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بسم هللا الرحمن الرحيم
حضرات السادة مساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة المحترمين ,,,

يسعدني باسمي وباسم أعضاء مجلس االدارة أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أتوجه إليكم جميعاً بالشكر على تفضلكم
بحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة ويشرفني أن أتقدم إليكم بالتقرير السنوي متضمناً اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل
عام  2018والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  2018/12/31وخطة الشركة المستقبلية .

حضرات السادة المساهمين المحترمين ,,,

كم ا ا ا ااا تعلم ا ا ا ااون ان مجل ا ا ا ااس اإلدارة الح ا ا ا ااالي ق ا ا ا ااد ت ا ا ا اام انت اب ا ا ا ااه ما ا ا ا ا قب ا ا ا اال الهيئ ا ا ا ااة العام ا ا ا ااة تاا ا ا اااري  2018-7-17أي

بع ا ا ا ااد م ا ا ا اارور أ ا ا ا اار ما ا ا ا ا ن ا ا ا ا ا

ع ا ا ا ااام  2018كم ا ا ا ااا ان الهيئ ا ا ا ااة العام ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي حين ا ا ا ااه ل ا ا ا اام ت ا ا ا اااد عل ا ا ا ااى البيان ا ا ا ااات

الماليا ا ا ا ااة لعا ا ا ا ااام  2017وتقا ا ا ا اادمو بمالح ا ا ا ا ااات حول ا ا ا ا اه مم ا ا ا ا اا اسا ا ا ا ااتدعى مراجعا ا ا ا ااة للحسا ا ا ا ااابات والبيانا ا ا ا ااات الماليا ا ا ا ااة وتا ا ا ا اام
ااء عل ا ا ااى تقرياا ا اار ال ب ا ا ا ارة المعاا ا ااد م ا ا ا ا قباا ا اال لجنا ا ا ااة خبا ا ا اراء تا ا ا اام
ات ا ا اااذ اإلجا ا ا اراءات القانونيا ا ا ااة لتع ا ا اادىل تلا ا ا ااة البيان ا ا ااات نا ا ا ا ً
تعي ا ا اانهم م ا ا ا ا قبا ا ا اال عطوفا ا ا ااة م ارقا ا ا ااب عا ا ا ااام الشا ا ا ااركات وقا ا ا ااد ا ا ا ااادقو الهيئا ا ا ااة العاما ا ا ااة للشا ا ا ااركة علا ا ا ااى البيانا ا ا ااات الماليا ا ا ااة
المعدلا ا ا ا ا ااة لعا ا ا ا ا ااام  2017باجتماعها ا ا ا ا ااا المنعقا ا ا ا ا ااد تا ا ا ا ا اااري  2019-2-16حي ا ا ا ا ا ا

تا ا ا ا ا اام علا ا ا ا ا ااى

ا ا ا ا ا ااوء ذلا ا ا ا ا ااة ت اا ا ا ا ا احيح

مسا ا ا ااار الشا ا ا ااركة واالنتها ا ا اااء م ا ا ا ا تلا ا ا ااة المرحلا ا ا ااة وقا ا ا ااد تا ا ا اام ات ا ا ا اااذ االج ا ا ا اراءات القانونيا ا ا ااة والقضا ا ا ااائية بح ا ا ا ا المس ا ا ا ا ولي
ار م ا ا ا ا ا الجها ا ا ا ااد والوقا ا ا ا ااو
ع ا ا ا ا ا تلا ا ا ا ااة ا خطا ا ا ا اااء ع ا ا ا ا ا السا ا ا ا اانوات السا ا ا ا ااابقة وأن تلا ا ا ا ااة المرحلا ا ا ا ااة قا ا ا ا ااد اسا ا ا ا ااتهلكو ك يا ا ا ا ا اً
للو ول الى اساس

حيح يمهد الى اعادة انطال الشركة وتحسي او اعها التشغيلية .

ام ا ا ا ااا ما ا ا ا ا الناحي ا ا ا ااة التش ا ا ا ااغيلية واالنتاجي ا ا ا ااة فق ا ا ا ااد قام ا ا ا ااو الش ا ا ا ااركة بالتعام ا ا ا اال ما ا ا ا ا واقا ا ا ا ا التر ا ا ا اال وال ا ا ا اارو

ال ا ا ا ااعبة

الت ا ا ا ااي كان ا ا ا ااو تعيش ا ا ا ااها الش ا ا ا ااركة وم ا ا ا ااانعها وو ا ا ا ااعو خط ا ا ا اام ع ا ا ا اااد التش ا ا ا ااغيل للم ا ا ا ااان المتوقف ا ا ا ااة عا ا ا ا ا العم ا ا ا اال
منا ا ا ااو عا ا ا اادة سا ا ا اانوات م ا ا ا اال م ا ا ا اان الملا ا ا اادنات وايضا ا ا ااا تا ا ا اام اعا ا ا ااادة يكلا ا ا ااة م ا ا ا اان البوليسا ا ا ااتر الا ا ا ااوي تعا ا ا اارض لحري ا ا ا ا
ماا ا ا ا

ا ا ا ااركة التاا ا ا ا مي عل ا ا ا ااى التعا ا ا ااوي

حا ا ا ااد بعا ا ا ااام  2017وت ا ا ا اام اعا ا ا ااادة تش ا ا ا ااغيله علم ا ا ا ااً ان ن ا ا ا ااا خا ا ا ااال
من ا ا ا ااور ام ا ا ا ااام يئ ا ا ا ااة التحك ا ا ا اايم و يعتب ا ا ا اار م ا ا ا اان البوليس ا ا ا ااتر ما ا ا ا ا الم ا ا ا ااان القليل ا ا ا ااة ج ا ا ا ااداً ب ا ا ا ااا ردن إلنت ا ا ا ااا

م ا ا ا ااا زال
ا ا ا ااو

الما ا ا ااادة وعليا ا ا ااه فقا ا ا ااد اعا ا ا ااادة الش ا ا ا ااركة ال قا ا ا ااة فا ا ا ااي السا ا ا ااو المحلا ا ا ااي وتعم ا ا ا اال حالياا ا ا ااً علا ا ا ااى زيا ا ا ااادة االنتا ا ا ااا والمبيع ا ا ا ااات

وت ف ا ا ا ااي

كلا ا ا ا ا

االنت ا ا ا ااا والتش ا ا ا ااغيل ا ا ا اانفس الوق ا ا ا ااو وكم ا ا ا ااا نعم ا ا ا اال عل ا ا ا ااى ف ا ا ا ااتح اسا ا ا ا اوا جدى ا ا ا ااد خ و ا ا ا ا ااً بع ا ا ا ااد

اعا ا ا ااادة ف ا ا ا ااتح الح ا ا ا اادود م ا ا ا ا العا ا ا ا ا ار وس ا ا ا ااوريا ونعما ا ا اال عل ا ا ا ااى اس ا ا ا ااتقطا

عما ا ا ااالء ج ا ا ا اادد ا ا ا ااوا باإل ا ا ا ااافة ال ا ا ا ااى العم ا ا ا اال

علا ا ا ااى انت ا ا ا ااا ما ا ا ا اواد جدى ا ا ا اادة توا ا ا ا ااب التط ا ا ا ااور ال ا ا ا ااناعي ف ا ا ا ااي مج ا ا ا ااال الما ا ا ا اواد البتروكيماويا ا ا ا اة الوس ا ا ا اايطة مم ا ا ا ااا يحقا ا ا ا ا

زيادة في المبيعات ونتائج أفضل للشركة في المستقبل القريب بعون هللا .

وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكم على مساندتكم للشركة وثقتكم بها ونأمل ان تستمر الشركة في

اعادة ترتيب اوضاعها وتطوير منتجاتها لتستعيد مكانتها في السوق المحلي واالقليمي .

