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حرضة صاحب الجاللــة امللك عبداللــه الثاين بن الحســني املعظــم
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،، 

مع بالغ التقدير و�ضادق املحبة، ي�ضرين اأن اأرحب بكم باإ�ضمي وا�ضم زمالئي اأع�ضاء جمل�س الإدارة 
يف هذا الجتماع ال�ضنوي ال�ضاد�س والأربعون واملت�ضمن نتائج اأعمال ال�ضركة املت�ضدرة لالأعمال 

وامل�ضاريع واإجنازاتها خالل عام 2019 والبيانات املالية لل�ضنة املنتهية 2019/12/31.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،

حققت ال�ضركة يف عام 2019 اإيرادًا من نتائج اأعمالها مبلغ 392٫479 دينار مقابل مبلغ 738٫839 
دينار يف عام 2018، كما ان جمموع م�ضاريفها عام 2018 بلغ 368٫390 دينار مقابل 523٫616 
دينار يف عام 2018، وبالتايل حققت ال�ضركة هذا العام اأرباحًا بلغت 24،089 دينار مقابل اأرباح 

بلغت 215٫223 دينار يف العام ال�ضابق.
ويعود انخفا�س ربحية ال�ضركة اىل ان �ضركة هنكل الردن قد قامت يف نهاية عام 2018 ببيع

قطعة الر�س اململوكة لها يف ماركا وحققت ربحا جيدا انعك�س على ح�ضة �ضركتنا يف ارباح
�ضركة هنكل الردن.

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،

بالرغم من الركود العام يف الأ�ضواق ونظرًا للظروف القت�ضادية ال�ضعبة التي ادت اىل املناف�ضة 
العام  هذا  اأهدافها  حتقيق  من  الأردن  هنكل  �ضركة  اأ�ضتطاعت  القطاعات،  جميع  يف  ال�ضديدة 

وبالتايل املحافظة على ربحيتها اجليدة، وعلى موقعها الريادي يف ال�ضوق.

اىل  ونتيجة  الردن،  ال�ضتهالكية-  للمواد  عبجي  �ضركة  الأخرى،  احلليفة  لل�ضركة  بالن�ضبة  اأما 
املناف�ضة ال�ضديدة يف الأ�ضواق، وانخفا�س القوة ال�ضرائية لدى املواطن، فكان من ال�ضعوبة حتقيق 
جميع اأهدافها مما ادىاىل قيام ادارة ال�ضركة باعداد خطة عاجلةمت البدء بتطبيقها ابتداءا من 
الن�ضف الثاين من هذا العام تتمثل باعادة هيكلة ال�ضركة وحتديد الولويات �ضواء بايقاف العمل 
بال�ضناف �ضعيفة الداء او غري املجدية ، والرتكيز على ال�ضناف الرائجة اآو الواعدة مما �ضاهم 
يف تخفي�س الأتر ال�ضلبي  على نتائجها هدا العام والأعوام القادمة يف حال ا�ضتمرار الركود الذي 

مير به القطاع التجاري ب�ضكل عام.
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني ،
ل بد ان نوؤكد هنا ان �ضراكتنا ال�ضرتتيجية مع �ضركة هنكل العاملية و�ضركة عبجي هولدنغ تاأتي 

مت�ضيا مع التوجهات امللكية ال�ضامية وتلبية لروؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل، جلنب 
ال�ضنثمارات الجنبية ولتحفيز ال�ضتثمارات املحلية.

ان �ضراكتنا مع �ضركة هنكل الملانية من جهة و�ضركة عبجي اللبنانية من جهة اآخرى، تاتي 
ان�ضجاما مع احلطة ال�ضرتاتيجية العامة لل�ضركة وتوجهها ال�ضتثماري اجلديدوحتقيقا لروؤيتها 
يف ان تكون �ضريكا مع �ضركات عمالقة ، وما ميكن ان توفره هذه ال�ضتثمارات طويلة المد من 

فر�ضة للتو�ضع والنمو.
ول يفوتنا هنا التاآكيد على التزام اأدارة ال�ضركة بتطبيق هذه اخلطط الطموحة وحتقيق اهداف 

