اﻟﺸﺮﻛـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟﻜﻠﻮرﻳـﻦ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة
NATIONAL CHLORINE INDUSTRIES CO.LTD

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
واﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻠس اﻻدارة
ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 2019/12/31

ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل
أوﻻ ً

ﺛﺎﻧﯾﺎ ً

 :ﻗراءة وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .

 :ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  2019و ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻌﺎم

. 2020

ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  :ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ . 2019

راﺑﻌﺎ ً  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2019و اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ﺧﺎﻣﺳﺎ ً  :اﺑراء ذﻣﺔ رﺋﯾس واﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . 2019

ﺳﺎدﺳ ً  :اﻧﺗﺧﺎب ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  2020و ﺗﺣدﯾد اﺗﻌﺎﺑﮭم .
ﺎ

ﺳﺎﺑﻌﺎ ً  :أي ﻣوﺿوع ﺗﻘﺗرﺣﮫ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون .

اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة

ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠورﯾن
اﻟﺳﯾد  /ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق ﺣﻣد اﻟرواﺷدة  -رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻻدارة )ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻼوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (
اﻟﺳﯾد  /ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل أﺑو اﻟرب  -ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻻدارة
اﻟﺳﯾد  /ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﻗدورة  -ﻋﺿو
اﻟﺳﯾد  /زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﮭدي ﺧﻠﯾﻔﺔ  -ﻋﺿو
اﻟﺳﯾد  /ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑو اﻟرب  -ﻋﺿو
اﻟﺳﯾد  /ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌد  -ﻋﺿو و اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗدب
اﻟﺳﯾد  /طﮫ ﻓﻼح ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ اﻟرواﺷدة

 -ﻋﺿو

اﻟﺳﯾد  /اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺣﻣد اﺑو ﺻﺑﺎح  -ﻋﺿو
اﻟﺳﯾد  /ﺧﺎﻟد "ﻣﺣﻣد وﻟﯾد" ﺗوﻓﯾق زﻛرﯾﺎ  -ﻋﺿو

) ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ ﺳﻣﺎ دﻟﻔت
ﻟﻼﺳﺗﯾراد و اﻟﺗﺻدﯾر (
) ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺳوق ﻟﺗﻘدﯾم
ﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (
)ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻻﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺗﺟﺎرة
ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء و ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ (

ھﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻودا واﻟﻛﻠورﯾن ذ  .م  .م
) رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن (

اﻟﺳﯾد  /ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق اﻟرواﺷدة
اﻟﺳﯾد  /ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب
اﻟﺳﯾد  /ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ اﻷﺳﻌد
اﻟﺳﯾد  /ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﻗدورة
اﻟﺳﯾد  /اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺑو ﺻﺑﺎح

ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
أوﻻ ً :

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

ﺣﺿرات اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻻﻓﺎﺿل
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ وﺑﻌد ،
ﯾطﯾ��ﺏ ﻟ��ﻲ واﻋﺿ��ﺎء ﻣﺟﻠ��س اﻻدارة ان اﺷ��ﻛرﻛم ﻋﻠ��ﻰ ﺣﺿ��ورﻛم ﻻﺟﺗﻣ��ﺎﻉ اﻟﮭﯾﺋ��ﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ
اﻟﺳ�ﻧوﻱ ﻟﺷ��رﻛﺗﻛم و ارﺣ��ﺏ ﺑ��ﺎﻻﺧوة ﻣﻧ��دوﺏ ﻣراﻗ��ﺏ اﻟﺷ�رﻛﺎت وﻣ��دﻗﻘﻲ ﺣﺳ��ﺎﺑﺎت اﻟﺷ��رﻛﺔ
ﺷﺎﻛرا ً اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﮭودھم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ .
ﻟﻘد ﺗم اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج ﻟﻠﻣﺻ�ﺎﻧﻊ ﺑﻛﺎﻣ�ل طﺎﻗﺗﮭ�ﺎ ﺧ�ﻼل ﻋ�ﺎم  2019دون ان ﺗﺗوﻗ�ﻑ
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و ﺧطوط اﻻﻧﺗﺎج و ﺑطﺎﻗ�ﺔ اﻧﺗﺎﺟﯾ�ﺔ ﻣﺳ�ﺗﻣرة و ﺗﻠﺑﯾ�ﺔ طﻠﺑ�ﺎت و اﺣﯾﺗﺎﺟ�ﺎت اﻟﺳ�وﻕ
اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻧﺎ و ﺳوﻑ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓ�ﻲ ﻧﻔ�س اﻟطﺎﻗ�ﺔ
اﻻﻧﺗﺎﺟﯾ�ﺔ ﻣ�ﻊ اﻟﺗﻧ��وﻉ ﻓ�ﻲ اﻻﻧﺗ��ﺎج ﻧﺗﯾﺟ�ﺔ ﺗط�ور و ﺗﺣ��دﯾث ﺧط�وط اﻻﻧﺗ��ﺎج و ﺗﺧﻔ�ﯾﺽ ﻛﻠ��ﻑ
اﻻﻧﺗﺎج ﺣﯾث ﺑﻠﻐ�ت اﻟﻣﺑﯾﻌ�ﺎت ﻟﻌ�ﺎم  ( 11,996,365 ) 2019ﻣ�ن ﺟﻣﯾ�ﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟ�ﺎت ﻣﻘﺎرﻧ�ﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ  2018و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت )  ( 9,608,321دﯾﻧﺎر .
ھ�ذا ﻣ�ﻊ اﻟﻌﻠ�م ﺗ�م اﻟﻌ�دول ﻋ�ن ﻗ�رار ﺗﺣوﯾ�ل ﺻ�ﻔﺔ اﻟﺷ�رﻛﺔ ﻣ�ن ﺷ�رﻛﺔ ﻣﺳ�ﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ اﻟ��ﻰ
ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ . 2019/9/15
و ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم وﻓﻘﻧﺎ ﷲ و اﯾﺎﻛم ﻟﺧدﻣ�ﺔ ھ�ذا اﻟ�وطن اﻟﻐ�ﺎﻟﻲ ﻓ�ﻲ ظ�ل ﺣﺿ�رة ﺻ�ﺎﺣﺏ اﻟﺟﻼﻟ�ﺔ
اﻟﻣﻠك ﻋﺑدﷲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑن اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌظم ﺣﻔظﮫ ﷲ و رﻋﺎه .
و ﺷﻛرا ً .
ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق اﻟرواﺷدة
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻻدارة

1

ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻻدارة :

 . 1وﺻ��ف ﻻﻧﺷ��طﺔ اﻟﺷ��رﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳ��ﯾﺔ واﻣﺎﻛﻧﮭ��ﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾ��ﺔ وﺣﺟ��ﻡ اﻻﺳ��ﺗﺛﻣﺎر اﻟرﺃﺳ��ﻣﺎﻟﻲ
وﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ .








ﺗﺗﻣﺛل اﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛ�ﺔ واﻻﺳ�واﻕ اﻟﻣﺟ�ﺎورة ﻣ�ن اﻟﻣ�واد
اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ���ﺔ اﻻﺳﺎﺳ���ﯾﺔ ﻟﺧدﻣ���ﺔ اﻟﺻ���ﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ���ﺔ اﻻﺧ���رى و اﻟﻣﻧظﻔ���ﺎت وﻣﻧﺷ���ﺂت
وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه و ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓ�ﻲ ﻏ�ﺎﺯ اﻟﻛﻠ�ورﯾن و اﻟﺻ�ودا اﻟﻛﺎوﯾ�ﺔ
و ﺣﺎﻣض اﻟﮭﯾدروﻛﻠورﯾك و ھﺎﯾﺑو ﻛﻠوراﯾت اﻟﺻودﯾوم .
ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺛﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻌﮭﺎ وادارﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھو ﻓﻲ اﻟﻣوﻗر ﺟﻧوﺏ ﺷرﻕ ﻋﻣ�ﺎن
ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓ�ﻲ ﻧﮭﺎﯾ�ﺔ ﻋ�ﺎم  2019ﻣ�ﺎ ﻣﺟﻣوﻋ�ﮫ )  ( 86ﻣوظ�ف
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم و ﻻ ﯾوﺟد ﻓروع ﻟﻠﺷرﻛﺔ داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ او ﺧﺎرﺟﮭﺎ .
و ﻗد ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﺻ�ﻔﺔ اﻟﺷ�رﻛﺔ ﻣ�ن ﺷ�رﻛﺔ ﻣﺳ�ﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ اﻟ�ﻰ ﺷ�رﻛﺔ
ذات ﻣﺳ���ﺅوﻟﯾﺔ ﻣﺣ���دودة ﺑﻧ���ﺎءا ﻋﻠ���ﻰ ﻣواﻓﻘ���ﺔ اﻟﮭﯾﺋ���ﺔ اﻟﻌﺎﻣ���ﺔ ﻏﯾ���ر اﻟﻌﺎدﯾ���ﺔ ﺑﺗ���ﺎرﯾﺦ
 2019/4/13و ﺗ�م اﻟﻌ��دول ﻋ�ن ھ��ذا اﻟﻘ��رار ﺑﺗﺣوﯾ�ل ﺻ��ﻔﺔ اﻟﺷ��رﻛﺔ ﻣ�ن ﻗﺑ��ل ﻣﺟﻠ��س
اﻻدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ . 2019/9/15
ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟراﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ )  ( 22,437,773دﯾﻧﺎر.

 .2وﺻف ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وطﺑﯾﻌـﺔ ﻋﻣﻠﮭﺎ وﻣﺟﺎﻻت ﻧﺷﺎطﮭﺎ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻودا واﻟﻛﻠ�ورﯾن ذات اﻟﻣﺳ�ﺅوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣ�دودة واﻟﻣﻣﻠوﻛ�ﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣ�ل ﻟﻠﺷ�رﻛﺔ
اﻟوطﻧﯾ��ﺔ ﻟﺻ��ﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠ��ورﯾن ﺑراﺳ��ﻣﺎل ﻗ��دره ) (500,000ﺧﻣﺳ��ﻣﺎﺋﺔ اﻟ��ف دﯾﻧ��ﺎر وﻻ ﺗﺳ��ﺎھم
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷ�رﻛﺎت اﺧ�رى و ﻗ�د ﺗ�م اﺗﺧ�ﺎذ ﻗ�رار ﻟﻠﺗﺻ�ﻔﯾﺔ ﻋ�ﺎم  2019و ﺗ�م اﻟﻌ�دول ﻋ�ن
ﻗرار ﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﺎم وﻗد ﺑﺎﺷرت اﻻﻧﺗﺎﺝ اﻟﻔﻌﻠ�ﻲ ﺑداﯾ�ﺔ ﻋ�ﺎم  2003و ﺗﺗﻣﺛ�ل ﻣﺑﯾﻌ�ﺎت
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺯ اﻟﻛﻠورﯾن و اﻟﺻ�ودا اﻟﻛﺎوﯾ�ﺔ و ﺣ�ﺎﻣض اﻟﮭﯾ�دروﻛﻠورﯾك و ھ�ﺎﯾﺑو ﻛﻠوراﯾ�ت
اﻟﺻودﯾوم وﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣوﻗ�ﻊ اﻟﺷ�رﻛﺔ اﻻم ﻓ�ﻲ اﻟﻣ�وﻗر ﺟﻧ�وﺏ ﺷ�رﻕ ﻋﻣ�ﺎن ﻛﻣ�ﺎ
ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن )  ( 59ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ و ﺗ�دار اﻟﺷ�رﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ�ﺔ ﻣ�ن ﻗﺑ�ل
ﻧﻔس ادارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم  ،و ﻻﯾوﺟد ﻓروع اﺧرى ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺔ داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ او ﺧﺎرﺟﮭﺎ .
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 . 3ﺑﯾﺎن ﺑﺎﺳﻣﺎء اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة واﺳﻣﺎء و رﺗب اﺷﺧﺎﺹ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ذوﻱ اﻟﺳ�ﻠﻁﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻧﺑدة ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻋن ﻛل ﻣﻧﮭم .
أ -اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة و ﻧﺑذة ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻋن ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭم :
اﻟرﻗم

اﻻﺳم

اﻟﻣﻧﺻب

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾﻼد

1

ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق ﺣﻣد اﻟرواﺷدة
) ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل
و رﺋﯾس
ﻣﺟﻠس اﻻدارة
ﻣن ﻋﺎم
2017

1958

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس  2010 – 1988رﺋﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
اﻗﺗﺻﺎد  1986اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ
اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻌودي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
 - 2006اﻟﻰ اﻵن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻼوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺣﺎﻟﯾﺎ  ، :ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري
اﻻردﻧﻲ  ،ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻟﻣﻧﯾوم ) ارال (

2

ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

ﻋﺿو
و ﻧﺎﺋب رﺋﯾس
اﻟﻣﺟﻠس ﻣن
ﻋﺎم 2017

1976

ﺷرﻛﺔ ﻗﺑس ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت – اﻟدوﺣﺔ ﻗطر ﻣن
ﻋﺎم  – 1996ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷن و ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗﺎﻟﻲ
 98 – 96ﻣﺷرف ادارة اﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ,
 2000 – 98ﻣدﯾر اﻟﻌﻘود ﻟﻠﺷرﻛﺔ ,
 2002 – 2000اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ,
 – 2002ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻵن ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
ﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑس ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻻﺑﯾض
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ  ،ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة
ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ

3

اﻟﻣؤھﻼت
اﻟﻌﻠﻣﯾﮫ

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ادارة اﻋﻣﺎل
1996

اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

اﻟرﻗم

اﻻﺳم

اﻟﻣﻧﺻب

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾﻼد
1947

3

ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﻗدورة

ﻋﺿو ﻣن ﻋﺎم
2017

4

ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑو اﻟرب

ﻋﺿو ﻣن ﻋﺎم
2017

1933

5

زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﮭدي ﺧﻠﯾﻔﺔ

ﻋﺿو ﻣن ﻋﺎم
2017

1941

6

ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌد

ﻋﺿو ﻣن ﻋﺎم
 2017و ﻣدﯾر
ﻋﺎم ﻣﻧﺗدب ﻣن
ﻋﺎم 2017

1969

4

اﻟﻣؤھﻼت
اﻟﻌﻠﻣﯾﮫ
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ادارة اﻋﻣﺎل
1969
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ادارة
اﻧﺗﺎج 1973

اﻟﺧﺑرات

ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ اﻻﺗﺣﺎد
ﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺑﻎ ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﻣﺟﻠس ادارة
اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻋﺿو ﺳﺎﺑق
ﻣﺟﻠس ادارة اﻻﺗﺣﺎد ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
واﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ -ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﻣﺟﻠس ادارة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻛﺑرﯾت اﻻردﻧﯾﺔ
)ﺟﯾﻣﻛو ( ,رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ ﻣدﯾرﯾن ﺷرﻛﺔ
ﻗدورة ﻟﻼﻟﺑﺳﮫ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ ﺷﯾﺦ
اﻟزﯾت ) ﻟﻠﻣواد اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ ( – ﻣدﯾر ﻋﺎم
ﺷرﻛﺔ ﺗﯾم ﻟﻠﺗورﯾدات ﻓﻲ ﻣﺻر ,ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﺿو
ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻻردﻧﯾﺔ.
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس  1958 – 1956ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﺎت
ھﻧدﺳﺔ
ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت ﻣن  1967 – 1958ﻣدﯾر ﻋﺎم
ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣن – 1967
1956
 1972ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﮭد
ﺑوزوﯾر ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت  1990 -1972ﻣدﯾر
ﻋﺎم و ﺷرﯾك ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺟﺎﺳم ﺑن ﺧﺎﻟد
ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت  – 1990اﻟﻰ اﻵن ﻣدﯾر ﻋﺎم و
ﺷرﯾك ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﺎﻟد ﺑن اﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي
ﻟﻠﺗﺟﺎرة و اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس
ادارة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ .
ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺣﻘوق  -ﻣؤﺳس و ﺷرﯾك رﺋﯾس ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﺧﻠﯾﻔﺔ
1971
ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة
 رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن ﻟﺷرﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﺟﻠون اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
 رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔاﻟﻣﺣﺎﻣﯾﯾن
 رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﺑﺎد اﻟرﺣﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻠطاﻟﺧﯾرﯾﺔ
 ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔاﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻻردن
 اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ رواد اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻋﺿو اﻟﻣﻣﯾزﯾن ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎداﻻردﻧﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس  1997 – 1994ﻣﺣﺎﺳب اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﯾوط اﻟﻧﺎﯾﻠون 2000 – 1997
1991
رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻻردﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻟﻠﺷﺑك اﻟزراﻋﻲ -2000
 2007ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ و اداري2011 – 2007
ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻧﯾﺎت – 2011ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻵن ﻣدﯾر
ﻋﺎم و ﺷرﯾك ﻟﺷرﻛﺔ آرﻛو أس ﻟﻠﺗﺟﺎرة
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟرﻗم

اﻻﺳم

اﻟﻣﻧﺻب

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾﻼد
1951

اﻟﻣؤھﻼت
اﻟﻌﻠﻣﯾﮫ
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ھﻧدﺳﺔ
ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
1976

ﺑﻛﺎﻟورﯾس
ﺗﻣوﯾل
و ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
1988

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ  MPESﻣﻧذ ﻋﺎم – 2014
 ، 2017اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺑﯾت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻردن  ، 2013 – 2010اﻟرﺋﯾس
اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – 2006 ABCI
 2010ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﻧك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 2009 - 2006 ABC
 ,اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟداﺋرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻣﺻري اﻟﻌرﺑﻲ  -اﻷردن ،2006 - 2004
اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟداﺋرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧك اﻷردﻧﻲ
اﻟﻛوﯾﺗﻲ 2003 ، 2004 – 2003
رﺋﯾس اﻟﻣﺗداوﻟﯾن و اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻌرﺑﻲ اﻻردﻧﻲ  ، 2003 – 1992ﻣﺳﺎﻋد
ﻣدﯾر اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺳﯾﺗﻲ ﺑﺎﻧك ، 1992 – 1990
رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔورﻛس اﻻردن و ﻋﺿو
ﻣؤﺳس ﻣن ﻋﺎم , 1994ﻣﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻣﻌﮭد
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻔرغ – 2004
2006
اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس إدارة ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺣﺎﻟﯾﺔ :
ﯾﺷﻐل ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اداره ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اوﻓﺗك اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  ، ،ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اداره
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎرة ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن  ، ،ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة
 ) MEPSﻓﻠﺳطﯾن (  ,ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ
اﻻردﻧﻲ  ، ,اﻟﺷرﻛﮫ اﻻدارﯾﮫ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﮫ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﮫ ،ﺗﻛﯾﺔ أم ﻋﻠﻲ،
دار اﺑو ﻋﺑد ﷲ  ،و ﻗد ﺷﻐل ﻓﻲ اﻻﻋوام
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻓﻲ  :ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻠك طﻼل
ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرة ﺳﻣﯾﺔ  ،اﻟﺑﻧك
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ  ،ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن .

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻋﻠوم
1975

 1990 – 1983ﻣﺳؤول اول ﻓﻲ داﺋرة
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟوطﻧﻲ
 1994 – 1992ﻣدﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
اﻻردﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ
 2001 – 1994ﻣدﯾر ﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
اﻟﻘﺎھرة ﻋﻣﺎن
 2013 – 2001ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﯾر ﻋﺎم
اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت و اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻧك
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ
 – 2013اﻟﻰ اﻵن ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻛﺎت و
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت و اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻌرﺑﻲ
 – 2015اﻟﻰ اﻵن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﻧوب ﻟﻼﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت

7

طﮫ ﻓﻼح ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ اﻟرواﺷدة

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل
ﺷرﻛﺔ ﺳﻣﺎ دﻟﻔت
ﻟﻼﺳﺗﯾراد و
اﻟﺗﺻدﯾر
ﻣن ﻋﺎم 2017

8

ﺧﺎﻟد " ﻣﺣﻣد وﻟﯾد" ﺗوﻓﯾق زﻛرﯾﺎ

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل
ﺷرﻛﺔ اﻻﻟﻔﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺗﺟﺎرة
ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء و
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻣن ﻋﺎم 2017

1966

9

اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺣﻣد اﺑو ﺻﺑﺎح

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل
ﺷرﻛﺔ ﻧﻘطﺔ
اﻟﺳوق ﻟﺗﻘدﯾم
ﺧدﻣﺎت
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣن ﻋﺎم 2017

1953

5

اﻟﺧﺑرات
 1990 – 1980رﺋﯾس اﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺷرﻛﺔ ﺷﺑﯾﻼت و ﺑدران و ﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﮭﻧدﺳﻲ
 2004 – 1990ادارة ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ
اﻻﻧﺗﺎج و اﻟطﺎﻗﺔ و اﻟﻣﯾﺎه ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوﺗﺎس
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 2008 – 2004ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ
ﻣﺎﻏﻧﯾﺳﯾﺎ اﻻردن
 2011 – 2005ﻣدﯾر ﻣﺻﻧﻊ اﻟﻣﻠﺢ –
ﻏور اﻟﺻﺎﻓﻲ
 2017 – 2009ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻟﻣﻧﯾوم

اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم  2019و ﻧﺑذة ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻋن ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭم :
 -ﻻ ﯾوﺟد

6

ب  -اﺳﻣﺎء ورﺗب اﺷﺧﺎص اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ و ﻧﺑذة ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻋن ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭم :
اﻟﺮ ﻗﻢ

اﻻﺳم

اﻟﻣﺳﻣﻰ
اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻣدﯾر ﻋﺎم
ﻣﻧﺗدب ﻣن ﻋﺎم
2017

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾﻼد
1969

اﻟﻣؤھﻼت
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
1991

1952

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ھﻧدﺳﺔ
ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
 1972دﺑﻠوم
ﻋﺎﻟﻲ 1977
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ +
دﺑﻠوم ﺗﺣﻠﯾل
اﻧظﻣﺔ
و ﺑرﻣﺟﺔ
ﻛﻣﺑﯾوﺗر
1988
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
1998

1

ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﻌد

2

ﺣﺳن رﺟب ﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ

ﻣدﯾر اﻟﻣﺻﻧﻊ
ﻣن ﻋﺎم 2005

3

وﺣﯾد ﻣوﺳﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻧﺑﺎھﯾن

ﻣدﯾر اﻟداﺋرة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﻋﺎم 2005

1963

4

ﻣراد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣود ﺣﻣوﺿﮫ

ﻣدﯾر داﺋرة
اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ
ﻣن ﻋﺎم 2016

1975

7

اﻟﺧﺑرات
 1997 – 1994ﻣﺣﺎﺳب اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﯾوط اﻟﻧﺎﯾﻠون 2000 – 1997
رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻻردﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻟﻠﺷﺑك اﻟزراﻋﻲ -2000
 2007ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ و اداري– 2007
 2011ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻻردﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻧﯾﺎت – 2011ﻟﻐﺎﯾﺔ
اﻵن ﻣدﯾر ﻋﺎم و ﺷرﯾك ﻟﺷرﻛﺔ آرﻛو أس
ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
 1994 – 1975ﻣﮭﻧدس ﻣﺷروع و ﻣدﯾر
ﻣﺷروع ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻧﺗﺎج اﻟﺣواﻣض واﻟﻛﺣول
ﻓﻲ اﻟﻌراق و رﺋﯾس ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ
ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻌراق ,
 2002 – 1998ﻣدﯾر ﻣﺻﻧﻊ ﺷرﻛﺔ
اﻟﻛوﺛر ﻟﻠﻣﯾﺎه
 1996 – 1990رﺋﯾس ﻗﺳم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻻردﻧﯾﺔ ﻟﻼدوات اﻟﺻﺣﯾﺔ،
 2005 – 1997ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ و اداري
ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

 2007 – 1999ﻣدﻗق ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى
دﯾوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻردﻧﻲ ،
 2008 – 2007ﻣدﻗق داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟﻣﻧﯾوم آرال ،
 2012 – 2008ﻣدﻗق داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻻردﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻوف اﻟﺻﺧري ،
 2016 –2012ﻣﺷرف ﻗﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣدارس رواد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﺣدى
ﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺟﺎدي اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،
 2016ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺷرﻛﺔ رﯾﺎن ﻟﻠوﻛﺎﻻت
اﻟﺑﺣرﯾﺔ

اﻻﺳم

اﻟﺮﻗﻢ
5

ﻣﻧﺻب ﺷﺎﻏر

6

ﻣﻧﺻب ﺷﺎﻏر

7

ﻣﻧﺻب ﺷﺎﻏر

اﻟﻣﺳﻣﻰ
اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻣدﯾر داﺋرة
ﺗﺎﻛﯾد اﻟﺟودة

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾﻼد
-

ﻣدﯾر داﺋرة
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و
اﻟﺗﺳوﯾق
ﻣدﯾر اﻟداﺋرة
اﻻدارﯾﺔ

اﻟﺧﺑرات

اﻟﻣؤھﻼت
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
-

-

-

-

-

-

-

-

اﺳﻣﺎء ورﺗب اﺷﺧﺎص اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم  2019و ﻧﺑذة ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﻋن ﻛل واﺣد :
اﻟرﻗم

اﻻﺳم

1

ﻛﻔﺎح ﺳﻌﯾد ﻧﺎدر اﺑو اﻟرب

اﻟﻣﻧﺻب
و ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ
ﻣدﯾر داﺋرة
ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟودة
اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣن
2019/7/27

