تقرير مجلس اإلدارة

للفترة من  1كانون ثاني ولغاية  31كانون أول 2019
مجلس اإلدارة:
رئي ــس مجلـ ــس اإلدارة

السيد رائد رئيس الداود

نائب رئي ــس مجلـس اإلدارة

المهندس ماهر فتحي عبد الرزاق الغالييني
السيد عدنان بهجـت التلهوني

عضــو

السيد عبد الحليـم رئيس سليمان

عضو

المهندس عـلي فتحي الغــاليينـي

عضو

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضو

السادة البنك األردني الكويتي

يمثله الدكتور مكرم القطب

عضو

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

مدققو الحســابات
طالل أبو غزالة وشركاه الدولية
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حضرات المساهمين الكرام مساهمي شركة اإلسراء للتعليم واالستثمار المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم في رحاب جامعة

االسراء أجمل ترحيب ،وأن أتقدم بالشكر واالمتنان لجمعكم الكريم وكل من ساهم في نهضة جامعتنا الزاهرة.

لقد عهدت شركة اإلسراء للتعليم واالستثمار ،ومنذ نشأتها بأن تكون معطاءة للوطن وأبنائه ،وعليه فإننا

مستمرون في بذل الجهود لدعم مسيرة التعليم العالي في األردن الحبيب ،من خالل دعم جامعتنا الحبيبة لكي

تكون منارة للعلم والعلماء .وإن اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنوات الطويلة الماضية تعكس الجهد
المشترك بين القائمين على إدارتها رغم التحديات التي تواجه جامعاتنا األردنية بشكل عام والجامعات الخاصة

بشكل خاص.

لقد استطعنا خالل الثالثين عاماً أن نوفر البيئة الجامعية المناسبة من خالل مجموعة من الخدمات والم ارفق

والنشاطات التي يشرف عليها نخبة مميزة من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية.

وتسعى إدارة الشركة إلى استمرار الدعم لتعزيز الجهد الذي تبذله الجامعة لتطوير عملها األكاديمي واإلداري

تماشيا مع ما يشهده العالم من تطور معرفي ،لينعكس على خريجي الجامعة بتزويدهم بالمعارف والمهارات
التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.
وعليه فإننا ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لمجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة ،وجميع أعضاء الهيئتين
األكاديمية واإلدارية بالجامعة.

وبناء على ذلك يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع ما نسبته ( )%25من رأس مال الشركة كأرباح نقدية للساد ِة
ً
المساهمين متمنياً لكم ولشركتنا المزيد من التقدم واالزدهار ،ولجامعتنا المزيد من التطور والنجاح.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

رئيس مجلس اإلدارة
رائد رئيس داود
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تقرير مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في 2019/12/31
الـسادة المسـاهمين الكرام،،،
أرجـو أن أعرض على هيئتكم الموّقرة تقري اًر عن أعمال الشركة والبيانـات الماليـة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي

 2019/12/31عمالً بنص المادة ( )4من تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق الماليــة:
أوالا  -أنشطة الشركة الرئيسية

االستثمار في التعليم (جامعة اإلسراء)
 عدد العاملين ()664

 ال يوجد للشركة أية فروع أخرى داخل المملكة أو خارجها
 العن ـوان:
موقع الشــركة :عمان  -طريق مطار الملكة علياء الدولي
هاتــف رقــم4711710 :

فاك ــس رقم4711900 :
ص.ب )33 & 22( :مكتب بريد جامعة اإلسراء الرمز 1
الموقع االلكترونيwww.alissra.com :
البريد االلكتروني:

info@alissra.com

 حجم االستثمار الرأسمالي يبلغ حوالي ( )37,229,724دينار أردني.
 رأس المال ( )15,000,000خمسة عشر مليون دينار /سهم.
ثاني ا – الشركات التابعة
شركة الفريد لالستثمار (ذات مسؤولية محدودة)
تأسست الشركة بتاريخ ( ،)2005/4/24برأس مـال أولـي ( )50,000دينـار أردنـي وارتفـع إلـى خمسـة

ماليين دينار خالل عام (.)2006

غاياتــها:

االستثمارات المالية والعقارية ،وذلك من أجل رفد الشركة األم باألموال الالزمة لالستثمار وتطوير
مشاريع الجامعة المختلفة ،ولتحقيق عوائد أفضل للسادة المساهمين وهي مملوكة بالكامل لشركة اإلسراء
أرضي
للتعليم واالستثمار وتدار من قبل الشركة االم .وتمتلك الشركة ما يقرب من ( )128دونماً من ا
مدينة عمان وما حولها.
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ثالثا – نبذه تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا:
 -1مجلس اإلدارة:
االســـــــــــم