ال�ضركة.
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني،

ان ا�ضتمرار الرتاجع العام يف اأ�ضعار الأ�ضهم يف �ضوق عمان املايل خالل عام 2019 ل يزال يوؤثر 
�ضلبا على تقييم حمفظة ال�ضركة ، ول يزال ي�ضبب يف حتمل ال�ضركة خ�ضلئر تدين يف قيمة املوجودات 
املالية املتوفرة للبيع، مما يوؤثز على ارباح ال�ضركة القابلة للتوريع علما ان الرباح املدورة لل�ضركة 
لهذا العام تعادل تقريبا هذا التدين مما ي�ضمح يف بيع جزء او كل هذه املحفظة دون ان يوؤثر �ضلبا 
على ح�ضاب الرباح واخل�ضائر لل�ضركة، علما ان ال�ضركة قد قامت يف نهاية هذا العام بالبدء ببيع 

جزء من هذه املحفظة تنفيذذا لقرارات جمل�س الدارة ال�ضابقة بت�ضييل هذه املحفظة.
و اأوؤكد ان جمل�س ادارة ال�ضركة يتابع هذا املو�ضوع باهتمام كبري ومن اولوياته العمل علىتخفي�س 

هذا الثز ال�ضلبي على حقوق امل�ضاهمني والقوائم املالية.
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني،

اننا نتطلع اىل عام 2020 ،العوام القادمة بكل ثقة وتفاوؤل يف ظل قياذتنا الها�ضمية احلكيمة، 
ونوؤكد على خموا�ضلة جهودنا باحلفاظ على الداء املتميز ل�ضركتنا يف التو�ضع والنمو من خالل 

ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع �ضركة هنكل الملانية من جهة و�ضركة عبجي اللبنانية من جهة اأخرى، 
ومن خالل  متابعة اية فر�س ا�ضتثمارية جديدة متاحة مبا يحقق ال�ضتغالل المتل ملوارد ال�ضركة 

ويخدم م�ضاحلها وخظظها امل�ضتقبلية من جهة اأخرى.

عبجي  و�ضركة  الأملانية  هنكل  �ضركة  اىل  والمتنان  بال�ضكر  عنكم  نيابة  اأتقدم  فاأنني  وختامًا 
اأع�ضاء جمل�س  واأ�ضم زمالئي  باأ�ضمي  اأتقدم  ب�ضركتنا كما  املطلقة  وثقتها  اللبنانية على اميانها 

-9-
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با�ضم املع�ضر
رئي�س جمل�س الدارة

ودعمهم  الغالية  ثقتهم  على  ال�ضركة  م�ضاهمي  اإىل  والعتزاز  والتقدير  بال�ضكر  ال�ضركة  اإداراة 
املتوا�ضل، واإىل جميع العاملني يف ال�ضركة على ما قاموا به من خدمات وجهود خمل�ضة لتحقيق 

اأهدافها راجني ومتمنني ل�ضركتنا املزيد من التقدم والزدهار.
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٢٠١٧

١٨٩٢٦٠

٧٩٠٥٩

١٨٨٦٧٥

السادة صندوق التقاعد العضاء نقابة املهندس�

٥٠١
٣٢٧٧٣٣

٦٧٤،٥٧٣
٧٤٥،٨٦٥

السيد رفيق صالح املعشر

58865السادة صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املهندسني

2019503

321843

20192018

189760

79059

188675

189760

2019/12/31 و 2018/12/31 - (541٫764)

606٫794
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السيد طارق حكمت الروسان
مدير مالي

صدرة لألعمال والمشاريع و خبرة 10 أعوام في محاسبة
 مدير مالي شركة المت

الشركات
1984

2007
س

بكالوريو
محاسبة وقانون

تجاري

صة
س إدارة في عدة شركات عامة وخا

ضو مجل
س وع

رئي

صة
س إدارة في عدة شركات عامة وخا

ضو مجل
س وع

رئي

مدير عام شركة عبجي للمواد اإلستهالكية ـ األردن خبرة 20 عام في مجال التوزيع

صة
س إدارة في عدة شركات عامة وخا

ضو مجل
ع

س االدارة
س مجل

رئي

الدكتور مروان جميل المشر
دكتوراه هندسة

1981
س إدارة في عدة

ضو مجل
س وزراء سابق ، وزير وسفير سابق، ع

نائب رئي
صة

شركات عامة وخا

صة 
س في عدة شركات عامة وخا

ضو مجل
صناعية االردنية ع

س ادارة شركة المواردال
س مجل

 رئي

1956
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�سركات حليفة يف عام 2019

ن�ضبة التملك ٪40 �ضركة هنكل - الأردن    
ن�ضبة التملك ٪50 �ضركة عبجي للمواد ال�ضتهالكية - الردن  