رئيس مجلس االدارة
رياض الخشمان

3

تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
حضرات السادة المساهمين،،،
يسر مجلس اإلدارة أن يرفع إلى السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة العادية تقريره السنوي والبيانات
المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31
.1

أنشطة الشركة الرئيسية والموقع الجغرافي وحجم االستثمار الرأسمالي

.1أ – أنشطة الشركة الرئيسية
يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق كافة مواد البتروكيماويات الوسيطة ومشتقاتها والمواد والتركيبات
الكيماوية المكملة والمرتبطة بخطوط إنتاجها باإلضافة إلنتاج مركزات األلوان الكيماوية (معجون – حبيبات –
بودرة) في مصانعها المختلفة وتمتلك الشركة ثمانية مصانع رئيسية ومنها بعض المصانع المتوقفة عن العمل
وهي-:
مصنع مركبات الـ ( .P.V.Cالمصنع يعمل بشكل جيد)
.1
 .2مصنع الطيف للمضافات البالستيكية ومركزات األلوان والفلر ( .المصنع يعمل بشكل جيد)
 .3مصنع راتنجات البوليستر غير المشبع ( .تعرض المصنع لحريق عام  2017وجاري العمل على اعادة هيكلة
المصنع وانهاء ملف الحريق مع هيئة التحكيم )
 .4مصنع الملدنات األحادية ( .جاري اعادة هيكلة المصنع وبدأ العمل فيه )
 .5مصنع ألواح البوليستر المقواه باأللياف الزجاجية (الريلون) (.متوقف )
 .6مصنع راتنجات اليوريا فورمالدهايد والفينول فورمالدهايد (.متوقف )
 .7مصنع البيروكسيدات العضوية( .المصنع يعمل بشكل جيد )
 .8مصنع المذيبات العضوية( .متوقف )
.1ب– أماكن الشركة الجغرافية .
تقع الشركة في منطقة اليوبيل الذهبي الصناعية – وادي العش – محافظة الزرقاء وال يوجد أية فروع أخرى
للشركة.
.1جـ  -عدد الموظفين العاملين في الشركة لعام 2018
بلغ عدد العاملين في الشركة في نهاية عام )52( 2018مهندسا ً وفنيا ً وإداريا ً وعامالً.
يبين الجدول التالي عدد العاملين لكل مجموعة من المجموعات المختلفة في الشركة لشهر كانون أول 2018

المجموعة

العدد

االدارة -المحاسبة – المبيعات
االنتاج – التشغيل –العمليات
الهندسة – الصيانة
المختبرات – البحث والتطوير
المستودعات
المجموع

19
21
7
3
2
52

.1د  -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة :
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة بحدود ( )5877384دينار ( .الموجودات الغير متداولة )
 .2الشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها
ال يوجد للشركة أية شركات تابعة
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 .3أعضاء مجلس اإلدارة و أسماء ورتب األشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .
.3أ -أسماء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل عضو من تاريخ : 2018-7-17
تاريخ
الميالد

الشهادة العلمية

سنة
التخرج

1970

بكالوريوس حقوق

1991

الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر
نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي

1972

بكالوريوس ادارة
اعمال
-بكالوريوس صيدلة

2004
2012

الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو
عضو مجلس االدارة

1973

االسم

السيد رياض زهير محمد الخشمان
يمثل مجموعة العصر لالستثمار
رئيس مجلس اإلدارة

الخبرات العملية
خبرة تزيد  30عاما
 رئيس مجلس ادارة مجموعة رم للنقل السياحي عضو تنفيذي لمجلس ادارة العصر لالستثماررئيس مجلس ادارة مجموعة العصر لالستثمار(سابقا) رئيس هيئة مديرين شركة العربية للطيران االردن (.سابقا) رئيس مجلس ادارة شركة االتحاد العربي الدولي لتأمين (سابقا) رئيس هيئة مديرين شركة رم للنقل السياحي المتخصص (سابقا) رئيس تنفيذي لشركة االردنية للطيران (سابقا ) عضو مجلس االعلى للسياحة ( سابقا) عضو مجلس ادارة االتحاد العربي للنقل البري (سابقا)عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة(سابقا)

 رئيس مجلس ادارة شركةالخشمان لالستثمار في النقلالجوي (سابقا)
خبرة تزيد  21عاما
 مدير عام ومالك مستودع بيت المقدس لألدوية مدير عام مؤسسة المقدس العربي التجاريةخبرة تزيد  24عاما
 -رئيس مجلس ادارة شركة العصر لالستثمار القابضة

 بكالوريوس محاسبة ماجستير في التمويلالمصرفي
 الدكتوراة في إدارةالمخاطر

1995
1998
2006

السيد محمود محمد اسماعيل سمور
عضو مجلس االدارة

1943

يمثل شركة Houston Maz Corp

االستاذ الدكتور معتصم سعود عبد الجابر
عضو مجلس االدارة
يمثل شركة االهلية للتطوير العقاري
لغاية 2018/8/30

1973

 بكالوريوس إدارةأعمال
 دبلوم علوم ماليةمصرفية

دكتوراه هندسة مدنية

5

1971

2003

 نائب رئيس مجلس ادارة شركة رم للوساطة المالية . عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة رم للنقلواالستثمار السياحي .
 رئيس مجلس إدارة الشركة االردنية إلدارة الصناديقاإلستثماريه
 عضو مجلس ادارة شركة االتحاد العربي الدولي للتامين(سابقا)
 رئيس هبئة مديرين في شركة رم الدولية للفنادق. مساعد المدير العام في البنك التجاري األردني لشؤونالخزينة واإلستثمار والعالقات البنكية (سابقا)
 مدير إلدارة الخزينة والعالقات البنكية في بنك لبنانوالمهجر (سابقا)
 مديرا ومسؤوال في بنك اإلستثمار العربي األردني (سابقا) عضو مجلس ادارة في شركة الضامنون العرب (سابقا). عضو مجلس ادارة في شركة الشرق االوسط لخدماتالدفع ( MEPSسابقا).
عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة الصفوة لألوراقالمالية (سابقا) .
 عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لإلستثماراتالمتعددة (سابقا) .
 عضو مجلس ادارة جمعية معتمدي المهن المالية (سابقا )عضو هيئة مديرين ومؤسس لشركة الصفوة لألوراقالمالية (سابقا)
 عضو هيئة المديرين ومؤسس لشركة بلوم لالوراق المالية( سابقا)
عضو هيئة مديرين لشركة االستعالم اإلئتماني لنهاية(CRIF JORDANسابقا).
خبرة تزيد عن  41عاما
 مدير عام سمور لالستشارات المالية واإلدارية عضو مجلس ادارة شركة الورق والكرتون المدير االقليمي للشركة العربية لالستثمار /مدير مشروعات ومديرتمويل (سابقا)
عضو مجلي ادارة المصفاة البترول (.سابقا) عضو مجلس دارة الشركة العربية للفنادق ( .سابقا)عضو مجلس ادارة الشركة العربية للصناعة المضادات الحيويةبالعراق (سابقا)
خبرة تزيد عن  23عاما
 نائب عميد كلية الهندسة بالجامعة االردنية عضو مجلس ادارة شركة االتحاد العربي الدولي للتأمين -عضو لجنة االستثمار في نقابة المهندسين االردنيين

السيد عزمي رئيس محمد الخفش
عضو مجلس االدارة
يمثل شركة االهلية للتطوير العقاري
لغاية 2018/10/7

1955

بكالوريوس تجارة

1978

1952

ماجستير
هندسة الميكانيك

1980

المهندس وليد ظاهر علي دار غانم
عضو مجلس االدارة

1956

بكالوريوس
هندسة ميكانيكية

1982

السيد عبدالحفيظ احمد سعيد العجلوني
عضو مجلس االدارة
يمثل شركة جموم التجارية والصناعية