المنصـــب

الشهادة العلمية

تاريخ الميالد

بكالوريوس
السيد رائد رئيس الداود

رئيس مجلس
االدارة

مالية ومصرفية /

1977/6/20

دبلوم عالي

المهندس ماهر فتحي الغالييني

عضو هيئة المديرين لشركة الفريد
(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2004/4/8

(سويسرا)

نائب رئيس
مجلس اإلدارة/

الخـــبرات العمليـــــة وتاريـــــخ التعــــيين

بكالوريوس هندسة

1954/1/30

1977

المدير العام
السيد عبد الحليم رئيس سليمان

عضــو

1981/9/7

السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

1947/9/6

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

1945/5/16

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

1939/12/25

عضــو

1965/8/18

عضــو

1963/12/11

عضو

1939/11/3

مدير عام شركة ماهر الغالييني للمقاوالت
ورئيس هيئة المديرين لشركة الفاندوم
(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2004/4/8

بكالوريوس

(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء

اقتصاد 2006

)2006/10/18
سفير سابق لدى و ازرة الخارجية ومدير سابق

ماجستير

لمكتب الملكة نور ونائب رئيس هيئة المديرين

في العالقات

لشركة الفريد عضو مجلس إدارة النادي

الدولية 1973

الدبلوماسي
(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2004/4/8

دكتواره هندسه

رئـ ــيس هيئـ ــة مـ ــديرين المـ ــدارس االنجليزي ـ ـة (تـ ــاريخ
التعيين في شركة االسراء )2013/9/22
عضو هيئة تدريس جامعة اإلسراء ،عضو في

ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

دكتوراه في اللغة

اتحاد الكتاب األردنيين ،عضو في لجنة بنك

العربية 1978

المصطلحات العلمية بجامعة الملك فهد (تاريخ

دكتوراه بفلسفة
المحاسبة

التعيين في شركة االسراء )2010/1/25

رئيس مساعد التسهيالت – مدير التسهيالت

الشركات الكبرى بالبنك االردني الكويتي (تاريخ
التعيين في شركة االسراء )2014/1/27

بكالوريوس
هندسة مدنية
المهندس علي فتحي الغالييني

1968
وبكالوريوس

عضو هيئة المديرين شركة الفاندوم للسياحة
( تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2006/4/8

صيدله
طبيب ومدير مراكز صحية  ،1977نائب في
الدكتور احمد محمود سالم عناب

دكتوراه في
الصحة ألعامه

مجلس أالمه  ،1989و في مكتب منظمة الصحة
العالمية في شؤون البحث العلمي (تاريخ التعيين
في جامعة اإلسراء )2010/1/19

 -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خال ل عام ( )2019ستة اجتماعات
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 -2أشـخاص اإلدارة العليـا
االس ـ ـ ـ ـ ــم

المنصـ ــب

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

الخبرات العملية وتاريخ التعيين
 رئيس جامعة االسراء ()2019/4/21ولغاية االن

 مستشار جامعة االسراء (-2019/2/3)2019/4/20

 -مستشار جامعة عمان العربية

()2019/1/31-2017/11/17

 -رئيس جامعة عجلون الوطنية

()2017/9/30-2013/10/1

 استاذ في قسم هندسة االتصاالتوااللكترونيات ،جامعة عمان االهلية
)2013/9/30-2013/9/(1

 -دكتوراه بتقدير

امتياز في الهندسة

الجامعة الدولية للعلوم والتكنلوجيا ،سوريا

الكهربائية تخصص

()2012/9/30-2008/10/18

ارسطوطاليس،

والتكنلوجيا ،سوريا (-2011/4/18

ربوطيات ،جامعة

أ.د .احمد

مصطفى نصيرات

رئيس جامعة
اإلسراء

1955/5/24

 -استاذ ونائب رئيس للشؤون االدارية في

سالونيك ،اليونان
 بكالوريوس فيالهندسة الكهربائية،
جامعة الهندسة

الوطنية ،اثينا،
اليونان

 قائم باعمال رئيس الجامعة الدولية للعلوم)2011/6/30

 استاذ ونائب رئيس للشؤون االكاديميةفي جامعة الحسين بن طالل ،معان،

األردن ()2008/10/17-2007/9/1
 استاذ ونائب رئيس جامعة االسراء()2007/8/31-2007/2/4

 استاذ وعميد كلية الهندسة والتكنلوجيا فيالجامعة الدولية للعلوم والتكنلوجيا ،سوريا
()2007/1/31-2006/2/4

