 )2عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وعدد مرات حضور كل عضو على حدة حتى تاريخ :2017/12/31
اسم اللجنة

عدد اجتماعاتها

لجنة التسهيالت

 14اجتماع ًا

اسم اللجنة

عدد اجتماعاتها

لجنة المخاطر
واالمتثال

 ٣اجتماعات

أعضاؤها

حضور االجتماعات

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

ميشيل الصايغ
رئيس اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

إيمان الضامن
عضو اللجنة

حضرت جميع اجتماعاتها

-

أيمن المجالي
عضو اللجنة حتى تاريخ 2017/1/25

1

شركة األردن األولى لالستثمار
ويمثلها
«محمد خير» عبابنه
عضو اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

ممثل شركة مصانع األصباغ
الوطنية المحدودة ويمثلها عبد
النور عبد النور اعتباراً من 2017/1/26
عضو اللجنة

حضر  12اجتماع

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي ويمثلها في اجتماعات
اللجنة كل من:
سعادة اآلنسة شادن الحجي حتى
تاريخ 201٧/4/30
سعادة السيد مازن الصحصاح
اعتباراً من تاريخ 2017/4/30

2

حضر اجتماع واحد

-

3

لجنة تسويات
المديونيات
والعقارات

اعتذر عن اجتماع
واحد
اسم اللجنة

حضرت  4اجتماعات

 9اجتماعات

-

عدد اجتماعاتها

-

حضر  10اجتماعات

أعضاؤه

حضور االجتماعات

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

أيمن المجالي
رئيس اللجنة حتى تاريخ 2017/1/25

-

-

إيمان الضامن
رئيسة اللجنة اعتباراً من تاريخ
2017/1/26

حضرت جميع اجتماعاتها

-

نبيل مشحور

حضر اجتماع واحد

اعتذر عن حضور
اجتماعين

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي (المقعد األول)
عضو اللجنة
ويمثلها جهاد الشرع حتى تاريخ
2017/4/22
السيد مازن الصحصاح اعتباراً من
2017/4/23

حضر اجتماع واحد

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي (المقعد الثاني)
عضو اللجنة وتمثلها
شادن الحجي

اسم اللجنة

عدد اجتماعاتها

4

لجنة التخطيط
االستراتيجي

اسم اللجنة

اجتماع واحد

عدد اجتماعاتها

-

حضر اجتماعين

حضرت جميع اجتماعتها

-

5

لجنة التدقيق

 10اجتماعات

أعضاؤها

حضور االجتماعات

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

أيمن المجالي
رئيس اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

شركة األردن األولى لالستثمار
ويمثلها
«محمد خير» عبابنه
عضو اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

ممثل شركة مصانع األصباغ
الوطنية المحدودة ويمثلها عبد
النور عبد النور
عضو اللجنة

حضر  7اجتماعات

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي (المقعد الثاني) عضو
اللجنة تمثلها شادن الحجي
عضو اللجنة

حضرت جميع اجتماعاتها

أعضاؤها

حضور االجتماعات

ممثل شركة مصانع األصباغ
الوطنية المحدودة
ويمثلها السيد عبد النور عبد النور
رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ
2017/4/30

حضر االجتماع

-

اعتذر عن حضور
اجتماعين

-

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

-

السيد صالح الكيالني
عضو اللجنة

حضر االجتماع

-

السيد يزيد الخالدي
عضو اللجنة

حضر االجتماع

-

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي (المقعد األول)
رئيس اللجنة ويمثلها جهاد الشرع
حتى تاريخ 2017/4/22
وأصبح يمثلها السيد مازن
الصحصاح عضو اللجنة اعتباراً من
2017/4/30

حضر االجتماع

-

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

أعضاؤها

حضور االجتماعات

شريف الرواشدة
رئيس اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

أيمن المجالي
عضو اللجنة اعتباراً من 2017/1/27

 9اجتماعات

-

صالح الكيالني
عضو اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

يزيد الخالدي
عضو اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي (المقعد األول)
عضو اللجنة ويمثلها جهاد الشرع
حتى تاريخ 2017/4/22