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾﻼد
1984

اﻟﻣؤھﻼت
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ

اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻛﯾﻣﺎء
2006

 2010-2007ﺑﺎﺣث ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟدى
ﺷرﻛﺔ ادوﯾﺔ اﻟﺣﻛﻣﺔ .
 2011 – 2010ﻣﺷرف ﺗطوﯾر
اﻧﺗﺎج ﻟدى ﻧﺎرﺗﯾك اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
 2013 – 2012ﻣﺷرف اﻧﺗﺎج و
ﻣراﻗب ﺟودة ﻟدى ﺳﺎﻓﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات
 2015 – 2013ﻣﺳؤول ﻗﺳم
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟدى ﺷرﻛﺔ ﻧﮭر اﻻردن
اﻟدواﺋﯾﺔ
 2017 – 2015ﻣدﯾر اﻧﺗﺎج و
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟدى ﻣﺻﻧﻊ دوﻛس
اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ

 .4ﺑﯾﺎن ﺑﺎﺳﻣﺎء ﻛﺑﺎر ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻻﺳﮭم اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ وﻋدد اﻻﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻛل
ﻣﻧﮭم واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل  %5ﻓﺎﻛﺛر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ


و ﻗد ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﺷرﻛﺔ
ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 2019/4/13و ﺗم اﻟﻌدول ﻋن ھذا اﻟﻘرار ﺑﺗﺣوﯾل ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس
اﻻدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ . 2019/9/15

اﻟرﻗم

اﻻﺳم

1
2

ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﺑو اﻟرب
ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

ﻋدد اﻻﺳﮭم ﻓﻲ
2019/12/31
14,880,379
1,273,699

8

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
%74.402
%6.418

ﻋدد اﻻﺳﮭم ﻓﻲ
2018/12/31
14,880,379
1,283,699

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
% 74.402
% 6.418

 . 5اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺿﻣن ﻗﻁﺎﻉ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ واﺳواﻗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣ�ن اﻟﺳ�وق
اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻻﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﺣﺎﻓظت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣ�ن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ�ﺔ اﻟﺷ�دﯾدة
ﻣن ﻗﺑ�ل اﻟﻣﺻ�ﻧﻊ اﻟﻣﺣﻠ�ﻲ اﻵﺧ�ر و اﻟﺷ�رﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺧﻠ�ﯾﺞ وﻣﺻ�ر  ،و ﻋﻠ�ﻰ اﻟ�رﻏم ﻣ�ن
اﻻوﺿ��ﺎﻉ اﻟﺳ��ﺎﺋدة ﻓ��ﻲ اﻟﻣﻧﻁﻘ��ﺔ اﻻ ان اﻟﺷ��رﻛﺔ ﺯادت ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭ��ﺎ اﻟﺗﺻ��دﯾرﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾ��ﺔ و اﺻ��ﺑﺢ
اﻟﺣﺻﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻻﺳواق ﻣﺣﻠﯾﺎ و ﺧﺎرﺟﯾﺎ .

 .6درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣوردﯾن ﻣﺣددﯾن و او ﻋﻣﻼء رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣﺣﻠﯾﺎ َ وﺧﺎرﺟﯾﺎ ً
أ ( اﻟﻣوردﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾن

اﻟرﻗم اﺳم اﻟﻣورد
1
2
3
4

ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻻردﻧﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻔﺎة اﻟﺑﺗرول اﻻردﻧﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻻردﻧﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوﺗﺎس اﻻردﻧﯾﺔ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
% 61
%9
%3
%2

ب ( اﻟﻌﻣﻼء اﻟرﺋﯾﺳﯾن
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
% 55
%4
%3
%2
%2

اﻟرﻗم اﺳم اﻟﻌﻣﯾل
ﺷرﻛﺔ ﺑروﻣﯾن اﻻردن
1
ﺷرﻛﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ
2
ﺷرﻛﺔ اﻟرﯾﺎض ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧظﻔﺎت
3
ﺷرﻛﺔ ﺗﺷﻐﯾل و ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺳﻣرا
4
ﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻔﺎة اﻟﺑﺗرول اﻻردﻧﯾﺔ
5

9

 . 7ﻻﯾوﺟد أي ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ او اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ او أي ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن و اﻻﻧظﻣﺔ او ﻏﯾرھﺎ .
 .ﻻ ﯾوﺟد ﺑراءات اﺧﺗراع او ﺣﻘوق اﻣﺗﯾﺎز ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .
 . 8اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ او اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ او ﻏﯾرھﺎ ﻟﮭﺎ اﺛر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻣل
اﻟﺷرﻛﺔ او ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ او ﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ

ﺗﻘ�وم اﻟﺷ�رﻛﺔ ﺑﺗﻁﺑﯾ�ق ﻣﻌ�ﺎﯾﯾر اﻟﺟ�ودة اﻟدوﻟﯾ�ﺔ وﺗﻁﺑﯾ�ق ﻧظ�ﺎم ادارة اﻟﺟ�ودة رﻗ�م / 9001
 2018و ﻧظ��ﺎم اﻟﺟ��ودة رﻗ��م  2018 / 14000اﻟﺧ��ﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺋ��ﺔ ﻛوﻧﮭ��ﺎ ﺣ��ﺎﺋﺯة ﻋﻠ��ﻰ ﻫ��ﺫﻩ
اﻟﺷﮭﺎدات و ﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ . 2018 / 45001
ﻛﻣﺎ ان ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎء و اﻟﻣﺣروﻗ�ﺎت اﻟﻣﺗواﺻ�ﻝ ﯾﻔﻘ�د اﻟﺷ�رﻛﺔ اﻟﻘ�درة ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺗﻧ�ﺎﻓﺱ
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ او اﻻﺳواق اﻟﻣﺟﺎورة .

 . 9اﻟﮭﯾﻛ���ل اﻟﺗﻧظﯾﻣ����ﻲ ﻟﻠﺷ����رﻛﺔ وﻋ���دد ﻣوظﻔﯾﮭ����ﺎ وﻓﺋ����ﺎت ﻣ���ﺅھﻼﺗﮭﻡ و ﺑ����راﻣﺞ اﻟﺗﺎھﯾ����ل
و اﻟﺗدرﯾب ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.

أ – اﻟﮭﯾﻛ������������������������������������������������������ﻝ اﻟﺗﻧظﯾﻣ������������������������������������������������������ﻲ ﻟﻠﺷ������������������������������������������������������رﻛﺔ
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أ  -اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻠﻮرﻳﻦ
) ( NCI

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ

اﻣﲔ ﺳﺮ ﳎﻠﺲ اﻻدارة

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﳉﻨﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻻﻧﺘﺎج
ﳉﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﳉﻨﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﳌﺒﻴﻌﺎت و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳊﺴﺎﺑﺎت
ﻣﺴﺆول ﺷﺆون اﳌﺴﺎﳘﲔ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت

اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﳎﻠﺲ اﻻدارة

رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻻدارة

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﳉﻮدة

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﻨﻊ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ

اﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﳉﻨﺔ اﳌﻜﺎﻓﺎت و اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت
ﳉﻨﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ

داﺋﺮة اﳌﻮاد و اﳌﺸﱰﻳﺎت

ﳉﻨﺔ ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﺳﻜﺮﺗﲑ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﻨﺪوب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻻداري ﳌﺪﻳﺮ اﳌﺼﻨﻊ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻻﻧﺘﺎج
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﲣﻄﻴﻂ و ﺿﺒﻂ اﻻﻧﺘﺎج

داﺋﺮة اﳍﻨﺪﺳﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻻﻻت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ب  -ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻم ﻓﻲ  (86) 2019/12/31ﻣ ﺎ
وظﻔ ً و اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)  ( 59ﻣوظﻔﺎ ً
ج – ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣﺳب ﻣؤھﻼﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
دﺑﻠوم
ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
دون اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد
اﻟﻣوظﻔﯾن

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠورﯾن ﻟﻠﺻودا واﻟﻛﻠورﯾن
ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن
11
28
4
7
12
8
32
43
59
86

اﻟﻣﺟﻣوع
39
11
20
75
145

د  -ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺎھﯾل واﻟﺗدرﯾب ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ -:
اﻟرﻗم

1
2

اﺳم اﻟدورة

ورﺷﺔ ﻋﻣل ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻻﻓﺻﺎح اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻐﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ  - XBRLﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ ھﯾﺋﺔ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺣرﯾق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ

ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن

3

1

 . 10اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﮭﺎ .
ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرﺿت ﻟﮭﺎ اﻟﺷ�رﻛﺔ او ﻣ�ن اﻟﻣﻣﻛ�ن ان ﺗﺗﻌ�رﺽ اﻟﺷ�رﻛﺔ ﻟﮭ�ﺎ ﺧ�ﻼل اﻟﺳ�ﻧﺔ
اﻟﻼﺣﻘﺔ أو ﻟﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺎدي ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳوى اﻗﻔﺎل اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ و اﻟﻌراق و ﻟﺑﻧ�ﺎن و ارﺗﻔ�ﺎع
ﺗﻛﻠﻔ��ﺔ اﻟﻧﻘ��ل اﻟ��ﻰ ھ��ﺫﻩ اﻟﺑﻠ��دان ﺑﺳ��ﺑب اﻷزﻣ��ﺎت اﻟﺗ��ﻰ ﺗﻣ��ر ﺑﮭ��ﺎ اﻟﻣﻧطﻘ��ﺔ ﺑﺷ��ﻛل ﻋ��ﺎم ﻣﻣ��ﺎ ﯾﺟﻌ��ل
أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر و اﯾران و ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺻﯾن .
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 . 11اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﺷ�رﻛﺔ ووﺻ�ﻑ ﻟﻼﺣ�داﺙ اﻟﻬﺎﻣ�ﺔ اﻟﺗ�ﻲ ﻣ�رت ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺷ�رﻛﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم . 2019
ﺑﻠ��ﻎ ﺣﺟ��م ﻣﺑﯾﻌ��ﺎت اﻟﺷ��رﻛﺔ ﻟﻌ��ﺎم  2019ﻣ��ﺎ ﻣﺟﻣوﻋ�ﺔ )  ( 11,996,365دﯾﻧ��ﺎر اﻛﺛ��ر ﻣ��ن
 % 24.5ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻋن ﻋﺎم  2018وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻻﻧﺗﺎج ھذا اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾ�ﻊ ﻣﻧﺗﺟ�ﺎت اﻟﺷ�رﻛﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟطن :
اﻟﻣﺎدة
اﻟﺻودا اﻟﺳﺎﺋﻠﮫ ﺗرﻛﯾز % 32
اﻟﺻودا اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗرﻛﯾز % 50
ﻏﺎز اﻟﻛﻠورﯾن اﻟﺳﺎﺋل
ھﺎﯾﺑوﻛﻠوراﯾت اﻟﺻودﯾوم
ﺣﺎﻣض اﻟﮭﯾدروﻛﻠورﯾك
ﺻودا ﻗﺷور

ﻋﺎم  / 2019طن
46,203
4,847
9,137
23,608
6,501
ﺻﻔر

ﻋﺎم  / 2018طن
38,138
5,217
7,270
15,974
6,015
ﺻﻔر

أ ( اﻟﺻودا اﻟﻛﺎوﯾﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻌﻅم اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣن اﻟﺻ�ودا اﻟﻛﺎوﯾ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺷ�ﻛل ﺻ�ودا ﻛﺎوﯾ�ﺔ ﺳ�ﺎﺋﻠﺔ وﯾﺑ�ﺎع
ﻣﻌﻅﻣ��ﮫ ﻓ��ﻲ اﻟﺳ���وق اﻻردﻧ��ﻲ ﻟﻣﺻ���ﺎﻧﻊ اﻟﺻ��ﺎﺑون واﻟﻣﻧﻅﻔ��ﺎت واﻟزﯾ���وت وﻣﺻ��ﻔﺎة اﻟﺑﺗ���رول
وﺷرﻛﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾ�ﺔ وﺷ�رﻛﺔ اﻟﺑوﺗ�ﺎﺱ وﺷ�رﻛﺔ ﺑ�روﻣﯾن اﻻردن  /ﻣﻧطﻘ�ﺔ ﺣ�رة  ،اﻣ�ﺎ
اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮫ اﻟﻰ ﺻودا ﻗﺷور ﯾﺗوزع ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺳوق اﻻردﻧﻲ واﻟﺳوري و اﻟﻌراﻗﻲ
ب ( اﻟﻛﻠورﯾن
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﺑﻌﺔ آﻻف طن ﻛﻠورﯾن ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺧﻼﯾ�ﺎ ﺗﺗ�وزع ﻋﻠ�ﻰ
اﻟﺷﻛل آﻻﺗﻲ -:
 ﻛﻠورﯾن ﺳﺎﺋل
 ﻛﻠورﯾن ﻹﻧﺗﺎج ﺣﺎﻣض اﻟﮭﯾدروﻛﻠورﯾك
 ﻛﻠورﯾن ﻹﻧﺗﺎج ھﺎﯾﺑو ﻛﻠوراﯾت اﻟﺻودﯾوم
وﺗم ﺑﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﻛﻠورﯾن اﻟﺳﺎﺋل ﻣﺣﻠﯾﺎ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق .
ج ( اﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد
) اﻟﺣﺎﻣض واﻟﮭﺎﯾﺑو ( ﻓﻘد ﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﺑﻌض اﻻﺳواق اﻟﻣﺟﺎورة .
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 . 12اﻷﺛر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛررة ﺣدﺛت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺗدﺧل
ﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﻻ ﯾوﺟد اي اﺛر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻛررة ﺣدﺛت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن
اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .

 . 13اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻼرﺑﺎح أواﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ و ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن و أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻻﺧﯾرة .
2017

2016

2015

اﻟﺑﯾــــــــــــــــــــﺎن

2018

2019

اﻻرﺑﺎح او
) اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ(
) ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ (

1,938,473
1,982,233

613,576

) (1,440,008

) ( 950,890

53,290

) ( 272,599

) ( 2,016,465

) ( 2,568,683

) ( 1,128,675

) ( 177,785

اﻻرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ

-

-

-

-

-

ﻧﺳﺑﺔ اﻻرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ

-

-

-

-

-

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﺳﻌﺎر اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

21,190,629

19,252,156

7,638,580

9,078,588

10,029,478

0.800

0.700

0.610

0.640

0.650

 .14ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرن ﻣﻊ ﻋﺎم .2018
اﻟﺑﯾـــــــــــــﺎن

ﻧﺳﺑﺔ دوران اﻟﺳﮭم
ﻋﺎﺋد اﻟﺳﮭم اﻟواﺣد ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر
اﻻرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﮫ ﻟﻼﺳﮭم
اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
راس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻰ راس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

ﻋﺎم 2019
% 1.200
% 9.7
% 12.3
% 9.1
% 65
% 5.9
% 35
% 53
% 57
% 163
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ﻋﺎم 2018
% 56
%6
% 4.3
% 3.2
% 74
% 6.8
% 25
% 47
% 50
% 193

 . 15اﻟﺗﻁ��ﻭراﺕ اﻟﻣﺳ��ﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣ��ﺔ ﻭاﻟﺧﻁ��ﺔ اﻟﻣﺳ��ﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷ��رﻛﺔ ﻟﻠﻌ��ﺎﻡ اﻟﻘ��ﺎدﻡ ﻭﺗﻭﻗﻌ��ﺎﺕ
ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ .

 – 1دراﺳﺔ و ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﺧرى و اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء دراﺳﺎت ﻟﺗرﺷﯾد ﺟزء ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن وزارة اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑطﺎﻗﺔ
ﺷﻣﺳﯾﺔ ﻗدرة  2ﻣﯾﺟﺎ واط و ھﻧﺎﻟك دراﺳﺎت ﻟزﯾﺎدة ھذه اﻟطﺎﻗﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗزوﯾد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻛﺎﻣل طﺎﻗﺗﮭﺎ  ،و ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﻌدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌﻣل
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻻﻧﺗﺎج و زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ھﻲ
ﻣﺷروع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ و ﻣﺷروع ﺗوﺳﻌﺔ اﻟﮭﺎﯾﺑو و ﻣﺷروع ﻗﺷور اﻟﺻودا و اﺳﺗﺑدال
اﻟﺧﻠﯾﺔ . C
 – 2ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻌﺎم 2020
ﻓﺗﺢ اﺳواق ﺟدﯾدة ﻣﺣﻠﯾﺔ و ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗوﺳﻌﺔ و
ﺗطوﯾر وﺣدات اﻻﻧﺗﺎج  ،اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗزوﯾد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ .

 .16ﻣﻘ��دار اﺗﻌ��ﺎﺏ اﻟﺗ��دﻗﻳق ﻟﻠﺷ��رﻛﺔ ﻭاﻟﺷ��رﻛﺎﺕ اﻟﺗﺎﺑﻌ��ﺔ ﻭاﺗﻌ��ﺎﺏ ﺃﻱ ﺧ��دﻣﺎﺕ اﺧ��رﻯ ﺗﻠﻘﺎﻫ �ﺎ
اﻟﻣدﻗق
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدﻗﯾق ﺣﺳ�ﺎﺑﺎت اﻟﺷ�رﻛﺔ اﻻم واﻟﺷ�رﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ�ﺔ اﻟﺳ�ﺎدة  /اﻟﻣﺟﻣوﻋ�ﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾ�ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ�ﺔ
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗدﻗﯾق ﻣﻌروﻓﺔ وذات ﺳﻣﻌﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ و ﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﮭم ﻟﺗ�دﻗﯾق ﺣﺳ�ﺎﺑﺎت اﻟﺷ�رﻛﺔ ﻓ�ﻲ
ﻋ��ﺎم  2019ﻣﻘﺎﺑ��ل اﺗﻌ��ﺎﺏ ﺳ��ﻧوﯾﻪ ﻣﻘ��دارھﺎ  7,500دﯾﻧ��ﺎر ﻏﯾ��ر ﺷ��ﺎﻣل اﻟﺿ��رﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﻣﺑﯾﻌ��ﺎت ) 6,000دﯾﻧ��ﺎر اﻟﺷ��رﻛﺔ اﻟوطﻧﯾ��ﺔ ﻟﺻ��ﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﻠ��ورﯾن  1,500دﯾﻧ��ﺎر ﻟﺷ��رﻛﺔ اﻟوطﻧﯾ��ﺔ
ﻟﻠﺻودا (  2,500دﯾﻧﺎر اﺳﺗﺷﺎرات ﺿرﯾﺑﺔ اﻟ�دﺧل )  1,500دﯾﻧ�ﺎر اﻟﺷ�رﻛﺔ اﻟوطﻧﯾ�ﺔ ﻟﺻ�ﻧﺎﻋﺔ
ﻟﻠﻛﻠ���ورﯾن و  1,000دﯾﻧ���ﺎر ﻟﻠﺷ���رﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ���ﺔ اﻟﺷ���رﻛﺔ اﻟوطﻧﯾ���ﺔ اﻟﺻ���ودا و اﻟﻛﻠ���ورﯾن ( اﺗﻌ���ﺎﺏ
اﺳﺗﺷﺎرات ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت  1,000دﯾﻧﺎر
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 .17ﺑﯾ��ﺎﻥ ﺑﻌ���دد اﻻوراﻕ اﻟﻣﺎﻟﯾ���ﺔ واﻟﻣﻣﻠوﻛ���ﺔ ﻣ��ﻥ ﻗﺑ���ﻝ أﻱ ﻣ���ﻥ اﻋﺿ���ﺎء ﻣﺟﻠ���ﺱ اﻻدارة و
أﻗﺎرﺑﮭم و أﺷﺧﺎص اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ و أﻗﺎرﺑﮭم و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﯾﻁر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ أﻱ ﻣ�ﻧﮭم
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .
أ  -ﺑﯾﺎن ﺑﻌدد اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻻﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة :
اﻻﺳم

اﻟرﻗم
1

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻼوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

2
3
4
5
6

و ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾد ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق اﻟرواﺷدة
ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑو اﻟرب
ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﻗدورة
زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻣﮭدي ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌد

7
8

9

ﺷرﻛﺔ ﺳﻣﺎ دﻟﻔت ﻟﻼﺳﺗﯾراد و اﻟﺗﺻدﯾر
ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾد طﮫ ﻓﻼح ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ
اﻟرواﺷدة
ﺷرﻛﺔ اﻻﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺗﺟﺎرة ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء
و ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ
ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾد ﺧﺎﻟد "ﻣﺣﻣد وﻟﯾد" ﺗوﻓﯾق
زﻛرﯾﺎ
ﺷرﻛﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺳوق ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾد اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺣﻣد اﺑو
ﺻﺑﺎح

اﻟﻣﻧﺻب

اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس
ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

اﻻردﻧﯾﺔ

ﻋدد اﻻﺳﮭم
2019/12/31
222,774

2018/12/31
222,774

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو

اﻻردﻧﯾﺔ
اﻻردﻧﯾﺔ
اﻻردﻧﯾﺔ
اﻻردﻧﯾﺔ
اﻻردﻧﯾﺔ
اﻻردﻧﯾﺔ

1,273,699
14,880,379
156,180
28,625
10,000

1,283,699
14,880,379
136,429
28,625
10,000

ﻋﺿو

اﻻردﻧﯾﺔ

20,000

20,000

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل
ﻋﺿو

اﻻردﻧﯾﺔ

10,000

10,000

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل
اﻻردﻧﯾﺔ

ﻋﺿو
ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

10,000

10,000

10,000

ــ

ب  -ﺑﯾﺎن ﺑﻌدد اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻗﺎرب اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة :
اﻟرﻗم

اﻻﺳم

1

ﻟﻣﻰ ﺣﺳﻧﻲ ﻓرﯾز ﺣﺳﯾن

2

ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷﯾد اﻟﺳﻌدي

ﻋدد اﻻﺳﮭم
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺻﻠﺔ
2018/12/31
2019/12/31
937
937
زوﺟ���ﺔ اﻟﺳ���ﯾد  /ﺑﺷ���ﯾر ﻣﺣﻣ���د ﻗ���دورة اﻻردﻧﯾﺔ
ﻋﺿو
378,506
378,506
زوﺟﺔ اﻟﺳﯾد  /ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب اﻻردﻧﯾﺔ
ﻋﺿو
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ج  -ﺑﯾﺎن ﺑﻌدد اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ :
اﻟرﻗم

اﻻﺳم

اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

اﻟﻣﻧﺻب

1

ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﻌد

اﻻردﻧﯾﺔ

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗدب

ﻋ���������دد اﻻﺳ���������ﮭم
2018/12/31
10,000

ﻋدد اﻻﺳﮭم
2019/12/31
10,000

ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ اوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﻗﻲ ﻣوظﻔﻲ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ .
د – ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ اوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻗﺎرب اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ .
ھـ  -اﺳﻣﺎء و ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة :
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻧوع اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

اﻻﺳم

اﻟﻣﻧﺻب

ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق ﺣﻣد اﻟرواﺷدة

رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس

ﻋدد اﻻﺳﮭم
ﻋدد اﻻﺳﮭم
2018/12/31 2019/12/31
222,774
222,774

و  -ﻻ ﯾوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل أﺷﺧﺎص اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ .
ز – ﻻ ﯾوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻗﺎرب اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة .
ح  -ﻻ ﯾوﺟد ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻗﺎرب اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ .
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 . 18اﻟﻣﺯاﯾﺎ واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ رﺋﯾﺱ وﺃﻋﺿ�ﺎء ﻣﺟﻠ�ﺱ اﻹدارﺓ وﺃﺷ�ﺧﺎﺹ اﻹدارﺓ
اﻟﻌﻠﯾﺎ ذوي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﻔر واﻧﺗﻘﺎل داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .
أ – اﻟﻣﺯاﯾ�ﺎ و اﻟﻣﻛﺎﻓ��ﺎت اﻟﺗ��ﻲ ﯾﺗﻣﺗ�ﻊ ﺑﻬ��ﺎ ﻛ��ل ﻣ��ﻥ رﺋ�ﯾس و اﻋﺿ��ﺎء ﻣﺟﻠ��س اﻻدارة ﺧ��ﻼل
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :
اﻻﺳــــــــــــــــــــم
1

ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق ﺣﻣد اﻟرواﺷدة

2
3
4
5
6
7

ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑو اﻟرب
ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﻗدوره
زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﮭدي ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌد
طﮫ ﻓﻼح ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ اﻟرواﺷدة
ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ ﺳﻣﺎ دﻟﻔت
اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺣﻣد اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻻﻟﻔﯾﺔ
ﺧﺎﻟد "ﻣﺣﻣد وﻟﯾد" ﺗوﻓﯾق زﻛرﯾﺎ
ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺳوق
اﻟﻣﺟــــــــــــﻣوع

8
9

ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد
ﻟﻼوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس
ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو
ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

ﻣﻛﺎﻓﺎت ﻋن
ﻋﺎم
2019
5,000

ﻧﻔﻘﺎت ﺳﻔر
-

ﺑدل ﺗﻧﻘﻼت
ﻋن ﻋﺎم
2019
7,500

اﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣزاﯾﺎ
اﻟﺳﻧوﯾﺔ
12,500

اﻟﻣﻧﺻب

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

-

2,000
7,500
7,500
7,500
7,500

7,000
5,000
12,500
12,500
12,500
12,500

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

5,000

-

7,500

12,500

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

5,000

-

7,500

12,500

45,000

-

54,500

99,500

 -و ﻗد ﻋﻘد ﻣﺟﻠس اﻻدارة  9اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﮫ 2019
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ب  -اﻟﻣﺯاﯾ���ﺎ ﻭ اﻟﻣﻛﺎﻓ���ﺎﺕ اﻟﺗ���ﻲ ﯾﺗﻣﺗ���ﻊ ﺑﻬ���ﺎ اﺷ���ﺧﺎﺹ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾ���ﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾﺫﯾ���ﺔ ﻭ اﻻﺷ���ﺧﺎﺹ
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻠﯾن ﻣن اﻻدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم : 2019
اﻻﺳم