1956

بكالوريوس محاسبة
ماجستير قانون

1978
2008

السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي
عضو مجلس االدارة
يمثل شركة الخطوات االسراع لالستيراد والتصدير

1954

بكالوريوس حقوق

الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب
عضو مجلس االدارة
يمثل شركة بامبلونا لالستيراد والتصدير

1972

بكالوريوس صيدلة

المهندس باسم عثمان سعيد فايد
عضو مجلس االدارة
يمثل شركة االهلية للتطوير العقاري

6

خبرة تزيد عن  35عاما
 عضو مجلس ادارة بشركة العصر لالستثمارمدير عام شركة مصنع بيت السجاد االمارات (سابقا) مدير مالي لدى مجموعة عبداللطيف الصناعية (سابقا) مدير مالي واداري لدي مجموعة شركات شجير (سابقا) -مدقق حسابات لدى المكتب الكويتي لتدقيق الحسابات (سابقا)

خبرة تزيد عن  38عاما
 مدير عـام مؤسسة الـفـــايد التجارية  -توريدات هندسية لكبرياتالشركات
 عضو مجلس إدارة شركة رم للوساطة المالية المساهمة العامةالمحدودة
 عمل كمدير صيانة لدائرة اآلليات والمعدات لدى مجموعة منشركات المقاوالت و وكأل اآلليات والمعدات اإلنشائية في األردن
 عمل كمستشار في مشاريع معالجة مياه البحر و المياه الجوفية فيالمملكة العربية السعودية (سابقا)
 حاصل على عدة شهادات في مجال إدارة المشاريع ،وإدارةالخاطر ،وغيرها
خبرة تزيد عن  40عاما
 مهندس ميكانيك صوامع العقبة (سابقا) مساعد مسؤول الصيانة واالصالح صوامع العقبة (سابقا) مسؤول للصوامع مجمع تموين الجويدة (سابقا) رئيس قسم الصوامع الفوسفات مجمع تموين الزرقاء (سابقا) مساعد مدير مجمع تموين الزرقاء وقائم بأعمال مدير مجمعتموين الزرقاء (سابقا)
 مدير مجمع الرصيفة للصوامع والتموين (سابقا) مدير مجمع الجويدة للصوامع والتموين (.سابقا) مدير الدائرة الفنية للصوامع والمطاحن (.سابقا)خبرة تزيد عن  30عاما
 مدير عام الشركة السورية االردنية للصناعة عضو مجلس إدارة الشركةالعربية للصناعة االسمنت االبيض عضو مجلس ادارة الشركة االردنية المصرية للتنمية .مندوب االردن الدائم لدى مجلس الوحدة االقتصادية (سابقا)مستشار اقتصادي في وزارة الصناعة والتجارة وزارة الخارجية(سابقا)
مدير التطوير والرقابة والدراسات في وزارة الصناعة والتجارة(سابقا)
مدير شؤون المالية واالدارية في صندوق التنمية والتشغيل (سابقا)مدير مالي ومدير دائرة التدقيق الداخلي في مؤسسة االتصاالت
االردنية (سابقا)
 مدير التدقيق في مؤسسة طالل ابو غزالة وشركة شاعر وشركاه(سابقا)
رئيس مجلس ادارة شركة الضمان لالستثمار (سابقا) رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية لالستثمارات السياحية (سابقا)عضو مجلس ادارة شركة الضمان للمناطق التنموية (سابقا) عضو مجلس ادارة المؤسسة الصحيفية االردنية (الرأي) (سابقا) عضو مجلس إدار شركة المالحة العربية (سابقا) عضو مجلس إدارة شركة العصر للمنتجات الغذائية (سابقا)وغيرها من عضويات مجالس ادارة العديدة من الشركات

1973

خبرة تزيد عن  46عاما
 رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة القيسي لالستثمار نائب رئيس مجلس إدارة ومدير عام للشركة العربية للصناعاتالكهربائية
 عضو في غرفة صناعة عمان (سابقا) عضو مؤسس في جمعية مستثمري مدينة الملك عبدهللا الثانيالصناعية (.سابقا)

1992

خبرة تزيد عن  25عاما
 مدير عام ومالك شركة الطليعة الدولية لالجهزة الطبية . مدير عام ومالك شركة مستودع السفير الدوائية . مدير عام ومالك شركة السفير الدوائية للصيدليات . عضو لجنة استثمار في نقابة الصيادلة االردنية -وكيل شركة  Caregenفي االردن .

يتبع .3أ -أسماء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل عضو لغاية : 2018-7-17
تاريخ
الميالد

الشهادة العلمية

سنة
التخرج

المهندس عبد الوهاب أحمد مناع الزعبي
رئيس مجلس اإلدارة

1943

ماجستير هندسة
ميكانيكية

1970

خبرة تزيد عن  46عاما
 رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية الوسييطةلتاريخ 2018-7-17

الدكتور مروان راسم كمال كمال
نائب رئيس مجلس اإلدارة

1933

دكتوراه كيمياء،
أستاذ كيمياء
عضوية

1961

أكثرمن 50عاما
 مستشار جامعة فيالدلفيا . -رئيس جامعة فيالدلفيا(.سابقا)

السيد محمود محمد إسماعيل سمور
عضو مجلس اإلدارة
لغاية 2018/5/9

1943

 بكالوريوس إدارةأعمال
 دبلوم علوم ماليةومصرفية

1971

ماجستير إدارة
عامة

1978

1971

االسم

السيد عبد الرحمن أحمد سعيد عجلوني
عضو مجلس اإلدارة
يمثل شركة Houston Maz Corp

1947

المهندس محمود سليمان نجم الخطيب
عضو مجلس اإلدارة

1946

بكالوريوس هندسة
ميكانيكية

السيد محمد محمود عبد الفتاح القيسي
عضو مجلس اإلدارة

1954

بكالوريوس حقوق

1973

دكتوراه في علم
األحياء الدقيقة
الطبية

1973

1971

 بكالوريوس فيالمحاسبة و
االقتصاد
 حاصل علىشهادة )(CPA

1994

1973

 ماجستير إدارةأعمال دولية
 بكالوريوسهندسة ميكانيكية

الدكتور محمد سعيد إبراهيم الخطيب
عضو مجلس اإلدارة
يمثل شركة جموم التجارية والصناعية

السيد نادر بديع جميل الصالح
عضو مجلس اإلدارة
يمثل شركة شعاع للتداول واالستثمار
لغاية 2018/5/9

1946

المهندس مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي
عضو مجلس اإلدارة
من 2017/3/26

7

1999
1996

الخبرات العملية

أكثرمن 41عاما
 مدير عام سمور لالستشارات المالية واإلدارية . المدير اإلقليمي للشركة العربية لالستثمار  /مدير مشروعات(سابقا)
أكثرمن 47عاما
 رئيس لجنة تصفية شركة التبغ والسجائر األردنية حاليا. عضو مجلس إدارة شركة المناطق الحرة لغاية 2017/6/5أكثرمن 45عاما
 مالك شركة نجم للهندسة والتعهدات ورئيس مجلس اإلدارةوالمدير العام .
 مالك شركة الرائد األردني للصناعات المعدنية و رئيس هيئةالمديرين .
أكثرمن 46عاما
 رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة القيسي لالستثمار نائييييب رئيييييس مجلييييس ادارة ومييييدير عييييام للشييييركة العربيييييةللصناعات الكهربائية
أكثر من 41عاما
 نائيييب رئييييس مركيييز السيييكري األردنيييي  ،نائيييب رئييييس معهيييدالسكري والغدد الصماء األردني
 -أستاذ المختبرات الطبية – الجامعة األردنية

-

أكثر من 19عاما
مدير عام شركة شعاع للتداول و االستثمار.
مدير تدقيق ومسؤول دائرة االستشارات المالية وتقييم
الشركات شركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه.
خبرة تزيد عن  21عاما
 مدير عام شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة .. إدارة مشاريع في مجال البتروكيماويات والنفط والطاقة فيشركة  BECHTELأمريكا .

