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جمل�س اإدارة ال�شركة

1 - البنك الإ�سالمي الأردين : رئي�س جمل�س الإدارة :

وميثله ال�سيد / مو�سى عبد العزيز حممد �سحادة.  
2 -  �سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة : نائب رئي�س جمل�س الإدارة :
وميثلها املهند�س / عوين زكي �ساكر الأ�سري.                                 

3 - املهند�س / »حممد مازن«  �سفيق ر�سا الأن�ساري : املدير العام  
4 - ال�سركة الأولى للتعليم : 

وميثلها الفا�سلة / رمي م�سر حممد بدران. 
5 - املهند�س / ع�سام جوهر علي اجلمايل.
6 - الدكتور / مو�سى حممد مو�سى املعطي.

7 -  الدكتور / خليل �سالح عارف عزوقة.
8 - املهند�س / عوين فوؤاد ح�سني امل�سري.  

9 - املهند�س / »حممد ه�سام« »حممد مازن«  �سفيق الأن�ساري.
10 - �سركة الأمني لالإ�ستثمار:

 وميثلها ال�سيد / اأ�سعد داود ابراهيم الدي�سي.
11 - �سركة ال�سماحة للتمويل والإ�ستثمار:

وميثلها الدكتور / »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي.

مدققو ح�سابات ال�سركة    : ال�سادة املهنيون العرب - اأع�ساء يف جرانت ثورنتون العاملية

امل�ست�سارون القانونيون  : مكتب ال�ستاذ / حممد جرب ح�سن متعب 
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سرين اأن اأرحب بكم يف هذا الجتماع ال�سنوي العادي الثالث ع�سر للهيئة العامة ل�سركتكم املوقرة كما 

 2016/12/31 اأعمال ال�سركة ون�ساطاتها كما يف  اأقدم لكم تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج  اأن  ي�سرين 

وخطتها امل�ستقبلية.

اجلاد  للعمل  نتيجة  وذلك  الأرباح  �سايف  يف  ملحوظاً  حت�سناً  لل�سركة  ال�سنوية  املالية  البيانات  اأظهرت 

العاميلن  وكافة  للجامعة  التنفيذية  والإدارة  ال�سركة  وموظفي  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  لكافة  والدوؤوب 

فيها ، �سواء الهيئة الأكادميية اأو الإدارية ، حيث مل تتوقف اإدارة اجلامعة عن موا�سلة اإعادة النظر يف 

براجمها ، وخططها ، وطرق التدري�س فيها ، وتطوير بنيتها ، وقد اأولت اأهمية خا�سة بالهتمام باملوارد 

الب�سرية فيها ، فعملت جاهدة ل�ستقطاب العنا�سر املميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س ، وابتعثت املتفوقني 

من خّريجيها اإلى جامعات العامل املرموقة ، للح�سول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه ، وقد ت�سرفُت 

امتيازاتها  ، مع كامل  بت�سّلم �سهادة �سمان اجلودة ر�سمياً من رئي�س هيئة العتماد  العام  اجلامعة هذا 

وحقوقها ، لتنفرد جامعتنا باحل�سول على هذه ال�سهادة ، وتكون الأولى والوحيدة بني جامعات الوطن ، 

التي ا�ستحقت هذا التقدير.

اأن اإجناز م�سروع نظام توليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية كان له اأثر ايجابي كما هو وا�سح يف البيانات 

املالية املرفقة يف بند امل�ساريف الإدارية والعمومية مما اأدى الى تخفي�س كبري يف فاتورة الكهرباء ، وما 

زال العمل جار لتطوير واإن�ساء مباين اجلامعة وبنيتها التحتية وح�سب اخلطة امل�ستقبلية لل�سركة املبينة 

يف التقرير .   

2016 مبلغ )7.172.621( ديناراً مقارنة  هذا وقد بلغت الأرباح املتحققة بعد ال�سريبة عن ال�سنة املالية 

مع اأرباح العام املا�سي والبالغة )6.008.570( ديناراً ، وقد اأو�سى جمل�س الإدارة اإلى الهيئة العامة لل�سركة 

بتوزيع ما ن�سبته 35 % من راأ�س مال ال�سركة البالغ �ستة ع�سر مليون �سهم / دينار كاأرباح نقدية للم�ساهمني.

2016/12/31 مع البيانات املالية اخلتامية لتلك ال�سنة  وجتدون مرفقاً تقرير جمل�س الإدارة كما يف 

والإي�ساحات املطلوبة ح�سب معايري الإف�ساح ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية.

متمنياً جلميع امل�ساهمني الكرام التوفيق والنجاح الدائمني باإذن اهلل.

رئي�س جمل�س الإدارة
مو�سى عبد العزيز �سحادة
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تقرير جمل�س الإدارة

لل�شنة املنتهية يف 2016/12/31

السادة المساهمين الكرام ،،،

اإلى  اأن ُيرحب بكم اأجمل ترحيب يف الجتماع العادي للهيئة العامة املوقرة واأن يتقدم  ي�سر جمل�س الإدارة 
هيئتكم املوقرة بتقريره الثالث ع�سر عن ن�ساطات ال�سركة واأعمالها والبيانات املالية كما يف 2016/12/31 

وخطتها امل�ستقبلية لعام 2017.

أوالً   -   نشاط الشركة :
ن�صاط ال�صركة اال�صتثماري الوحيد ينح�صر يف ملكيتها جلامعة البرتا.

