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اعتبارا ً من 2018-4-3

جدول أعمال الهيئة العامة العادي الرابع عشر
عمالً بأحكام المادة رقم ( )169( ، )144من قانون الشركات رقم  22لسنة  1997وتعديالته.
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم الثالثاء الموافق  2019/4/30في قاعة الحفالت
في فندق شيراتون – عمان  ،وذلك لبحث األمور التالية -:
 )1تالوة محضر وقائع االجتماع السابق المنعقد بتاريخ  2018/4/22والمصادقة علية.
 )2تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في . 2018/12/31
 )3مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام  2018والمصادقة علية.
 )4مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في  ، 2018/12/31والمصادقة عليها والموافقة
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة  %2.5من رأس المال.
 )5إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة من أية مسؤولية مالية عن األعمال التي توالها لغاية .2018/12/31
 )6انتخاب مدققي الحسابات لعام  2019وتحديد أتعابهم.
 )7أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال وفقا ً ألحكام القانون.

-1

-2
-3

مالحظات :
ً
يرجى حضور االجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل  ،وحسب المادة
( )179من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع في مقر الشركة
الكائن في الشميساني – شارع عالل الفاسي – عمارة رقم  18الطابق االول  ،او فاكس ، 5680105
أو البريد االلكتروني  ، Hotels-Malls@orange.joوكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين
لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور االجتماع
 ،ولن يقبل التوكيل أو التفويض الذي يسلم يوم االجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن
يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
حسب تعليمات مركز ايداع االوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية
السارية المفعول ليتم ايداع االسهم (لغير المودعيين)  ،كشرط اساسي لحضور االجتماع.
اعتبارا من العام القادم سيتم توزيع التقرير السنوي وأية دعوات لالجتماع أو أية اعالنات عن طريق
البريد االلكتروني للمساهم فقط .لذا يرجى تحديث عنوان البريد االلكتروني الخاص بكم ،وإرساله لقسم
المساهمين في الشركة على الفاكس أو البريد االلكتروني للشركة.
مع أطيب التمنيات
رئيس مجلس اإلدارة
نديم يوسف المعشر

أ-

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السيدات والسادة حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،
أرحب وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بكم في اجتماع هيئتكم العادية الرابع عشر ،وأدعو هللا أن
تتحسن الظروف على جميع األصعدة وتعود وتيرة األعمال واالستثمار إلى سابق عهدها .أتمنى لكم
وللشركة التوفيق وأقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة المالي واالداري.
استمر تراجع أداء فنادق الخمسة نجوم في عمان في العام  2018عما كان عليه في العام  2017من
حيث انخفاض نسب اإلشغال وانخفاض معدل سعر الغرفة بعكس ما كان مأموالً .وقد بلغ معدل نسبة
اإلشغال لفنادق الخمسة نجوم في عمان العام الماضي  %54.01ومعدل سعر الغرفة  98.66دينار.
وحسب تقرير شركة  STRالمستقلة عن نتائج أداء فنادق الخمسة نجوم للعام  2018ففي المجموعة
التنافسية التي تضم فندق شيراتون ،وعددها ستة فنادق ،كانت نسبة إشغال فندق شيراتون %47.2
مقابل المعدل  %42.0ومعدل سعر الغرفة لفندق شيراتون  131.31دينار مقابل المعدل 93.89
دينار.
وعليه فقد انخفضت ايرادات جميع الفنادق بينما زادت في نفس الوقت تكاليف المواد واألجور وتكاليف
الطاقة .وقد عانت جميع الشركات المالكة لهذه الفنادق من تدني أرباحها التي تأثرت بشكل أساسي من
إيرادات الغرف.
ومن الواضح أن التحسن الذي كان متوقعا ً في حركة رجال األعمال والمؤتمرات لم يتحقق حيث ال
زالت ظروف اإلقليم غير مستقرة وغير جاذبة ،ومن الواضح أيضا ً أن معادلة العرض والطلب غير
متوازنة وتميل كثيرا ً لجانب العرض.
ورغم أن األرقام الرسمية تفيد بتحسن وزيادة أعداد السياح فإن ذلك يعود لحركة السياحة التي نقلتها
شركات الطيران منخفض التكاليف ،وهي سياحة تستخدم في العادة لفنادق ذوات الفئات األقل والشقق
الفندقية .وقد انتعشت بسببها فنادق البتراء .وعلي أية حال فهي تمثل خير ومنفعة لألردن بصورة
عامة.
وفي مثل هذه الظروف االقتصادية ،فإن استثمارنا في الطاقة البديلة قد أوتي أكله ،وجاء في وقته.
ونعلمك م بأن ما تم إنفاقه على محطة توليد الكهرباء من لطاقة الشمسية العائدة للشركة في منطقة الموقر
بلغ لتاريخه  3,814,795دينار .وقد باشرت المحطة انتاجها التجريبي في  2017/2/1حيث انتجت
لتاريخه  12,319,628كيلو واط ساعة اقتطعت منها شركة الكهرباء ما نسبته  %6كفاقد كهرباء
على الشبكة وتم استهالك صافي هذه الكمية لتغطية ما نسبته  %79.2من احتياجات فندق شيراتون
عمان .وقد تأتى وفر للشركة في العام  2017مبلغ  482,733دينار وفي العام  2018مبلغ
 581,991دينار كوفر صافي عن التعرفة التجارية لشركة الكهرباء (أي ما يزيد عن مليون دينار).
ونعمل اآلن على استكمال تطوير المحطة وصيانتها ومعايرتها ليتسنى لنا خالل هذا العام تغطية كامل
احتياجات الفندق .

أما في موضوع الوضع المالي للشركة ،فقد بلغ إجمالي قروض الشركة والتزاماتها المالية 5,198,984
دينار شاملة قرض الطاقة (بفائدة  ،)%4وبالمقابل فإن الشركة تملك عقارات قيمتها الدفترية 1,523,038
دينار وتملك أسهم وسندات قيمتها السوقية  4,404,654دينار وبذلك فإن الوضع المالي مطمئن ولدينا
سيولة نقدية تغطي عمليات التشغيل.
وفي موضوع توزيع األرباح على المساهمين فإنه منذ العام  2005أي بعد أربع سنوات من افتتاح فندقها،
باشرت الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها واستمرت في ذلك كل سنة ،بما مجموعه  33مليون دينار
حتى العام  . 2017وال تبخل الشركة في توزيع ما يتوفر لها من أرباح رغم الحاجة لتقوية مركزها المالي
واحتياطاتها ،ولكنها تراعي ايضا ً ظروف المساهمين بما يمكنها من توزيعه.
ولتحسين المنتج فقد انهينا في العام الماضي توسعة قاعة الحفالت الكبرى واستضفنا في شهر شباط حفل
موسيقى حضره قرابة  800شخص .وباشرنا في بداية هذا العام بتوسعة منطقة الضيافة التابعة لقاعة
الحفالت وكذلك انشاء قاعة اجتماعات جديدة وإنشاء مطعم جديد على المسبح الصيفي وذلك الجتذاب
وتحسين خيارات الضيوف.
لقد اعددنا استراتيجية جديدة تسعى إلى تقديم خدمات وحزم ضيافة مختلفة ومرنه لتحسين اإليراد وقامت
ادارة الفندق بإعداد موازنة من واقع قراءاتها في السوق وفي الحجوزات المتوقعة وتتطلع في العام 2019
الى تحقيق نسبة اشغال  %50.9وزيادة في اإليرادات اإلجمالية بنسبة .%5.0
ندعو هللا ان يحمي هذا البلد ونأمل أن تتضافر جهود الجميع ،حكومة وقطاع خاص وافراد لتحسين الوضع
االقتصادي والوضع السياحي الذي يُنتظر منه تحسين المؤشرات االقتصادية والمالية بما يخدم الوطن
وأبناؤه.
اكرر شكري وشكر زمالئي الكرام لكم جميعا ً لتفهمكم ودعمكم المستمر وثقتكم الغالية  ،وأشكر موظفي
إدارة الشركة وإدارة الفندق على جهدهم الموصول.
وفقنا هللا في مساعينا في ظل صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين .نشكر حضوركم
ونقدم لكم التقرير المالي واالداري.