 مساعد للرئيس في جامعة االسراء()2004/9/30-2001/12/1

 استاذ مشارك وقائم باعمال عميد لكليةالهندسه في جامعة االسراء
()2005/9/30-2000/9/16

 قائم باعمال عميد كلية العلوم في جامعةاالسراء ()2000/9/15-1998/9/16

 -استاذ مساعد وقائم باعمال عميد كلية
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الهندسة في جامعة االسراء

()1998/9/15-1993/6/16

 استاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائيةجامعة االسراء (-1992/2/17

)1993/6/15
محاسب رئيسي شركة غوانمة ونجار

للتعهدات ( )1991ومحاسب رئيسي شركة
معتصم صبحي
عبيد

1969/1/5

المدير المالي

بكالوريوس محاسبة

بت ار لصناعة األشرطة ( )1995ورئيس

1991

قسم المساهمين والموازنة جامعة اإلسراء
الخاصة ()1998

(تاريخ التعيين )2006
عميدة شؤون الطلبة كلية حطين ()1986

بكالوريوس إدارة
هدى عثمان أبو
صالح

أمين سر

مجلس اإلدارة

1962/12/1

اإلعمال ()1986

ومديرة العالقات العامة جامعة اإلسراء
()2010

ماجستير رياض

رئيس قسم المساهمين ()2001

اطفال 2016

ليث خليل حداد

المستشار
القانوني

1979/7/8

(تاريخ التعيين )1991

بكالوريوس قانون

محام ومستشار قانوني منذ عام ()2003

مستشار قانوني لدى الجامعة منذ تاريخ()2019/1/1

رابعا -أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم أكثرمن %5
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

31/12/2019

النسـ ـ ــبة

2018/12/31

النسـ ـ ــبة

%16.2

السيد رائد رئيس الداود

2,442,730

%16.17

2,442,730

السيد عبد الحليم رئيس سليمان

2,343,403

%15.62

2,343,403

%15.62

المهندس ماهر فتحي عبد الرزاق الغالييني

1,602,217

%10.68

1,602,217

%10.68

خامس ا – الوضع التنافسي للشركة
يشهد قطاع التعليم منافسة قوية جداً لتعدد الجامعات الخاصة  /ناهيك عن الجامعات الرسمية ،أما عن حصة

الجامعة من إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعات الخاصة ما يقرب من ( )% 7إذ يقارب عـدد الطلبـة

المسجلين ( )5,512طالـب وطالبـة ،ويبلغ اجمالي عدد الطلبة بما فيهم المؤجلين والمنقطعين حوالي ()7000
طالب وطالبة.

6

سادسا  -درجة االعتماد على موردين محددين

ال يوجـ ـ ـ ـ ـ ــد اعتمـ ـ ـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــوردين محـ ـ ـ ـ ـ ــددين أو عمـ ـ ـ ـ ـ ــالء رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـيين محلي ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أو خارجي ـ ـ ـ ـ ـ ـاً يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكلون

( )%10أو أكثـر من إجمالـي المشتريات.
سابعا – الحماية الحكومية واالمتيازات

ال توجـ ـ ـ ـ ــد أي حمايـ ـ ـ ـ ــة حكوميـ ـ ـ ـ ــة أو امتيـ ـ ـ ـ ــازات تتمتـ ـ ـ ـ ــع بهـ ـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـ ــركة بموجـ ـ ـ ـ ــب القوانيـ ـ ـ ـ ـ ـن واألنظمـ ـ ـ ـ ـ ـة أو

غيرهـا .وال يوجد أي براءات اختراع او حقوق امتيازات حصلت عليها الشركة.
ثامن ا – أثر الق اررات الحكومية والدولية

ال توجـ ـ ـ ـ ــد أي ق ـ ـ ـ ـ ـ اررات صـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ـ ـ ــن الحكومـ ـ ـ ـ ــة أو المنظمـ ـ ـ ـ ــات الدوليـ ـ ـ ـ ــة أو غيرهـ ـ ـ ـ ــا لهـ ـ ـ ـ ــا أثـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــادي
عل ـ ـ ـ ـ ــى عمـ ـ ـ ـ ـ ـل الش ـ ـ ـ ـ ــركة أو ق ـ ـ ـ ـ ــدرتها التنافس ـ ـ ـ ـ ــية وت طب ـ ـ ـ ـ ــق عل ـ ـ ـ ـ ــى الجامع ـ ـ ـ ـ ــة مع ـ ـ ـ ـ ــايير االعتم ـ ـ ـ ـ ــاد الع ـ ـ ـ ـ ــام
والخـ ـ ـ ـ ــاص بموجـ ـ ـ ـ ــب قـ ـ ـ ـ ــانون هيئـ ـ ـ ـ ــة اعتمـ ـ ـ ـ ــاد مؤسسـ ـ ـ ـ ــات التعلـ ـ ـ ـ ــيم العـ ـ ـ ـ ــالي وضـ ـ ـ ـ ــمان جودتهـ ـ ـ ـ ــا وق ـ ـ ـ ـ ـ اررات