موقع مكاتب ال�سركة : عمان منطقة الدوار ال�سابع مبنى امللكية الأردنية الطابق الثالث 
هاتف رقم )5857469-5857465(

 فاك�س رقم )5857497( 
�سندوق بريد رقم )143203( بيادر وادي ال�سري )11814( 

petraedu@petraeduco.com : الربيد اللكرتوين
موقع اجلامعة : عمان طريق املطار منطقة البنيات – املقابلني 

هاتف رقم )5799555-5715546(
فاك�س رقم )5715570(

�سندوق بريد رقم )961343( املدينة الريا�سية )11196(
 www.uop.edu.jo : املوقع اللكرتوين

بلغ حجم ال�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة ما قيمته )48,866,477( دينار اأردين .

ثانياً   -   الشركات التابعة للشركة :
ل يوجد �سركات تابعة لل�سركة .
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ثالثًا   -   اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم : 

ال�سيد / مو�سى عبد العزيز حممد �سحادة ممثل البنك ال�سالمي الردين:

املن�سب : رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1941م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية :

- بكالوريو�س جتارة 1969 – جامعة بريوت العربية / لبنان
- ماج�ستري اإدارة اعمال 1979 – جامعة �سان فران�سي�سكو / الوليات املتحدة المريكية

اخلربات العملية :

- عمل يف امل�سارف التقليدية منذ �سهر 1961/5 حتى �سهر 1980/5
- التحق بالعمل يف البنك ال�سالمي الردين منذ 1980/6/1 وي�سغل حالياً من�سب الرئي�س التنفيذي / املدير العام للبنك
- رئي�س جمل�س اإدارة وع�سو جمل�س اإدارة العديد من ال�سركات امل�ساهمة العامة واخلا�سة، �سناعية، تعليمية، ا�ستثمارية وتاأمينية

- ع�سو حايل و�سابق يف جمل�س اإدارة بنوك ا�سالمية
- ع�سو جمل�س اإدارة يف املجل�س العام للبنوك ال�سالمية

- ع�سو جمل�س اإدارة يف جمعية رجال العمال الردنية
- ع�سو ثم نائب رئي�س �سابق جلمعية البنوك الردنية لعدة �سنوات، وحالياً رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

- ع�سو يف العديد من اللجان واجلمعيات ال�ستثمارية والجتماعية والن�سانية والدولية
- ع�سو �سابق يف جمل�س املعايري املحا�سبية املراجعة للموؤ�س�سات املالية ال�سالمية، جلنة املحا�سبة من 2002-1990 

املهند�س / عوين زكي �ساكر الأ�سري  ممثل �سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة:

املن�سب: نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

تاريخ امليالد : 1937م

اجلن�سية: ال�سعودية
ال�سهادات العلمية :

- بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة القاهرة 1960 / م�سر
اخلربات العملية :

- عمل لدى �سركة امل�سروعات والتجارة / عبد اهلل العنقري و�سركاه ملدة 14 عاما كرئي�س للمهند�سني ثم تفرغ للعمل اخلا�س

- اأ�س�س املوؤ�س�سة العربية العاملية للكهرباء وامليكانيك واملوؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاولت 

- رئي�س �سركة عوين وب�سار �ساكر )ال�سعودية(

- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الهند لل�سياحة والتجارة 

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأمني لال�ستثمار

- ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية )بوبايز(



- 12 -

املهند�س / »حممد مازن« �سفيق ر�سا الن�ساري :

املن�سب : ع�سو جمل�س الإدارة / املدير العام

تاريخ امليالد: 1935م

اجلن�سية: الردنية

ال�سهادات العلمية:

- بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة عني �سم�س / م�سر 1962
اخلربات العملية :

- مهند�س يف الإدارة الهند�سية – وزارة املعارف / ال�سعودية 1963
- مهند�س موقع ملدينة امللز ال�سكنية / الريا�س / املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1966-1964

- مدير فرع الريا�س / املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1968-1966
- مدير فروع املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1970-1968
- �سريك يف املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1972-1971

- �سريك املوؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاولت / ال�سعودية 1989-1973 
- نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية )بوبايز(

- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة هوازن التجارية

ال�سيدة / رمي م�سر حممد بدران ممثل ال�سركة الولى للتعليم :

املن�سب : ع�سو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد: 1963م

اجلن�سية: الردنية
ال�سهادات العلمية:

- بكالوريو�س اأدب اجنليزي واإدارة العمال – اجلامعة الردنية / الردن 1985 
- ماج�ستري يف القت�ساد الدويل والدرا�سات ال�سرق او�سطية – جامعة جونز هوبكنز / الوليات املتحدة المريكية 1990 

اخلربات العملية :

- ع�سو جمل�س النواب ال�ساد�س ع�سر
- رئي�س جلنة تنمية ال�ستثمار يف الدول العربية / جمل�س الوحدة القت�سادية يف جامعة الدول العربية – القاهرة

- النائب الثاين لرئي�س غرفة جتارة عمان
- النائب الثاين لرئي�س غرفة جتارة الردن

- رئي�س جمل�س اإدارة البنك الوطني لتمويل امل�ساريع ال�سغرية
- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة بيت التمويل الكويتي 

- رئي�س وع�سو جمل�س اإدارة للعديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات غري الربحية 
- موؤ�س�س ورئي�س �سابق ملتقى الن�ساء العاملي - فرع الردن
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املهند�س / ع�سام جوهر علي اجلمايل :

املن�سب : ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1935م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية:

-  بكالوريو�س هند�سة معمارية )دبلوم املعهد العايل ال�سناعي( – جامعة حلوان / م�سر 1962
اخلربات العملية :