وهللا ولي التوفيق
نــــديــــــم المعشــــر
رئيس مجلس االدارة

ب  -التقرير السنوي الثالث عشر لمجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31
حضرات السادة المساهمين الكرام،
حسب تقرير شركة  STRالمستقلة فقد انخفضت نسبة اإلشغال من  %50.8الى  %47.2أي حوالي  %7وانخفض معدل
سعر الغرفة من  137.48دينار الى  130.11دينار أي حوالي  %5.2للعام  2018عنها للعام  2017وبذلك انـخـفــــض
اجمالي االيراد بنسبة .%6
ويبين الجدول أدناه الشواهد الرئيسية ألداء الفندق خالل سنوات التشغيل الخمس الماضية.
ملخص نتائج تشغيل فندق شيراتون عمان ( المبالغ بالدينار األردني )
معدل نسبة إشغال الغرف

2014
%61.890

2015
%56.640

2016
%55.500

2017
%50.800

2018
%47.287

معدل سعر الغرفة

162.450

152.038

149.141

137.484

131.310

إيرادات تشغيل الفندق

16,294,648

15,075,471

13,687,744

11,973,807

11,233,953

نفقات تشغيل الفندق

10,740,061

9,913,546

9,098,820

8,492,538

8,419,891

صافي إيرادات تشغيل الفندق

5,554,587

5,161,925

4,588,925

3,481,269

2,814,062

تكاليف المياه والكهرباء والمحروقات

1,765,527

1,317,434

1,064,818

1,182,830

عدد النزالء

73,462

69,539

69,997

54,199

1,326,826
59,810

نبين لكم تاليا ً المعلومات المتعلقة بالشركة استنادا ً إلى تعليمات اإلفصاح ومعايير التدقيق المعتمدة لهيئة األوراق المالية :
 -1أ -أنشطة الشركة الرئيسية
إنشاء وبناء وبيع وشراء واستئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والمسارح واألسواق التجارية وتمارس الشركة نشاطاتها اآلن
في عمان.
ب -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
مقـر الـشـركـة  :عمان – الشميساني – شارع عالل الفاسي – عمارة جوهرة الشميساني رقم ( –)18الطابق األول
ج -عدد الموظفين  )6( :موظفين.
تملك الشركة فندق شيراتون عمان  :ويبلغ عدد الموظفين فيه ( )338موظف )%99( .منهم أردنيون.
وتملك الشركة مبنى مالصق للفندق وقطعتي أرض مجاورة للفندق
فروع أخرى  :ال يوجد للشركة أية فروع أخرى داخلية أو خارجية.
د -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة
يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة (فندق شيراتون عمان واألراضي والعقارات) مبلغ ( )55,698,325دينار.

 -2أ -الشركات التابعة للشركة :
ال يوجد
ب -الشركات الحليفة :
شركة ستوديو التصاميم الداخلية بنسبة تملك .%25

 -3أ-ب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
االسم والمنصب و تاريخ الميالد والجنسية
السيد نديم يوسف عيسى المعشر
ممثل شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
رئيس مجلس اإلدارة  -مواليد 1950
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
السيد عماد يوسف عيسى المعشر
ممثل شركة معشر لالستثمارات والتجارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة  -مواليد 1957
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
السيد محمد موسى داود محمد عيسى
ممثل شركة البنك األهلي األردني
عضو – مواليد 1956
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
السيد سعد نبيل يوسف المعشر
ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات
عضو  -مواليد 1974
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
لـــــغـايـــــــة 2018/4/2
السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر
ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات
عضو  -مواليد 1979
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2018/4/3
السيد بسام فرح سليمان معايعة
عضو  -مواليد 1947
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16

المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات
عضو – المدير العام  -مواليد 1951
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16

معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان
عضو – مواليد 1943
من الجنسية االردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
ممثلو الشركة العربية الدولية للفنادق

نبذة تعريفية
بكالوريوس هندسة معمارية  ،1973وماجستير هندسة مدنية من جامعات بريطانيا وأمريكا .1974
 -1شركة مصانع االجواخ األردنية  - 2الشركة العربية الدولية للفنادق
رئيس مجلس إدارة:
 -3شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة  -4شركة البنك االهلي االردني
رئيييس مجلييس شييركات خاصيية وهييي شييركة األعمييال السييياحية وشييركة الشييواط للفنييادق والمنتجعييات
السياحية ورئيس لجنة االستثمار المجليس االقتصيادي االستشياري وعضيو مجليس إدارة المجليس اليوطني
للسيياحة و مجليس إدارة شيركة سيتوديو التصياميم الداخليية ومجليس إدارة شيركة االزدهيار لالسييتثمارات
المتعددة ومجلس إدارة مركز المستثمر األردني.
بكالوريوس علوم اقتصادية  ،1979ماجستير أعميال دوليية مين أمريكيا  .1981ميدير عيام شيركه معشير
للتجارة واالستثمار وعضو مجلس شركة االعمال السياحية وشركة الشواط ومركز المستثمر االردني
 -1شركة مصانع االجواخ األردنية
عضو مجلس إدارة:
الشركة العربية الدولية للفنادق
-2
البنك األهلي األردني
-3
بكالوريوس رياضيات/إدارة أعمال ،الجامعة األردنية عام 1978
عضو مجلس إدارة:
الخبييرات :الييرئيس التنفيييذي  /المييدير العييام للبنييك االهلييي األردنييي منييذ  ،2015/11خبييرة مصييرفية لمييدة
( )37عاميا ً فييي البنييك العربييي ( )2015 – 1978تييدرخ خاللهييا فييي مناصييب عديييدة كييان آخرهييا مييديرا ً
لمنطقة االردن ،رئيس مجلس إدارة شركة االهلي للتأجير التمويلي  ،عضو مجلس إدارة جمعية البنوك.
بكالوريوس اقتصاد  ،1996ماجستير اقتصاد .2000
عضو مجلس إدارة:
 -1شركة التامين العامة العربية -2 .شركة مصانع المنظفات الكيماوية.
الخبرات :نائب مدير عام الشركة الدولية للسيياحة واالسيتثمار  ،1998-1996نائيب رئييس تنفييذي البنيك
االهلي االردني  -1998لتاريخه.
عضو مجلس إدارة في شركة النبيل للتجارة واالستثمار و شركة مركز عمان للتجارة العالمية.
بكالوريوس اقتصاد  ، 2001جامعة نورتوست شيكاغو.
الخبرات :مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية  2013ولتاريخة  ،مدير دائرة االبحاث
والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق  ، 2013-2008محلل مالي في شركة ارنست ويونغ
لالستثمار العقاري دبي االمارات  ، 2008-2005مدير دائرة االبحاث والتطوير 2005-2003
الشركة العربية الدولية للفنادق.
بكييالوريوس علييوم كمبيييوتر ميين جامعييات بريطانيييا .وعضييو مجلييس شييركة االعمييال السييياحية وشييركة
الشواط ومركز المستثمر االردني وشركة االزدهار وشركة ستوديو التصاميم.
عضو مجلس إدارة:
.
 -1الشركة العربية الدولية للفنادق.
الخبرات :كان الشريك المدير لشركة رائدة في االستثمارات اإلداريية والماليية واالقتصيادية ،الميدير العيام
لشركة األعمال السياحية ومدير عام الشركة العربية الدولية للفنيادق وعضيو مجليس إدارة شيركة سيتوديو
التصاميم الداخلية .ومجلس إدارة شركة الشواط للفنادق ومجلس إدارة مركز المستثمر األردني.
------------------------------------------------------------------------------------------بكالوريوس هندسة مدنية  ،1973ماجستير هندسة مدنية 1986
عضو مجلس إدارة:
 -1شركة التامين العامة العربية
 -2الشركة العربية الدولية للفنادق
الخبرات :عميد مهندس رئييس قسيم الدراسيات والتصيميم مديريية سيالح الهندسية الملكيي ،1995-1973
ميدير مصيانع الشييركة المتحيدة للحديييد والصيلب  ،1998-1996ميدير تنفيييذي فيي شييركة االتحياد الييدولي
إلدارة المشييياريع  ،2001-1998ميييدير عيييام الشيييركة الدوليييية للفنيييادق واألسيييواق التجاريييية - 2001
لتاريخه.
الخبييرات الخاصيية  :عضييو مجلييس إدارة شييركة االزدهييار لالسييتثمارات المتعييددة وعضييو مجلييس إدارة
شركة األعمال السياحية ومجلس إدارة شيركة الشيواط للفنيادق ومجليس إدارة مركيز المسيتثمر األردنيي
وعضو شركة مجمع الحسين لألعمال ونائيب رئييس جمعيية الفنيادق االردنيية  ،عضيو مجليس امنياء كليية
التصميم في الجامعة االردنية.
------------------------------------------------------------------------------------------ماجستير حقوق من جامعة دمشق 1967
الخبرات  :ضابط امن  ، 1996-1969اشغل مناصب عدة منها مدير مكافحة المخدرات – مدير شيرطة
محافظة العاصمة  ،مسياعد لميدير االمين العيام برتبية ليواء  ،عضيو مجليس النيواب الثاليث عشير -1997
 ، 2001عضييو مجلييس النييواب الرابييع عشيير  ، 2007-2003رئيسييا للجنيية القانونييية فييي مجلييس النييواب
لثمياني سينوات ،عضيو اللجنيية الملكيية لألجنيدة الوطنيية  ،وزييير دولية للشيؤون البرلمانيية  ، 2009وزييير
الداخلية  ، 2012وزير العدل .2013-2012