�سركات تابعة يف عام 2019

ل يوجد ل�ضركتنا اأي �ضركة تابعة يف عام 2019

اأثر القرارات ال�سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها على عمل ال�سركة :

ل يوجد اأية قرارات �ضادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها كان لها اأثر مادي على 
ال�ضركة او منتجاتها او قدرتها التناف�ضية خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2019

�سيا�سة التعيني ومعدل دوران املوظفني وبرامج التدريب :

تعتمد اإجراءات التعيني على ال�ضهادات العلمية واخلربة والكفاءة يف جمال العمل املطلوب بالن�ضبة 
للمنا�ضب العليا، ويتم ذلك عن طريق العالن يف ال�ضحف املحلية.

      مل تقم ال�ضركة باإيفاد اأي من موظفيها اىل برامج تاأهل وتدريب خالل عام 2019

و�سف للمخاطر التي تتعر�ض لها ال�سركة :

ل يوجد اأية خماطر قد تتعر�س لها ال�ضركة خالل عام 2020 ولها تاأثري مادي عليها با�ضتثناء ما 
هو وارد بالإي�ضاح رقم )19( املرفق بالقوائم املالية.
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ال�سل�سة الزمنية للأرباح املحققة قبل خم�س�ض �سريبة الدخل واملخ�س�سات 
الأخرى والأرباح املوزعة ون�سب التوزيع لل�سنوات اخلم�ض الأخرية

الأربــــاحال�ضنة
املوزعة

)دينار(

ن�ضبة التوزيع
٪

--

--

--

10٪   ا�ضهم جمانية

--

--

--

--

169992  /  133000

--

24٫088

215٫223

)329٫788(

1٫674٫847

)118٫787(

 2019

2018

2017

2016

2015

�ضايف الأرباح )اخل�ضائر( 
املحققة قبل �ضريبة الدخل 

واخل�ض�ضات الخرى
)دينار(

عمليات ذات طبيعة غري متكررة

مل تقم ال�ضركة باية عمليات ذات طبيعة غري متكررة يف عام 2019
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٢٠١٧ ٢٠١٨

١٫٥٠٠٫٠٠٠

٧٨٤٫٥٥٤

٥١١٫٢٧٩

١٫١٠١٫٤٩٥

(١٫٠٨٠٫٩٦٣)

٢٫٨١٦٫٣٦٥

(٦٧٠٫٨٨٦)

١٫٨٩٧٫٠٥٦

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١

١

١

٢

--

١

٣٠٠

٤٥٠

١٧٠

٨٧٠

٥٨٠

٢٠١٧

٠٫٠٢

١٫١٦٣٫٢٤٦ -

٪١٢ -

٪٨ -

٠٫٤٣٠

٢٠١٨

٠٫٠٦

١٫٢١٨٫٨٣٣ -

٪ ٧٫٦

٪ ٥

٠٫٤٦

١٫٥٠٠٫٠٠٠

٧٨٤٫٥٥٤

٥١١٫٢٧٩

٩١١٫٩٨١

(٩٤٦٫٦٣١)

٢٫٧٦١٫١٨٣

2018

1،218،833-

٪5

0،06

٪7،6

0.46

840

2019/12/31

2018/12/31

2017/12/31

2016/12/31

2015/12/31

 840

300 

450

170

870

-

1

1

2

-

2019
1٫500٫000

511،279

784،554

908،569
)927،597(

2،776،805

٢٠١٧ ٢٠١٨

١٫٥٠٠٫٠٠٠

٧٨٤٫٥٥٤

٥١١٫٢٧٩

١٫١٠١٫٤٩٥

(١٫٠٨٠٫٩٦٣)

٢٫٨١٦٫٣٦٥

(٦٧٠٫٨٨٦)

١٫٨٩٧٫٠٥٦

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١

١

١

٢

--

١

٣٠٠

٤٥٠

١٧٠

٨٧٠

٥٨٠

٢٠١٧

٠٫٠٢

١٫١٦٣٫٢٤٦ -

٪١٢ -

٪٨ -

٠٫٤٣٠

٢٠١٨

٠٫٠٦

١٫٢١٨٫٨٣٣ -

٪ ٧٫٦

٪ ٥

٠٫٤٦

١٫٥٠٠٫٠٠٠

٧٨٤٫٥٥٤

٥١١٫٢٧٩

٩١١٫٩٨١

(٩٤٦٫٦٣١)