-  رئي�س املنطقة ال�سمالية بتخطيط املدن / ال�سعودية 

-  �سابط ات�سال ومن�سق ال�سركات العاملة يف البنية التحتية ملدينة جدة / ال�سعودية

-  م�سوؤول عن التن�سيق لتخطيط املدن يف املنطقة الغربية / ال�سعودية

-  رئي�س الق�سم الهند�سي يف بلدية املدينة املنورة / ال�سعودية 1965

-  مدير مكتب هند�سي يف جدة / ال�سعودية

-   موؤ�س�س وع�سو يف نقابة املهن الهند�سية يف القاهرة / م�سر

الدكتور / مو�سى حممد مو�سى املعطي :

املن�سب : ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد : 1936م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية:

- بكالوريو�س طب وجراحة - جامعة القاهرة / م�سر 1961

- زميل وع�سو كلية الطباء امللكية الربيطانية عام 1967 )الأ�سعة(

- زمالة كلية الدورة الدموية عام 1975 
اخلربات العملية :

- طبيب يف عدة مراكز يف الردن والعراق وال�سعودية
- ع�سو املجل�س ال�ست�ساري وجمل�س الأمناء جلامعة فل�سطني الأهلية / بيت حلم

- ع�سو جمل�س اأمناء جامعة البلقاء التطبيقية احلكومية وع�سو جلنة اإن�ساء كلية الطب فيها
- ع�سو جمل�س اإدارة واأمناء جامعة العلوم التطبيقية الأردنية اخلا�سة �سابقًا

- نائب رئي�س موؤمترات املغرتبني الردنيني ورئي�س جلنة الأطباء الردنيني املغرتبني
- نائب رئي�س جلنة تعريب العلوم الطبية منذ 2009 حتى الآن ومقرر جلنة تعريب العلوم للنقابات املهنية الردنية

- ع�سو جمل�س اإدارة عدة �سركات يف الأردن وفل�سطني
- موؤ�س�س مل�ست�سفى ابن الهيثم يف الردن
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الدكتور / خليل �سالح عارف عزوقة:

املن�سب : ع�سو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد : 1940م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية :

- بكالوريو�س طب وجراحة – جامعة ال�سكندرية / مصر1965
- دبلوم امرا�س قلب واوعية دموية – جامعة فيينا / النم�سا 1985

اخلربات العملية :

- ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية )بوبايز(
- اخت�سا�سي اأمرا�س باطنية 

املهند�س / عوين فوؤاد ح�سني امل�سري :

املن�سب : ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد: 1936م
اجلن�سية : الردنية

ال�سهادات العلمية:

- بكالوريو�س هند�سة مدنية – اجلامعة المريكية يف بريوت / لبنان 1959

- ماج�ستري هند�سة مدنية – جامعة بريدو / و�ست لفايت / انديانا يف الوليات املتحدة المريكية 1961

اخلربات العملية :

- �سريك موؤ�س�س ومدير عام املكتب العربي مهند�سون وم�ست�سارون عام 1968 لتاريخه 

- ع�سو املجل�س الوطني ال�ست�ساري / الردن عام 1984-1980 

- نقيب املهند�سني الردنيني عام 1984-1980 

- ع�سو اللجنة امللكية للجامعة الها�سمية عام 1998-1991 

- وزير ال�سغال عام 1984-1980

- وزير تخطيط عام 1990-1989

- ع�سو غرفة التحكيم العربية للعقود الهند�سية والن�سائية منذ تاأ�سي�سها عام 1993 ولتاريخه ورئي�سًا للغرفة للفرتة 

من عام 2003-1997

- رئي�س جمل�س ادارة عدة �سركات م�ساهمة عامة يف فرتات �سابقة منها �سركة البوتا�س العربية و�سركة برومني الردن 
وال�سركة الردنية ل�سناعات البحر امليت و�سركة الكهرباء الوطنية و�سركة البرتول الوطنية .

1 .
2 .



- 15 -

املهند�س / »حممد ه�سام« »حممد مازن« �سفيق الأن�ساري :

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد: 1967م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية:

- بكالوريو�س هند�سة مدنية من جامعة الوليات املتحدة المريكية الدولية لأوروبا / بريطانيا 1993
اخلربات العملية :

- مهند�س موقع يف ال�سركة الوطنية لل�سناعات الهند�سية املتعددة 1994-1993
- مهند�س �سيانة يف جامعة البرتا 1996-1995

- مدير اخلدمات وال�سيانة يف جامعة البرتا 2003-1996
-  مدير عام ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية )بوبايز(

ال�سيد / اأ�سعد داود ابراهيم الدي�سي ممثل �سركة الأمني لال�ستثمار:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد: 1943م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية:

- بكالوريو�س اقت�ساد وعلوم �سيا�سية / جامعة بريوت العربية / لبنان 1970
اخلربات العملية :

- مدير ال�سوق املركزي / الكويت 1972-1971
- مدير حمالت الدي�سي التجارية 1983-1972

- مدير عام �سركة عمان لال�ستثمارات والوراق املالية 2003-1986
- مدير عام �سركة الأمني لال�ستثمار 2003 ولغاية تاريخه

- ع�سو منتدب لإدارة �سركة عمان لال�ستثمارات والوراق املالية 2003 ولغاية تاريخه
- ع�سو جمل�س اإدارة يف عدد من ال�سركات الردنية

  الدكتور / »حممد فهمي« »حممد خليل« فهمي اجلعربي ممثل �سركة ال�سماحة للتمويل وال�ستثمار:

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد : 1964م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية :

- بكالوريو�س اإدارة مالية –  جامعة الإ�سراء / الأردن 2005
- ماج�ستري اإدارة اأعمال –  جامعة ال�سرق الأو�سط / الأردن 2011

- دكتوراه اقت�ساد وم�سارف ا�سالمية / جامعة العلوم ال�سالمية العاملية 2016
CIPA حا�سل على �سهادة  -
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اخلربات العملية :

-  عمل يف اأق�سام البنك الإ�سالمي من عام 1988 ولغاية 1992

-  موظف يف دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام 1992 ولغاية 2007

-  م�ساعد مدير دائرة التدقيق الداخلي وال�سرعي للبنك الإ�سالمي من عام 2008 ولغاية 2010

-  مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك الإ�سالمي من عام 2010 ولغاية تاريخه

-  ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة املركز الأردين للتجارة الدولية

   * اأ�سماء ورتب اأ�سخا�س الإدارة العليا والنبذة التعريفية اخلا�سة بهم : 

ال�سيد / مو�سى عبد العزيز حممد �سحادة ممثل البنك ال�سالمي الردين:

املن�سب : رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ امليالد: 1941م

اجلن�سية : الردنية
ال�سهادات العلمية :

- بكالوريو�س جتارة 1969 – جامعة بريوت العربية / لبنان
ماج�ستري اإدارة اعمال 1979 – جامعة �سان فران�سي�سكو / الوليات املتحدة المريكية

اخلربات العملية :

- عمل يف امل�سارف التقليدية منذ �سهر 1961/5 حتى �سهر 1980/5

- التحق بالعمل يف البنك ال�سالمي الردين منذ 1980/6/1 وي�سغل حاليًا من�سب الرئي�س التنفيذي / املدير العام للبنك

- رئي�س جمل�س اإدارة وع�سو جمل�س اإدارة العديد من ال�سركات امل�ساهمة العامة واخلا�سة، �سناعية، تعليمية، ا�ستثمارية وتاأمينية

- ع�سو حايل و�سابق يف جمل�س اإدارة بنوك ا�سالمية

- ع�سو جمل�س اإدارة يف املجل�س العام للبنوك ال�سالمية

- ع�سو جمل�س اإدارة يف جمعية رجال العمال الردنية

- ع�سو ثم نائب رئي�س �سابق جلمعية البنوك الردنية لعدة �سنوات، وحاليًا رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية

- ع�سو يف العديد من اللجان واجلمعيات ال�ستثمارية والجتماعية والن�سانية والدولية

- ع�سو �سابق يف جمل�س املعايري املحا�سبية املراجعة للموؤ�س�سات املالية ال�سالمية، جلنة املحا�سبة من 2002-1990 

املهند�س / عوين زكي �ساكر الأ�سري  ممثل �سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة:

املن�سب: نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

تاريخ امليالد : 1937م

اجلن�سية: ال�سعودية
ال�سهادات العلمية :

- بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة القاهرة 1960 / م�سر
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اخلربات العملية :
- عمل لدى �سركة امل�سروعات والتجارة / عبد اهلل العنقري و�سركاه ملدة 14 عاما كرئي�س للمهند�سني ثم تفرغ للعمل اخلا�س

- اأ�س�س املوؤ�س�سة العربية العاملية للكهرباء وامليكانيك واملوؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاولت 
- رئي�س �سركة عوين وب�سار �ساكر )ال�سعودية(

- رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الهند لل�سياحة والتجارة 
- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأمني لال�ستثمار

- ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية )بوبايز(

املهند�س / »حممد مازن« �سفيق ر�سا الن�ساري :

املن�سب : ع�سو جمل�س الإدارة / املدير العام
تاريخ امليالد: 1935م

اجلن�سية: الردنية
ال�سهادات العلمية:

- بكالوريو�س هند�سة معمارية – جامعة عني �سم�س / م�سر 1962
اخلربات العملية :

-  مهند�س يف الإدارة الهند�سية – وزارة املعارف / ال�سعودية 1963
-  مهند�س موقع ملدينة امللز ال�سكنية / الريا�س / املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1966-1964

-  مدير فرع الريا�س / املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1968-1966
-  مدير فروع املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1970-1968
-  �سريك يف املكتب ال�ست�ساري الهند�سي / ال�سعودية 1972-1971

-  �سريك املوؤ�س�سة العربية العاملية للتجارة واملقاولت / ال�سعودية 1989-1973 
-  نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للتجهيزات الغذائية )بوبايز(

-  رئي�س جمل�س اإدارة �سركة هوازن التجارية

رابعاً  -  اأ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم بن�سبة 5 % فاأكرث :

الن�سبة2015/12/31الن�سبة2016/12/31ال�ســمالرقم

%4,370,75027 %4,461,02128 »حممد مازن« �سفيق ر�سا الأن�ساري1

%3,419,44021 %2,442,05415 البنك الإ�سالمي الأردين 2

%1,960,29712 %1,960,29712 �سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة3

%1,500,0009 %1,500,0009 ال�سركة الأولى للتعليم 4

%1,158,0957 %1,158,0957 �سالح بن ثويني بن علي الثنيان5

%788,0155 %788,0155 ع�سام جوهر علي اجلمايل6

خام�ساً   -  الو�سع التناف�سي لل�سركة �سمن قطاع ن�ساطها :
• جمال ال�صركة ينح�صر يف اال�صتثمار يف الن�صاط التعليمي، وهو ملكيتها جلامعة البرتا، وال يوجد و�صع تناف�صي لل�صركة حيث اأنها 

