تقرير مجلس اإلدارة
للفترة من  1كانون ثاني ولغاية  31كانون أول 2021

مجلس اإلدارة :
 -1الســــــــــــــيد رائد رئيــــــــــــس داود

رئيـــس مجلــــس اإلدارة

 -2المهندــــــــــس ماهر فتحي الغالييني

نائب رئيـــس مجلـس اإلدارة

 -3الســـيد عدنـــان بهـجــــــت التلهونـي

عضــــــــــــــو

 -4الســيد عبد الحليـم رئيس ســــــــليمان

عضــــــــــــــو

 -5المهندس عـلـــي فتحــي الغــاليينــي

عضــــــــــــــو

 -6الدكتور سعيد نجم الدين التــــــــرك

عضــــــــــــــو

-7الســـــادة البنـــك األردنـي الكـويتي

يمثله الدكتور مكرم القطب

عضــــــــــــــو

 -8الدكتور احمد محمود سالم عنـــاب

عضــــــــــــــو

 -9الدكتور حامد صــــــــــــادق قنيبي

عضـــــــــــــــــو

مدققو الحســابات
طالل أبو غزالة وشركاه الدولية

حضرات المساهمين الكرام
باالصاله عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي اعضاء مجلس االدارة اعرض على هيئتكم الموقرة التقرير
السنوي باإلنجازات التي قامت بها شركة اإلسراء للتعليم و االستثمار و تقديم البيانات الختامية و المالية
للسنة المالية المنتهية في . 2021/12/31
لقد عهدت شركة اإلسراء للتعليم و االستثمار و منذ نشأتها بأن تنفذ رسالة سامية هدفها بناء االنسان من
خالل المساهمه في دعم مسيرة التعليم العالي في وطننا االردن .
إن التعاون الدائم بين مجلس ادارة شركة االسراء وبين رئاسة الجامعة ُممثلة برئيس الجامعة ومجلس أمناء
جامعة اإلسراء ومجلس العمداء هو سر نجاحنا  ,و قدرتنا على توفير جميع متطلبات االعتماد العام
للجامعة و االعتماد الخاص لكل تخصص .فمن خالل هذا التعاون استطعنا خلق معادلة إدارية ناجحة تجمع
ي التعليم و االستثمار و ليس هذا النجاح إال ثمرة واضحة لهذا العمل  .لقد استطعنا خالل الثالثون
بين مفهوم ّ
عاما ً أن نوفر البيئة الجامعية المناسبة من خالل مجموعة من الخدمات و المرافق و النشاطات التي يُشرف
عليها نخبة مميزة من الخبراء و أعضاء الهيئة التدريسية و اإلداريين .
لذا فإنني أقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في رسم سياسة الجامعة و تنفيذ الخطة المرسومة لضمان جودة
مخرجات الجامعة كمؤسسة وطنية و عالميّة مرموقة  .و ما كان ذلك ليتحقق إال بجهود الجميع .
و عليه يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع ما نسبته (  ) %25من رأس المال كأرباح نقدية للسادة المساهمين
متمنيا ً للجميع التقدّم و لشركتنا و جامعتنا العزيزة النجاح و االزدهار .

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
رئيس مجلس اإلدارة
رائد رئيس داود

تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في 2021/12/31
الـسادة المسـاهمين الكرام ......
أرجـو أن أعرض على هيئتتكم المتوقّرة تقريترا ً عتن أعمتال الشتركة والبيانتات الماليتة عتن الستنة الماليتة
المنتهية في  2021/12/31عمالً بنص المادة ( )4من تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق الماليــة-:
أوالً  -أنشطة الشركة الرئيسية :
االستثمار في التعليم (جامعة اإلسراء)
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ال يوجد للشركة أية فروع أخرى داخل المملكة أو خارجها



العنــوان :
موقع الشــركة  :عمان  -طريق مطار الملكة علياء الدولي
هاتــف رقــم4711710 :
فاكـــس رقم 4711900 :
ص.ب

 22,33 :مكتب بريد جامعة اإلسراء الرمز11622

الموقع االلكتروني www.alissra.com :
البريد االلكتروني iie@iu.edu.jo :


حجم االستثمار الرأسمالي يبلغ حوالي ( )37,906,716دينار أردني.