اﻟرﻗم

اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ

اﻟراﺗب
اﻟﺳﻧوي

1

ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﻌد

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗدب

47,040

راﺗب
اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
و اﻟراﺑﻊ
ﻋﺷر
-

1,190

1

ﺣﺳن رﺟب ﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ

ﻣدﯾر اﻟﻣﺻﻧﻊ

25,205

4,230

-

960

2

وﺣﯾد ﻣوﺳﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻧﺑﺎھﯾن

اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

20,805

3,946

310

3,340

28,401

4

ﻣراد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣود ﺣﻣوﺿﮫ

ﻣدﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ

11,477

1,987

-

1,260

14,724

5

ﻛﻔﺎح ﺳﻌﯾد ﻧﺎدر اﺑو اﻟرب

ﻣدﯾر ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟودة
) ﻣﺳﺗﻘﯾل (

8,805

1,470

-

1,020

11,295

6

ﻣﻧﺻب ﺷﺎﻏر

ﻣدﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

-

-

-

-

-

7

ﻣﻧﺻب ﺷﺎﻏر

اﻟﻣدﯾر اﻻداري

-

-

-

-

-

-

113,332

11,633

1,500

14,112

140,577

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺳﻔر
اﻟﺳﻧوﯾﺔ

اﻟﻌﻼوات
و اﻟﺑدﻻت

اﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣزاﯾﺎ
اﻟﺳﻧوﯾﺔ

7,532

55,762
30,395

 . 19اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . 2019
اﻟرﻗم
1
2
3
4
5
6
7
اﻟﻣﺟﻣوع

اﺳم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﺢ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻻھﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺟﻣﻌﯾﺔ اﺑﻧﺎء دﯾوان اﻟﻛرك
ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوﻗر اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
ﺟﻣﻌﯾﺔ ام ﺑطﻣﺔ
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻻردن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻣﺳﺟد اﻟﻣوﻗر
ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﺎﺗﻣﯾﺔ
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اﻟﻣﺑﻠﻎ
1,925
500
100
110
1,000
300
131
4,066

 . 20ﺑﯾ���ﺎﻥ ﺑ���ﺎﻟﻌﻘود واﻟﻣﺷ���ﺎرﯾﻊ واﻻرﺗﺑﺎﻁ���ﺎت اﻟﺗ���ﻲ ﻋﻘ���دﺗﮭﺎ اﻟﺷ���رﻛﺔ اﻟﻣﺻ���درﺓ ﻣ���ﻊ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ او اﻟﺷ�ﻘﯾﻘﺔ او اﻟﺣﻠﯾﻔ�ﺔ او رﺋ�ﯾﺱ ﻣﺟﻠ�ﺱ اﻻدارﺓ أو اﻋﺿ�ﺎء اﻟﻣﺟﻠ�ﺱ
واﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم او أي ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ او اﻗﺎرﺑﮭم .
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻰ اطراف ذو ﻋﻼﻗﺔ
اﻻﺳم
ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

 2019ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر
ﺻﻔر

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة

 2018ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر
280

 .21ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ .
أ – ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ :
* ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ادارة اﻟﺑﯾﺋﺔ رﻗم  14001ﺣﯾث اﻧﮭﺎ ﺣﺎﺋزة ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷﮭﺎدة
وﺗﻘوم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺟراءات ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻧﮭﺎ -:
 ﻣراﻓق اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣﺟﮭزة ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣﺟﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾ�د ﻣوﻗ�ﻊو ﺣﺟم اﻟﺗﺳرﯾب و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ازدﯾﺎد ﺣﺟم اﻟﺗﺳرﯾب ﻓﺎن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﯾﺗوﻗف اﻟﯾﺎ ً .
 اﻟﻣﺻ��ﻧﻊ ﻣﺟﮭ��ز ﺑﻌ��دة اﺣ��واﺽ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ��ﺔ اﻻﺳ��طواﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﻔ��ﺔ ﺣﯾ��ث ان ھ��ذه اﻻﺣ��واﺽ ﻟﮭ��ﺎاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻛﻠورﯾن اﻟﻣﺗﺳرب ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ً .
 ﺟﻣﯾ���ﻊ ﺧزاﻧ���ﺎت اﻟﺗﺧ���زﯾن اﻟﺧﺎﺻ���ﺔ ﺑ���ﺎﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ���ﺔ ﻣﺣﺎط���ﺔ ﺑﺟ���دران اﺳ���ﻣﻧﺗﯾﺔ ﻣﻘﺎوﻣ���ﺔﻟﻠﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت  ,ﺣﯾث ﺗﺣوي اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳرﺑﺔ و اﻋﺎدة ﺿﺧﮭﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ و ﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن
اﻟوﺻول اﻟﻰ ارﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻊ او اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة .
 ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺋﻲ و ﺑﺷ�ﻛل دوري و ﻣﺳ�ﺗﻣر ﻟدراﺳ�ﺔ اﻻﺛ�ر اﻟﺑﯾﺋ�ﻲ ﻓ�ﻲاﺟ��واء اﻟﻣﺻ��ﻧﻊ و اﻟﻣﻧ��ﺎطق اﻟﻣﺟ��ﺎورة و ﺑﺷ��ﻛل دوري  ,و ذﻟ��ﻙ ﻣ��ن ﺧ��ﻼل ﻓﺣوﺻ��ﺎت ﺑﯾﺋﯾ��ﺔ
دورﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﺟﮭﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدة .
 ﯾﺗم اﺻدار ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ و وﺿﻊ اﻟﯾﺔ و ﺟدول زﻣﻧ�ﻲ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾ�ذ و ذﻟ�ﻙ ﻟﻠﺳ�ﯾطرةﻋﻠﻰ اﻟظواھر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ ﺑﮭﺎ .
 اﻟﺷ��رﻛﺔ ﻣﺟﮭ��زة ﺑﺧط��ﺔ ط��وارئ ﻣﻌﺗﻣ��دة ﻣ��ن اﺟﮭ��زة اﻟ��دﻓﺎع اﻟﻣ��دﻧﻲ و ﯾ��ﺗم اﻟﺗﻧﺳ��ﯾق ﺳ��ﻧوﯾﺎﺑﺎﺟراء ﺗﻣﺎرﯾن وھﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﺟﮭزة اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ .
 اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣﺟﮭز ﺑﺧط اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﺧﺎص ﻣﻊ اﻻﺟﮭزة اﻻﻣﻧﯾﺔ و اﺟﮭزة اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲﺣﺎل ﺣدوث طوارئ او ﺣوادث ﻓوق ﺳﯾطرة اﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻊ .
 ﯾﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟﻠﺣراﺋق ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻛﻔﺎءة .20

 ﻣﺧطط اﻟﻣﺻﻧﻊ ﯾﺷﻣل ﺧطﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺳرﯾب اﻟﯾﺎ ﻛﺎﻧﻅﻣﺔ اﻟﺷ�ﻔط و اﻟرﻏ�وة و اﻟﺗرﺣﯾ�ل وﺧزاﻧﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎﻛﺔ و ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻔﺣص ﺑﺷﻛل دوري ﺑﺎﺷﻌﺔ . X
ب – ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ :
ﺗﺳ��ﺎھم اﻟﺷ��رﻛﺔ ﻓ��ﻲ اﻋ��داد وﺗﺎھﯾ��ل وﺗﺷ��ﻐﯾل ﺟ��زء ﻛﺑﯾ �ر ﻣ��ﻥ ﻣوﻅﻔﯾﻬ��ﺎ ﻣ��ﻥ ﺳ��ﻛﺎﻥ اﻟﻣﻧ��ﺎطﻕ
اﻟﻣﺟﺎورة ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﻌوﻧﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺣﺳب اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
وﺗﺷﺎرﻙ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣ�ﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛ�ل ﺑﺎﻟﺗﺑرﻋ�ﺎت ﻟﻌ�دد ﻣ�ﻥ اﻟﺟﻣﻌﯾ�ﺎت و اﻟﻣ�دارﺱ اﻟﻣوﺟ�ودة
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻠﻮرﻳﻦ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  17ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017

 - 1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﺣﻛﺎم ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و ﻗواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ .
اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺑﻧود ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وان
اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗﻌددة
اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻻدارة و ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت  ،ﻣﻣﺎ ﻋزز ﻣن أداء ادارة اﻟﺷرﻛﺔ و ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﻛﺎﻓﺔ
اﻻطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ .
 – 2اﺳﻣﺎء اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻠﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  2019و ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ
اذا ﻛﺎن اﻟﻌﺿو ﺗﻧﻔﯾذي او ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي و ﻣﺳﺗﻘل او ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل .
اﻟرﻗم

اﻻﺳم

اﻟﻣﻧﺻب

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس

اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺻﻔﺔ
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘل
ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

2

ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

3

ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﻗدورة

ﻋﺿو

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﺳﺗﻘل

4

ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑو اﻟرب

ﻋﺿو

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

5

زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﮭدي ﺧﻠﯾﻔﺔ

ﻋﺿو

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻣﺳﺗﻘل

6

ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌد

ﻋﺿو

ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

7

ﺷرﻛﺔ ﺳﻣﺎ دﻟﻔت ﻟﻼﺳﺗﯾراد و اﻟﺗﺻدﯾر

ﻋﺿو

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

8

ﺷرﻛﺔ اﻻﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺗﺟﺎرة ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء و
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ
ﺷرﻛﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺳوق ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻋﺿو

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

ﻋﺿو

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

9
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 – 3اﺳﻣﺎء ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن و ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﻣﻣﺛل ﺗﻧﻔﯾذي او ﻏﯾر
ﺗﻧﻔﯾذي و ﻣﺳﺗﻘل او ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

اﻟرﻗم

اﺳم اﻟﻣﻣﺛل اﻻﻋﺗﺑﺎري

1

ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق ﺣﻣد اﻟرواﺷدة

2

طﮫ ﻓﻼح ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ اﻟرواﺷدة

3

ﺧﺎﻟد "ﻣﺣﻣد وﻟﯾد" ﺗوﻓﯾق زﻛرﯾﺎ

4

اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺣﻣد اﺑو ﺻﺑﺎح

اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد
ﻟﻼوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺳﻣﺎ دﻟﻔت
ﻟﻼﺳﺗﯾراد
و اﻟﺗﺻدﯾر
ﺷرﻛﺔ اﻻﻟﻔﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺗﺟﺎرة ﻣواد
اﻟﺑﻧﺎء
و ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ
ﺷرﻛﺔ ﻧﻘطﺔ
اﻟﺳوق ﻟﺗﻘدﯾم
ﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

اﻟﺻﻔﺔ
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘل

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

 – 4اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻧﻔذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و اﺳﻣﺎء اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠوﻧﮭﺎ
اﻟرﻗم

اﻟﻣﻧﺻب
اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧدﺗب

اﻻﺳم
ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد

1

ﻣدﯾر اﻟﻣﺻﻧﻊ

ﺣﺳن رﺟب ﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ

2

ﻣدﯾر اﻟداﺋرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

وﺣﯾد ﻣوﺳﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻧﺑﺎھﯾن

3

ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ

ﻣراد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣود ﺣﻣوﺿﮫ

4

ﻣدﯾر داﺋرة ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟودة ) ﻣﺳﺗﻘﯾل (

ﻛﻔﺎح ﺳﻌﯾد ﻧﺎدر اﺑو اﻟرب

5

ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و اﻟﺗﺳوﯾق

ﻣﻧﺻب ﺷﺎﻏر

6

ﻣدﯾر اﻟداﺋرة اﻻدارﯾﺔ

ﻣﻧﺻب ﺷﺎﻏر
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 - 5ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺿوﯾﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻻدارة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ :
اﻟرﻗم اﻻﺳم

اﻟﻣﻧﺻب

1

ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق ﺣﻣد اﻟرواﺷدة
) ﻣﻣﺛل ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (

رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس

2

ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس

3

ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﻗدورة

ﻋﺿو

ﻋﺿوﯾﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻻدارة اﻟﺗﻲ
ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ اﻟﻌﺿو ﺣﺎﻟﯾﺎ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻼد
ﻟﻼوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري
اﻻردﻧﻲ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻟﻣﻧﯾوم ) ارال (
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻌرﺑﻲ اﻻردﻧﻲ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر
اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ

4

ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑو اﻟرب

ﻋﺿو

5

زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﮭدي ﺧﻠﯾﻔﺔ

ﻋﺿو

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر
اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻼﺳﺛﻣﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد

6

ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﻌد

ﻋﺿو

ﻻ ﯾوﺟد

7

طﮫ ﻓﻼح ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ اﻟرواﺷدة

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

ﻻ ﯾوﺟد

8

ﺧﺎﻟد "ﻣﺣﻣد وﻟﯾد" ﺗوﻓﯾق زﻛرﯾﺎ

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

9

اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺣﻣد اﺑو ﺻﺑﺎح

ﻋﺿو ﻣﻣﺛل

ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اوﻓﺗك اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ و ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎرة
ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻌرﺑﻲ اﻻردﻧﻲ و اﻟﺷرﻛﺔ اﻻدارﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة MEPS
) ﻓﻠﺳطﯾن (
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﻧوب
ﻟﻼﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت

24

 –6اﺳم ﺿﺎﺑط ارﺗﺑﺎط اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  :وﺣﯾد ﻣوﺳﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻧﺑﺎھﯾن
 – 7اﺳﻣﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻻدارة :
 – 1ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ
 – 2ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق
 - 3ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
 – 4ﻟﺟﻧﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻠﺟﺎن اﻻﺧرى :
 - 1اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
 - 2ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
 - 3ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
 - 4ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
 - 8اﺳم رﺋﯾس و اﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق و ﻧﺑذة ﻋن ﻣؤھﻼﺗﮭم و ﺧﺑراﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣور اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟرﻗم
1

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻻﺳم
رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺣﻣد
اﺑو ﺻﺑﺎح
اﻟﺗدﻗﯾق

اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺑرات
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
 ﻣﺳؤول اول ﻓﻲ داﺋرةﻋﻠوم
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻛوﯾت اﻟوطﻧﻲ
 ﻣدﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺑﻧكاﻻردﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ
 ﻣدﯾر ﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻘﺎھرةﻋﻣﺎن
 ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت و اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻧك
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ اﻻردﻧﻲ
 ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﺗﺳﮭﯾﻼتو اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻌرﺑﻲ اﻻردﻧﻲ
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اﻟرﻗم
2

3

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻻﺳم
زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﮭدي
ﻋﺿو
ﺧﻠﯾﻔﺔ

ﻋﺿو

اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺑرات
ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺣﻘوق  -رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن ﻟﺷرﻛﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺟﻠون اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
 رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﺑﺎد اﻟرﺣﻣناﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﺻﻧدوقﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ
اﻻردن
 ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻠط اﻟﺧﯾرﯾﺔ

ﺧﺎﻟد "ﻣﺣﻣد وﻟﯾد" ﺗوﻓﯾق ﺑﻛﺎﻟورﯾس
زﻛرﯾﺎ
ﺗﻣوﯾل
و ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

 30ﻋﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺧزﯾﻧﺔ و اﺳواق
رأس اﻟﻣﺎل و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ،اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻻوﺳط ﻟﺧدﻣﺎت
اﻟدﻓﻊ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺷرﻛﺔ ﺑﯾت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﻧك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،
ﻣدﯾر ﺗﻧﻔﯾذي ﺳﺎﺑق ﻟداﺋرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ
اﻟﺑﻧك اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺻري اﻟﻌرﺑﻲ
و اﻟﺑﻧك اﻻردﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ
رﺋﯾس اﻟﻣﺗداوﻟﯾن و اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺳﯾﺗﻲ
ﺑﻧك  ،ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﯾر اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﻧك
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ اﻻردﻧﻲ

 – 9اﺳم رﺋﯾس و اﻋﺿﺎء ﻛل ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت و ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ و ﻟﺟﻧﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر .
أ  -ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت :
زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ) رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ (
اﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ :
ﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺑو ﺻﺑﺎح
ﺧﺎﻟد ) ﻣﺣﻣد وﻟﯾد ( زﻛرﯾﺎ
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ب  -ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ :
ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق اﻟرواﺷدة ) رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ (
اﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ :
ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب
اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺑو ﺻﺑﺎح
ج  -ﻟﺟﻧﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر :
اﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻌز اﺑو ﺻﺑﺎح ) رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ (
اﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ :
طﮫ ﻓﻼح اﻟرواﺷدة
ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾﺢ اﻻﺳﻌد
 – 10ﻋدد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﺎن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻻﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن .
 5 :اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق
 :اﺟﺗﻣﺎﻋﺎن
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ
 3 :اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
 :اﺟﺗﻣﺎع واﺣد
ﻟﺟﻧﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر
و ﺗم ﺣﺿور ﺟﻣﯾﻊ اﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ ﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
 – 11ﻋدد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣﻊ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ . 2019
ﺗم ﻋﻘد  5اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
 – 12ﻋدد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  2019ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻻﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن :
ﺗم ﻋﻘد  9اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﻣﺟﻠس اﻻدارة ﺧﻼل ﻋﺎم  2019و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن اﻻﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻻﺟﺗﻣﺎع :
رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎع
2019 / 1

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎع

اﻻﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن

اﻻﻋﺿﺎء اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن

2019/2/11

ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ

ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب
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2019 / 2

2019/2/26

ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ

ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب

2019 / 3

2019/4/4

ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ
ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب

2019/ 4

2019/4/25

ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب

ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ

2019/ 5

2019/5/23

ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ

ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب
ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ

2019 / 6

2019/7/3

ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ
ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب
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2019 / 7

2019//7/25

2019 / 8

2019/9/10

زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ
ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ
ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب

2019 / 9

2019/10/23

ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
زﯾﺎد ﺧﻠﯾﻔﺔ
ﺑﺷﯾر ﻗدورة
اﺳﺎﻣﺔ اﺑو ﺻﺑﺎح
ﻣﺣﻣد اﻻﺳﻌد
طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﺎﻟد زﻛرﯾﺎ
ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻻدارة
ﺷرﯾف ﺗوﻓﯾق اﻟرواﺷدة
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ﺷرﯾف اﻟرواﺷدة
ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب
ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب

طﮫ اﻟرواﺷدة
ﺧﻠﯾل اﺑو اﻟرب
ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب

ﻣﺣﻣود اﺑو اﻟرب
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ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل
أوﻻ ً

ﺛﺎﻧﯾﺎ ً

 :ﻗراءة وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .

 :ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  2019و ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻌﺎم

. 2020

ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  :ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ . 2019

راﺑﻌﺎ ً  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﯾزاﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2019و اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ﺧﺎﻣﺳﺎ ً  :اﺑراء ذﻣﺔ رﺋﯾس واﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . 2019

ﺳﺎدﺳ ً  :اﻧﺗﺧﺎب ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  2020و ﺗﺣدﯾد اﺗﻌﺎﺑﮭم .
ﺎ

ﺳﺎﺑﻌﺎ ً  :أي ﻣوﺿوع ﺗﻘﺗرﺣﮫ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون .
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين المحترمين
المساهمة العامة المحدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة الوطنية لصناعة الكلورين ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون
األول  ،2019وكل من قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة الوطنية
لصناعة الكلورين كما في  31كانون األول  ،2019وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
أساس الرأي
ً
ً
ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة الحقا في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة .نحن مستقلين عن المجموعة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات العالقة بأعمال تدقيق القوائم المالية الموحدة باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات
األخالقية األخرى وفقا ً لهذه المتطلبات.
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي األمور التي وفقا ً لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للقوائم المالية للفترة الحالية إن هذه األمور تم
وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا القوائم المالية الموحدة ككل ،ولتكوين رأينا حولها ،وليس لغرض إبداء رأيا ً منفصالً حول هذه األمور:
ممتلكات ومعدات
بلغ صافي الممتلكات والمعدات كما في  31كانون األول  2019ما مقداره  13 376 694دينار ،التي تتأثر بطبيعتها بتقديرات اإلدارة
لألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك لهذه األصول مما يستدعي التحقق من صحة احتساب مصروف االستهالك ومدى معقولية تقديرات
اإلدارة ،إن احتساب مصروف االستهالك هي أحد األمور التي تؤثر على نتائج المجموعة المعلنة باإلضافة إلى كونها تتطلب من اإلدارة
الدراسة واالجتهاد لتحديد األعمار اإلنتاجية لهذه الممتلكات والمعدات مما يجعلها من األمور الهامة في التدقيق.
نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها التحقق من مالئمة إيضاحات المجموعة حول درجة التقديرات المتعلقة للتوصل إلى نسب االستهالك
عالوة على قيامنا بفحص عينة من فواتير الشراء لممتلكات ومعدات المجموعة والتحقق من دقة حساب مصروف االستهالك وفقا ً لتاريخ
االقتناء بسجالت المجموعة.
كفاية مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
بلغ صافي الذمم المدينة كما في  31كانون األول  2019ما مقداره  1 250 002دينار ،إن كفاية المخصصات المرصودة للذمم المدينة تعتمد
بشكل رئيسي على تقديرات اإلدارة مما يجعلها من األمور الهامة في التدقيق.
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نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
تتضمن اجراءات التدقيق دراسة اجراءات الرقابة المستخدمة من إدارة المجموعة على عملية التحصيل للذمم بما في ذلك دراسة عينة من
النقد المتحصل خالل الفترة الالحقة لنهاية السنة المالية إضافة إلى الضمانات المتعلقة بتلك الذمم ودراسة كفاية مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة المرصود مقابل هذه الذمم ،من خالل تقييم كفاية افصاحات المجموعة حول التقديرات المهمة للوصول لمخصص خسائر ائتمانية
متوقعة ومناقشة اإلدارة بأسس الفرضيات للتحقق من مدى كفاية المخصصات المرصودة آخذين باإلعتبار خبرتنا حول احتساب المخصصات
وفقا ً للفرضيات المعتمدة  ,والعوامل األساسية المؤثرة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي هي عرضة لدرجة كبيرة من االجتهاد.
معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى ،تتضمن المعلومات األخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن ال تتضمن القوائم المالية
الموحدة وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي نوع من التأكيد حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى ،آخذين باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات األخرى
غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي تم التوصل إليها خالل إجراءات التدقيق أو في حال ظهر في تلك
المعلومات األخرى أخطاء جوهرية .وفي حال استنتجنا بنا ًء على العمل الذي قمنا به بوجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى ،فإنه
يتوجب علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة ،وفي هذا السياق ال يوجد أمور يتوجب اإلبالغ عنها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لغرض إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سوا ًء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار واإلفصاح عندما ينطبق ذلك ،عن األمور ذات
العالقة باالستمرارية واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل
واقعي غير ذلك.
إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين على اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن
االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ال تضمن دائما ً اكتشاف
األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.
إن األخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ،وقد تؤثر بشكل معقول على القرارات
االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل التدقيق،
باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سوا ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءاتتدقيق مستجيبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية
الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،حيث أن االحتيال قد يشتمل على التواطؤ ،أو التزوير ،أو الحذف المتعمد ،أو سوء
التمثيل ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،وليس لغرض إبداءرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة. االستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في المحاسبة ،وبنا ًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما إذا كانهنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكا ً جوهريا حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة.
إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في القوائم المالية
الموحدة ،وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير مالئم ،فإننا سنقوم بتعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها حتى تاريخ تق رير التدقيق .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة المجموعة
على االستمرار.
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 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة بما فيها اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالتواألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي حول القوائمالمالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واإلنجاز على تدقيق المجموعة .نحن نبقى وحدنا مسؤولين عن إبداء الرأي حول
التدقيق.
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة) ،والتي هي من ضمن أمور أخرى( ،حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا أيضا ً األشخاص المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع
العالقات واألمور األخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقالليتنا وكذلك اإلجراءات الوقائية إن وجدت.
من تلك األمور التي تم إيصالها إلى األشخاص المسؤولين عن الحوكمة ،قمنا بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الهامة ،نقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون
اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة جداً ،والتي نقرر بها عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ،لوجود أثار سلبية متوقع أن
تفوق المنفعة العامة من تلك اإلفصاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها
من كافة النواحي الجوهرية ،ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.
المجموعة المهنية العربية
نسيم شاهين
إجازة رقم 812

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
 13شباط 2020
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2019
الموجودات
موجودات غير متداولة
مشاريع تحت التنفيذ
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
أرصدة مدينة أخرى
مستودع قطع الغيار
تأمينات واعتمادات
بضاعة
ذمم مدينة
شيكات برسم التحصيل
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق ملكية
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة دخل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2019
دينــار

إيضاحات
3
4

474 792
13 376 694
13 851 486

8 750
14 295 701
14 304 451

5

252 139
1 672 836
637 428
973 111
1 250 002
000
3 800 771
8 586 287
22 437 773

114 114
1 549 514
415 246
1 047 165
1 039 753
119 899
1 963 321
6 249 012
20 553 463

20 000 000
1 458 894
4 334
)(272 599
21 190 629

20 000 000
1 264 287
4 334
()2 016 465
19 252 156

000
000

280
280

986 093
226 337
34 714
1 247 144
1 247 144
22 437 773

1 056 181
244 846
000
1 301 027
1 301 307
20 553 463

6
7
8

9

22

10
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2018
دينــار

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاحات
11
12
13
14
15

المبيعات
كلفة المبيعات
مجمل الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية
مصاريف تمويل
مصاريف وإيرادات أخرى بالصافي
الربح السنة قبل الضريبة

16

مخصص ضريبة الدخل
الربح والدخل الشامل للسنة

20

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

17

2019
دينــار
11 996 365
()9 050 515
2 945 850
)(572 257
()603 300
000
211 940
1 982 233

