة هو �أ�سا�سا م�صنع �إعادة تدوير للخردة يتم فيه �صهر معظم �أنواع املخلفات
احلديدية لإعادة ا�ستعمالها على �شكل حديد الت�سليح كما و يوجد يف م�صنع ال�صهر منظومة ل�شفط
الغبار و الدخان الناجت عن عملية ال�صهر للتقليل من االنبعاثات �إىل احلدود املقبولة .كما و تقوم
ال�شركة بزراعة الأ�شجار على حدود امل�صنع لتجميل البيئة املحيطة بامل�صنع بالإ�ضافة لإن�شاء حديقة
حماذية ملحطة التعوي�ض الكهربائية.
ب  -خدمة املجتمع املحلي
تقوم ال�شركة بتقدمي التربعات النقدية و العينية للجهات الر�سمية يف مت�صرفية اجليزة و التي بدورها
تقوم بخدمة املجتمع املحلي.

2019
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 -22تقرير احلوكمة
�أ-املعلومات و التفا�صيل املتعلقة بتطبيق �أحكام هذه التعليمات و قواعد حوكمة ال�شركات يف ال�شركة :
ت�سعى �شركتنا اىل االلتزام يف تطبيق حوكمة ال�شركات من �أجل ان ت�صل اىل اعلى م�ستويات ال�شفافية عن طريق تطبيق
املبادئ والقوانني ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية حلوكمة ال�شركات املدرجة يف بور�صة عمان .
ويتوىل جمل�س الإدارة توفري اخلطط الالزمة املتبعة من خالل اللجان املوجودة يف ال�شركة لتحقيق اف�ضل حماية وتوازن بني
م�صالح ال�شركة وامل�ساهمني وذلك من خالل اجتماع اع�ضاء جمل�س االدارة وتوزيع املهام عليهم واحلر�ص على تطبيقهم
لأ�س�س وقواعد اللجان التابعني لها يف ال�شركة حيث تقوم بو�ضع �سيا�سة وا�ضحة من اجل االطالع امل�ستمر واملتابعة مع هيئة
االوراق املالية بالتطورات بكافة انواعها يف نظام احلوكمة وت�سعى ال�شركة بالإف�صاح عن كل البيانات التي لديها �سواء
كانت مالية او غري مالية لإطالع امل�ساهمني عليها ب�شكل م�ستمر و وا�ضح .
وحتر�ص �شركتنا باملتابعة امل�ستمرة لالمور اجلوهرية التي حت�صل فيها ودرا�ستها وتقدمي اف�صاحات وا�ضحة بخ�صو�صها .
وعملت ال�شركة موقع الكرتوين بهذا اخل�صو�ص يت�ضمن البيانات واملعلومات اخلا�صة بال�شركة ويتم حتديثها ب�شكل
م�ستمر وقامت بو�ضع �آلية لإ�ستقبال ال�شكاوي واالقرتاحات من قبل امل�ساهمني  ,ويهدف هذا التقرير اىل تقدمي ملخ�ص
للم�ساهمني عن تطبيق متطلبات قواعد احلوكمة يف ال�شركة .
ب – �أ�سماء اع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني وامل�ستقيلني خالل ال�سنة وحتديد فيما اذا كان الع�ضو
تنفيذي �أو غري تنفيذي وم�ستقل �أو غري م�ستقل :
-1
-2
-3
-4
-5

غري تنفيذي وغريم�ستقل
املهند�س زياد خلف املنا�صري،
ميثلها
و
واال�ستثمار
الدولية
للتجارة
ال�شركة الأردنية احلديثة
تنفيذي و غري م�ستقل
ال�سيد معني حممد عبداهلل قدادة
غري تنفيذي و م�ستقل
ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�صري
غري تنفيذي و م�ستقل
ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل العبدالالت
تنفيذي وغريم�ستقل
املهند�س حممد عي�سى يو�سف اخلراب�شة (ا�ستقالة) 2020/9/9

ا�سماء اع�ضاء جمل�س االدارة امل�ستقيلني خالل ال�سنة:
 ال يوجدج – �أ�سماء ممثلي اع�ضاء جمل�س الإدارة االعتباريني وحتديد فيما �إذا كان املمثل تنفيذي �أو غري
تنفيذي و م�ستقل او غري م�ستقل :
-1

ال�سيد معني حممد عبداهلل قدادة

تنفيذي وغري م�ستقل

2019
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د – املنا�صب التنفيذية يف ال�شركة و�أ�سماء اال�شخا�ص الذين ي�شغلونها :
-1
-2

املهند�س حممد عي�سى يو�سف اخلراب�شة (ا�ستقالة) 2020/9/9

ال�سيد عدي يا�سر املنا�صري

مدير عام
مدير مايل

هـ – جميع ع�ضويات جمال�س الإدارة التي ي�شغلها ع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�ساهمه
العامة �إن وجدت:

-1
-2
-3
-4
-5

املهند�س زياد خلف املنا�صري

رئي�س جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساهمة عامة هي
�شركة �آفاق لال�ستثمار و التطوير العقاري القاب�ضة
و�شركة افاق للطاقة و �شركة مغني�سيا االردن

ال�شركة الأردنية احلديثة للتجارة الدولية
واال�ستثمار و ميثلها ال�سيد معني حممد ع�ضو جمل�س �إدارة
عبداهلل قدادة
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساهمة عامة هي
ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�صري
�شركة �آفاق للطاقة
املهند�س حممد
(ا�ستقالة) 2020/9/9عي�سى يو�سف اخلراب�شة ع�ضو �شركة افاق للطاقة
ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة افاق لال�ستثمار
والتطوير العقاري و�شركة مغني�سيا االردن و �شركة
ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت
اجناز للتنمية و امل�شاريع املتعددة

و – ا�سم �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�شركة :
-1

ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت

ز – �أ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة :
 -1جلنة التدقيق
 -2جلنة الرت�شيحات واملكافئات
 -3جلنة ادارة املخاطر
 -4جلنة احلوكمة
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ح – �إ�سم رئي�س واع�ضاء جلنة التدقيق ونبذه عن م�ؤهالتهم وخرباتهم املتعلقة بالأمور املالية
او املحا�سبية :

-1

ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�صري
امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج �:شهادة بكالوريو�س هند�سة كيماوية
اخلربات  :قد عمل ملدة ثالث ع�شر عاما يف �شركة م�صانع اخلزف الأردنية و كان ي�شغل
من�صب مدير انتاج امل�صانع ملدة �سنتني و حاليا ي�شغل من�صب مدير عام جمموعة
املنا�صري لللأ�ستثمارات ال�صناعية و التجارية

رئي�س جلنة

-2

املهند�س زياد خلف املنا�صري،
امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج :يحمل بكالوريو�س هند�سة برتول من جامعة باكو
(�أذربيجان) �سنة 1988
اخلربات  :حاليا هو رئي�س جمل�س �إدارة يف �شركة م�ساهمة عامة هي �شركة �آفاق
لال�ستثمار و التطوير العقاري القاب�ضة و�شركة افاق للطاقة ب�صفته ال�شخ�صية وهو رجل
�أعمال و رئي�س جمال�س �إدارة عدة �شركات خا�صة
ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت
امل�ؤهل العلمي و�سنة التخرج :بكالوري�س ادارة مالية و علوم م�صرفية جامعة العلوم
التطيقية و دبلوم حما�سبة
اخلربات  :بنك اال�سكان ملدة � 10سنوات و لدى جمموعة املنا�صري منذ عام  2007و
ع�ضو لدى �شركة افاق لال�ستثمار و التطوير العقاري و ع�ضو لدى �شركة مغن�سيا االردن
و �شركة اجناز للتنمية و امل�شاريع املتعددة

ع�ضو جلنة

-3

ع�ضو جلنة

ط – ا�سم رئي�س واع�ضاء كل من جلنة الرت�شيحات واملكافئات وجلنة احلوكمة وجلنة
�إدارة املخاطر :
جلنة الرت�شيحات واملكافئات :
رئي�س اللجنة
 -1املهند�س حممد عي�سى يو�سف اخلراب�شة (ا�ستقالة ) 2020/9/9
ع�ضو اللجنة
 -2املهند�س زياد خلف املنا�صري
ع�ضو اللجنة
 -3ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�صري
-1
-2
-3
-1
-2
-3

جلنة احلوكمة :
ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�صري
املهند�س زياد خلف املنا�صري
ال�سيد يا�سر �ضيف اهلل �سند العبدالالت
جلنة ادارة املخاطر :
املهند�س حممد عي�سى يو�سف اخلراب�شة (ا�ستقالة ) 2020/9/9
املهند�س زياد خلف املنا�صري
ال�سيد يا�سر �سامل ح�سني املنا�صري

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة
رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة
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ي – عدد اجتماعات كل من اللجان خالل ال�سنة مع بيان الأع�ضاء احلا�ضرين :
 -1جلنة الرت�شيحات واملكافئات :
عدد االجتماعات  2بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
 -2جلنة احلوكمة :
عدد االجتماعات  2بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
 – 3جلنة �إدارة املخاطر :
عدد االجتماعات  2بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
 – 4جلنة التدقيق :
عدد االجتماعات  5بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
ك – عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي خالل ال�سنة :
 5اجتماعات بح�ضور كامل اع�ضاء اللجنة .
ل – عدد اجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�سنة مع بيان الإع�ضاء احلا�ضرين :
مت عقد � 12إجتماعات بح�ضور كامل اع�ضاء جمل�س الإدارة .

زياد خلف املنا�صري
رئي�س جمل�س الإدارة
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