رأس المال ( )15.000.000خمسة عشرة مليون دينار/سهم.

ثانيا ً – الشركات التابعة:
شركة الفريد لالستثمار (ذات مسؤولية محدودة)
تأسست الشركة بتاريخ  ,2005/4/24برأس مال أولي  50.000دينار أردني وارتفع إلى خمسة ماليتين
دينار خالل عام .2006
غاياتــها:
االستثمارات المالية والعقارية ,وذلك من أجل رفد الشركة األم باألموال الالزمة لالستتثمار وتطتوير
مشاريع الجامعة المختلفة ,ولتحقيق عوائد أفضتل للستادة المستاهمين وهتي ملكيتة كاملتة لشتركة اإلستراء
للتعليم واالستثمار وتدار من قبل الشركة االم.
وتملكت الشركة ما يقرب من ( )128دونما ً من أراضي مدينة عمان وما حولها.

ثالثا  :نبذه تعريفية عن اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا :
 -1مجلس اإلدارة :
االســـــــــــم

المنصـــب

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية
بكالوريوس

السيد رائد رئيس داود

رئيس مجلس
االدارة

مالية ومصرفية
1977/6/20

/دبلوم عالي

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

(سويسرا)
نائب رئيس
المهندس ماهر فتحي الغالييني

مدير عام شركة ماهر الغالييني للمقاوالت
1954/1/30

مجلس اإلدارة\
المدير العام

1981/9/7
السيد عبد الحليم رئيس سليمان

عضــو

السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

1947/9/6

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

1945 /5 /16

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

بكالوريوس

ورئيس هيئة المديرين لشركة الفاندوم

هندسة1977

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

بكالوريوس اقتصاد

( تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2006/10/18

عام2006

سفير ستابق لتدى وزارة الخارجيتة ومتدير ستابق لمكتتب
ماجستير
في العالقات
الدولية1973

دكتواره هندسه

الملكة نتور ونائتب رئتيس هيئتة المتديرين لشتركة الفريتد
عضو مجلس إدارة النادي الدبلوماسي
( تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2004/4/8

رئيس هيئة مديرين المتدارس االنجليتزي تتاريخ التعيتين
في شركة االسراء 2013 /9 /22
عضو هيئة تدريس جامعة اإلسراء ,عضو في اتحاد

1939/12/25

دكتوراه في اللغة

الكتاب األردنيين,عضو في لجنة بنك المصطلحات

العربية 1978

العلمية بجامعة الملك فهد,تاريخ التعيين في شركة
االسراء2010/1/25
رئيس مساعد التسهيالت –متدير التستهيالت الشتركات

ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

عضــو

دكتوراه بفلسفة
1965/8/18

المحاسبة
بكالوريوس

المهندس علي فتحي الغالييني

هندسة مدنية1986

عضــو
1963/12/11

وبكالوريوس

الكبتتترى بالبنتتتك االردنتتتي الكتتتويتي تتتتاريخ التعيتتتين فتتتي
شركة االسراء 2014 /1 / 27

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

صيدله

طبيب ومدير مراكز صحية  , 1977نائب في مجلس
عضو

الدكتور احمد محمود سالم عناب

دكتوراه في الصحة
1939/11/3

ألعامه

أالمه , 1989و في مكتب منظمة الصحة العالمية في
شؤون البحث العلمي  ,تاريخ التعيين في جامعة
اإلسراء2010/1/19

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام 2021هو ستة اجتماعات -2أشـخاص اإلدارة العليـا:

االســـــــــــم

المنصــــب

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

الخبرات العملية وتاريخ التعيين
 رئيس جامعة االسراء 2019/4/21ولغاية االن
 -مستشار جامعة االسراء -2019/2/3

دكتوراه بتقديرامتياز في الهندسة
الكهربائية

2019/4/20
 مستشار جامعة عمان العربية2019/1/31-2017/11/17

تخصص ربوطيات  -رئيس جامعة عجلون الوطنية
,جامعة
أ.د .احمد
مصطفى نصيرات

رئيس جامعة
اإلسراء

ارسطوطاليس
1955/5/24

,سالونيك ,اليونان
 بكالوريوس فيالهندسة الكهربائية

2017/9/30-2013/10/1
 استاذ في قسم هندسة االتصاالتوااللكترونيات ,جامعة عمان االهلية
2013/9/30-2013/9/1
 -استاذ ونائب رئيس للشؤون االدارية في