و ازرة التعليم العال ـي.
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تاسعا – الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي للشركة
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الهيكل التنظيمي لجامعة اإلسراء
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برامج التأهيل والتدريب
عدد موظفي الشركة وجامعة اإلسراء وفئات مؤهالتهم:

البي ـ ـ ـ ــان

العـ ـ ـ ــدد

دكتوراه

198

ماجستير

39

بكالوريوس

139

دبلوم متوسط

32

ثانوية عامة

47

دون ذلك

209

المجموع

664

 علما بان العاملين بمؤهل الثانوية العامة ودون الثانوية العامة هم من موظفي دائرة الخدمات. وتقــوم الجامعــة بعقــد دورات تدريبيــة لتطــوير مهــارات العــاملين فيهــا بشــكل دائــم ومســتمر وإيفــاد الطلبــةالمتف ــوقين الس ــتكمال الدارس ــات العلي ــا عل ــى نفق ــة الجامع ــة ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدول العربي ــة واألوروبي ــة
واألمريكية واآلسيوية وأستراليا.
عاش ار – المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة
ال توجد مخاطر قد تتعرض لها الشركة خالل السنة المالية الالحقة ولها تـأثير مـادي حيـث توجـد ادوات ضـبط
داخلي ورقابه تحد من المخاطر.
حادي عشر -أهم األعمال التي قامت بها الشركة
 .1االستمرار بتحديث أسطول باصات الجامعة.
 .2استحداث وتطوير مختبرات كلية التمريض ومن خاللها تم الحصول على اعتماد تخصص ماجستير
تمريض الحاالت المزمنة.
 .3استحداث وتطوير مختبرات الفيزياء والكيمياء والطاقة المتجددة ،وقد صادق مجلس هيئة االعتماد على

تخصص الطاقة المتجددة ،وتخصص الفيزياء ،وتخصص الكيمياء وتخصص الرياضيات ،باإلضافة إلى

تخصص ماجستير هندسة اإلنشاءات وتخصص أمن الشبكات والذي تم إعداد مختبر خاص به.
 .4االستمرار بزراعة االشجار في الحرم الجامعي خالل عام (.)2019
 .5صيانة محطة التنقية وتطويرها.
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 .6إكمال عزل كافة أسطح مباني الجامعة.
 .7التقدم الستحداث تخصصات جديدة تلبي حاجة األسواق األردنية والعربية ومنها تخصص البكالوريوس في
تكنولوجيا التصوير اإلشعاعي وتخصص تكنولوجيا التخدير واالنعاش وسيتم تسكينها في كلية العلوم
الطبية المساندة ،وتخصص علم البيانات والذكاء االصطناعي ليسكن في كلية تكنولوجيا المعلومات.
ثاني عشرة  -األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
لم يط أر اي عمليات ذات طبيعة غير متكرره على الشركة خالل السنة المالية.
ثالث عشر -النتائج األولية للشركة
البيــــــــــــــان
صافي األرباح (الخسائر)
قبل الضريبة

صــافي حقـوق المساهمين
سعر سهم الشركة عند
اإلغالق
األربـاح النقديـة المقترح
توزيعها