تعليمية ولي�ست لديها اأعمال جتارية وجمال املناف�سة مرتبط بنتائج اجلامعة مع اجلامعات الأخرى .
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جملـــــــــــــ�س
الإدارة

جلنــــــــة
التدقيــــــــق

الدائـــــــرة
الإداريـــــــــــــة

املــــــــــــــــدير
العـــــــــــــــــــام

الدائــــرة
املــــاليــــــــــــــة

امل�ست�ســـــــار
القـــــــــــــانوين

دائـــرة
امل�ســــــاهمني

�شاد�شًا   -  درجة العتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�شيني حمليا وخارجيا :

•  ل يوجد اعتماد على موردين حمددين اأو عمالء رئي�سيني حمليا وخارجيا ي�سكلون %10 فاأكرث من اجمايل امل�سرتيات 
اأو املبيعات.

�شابعًا    -  احلماية احلكومية اأو المتيازات التي تتمتع بها ال�شركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني 
والأنظمة اأو غريها :

•  ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات تتمتع بها ال�سركة اأو اأي من منتجاتها مبوجب القوانني والنظمة اأو غريها .
•  ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�سلت عليها ال�سركة .

  ثامنًا   -  القرارات ال�شادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها التي لها اأثر مادي على عمل 
ال�شركة اأو منتجاتها اأو قدرتها التناف�شية :

•  ل يوجد اأي اأثر مادي على عمل ال�سركة اأو قدرتها التناف�سية نتيجة قرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية، 
والأثر هو ما ينتج على اجلامعة من قرارات حكومية لها عالقة بالتعليم وذلك باعتبار ا�ستثمار ال�سركة ينح�سر يف اجلامعة.

•  ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�سركة ولهذا ل تقوم ال�سركة بتطبيق معايري اجلودة الدولية 
 تا�شعًا   -  الهيكل التنظيمي لل�شركة :

اجلدول التايل يبني عدد موظفي ال�سركة وجامعة البرتا وفئات موؤهالتهم :

ال�سركة املوؤهل العلمي اجلامعة

-- 214 دكتوراه

-- 80 ماج�ستري

3 141 بكالوريو�س

1 69 دبلوم

-- 27 ثانوية عامة

-- 143 دون الثانوية

4 674 املجموع

• برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�سركة : 
مل تقم ال�سركة باإجراء اأي برامج تاأهيل وتدريب ملوظفي ال�سركة خالل ال�سنة املالية 2016.
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عا�شرا    -   املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة:
ل يوجد خماطر تتعر�س لها ال�سركة ، حيث مت يف ال�سنة املالية 2011 النتهاء من ت�سديد جميع التمويالت البنكية ق�سرية 

وطويلة الأمد على ال�سركة علمًا باأن حقوق امل�ساهمني بلغت )34،836,453( دينار كما يف 2016/12/31 .
احلادي ع�شر  -  اأهم الجنازات التي حققتها ال�شركة :

- حيث اأن ن�صاط ال�صركة اال�صتثماري ينح�صر يف ملكيتها جلامعة البرتا وبالتايل فاإن اأهم االجنازات خالل �صنة 2016 
تتلخ�س فيما يلي :

1. مت طرح تخ�س�س الهند�سة املدنية ، كذلك البدء باإن�ساء مبنى م�ستقل لكلية الهند�سة .
2. مّت ا�ستحداث تخ�س�سي التحريك والو�سائط املتعددة بكلية العمارة والت�سميم، والريا�سيات بكلية الآداب والعلوم .

3. مت اإن�ساء م�سرح خارجي لأغرا�س الفعاليات املختلفة  داخل احلرم اجلامعي .
4. متكنت ال�سركة من اإنتاج كامل طاقتها الكهربائية باعتماد الطاقة ال�سم�سية بقدرة 1.5 ميجاواط.

5. حافظت جامعة البرتا على املرتبة الأولى لثالث �سنوات على التوايل بني اجلامعات الأردنية اخلا�سة ح�سب الت�سنيف 
العاملي )QS( للجامعات حول العامل.

6. مت اإن�ساء غرفة ال�سيطرة يف مركز احلا�سوب واملعلومات وال�سيطرة حتتوي على 442 �سا�سة مراقبة.
7. بلغ جمموع الطلبة اخلريجني  للعام اجلامعي 2016/2015 )1,436( طالبًا وطالبة كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

عدد اخلريجنيالعام اجلامعي

20121,167 

20131,206 

20141,266 

20151,310 

20161,436

بلغ العدد الكلي لأع�ساء الهيئة التدري�سية املتفرغني )281( كالتايل :

اأعداد الهيئة التدري�شية يف جامعة البرتا

املجموعحملة املاج�ستريحملة الدكتوراهالبيان

19856254العام 2012

20661267العام 2013

22359282العام 2014

22762289العام 2015

281 21467العام 2016
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- بلغت الطاقة ال�ستيعابية العامة للجامعة )8024( طالبًا، منها )7664( طالبًا لربامج البكالوريو�س، و)360( طالبًا 
لربامج املاج�ستري يف اجلامعة، يف حني بلغت الطاقة ال�ستيعابية اخلا�سة للجامعة لربناجمي البكالوريو�س واملاج�ستري 

)9364( طالبًا، واجلدول التايل يبني اأعداد الطلبة يف اجلامعة : 

اأعداد الطلبـــة يف جامعـة البتـرا

الف�سل الأولالف�سل ال�سيفيالف�سل الثاينال�سنة

2012616437566643

2013670238947298

2014709638687176

2015707240117008

2016707843436987

الثاين ع�شر  -  ل يوجد اأي اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�شنة املالية 

وال تدخل �سمن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي .

الثالث ع�شر   - ال�شل�شلة الزمنية لالأرباح اأو اخل�شائر املحققة :
• اجلدول التايل يبني الأرباح املحققة واملوزعة و�سايف حقوق امل�ساهمني واأ�سعار الأوراق املالية مقارنة لآخر 

خم�س �سنوات : 

20162015201420132012البيــان

7,172,6216,008,5706,819,6395,940,1965,839,223األرباح المحققة بعد الضريبة

4,800,000 5,600,0004,800,0004,800,0004,000,000األرباح الموزعة

%30%25%30%30%35نسبة االرباح الموزعة

34,836,45332,463,83231,255,26228,435,62327,295,427صافي حقوق المساهمين

سعر األغالق في نهاية السنة / 
5.856.265.995.525.71دينار أردني

 الرابع ع�شر  -  حتليل للمركز املايل لل�شركة ونتائج اأعمالها خالل ال�شنة املالية :

- يبلغ راأ�س مال ال�سركة )16,000,000( �ستة ع�سر مليون �سهم / دينار وكانت حقوق امل�ساهمني ح�سب 
اجلدول التايل :
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20162015201420132012البيـــــــان

16,000,00016,000,00016,000,00016,000,00016,000,000راأ�س املال

4,000,0004,000,0004,000,0004,000,0003,751,862احتياطي اجباري

14,836,45312,463,83211,255,2628,435,6237,543,565ارباح مرحلة

34,836,45332,463,83231,255,26228,435,62327,295,427جمموع حقوق امل�ساهمني

 - اجلدول التايل حتليل لأهم الن�سب املالية :

20162015201420132012البيــــــانالرقم

0.4480.3760.4260.3710.365عائد ال�سهم الواحد )دينار(1

13.0617.6114.0614.8815.64م�ساعف �سعر ال�سهم )مرة(2

%7.65%8.06%8.47%7.53%9.61الأرباح قبل ال�سريبة اإلى القيمة ال�سوقية لالأ�سهم3

%16.66%16.17%16.51%13.78%15.44العائد على ال�ستثمار4

%21.39%20.89%21.82%18.51%20.59العائد اإلى حقوق امل�ساهمني5

%77.87%77.40%75.69%74.47%75.00ن�سبة امللكية6

%92.24%88.18%88.72%92.21%91.64املوجودات الثابتة اإلى حقوق امل�ساهمني7

%127.31%140.48%134.52%122.71%125.08ن�سبة التداول8

%30%25%30%30%35ن�سبة توزيع الأرباح9

اخلام�س ع�شر   - التطورات امل�شتقبلية الهامة واخلطة امل�شتقبلية لل�شركة :
- ال�ستمرار يف دعم اجلامعة واإدارتها مع املحافظة على حقوق امل�ساهمني والتزامات ال�سركة جتاه الآخرين.

- ا�ستكمال اإن�ساء مبنى ملحق لكلية ال�سيدلة ومركز الدرا�سات الدوائية.
- ا�ستكمال الطريق الدائري داخل اجلامعة واإن�ساء مواقف ومظالت لل�سيارات.

- ا�ستكمال املرحلة الثانية من اإن�ساء بوابات واأ�سوار حميطة باجلامعة. 
- ا�ستكمال اإن�ساء مبنى كلية الهند�سة .
- اإن�ساء حمطة مواقف با�سات الطلبة .

- العمل على تركيب م�ساعد يف بع�س مباين اجلامعة.
- اإن�ساء حمطة الكهرباء اجلديدة رقم )3(.

- العمل على تو�سيع م�سروع نظام توليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية.

ال�شاد�س ع�شر   - اأتعاب مدققي ح�شابات ال�شركة :
اأتعابهم )15,080( دينار �ساملة  مدققو ال�سركة هم املهنيون العرب- اأع�ساء يف جرانت ثورنتون - وقد كانت 

�سريبة املبيعات املقررة من احلكومة .
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ال�شابع ع�شر  -  توزيع الأوراق املالية اململوكة يف ال�شركة ح�شب معايري الإف�شاح  :

• عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة: 