 -3ب أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا الحاليين في عام  2018ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم .
االسم

تاريخ
الميالد

الدكتور تيسير موسى ابراهيم
عامر
الرئيس التنفيذي
من تاريخ 2018/8/4

1972

بكالوريوسادارة أعمال
 بكالوريوسصيدلة

السيد عمر محمد نمر جاموس
المدير المالي
من تاريخ 2018/9/1

1974

 دبلوم علوممالية مصرفية
 بكالوريوسمحاسبة

1971

 بكالوريوسصيدلة

سنة
التخرج

الشهادة العلمية

2004
2012

الخبرات العملية
اكثر من  21عاما
 مدير عام ومالك مستودع ادوية بيت المقدس -مدير عام مؤسسة المقدس العربية التجارية (سابقا)

خبرة تزيد عن  24عاما
1994
2001

 مدير مالي لشركة االلبسة االردنية (سابقا) مدقق داخلي لشركة مدارس المونتيسوري الحديثة (سابقا) مدير مالي وإداري لشركة صناعة االجهزة المنزلية (سابقا) رئيس قسم محاسبة لشركة المعدات والسيارات االردنية(سابقا)
خبرة تزيد عن  21عاما

الدكتور نافذ نظمي عبدالكريم
عساف
مدير تجاري

1996

من تاريخ 2018/8/18

 مدير شركة العلم االخضر للمواد الطبيةمدير التطوير لشركة جذور كينا لمستحضرات التجميل(سابقا)
 مدير التسويق والمبيعات لشركة مستودع ادوية ليان(سابقا)
 مندوب اعالم دوائي اول لصيدلية Pharm Consultباألمارات (سابقا)
 مندوب اعالم دوائي اول لصيدلية  ASTAبالسعودية(سابقا)

يتبع  -3ب أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا السابقين لعام  2018ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم .
االسم

تاريخ
الميالد

المهندس مصعب عبد الوهاب
أحمد الزعبي
1973
المدير العام

 اسعد خضر فؤاد ابو خليفه محاسب من 2014 يقوم بتسيير مهام اإلدارةالمالية
( -حتى تاريخ )2018/2/18

1990

 علي عبدالعزيز سعيد حسان رئيس قسم حساباتيقوم بتسيير مهام االدارة
المالية
( -حتى تاريخ )2018/9/1

1983

الشهادة العلمية
 ماجستيرإدارة أعمال
دولية
()IMBA
 بكالوريوسهندسة
ميكانيكية

 بكالوريوسمحاسبة

 بكالوريوسمحاسبة

سنة
التخرج
1999

الخبرات العملية
خبرة تزيد عن  21عاما
إدارة مشاريع في مجال البتروكيماويات والنفط والطاقة في
شركة  BECHTELأمريكا ( .سابقا)

1996

خبرة تزيد عن 4سنوات
2014
 -خبرة في مجال المحاسبة و المالية.

2007

8

 خبرة تزيد عن  10سنوات محاسب بشركة ايليا النمس (سابقا) -رئيس قسم االئتمان الشركة الوطنية لدواجن (سابقا)

 -4كبار مالكي األسهم الذين تشكل ملكيتهم  %5فأكثر
المساهم

عدد األسهم كما هي في
2018/12/31

النسبة

عدد األسهم كما هي في
2017/12/31

النسبة

تيسير موسى ابراهيم عامر

1569615

%22.43

1931080

%27.59

شركة مجموعة العصر لالستثمار
القابضة

1072060

%15.315

-

-

شركة Houston Maz Corp

738599

%10.55

778500

%11.12

رياض زهير محمد الخشمان

366869

%5.24

-

-

 -5الوضع التنافسي للشركة
أ .الشركة تمارس نشاطها الصناعي إلنتاج المواد الكيماوية الوسيطة لتصنيع بعض المواد التي تستعمل كمواد
وسيطة بصناعات البالستيك وانتاج الكوابل .
ب .االسواق الرئيسية للشركة هو السوق المحلي والسوق السعودي
ت .حصتها من السوق  :ال يمكن تحديد حصة الشركة من السوق المحلي بشكل جيد وموثوق وذلك بسبب وجود
منافسة عالية في السوق المحلي والخارجي .
 -6الموردون والعمالء الرئيسيون (محليون وخارجيون) والذين يشكلون ما نسبته  %10فأكثر من إجمالي
المشتريات و /أو المبيعات أو اإليرادات
.6أ -قائمة الموردين الرئيسيين (محليا ً و خارجياً) الذين يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المشتريات للشركة.
الرقم

اسم المورد

نسبة التعامل من إجمالي المشتريات

1

شركة سولفوكيم

%27

2

شركة World chem

%19

3

شركة Everlite korea

%13

4

الشركة السعودية للصناعات األساسية

%11

.6ب -قائمة العمالء الرئيسيين (محليا ً وخارجيا) الذين يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المبيعات أو اإليرادات
للشركة.
اسم العميل
الرقم
نسبة التعامل من إجمالي المبيعات أو إيرادات الشركة
1

الشركة الحديثة السعودية لصناعة الكوابل والمعادن

%35

2

شركة مصانع الكابالت المتحدة

%23

3

شركة الفنار للكابالت

%13

إن الشرررركة تعتمرررد فررري مشرررترياتها علرررى طلرررب المرررواد االوليرررة مرررن جميرررع المررروردين المتخصصرررين بهرررذه المرررواد وعلرررى
ضررروء االسرررعار والنوعيرررة يرررتم إحالرررة المشرررتريات بنرررا ًء علرررى تنسررريب اللجررران المشررركلة مرررن قبرررل ادارة الشرررركة  ،وإنمرررا
قرررد يحررردة نتيجرررة للمنافسرررة برررين المررروردين مرررن ناحيرررة السرررعر والجرررودة علرررى أن تبلرررغ نسررربة مشرررتريات الشرررركة مرررن
مرررورد محررردد علرررى نسررربة أكثرررر مرررن  %10مرررن مشرررتريات الشرررركة ومرررن هرررذا المنطلرررق مثلررر مشرررتريات الشرررركة مرررن
الشركات المشار اعاله .
 -7الحماية الحكومية أو أية امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
ال تتمتع الشركة بأي نوع من الحماية الحكومية أو أية امتيازات أخرى بموجب األنظمة والقوانين المعمول بها في
األردن وال يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصل الشركة عليها خالل السنة المالية 2018
 -8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها ذات األثر المادي اإليجابي على عمل الشركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية-:
أ .ال يوجد أثر مادي إيجابي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية نتيجة ألي قرارات
صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها .
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 -9األمور اإلدارية والهيكل التنظيمي
.9أ -الهيكل التنظيمي للشركة .
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 -9ب -الموظفين وفئات مؤهالتهم
المؤهل العلمي

عدد الموظفين

ماجستير  /بكالوريوس

18
7

شهادة الدراسة الثانوية

11

مراكز تدريب

3

ما دون الشهادة الثانوية
المجمـوع

13

دبلوم كليات مجتمع

52

.9ج -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
ال يوجد اي تدريب خاص بالموظفين بالشركة بالوق الراهن ولكن العمل جاري على عمل برامج تدريب وتطوير
مختلفة لجميع اقسام الشركة .
 -10المخاطر التي تتعرض إليها الشركة
تتعرض الشركة لعدة مخاطر واهمها ما يلي :
 تقلبات أسعار المواد الخام عالميا ً . عدم االستقرار االمني في دول الجوار التي تؤثر على حجم المبيعات الخارجية بشكل عام .-11
أ-
ب-
ت-
ة-

انجازات التي حققتها الشركة خالل عام 2018

تمكن الشركة من تطوير منتجات مركبات PVCخاصة الستخدامات الشركات تصنيع الكوابل .
تم تطوير أصناف جديدة من الماستر باتش االبيض ونأمل تسويقها في األسواق المحلية والخارجية .
تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد الى الشركة وبيع منتجاتها وسيكون لهم اثر في المبيعات المستقبلية
تم تطوير منتج الفيلر و البيروكسايد والعمل على بيعهم بالسوق المحلي والخارجي .
االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة
-12
بلغ اإليرادات غير المتكررة ما قيمته  713دينار
.13السلسلة الزمنية للوضع المالية للشركة واثره على األرباح و/أو الخسائر وحقوق الملكية واسعار االوراق
المالية
2015

2016

2017

2018

دينار

دينار

دينار

دينار

األرباح  /الخسائر

()66090

()615088

()359163

*()1757070

األرباح الموزعة

....