االسم والمنصب وتاريخ الميالد
الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر
ممثل شركة الموارد الصناعية األردنية
عضو  -مواليد 1948
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
السيد سامح انطون خليل دبابنه ممثل
شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات سي تي سي
عضو – مواليد 1968
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16

السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات
ممثل شركة مصانع االجواخ األردنية
عضو  -مواليد 1942
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16

الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان
ممثل شركة مركز المستثمر األردني
عضو  -مواليد 1948
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16

السيد شاكر نديم يوسف المعشر
عضو  -مواليد 1987
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
السيد محمد شريف محمد توفيق الزعبي
ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
عضو  -مواليد 1963
من الجنسية األردنية
تاريخ العضوية 2017/4/16
لــــغـــايـــــــــة 2018/3/20

السيد علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة
ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
عضو – مواليد 1961
من الجنسية االردنية
تاريخ العضوية 2018/3/21

نبذة تعريفية
بكالوريوس طب وأخصائي جراحة عظيام مين الجامعيات األمريكيية  ، 1967ميدير عيام شيركة الميوارد
الصناعية األردنية
بكالوريوس تجارة إدارة عامة جامعة نيوماكسيكو1990
الخبرات :اعمال خاصة في امريكا  ،1997-1990الشركة االردنية للتنمية واالقتصاد والتجيارة -1997
لتاريخه.
مدير عام شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات
بكييالوريوس فييي المحاسييبة ميين الجامعيية اللبنانييية  ،1976ومييدير عييام شييركة مصييانع االجييواخ األردنييية
 1976ولغاييية تاريخييه .وعضييو مجلييس شييركة االعمييال السييياحية وشييركة الشييواط ومركييز المسييتثمر
االردني
عضو مجلس إدارة :
 -1شركة مصانع االجواخ األردنية
 -2الشركة العربية الدولية للفنادق
 -3شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة
خبييرات اخييرى مييدقق حسييابات قييانوني ومجلييس إدارة شييركة األعمييال السييياحية ومجلييس إدارة شييركة
الشيييواط للفنيييادق ومجليييس إدارة مركيييز المسيييتثمر األردنيييي وعضيييو مجليييس إدارة شيييركة االزدهيييار
لالستثمارات المتعددة.
بكييالوريوس اقتصيياد الجامعيية االمريكييية بيييروت  1969مـاجـستـيييـر اقتصيياد جامعيية برمنجهييام بريطانيييا
 1974دكتوراه اقتصاد جامعة جورجيا – امريكا .1976
عضو مجلس إدارة :
 شركة مصانع االجواخ األردنية  -شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة شركة مسافات للنقل المتخصصالخبرات :البنك المركزي االردني 1972 – 1970
الشركة الكويتية لالستثمار – مدير دائرة االستثمار 1990-1976
البنك االهلي االردني – نائب المدير العام 2002-1991
شركة مركز المستثمر االردني مدير عام -2002لتاريخه  ،وعضو مجلس إدارة شركة األعمال
السياحية وعضو مجلس إدارة شركة الشواط للفنادق .
بكالوريوس عالقات دولية من جامعة ستانفورد االمريكية .2010
عضو مجلس إدارة :
 -2الشركة العربية الدولية للفنادق
 -1شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
الخبرات :مدير عام شركة رانكو لالستثمارات المتعددة  – 2013لتاريخه  ،عضو مجلس ادارة شركة
مركز المستثمر االردني -2015لتاريخة  ،عضو مجلس ادارة شركة الشواط للفنادق -2015لتاريخة
 ،عضو مجلس ادارة شركة االعمال السياحية -2015لتاريخة.
بكالوريوس علوم مالية ومصرفية – جامعة اليرموك 1987
الخبرات:
مؤسسة الضمان االجتماعي من  -1990مدير ادارة القضايا والتحصيل من  2013لتاريخه  ،مدير
ادارة فرع شمال عمان  ،مدير ادارة فرع شرق عمان  ،عضو مجلس ادارة شركة الضمان لالستثمار
 ، 2008عضو مجلس ادارة شركة االردن الدولية لالستثمار  ،2010عضو مجلس ادارة المركز
العربي للصناعات الدوائية . 2011
بكيييالوريوس إدارة اعميييال عيييام  ، 2000ميييدير إدارة – ميييدير فيييرع  ،خبيييير تأمينيييات اجتماعيييية  ،خبيييير
عطاءات مؤسسة الضمان االجتماعي للعام  ، 2017-2016عضيو مجليس إدارة الشيركة الدوليية للفنيادق
اعتبارا من  ، 2018-3-21مدير إداري لشركة الحبتول التجارية لالعوام .1987 – 1985

ج-د أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
االسم والمنصب وتاريخ الميالد

المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات
المدير العام مواليد 1951
من الجنسية األردنية
تاريخ التعيين 2000/6/1

محمد نائل احمد موسى شومان
مدير مالي مواليد 1971
من الجنسية األردنية
تاريخ التعيين 1995/8/1

نبذة تعريفية
بكالوريوس هندسة مدنية  ،1973ماجستير هندسة مدنية 1986
عضو مجلس إدارة:
 -2الشركة العربية الدولية للفنادق
 -1شركة التامين العامة العربية
الخبرات :عميد مهندس رئييس قسيم الدراسيات والتصيميم مديريية سيالح الهندسية الملكيي ،1995-1973
ميدير مصييانع الشيركة المتحييدة للحدييد والصييلب  ،1998-1996ميدير تنفيييذي فيي شييركة االتحياد الييدولي
إلدارة المشييياريع  ،2001-1998ميييدير عيييام الشيييركة الدوليييية للفنيييادق واألسيييواق التجاريييية - 2001
لتاريخه.
الخبييرات الخاصيية  :عضييو مجلييس إدارة شييركة االزدهييار لالسييتثمارات المتعييددة وعضييو مجلييس إدارة
شركة األعمال السياحية ومجلس إدارة شيركة الشيواط للفنيادق ومجليس إدارة مركيز المسيتثمر األردنيي
ونائب رئيس جمعية الفنادق االردنية االردنية  ،عضو مجلس امناء كلية التصميم في الجامعة االردنية.
بكالوريوس محاسبة  /جامعة اليرموك .1992 -
الخبرات :الشركة العالمية للصناعات المعدنية (محاسب رئيسي)  .1995 – 1993الشركة الدولية
للفنادق واألسواق التجارية  1995/8ولغاية تاريخه.