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,163,912

6,054,371

5,719,094

5,175,983

7,448,763

5,176,687

36,467,883

36,248,933

35,795,808

35,699,931

35,135,573

34,628,669

4.70

4.60

4.56

4.46

3.98

2.95

4,500,000

4,500,000

3,750,000

3,000,000

4,500,000

3,750,000

رابع عشر  -تحليل المركز المالي للشركة
البيــــــــــــــان

2014

2015

2016

2017

2018

2019

نســــبة التــداول

2.17

1.89

1.89

1.93

1.98

2.22

البنوك الدائنة والقروض

%0.7

%2.32

%1.51

%1.2

0

0

إلى رأس المال
صافي راس المال العامل

8,850,869

8,560,130

8,713,807

8,104,479

8,165,641

8,183,208

صافي الربح قبل الضريبة

%47.75

%40.36

%38.13

%34.5

%49.65

%34.5

الى راس المال
نسبة األرباح المقترح

%30

%25

%30

%20

%30

%25

توزيعها إلى رأس المال
عائد السهم الواحد

0.40

0.29

0.29
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0.24

0.35

0.27

خامس عشر  -الخطة المستقبلية للشركة
يسعى مجلس اإلدارة إلى تحقيق األهداف اآلتية في نطاق خطته المستقبلية:
 .1تطوير إدارة وكليات الجامعة المختلفة ،واالستمرار في دعم البحث العلمي واالبتعاث ،باإلضافة إلى دعم
رئاسة الجامعة في عقد اتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة ومراكز بحثية عالمية لها سمعة جيدة في
المجال األكاديمي ،وكذلك السعي للحصول على اعتمادات دولية تماشياً مع متطلبات التميز األكاديمي
والبحث العلمي.

 .2استمرار العمل على تطوير محطة التنقية في الجامعة.
 .3توفير االجهزة والمواد الالزمة في مجال البحث العلمي ،التدريب وتحديث وتوسيع المختبرات ،واستحداث
مختبرات إضافية للتخصصات الجديدة المزمع استحداثها ،واالشتراك في دعم المكتبة ورفدها بأحدث
الكتب الورقية وااللكترونية.

 .4الحصول على شهادات الجودة والنوعية
ابتداء من بعض التخصصات المختارة في الجامعة تمهيداً
ً
لتغطية كافة تخصصات الجامعة ،والدعم المستمر للحصول على نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة،
وتسهيل ذلك من خالل تزويد الجامعة بمختبرات جديدة وأجهزة حاسوب حديثة وتطوير البرامج الدراسية
والدورات التدريبية إلعداد الطلبة على أحسن وجه.
 .5العمل على شراء باصات جديدة لتحديث أسطول باصات الجامعة.
 .6دعم رئاسة الجامعة في التوسع في برامج مركز االستشارات و التعليم المستمر و خدمة المجتمع إلتاحة
الفرص لطلبة الجامعة بأخذ دورات تدريبية تؤهلهم لسوق العمل ،و دخول كبرى الشركات ،ألن المركز

هو مركز معتمد لعقد امتحانات دولية و هو معتمد من  Personal Viewsاألولى في العالم في
المجاالت البحثية ،وكذلك إتاحة الفرص للطلبة غير الناجحين في الثانوية العامة لدراسة الدبلومات
التدريبية المعتمدة في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،ودعم مركز االستشارات في االنفتاح وخدمة

المجتمع المحلي بعقد دورات تدريبية ،وفتح برامج تأهيلية للمجتمع المحلي لدخول سوق العمل.
 .7العمل على تحديث بوابات الجامعة والسيطرة االلكترونية على الدخول والخروج من الجامعة.
 .8تطوير وتحديث مبنى النشاط الرياضي.

 .9إنشاء وتأهيل مسرح جديد في مبنى البانوراما ،وتجهيزه للعمل .وعمل مسارح في كل مبنى من مباني
الجامعة.

 .10تخصيص الدعم المناسب الستقطاب الطلبة المتفوقين ،وابتعاثهم للحصول على درجة الدكتوراه.
 .11اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة للمحافظة على حقوق مساهمي الشركة.
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سادس عشر – أتعاب التدقيق
مـ ـ ـ ــدققو حسـ ـ ـ ــابات الشـ ـ ـ ــركة والشـ ـ ـ ــركة التابعـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــم السـ ـ ـ ــادة طـ ـ ـ ــالل أبـ ـ ـ ــو غ ازلـ ـ ـ ــة وشـ ـ ـ ــركاه الدوليـ ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ــد
بلغ ـ ـ ـ ــت أتع ـ ـ ـ ــاب الت ـ ـ ـ ــدقيق لش ـ ـ ـ ــركة اإلسـ ـ ـ ـ ـراء للتعل ـ ـ ـ ــيم واالس ـ ـ ـ ــتثمار مبل ـ ـ ـ ــغ ( )9.860دين ـ ـ ـ ــار خ ـ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ـ ــام
 2019شـ ـ ـ ـ ـ ــامالً ض ـ ـ ـ ـ ـ ـريبة المبيعـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وبلغـ ـ ـ ـ ـ ــت أتعـ ـ ـ ـ ـ ــاب التـ ـ ـ ـ ـ ــدقيق للشـ ـ ـ ـ ـ ــركة التابعـ ـ ـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ـ ــركة الفريـ ـ ـ ـ ـ ــد

لالستثمار مبلغ ( )1,450دينار خالل عام  2019شاملة ضريبة المبيعات.