٢٫٧٦١٫١٨٣
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2019

442،618-

٪0.7

0.48

٪0.09

0.31
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٤٠٦١٠

١١١٢٧٨

١٨٩٧٦٠

٥٦٣

٤٩٦٢٣

١٣٥٣

٣٣٢٥٠

٧٣٣

٥٦٣

٢٠١٧

2020

20199000
2019

ال�سادة �سركة مع�سر للإ�ستثمارات والتجارة

ال�سادة �سركة الرو�سة لل�ستثمار والتجارة

2019

40610

6278

189760

563

49623

1463

33250

733

563

--

ـ رفع مستوى اداء الرشكة

2018
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*

*

٢٠١٧

٤٠٦١٠٤٠٦١٠

٥٦٣٣٢٣٠

٤٩٦٢٣

١١٢٧٨

٣٣٢٥٠

١٣٥٣

٧٣٣

٥٦٣

١٨٩٧٦٠

٢٠١٧

40610

2019

2019

واأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز مت احل�سول عليها من قبل ال�سركة.

3230 563

49623

6278

32250

1463 

733

563

189760 5981928619 الدكتور مروان جميل املع�سر

2018

6278

،
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٣٢٣٠

١٠٦٢٥٠

2017

20192018

2019

3230

150000

رواتب
و مكافآت

عدد االسهم
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٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧

١٠٦٫٢٥٠

٣٤٫٨٠٠

24005306 150.000
(دينار)(دينار)(دينار)

رئيس مجلس االدارة

2019

2019

2019

حيث تقوم ال�سركة بتاأجري مكاتب ل�سركة هنكل االردن .

، ال ينطبق على ال�سركة معايري اجلودة الدولية.

ذوي

ومن ثم التجاري لل�سركة قد مت نقله اىل �سركة هنكل االردن.

،

.
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رئي�س جمل�س االدارة
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جدول اأعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لل�سركة 

1- تالوة حم�ضر اإجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد تباريخ 2019/4/18 .
2- تالوة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�ضنة املالية 2019 واخلطة امل�ضتقبلية لل�ضركة لعام 2020 .
3- الإ�ضتماع اإىل تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن ال�ضنة املالية املنتهية  يف  2019/12/31 .

4- مناق�ضة امليزانية العمومية وبيان الدخل لل�ضنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 وامل�ضادقة 
عليها واإبراء ذمة رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�ضنة املالية 2019.

5- اإنتخاب مدققي احل�ضابات لل�ضنة املالية 2020 وحتديد اأتعابهم.
6- اأية اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جدول الأعمال ح�ضب اأحكام املادة 171 من 

قانون ال�ضركات.
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تقرير حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة 2019

اطلع جمل�س الإدارة على تعليمات حوكمة ال�ضركات امل�ضاهمة املدرجة ل�ضنة 2019 ومتطلباتها، 
ثم اإتخذ كافة الإجراءات ال�ضرورية لتطبيق هذه التعليمات مثل ت�ضكيل اللجان وعقد اجتماعاتها 
العامة وغري  الهيئة  الإدارة واجتماعات  باجتماعات جمل�س  يتعلق  ومناق�ضة قراراتها وكذلك ما 

ذلك من املتطلبات.
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اأ�سماء اأع�ساء جمل�ض الإدارة احلاليني وامل�ستقلني خلل ال�سنة وحتديد فيما اإذا 
كان الع�سو تنفيذي اأو غري تنفيذي وم�ستقل اأو غري م�ستقل

اإ�سم ع�سو جمل�ض الإدارة

با�سم جميل املع�سر

حممد جعفر ال�سامي

�سركة رجائي املع�سر واإخوانه

�سركة التاأمني العربية - الأردن

جورج جاك خياط

فار�ض اإليا�ض املع�سر

�سركة مع�سر لل�ستثمارات والتجارة

�سركة الرو�سة لل�ستثمارات والتجارة

�سركة �سهيل جميل املع�سر واإخوانه

رئي�ض جمل�ض الإدارة

نائب رئي�ض
جمل�ض الإدارة

ع�سو جمل�ض اإدارة تنفيذي
وغري م�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وغري م�ستقل

ال�سفةاملن�سب
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اأ�سماء اأع�ساء جمل�ض الإدارة العتباريني خلل ال�سنة وحتديد فيما اإذا كان 
الع�سو تنفيذي اأو غري تنفيذي وم�ستقل اأو غري م�ستقل

