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أ .كلمة رئيس مجلس اإلدارة الدكتور باسل البستاني
حضرات المساهمين الكرام ...
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته...
اإلنجاز ال يأتي من الفراغ الذي يحتويه  ،بل من عصارة اإلبداع التي تغذيه  .وبين هذا وذاك  ،تتجسد الممارسة
وتتراكم الخبرة .
تجربتنا في مؤسستنا خالل السنوات القليلة الماضية  ،قد أثبتت أن الذي قدمه العاملون وعلى كل المستويات من
أداء  ،قد جعلهم أثمن موجود نمتلكه  .فقد بلغوا شأنا ً عليا ً من التنسيق والتعاون ما أشعرنا بحق باألمان فأستحقوا
بذلك الشكر واإلمتنان  .فالثقه التي زرعت وبجهودهم أينعت  ،هي التي فرضت نفسها في إغناء البناء وتمييز
العطاء .
وهكذا  ،فأن الجهد الذي بذل على الصعيد اإلنساني المكين قد أفرز رديفه اإلنتاجي المادي الرصين  .ذلكم ما
تبشر به إنطالقة الخير الذاتية  ،تلك التس توردها صفحة األداء الختامية للسنة المنصرمة  ،يرافقها أملها للسنوات
القادمة  ،تتحدى فيه راهن الظروف حينما تجود بالمردود.
موجز عن اعمال الشركة و الخطة المستقبلية:
مع تزايد حدة المنافسة و ظهور منافسين جدد بشكل مستمر ،عمدت الشركة الى التركيز على تطوير
االستراتيجية التسويقية و تطوير طرق جديدة للمنافسة و من ضمنها تحديث مرافق الفندق و اضافة مرافق جديدة
تخدم الزبائن بشكل افضل،حيث انعكست نتائجها بشكل ايجابي على االداء المالي للشركة في هذا العام.
ما زلنا نعمل ضمن اطار خطة استراتيجية واضحة لمواكبة التغير ال لمواجهته ،و سيتم التركيز هذا العام على
تطوير منطقة االستقبال و المنطقة االمامية للفندق و نسعى دائما لنكون مثاال يحتذى به في التطوير و النهوض
في فئات فنادق المملكة االربع نجوم.
وفقنا هللا جميعا في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه.

8

ب .تقرير مجلس اإلدارة
أوال:

أ.

أنشطة الشركة الرئيسية :

يكمن نشاط الشركة الرئيسي في امتالكها لفندق أربع نجوم في ع ّمان باالضافة الى شراء و بيع األراضي
و العقارات بمختلف أنواعها داخل و خارج المملكة و بناء الوحدات السكنية و المباني و المجمعات التجارية
و األبراج و المنتجعات السياحية و استثمارها على أحسن وجه بما يحقق غايات و مصالح الشركة .باإلضافة إلى
تطوير و تعميق و توطين االستثمارات المختلفة في المملكة من خالل االستثمار في جميع القطاعات االقتصادية
من مالية و صناعية و زراعية و خدمية و سياحية و تجارية و غيرها داخل المملكة و خارجها و في المناطق
الحرة و المناطق الصناعية المؤهلة ،بما في ذلك تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات و المشاريع بأنواعها
المختلفة و في مختلف القطاعات ،و الترويج لالستثمار في المملكة و جذب المستثمرين من داخل المملكة
و خارجها و تقديم الخدمات االستثمارية و االستشارية لهم وفق ما تسمح به التشريعات المعمول بها في المملكة،
و شراء و بيع العقارات من محافظ البنوك بما يخدم مصلحة الشركة ،و شراء قطع أراضي بمساحات مختلفة
و خاصة تلك ذات المساحات الكبيرة و تنظيمها و إفرازها بمساحات اصغر و عرضها لالستثمار أو للبيع،
و إنشاء مشاريع استثمارية بمختلف القطاعات مباشرة أو بالمشاركة مع الغير ،و القيام بأعمال تقييم الشركات
و إعادة هيكلتها و رفع رؤوس أموالها و دمجها و حيازتها و تشغيلها و االستثمار بها و بيعها بعد ترتيب
أوضاعها.
ب .أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين في كل منها:




تقع الشركة في عمان ،شارع المدينة المنورة ،مبنى فندق أياس هاتف 065548961
فاكس 065548960
عدد موظفي الشركة  118موظف .
ال يوجد أية فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها .

ج .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة  12,285,857دينار.
ثانيا :الشركات التابعة للشركة
ال يوجد شركات تابعة للشركة.
ثالثا:
أ  .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
رئيس مجلس إدارة

 الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني
تاريخ الميالد 193/4/1
الشهادات العلمية و سنة التخرج:
دكتوراه في االقتصاد/التمويل -الجامعة االمريكية -واشنطن
الخبرات العملية:
مستشار التنمية الدولية

1969

 2010/7و لغاية تاريخه
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كبير المستشارين االقتصاديين -حكومة أبو ظبي
مستشار التنمية الدولية
مستشار في وزارة االقتصاد و التنمية-الرياض
مستشار التنمية االقتصادية
مستشار التنمية االقتصادية -حكومة رأس الخيمة
مستشار التنمية االقتصادية
رئيس المستشارين الفنيين -راس الخيمة
أستاذ -جامعة العلوم التطبيقية-االردن
عميد كلية االقتصاد و العلوم االدارية-جامعة ع ّمان
استاذ  -جامعة ع ّمان
أستاذ  -جامعة بغداد
مستشار-مركز البحوث و المعلومات-بغداد
مستشار-البنك المركزي العراقي-بغداد
مستشار-البنك الدولي-واشنطن
خبير اقتصادي-البنك الدولي-واشنطن
مدير عام البحوث-البنك المركزي العراقي-بغداد
أستاذ مساعد  -جامعة هوارد-واشنطن
أستاذ -جامعة هوارد-واشنطن
مساعد استاذ-جامعة بغداد-بغداد
 السيد مازن خيري كامل إياس
تاريخ الميالد 1956/8/24

2010/6-2008/2
2007/12- 2006/9
2006/8-2005/4
2005/3-2004/2
2004/2-2002/2
2001/1-2000/4
2000/3-1998/11
1998/6-1995/9
1995/8-1994/9
1995/8-1993/2
1994/9-1981/9
1984/6-1983/6
1981/8-1981/1
1980/12-1977/7
1977/7-1973/7
1973/6-1971/7
1971/6-1969/6
1969/6-1966/6
1959/6-1957/12
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس لغة انجليزية – الجامعة المستنصرية – العراق

1978

الخبرات العملية:
رئيس مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات
رئيس مجلس إدارة – شركة إثمار للنقل
مدير عام – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح
مدير عام – شركة البوادي للتجارة
مدير عام – شركة الخليج العربي للتجارة

2006
2012 - 2009
2001
2001 – 1996
1996 – 1988

 شركة الجزيرة للتجارة
ممثلة بالسيد أحمد عادل أمين الدهوي حتى تاريخ 2019-09-07
تاريخ الميالد 1970/12/11
الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس علوم رياضايات

عضو مجلس ادارة

1994

الخبرات العملية:
عضو مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات
رئيس هيئة مديرين شركة المكنون للتجارة العامة ش.م.ح -األردن
شريك و عضو مجلس إدارة األمواج البيضاء لتجارة اإلطارات و البطاريات – العراق
مدير مركز تسويق إطارات تويو – العراق
ممثل شركة الركائز لالستثمار(عضو مجلس إدارة) في شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة
10

2009
 -2007حاليا
 - 2005حاليا
 - 2000حاليا
لغاية 2009

ممثلة بالسيد جوزيف موسى جوزيف األشرم منذ تاريخ 2019-09-08
تاريخ الميالد 1982-11-06
الشهادات العلمية وسنة التخرج :
2003
2007

بكالوريس ادارة اعمال – الجامعة الهاشمية
شهادة المحاسبة
الخبرات العملية :
مدير الموازنة العامة والمحاسبة االدارية  -شركة أمنية للهواتف المتنقلة
مدير االستراتيجية واالدارة المالية  -شركة داماماكس
مدير مالي  -شركة دارات االردنية القابضة
محلل مالي رئيسي  -شركة أمنية للهواتف المتنقلة
محاسب رئيسي – شركة الجزيرة للتجارة واالستثمار
عضو جمعية المحاسبين االدارية
 شركة عبد الهادي الميلم التجارية
ممثلة بالسيدة نهى خليل اسماعيل البستاني
تاريخ الميالد1944/7/23 :