....

....

....

.....

مجموع حقوق
الملكية

8089352

7475659

7116601

5343854

4083510

أسعار األوراق
المالية

0.43

0.32

0.26

0.75

0.81

البيان

2014
دينار

))1260344

* تم تعديل البيانات المالية لعام  2017على ضوء تقرير لجنة الخبراء المعينه من قبل عطوفة مراقب عام الشركات وتم المصادقة
عليها في اجتماع الهيئة بتاريخ . 2019/2/16
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 . 14تظهر البيانات المالية كما في  31كانون االول عام  2018لشركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة ما يلي :
.14أ – المركز المالي للشركة والتغير في رأس المال العامل:
 .1بلغ قيمة الموجودات في الشركة كمـا في 2018/12/31ما مـقداره ()9130584دينارا ً.
 .2بلغ مجموع الموجودات المتداولة كما في 2018/12/31ما مقداره ( )3253200دينارا ،في حين بلغ مجموعها
في 2017/12/31ما مقداره ( )4649031دينارا.
 .3بلغ مجموع المطلوبات المتداولة كما في2018/12/31ما مقداره ( )5047074دينارا مقـابل ( )5562218دينار في
.2017/12/31
 .4بلغ النقص برأس المال العامل عام  2018ما مقداره ()880687دينار وبنسبة .%49
.14ب -المؤشرات المالية واالقتصادية :
البيان

2018

2017

نسبة التداول

1:0.64

1:0.84

نسبة السيولة السريعة

1:0.30

1:0.21

معدل دوران البضاعة

 1.83دورة

 0.83دورة

معدل دوران الموجودات

 0.44دورة

 0.27دورة

نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية

%124

%104

معدل دوران الموجودات الثابتة (الممتلكات والمعدات)

 0.72دورة

 0.45دورة

حقوق الملكية الى رأس المال (القيمة الدفترية للسهم)

0.58

0.76

 .15التطورات المستقبلية الهامة وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة
تسعـى الشـركة جاهدة ً لتنمية قدراتها الفنية والتسـويقية ووضع خطط لزيادة كفاءة اإلنتاج وتخفيض الكلف التشغيلية
وتخفيض نسب الفاقد ومردودات المبيعات وذلك من خالل :
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

عمل دراسة للمصانع القابلة إلعادة الهيكلة .
توفير األجهزة المخبرية الالزمة وتأهيل الكادر الفني .
تطوير المنتجات الحالية وتنويع االصناف المنتجة .
تطوير منتجات جديدة في مجال ال  P.V.Cوالملونات البوليستر والملدنات .
إعادة تأهيل المصاع والمكينات وتحسين كفاءلتها اإلنتاجية
تنمية الموارد البشرية اإلدارية والفنية وزيادة المعرفة والتدريب .
التعاقد مع مستشارين وشركات عالمية لتطوير منتجات الشركة و تحديث معادالت التصنيع .
ي على
ونأمل أن تكلل نتائج هذه التطورات بتعزيز مكانة الشركة وزيادة قدرتها التنافسية بما سيكون له ٌ
أثر إيجاب ٌ
نتائج أعمال الشركة في العام القادم.
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 .16أتعاب التدقيق وأية أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و  /أو مستحقة له
بلغت أتعاب التدقيق لعام  2018المبلغ االجمالي ( )14850دينار موزعه حسب ما يلي :
 المجموعة المهنية للتدقيق  :اتعاب نصف سنوية بقيمة  3750دينار واتعاب تعديل البيانات لعام  2017بقيمة 3600دينار .
 مكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة  :اتعاب تدقيق ميزانية لعام  2018بقيمة  7500دينار .17االوراق المالية واألسهم :
.17أ -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة من تاريخ 2018-7-17
االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم لغاية
2018/12/31

%

عدد األسهم
لغاية
2017/12/31

%

مجموعة العصر لالستثمار
ويمثلها رياض زهير محمد الخشمان

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

1072060

15.32

-

-

تيسير موسى ابراهيم عامر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

1569615

22.4

1931080

27.58

محمد توفيق عبدالرحمن عمرو

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

1000

0.014

-

-

وليد ظاهر علي دارغانم

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

186015

2.65

176979

2.528

شركة الخطوات االسرع لالستيراد
والتصدير
ويثلها محمد محمود عبد الفتاح القيسي

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

69900

0.998

-

-

شركة Houston Maz Corp
ويمثلها محمود محمد اسماعيل سمور

عضو مجلس اإلدارة

األمريكية
األردنية

738599

10.55

778500

11.12

شركة جموم التجارية والصناعية
ويمثلها عبدالحفيظ احمد العجلوني

عضو مجلس اإلدارة

األردنية
األردنية

228572

3.27

837500

11.96

شركة بامبلونا لالستيراد والتصدير
ويمثلها محمد ابراهيم محمد ذيب

عضو مجلس اإلدارة

األردنية
األردنية

1000

0.014

-

-

الشركة االهلية للتطوير العقاري
ويمثلها باسم عثمان سعيد فايد

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

1000

0.014

-

-

13

يتبع .17أ -عدد االوراق المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة حتى تاريخ 2018-7-17

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم لغاية
2018/12/31

%

عدد األسهم لغاية
2017/12/31

%

مروان راسم كمال كمال

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

192756

2.75

192756

2.75

محمود محمد إسماعيل سمور

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

1252

0.02

1252

0.02

عبد الوهاب أحمدمناع الزعبي

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

57876

0.83

57876

0.83

محمود سليمان نجم الخطيب

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

236000

3.371

261000

3.73

محمد محمود عبد الفتاح القيسي

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

1250

0.02

1250

0.02

شركة Houston Maz Corp
ويمثلها عبد الرحمن أحمد سعيد عجلوني

عضو مجلس اإلدارة

األمريكية
األردنية

738599

10.55

778500

11.12

شركة جموم التجارية والصناعية
ويمثلها محمد سعيد إبراهيم الخطيب

عضو مجلس اإلدارة

األردنية
األردنية

228572

3.27

837500

11.96

شركة شعاع للتداول واالستثمار
ويمثلها نادر بديع جميل صالح

عضو مجلس اإلدارة

األردنية
األردنية

73000

1.04

1414282

20.20

مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي
من تاريخ 2017 / 3 / 26

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

1500

0.021

1500

0.021

.17ب -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا من تاريخ . 2018-7-17
االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم لغاية
2018/12/31

%

عدد األسهم لغاية
2017/12/31

%

تيسير موسى ابراهيم عامر

الرئيس التنفيذي

األردنية

1569615

22.42

1931080

27.587

األردنية

64750

.952

49500

.707

األردنية

-

-

-

-

نافذ نظمي عبدالكريم عساف

عمر محمد نمر جاموس

مدير تجاري

مدير المالي

يتبع .17ب -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا حتى تاريخ 2018/7/17
االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم لغاية
2018/12/31