,جامعة الهندسة

الجامعة الدولية للعلوم والتكنلوجيا

الوطنية ,اثينا

,سوريا 2012/9/30-2008/10/18

,اليونان

 قائم باعمال رئيس الجامعة الدولية للعلوموالتكنلوجيا  ,سوريا -2011/4/18
2011/6/30
 استاذ ونائب رئيس للشؤون االكاديميةفي جامعة الحسين بن طالل  ,معان,

االردن 2008/10/17-2007/9/1
 استاذ ونائب رئيس جامعة االسراء2007/8/31-2007/2/4
 استاذ وعميد كلية الهندسة والتكنلوجيا فيالدامعة الدولية للعلوم والتكنلوجيا ,
سوريا 2007/1/31-2006/2/4
 مساعد للرئيس في جامعة االسراء2004/9/30-2001/12/1
 استاذ مشارك وقائم باعمال عميد لكليةالهندسه في جامعة االسراء
2005/9/30-2000/9/16
 قائم باعمال عميد كلية العلوم في جامعةاالسراء 2000/9/15-1998/9/16
 استاذ مساعد وقائم باعمال عميد كليةالهندسة في جامعة االسراء
1998/9/15-1993/6/16
 استاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائيةجامعة االسراء -1992/2/17
1993/6/15

محاسب رئيسي شركة غوانمة ونجار
للتعهدات ( )1991ومحاسب رئيسي
معتصم صبحي
عبيد

المدير المالي

1969 /1 /5

بكالوريوس محاسبة
1991

شركة بترا لصناعة األشرطة ()1995
ورئيس قسم المساهمين و الموازنة جامعة
اإلسراء الخاصة ()1998
(تاريخ التعيين )2006

هدى عثمان أبو

أمين سر

صالح

مجلس اإلدارة

1962/12/1

بكالوريوس إدارة

عميدة شؤون الطلبة كلية حطين ()1986

اإلعمال ()1986

ومديرة العالقات العامة جامعة اإلسراء

ماجستير رياض

2010

رئيس قسم المساهمين 2001

اطفال 2016

(تاريخ التعيين )1991
المستشار

ليث خليل حداد

محام ومستشار قانوني منذ عام - 2003

1979/7/8
بكالوريوس قانون

القانوني

مستشار قانوني لدى الجامعه منذ تاريخ
2019/1/1

رابعا ً -أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم أكثرمن %5
االســــــــــــــــم
السيد رائد رئيس داود
السيد عبد الحليم رئيس سليمان

2020/12/31

النســــــبة

2021/12/31

النســــــبة

2,442,730

%16.2

2,460,742

%16.4

2,343,403

المهندس ماهر فتحي عبد الرزاق الغالييني

1,602,217

%15.62
%10.68

2,343,403
1,602,217

%15.62
%10.68

خامسا ً – الوضع التنافسي للشركة :
يشتتتتتتتهد قطتتتتتتتاع التعلتتتتتتتيم منافستتتتتتتة قويتتتتتتتة جتتتتتتتدا ً لتعتتتتتتتدد الجامعتتتتتتتات الخاصتتتتتتتة  /ناهيتتتتتتتك عتتتتتتتن
الجامعتتتتتات الرستتتتتمية ,أمتتتتتا عتتتتتن حصتتتتتة الجامعتتتتتة متتتتتن إجمتتتتتالي عتتتتتدد الطلبتتتتتة المستتتتتجلين فتتتتتي الجامعتتتتتات
الخاصتتتتتتة متتتتتتا يقتتتتتترب متتتتتتن (  ) % 7إذ يقتتتتتتارب عتتتتتتـدد الطلبتتتتتتـة المستتتتتتجلين ( )5,797طالتتتتتتـب وطالبتتتتتتـة
,

سادسا ً  -درجة االعتماد على موردين محددين :
تتتتتا ً يشتتتتتتـكلون
محليتتتتتتا ً أو خارجيت
تتتتتددين أو عمتتتتتتالء رئيست
علتتتتتتى متتتتتتوردين محت
ارجيتتتتتت
تتتتتيين محليتتتتتت
رئيستتتتتتيين
محتتتتتتددين
ال يوجتتتتتتد اعتمتتتتتتاد علتتتتتتى
( )%10أو أكثـر من إجمالـي المشتريات .