ســابع عشــر – عــدد األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة
وأشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم
 -1أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
أسماء وأعضاء مجلس

اسهم الشركات

الوصـــــف

الجنسية

2018

2019

السيد رائـد رئيـس الداود

رئيس مجلس االدارة

األردنية

2,442,730

2,442,730

الشئ

المهندس ماهـر فتحـي

نائب رئيس مجلس

الغاليينـي

اإلدارة  /المدير العام

األردنية

1,602,217

1,602,217

الشئ

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

2,343,403

2,343,403

الشئ

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

130,093

130,093

الشئ

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

200,055

200,055

الشئ

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

378,205

378,205

الشئ

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

155,105

155,105

الشئ

األردنية

425,000

425,000

الشئ

االردنية

0

0

الشئ

األردنية

196,460

196,460

الشئ

اإلدارة وأقاربهم

السيد عبد الحليم رئيس
سليمان
السيد عدنـان بهجـت
التلهونـي
الدكتور حامد صادق
قنيبي
الدكتور سعيد نجم الدين
الترك
الدكتور احمد محمود
سالم عناب
البنك األردني الكويتي
ويمثله

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور مكرم القطب
المهندس علي فتحي
الغالييني

عضو مجلس اإلدارة

المسيطر عليها

ال توجد أي أوراق مالية مملوكه من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم

خالل سنة ( )2019أو السنة التي قبلها سنة (.)2018
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 -2األوراق المالية المملوكة لإلدارة العليا
االسم

اسهم الشركات

الوصـــــف

الجنسية

2018

2019

أ.د .أحمد نصيرات

رئيس الجامعة

األردنية

الشيء

الشيء

الشئ

معتصم صبحي عبيد

المدير المالي

األردنية

الشيء

الشيء

الشئ

األردنية

500

500

الشئ

األردنية

الشيء

االشيء

الشئ

هدى عثمان أبو صالح
ليث خليل حداد

أمين سر مجلس
اإلدارة
المستشار القانوني

المسيطر عليها

ال توجد أي أوراق مالية مملوكه من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا أو أقاربهم
خالل سنة ( )2019أو السنة التي قبلها سنة (.)2018
ثـامن عشــر  -المزايــا والمكافـات التــي يتمتــع بهـا كــل مــن رئـيس وأعضــاء مجلـس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة
العليا
 -1مزايا ومكافات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
ت

بدل تنقالت وحضور اجتماعات

اسم العضو

المزايا

رواتب سنوية

بدل انتقال

مكافات

109,414

2,400

5,000

225,512

2,400

5,000

.3

السيد عبد الحليم رئيس سليمان

2,400

5,000

.4

السيد عدنان بهجت التلهوني

2,400

5,000

.5

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

2,400

5,000

.6

الدكتور احمد محمود سالم عناب

2,400

5,000

.7

الساده البنك األردني الكويتي

2,400

5,000

.8

المهندس علي فتحي الغالييني

2,400

5,000

.9

الدكتور حامد صادق قنيبي

2,400

5,000

.1
.2

الســيد ارئــد رئــيس الــداود /رئــيس مجلــس
االدارة
المهنـ ـ ـ ــدس مـ ـ ـ ــاهر فتحـ ـ ـ ــي الغاليينـ ـ ـ ــي/
المدير العام

سيارة

 -2مزايا ومكافات أشخاص اإلدارة العليا:
باإلضافة ألعضاء مجلس اإلدارة رواتب ومكافاة اإلدارة العليا البند ( أ ).
االســــــــــم
أ.د.احمد مصطفى
نصيرات