 -4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
اسم المساهم
الشركة العربية الدولية للفنادق
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
البنك األهلي األردني
شركة مركز المستثمر األردني
شركة مصانع االجواخ االردنية
البنك العربي
نديم يوسف عيسى المعشر
شركة تصنيع االقمشة واالجواخ االردنية
فهد بن يوسف محمود زاهد
شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
حنان رشاد رشيد الحلواني
شركة التعهدات والتجارة واالستشارات سي،تي.سي
شركة الرابية للفنادق والسياحة والمجمعات التجارية

عدد األسهم
2017
11,110,654
5,235,000
4,193,295
3,000,000
2,250,000
1,360,000
1,265,000
1,000,000
752,400
590,000
600,000
495,000
480,000
435,000

النسبة %
2017
25.719
12.118
9.707
6.944
5.208
3.148
2.928
2.315
1.742
1.366
1.389
1.146
1.111
1.007

عدد األسهم
2018
11,625,166
5,235,000
4,193,295
3,000,000
2,250,000
1,360,000
1,265,000
1,000,000
752,400
710,000
600,000
496,000
480,000
435,000

النسبة %
2018
26.910
12.118
9.707
6.944
5.208
3.148
2.928
2.315
1.742
1.644
1.389
1.148
1.111
1.007

 -5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :
 تخضع أعمال الشركة في السوق المحلي للمنافسة الحرة  ،الشركات المنافسة هي الشركات المالكة لفنادق مصنفة
بفئة خمسة نجوم في عمان.
اسم الفندق
ماريوت عمان
انتركونتيننتال االردن
المريديان
كمبينسكي
شيراتون عمان
رويال
حياة عمان
روتانا وروتانا عرجان
فندق  wعمان
فيرمونت
مجموع الغرف

عدد الغرف
293
440
430
278
267
286
311
800
300
300
3705

 بين سبعة فنادق خمسة نجوم في العاصمة عمان حافظ فندق شيراتون النبيل على المركز االول في معيار اختراق
السوق من حيث معدل سعر الغرفة ( . )Average Rateوكانت حصته من مجموعته التنافسية  %112,4في نسبة
اإلشغال و  %140,1في معدل سعر الغرفة
نسبة اإلشغال

معدل سعر الغرفة
(بالدينار)

معدل االشغال × معدل السعر
Rev Par

شيراتون عمان  -النبيل

%47.287

130.110

61.478

معدل المجموعة التنافسية

%42.000

93.890

39.343

اسم الفندق

 ليس للشركة أسواق خارجية عدا السوق المحلي.
 -6درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين (محليا ً وخارجياً):
ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا ً أو خارجيا ً يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المشتريات
و/أو المبيعات.
 -7الحماية الحكومية أو امتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها:
 ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
 -8أ -القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها
أو قدرتها التنافسية :
 استمرت الحكومة بتطبيق تعرفة الكهرباء المخفضة لقطاع الفنادق حتى نهاية العام  2018ولكنها زادت عليها 15
فلسا ً لكل كيلو واط/ساعة فرق دعم الوقود.
 بقيت ضريبة المبيعات على المنامة بنسبة  ، %16وبقيت ضريبة الدخل بنسبة .%20
ب -يطبق الفندق المملوك للشركة معايير الجودة ألسلوب اإلدارة والخدمة والمنتجات النهائية والموضوعة من قبل
شركة ستاروود العالمية.
 -9أ -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
عدد الموظفين
355
350
354
237
240
356
356
297
221
259

اسم الدورة
)The business we do – Marriott international(online
Living loyalty
Loyalty – Power of Loyalty
Owning member experiences
Security and protection training – eLearning 2018
Risk management – High risk activities
دورك في منع االتجار بالبشر – تعرف على العالمات
Guest contacts and personalization
EMPOWER - Cases
EMPOWER – Getting started with GXP

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 -9ب -عدد موظفي الشركة والفندق وفئات مؤهالتهم
المؤهل العلمي
دكتوراه
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
اقل من ثانوية
إجمالي عدد الموظفين

عدد الموظفين في
الشركة األم
1
1
2
2
6

فندق شيراتون  -عمان
4
5
49
108
102
70
338

 -9ج -الهيكل التنظيمي للشركة :

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق الداخلي /اللجنة
المالية للترشيحات والمكافآت

لجنة المتابعة

التدقيق الداخلي
أمين سر مجلس اإلدارة
المدير العام
شؤون الشركات

سكرتيرة المدير العام

المشاريع والعمليات

الشؤون القانونية

الشؤون اإلدارية

الشؤون المالية

رئيس القسم الهندسي

التخطيط والرقابة المالية

شؤون الموظفين

مهندس مشروعات

المحفظة االستشارية

الخدمات اإلدارية والعامة

المحاسبة العامة

العالقات العامة

شؤون المساهمين

 -10المخاطر التي تتعرض الشركة لها.
أ -إن فندق الشركة  ،شيراتون – عمان  ،يتأثر باألحداث االقتصادية العالمية واألحداث السياسة واألمنية في منطقة الشرق
األوسط وعليه فإن أي أحداث تؤثر سلبا على المنطقة يكون لها تأثير على القطاع السياحي األردني وبالتالي على مجمل
إيراد فنادق الشركة .وكذلك فان هناك مخاطر من انخفاض نسبة اإلشغال ومعدل سعر الغرفة بسبب منافسة الفنادق
الجديدة.
ب -تتعرض موجودات الشركة للمخاطر الطبيعية من هزات أرضية وفيضانات ....الخ  .تقوم الشركة بالتأمين على مبنى
الفندق وكافة موجوداته ضد العوامل الطبيعية والحريق سواء االئتمان والتعطل عن العمل لهذه األسباب  ،وقامت ابتداء
من عام  2006بإضافة التأمين ضد العمليات اإلرهابية والقيام بكافة اإلجراءات الممكنة لحماية الفندق.
خ -ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة معرضه لمخاطر ارتفاع معدل أسعار الفائدة على القروض سواء بالدينار أو بالدوالر
االمريكي.
 -11اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.
-

تطور نسبة اإلشغال وسعر الغرفة :
2014
عام
معدل سعر الغرفة
162.450
(بالدينار)
61.890

معدل نسبة اإلشغال %

152.038

149.141

137.484

130.110

56.64

55.50

50.800

47.287

47.287

130.11

50.8

137.484

55.5

149.141

-

56.640

معدل نسبة اإلشغال %

152.038

2016

61.89

2017

2015

162.45

2018

2015

2016

2017

2018

165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

2014

معدل سعر الغرفة (بالدينار)