سابعا ً – الحماية الحكومية واالمتيازات :
ال توجتتتتتتد أي حمايتتتتتتة حكوميتتتتتتة أو امتيتتتتتتازات تتمتتتتتتتع بهتتتتتتا الشتتتتتتركة بموجتتتتتتب القوانيتتتتتتـن واألنظمتتتتتتـة
أو غيرهـا.وال يوجد أي براءات اختراع او حقوق امتيازات حصلت عليها الشركة .

ثامنا ً – أثر القرارات الحكومية والدولية :
ال توجتتتتتتد أيتتتتتتة قتتتتتترارات صتتتتتتادرة عتتتتتتن الحكومتتتتتتة أو المنظمتتتتتتات الدوليتتتتتتة أو غيرهتتتتتتا لهتتتتتتا أثتتتتتتر
متتتتتادي علتتتتتى عمتتتتتل الشتتتتتركة أو قتتتتتدرتها التنافستتتتتية وينطبتتتتتق علتتتتتى الجامعتتتتتة معتتتتتايير االعتمتتتتتاد العتتتتتام و
الخاص بموجب قرارات وزارة التعليم العالــي.

الهيكل التنظيمي
تاسعا  :الهيكل التنظيمي للشركة

الهيئة العامة

لجنة المكافات والترشيحيات

لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة
لجنة ادارة المخاطر

لجنة الحوكمه

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

أمين سر مجلس
اإلدارة

المدقق الداخلي

المدير المالي

المستشار القانوني

الهيكل التنظيمي لجامعة اإلسراء

برامج التأهيل والتدريب :
عدد موظفي الشركة وجامعة اإلسراء وفئات مؤهالتهم:
البيـــــــــان

العــــــــدد

دكتوراه

208

ماجستير

41

بكالوريوس

149

دبلوم متوسط

28

ثانوية عامة

39

دون ذلك

187

المجموع
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 علما بان العاملين بمؤهل الثانوية العامة ودون الثانوية العامة هم من موظفي دائرة الخدمات. وتقتتوم الجامعتتة بعقتتد دورات تدريبيتتة لتطتتوير مهتتارات العتتاملين فيهتتا بشتتكل دائتتم ومستتتمر وإيفتتاد الطلبتتةالمتفتتوقين الستتتكمال الدارستتات العليتتتا علتتى نفقتتة الجامعتتتة فتتي عتتدد متتتن التتدول العربيتتة واألوروبيتتتة
واألمريكية واآلسيوية وأستراليا.

عاشرا  :المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة :
عدم االستقرار االقتصادي بسبب الوضع الوبائي العام

الحادي عشر :أهم االنجازات التي حققتها الشركة :
 -1االستمرار بتحديث أسطول باصات الجامعة.
 -2دعم استمرار الجامعة وتأمين جميع احتياجاتها في ظل ظروف وبائي عالمي.
 -3استكمال شراء أرض الشيوع في منطقة حجار النوابلسة لتصبح ملكية األرض كاملة للشركة .
 -4استحداث أبواب الكترونية لمداخل الطلبة.
 -5تحديث األنظمة اإللكترونية الخاصة بالمالية وتسجيل الطلبة ودائرة اللوازم والمشتريات ودائرة الموارد
البشرية .
 -6دعم الجامعة في الحصول على شهادات ضمان الجودة لتخصصات الجامعة.

الثاني عشرة :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة :
انخفاض االيرادات وضعف التحصيالت المالية من الطلبة في ظل ظروف الوبائي العام