المنصب
رئيس الجامعه

الرواتب السنوية

نفقات السفر

المكافات

إجمالي المزايا

69,099

3,717

8,054

80,870

اإلجمالية
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مؤتمرات

السنوية

والمكافات

المزايا
سيارة

معتصم صبحي عبيد
هدى أبو صالح

المدير المالي
امينة سر مجلس

ليث خليل حداد

االدارة
المستشار
القانوني

28,037

-

-

28,037

15,672

-

-

15,672

18,000

-

-

18,000

تاسع عشر  -التبرعات والمنح خالل السنة
اســـــــــــــم الجهـــــــــــة

المبلغ بالدينار

تبرعات غذائية لألسر الفقيرة في رمضان طرود الخير وتبرعات لألطفال األيتام

31,156

المجمـــوع

31,156

باإلضـ ـ ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ـ ــى التبرعـ ـ ـ ـ ــات الخيريـ ـ ـ ـ ــة هنـ ـ ـ ـ ــاك مـ ـ ـ ـ ــنح دارسـ ـ ـ ـ ــيه توفرهـ ـ ـ ـ ــا الجامعـ ـ ـ ـ ــة للطلبـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــن طريـ ـ ـ ـ ــق
مـ ـ ـ ـ ــنحهم خصـ ـ ـ ـ ــومات علـ ـ ـ ـ ــى رسـ ـ ـ ـ ــومهم الجامعيـ ـ ـ ـ ــة وأيضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ـ ــال المـ ـ ـ ـ ــنح قامـ ـ ـ ـ ــت الشـ ـ ـ ـ ــركة عـ ـ ـ ـ ــن
طريق الجامعة بإيفاد عدد من الطلبه الستكمال دراستهم العليا في عدد من دول العالم.
عشرون :العقود والمشاريع
ل ـ ـ ـ ـ ــم تب ـ ـ ـ ـ ــرم الش ـ ـ ـ ـ ــركة أي عق ـ ـ ـ ـ ــود أو مش ـ ـ ـ ـ ــاريع أو ارتباط ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ـ ــركات التابع ـ ـ ـ ـ ــة أو الش ـ ـ ـ ـ ــقيقة أو
الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو أي موظف في الشركة.
واحد وعشرون :مساهمة شركة اإلسراء في خدمة المجتمع المحلي (المسؤلية المجتمعيه) وحماية البئية
 .1تعيين ممثلين من الفاعلين من أبناء المجتمع في مجالس الجامعة المختلفة.
 .2تنظيم اللقاء التاسع للموهبة واإلبداع لطلبة مدارس المملكة بالتعاون مع مديرية تربية قصبة مأدبا ومدرسة
مأدبا الثانوية تحت رعاية وزير التربية والتعليم.
 .3اإلشراف وتنظيم اإلعالن عن مسابقة  HultPrizeلطلبة الجامعة (الجائزة الدولية للطلبة المبدعين).
 .4عقد دورات مختلفة لتنمية مهارات المتدربين وتهيأتهم لسوق العمل من خالل مركز االستشارات وخدمة
المجتمع بشكل منفرد أو بالشراكة مع مؤسسات متخصصة حيث انضم عدد من أعضاء المجتمع المحلي
لحضور هذه الدورة.
 .5ورش عمل مختلفة لطلبة الجامعة والعاملين فيها والمجتمع المحلي.
 .6عمل ندوة بمناسبة الحملة العالمية المناهضه للعنف ضد المرأة لطلبة الجامعة وللمجتمع المحلي.
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 .7توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين نوى (منصة نحن) التابعة لمؤسسة ولي العهد لتحفيز الطلبة على العمل
التطوعي خدمة المجتمع.
 .8تنظيم ندوة تعريفية لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي عن برنامج التدريب العملي والعمل في دول ألمانيا
إسبانيا هولندا روسيا والصين.
 .9عمل حملة تطوعية صحية األردني للمجتمع المحلي في منطقة مرج الحمام بمشاركة طلبة الجامعة
وبالتعاون مع الهالل األحمر.
 .10تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الشركة األردنية لالستشارات والتدريب في السالمة المرورية
للسائقين في الجامعة وللمجتمع المحلي.
 .11عقد ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الرحمة لحقوق اإلنسان بعنوان مشروع التحول الفكري لنبذ التطرف
والعنف في المجتمع والدعوة إلى التسامح للطلبة ،وبحضور ممثلين عن المجتمع المحلي.
 .12استضافة اجتماع لجنة التعليم النيابية في الجامعة ،ومناقشة عدد من المحاور من ضمنها تفعيل خدمة
المجتمع المحلي.
 .13مشاركة في نشاط أقيم في قرية كفر الماء ،وغابات برقش ،واالجتماع مع األهالي في حلقة نقاشية
للعالقة بين البيئة والرياضة وزراعة أشجار في غابات برقش ،وزراعة أشجار في القرية بالتعاون مع لجنة
البيئة والرياضة التابعة للجنة األولمبية.
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تقرير الحوكمة للشركات المساهمة العامة

17

تطبيق بنود الحوكمة
سعت إدارة شركة اإلسراء للتعليم واالستثمار في السنوات السابقة لتطبيق بنود وإحكام الحوكمه للشركات
ألمساهمه ألعامه وفيما يأتي تقرير عن تطبيق البنود واألحكام المطبقة في شركة اإلسراء للتعليم االستثمار:
أوالا :اسماء اعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين والتفيذيين والمستقلين
تنفيذي /غير

مستقل/غير

تنفيذي

غير مستقل

موجود

تنفيذي

غير مستقل

موجود

موجود

عضــو

غير تنفيذي

غير مستقل

موجود

موجود

السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

عضو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

المنص ــب

االس ـ ـ ـ ـ ــم
السيد رائد رئيس الداود

رئيس مجلس اإلدارة

المهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهر فتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