2016/12/312015/12/31الجنسيةالمنصــــــباالســـــــــمالرقم

2,442,0543,419,440الأردنية رئي�س جمل�س الإدارةالبنك الإ�سالمي الأردين 1

 
حممد  العزيز  عبد  مو�سى  ال�سيد 
�سحادة ممثل البنك الإ�سالمي الأردين

30,00020,000الأردنية رئي�س جمل�س الإدارة

�سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة2
نائب رئي�س جمل�س 

الإدارة
1,960,2971,960,297ال�سعودية

 
املهند�س عوين زكي �ساكر الأ�سري ممثل 

�سركة عوين وب�سار �ساكر املحدودة
نائب رئي�س جمل�س 

الإدارة
223,909223,909ال�سعودية

3
ر�سا  �سفيق  مازن«  »حممد  املهند�س 

الأن�ساري
ع�سو جمل�س اإدارة / 

املدير العام
4,461,0214,370,750الأردنية

1,500,0001,500,000الكويتيةع�سو جمل�س اإدارةال�سركة الأولى للتعليم4

 
بدران  حممد  م�سر  رمي  الفا�سلة 

ممثل ال�سركة الأولى للتعليم
00الأردنيةع�سو جمل�س اإدارة

788,015788,015الأردنيةع�سو جمل�س اإدارةاملهند�س ع�سام جوهر علي اجلمايل5

450,000450,000الأردنيةع�سو جمل�س اإدارةالدكتور مو�سى حممد مو�سى املعطي6

114,000108,500الأردنيةع�سو جمل�س اإدارةالدكتور خليل �سالح عارف عزوقة7

40,00033,164الأردنيةع�سو جمل�س اإدارة املهند�س عوين فوؤاد ح�سني امل�سري8

9
املهند�س »حممد ه�سام« »حممد مازن« 

الأن�ساري
30,00030,000الأردنيةع�سو جمل�س اإدارة

243,20019,250الأردنيةع�سو جمل�س اإدارة�سركة الأمني لال�ستثمار10

 
الدي�سي  ابراهيم  داود  اأ�سعد  ال�سيد 

ممثل �سركة الأمني لال�ستثمار
00الأردنيةع�سو جمل�س اإدارة

10,00010,000الأردنيةع�سو جمل�س اإدارة�سركة ال�سماحة للتمويل وال�ستثمار11

 
الدكتور »حممد فهمي« »حممد خليل« 
فهمي اجلعربي ممثل �سركة ال�سماحة 

للتمويل وال�ستثمار
00الأردنيةع�سو جمل�س اإدارة
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• الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا .

2016/12/312015/12/31املن�سبال�سمالرقم

ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد �سحادة 1
رئي�س جمل�س 

الإدارة
30,00020,000

املهند�س عوين زكي �ساكر الأ�سري 2
نائب رئي�س 

223,909223,909جمل�س الإدارة

املهند�س »حممد مازن« �سفيق ر�سا الأن�ساري3
ع�سو جمل�س 

4,461,0214,370,750الإدارة/ املدير العام

ل يوجد اأية اأ�سهم مملوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة.
ل يوجد اأية اأ�سهم مملوكة لأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا .

ل يوجد اأية اأ�سهم مملوكة لل�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقاربهم .

الثامن ع�شر  - املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة:

املن�سبال�ســـــمالرقم
مكافاأة عن 
�سنة 2015

بدل تنقالت 
�سنة 2016

اإجمايل املزايا 
ال�سنوية

1
ال�سيد مو�سى عبد العزيز حممد 

�سحادة
5,0004,2009,200رئي�س جمل�س الإدارة

املهند�س عوين زكي �ساكر الأ�سري2
نائب رئي�س جمل�س 

5,0004,2009,200الإدارة 

3
ر�سا  �سفيق  مازن«  »حممد  املهند�س 

الأن�ساري
ع�سو جمل�س الإدارة/ 

5,0004,2009,200املدير العام

5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارةال�سيدة رمي م�سر حممد بدران4

5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س ع�سام جوهر علي اجلمايل5

5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور مو�سى حممد مو�سى املعطي                         6

5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور خليل �سالح عارف عزوقة7

5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س عوين فوؤاد ح�سني امل�سري8

9
مازن«  »حممد  ه�سام«  »حممد  املهند�س 

�سفيق الأن�ساري        
5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارة

5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد اأ�سعد داود ابراهيم الدي�سي10

11
الدكتور »حممد فهمي« »حممد خليل« 

فهمي اجلعربي
5,0004,2009,200ع�سو جمل�س الإدارة
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 مزايا ومكافاآت اأ�سخا�س الإدارة العليا املدفوعة خالل �سنة 2016 :

البيـــــاناملن�سبال�ســـــمالرقم

1
ر�سا  �سفيق  مازن«  »حممد  املهند�س 

الأن�ساري

جمل�س  ع�سو 
املدير  الإدارة/ 

العام

اأتعاب  اأية  العام  املدير  يتقا�سى  ل 

مقابل اإدارته لل�سركة

التا�شع ع�شر  -  بيان بالتربعات:
• قامت اإدارة ال�سركة بالتربع مببلغ )100.000( مائة األف دينار لدعم �سندوق م�ساعدة الطلبة املحتاجني يف 

جامعة البرتا يف بداية ال�سنة املالية 2016.

ع�شرون - العقود وامل�شاريع والرتباطات التي عقدتها ال�شركة امل�شدرة مع ال�شركات التابعة اأو 
ال�شقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�شاء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف يف 

ال�شركة اأو اأقاربهم :
• ل يوجد اأية عقود اأو م�ساريع اأو ارتباطات عقدتها ال�سركة مع ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س 

جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف يف ال�سركة اأو اأقاربهم.

احلادي والع�شرون  -  م�شاهمة ال�شركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع :
• حماية البيئة : 

1- زراعة الأ�سجار: قامت دائرة اخلدمات العامة وال�سيانة يف اجلامعة بزراعة اأكرث من 100 �سجرة يف مناطق 

خمتلفة من اجلامعة.
2- تنظيف م�ساحات الأر�س خارج اأ�سوار اجلامعة للمحافظة على البيئة �سمن املناطق القريبة من اجلامعة.

• خدمة املجتمع : 
1- مت  التربع مبائة واربعة و�سبعون جهاز حا�سوب لأربع ع�سر موؤ�س�سة تعليمية وخريية.

2- اإقامة يوم طبي جماين يف مدر�سة الريموك ا�ستهدفت منطقة الذراع الغربي واليا�سمني.
3- تنظيم اإفطار خريي رم�ساين ملائة طفل يتيم تابعني جلمعيات خريية خمتلفة.
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* عقد جمل�س اإدارة ال�شركة �شتة اجتماعات خالل �شنة 2016 ، وعقدت جلنة التدقيق املنبثقة 
عن جمل�س الإدارة اأربعة اجتماعات خالل �شنة 2016 .