الثالث عشر -النتائج للشركة :
البيــــــــــــــان

2017

2018

2019

2020

2021

صافي األرباح

5,175,983

7,448,763

5,176,687

3.514.968

4,809,386

(الخسائر)
قبل الضريبة
صــافي حقـوق

35,135,573

35,699,931

34,628,669

33.276.588

34,225,205

المساهمين
4.46

سعر سهم الشركة

2.95

3.98

3.31

2.84

عند اإلغالق
نسبة التداول
األربـاح النقديـة

1.93

1.98

2.22

2.3

2.14

3,000,000

4,500,000

3,750,000

3,000,000

3,750,000

المتقرح توزيعها

رابع عشر  -تحليل المركز المالي للشركة :
2017
صافي راس

8,104,479

2018
8,165,641

2019
8,183,208

2020
7,407,121

2021
7,969,373

المال العامل
صافي الربح

%34.5

%49.65

%34.5

%23.34

%32.06

قبل الضريبة
الى راس المال
نسبة األرباح
المتقرح
توزيعها إلى

%20

%30

%25

%20

%25

رأس المال
عائد السهم

0.24

0.27

0.35

0.26

0.16

الواحد

خامس عشر  -الخطة المستقبلية للشركة :
يسعى مجلس اإلدارة إلى تحقيق األهداف التالية في نطاق خطته المستقبلية :


االستمرار في دعم مسيرة الجامعة األكاديمية واستقرارها المالي.



إعادة تشغيل بئر الماء اإلرتوازي بعد إغالقه.



اإلستمرار في تحديث األنظمة اإللكترونية في الدائرة المالية ودائرة القبول والتسجيل ودائرة اللوازم
والمشتريات ودائرة الموارد البشرية.



العمل على تحديث بوابات الجامعة والسيطرة اإللكترونية على المداخل.



عمل الصيانة الدورية للبنية التحتية.



تدعيم أسوار الجامعة الخارجية .



دراسة استثمار األراضي المملوكة للشركة تجاريا ً

سادس عشر – أتعاب التدقيق :
متتتتتتتدققو حستتتتتتتابات الشتتتتتتتركة والشتتتتتتتركة التابعتتتتتتتة هتتتتتتتم الستتتتتتتادة طتتتتتتتالل أبتتتتتتتو غزالتتتتتتتة وشتتتتتتتركاه
الدوليتتتتتتة وقتتتتتتد بلغتتتتتتت أتعتتتتتتاب التتتتتتتدقيق لشتتتتتتركة اإلستتتتتتراء للتعلتتتتتتيم واالستتتتتتتثمار مبلتتتتتتغ ( )9.860دينتتتتتتار
ختتتتتتالل عتتتتتتام  2021شتتتتتتامالً ضتتتتتتريبة المبيعتتتتتتات ,وبلغتتتتتتت أتعتتتتتتاب التتتتتتتدقيق للشتتتتتتركة التابعتتتتتتة شتتتتتتركة
الفريد لالستثمار مبلغ ( )1,450دينار خالل عام  2021شاملة ضريبة المبيعات .

سابع عشر – عدد األوراق المالية المصدّرة من قبل الشركة المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص
اإلدارة العليا وأقاربهم :
 -1أسماء أعضاء مجلس اإلدارة و أقاربهم :

أسماء وأعضاء
مجلس اإلدارة

الوصـــــف

2020
الجنسية

2021

اسهم
الشركات

المسيطر

وأقاربهم

عليها
السيد رائـد رئيـس

رئيس مجلس

الداود

االدارة

2.442.730

2.460.742
الشئ

األردنية

نائب رئيس
المهندس ماهـر فتحـي

مجلس

الغاليينـي

اإلدارة /

األردنية

1.602.217

1.602.217

الشئ

المدير العام
األردنية

السيد عبد الحليم

عضو مجلس

رئيس سليمان

اإلدارة

السيد عدنـان بهجـت

عضو مجلس

التلهونـي

اإلدارة

األردنية

الدكتور حامد صادق

عضو مجلس

األردنية

قنيبي

اإلدارة

الدكتور سعيد نجم

عضو مجلس

الدين الترك

اإلدارة

الدكتور احمد محمود

عضو مجلس

سالم عناب

اإلدارة

2.343.403

130.093

األردنية

األردنية

200.055

378.205

155.105

2.343.403

130.093

200.055

378.205

155.105

الشئ

الشئ

الشئ

الشئ

الشئ

الشئ
البنك األردني الكويتي
و يمثله
الدكتور مكرم القطب

عضو مجلس
اإلدارة

المهندس علي فتحي

عضو مجلس

الغالييني

اإلدارة

األردنية

425.000

425.000

0

0

االردنية

األردنية

الشئ

196.460

196.460

الشئ

ال توجد أية أوراق مالية مملوكه من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم
خالل سنة  2021او السنة التي قبلها سنة 2020

 -2األوراق المالية المملوكة لإلدارة العليا .