2018
دينــار
9 608 321
)(7 616 225
1 992 096
)(626 548
()713 478
()106 949
68 455
613 576

)(43 760
1 938 473

000
613 576

 0.097دينار
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 0.06دينار

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

 31كانون األول 2017
المحول لالحتياطي اإلجباري
الربح والدخل الشامل للسنة
زيادة راس المال
 31كانون األول 2018
المحول لالحتياطي اإلجباري
الربح والدخل الشامل للسنة
 31كانون األول 2019

رأس
المال
دينــار
9 000 000
000
000
11 000 000
20 000 000
000
000
20 000 000

احتياطي
إجباري
دينــار
1 202 929
61 358
000
000
1 264 287
194 607
000
1 458 894

احتياطي
اختياري
دينــار
4 334
000
000
000
4 334
000
000
4 334

خسائر
متراكمة
دينــار
()2 568 683
)(61 358
613 576
000
()2 016 465
)(194 607
1 938 473
)(272 599
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المجموع
دينــار
7 638 580
000
613 576
11 000 000
19 252 156
000
1 938 473
21 190 629

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاحات

األنشطة التشغيلية
الربح السنة قبل الضريبة
تعديالت
استهالكات
مصاريف تمويل
مخصص مكافأة أعضاء مجلس االدارة
مخصص اطفاء قطع غيار راكده
مخصص تدني قيمة مواد اولية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
التغير في الموجودات والمطلوبات
أرصدة مدينة أخرى
مستودع قطع الغيار
تأمينات واعتمادات
بضاعة
ذمم مدينة
شيكات برسم التحصيل
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
مشاريع تحت التنفيذ
ممتلكات ومعدات
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
زيادة راس المال
تسهيالت ائتمانية
مصاريف تمويل مدفوعه
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه بداية السنة
النقد وما في حكمه نهاية السنة

4

3
4

2019
دينــار
1 982 233

613 576

1 446 136
000
45 000
69 993
120 000
9 853

1 423 787
106 949
40 000
000
000
000

()147 071
()193 315
()222 182
()45 946
)(220 102
119 899
()70 088
()63 509
2 830 901

10 427
33 516
95 898
()409 488
337 926
100 063
12 786
()174 323
2 191 117

()466 042
()527 129
()993 171

()8 750
()393 391
)(402 141

000
000
000
()280
()280
1 837 450
1 963 321
3 800 771

11 000 000
()10 067 307
)(106 949
()706 650
119 094
1 908 070
55 251
1 963 321
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2018
دينــار

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )1عــــــام

تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكلورين المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  9تشرين الثاني  1991وسجلت لدى و ازرة الصناعة والتجارة

األردنية تحت الرقم ( )212برأسمال  4 500 000دينار تم زيادته خالل السنوات الالحقة ليصبح  9 000 000دينار ،قررت الهيئة العامة

غير العادية المنعقدة بتاريخ  28نيسان  2018زيادة رأس المال من  9 000 000دينار إلى  20 000 000دينار عن طريق رسملة
الذمة الدائنة لعضو مجلس االدارة السيد محمود خليل ابو الرب وبقيمة اسمية دينار واحد للسهم.
إن مركز التسجيل هو المملكة األردنية الهاشمية.

من أهم الغايات المجموعة إنشاء مصنع إلنتاج الكلورين والصودا الكاوية ومشتقاتهم وش ارء المواد األولية واآلالت واألدوات الالزمة لتحقيق

غاياتها ،باإلضافة إلى بيع وتسويق منتجات المجموعة وتوزيعها محلياً أو تصديرها خارجياً.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  13شباط  ،2020وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة

للمساهمين.

 )2أسس إعداد القوائم المالية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير

المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وفقاً للقوانين المحلية النافذة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها للسنة المنتهية في  31كانون األول  2018باستثناء أثر تطبيق
المعايير الجديدة والمعدلة كما يرد في إيضاح (.)24
أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون

للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما
بين الشركة األم والشركات التابعة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة

األم .إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة األم فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم

المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم.

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلياً انتقال سيطرة الشركة

األم على الشركات التابعة .يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص منها في قائمة الدخل الشامل الموحدة حتى التاريخ الذي
تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.

وفيما يلي عرض للشركة التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع الشركة األم:
النشاط
صناعي

الشركة الوطنية للصودا والكلورين
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معلومات القطاعات

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك

المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى ،والتي تفيد بأنه يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم استخدامها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي

للمجموعة.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

مشاريع تحت التنفيذ

تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرة .وال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ والتي

سوف يتم استخدامها من قبل المجموعة عند االنتهاء من إنشاءها حتى تصبح جاهزة لالستخدام.
ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم استبعاد كلفة الموجودات واالستهالك المتراكم حين بيع الممتلكات

والمعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدة.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات على صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن
استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحده.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من

الممتلكات والمعدات.

يتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية التالية:
%
7
آالت ومعدات
4
مباني
15
سيارات
20-7
أخرى

البضاعة

يتم تسعير البضاعة بالكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.

يتم احتساب التكاليف المتكبدة إليصال كل صنف من أصناف البضاعة لوضعه الحالي كما يلي:
المواد الخام وقطع الغيار ،يتم تحديد الكلفة باستخدام متوسط سعر الكلفة المرجح.
المنتجات الجاهزة ،كلفة المواد الخام والمصاريف غير المباشرة األخرى بناء على مرحلة التصنيع (اإلنتاج) باستخدام طريقة متوسط الكلفة

المرجح.

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة المقدرة إلتمام عملية اإلنتاج والكلف المقدرة إلتمام

عملية البيع.
ذمم مدينة

تسجل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل المبالغ المقدرة عدم تحصيلها ،يتم عمل تقدير للخسائر االئتمانية المتوقعة وتشطب الديون

المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها.
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النقد وما في حكمه

يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلى مبالغ محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر
بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة.

ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

التقاص

يتم إجارء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ بالصافي في القوائم المالية الموحدة عندما تتوفر الحقوق القانونية

الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
مخصصات

التزم (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة ا

بناء على آخر معلومات متوفرة لدى
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه ،يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتعديل قيمتها ً
المجموعة.
مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم تسجيل التعويضات السنوية المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص ترك الخدمة عند دفعها ،وتؤخذ الزيادة في

التعويضات المدفوعة عن المخصص المستدرك في قائمة الدخل الشامل الموحده عند دفعها .ويتم أخذ مخصص االلتزامات المترتبة على
المجموعة من تعويض نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

مخصص إجازات الموظفين

يتم تسجيل مخصص إجازات للموظفين وفقاً لتعليمات المجموعة الداخلية ويتم تحويل المبالغ لهذا المخصص طبقاً لمبدأ االستحقاق.

تحقق اإلي اردات واالعتراف بالمصاريف

يتم احتساب إيراد المبيعات على أساس القيمة العادلة للبدل المقبوض أو المتوقع قبضه ،يتم تخفيض اإليرادات بمخصصات المردودات

والتنزيالت على المبيعات وأي مخصصات أخرى شبيهة.

بإيرد مبيعات البضاعة عند استيفاء جميع الشروط التالية:
ترف ا
يتم االع ا

عندما تقوم المجموعة بنقل المنافع والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية البضاعة إلى المشتري.

عندما لم تعد المجموعة تحتفظ بملكية البضاعة كتدخل إداري مستمر وعندما ال تكون المجموعة في وضع تمارس فيه تحكم فعلي على هذه
البضاعة.

عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بعملية البيع.

عندما يكون من الممكن احتساب التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشكل موثوق.

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها ،ويتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين).

يتم االعتراف بالمصاريف على أساس االستحقاق.

جهات ذات عالقة

يتم تحديد واإلفصاح عن جهات ذات عالقة من قبل إدارة المجموعة وفقاً لتعريف جهات ذات عالقة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم ،24

ويتم تحديد والموافقة على األسعار والعموالت مع جهات ذات عالقة من قبل اإلدارة.
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قروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة ويضاف إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة

الفائدة الفعلية .يتم قيد الفوائد على القروض على أساس االستحقاق.
مصاريف االقتراض

مصاريف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاه اًز لالستخدام المستهدف أو للبيع،

تتم رسملتها كجزء من تكاليف ذلك األصل .إن مصاريف االقتراض األخرى تدرج كمصروف في السنة التي تكبدت فيها .تتكون مصاريف

االقت ارض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على تسهيالت.
ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحتسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في

القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تمثل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة
أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة االردنية الهاشمية.

إن الضرائب المؤجلة هي الضارئب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم

المالية والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم إحتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الض ارئب

المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية.
العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت ،يتم تحويل أرصدة

الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسيطة السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي والمعلنة من البنك المركزي
األردني.
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استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقدي ارت واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات

والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات
وكذلك احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ
وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدي ارت في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة

على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تخ تلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في
المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

تعتقد إدارة المجموعة بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة على النحو التالي:

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والتالف وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة حيث يتم مقارنة القيمة القابلة لالسترداد من

المخزون مع القيمة الدفترية لهذا المخزون وذلك لتحديد قيمة المخصص.

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة حيث يتم مقارنة القيمة القابلة لالسترداد من الذمم
المدينة مع القيمة الدفترية لهذه الذمم آخذين باالعتبار الضمانات والتسويات مقابل كل ذمة على حدى.

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية

اعتمادا على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني في قائمة الدخل الشامل.

تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل الشامل

الموحده للسنة.

يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري المجموعة والتي بموجبها يتم

تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل عن أرباح السنة الحالية ،والتقدي ارت الضريبية المستحقة والمتوقعة عن السنة السابقة عن المخصص

المقتطع في حالة الوصول إلى تسوية نهائية مع دائرة الدخل عن السنة السابقة.

مستويات القيمة العادلة :يتوجب التحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل
قياسات القيمة العادلة كاملة وفقاً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بين المستوى  2والمستوى  3لمقاييس القيمة

العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع

أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلت ازم.
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 )3مشاريع تحت التنفيذ

يمثل هذا البند قيمة الدراسة الفنية لشركة الكهرباء االردنية الخاص بمشروع نظام الطاقة المتجددة.

فيما يلي الحركة التي تمت على حساب مشاريع تحت التنفيذ:

2019
دينــار
8 750
466 042
474 792

الرصيد بداية السنة
إضافات
الرصيد نهاية السنة
 )4ممتلكات ومعدات

أرض
دينــار

آالت ومعدات
دينــار

مباني
دينــار

سيارات
دينــار

أخرى
دينار

2018
دينــار

000
8 750
8 750

المجموع
دينــار

الكلفة
 31كانون األول 2018
إضافات
 31كانون األول 2019

81 473
000
81 473

28 977 411
375 099
29 352 510

5 786 565
4 500
5 791 065

822 732
143 280
966 012

807 951
4 250
812 201

36 476 132
527 129
37 003 261

االستهالك المتراكم
 31كانون األول 2018
استهالك السنة
 31كانون األول 2019

000
000
000

18 596 338
1 079 324
19 675 662

2 292 290
221 875
2 514 165

602 513
57 928
660 441

689 290
87 009
776 299

22 180 431
1 446 136
23 626 567

القيمة الدفترية
 31كانون األول 2018
 31كانون األول 2019

81 473
81 473

10 381 073
9 676 848

3 494 275
3 276 900

220 219
305 571

118 661
35 902

14 295 701
13 376 694

 )5أرصدة مدينة أخرى

2019
دينــار
91 898
35 017
90 367
000
33 207
1 650
252 139

مصاريف مدفوعة مقدما ً
أمانات ضريبة الدخل
ذمم موظفين
طوابع واردات
قضايا حقوقية
أخرى
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2018
دينــار
67 464
34 786
10 754
1 110
000
000
114 114

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )6بضاعة
مواد أولية وكيماوية
بضاعة جاهزة
مخصص تدني
 )7ذمم مدينة
ذمم تجارية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

2019
دينــار
128 370
1 052 932
1 181 302
()208 191
973 111

2018
دينــار
106 544
1 028 812
1 135 356
()88 191
1 047 165

2019
دينــار
1 447 901
()197 899
1 250 002

2018
دينــار
1 227 799
)(188 046
1 039 753

تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا باالضافة للحصول على ضمانات كافية حيثما كان مناسبا ،وذلك من اجل تخفيض خطر

الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات .وتقوم الشركة بأخذ مخصص مقابل الذمم التي ال يتم تحصيلها ألكثر من  365يوم في
حال عدم وجود حركة سداد عليها.