تطور إيراد تشغيل الفندق و أرباح التشغيل  ( :بالدينار األردني ) ,
عام

2014

2015

2016

2017

2018

اإليرادات

16,294,648

15,075,471

13,687,744

11,973,807

11,233,953

أربــــاح
التشغيل

5,554,587

5,161,925

4,588,925

3,481,269

2,814,062

2,814,062

11,233,953

3,481,269

11,973,807

4,588,925

13,687,744

5,161,925

15,075,471

5,554,587

أرباح التشغيل

اإليرادات

16,294,648

2018

2017

2016

2015

2014

16,000,000
15,000,000
14,000,000
13,000,000
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

و تعلمون أن الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية مرتبطة مع شركة ستاروود العالمية باتفاقية بالحق الحصري المتالك
عالمة شيراتون في األردن  ،واتفاقية تشغيل لفندق شيراتون عمان مدتها ( )20عشرون عاما ً وبأسعار تفضيلية تنتهي في
العام  .2021وتعلمون أن شركة ماريوت العالمية قد اشترت ستاروود وأدمجتها بها ،وبذلك تنتقل اتفاقيتنا لتصبح مع شركة
ماريوت العالمية .وقد بلغت تكاليف رسوم اإلدارة ورسوم التسويق والمبيعات المحلية والدولية كما يلي :
( بالدينار األردني )
البيان

-

2014

2015

2016

2017

2018

رسوم اإلدارة واالسم التجاري

819,501

761,009

682,895

462,866

387,699

نسبة رسوم شيراتون إلجمالي المبيعات

%5.030

%5.050

%4.891

%4.033

%3.450

رسوم التسويق والمبيعات والدعاية

136,570

116,816

101,508

94,291

126,537

يبين الجدول التالي المديونية والفوائد والعموالت البنكية المدفوعة عليها (بالدينار األردني)
عام

2014

2015

2016

2017

2018

المديونية

2,879,674

3,306,337

5,174,492

3,736,443

5,198,984

الفوائد
والعموالت

177,035

169,144

124,175

44,715

202,546

المديونية

الفوائد والعموالت البنكية

202,546

44,715

124,175

169,144

177,035

5,198,984

3,736,443

5,174,492

3,306,337

-

2017

2,879,674

2018

2016

2015

6,000,000
5,500,000
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

2014

تطور سعر السهم ( بالدينار األردني )
عام

2014

2015

2016

2017

2018

سعر االفتتاح
سعر اإلغالق

1.00
1.05

1.05
0.89

0.89
0.90

0.90
0.81

0.81
0.67

0.81
0.67

0.81
0.90

0.89
0.9

1.05
0.89

سعر االغالق

سعر االفتتاح

1.05
1.00

2018

2017

2016

2015

2014

1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
0.900
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000

 -12األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة خالل هذه السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي.
 -13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية
( بالدينار األردني )
عام

2014

أربييييييييييييييييييييياح
مــــــــــــدورة
أربييييييييييييييييييييياح
موزعة/مقترح 2,808,000
توزيـعـهـــــــا
صييافي حقييوق
56,813,811
الـمـسـاهـمـيـن
أسعار األوراق
1.050
الـــمـــالـيـــة
3,124,561

2015

2016

2017

2018

2,615,567

5,775,755

3,559,609

1,778,588

2,160,000

3,240,000

2,160,000

1,080,000

56,333,107

59,427,804

56,979,294

55,148,997

0.890

0.900

0.810

0.670

60,000,000
55,148,997

56,979,294

59,427,804

56,333,107

56,813,811

2018

2017

2016

2015

2014

50,000,000
40,000,000

30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

صافي حقوق الملكية

 -14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية مع المقارنة
2014

2015

2016

2017

2018

الـــبــيـــــــــــــــان

الرقم
1

رأس المال

43,200,000

43,200,000

43,200,000

43,200,000

43,200,000

2

الموجودات

61,977,895

61,988,908

67,354,963

64,317,571

63,132,479

3

المطلوبات

5,164,084

4,778,648

5,178,232

7,338,277

7,983,482

4

حقوق المساهمين

56,813,811

56,333,107

59,427,804

56,979,294

55,148,997

5

صافي الربح/الخسارة بعد الضريبة

2,689,336

2,271,052

5,320,188

1,023,854

378,979

6

إيرادات تشغيل الفندق

16,294,648

15,075,471

13,687,744

11,973,807

11,233,953

7

تكلفة تشغيل الفندق

10,740,061

9,913,546

9,098,820

8,492,538

8,419,891

10

العائد على رأس المال 1÷5

%6.23

%5.257

%12.320

%2.370

%0.877

11

العائد على الموجودات 2÷5

%4.34

%3.663

%7.900

%1.592

%0.600

12

العائد على حقوق المساهمين 4÷5

%4.73

%4.031

%8.960

%1.797

%0.687

13

هامش الربح 6÷5

%16.50

%15.064

%38.870

%8.551

%3.373

14

كلفة المبيعات /المبيعات 6÷7

%65.91

%65.759

%66.480

%70.926

%74.950

15

اإليراد على رأس المال 1÷6

%37.72

%34.896

%31.680

%27.717

%26.004

16

حقوق المساهمين على رأس المال 1÷4

%131.51

%130.400

%137.570

%131.897

%127.659

17

القيمة السوقية للسهم في بداية العام

1.000

1,050

0.890

0.900

0.810

18

القيمة السوقية للسهم في نهاية العام

1.050

0.890

0.900

0.810

0.670

 -15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة
بيان الخطة المستقبلية :
 باشرنا بتطوير منطقة البوفيهات التي تخدم قاعة الحفالت الكبرى التي جرى توسعتها ،وذلك استعداداً الستضافة مؤتمر
التسويق االقليمي لشركة ماريوت العالمية والذي سيعقد في فندقنا هذا العام وخدمة للحفالت الكبرى.
 كما باشرنا بتطوير مطعم وإضافة مساحات جلوس في منطقة المسبح الصيفي بحيث يمكن استخدامه كمطعم مسائي
مفتوح.
 سنطور هذا العام بعض قاعات االجتماعات لتلبية الطلب واستضافة اجتماعات مجالس الشركات ومحاضراتهم
وانشطتهم التسويقية المختلفة.
 من المنتظر أن نحصل على الصورة النهائية الجديدة لما ستبدو عليه غرفة نوم فندق شيراتون حسب تحديث شركة
ماريوت العالمية ،وسنقوم بتحضير التصاميم والغرفة النموذجية تمهيدا ً للمباشرة بتحديث الغرف في العام .2020
توقعات مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة والفندق:
 تم وضع استراتيجية جديدة لتحقيق أعلى نسبة إشغال ممكنة مع مرونة في أسعار الغرف ،والتوجه ألسواق وشركات
عالمية مركزها في مصر ولبنان وكذلك استطالع سوق فلسطين.
 ونتطلع إلى نمو في اجمالي ايرادات الفندق بنسبة  %6ونمو في إجمالي االرباح المحولة للشركة المالكة بنسبة .%15
 -16مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/أو مستحقة له
بلغت أتعاب التدقيق عن عام  2018للشركة المالكة مبلغ وقدرة ( )5,481دينار أردني شاملة الضريبة وبلغت اتعاب
التدقيق لفندق شيراتون عمان ( )12,180دينار أردني شاملة الضريبة.
وقد بلغت أتعاب المستشار القانوني للشركة مبلغ ( )2,320دينار لعام  2018شاملة الضريبة.
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أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
اسم العضو