الجنسيه

2020

2021

اسهم
الشركات

الوصـف

االســــم

المسيطر
عليها
الشيء

االستتتتتتاذ التتتتتدكتور احمتتتتتد
نصيرات

رئيس الجامعة

األردنية

معتصم صبحي عبيد

المدير المالي

هدى عثمان أبو صالح

أمين سر مجلس

الشيء
الشئ

األردنية

الشيء

الشيء

الشئ

األردنية

500

500

الشئ

اإلدارة
األردنية

االشيء

االشيء

الشئ

ليث خليل حداد
المستشار القانوني

ال توجد أية أوراق مالية مملوكه من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا أو أقاربهم خالل
سنة  2021او السنة التي قبلها سنة 2020

ثااامن عشاار  -المزايااا والمكافاالت التااي يتمتااع بهااا كاال ماان رئاايس وأعضاااء مجلااس اإلدارة

وأشااخاص

اإلدارة العليا :
 -1مزايا و مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :
اســــم العضـــو

بدل تنقالت و حضور اجتماعات المجلس
الرواتب السنوية

بدل انتقال

مكافآت

111,561

2,400

5,000

2,400

5,000

.3

السيد عبد الحليم رئيس سليمان

2,400

5,000

.4

السيد عدنان بهجت التلهوني

2,400

5,000

.5

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

2,400

5,000

.1

.2

الستتيد رائتتد رئتتيس داود\ رئتتيس
مجلس االدارة
المهندس متاهر فتحتي الغاليينتي\
المدير العام

231,573

المزايا

سيارة

.6

التتتتدكتور احمتتتتد محمتتتتود ستتتتالم

2,400

5,000

.7

الساده البنك األردني الكويتي

2,400

5,000

.8

المهندس علي فتحي الغالييني

2,400

5,000

.9

الدكتور حامد صادق قنيبي

2,400

5,000

عناب

 -2مزايا و مكافلت أشخاص اإلدارة العليا :
باإلضافة ألعضاء مجلس اإلدارة رواتب ومكافاة االدارة العليا البند ( أ ).
الرواتب
االســــــــــم

المنصب

أ.د.احمد مصطفى

رئيس الجامعه

السنوية
اإلجمالية

نفقات السفر

المكافآت

مؤتمرات

السنوية

1,845

0

إجمالي

المزايا

المزايا
والمكافآت
سيارة

104,285

106,130

نصيرات
معتصم صبحي عبيد

المدير المالي

هدى أبو صالح

امينة سر مجلس
االدارة

ليث خليل حداد

المستشار
القانوني

29,176

20,109

24,000

-

-

29,176

-

-

20,109

-

-

24,000

تاسع عشر  -التبرعات والمنح خالل السنة :
اســـــــــــــم الجهـــــــــــة

المبلـــــــــــــغ بالدينار

تبرعات

16,500

المجمـــوع

16,500

باإلضتتتتتتافة إلتتتتتتى التبرعتتتتتتات الخيريتتتتتتة هنتتتتتتاك متتتتتتنح دارستتتتتتيه توفرهتتتتتتا الجامعتتتتتتة للطلبتتتتتتة عتتتتتتن
طريتتتتتق متتتتتنحهم خصتتتتتومات علتتتتتى رستتتتتومهم الجامعيتتتتتة وأيضتتتتتا فتتتتتي مجتتتتتال المتتتتتنح قامتتتتتت الشتتتتتركة عتتتتتن
طريق الجامعه بإيفاد عدد من الطلبه الستكمال دراستهم العليا في عدد من دول العالم .

عشرون  :العقود والمشاريع:
لتتتتتتم تقتتتتتتم الشتتتتتتركة بتتتتتتأي عقتتتتتتود أو مشتتتتتتاريع أو ارتباطتتتتتتات متتتتتتع الشتتتتتتركات التابعتتتتتتة أو الشتتتتتتقيقة
أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو أي موظف في الشركة .