حضر  3اجتماعات

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي (المقعد الثاني) عضو
اللجنة تمثلها :شادن الحجي اعتباراً
من 2017/4/30
عضو اللجنة

حضرت  6اجتماعات

اعتذر عن حضور
اجتماع واحد

 ) 3أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
اسم اللجنة

نبيل مشحور
عضو اللجنة

حضر  6اجتماعات

أعضاؤها

حضور االجتماعات

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

نبيل مشحور
رئيس اللجنة

حضر االجتماعين

-

شريف الرواشدة
عضو اللجنة

حضر االجتماعين

-

إيمان الضامن
عضو اللجنة

حضرت االجتماعين

ممثل شركة مصانع األصباغ
الوطنية المحدودة ويمثلها عبد
النور عبد النور
عضو اللجنة

حضر االجتماعين

اعتذر عن حضور

ميشيل الصايغ

حضر جميع اجتماعاتها

-

اجتماعين
4

اسم اللجنة

عدد اجتماعاتها

لجنة حاكمية
8

تكنولوجيا
المعلومات

اجتماعين

-

-

لجنة
التخطيط
االستراتيجي

لجنة
5
التدقيق

6

لجنة
الحاكمية
المؤسسية

-

-

-

عضو

لجنة
 7الترشيحات
والمكافآت

عضو

لجنة
حاكمية
8
تكنولوجيا
المعلومات

-

أيمن المجالي

شركة األردن األولى لالستثمار
ويمثلها
«محمد خير» عبابنه
عضو اللجنة

لجنة
تسويات
3
المديونيات
والعقارات

رئيس
اللجنة

-

عضو

-

-

-

شركة األردن األولى لالستثمار
ويمثلها السيد «محمد خير» عبابنه

ميشيل الصايغ
عضو اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

2

-

-

-

عضو

-

-

-

عضو

-

شريف الرواشدة

شريف الرواشدة
عضو اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

لجنة
المخاطر
واالمتثال

-

-

-

رئيس
اللجنة

-

عضو

عضو

صالح الكيالني

صالح الكيالني
رئيس اللجنة

حضر جميع اجتماعاتها

-

1

-

عضو

-

-

-

-

عضو

عضو

-

رئيس
اللجنة

-

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
(المقعد األول) ويمثلها فيه السيد
مازن الصحصاح

أعضاؤها

حضور االجتماعات

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

لجنة
التسهيالت

رئيس
اللجنة

عضو

عضو

-

عضو

-

-

-

-

إيمان الضامن

والمكافآت

حضر االجتماع

-

عضو

رئيس
اللجنة

-

-

-

عضو

-

عضو

يزيد الخالدي

7

لجنة الترشيحات

 8اجتماعات

حضر االجتماع

-

-

-

-

عضو

عضو

رئيس
اللجنة

-

-

شركة مصانع األصباغ الوطنية
المحدودة ويمثلها السيد عبد النور
عبد النور

اسم اللجنة

عدد اجتماعاتها

حضرت االجتماع

-

عضو

-

عضو

رئيس
اللجنة

-

-

-

عضو

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
(المقعد الثاني) ويمثلها فيه اآلنسة
شادن الحجي

المؤسسية

اجتماع واحد

إيمان الضامن
رئيس اللجنة حتى تاريخ 2017/1/25
وأصبحت عضواً فيها اعتباراً من
تاريخ 2017/1/26
ميشيل الصايغ
عضو اللجنة
يزيد الخالدي
رئيس اللجنة اعتباراً من تاريخ
2017/1/26

-

عضو

عضو

-

عضو

-

-

-

نبيل مشحور

6

لجنة الحاكمية

عدد اجتماعاتها

أعضاؤها

حضور االجتماعات

االجتماعات المعتذر
عن حضورها بعذر

التشكيل الحالي للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

-

عضو

-

-

-

-

عضو

رئيس
اللجنة