%

عدد األسهم
لغاية
2016/12/31

%

مصعب عبد الوهاب أحمد
الزعبي

المدير العام

األردنية

1500

0.021

1500

0.021

اسعد خضر فؤاد ابو خليفه

محاسب من 2014
يقوم بتسيير مهام اإلدارة المالية

األردنية

-

-

-

-
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 -17ج ـ عدد االوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس االدارة وأقارب أشخاص االدارة العليا لغاية تاريخ
2018/7/17
االسم

الصلة

الجنسية

عدد األسهم2018

عدد األسهم2017

نعمات محمد مفلح الحميدي

زوجة رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

1443

1443

.17د -الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة من تاريخ 2018/7/17
الرقم

اسم العضو المسيطر

المنصب

اسم الشركة المسيطر
عليها

جنسيتها

1

تيسير موسى ابراهيم
عامر

نائب رئيس
مجلس االدارة

شركة بامبلونا لالستيراد
و التصدير

األردنية

2

تيسير موسى ابراهيم
عامر

نائب رئيس
مجلس االدارة

شركة برونتو لألفراح و
المناسبات

األردنية

عدد األسهم المملوكة للشركة المسيطر
عليها

صفتها
القانونية

2018

ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة

1000
102400

يتبع .17د – الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس االدارة لغاية تاريخ 2018/7/17

الرقم

اسم العضو المسيطر

المنصب

اسم الشركة المسيطر
عليها

جنسيتها

صفتها
القانونية

عدد األسهم المملوكة للشركة المسيطر
عليها
17-7-2018

2017

1

عبد الوهاب أحمد الزعبي

رئيس مجلس
اإلدارة

شركة جموم التجارية
والصناعية

األردنية

ذات
مسؤولية
محدودة

228572

837500

2

مصعب عبد الوهاب
الزعبي

عضو مجلس
ادارة +المدير
العام

شركة هيوستن ماز

امريكية

مؤسسة
فردية

738599

778500

17هـ -الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص االدارة العليا من تاريخ 2018/7/17
الرقم

اسم العضو المسيطر

1

تيسير موسى ابراهيم عامر

2

تيسير موسى ابراهيم عامر

المنصب

اسم الشركة المسيطر
عليها

جنسيتها

الرئيس التنفيذي

شركة بامبلونا
لالستيراد و التصدير

األردنية

شركة برونتو لألفراح
و المناسبات

األردنية

الرئيس التنفيذي

عدد األسهم المملوكة
للشركة المسيطر عليها
2018

صفتها
القانونية
ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة

1000
102400

يتبع 17هـ  -الشركات المسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا لغاية تاريخ 2018/7/17
الرقم

اسم الشخص المسيطر

المنصب

اسم الشركة المسيطر
عليها

جنسيتها

صفتها
القانونية

عدد األسهم المملوكة
للشركة المسيطر عليها
2018

2017

1

مصعب عبد الوهاب أحمد
الزعبي

المدير العام

Houston Maz
Corp

أمريكية

مؤسسة فردية

738599

778500

2

عبد الوهاب أحمد الزعبي

رئيس مجلس
االدارة ( متفرغ)

شركة جموم التجارية
والصناعية

اردينة

ذات مسؤولية
محدودة

228572

837500
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 عدد االوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ممثلي الشركات من تاريخ 2018-7-17االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم
لغاية
2018/12/31

%

عدد األسهم
لغاية
2017/12/31

%

شركة مجموعة العصر لالستثمار
ويمثلها رياض زهير محمد الخشمان

رئيس مجلس االدارة

األردنية

366869

5.24

000

000

شركة االهلية للتطوير العقاري
ويمثلها باسم عثمان فايد

عضو مجلس اإلدارة

االردنية

000

000

000

000

شركة Houston Maz Corp
ويمثلها محمود محمد سمور

عضو مجلس اإلدارة

األمريكية
األردنية

1252

0.017

1252

0.017

شركة جموم التجارية والصناعية
ويمثلها عبدالحفيظ احمد العجلوني

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

000

000

000

000

شركة بامبلونا لالستيراد والتصدير
ويمثلها محمد ابراهيم محمد ذيب

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

42700

0.61

70000

1

شركة الخطوات االسرع لالستيراد
والتصدير
ويمثلها محمد محمود القيسي

عضو مجلس االدارة

االردنية

1250

0.017

1250

0.017

 عدد االوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس االدارة ممثلي الشركات لغاية تاريخ 2018-7-17االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم
لغاية
2018/7/17

%

عدد األسهم
لغاية
2017/12/31

%

شركة Houston Maz Corp
ويمثلها عبد الرحمن أحمد سعيد
العجلوني

عضو مجلس اإلدارة

األمريكية
األردنية

000

000

000

000

شركة جموم التجارية والصناعية
ويمثلها محمد سعيد إبراهيم الخطيب

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

000

000

000

000

شركة شعاع للتداول واالستثمار
ويمثلها نادر بديع جميل صالح

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

755

0.01

755

0.01
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 .18مزايا ومكافآت أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا .
.18أ -مزايا ومكافآت أعضاء مجلس االدارة من تاريخ ( – 2018/7/17لغاية – )2018/12/31
ال يتمتع مجلس االدارة بأية مزايا أو مكافآت باستثناء بدل تنقالت أعضاء مجلس االدارة والتي تبلغ  200دينار شهريا ً
للعضو الواحد كما هو مبين في الجدول أدناه باستثناء نائب رئيس مجلس االدارة ( الرئيس التنفيذي ) الذي يتقاضى راتب
شهري ( )4500دينار اعتبارا ً من تاريخ 2018/11/1
الرقم

االسم

المنصب

بدل التنقالت ورواتب دينار

1

مجموعة العصر لالستثمار  -قابضة -
ويمثله رياض زهير محمد الخشمان

رئيس مجلس اإلدارة

1200

2

تيسير موسى ابراهيم عامر

3

محمد توفيق عبدالرحمن عمرو
الشركة االهلية للتطوير العقاري
ويمثلها معتصم سعود عبد الجابر

4

5

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

1200

عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ
2018/8/30

900

ويمثلها باسم عثمان سعيد فايد

عضو مجلس ادارة من تاريخ
2018/10/7

300

محمد محمود عبد الفتاح القيسي

عضو مجلس اإلدارة

1200

عضو مجلس اإلدارة

1200

عضو مجلس اإلدارة

1200

عضو مجلس اإلدارة

300

شركة جموم التجارية والصناعية
ويمثلها عبدالحفيظ احمد العجلوني
شركة Houston Maz Corp
ويمثلها محمود محمد اسماعيل سمور
شركة بامبلونا لالستيراد والتصدير
ويمثلها محمد ابراهيم محمد ذيب

6
7
8
9

10200

عضو مجلس اإلدارة

وليد ظاهر علي دار غانم

1200

يتبع. 18أ -مزايا أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا وذلك لغاية – . 2018/07/17
ال يتمتع اعضاء مجلس االدارة بأية مزايا أو مكافآت باستثناء بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة والتي تبلغ  150دينار
شهريا ً للعضو الواحد كما هو مبين في الجدول أدناه و رئيس مجلس االدارة الذي يتقاضى راتب شهري مقداره( )3500
دينار ويتمتع ايضا َ رئيس مجلس االدارة بسيارة خاصة وسائق وتأمين صحية لزوجته واوالده (عدد  )2والمدير العام
راتب شهري مقداره ( )5500دينار أيضا و يتمتع بسيارة خاصة وتأمين صحي لزوجته
الرقم