واحد وعشرون  :مساهمة شركة اإلسراء في خدمة المجتمع المحلي (المسؤلية المجتمعيه) وحماية
البئية :
-

تعيين ممثلين إثنين في مجلس مركز االستشارات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع من الفاعلين في
المجتمع المحلي.

-

اإلشراف وتنظيم مسابقة  HultPrizeلطلبة الجامعة (الجائزة الدولية للطلبة المبدعين) والتي كان
عنوانها التغذية السليمة في ظل جائحة الكورونا وتأهل مشروع  Al-Kusibah Groupلمرحلة
المسارع في الجامعات لمنطقة الشرق األوسط ونجاحه بالمرتبة الثالثة.

-

عقد ورشات تدريبية للمجتمع المحلي مدعومة من المركز الدولي للتدريب واشنطن ( )ICNLحول
كيفية إعداد مقترحات المشاريع للحصول على التمويل والنظام اإلداري والتوثيق والسجالت واالرشفة
واإلدارة المالية واالستراتيجية واالستدامة ووسائل التواصل االجتماعي ,االتصال ,تكنولوجيا
المعلومات وإدارة النزاعات وكتابة /إعداد التقارير والمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان والعالقة
بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان والحكومة والدستور وسلطات الدولة في األردن و إعداد
مقترحات المشاريع للحصول على التمويل وبحضور أعضاء من ( )52جمعية خيرية.

-

عقد ندوة (عن بعد) بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة".

-

عقد دورتين لتأهيل خريجي البكالوريوس والدبلوم في التمريض إلجتياز إمتحان مزاولة المهنة.

-

حملة دفا التطوعيةاستفادت منها ( )250أسرة داخل وخارج الجامعة ووزعت فيها ما يقارب ()780
قطعة.

-

ندوة نقاشية بعنوان "البيئة والتنمية المستدامة"للمجتمع المحلي.

-

ورشة عمل لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي بعنوان :كيفية التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن
فيروس كورونابالتعاون مع المركز الوطني للعدالة والبيئة.

-

مشاركة الطالبين فادي عبد الباري من كلية الهندسة والطالبة نور عوض هللا من كلية اآلداب في
المسابقة الوطنية الثالثة للتغيير البيئي على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة األردنية

( ) Jordan Speak Green 3وجمعية الجيل األخضر بإشراف مشروع الطاقة والمناخ في المؤسسة
األلمانية ( )Friedrich Ebert Stiftungواستالمهم درع وشهادة باسم المسابقة
-

عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان مشروع ريادة االعمال الخضراء للمدرب صدقي حمدان.

 عقدورشةتدريبية لطلبة الجامعة والمجتمع المحليفيبعنوان:)(Agricultural Economic

-

-

تقرير الحوكمة للشركات المساهمة العامة
تطبيق بنود الحوكمه:
اوال :ا ن شركة االسراء سعت الى تطبيق بنود الحوكمه من خالل توفير نظام داخلي فعال داخل الشركه ومن خالل اللجان المنبثقه
عن مجلس االدارة وهي مسؤوله عن اعداد القوائم المالية للشركه ضمن معايير المحاسبة الدولية

وتاليا تقريرا عن تطبيق البنود واإلحكام المطبقة في شركة اإلسراء للتعليم االستثمار:
ثانيا  :اسماء اعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين والتفيذيين والمستقلين
االســـــــــــم

السيد رائد رئيس داود

المنصـــب

رئيس مجلس

تنفيذي

مستقل

تنفيذي
غير مستقل

اإلدارة
نائب رئيس

المهندس ماهر فتحي الغالييني

تنفيذي /غير

مستقل/غير

عام 2020

عام 2021

موجود
موجود

تنفيذي

مجلس

غير مستقل

اإلدارة\

موجود

موجود

المدير العام
غير تنفيذي

السيد عبد الحليم رئيس سليمان
عضــو

موجود

غير مستقل
موجود
غير تنفيذي

السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

مستقل

موجود

موجود

غير تنفيذي
عضــو

موجود

مستقل
موجود
غير تنفيذي

الدكتور حامد صادق قنيبي
عضو

موجود

مستقل
موجود

غير تنفيذي
ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

عضــو

موجود

مستقل
موجود
غير تنفيذي

المهندس علي فتحي الغالييني

عضــو

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

موجود

غير مستقل
موجود
غير تنفيذي

موجود

مستقل
موجود

ثالثا  :اسماء ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتباريين
االســـــــــــم