الرقم

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
1
ويمثلها نديم يوسف عيسى المعشر
شركة معشر لالستثمارات والتجارة
2
عماد يوسف عيسى المعشر
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها
السيد محمد شريف محمد توفيق الزعبي
لغاية 2018-3-20
3
السيد علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة
من 2018-3-21
شركة البنك األهلي األردني
4
ويمثلها محمد موسى داود محمد عيسى
شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات
ويمثلها سعد نبيل يوسف المعشر
لغاية 2018-4-2
5
ويمثلها ابراهيم نبيل يوسف المعشر
من 2018-4-3
الشركة العربية الدولية للفنادق ويمثلها :
6
 Rالمهندس اسامة نقوال اسبير المدانات
7
 Rبسام فرح سليمان معايعة
8
معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان
شركة الموارد الصناعية االردنية
9
ويمثلها د ،رمزي صالح عيسى المعشر
شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات
10
ويمثلها سامح انطون خليل دبابنه
شركة مصانع االجواخ األردنية ويمثلها سمير
11
عودة هللا دخل هللا علمات
شركة مركز المستثمر االردني
12
ويمثلها د ،جاك نقوال يعقوب قطان
13

شاكر نديم يوسف المعشر


ب-

المنصب
رئيس مجلس
اإلدارة
نائب رئيس
مجلس اإلدارة
عضو
عضو

عدد األسهم
الجنسية
2017
590,000
األردنية
1,215,000
64,882
األردنية
119,539
5,235,000
األردنية
األردنية

عضو
عضو

األردنية

عضو

عضو/مدير العام

عضو
عضو

األردنية

عضو

األردنية

عضو

األردنية

عضو

األردنية

عضو

األردنية

عضو

األردنية

302,351

302,351

160,142

160,142

11,110,654
116,000
50,500
480,000
184,080
2,250,000
ـ
3,000,000
63,000

11,625,166
116,000
50,000
480,000
184,080
2,250,000
ـ
3,000,000
63,000

240,000

240,000

المنصب

عدد األسهم عدد األسهم
الجنسية
2018
2017

مدير عام

116,000

116,000

-

-

1

اسامة نقوال اسبير مدانات

2

محمد نائل احمد موسى شومان المدير المالي األردنية


األردنية

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم.

-

4,193,295
402,298

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:
الرقم

-

4,193,295
402,298

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم.

االسم

عدد األسهم
2018
710,000
1,265,000
64,882
119,539
5,235,000

ج -عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب موظفي اإلدارة العليا (الزوجة واألوالد القصر)
االسم

الصلة

الجنسية

عدد األسهم
2017

عدد األسهم
2018

1

نديم يوسف عيسى المعشر
رانية عيسى مبدي دلل

زوجة

األردنية

120,000

120,000

2

عماد يوسف عيسى المعشر
ندين وديع خليل هلسه

زوجة

الرقم

3

محمد موسى داود محمد عيسى
سعد نبيل يوسف المعشر
تانيا انور بولص حرب
ركان  ،سارة
ابراهيم نبيل يوسف المعشر مـن 2018-4-3
دينا رجائي السلفيتي
ياسمين
اسامة نقوال اسبير مدانات
هالة هاني سابا العكشه
كريم
بسام فرح سليمان معايعة
عائدة فؤاد عواد منصور

زوجه

األردنية

-

-

األردنية

-

-

لغاية 2018-4-2

4
4
5
6
7
8
9
10
11
12

زوجة
أبناء

األردنية

14,000
-

14,000
-

زوجة
أبناء

األردنية

12,000

12,000

زوجة
أبناء

األردنية

ـ
22,500

ـ
22,500

االردنية

-

-

األردنية

31,486

31,486

األردنية

-

-

األردنية

-

-

35,000

35,000

-

-

زوجة

معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان

د.رمزي صالح عيسى المعشر
غادة يوسف عيسى المعشر
سامح انطون خليل دبابنه
كيري رينيه وليم ود كراوس
نادر  ،سليم  ،اليس
سمير عودة هللا دخل هللا علمات
ريما خلف منصور الغيشان
جاك نقوال يعقوب قطان
باتريشيا جيمس جيمس كندي
شاكر نديم يوسف المعشر

زوجة
زوجة
ابناء
زوجة
زوجة
زوجة

األردنية

األردنية
األردنية

محمد شريف محمد توفيق الزعبي
13

13

14

لغاية 2018-3-20

مريم محمد سليم الزعبي
اسامه  ،آدم  ،مالك
السيد علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة

زوجة
أبناء

األردنية

-

-

سالم خالد الجغبير
محمد
محمد نائل احمد موسى شومان
انتصار سعيد عيسى العداربة
عمر  ،موسى  ,خالد  ،عبدالمجيد ,اسامة

زوجة
أبناء

األردنية

-

-

زوجة
أبناء

األردنية

ـ

ـ

من 2018-3-21



ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم.

-18
الرقم
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

أ-ب -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية :
بدل
رواتب
المنصب
االسم
تنقالت
ومزايا
4,800
رئيس
نديم يوسف عيسى المعشر
4,800
نائب
عماد يوسف عيسى المعشر
4,800
عضو
محمد موسى داود محمد عيسى
1,200
سعد نبيل يوسف المعشر لغاية  2018-4-2عضو
3,600
ابراهيم نبيل يوسف المعشر من  2018-4-3عضو
4,800
عضو
بسام فرح سليمان معايعة
4,800
معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان عضو
اسامة نقوال اسبير مدانات/مديرعام/امين سر عضو 4,800 174,720
4,800
عضو
د.رمزي صالح عيسى المعشر
4,800
عضو
سامح انطون خليل دبابنة
4,800
عضو
سمير عودهللا دخل هللا علمات
4,800
عضو
د،جاك نقوال يعقوب قطان
4,800
عضو
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
4,800
عضو
شاكر نديم يوسف المعشر
م.مالي 32,000
محمد نائل احمد موسى شومان
62,400 206,720
المجموع


إجمالي
مكافئات
المزايا
2018
8,000 3,200
8,000 3,200
8,000 3,200
1,200
6,800 3,200
8,000 3,200
8,000 3,200
182,720 3,200
8,000 3,200
8,000 3,200
8,000 3,200
8,000 3,200
8,000 3,200
8,000 3,200
32,000
310,720 41,200

ال يوجد اية مبالغ دفعت كنفقات سفر او تنقالت خارجية

 -19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
تبرعت الشركة لجمعية اجنحة االمل بمبلغ  21,600دينار  .حيث قامت الجمعية بتنفيذ مشاريع خيرية استفاد منها الشباب في
المناطق األقل حظا ً تضمنت انشاء مالعب  ،صيانة غرف صفية  ،اقامة نشاطات وتدريبات علمية وعملية ومنها :
 .1دعم قسم الدراسات واالبحاث في مؤسسة أرث االردن.
 .2إعادة تأهيل ملعب كرة السلة في مدرسة الحسن البصري – منطقة المناره.
 .3دعم  9طالب جامعيين في تخصصات مختلفة (إدارة فنادق وتمريض).
 .4تجهيز العاب أطفال – مركز بيت اللقاء مادبا لالحتياجات الخاصة.
 .5دعم مبادرة تهيئة وتدريب عدد من موظفي مركز الحسين للسرطان للتعامل المهني مع حاالت الطفولة المبكرة.
 .6برامج توعية بيئية في مدرسة السويمة الثانوية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  ،منطقة البحر الميت.
 .7تمويل نشاط فني بيئي ثقافي في متنزه سالم العونه في منطقة غور حديثه بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الكرك.