 -2015حاليا ً
2015-2011
2011-2008
2008-2005
2005-2004
عضو مجلس إدارة

الشهادات العلمية وسنة التخرج:
ماجستير ادارة أعمال/الجامعه األمريكية في بيروت /بيروت 1970
بكالوريس تجارة وادارة أعمال/جامعة بيروت العربية/بيروت 1967
الخبرات العملية:
مؤسس شركة الجزيرة/مناطق حرة-جبل علي/دبي-االمارات
مستشار ادارة اعمال-شركة الخليج للتجارة-بغداد/العراق
مدير تنفيذي/مكتب المنظمات الشعبية-بغداد/العراق
مدير تسويق-شركات خاصة في بيروت ودمشق
مدرس/جامعة بغداد وجامعة المستنصرية
سكرتير ثالث-وزارة الخارجية بغداد/العراق
 السيد داود سلمان يعقوب العيدي
تاريخ الميالد 1957/04/19

 - 2001حاليا
2000 - 1990
1989 – 1978
1977 – 1975
1974 – 1973
1972 - 1971
عضو مجلس إدارة

الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس إحصاء – كلية اإلدارة و االقتصاد – جامعة بغداد 1979
الخبرات العملية:
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة – األردن
المدير العام لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة
المدير التنفيذي لشركة النهى للتجارة العامة -األردن
المدير العام لشركة الوضاح لالستشارات و االستثمارات المالية-األردن
المدير المفوض لشركة الديار الخضراء لتجارة اإلطارات و البطاريات المحدودة ،العراق
 المهندس فالح وهبي عدنان القاضي
تاريخ الميالد 1949/9/27

2012-2009
2012-2008
2004
2007
1999

عضو مجلس إدارة
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الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس هندسة مدنية 1969
الخبرات العملية:
 -2004حاليا
 -2004حاليا
 -2004حاليا
2004-1995
1995-1990
1995-1990
1990-1983
1983-1973
1983-1973
1983-1973

مدير عام شركة International Drilling Group
رئيس مجلس إدارة مجموعة Venture Group

رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دغمش
شريك و مدير عام شركة الحفر الدولية  -مصر
شريك و مدير عام شركة الهدى للتجارة -مصر
مدير عام المكتب االستشاري للخدمات في أبو ظبي
تطوير منطقة مصفح البترولية
تأسيس و متابعة شركتي  ADDCAPو ADPOC
مدير مشروع مصفاة أم النار – شركة بترول أبو ظبي الوطنية

عضو مجلس إدارة

 المهندس محمد مازن خيري إياس
تاريخ الميالد 1983/12/14
الشهادات العلمية و سنة التخرج:
ماجستير إدارة أعمال -االردن
بكالوريوس هندسة كهرباء-جامعة ماجيل-كندا

2010
2005

الخبرات العملية:
ممثل شركة الجزيرة للتجارة عضو مجلس إدارة في شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة
مدير التخطيط و المتابعة – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح
عضو مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات
مدير التخطيط و المتابعة – شركة إياس لصناعة السيارات
مهندس البحث و التطوير – شركة إياس لصناعة السيارات
مسؤول قسم الكمبيوتر– جامعة ماجيل
ب  .أسماء و رتب أشخاص اإلدارة العليا و نبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
.1السيد مازن خيري كامل إياس
نائب رئيس مجلس اإلدارة و المدير العام
تاريخ التعيين 2007/4/19
تاريخ الميالد 1956/8/24
الشهادات العلمية و سنة التخرج:
بكالوريوس لغة انجليزية – الجامعة المستنصرية – العراق
الخبرات العملية:
رئيس مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات
رئيس مجلس إدارة – شركة إثمار للنقل
مدير عام – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح
مدير عام – شركة البوادي للتجارة
مدير عام – شركة الخليج العربي للتجارة

1978
2006
2012 - 2009
2001
2001 – 1996
1996 – 1988

 .2السيدة مي محمود محمد سمور
نائب المدير العام
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2012- 2009
2009
2007
2008 – 2007
2007 – 2006
2003

تاريخ التعيين 2011/4/17
تاريخ الميالد 1983/4/17
الشهادات العلمية وسنة التخرج:
ماجستير ادارة أعمال – جامعة النكاستر – بريطانيا
بكالوريوس هندسة كهرباء (تخصص فرعي ادارة أعمال)– جامعة ماجيل – كندا
الخبرات العملية :
نائب مدير عام شركة الفاتحون العرب
مساعد لجنة مؤسسين في شركة الفاتحون العرب
نائب مديرعام لشؤون المساهمين في شركة الركائز لالستثمار
مسؤول تنسيق اكتتاب و اصدار شركة الركائز لالستثمار
عضو نقابة المهندسين األردنيـيـن