ان تفاصيل اعمار الذمم هي كما يلي:

2019
دينــار
696 009
170 561
53 234
528 097
1 447 901

من  30 - 1يوم
من  60 - 31يوم
من  90 - 61يوم
أكثر من  91يوم

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
رصيد بداية السنة
مخصص انتفت الحاجة اليه
إضافات
رصيد نهاية السنة
 )8نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

2019
دينــار
188 046
000
9 853
197 899

2019
دينــار
39 078
359 946
3 401 747
3 800 771

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع ألجل *
* ودائع ألجل بالدينار األردني باستحقاق شهري بمعدل فائدة  %5سنويا.
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2018
دينــار
761 730
186 245
72 925
206 899
1 227 799

2018
دينــار
203 822
()15 776
000
188 046

2018
دينــار
3 607
170 690
1 789 024
1 963 321

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )9حقوق الملكية
رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع  20 000 000دينار مقسم إلى  20 000 000سهم بقيمة اسمية دينار للسهم.
تم دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد إجتماع بتاريخ  28نيسان  2018وتم أخذ موافقة الهيئة العامة على زيادة أرس مال الشركة المصرح به

والمكتتب ليصبح  20مليون دينار بدالً من  9ماليين دينار عن طريق اكتتاب خاص للسيد محمود خليل أبو الرب بمقدار  11مليون سهم
بقيمة اسمية دينار واحد للسهم تسدد من حسابه الجاري ،وصدرت الموافقة من هيئة األوراق المالية بتاريخ  19تشرين الثاني  2018على

تسجيل أسهم زيادة ارس المال بقيمة  11 000 000سهم من حساب مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة وتخصيص هذه األسهم للمساهم

محمود خليل ابو الرب بسعر اصدار  1دينار شريطة حظر التصرف بهذه االسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال اجراءات االصدار لدى الهيئة.
احتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية قبل الضرائب خالل السنة والسنوات السابقة وال يجوز

وقفه قبل أن يبلغ حساب االحتياطي اإلجباري المتجمع ما يعادل  %25من رأس مال المجموعة المصرح به إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة

للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال المجموعة المصرح به وهو غير قابل

للتوزيع على المساهمين ،للهيئة العامة وبعد استنفاذ االحتياطيات األخرى أن تقرر في اجتماع هيئة عامة غير عادية إطفاء الخسائر المت اركمة
من المبالغ المتجمعة في حساب االحتياطي اإلجباري على أن يعاد بناؤه وفقاً ألحكام القانون.

احتياطي اختياري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية الصافية بنسبة ال تزيد عن  %20خالل السنة والسنوات السابقة.

يستخدم االحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على

المساهمين.
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )10أرصدة دائنة أخرى

2019
دينــار
125 464
18 484
45 000
000
17 406
18 297
1 583
103
226 337

أمانات مساهمين
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص مكافأة أعضاء مجلس االدارة
مصاريف مستحقة
أمانات ضريبة المبيعات
أمانات الضمان اإلجتماعي
ذمم موظفين
أخرى

2018
دينــار
125 653
11 469
40 000
7 121
37 998
20 348
2 015
242
244 846

 )11المبيعات
يتركز النشاط الرئيسي للمجموعة في إنتاج الكلورين والصودا الكاوية ،يلخص الجدول أدناه ملخص مبيعات المجموعة حسب التوزيع الجغرافي:
2019
دينــار
8 814 732
3 181 633
11 996 365

مبيعات محلية
مبيعات خارجية

 )12كلفة المبيعات

2019
دينــار
1 382 644
820 597
6 383 523
96 938
110 883
74 364
102 204
56 082
6 487
8 540
8 253
9 050 515

استهالكات
رواتب وأجور وملحقاتها
مواد أولية مستخدمة في اإلنتاج
نقل موظفين
مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي
تأمين
أجور نضح مياه عادمة
صيانة
إقامات
لوازم
أخرى
 )13بيان عناصر مجمل الربح
المبيعات
كلفة المبيعات
مجمل الربح

مبيعات محلية
دينــار
8 814 732
()6 650 170
2 164 562
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مبيعات خارجية
دينــار
3 181 633
()2 400 345
781 288

2018
دينــار
7 531 552
2 076 769
9 608 321

2018
دينــار
1 377 827
834 172
4 916 992
114 103
109 351
73 805
117 000
34 557
8 031
10 917
19 470
7 616 225

المجموع
دينــار
11 996 365
()9 050 515
2 945 850

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )14مصاريف بيع وتوزيع

2019
دينــار
283 933
175 597
48 664
37 917
17 625
3 974
3 192
1 355
572 257

مصاريف عقود البيع
سيارات
استهالكات
رواتب وأجور وملحقاتها
أخرى
مساهمة المجموعة في الضمان اإلجتماعي
تأمين
صيانة
 )15مصاريف إدارية

2019
دينــار
282 409
54 000
45 000
38 500
31 262
28 480
17 906
17 530
16 910
15 292
14 829
12 547
8 844
8 551
4 399
3 989
2 852
603 300

رواتب وأجور وملحقاتها
تنقالت ومكافات لجان مجلس اإلدارة
مكافات أعضاء مجلس االداره
مساهمة المجموعة في الضمان اإلجتماعي
أخرى
قضايا
تنقالت
أتعاب مهنية
تبرعات
رسوم ورخص
استهالكات
صيانة
تامين
ضيافة
قرطاسية ومطبوعات
بريد وهاتف
دعاية وإعالن
 )16مصاريف وايرادات أخرى بالصافي

2019
دينــار
70 927
()9 580
18 055
132 538
211 940

مبيعات متفرقة
مصاريف أخرى
إيرادات (مصاريف) سنوات سابقة
إيرادات فوائد بنكية
 )17الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

2019
دينــار
1 938 473
20 000 000
 0.097دينار

الربح والدخل الشامل للسنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
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2018
دينــار
307 024
216 995
32 657
46 316
18 707
3 574
1 275
000
626 548

2018
دينــار
355 404
40 335
40 000
41 852
13 306
9 187
24 227
18 374
15 238
103 092
13 303
11 066
9 265
7 977
4 009
5 700
1 143
713 478

2018
دينــار
66 060
)(2 941
)(13 698
19 034
68 455

2018
دينــار
613 576
10 265 753
 0.06دينار

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )18إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على خسارة المجموعة أو القيمة العادلة لألدوات المالية .وحيث أن

معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة ،فإن حساسية خسارة المجموعة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة
يعتبر غير جوهري.

مخاطر تقلب أسعار العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية .حيث إن معظم تعامالت المجموعة

هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة في الدوالر

األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وان حساسية خسارة المجموعة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العمالت

األجنبية يعتبر غير جوهري.
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع المجموعة بأداة مالية بالتزاماته

التعاقدية وتنتج هذه المخاطر بشكل رئيسي من الذمم التجارية.

تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية

الموحدة كما يلي:

2019
دينــار
3 761 693
000
1 275 214
252 139
5 289 046

أرصدة لدى البنوك
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى

2018
دينــار
1 971 581
119 899
1 039 753
46 650
3 177 883

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن إدارة المجموعة للسيولة

تكمن في التأكد قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائماً بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادية

واالضط اررية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة وال يوجد تأثير مادي لهذا النوع من المخاطر على

المجموعة وذلك بأن المجموعة تحافظ على وجود تسهيالت ائتمانية.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول على أساس السنة المتبقية لالستحقاق التعاقدي

وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

 31كانون األول 2018
ذمم دائنة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
أرصدة دائنة أخرى
 31كانون األول 2019
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى

أقل من سنة
دينــار

أكثر من سنة
دينــار

المجموع
دينــار

1 056 181
000
244 846
1 301 027

000
280
000
280

1 056 181
280
244 846
1 301 307

986 093
226 337
1 212 430

000
000
000

986 093
226 337
1 212 430
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )19القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وشيكات برسم التحصيل والذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخرى،
تتكون المطلوبات المالية من تسهيالت ائتمانية ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة والذمم الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
 )20ضريبة الدخل
الوضع الضريبي للشركة األم

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ()38

لسنة .2018

تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة لنشاط الشركة في األردن  %15مضافا اليها  %1مساهمة وطنية.

تم تسوية الوضع الضريبي لغاية سنة .2018
الوضع الضريبي للشركة التابعة

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019وفقاً لقانون ضريبة الدخل

رقم ( )38لسنة .2018

تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة لنشاط الشركة في األردن بمعدل  %15مضافا اليها  %1مساهمة وطنية.
تم تسوية الوضع الضريبي لغاية سنة .2018

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل للمجموعة هي كما يلي:

2019
دينــار
2 182 079
)(1 908 575
273 504
16%
43 760

االرباح الصافية المعلنة
خسارة مدورة
الدخل الخاضع للضريبة
معدل نسبة الضريبة
ضريبة الدخل
 )21التزامات محتملة

على المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتمل أن تط أر تتمثل باآلتي:
كفاالت بنكية
قضايا عمالية
اعتمادات مستندية وسحوبات
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2019
دينــار
468 026
000
453 099
921 125

2018
دينــار
310 098
17 751
000
327 849

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )22معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل المعامالت مع جهات ذات العالقة المعامالت التي تمت مع المساهمين وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة.
فيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
محمود خليل أبو الرب

طبيعة التعامل
عضو مجلس إدارة

منافع اإلدارة التنفيذية العليا

2019
دينــار
000

2019
دينــار
140 557

رواتب ومنافع أخرى

2018
دينــار
280

2018
دينــار
211 694

 )23إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس مال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة

ويعظم حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأية تعديالت

على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  26اذار  2018زيادة رأس المال من  9 000 000دينار إلى  20 000 000دينار.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال واالحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري والخسائر المتراكمة والبالغ

مجموعها  21 190 629دينار كما في  31كانون األول  19 252 156 :2018( 2019دينار).

54
22

المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
 )24تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (" )3اندماج االعمال"
توضيح هذه التعديالت تعريف االعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل .يشمل
االعترف والعرض واالفصاح.
ا
ذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات باإلضافة الى إرشادات جديدة بشأن القياس والغاء

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،الى جانب االطار المفاهيمي المعدل ،تعديالت على المراجع الخاصة باالطار المفاهيمي في المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )14 ،6 ،3 ،2والمعايير

المحاسبية الدولية أرقام ( )38 ،37 ،34 ،8 ، 1وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )19 ،12وتفسير ( )22 ، 20وتفسير

اللجنة الدائمة لتفسير المعيار رقم ( )32من اجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اطار العمل او لإلشارة الى ما

تشير اليه من نسخة مختلفة من االطار المفاهيمي.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشرط

أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلي المستحق (نموذج العمل وتحليل التدفقات

النقدية التعاقدية  )SPPIوأن يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التنصنيف.

توضح تعديالت معايير التقارير المالية الدولي رقم ) (9ان الموجودات المالية ينطبق عليها نموذج  SPPIبغض النظر عن الحدث أو الظرف

الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضاَ بسبب اإللغاء المبكر للعقد.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )17عقود التأمين" (يبدأ من اول كانون الثاني )2022

ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا لجميع عقود التأمين .وتهدف هذه المتطلبات الى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة ،القائمة على المبادئ

لعقود التأمين .ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )4عقود التأمين".
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (“ )10القوائم المالية " ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" )28االستثمارات في

المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة (( ")2011تم تأجيل تاريخ السريان الى اجل غير مسمى .وما يزال التطبيق مسموحا به)
تتعلق هذه التعديالت بمعاملة بيع او مساهمة الموجودات من المستثمر في المنشأة الحليفة او المشروع المشترك.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق االولي.

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود االيجار"

يقدم المعيار نموذجا شامال لتحديد ترتيبات االيجار ومعالجتها في القوائم المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين .كما سيحل محل معيار

المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود االيجار" والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد األول من

كانون الثاني .2019

قامت الشركة بحسب ما تجيزه االحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)16بعدم إعادة ادراج ارقام المقارنة ،وتم

االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في تاريخ االنتقال في األرصدة االفتتاحية لألرصدة ذات العالقة.
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المجموعة الوطنية لصناعة الكلورين
المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2019
ال يوجد اختالف جوهري للمعالجة المحاسبية في سجالت المؤجر ما بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16والمعيار المحاسبي الدولي

رقم (.)17

يتعلق التغيير في تعريف عقد االيجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة .ويميز المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ( )16بين عقود

اإليجارات وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان العميل يتحكم في استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم موجودا اذا كان لدى العميل:
•
•

الحق في الحصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محددة؛ و

الحق في توجيه استخدام هذا األصل.

هذا وتعتقد إدارة الشركة بأن أثر التطبيق للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16غير مادي ولن يتم عكس أثره على القوائم المالية
للشركة كونه ال يوجد في الشركة عقود ايجار بصفتها مستأجرة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )" (28اإلستثمار في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة"
تتعلق هذه التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة ،وتوضح هذه التعديالت أن المنشأة تقوم بتطبيق

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية" للحصص طويلة األجل في منشأة حليفة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا

من صافي اإلستثمار في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشانها.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (")19منافع الموظفين"

تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على الخطط أو التخفيضات أو التسويات.
 )25أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2018لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة كما في

 31كانون األول  2019ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح وحقوق الملكية الموحدة لسنة .2018
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