 -20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس
اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم
ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس
مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

 -21أ -مساهمة الشركة في حماية البيئة
 تقوم إدارة الفندق بفرز وتصنيف النفايات  ،وتأمين بعض النفايات لغايات إعادة التدوير.
 المساهمة في زراعة األشجار.
 المساهمة في يوم حماية األرض وإطفاء اإلنارة غير الضرورية.
 الفندق يتزود بالكهرباء من خالل طاقه يتم انتاجها من الطاقة الشمسية.
ب -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
 دعم األطفال األقل حظا للبدء في تعلم مهنة  ،بالتعاون مع مؤسسة أمير ويلز.
 دعم مؤسسة الملك الحسين للسرطان – مركز األمل باقتطاع مبلغ عن كل فاتورة مبيعات.
 حمالت التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم.
 إقامة حفلة إفطار الخير الرمضانية السنوية لطالب مدرسة .SOS
 زيارات و مساعدات لمؤسسات الخير ومنازل األيتام والعجزة والتبرع باألثاث والسجاد الخارخ من الخدمة.
 دعم المدارس المحلية ودعوة طالبها لزيارة الفندق.
 تقوم إدارة الشركة بتدريب مجاني لمجموعة من طالب مساقات إدارة الفنادق والسياحة في الكليات الجامعية
األردنية الستكمال متطلبات الجامعة الدراسية ،وقد قامت إدارة الفندق بتوقيع ثالث اتفاقيات تعاون مع ثالث
جامعات محلية.

تقرير الحوكمة
أ -إقرار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة
تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الخاصة بالقواعد اإللزامية والمذكورة في الدليل وبموجب القواعد والتعليمات الخاصة
بها.
كما تقوم الشركة بتطبيق القواعد اإلرشادية حيثما يلزم وفي االوقات المطلوبة  ،وتطبق الشركة القواعد حسب قانون
الشركات االردني  .باستثناء المواد المبينة أدناه لألسباب المذكورة إزاء كل منها -:
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة :
القاعدة
 -1يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفق أسلوب
التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة
باالقتراع السري.

السبب
تم انتخاب مجلس االدارة بتاريخ  2017/4/10ولمدة
اربع سنوات وفق احكام قانون الشركات وحسب
التعليمات الواردة فيه بذلك التاريخ .وسيتم تطبيقها في
انتخابات المجالس القادمة.
 -1لم يتم تقديم أية شكاوي من المساهمين ولم تنشأ أية
حالة تتطلب ذلك منذ اندماخ الشركة في العام .2004
 -2يتم بحث االقتراحات في اجتماع الهيئة العامة في
حينه وبموجب أحكام قانون الشركات.

البند  – 14وضع آلية الستقبال الشكاوي واالقتراحات
المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك إدراخ اقتراحات
المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول أعمال
الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار
المناسب بشأنها خالل فترة زمنية محددة.
البند  – 15اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت  -1مطبق حيث يتم تطبيق أحكام قانون الشركات بالنسبة
لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.
والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
 -2أما بالنسبة ألعضاء اإلدارة التنفيذية فيتم الموافقة
التنفيذية
على الزيادات والمكافآت إن وجدت بقرار من مجلس
اإلدارة كامال وحسب تنسيب لجنة الترشيحات
والمكافآت المنبثقة عن مجلس االدارة.
اجتماعات الهيئة العامة :
القاعدة
 1-3يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور
اجتماع الهيئة العامة بالبريد االلكتروني الخاص بالمساهم
قبل  21يوما من التاريخ المقرر لعقد االجتماع على أن
يتم إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة لعقد االجتماع
بما في ذلك اختيار المكان والزمان.
 – 2-6يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة
العامة في ثالثة صحف يومية محلية ولمرتين على األقل
وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

السبب
 -1عدم توفر عناوين البريد االلكتروني لغالبية
المساهمين.

مطبق حيث يتم تطبيق المادة ( )145من قانون
الشركات والتي تنص على أن يعلن عن الموعد
المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في
صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة على األقل وذلك قبل
مدة ال تزيد على واحد عشرين يوما من ذلك الموعد.
واإلعالن لمرة واحدة في إحدى وسائل اإلعالم
الصوتية أو المرئية قبل ثالثة أيام على األكثر من
التاريخ المحدد لالجتماع.

حقوق المساهمين :
أ -الحقوق العامة
القاعدة
 -11طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك
للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه
للمساهمين الذين يملكون  %20من أسهم الشركة.
 – 12طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها ،
للمساهمين الذين يملكون  %10من أسهم الشركة.

السبب
 -1لم يتم طلب ذلك منذ اندماخ الشركة عام 2004
ولتاريخه.
 -1لم يتم طلب ذلك منذ اندماخ الشركة عام 2004
ولتاريخه.

اإلفصاح والشفافية :
السبب
القاعدة
 4-3تقوم الشركة باستخدام موقعها االلكتروني على يتم اإلفصاح كامال من خالل هيئة األوراق المالية
الشبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفر والصحف ووسائل اإلعالم وبموجب أحكام القانون.
المعلومات.
ب -أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير
تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.
االعضاء
شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
شركة معشر لالستثمارات والتجارة
الشركة العربية الدولية للفنادق
الشركة العربية الدولية للفنادق
الشركة العربية الدولية للفنادق
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
شركة البنك االهلي االردني
شركه مصانع االجواخ االردنية
شركة الموارد الصناعية االردنية
شركة التعهدات والتجارة واالستشارات
شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات
شركة مركز المستثمر األردني
شاكر نديم يوسف المعشر

الصفة
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

تنفيذي/
غير تنفيذي

مستقل/
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل

ج -أسماء ممثلي أعضاء مجلس االدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو
غير مستقل.
االعضاء االعتباريين

تنفيذي/
غير تنفيذي

الصفة

السيد نديم يوسف عيسى المعشر
السيد عماد يوسف عيسى المعشر
معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان
السيد بسام فرح سليمان معايعة
المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات
السيد محمد شريف محمد توفيق الزعبي

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو
عضو
عضو /المدير العام

لغاية 2018-3-20

السيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة
اعتبارا من 2018-3-21

الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان
السيد محمد موسى داود محمد عيسى
السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات
السيد سعد نبيل يوسف المعشر
السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر

لغاية 2018-4-2

اعتبارا من 2018-4-3

السيد سامح انطون خليل دبابنه
الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر

تنفيذي

عضو

مستقل/
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل

عضو

غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل

عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

مستقل
مستقل

عضو
عضو

د -المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.
الرقم

االسم

1

اسامة نقوال اسبير المدانات

2

محمد نائل احمد موسى شومان

المنصب
مدير عام
المدير المالي

هـ -جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت.
اسم العضو
شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
شركة معشر لالستثمارات والتجارة
الشركة العربية الدولية للفنادق ( )3مقاعد
شركة البنك االهلي االردني

-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-1
-2
-3
-4
-5

العضوية في مجلس االدارة في
الشركات المساهمة العامة االخرى
شركة مصانع االجواخ االردنية
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
الشركة العربية الدولية للفنادق
البنك االهلي االردني
شركة مصانع االجواخ االردنية
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
شركة مصانع االجواخ االردنية
الشركة االردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
الشركة العربية الدولية للفنادق
شركة مصانع االجواخ االردنية
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
شركة التامين العربية

-1
-2

شركه مصانع االجواخ االردنية
شركة الموارد الصناعية االردنية
شركة التعهدات والتجارة واالستشارات
شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

-1
-1
-2
-3

شركة مركز المستثمر األردني

الشركة العربية الدولية للفنادق
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
ال يوجد
ال يوجد
الشركة العربية الدولية للفنادق
البنك االهلي االردني
الشركة العربية الدولية للفنادق
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
الممثلين
السيد نديم يوسف عيسى المعشر

السيد عماد يوسف عيسى المعشر
معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان
السيد بسام فرح سليمان معايعة
المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات

-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-1
-1
-1
-2

السيد محمد شريف محمد توفيق الزعبي
السيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة
السيد محمد موسى داود محمد عيسى
السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات
الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر
السيد سامح انطون خليل دبابنه
السيد سعد نبيل يوسف المعشر
السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر
الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان
شاكر نديم يوسف المعشر
و -اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.