نائب رئيس مجلس

الغالييني

اإلدارة\ المدير العام

السـ ـ ـ ــيد عبـ ـ ـ ــد الحلـ ـ ـ ــيم رئ ـ ـ ـ ــيس
سليمان

ممثل البنك األردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب
المهندس علي فتحي الغالييني
الـ ـ ــدكتور أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود سـ ـ ــام
عناب

ثانيا :اسماء ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتباريين

االس ـ ـ ـ ـ ــم

المنص ــب

ممثل البنك األردني الكويتي

عضــو

الدكتور مكرم القطب

ثالثا :المناصب التنفيذية

تنفيذي

مستقل

تنفيذي /غير

مستقل/غير

غير تنفيذي

مستقل

تنفيذي

االســــم

مستقل

عام 2018

عام2019
موجود

عام 2018

عام2019

موجود

موجود

الوصـف الوظيفي

السيد رائد رئيس الداود

رئيس مجلس االدارة

المهندس ماهر فتحي الغالييني

نائب رئيس مجلس االدارة /المدير العام

أ.د .احمد نصيرات

رئيس الجامعة

السيد معتصم صبحي عبيد

المدير المالي

السيدة هدى عثمان أبو صالح

أمين سر مجلس اإلدارة

ليث خليل حداد

المستشار القانوني
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رابعا :عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة
االســـــــــــم

المساهمة في الشركات المساهمة

المنصـــب

السيد رائد رئيس الداود

ألعامه األخرى

رئيس مجلس االدارة

المهندس ماهر فتحي الغالييني

ال يوجد

نائب رئيس مجلس اإلدارة/
المدير العام

السيد عبد الحليم رئيس سليمان

عضــو

السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عضــو

المهندس علي فتحي الغالييني

عضــو

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

خامسا :اسم ضابط ارتباط الحوكمة
معتصم صبحي محمود عبيد

سادس ا :أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 .1لجنة المكافآت والترشيحات.
 .2لجنة الحوكمة.
 .3لجنة إدارة الخاطرة.
 .4لجنة التدقيق.

سابع ا :اسم رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافات ولجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر ولجنة التدقيق
لجنة المكافات والترشيحات

المنصـــب

عدد االجتماعات

االســـــــــــم
الدكتور حامد صادق قنيبي

رئيس

اثنان

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضو

اثنان

السيد رائد رئيس الداود

عضو

اثنان
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لجنة الحوكمة
المنصـــب

عدد االجتماعات

االســـــــــــم
السيد عدنان بهجت التلهوني

رئيس

اثنان

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

اثنان

السيد عبد الحليم رئيس سليمان

عضو

اثنان

لجنة إدارة لمخاطر
المنصـــب

عدد االجتماعات

االســـــــــــم
الدكترر علي فتحي الغالييني

رئيس

اربعة

السيد رائد رئيس الداود

عضو

اربعة

عضو

اربعة

ال ــدكتور مك ــرم القط ــب ممث ــل البن ــك
االردني الكويتي

لجنة التدقيق
المنصـــب

االســـــــــــم
ال ــدكتور مك ــرم القط ــب ممث ــل البنـ ـك
االردني الكويتي

عدد االجتماعات

الخبرات
دكتوراه في المحاسبة /مدير

رئيس

الدكتور علي فتحي الغالييني

عضو

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

التسهيالت الشركات في
البنك االردني الكويتي

بكالوريوس هندسه  /مدير
فندق الفاندوم
دكتوراه في اللغة العربية

تم عقد اجتماع واحد مع مدققي الحسابات الخارجيين دون وجود االدارة التنفيذية
عدد اجتماعات مجلس االدارة وحضورها خالل عام 2019
االســـــــــــم
السيد رائد رئيس الداود
المهندس ماهر فتحي الغالييني

المنصـــب

عدد االجتماعات

رئيس مجلس االدارة

ستة اجتماعات

نائب رئيس مجلس

ستة اجتماعات

اإلدارة /المدير العام

السيد عبد الحليم رئيس سليمان

عضــو

ستة اجتماعات

السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

ستة اجتماعات

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

ستة اجتماعات

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

ستة اجتماعات

ممثل البنك االردني الكويتي

عضــو

ستة اجتماعات
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خمسة

خمسة
خمسة

الدكتور مكرم القطب
عضــو

المهندس علي فتحي الغالييني

ستة اجتماعات

رئيس مجلس االدارة  /رائد رئيس داود
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