املنا�سب التنفيذية يف ال�سركة واأ�سماء الأ�سخا�ض الذين ي�سغلونها

اإ�سم ممثل ع�سو جمل�ض الإدارة

الإ�ســـــــــــــــــــــم

رمزي �سالح املع�سر

با�سم جميل املع�سر

طارق حكمت الرو�سان

ر�سيد جودت الهباب

نايف عزيز البقاعني

لوؤي ع�سام عرفات

مروان جميل املع�سر

�سركة رجائي املع�سر واإخوانه

رئي�ض جمل�ض الدارة

املديــــــر املــــــــــايل

�سركة التاأمني العربية - الأردن

�سركة مع�سر لل�ستثمار والتجارة

�سركة الرو�سة لل�ستثمار والتجارة

�سركة �سهيل جميل املع�سر واإخوانه

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وم�ستقل

ع�سو جمل�ض اإدارة
غري تنفيذي وغري م�ستقل

اجلهة العتبارية

املن�ســــــــــب

ال�سفة
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جميع ع�سويات جمال�ض الإدارة التي ي�سغلها 
ع�سو جمل�ض الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة

اإ�ســــــــــم العــــ�ســـــــــــــــو

با�سم جميل املع�سر

�سركة التاأمني العربية - الأردن

�سركة مع�سر لل�ستثمار والتجارة

�سركة الرو�سة لل�ستثمار والتجارة

جورج جاك خياط

فار�ض اإليا�ض املع�سر

�سركة �سهيل جميل املع�سر واإخوانه

حممد جعفر ال�سامي

�سركة رجائي املع�سر واإخوانه

- نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة العاملية للو�ساطة املالية
- ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة م�سانع الأجواخ الإردنية
- ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة العربية الدولية للفنادق

- رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة الباطون اجلاهز والتوريدات الإن�سائية

ل يوجد اأي ع�سويــــــــــات جمالــــــــ�ض اإدارة لدى اأي من ال�ســـــــركات 
امل�ساهمة العامة

عــــــ�سو جملـــــ�ض اإدارة البنـــــــك الأهــــــــلي الأردنــــــــــي وميثــــــلها
ال�سيد عماد يو�سف املع�سر

ل يوجد اأي ع�سويــــــــــات جمالــــــــ�ض اإدارة لدى اأي من ال�ســـــــركات 
امل�ساهمة العامة

ل يوجد اأي ع�سويــــــــــات جمالــــــــ�ض اإدارة لدى اأي من ال�ســـــــركات 
امل�ساهمة العامة

ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة الكهرباء الإردنية

- ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة م�سانع الأجواخ الأردنية وميثلها ال�سيد با�سم 
جميل املع�سر

- ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اأ�سا�ض لل�سناعات اخلر�سانية وميثلها ال�سيد 
خليل مكرم العلمي

- ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة م�سافات للنقل املتخ�س�ض وميثلها الدكتور 
مروان جميل  املع�سر

- ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة البطاقات العاملية وميثلها ال�سيد حممد 
عب�سي ذياب اأبو زيادة

- ع�ســــو جمل�ض اإدارة �ســـــــــــركة العـــــــربية الدوليــــــة للفنادق وميثــــــــــلها 
ال�سيد با�سم جميل املع�سر

- ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة املت�سدرة للأعمال وامل�ساريع وميثلها ال�سيد 
با�سم جميل املع�سر

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة املحفظة الوطنية للأوراق املالية

ع�سو جمل�ض اإدارة البنك الأهلي الأردين
وميثلها ال�سيد رفيق �سالح املع�سر

ع�سويات ال�سركات امل�ساهمة العامة
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ع�سويات جمال�ض الإدارة التي ي�سغلها ممثل اأع�ساء 
جمل�ض الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة

اإ�ســــــــــم العــــ�ســـــــــــــــو
مروان جميل املع�سر

ممثل �سركة �سهيل جميل املع�سر واإخوانه
رمزي �سالح املع�سر

ممثل �سركة رجائي املع�سر واأخوانه
نايف عزيز البقاعني

ممثل �سركة مع�سر لل�ستثمارات والتجارة
ر�سيد جودت الهباب

ممثل �سركة التاأمني العربية - الأردن
لوؤي ع�سام عرفات

ممثل �سركة الرو�سة لل�ستثمار والتجارة

اإ�سم �سابط ارتباط احلوكمة يف ال�سركة : طارق حكمت الرو�سان

ع�سو جمل�ض اإدارة /  البنك الردين الكويتي
ع�سو جمل�ض اإدارة /  �سركة الباطون اجلاهز والتوريدات الن�سائية