االسم

المنصب

بدل التنقالت السنوية ورواتب
دينار

1

عبد الوهاب أحمد مناع الزعبي

رئيس مجلس اإلدارة /متفرغ

23958

2

مروان راسم كمال كمال

نائب رئيس مجلس اإلدارة

975

3

محمود سليمان نجم الخطيب

عضو مجلس اإلدارة

975

4

محمود محمد إسماعيل سمور

عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ
2018/4/30

600

5

محمد محمود عبد الفتاح القيسي

عضو مجلس اإلدارة

975

6

شركة جموم التجارية والصناعية
ويمثلها محمد سعيد إبراهيم الخطيب

عضو مجلس اإلدارة

975

7

شركة Houston Maz Corp
ويمثلها عبد الرحمن أحمد سعيد العجلوني

عضو مجلس اإلدارة

975

8

شركة شعاع للتداول واالستثمار
ويمثلها نادر بديع جميل الصالح

عضو مجلس اإلدارة حتى تاريخ
2018/4/30

600

مصعب عبد الوهاب أحمد الزعبي

عضو مجلس اإلدارة  /مدير عام

33616

9

من 2017/3/26
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- 18ب مزايا ومكافآت االدارة العليا
مزايا ومكافئات أشخاص االدارة العليا من تاريخ ( 2018/7/17و لغاية تاريخ )2018/12/31
الرواتب السنوية
دينار

الرقم

االسم

المنصب

1

تيسير موسى ابراهيم عامر

الرئيس التنفيذي
من تاريخ 2018-11-1

2

نافذ نظمي عبدالكريم عساف

3

عمر محمد نمر جاموس

مدير تجاري
من تاريخ 2018-8-18
مدير مالي

من تاريخ 2018-9-1

إجمالي المزايا لنهاية 2018-12-31
دينار

9000

-

4751

-

5600

400
(امانة سر مجلس )

يتبع  -18ب مزايا ومكافآت أشخاص االدارة العليا للفترة من (  2018/1/1ولغاية )2018/7/17
الرقم

االسم

المنصب

1

مصعب عبدالوهاب الزعبي

المدير العام
لغاية 2018-7-17

2

أسعد خضر ابو خليفة

محاسب يقوم بأعمال المدير المالي
لغاية 2018-2-18

الرواتب السنوية االجمالية
دينار
36616

اجمالي المزايا السنوية
دينار
-

828

75

 .19التبرعات والمنح .
الشركة لم تقم خالل عام  2018بدفع أي تبرعات ألي جمعية حكومية أو خاصة  ,ولم تحصل على أي منحة .
 -20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة.
تمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تم مع كبار مساهمين واالدارة التنفيذية العليا للشركة التى هم فيها
مساهمين رئيسيين .
مبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة :
2017
2018
طبيعة التعامل
حجم التعامل
طبيعة العالقة
98618
شراء بضاعة 95915
الشركة العربية للصناعات الكهربائية 78705
 .21مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي .
أ -تساهم الشركة في خدمة المجتمع المحلي من خالل :
 -1إعطاء ابناء المحافظة االفضلية في التوظيف .
 -2التنسيق مع نقابة المهندسين لتعيين مهندسين متدربين عن طريق النقابة ومن ثم تثبيتهم في الشركة وكذلك مع مؤسسة
التدريب المهني .
 -3منح طالب الجامعات والكليات فرصة التدريب الميداني في الشركة وإكسابهم خبرات عملية .
 -4التعاون مع المؤسسات العلمية واالكاديمية في المملكة .
 -5التعاون مع مشروع التدريب والتشغيل الوطني .
 -22بنود دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان .
عقررررد مجلررررس إدارة الشررررركة فرررري سررررعيه لمتابعررررة تنفيررررذ توصرررريات الهيئررررة العامررررة للشررررركة و تنفيررررذ سياسررررات إدارة
الشررررركة خررررالل العررررام المنتهرررري  2018اربعررررة اجتماعررررات مررررن ترررراريخ 2018-7-17الررررى  2018-12-31وتقرررروم
الشرررركة برررااللتزام بتطبيرررق جميرررع التعليمرررات الرررواردة فررري دليرررل حوكمرررة الشرررركات المسررراهمة العامرررة المدرجرررة فررري
بورصررررة عمرررران ،كمررررا تقرررروم بررررااللتزام بتطبيررررق معظررررم القواعررررد اإلرشررررادية الررررواردة فرررري دليررررل حوكمررررة الشررررركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.

18

جدول أعمال الهيئة العامة العادية
 -1قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية .
 -2المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية 2018/12/31
 -3أية امور اخرى بناء على موافقة  % 10من المساهمين الحضور .

الخطة المستقبلية
 .1استقطاب كفاءات فنية لتطوير الوحدات االنتاجية وتحديثها وتحديث االليات المراقبة وضبط الجودة .
 .2تطوير وتشغيل المصانع الحالية من حيث المعدات وتحسين كفاءة االنتاج والمواصفات .
 .3توسعي قاعدة العمالء للشركة وخصوصا العمالء خارج المملكة االردنية الهاشمية وزيادة التصدير .

19

الملحق الخاص
لعام2018
لمتطلبات االفصاح
في دليل الحاكمية المؤسسية للشركة .

21

تطبيقا لما جاء بالمادة  17من تقرير الحوكمة
أ .ب .ج .د رئيس واعضاء مجلس االدارة الحاليين ( المستقل والغير مستقل ) والتنفيذي من تاريخ 2018-7-17
رئيس مجلس االدارة  :السيد رياض زهير محمد الخشمان /غير تنفيذي غير مستقل ممثل مجموعة العصر لالستثمار
نائب رئيس مجلس االدارة  :الدكتور تيسير موسى عامر  /تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس االدارة  :الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو  /مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس االدارة  :المهندس وليد ظاهر علي دارغانم  /مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس االدارة  :المهندس باسم عثمان سعيد فايد  /مستقل غير تنفيذي ممثل شركة االهلية للتطوير العقاري
عضو مجلس االدارة  :الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب  /مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة بامبلونا لالستيراد والتصدير
عضو مجلس االدارة  :السيد عبدالحفيظ احمد العجلوني  /غير مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة جموم التجارية والصناعية
عضو مجلس االدارة  :السيد محمود محمد سمور  /غير مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة Houston Maz Corp
عضو مجلس االدارة  :السيد محمد محمود القيسي  /مستقل وغير تنفيذي ممثل شركة الخطوات االسرع لالستيراد والتصدير

هـ االعضاء الذين يشغلون اكثر من عضو في مجالس ادارات شركات اخرى .
السيد رياض زهير محمد الخشمان ( رئيس مجلس ادارة مجموعة رم للنقل السياحي  ,عضو في مجموعة العصر
لالستثمار القابضة )
السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي (مدير عام ورئيس مجلس ادارة شركة العربية للصناعات الكهربائية )
الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو ( رئيس مجلس ادارة مجموعة العصر لالستثمار  ,نائب رئيس مجلس ادارة شركة
رم للوساطة المالية  ,عضو مجلس ادارة تنفيذي لشركة رم للنقل السياحي )
المهندس باسم عثمان سعيد فايد ( عضو مجلس ادارة شركة رم للوساطة )
السيد عبدالحفيظ احمد سعيد العجلوني ( عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة االسمنت االبيض  ,عضو مجلس
إدارة الشركة االردنية المصرية للتنمية )

و – ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
مالك ابراهيم الحجازي .