– الف�شاح عن مدى اللتزام بتطبيق قواعد حوكمة ال�شركات امل�شاهمة املدرجة يف بور�شة عمان :

*قامت ال�سركة باللتزام بقواعد حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية با�ستثناء 
ما يلي :

ال�سببن�س املادةالرقم

1
يتم انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة وفق ا�سلوب الت�سويت 
الرتاكمي من قبل الهيئة العامة لل�سركة بالقرتاع ال�سري.

مل يتم انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة بالت�سويت 
الرتاكمي حيث مت انتخابهم بالتزكية وح�سب احكام 

قانون ال�سركات

2

ي�ستعني جمل�س الإدارة براأي اأي م�ست�سار خارجي على نفقة 
ال�سركة �سريطة موافقة اأغلبية اأع�ساء املجل�س وجتنب 

ت�سارب امل�سالح
مل تدع احلاجة لطلب ال�ستعانة مب�ست�سار خارجي

3
يتم العالن م�سبقا عن موعد الف�ساح عن البيانات املالية 

قبل موعد اإعالنها مبا ل يقل عن ثالثة اأيام عمل
يتم العالن عن البيانات املالية عند �سدورها حتقيقا 

ل�سرعة الف�ساح

4
ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة دائمة ت�سمى جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت

مل يتم ت�سكيل اللجنة حيث مل تقم ال�سركة باإجراء اأي تعيينات 
،و�سيتم   2016 املالية  ال�سنة  خالل  مكافاآت  اأية  �سرف  اأو 

ت�سكيل اللجنة م�ستقباًل حني احلاجة اليها

5

يوجه جمل�س الإدارة الدعوة الى كل م�ساهم حل�سور اجتماع 
الهيئة العامة بالربيد اللكرتوين اخلا�س بامل�ساهم قبل 21 
اعداد  يتم  ان  على  الجتماع  لعقد  املقرر  التاريخ  من  يوما 
الرتتيبات والجراءات املنا�سبة لعقد الجتماع مبا يف ذلك 

اختيار املكان والزمان

كونه ل يتوفر لدينا الربيد اللكرتوين جلميع امل�ساهمني 
لذا تر�سل الدعوات بالربيد العادي قبل 14 يوما وفقا 

لأحكام قانون ال�سركات

6
تقوم ال�سركة با�ستخدام موقعها اللكرتوين على �سبكة 
النرتنت لتعزيز الف�ساح وال�سفافية وتوفري املعلومات

ل يوجد موقع الكرتوين خا�س بال�سركة ، ويوجد موقع 
الكرتوين للجامعة 





ال�شادة امل�شاهمني الكرام ،،،

يف  النظر  املوقرة  هيئتكم  اإلى  الإدارة  جمل�س  يو�سي  لل�سركة  الأ�سا�سي  والنظام  ال�سركات  قانون  باأحكام  عماًل 
الأمور التالية املدرجة على جدول اأعمال هذا الجتماع واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها، وهي كما يلي:

1- تالوة وقائع حم�سرالجتماع العادي ال�سابق للهيئة العامة.

2- مناق�سة تقرير جمل�س الإدارة عن اأعمال ال�سركة لعام 2016 وخطتها امل�ستقبلية لعام 2017 وامل�سادقة عليها.

3-ال�ستماع الى تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة حول البيانات املالية لل�سركة لل�سنة املالية 2016 .

4- مناق�سة ميزانية ال�سركة كما يف 2016/12/31 وبيان الدخل لل�سنة املنتهية يف 2016/12/31 وامل�سادقة عليها .   

5- اإقرار توزيع الأرباح على امل�ساهمني بن�سبة 35 % من راأ�س املال ح�سب تو�سية جمل�س الإدارة.

6-اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية ال�سابقة 2016 ح�سب اأحكام قانون ال�سركات .

7-انتخاب مدققي ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية 2017 وحتديد اأتعابهم ، اأو تفوي�س جمل�س الإدارة بتحديدها.

8- انتخاب جمل�س اإدارة جديد لل�سركة وملدة اأربع �سنوات قادمة ح�سب احكام قانون ال�سركات. 

9- اأية اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جدول الأعمال ح�سب اأحكام قانون ال�سركات.

ال�شادة امل�شاهمني الكرام :
وختامًا، ي�سر جمل�س الإدارة اأن ي�سكركم على ح�سوركم هذا الجتماع متوجهني اإلى اهلل العلي العظيم باحلمد 
وغايات،  اأهداف  من  اإليه  ن�سعى  فيما  ن�ستعني  وبه  نتوكل  وعليه  التوفيق  ودوام  العون  �سبحانه  ون�ساأله   ، والثناء 

متمنني لكم ول�سركتكم املوقرة كل اخلري والتوفيق باإذن اهلل.

جمل�س الإدارة





�شركة البرتاء للتعليم 
�سركة م�ساهمة عامة حمدودة

البيانات املالية كما يف 31 كانون الأول 2016

وتقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 

املهنيون العرب
)اأع�ساء يف جرانت ثورنتون العاملية(





�شركة البرتاء للتعليم 
�شركة م�شاهمة عامة حمدودة

فهــر�س

�سفحة

32-33-  تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني 

34-  بيان املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2016

35-  بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2016

36-  بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2016

37-  بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2016

38 - 47-  اإي�ساحات حول البيانات املالية
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