ع�سو جمل�ض اإدارة /  �سركة م�سافات للنقل املتخ�س�ض
رئي�ض جمل�ض اإدارة / �سركة املوارد ال�سناعية الأردنية

ع�سو جمل�ض اإدارة /  �سركة الدولية للفنادق وال�سواق التجارية

ل يوجد

ل يوجد

ل يوجد

ع�سويات ال�سركات امل�ساهمة العامة
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اأ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�ض الإدارة:

1- جلنة التدقيق
2- جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

3- جلنة احلوكمة
4- جلنة ادارة املخاطر

اأع�ساء جلنة التدقيق ح�سب قرار جمل�ض الإدارة بتاريخ 2018/4/26
1- حممد جعفر ال�ضامي

2- مروان جميل املع�ضر / ممثل �ضركة �ضهيل جميل املع�ضر واأخوانه
3- فار�س اإليا�س املع�ضر

4- نايف عزيز البقاعني / ممثل �ضركة مع�ضر لال�ضتثمارات والتجارة

اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ح�سب قرار جمل�ض الإدارة بتاريخ  2018/4/26
1- حممد جعفر ال�ضامي

2- رمزي �ضالح املع�ضر / ممثل �ضركة رجائي املع�ضر واإخوانه
3- لوؤي ع�ضام عرفات  / ممثل �ضركة الرو�ضة لال�ضتثمار والتجارة

اأع�ساء جلنة احلوكمة ح�سب قرار جمل�ض الدارة بتاريخ 2018/4/26
1- فار�س اليا�س املع�ضر
2- مروان جميل املع�ضر
3- ر�ضيد جودت الهباب

اأع�ساء جلنة ادارة املخاطر  ح�سب قرار جمل�ض الدارة بتاريخ 2018/4/26
1- جورج  جاك خياط

2- رمزي �ضالح املع�ضر
3- نايف عزيز البقاعني
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عدد اجتماعات كل من اللجان خلل العام وبيان الأع�ساء احلا�سرين
)1( جلنة التدقيق

ح�سر مندوب مدققي احل�سابات ال�سادة ارن�ست ويونغ اجتماعا واحدا مع اع�ساء جلنة 
التدقيق خلل العام دون ح�سور اي من ا�سخا�ض الدارة التنفيذية العليا يف ال�سركة

اجتماعاإ�سم ع�سو اللجنة
رقم )1(

اجتماع
رقم )2(

اجتماع
رقم )3(

اجتماع
رقم )4(

اجتماع
رقم )5(

اجتماع
رقم )6(

حممد جعفر ال�سامي

فار�ض اإليا�ض املع�سر

نايف عزيز البقاعني

مروان جميل املع�سر

)2( جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
اإ�سم ع�سو اللجنة
حممد جعفر ال�سامي

رمزي �سالح املع�سر
لوؤي ع�سام عرفات

2
2
2

عدد اجلل�سات

)3( جلنة احلوكمة

)4( جلنة اإدارة املخاطر

اإ�سم ع�سو اللجنة

اإ�سم ع�سو اللجنة

فار�ض اليا�ض املع�سر
مروان جميل املع�سر
ر�سيد جودت الهباب

جورج  جاك خياط
 رمزي �سالح املع�سر

نايف عزيز البقاعني

2
2
2

2
2
2

عدد اجلل�سات

عدد اجلل�سات
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اجتماعاإ�سم ع�سو اللجنة
رقم )1(

اجتماع
رقم )2(

اجتماع
رقم )3(

اجتماع
رقم )4(

اجتماع
رقم )5(

اجتماع
رقم )6(

با�سم جميل املع�سر

حممد جعفر ال�سامي

رمزي �سالح املع�سر

فار�ض اإليا�ض املع�سر

مروان جميل املع�سر

نايف عزيز البقاعني

جورج جاك خياط

لوؤي ع�سام عرفات

ر�سيد جودت الهباب

عدد اجتماعات جمل�ض الإدارة خلل العام مع بيان الأع�ساء احلا�سرين

رئي�س جمل�س االدارة
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ال�ضركة املت�ضدرة لالأعمال وامل�ضاريع امل�ضاهمة العامة املحدودة
القوائم املالية

31 كانون الأول 2019
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عضو يف مؤسسة إرنست ويونغ العاملية
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