المنصـــب

تنفيذي /غير

مستقل/غير

تنفيذي

مستقل

عام 2020

عام 2021

غير تنفيذي
ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

عضــو

موجود

مستقل
موجود

رابعا :المناصب التنفيذية

االســــم

الوصـف الوظيفي

السيد رائد رئيس داود

رئيس مجلس االدارة

المهندس ماهر فتحي الغالييني

نائب رئيس مجلس االدارة /المدير العام

أ.د .احمد نصيرات

رئيس الجامعة

السيد معتصم صبحي عبيد

المدير المالي

السيدة هدى عثمان أبو صالح
أمين سر مجلس اإلدارة
ليث خليل حداد
المستشار القانوني

خامسا :عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات ألمساهمه:
االســـــــــــم

المنصـــب

المساهمة في الشركات المساهمة ألعامه األخرى
ال يوجد

السيد رائد رئيس داود

المهندس ماهر فتحي الغالييني

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة\

ال يوجد

المدير العام
ال يوجد

السيد عبد الحليم رئيس سليمان
عضــو

ال يوجد
السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

ال يوجد

الدكتور سعيد نجم الدين الترك
عضــو

ال يوجد

الدكتور حامد صادق قنيبي
عضو

ال يوجد
ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

المهندس علي فتحي الغالييني

عضــو

ال يوجد

عضــو

ال يوجد
الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

سادسا  :اسم ضابط ارتباط الحوكمه:
االســـــــــــم

معتصم صبحي محمود عبيد

سابعا :أسماء للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
-1لجنة الترشيحات والمكافأت
-2لجنة الحوكمة
-3لجنة إدارة الخاطرة
-4لجنة التدقيق
ثامنا :اسم رئيس واعضاء لجنة الترشيحات والمكافاة ولجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطرولجنة التدقيق:
لجنة الترشيحات والمكافات
االســـــــــــم

الدكتور حامد صادق قنيبي

المنصـــب

عدد االجتماعات

رئيس
اثنان

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضو

السيد رائد رئيس داود

عضو

اثنان

اثنان

لجنة الحوكمة
االســـــــــــم

المنصـــب

السيد عدنان بهجت التلهوني

رئيس

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

السيد عبد الحليم رئيس سليمان

عضو

عدد االجتماعات

اثنان

اثنان

اثنان

لجنة إدارة لمخاطر
المنصب

عدد االجتماعات

الدكترر علي فتحي الغالييني

رئيس

اربعة

السيد رائد رئيس داود

عضو

اربعة

عضو

اربعة

االســـــــــــم

الدكتور مكرم القطب ممثل البنك االردني الكويتي

لجنة التدقيق:
االســـــــــــم

المنصـــب

الدكتور مكرم القطب ممثل البنك االردني الكويتي

رئيس

الدكتور علي فتحي الغالييني

عضو

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

الخبرات

عدد
االجتماعات

دكتوراه في
المحاسبة /مدير

اربعه

التسهيالت
الشركات في
البنك االردني
الكويتي
بكالوريوس
هندسه  /مدير

اربعه

فندق الفاندوم
دكتوراه في
اللغة العربية

تم عقد اجتماع واحد مع مدققي الحسابات الخارجيين دون وجود االدارة التنفيذية
عدد اجتماعات مجلس االدارة و حضورها خالل عام 2021
االســـــــــــم

المنصـــب

عدد اجتماعات

اربعة

ستة اجتماعات
السيد رائد رئيس داود

المهندس ماهر فتحي الغالييني

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة\

ستة اجتماعات

المدير العام
ستة اجتماعات

السيد عبد الحليم رئيس سليمان
عضــو

ستة اجتماعات
السيد عدنان بهجت التلهوني

عضــو

ستة اجتماعات

الدكتور سعيد نجم الدين الترك
عضــو

ستة اجتماعات

الدكتور حامد صادق قنيبي
عضو

ستة اجتماعات
ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

المهندس علي فتحي الغالييني

عضــو

عضــو

ستة اجتماعات
ستة اجتماعات

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

رئيس مجلس االدارة  /رائد رئيس داود