جهاد يعقوب عطية – مسؤول قسم المساهمين
ز -اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.



لجنة التدقيق المالية
لجنة المكافآت والترشيحات

 لجنة إدارة المخاطر
 لجنة الحوكمة

-1
-2
-3
-1
-1
-2
-3
-1

الشركة العربية الدولية للفنادق
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
شركة مصانع االجواخ االردنية
البنك االهلي االردني
شركة مصانع االجواخ االردنية
الشركة العربية الدولية للفنادق
البنك االهلي االردني
البنك االهلي االردني
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
الشركة العربية الدولية للفنادق
شركة التأمين العامة العربية
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
شركة مصانع االجواخ االردنية
الشركة العربية الدولية للفنادق
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
ال يوجد
ال يوجد
البنك االهلي االردني
ال يوجد
شركة مصانع االجواخ االردنية
شركة مسافات للنقل المتخصص
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

ح -اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية.
نبذة تعريفية

االسم
السيد سامح انطون خليل دبابنه
ممثل
شركة التعهدات والتجارة
واالستثمارات سي تي سي

بكالوريوس تجارة إدارة عامة جامعة نيوماكسيكو1990
الخبرات :اعمال خاصة في امريكيا  ،1997-1990الشيركة االردنيية للتنميية واالقتصياد والتجيارة -1997
لتاريخه.
مدير عام شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات

عضو – مواليد 1968
من الجنسية األردنية

السيد سمير عودة هللا دخل
هللا علمات
ممثل شركة مصانع االجواخ
األردنية

بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة اللبنانية  ،1976ومدير عام شركة مصانع االجيواخ األردنيية 1976
ولغاية تاريخه .وعضو مجلس شركة االعمال السياحية وشركة الشواط ومركز المستثمر االردني
خبرات اخرى مدقق حسابات قانوني ومجلس إدارة شركة األعمال السياحية ومجلس إدارة شركة الشيواط
للفنيييادق ومجليييس إدارة مركيييز المسيييتثمر األردنيييي وعضيييو مجليييس إدارة شيييركة االزدهيييار لالسيييتثمارات
المتعددة.

عضو  -مواليد 1942
من الجنسية األردنية

السيد علي عبدالحافظ محمد
القعيسي الشوابكة
ممثل المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي
عضو – مواليد 1961
من الجنسية االردنية
السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر
ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة
االستثمارات
عضو  -مواليد 1979
من الجنسية األردنية

بكالوريوس إدارة اعمال عام  ، 2000مدير إدارة – مدير فرع  ،خبير تأمينات اجتماعيية  ،خبيير عطياءات
مؤسسة الضمان االجتماعي للعام  ، 2017-2016عضو مجلس إدارة الشيركة الدوليية للفنيادق اعتبيارا مين
 ، 2018-3-21مدير إداري لشركة الحبتول التجارية لالعوام .1987 – 1985

بكالوريوس اقتصاد  ، 2001جامعة نورتوست شيكاغو.
الخبرات :مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية  2013ولتاريخه  ،مدير دائرة االبحياث والتطيوير
الشركة العربية الدولية للفنيادق  ، 2013-2008محليل ميالي فيي شيركة ارنسيت ويونيغ لالسيتثمار العقياري
دبييي االمييارات  ، 2008-2005مييدير دائييرة االبحيياث والتطييوير  2005-2003الشييركة العربييية الدولييية
للفنادق.

ط -اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت  ,ولجنة الحوكمة  ,ولجنة أدارة المخاطر.
اسم اللجنة
التدقيق

االعضاء

سعد نبيل يوسف المعشر
ابراهيم نبيل يوسف المعشر

شركة مصانع االجواخ األردنية

سمير عودة هللا دخل هللا علمات

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي

 3اعضاء

الممثلين

شركة التعهدات والتجارة
واالستثمارات
شركة النبيل للتجارة وادارة
االستثمارات

 4اعضاء

الترشيحات
والمكافآت

عدد
المستقلين

سامح انطون خليل دبابنه  /الرئيس
لغاية 2018-4-2
مـن 2018-4-3

محمد شريف محمد توفيق الزعبي
لغاية 2018-3-20
علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة
اعتبارا من 2018-3-21

مستقل
مستقل
غير
مستقل

2

غير
مستقل
مستقل

شركة الموارد الصناعية االردنية

الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر  /الرئيس

شركة التعهدات والتجارة
واالستثمارات

سامح انطون خليل دبابنه

مستقل

شركة البنك االهلي االردني

محمد موسى محمد عيسى

غير
مستقل

2

إدارة المخاطر

شركة النبيل للتجارة وادارة
 /الرئيس
االستثمارات

سعد نبيل يوسف المعشر
ابراهيم نبيل يوسف المعشر

الشركة العربية الدولية للفنادق

بسام فرح سليمان معايعة

لغاية 2018-4-2
مـن 2018-4-3

غير
مستقل
غير
مستقل

 3اعضاء
السيد شاكر نديم المعشر
شركة النبيل للتجارة وادارة
 /الرئيس
االستثمارات
شركة التعهدات والتجارة
واالستثمارات

الحوكمة

 3اعضاء

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي

سعد نبيل يوسف المعشر
ابراهيم نبيل يوسف المعشر

لغاية 2018-4-2
مـن 2018-4-3

سامح انطون خليل دبابنه

محمد شريف محمد توفيق الزعبي
لغاية 2018-3-20
علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة
اعتبارا من 2018-3-21

غير
مستقل

عدد االجتماعات السنوية

االعضاء الحاضرين

التدقيق

4

الجميع

الترشيحات والمكافآت

2

الجميع

إدارة المخاطر

2

الجميع

الحوكمة

2

الجميع

وقد حضر جميع االعضاء كافة االجتماعات خالل العام .2018
ك -عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة .
اربع اجتماعات وقد حضر جميع االعضاء

1

مستقل
مستقل

ي -عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
اسم اللجنة

مستقل

2

ل -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
عدد االجتماعات

االعضاء
السيد نديم يوسف عيسى المعشر

6

السيد عماد يوسف عيسى المعشر

6

معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان
السيد بسام فرح سليمان معايعة
المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات
لغاية 2018-3-20
محمد شريف محمد توفيق الزعبي
علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة مــن 2018-3-21
الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان

6
6
6
6

السيد محمد موسى داود محمد عيسى

6

السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات

6

سعد نبيل يوسف المعشر
ابراهيم نبيل يوسف المعشر

لغاية 2018-4-2
مـن 2018-4-3

6

6

السيد سامح انطون خليل دبابنه

6

شاكر نديم يوسف المعشر

6

الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر

6

عدد االجتماعات التي
حضرها العضو
 4تغيب عن االجتماع
االول والثاني
 4تغيب عن االجتماع
الثالث والرابع
6
6
6
1
5
6
 5تغيب عن االجتماع
الرابع
 5تغيب عن االجتماع
الرابع
1
5
 5تغيب عن االجتماع
الثالث
 5تغيب عن االجتماع
االول
 4تغيب عن االجتماع
االول والثاني

رئيس مجلس االدارة
نديم يوسف المعشر

قاعة الحفالت – محاضرات Ballroom

قاعة الحفالت – مناسبات Ballroom

بهو الفندق Main Lobby

النادي الصحي SPA

البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدققي الحسابات مقارنة مع السنة السابقة.

الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة
الـقـوائـم الـمـالـيـة الـمـوحــدة
 31كـانـون األول 2018
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