ز .ح .ط اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
اوال  :لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم

االسم

الصفة

الخبرة العملية

الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن

رئيس لجنة التدقيق

بكالوريوس محاسبة ,ماجستير التمويل
المصرفي الدكتوراه في ادارة المخاطر

عمرو
المهندس وليد ظاهر علي دار غانم

عضو لجنة التدقيق

بكالوريوس هندسة ميكانيكيه

الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب

عضو لجنة التدقيق

بكالوريوس صيدلة

خلفا للسيد عبدالحفيظ العجلوني
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ثانيا  :لجنة الترشيحات والمكافآت

االسم

الصفة

الخبرة العملية

المهندس باسم عثمان سعيد فايد

رئيس لجنة المكافآت

ماجستير هندسة ميكانيك

والترشيحات
المهندس وليد ظاهر علي دار غانم

عضو لجنة المكافآت

بكالوريوس هندسة ميكانيك

والترشيحات
الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن

عضو لجنة المكافآت

بكالوريوس محاسبة ,ماجستير التمويل

عمرو

والترشيحات

المصرفي الدكتوراه في ادارة المخاطر

ثالثا :لجنة ادارة المخاطر

االسم

الصفة

الخبرة العملية

المهندس وليد ظاهر علي دار غانم

رئيس لجنة ادارة

بكالوريوس هندسة ميكانيك

المخاطر
المهندس باسم عثمان سعيد فايد

عضو لجنة ادارة

ماجستير هندسة ميكانيك

المخاطر
الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر

عضو لجنة ادارة

بكالوريوس صيدلة و بكالوريوس ادارة اعمال

المخاطر
رابعا  :لجنة االستثمار

االسم

الصفة

الخبرة العملية

الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب

رئيس لجنة االستثمار

بكالوريوس صيدلة

المهندس وليد ظاهر علي دار غانم

عضو لجنة االستثمار

بكالوريوس هندسة ميكانيك

الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر

عضو لجنة االستثمار

بكالوريوس صيدلة وبكالوريوس ادارة اعمال

المهندس باسم عثمان سعيد فايد

عضو لجنة االستثمار

ماجستير هندسة ميكانيك
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ي – عدد اجتماعات كل لجنة عام  2018وعدد الجلسات لحضور كل عضو :
اوال  :لجنة التدقيق
عدد االجتماعات التي تمت من تاريخ تعيين اللجان  2018-8-4الى نهاية العام  2018عدد  1جلسات
-1

رئيس اللجنة الدكتور محمد توفيق عبد الرحمن عمرو

عدد الجلسات التي تم حضورها  1جلسة .

-2

المهندس وليد ظاهر دار غانم

عدد الجلسات التي تم حضورها  1جلسة .

-3

السيد عبدالحفيظ العجلوني

عدد الجلسات التي تم حضورها  1جلسة .

ثانيا  :لجنة الترشيحات والمكافآت
عدد االجتماعات التي تمت خالل عام  ) 2( 2018جلسة
عدد الجلسات التي تم حضورها  2جلسة

 -1رئيس اللجنة الدكتور محمد توفيق عبدالرحمن عمرو
 -2الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر

عدد الجلسات التي تم حضورها  2جلسة

 -3الدكتور معتصم سعود عبد الجابر

عدد الجلسات التي تم حضورها  1جلسة

 -4المهندس باسم عثمان سعيد فايد

عدد الجلسات التي تم حضورها  1جلسة

ك -عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل عام  2018من بداية  2018-8-4لغاية 2018-12-31
( 4جلسات )
رئيس مجلس االدارة  :السيد رياض زهير محمد الخشمان

عدد الجلسات التي تم حضورها  4جلسات

نائب رئيس مجلس االدارة  :الدكتور تيسير موسى ابراهيم عامر

عدد الجلسات التي تم حضورها  4جلسات

عضو مجلس االدارة  :الدكتور محمد توفق عبدالرحمن عمرو

عدد الجلسات التي تم حضورها  4جلسات

عضو مجلس االدارة  :المهندس وليد ظاهر علي دار غانم

عدد الجلسات التي تم حضورها  4جلسات

عضو مجلس االدارة  :االستاذ معتصم سعود عبد الجابر  -سابقا-

عدد الجلسات التي تم حضورها  3جلسات

عضو مجلس اإلدارة  :السيد عزمي رئيس محمد الخفش

لم تعقد اي اجتماعات خالل فترة عضويته

عضو مجلس االدارة  :المهندس باسم عثمان سعيد فايد

عدد الجلسات التي تم حضورها  1جلسات

عضو مجلس االدارة  :الدكتور محمد ابراهيم محمد ذيب

عدد الجلسات التي تم حضورها  1جلسات

عضو مجلس االدارة :السيد محمود محمد اسماعيل سمور

عدد الجلسات التي تم حضورها  4جلسات

عضو مجلس االدارة  :السيد محمد محمود عبدالفتاح القيسي

عدد الجلسات التي تم حضورها  4جلسات

عضو مجلس االدارة  :السيد عبدالحفيظ احمد العجلوني
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عدد الجلسات التي تم حضورها  4جلسات

تطبيقًا ً لما جاء بالمادة  17من تقرير الحوكمة
أ ،ب ،ج ،د رئيس واعضاء مجلس األدارة الحاليين (المستقل والغير مستقل) والتنفيذي لتاريخ -7-17
2018
رئيس مجلس اإلدارة  :المهندس عبد الوهاب احمد مناع الزعبي  /تنفيذي ومستقل
نائب رئيس مجلس اإلدارة  :معالي الدكتور مروان راسم كمال /مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة  :السيد محمود محمد إسماعيل سمور  /مستقل وغير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة  :السيد عبد الرحمن أحمد سعيد عجلوني /غير مستقل غير تنفيذي ممثل شركة
Houstio Maz corp

عضو مجلس اإلدارة  :المهندس محمود سليمان نجم الخطيب  /مستقل
عضو مجلس اإلدارة  :السيد محمد محمود القيسي  /مستقل
عضو مجلس اإلدارة  :الدكتور محمد سعيد إبراهيم الخطيب  /غير تنفيذي ممثل شركة جموم التجارية والصناعية
عضو مجلس اإلدارة  :السيد نادر بديع جميل الصالح  /غير تنفيذي ممثل شركة شعاع للتداول واالستثمار
عضو مجلس اإلدارة  :المهندس مصعب عبد الوهاب الزعبي /تنفيذي

هـ األعضاء الذين يشغلون اكثر من عضو في مجالس ادارات شركات اخرى
الدكتور مروان كمال
السيد محمد القيسي
و ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
 -1عضو مجلس اإلدارة مصعب عبدالوهاب الزعبي
ز ،ح ،ط اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
اوال -لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية
 .1رئيس اللجنة السيد محمود سمور ( بكالوريوس ادارة اعمال  +دبلوم علوم مالية ومصرفية )
( بكالوريوس حقوق )
 .2السيد محمد القيسي
( بكالوريوس في المحاسبة واالقتصاد  +شهادة في الزمالة األمريكية
 .3السيد نادر بديع الصالح
لتدقيق الحسابات )(CPA
ثانيا  --لجنة الترشيحات والمكافآت
 .1رئيس اللجنة معالي الدكتور مروان كمال
 .2المهندس محمود الخطيب
 .3السيد عبد الرحمن العجلوني
ثالثا --لجنة ادارة المخاطر
 .1رئيس اللجنة السيد عبدالرحمن العجلوني
 .2السيد محمد القيسي
 .3السيد محمود الخطيب
رابعا  --لجنة الحوكمة
 .1رئيس اللجنة المهندس عبدالوهاب الزعبي
 .2الدكتور محمد الخطيب
 .3السيد محمود سمور
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ي -عدد اجتماعات كل لجنة خالل عام  2018وعدد الجلسات لحضور كل عضو
• ال يوجد معلومات متوفرة بالشركة عن عدد االجتماعات التي تمت خالل الفترة من تاريخ (2018-1-1
لغاية .) 2018-7-17
ل -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  2018وعدد الجلسات لحضور كل عضو عدد االجتماعات التي تمت
خالل عام 2018
•

ال يوجد معلومات متوفرة بالشركة عن عدد االجتماعات التي تمت خالل الفترة من تاريخ ( 2018-1-1لغاية
)2018-7-17
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