2016
2006
2011-2008
2008-2007
2007
2007-2006

 .3السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار
قائم بأعمال المدير المالي (مستشار مالي)
تاريخ التعيين 2011/4/2
تاريخ الميالد 1961/7/14
الشهادات العلمية و سنة التخرج:
1985
دبلوم محاسبة
الخبرات العملية:
محاسب رئيسي في االقبال للطباعة و التغليف -ع ّمان
محاسب في االتحاد للصناعات الفنية – مادبا
محاسب في شركة الخليج لتوزيع الصحف – الكويت
محاسب في مجموعة الريّس التجارية – الكويت

2010-1996
1996-1991
1990-1987
1987-1985

رابعا :أسماء كبار مالكي األسهم و عدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

الرقم

االسم

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة
%

عدد األسهم كما في
2018/12/31

النسبة
%

1
2

شركة الجزيرة للتجارة
شركة عبد الهادي الميلم التجارية

6,400,010
2,131,250

51.2
17.1

6,400,010
2,131,250

51.2
17.1

خامسا :الوضع التنافسي للشركة ضمن القطاع الفندقي
بدأت الشركة بجني ثمار تطوير المرافق الموجودة و استحداث مرافق جديدة ادت الى ارتفاع ايرادات الفندق
بنسبة  %18و بدء تحقيق االرباح ،حيث تركزت الجهود خالل العام على بناء استراتيجية تسويقية و السير عليها
لبناء موقع مميز للفندق ضمن المنافسة الموجودة و من ضمنها عدة فنادق من فئة الخمس نجوم ،االمر الذي يدل
على ان التطويرات الحاصلة و االرتقاء بمستوى الخدمات جعلت من فندق اياس يتميز بخصائص فريدة
و مهارات و جوانب كفاءة يصعب على المنافسين تقليدها بسهولة .و تدرس الشركة بشكل مستمر االستراتيجيات
التسوقية للمنافسين الحاليين و المحتملين و التي تتأثر بشكل كبير ببيئة العمل في السوق االردني و االستقرار
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السياسي و الوضع االقتصادي .ما زالت غمامة المنافسة قوية ،و ما زال دخول عدد كبير من الفنادق الحديثة
(و منها ما يزال تحت االنشاء) أمرا ال يستهان به ،اال ان الشركة ستستمر برسم استراتيجيات تنافسية مناسبة
للتكيف مع هذه التغيرات و المستجدات لضمان تحسين االداء و االستمرار بتحقيق االهداف الموضوعة.
سادسا :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا
ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا ً أو خارجيا ً يشكلون  % 10فأكثر من إجمالي
المشتريات و  /أو المبيعات.
سابعا:
أ .الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة
أو غيرها.
صدر قرار من مجلس اإلستثمار في هيئة اإلستثمار تضمن إعتبار الموجودات الثابته المعفاه مسددة القيود بعد
مضي خمس سنوات من اإلعفاء وذلك بموجب قرار رقم  1075بتاريخ  2016/08/17وكتاب رئاسة الوزراء
رقم  35099تاريخ  2016/08/18والعمل بمضمونه من تاريخه .يوجد اعفاء بنسبة  %25من ضريبتي الدخل و
الخدمات االجتماعية لمدة  10سنوات بدأت من تاريخ .2011/6/1
ب .وصف ألي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.
ال يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.
ثامنا :القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية ،و االفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.
ال يوجد أية قرارات أخرى صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها و لها اثر مادي على عمل
الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية ،و ال يوجد معايير جودة دولية تتبعها الشركة و انما تتبع معايير جمعية
الفنادق االردنية.
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تاسعا :الهيكل التنظيمي
أ  :الهيكل التنظيمي
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ب  .عدد موظفي الشركة
المؤهل العلمي
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
المجموع

عدد موظفي الشركة
1
17
7
93
118

ج .برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة

Developing Effective Communications Skills
التسويق الحديث بإستخدام الذكاء العاطف
دورة في اللحوم األمريكية (للمطبخ)
HACCP & Hygiene
تدقيق اعمال الموارد البشرية
Food Basic Recipe
التخطيط البيعي وبناء خطط البيع الفعّالة
Digital Advertising
Server Infrastructure
Money Smart Financial Literacy Boot Camp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

عاشرا :المخاطر التي تتعرض الشركة لها
تم ذكرها في تقرير مدقق حسابات الشركة بند المخاطر صفحة 45
حادي عشر :االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية
ان من ابرز االنجازات التي قامت بها الشركة االنتهاء من تحديث القاعات الموجودة في الفندق كاملة بما يتناسب
مع متطلبات السوق و الرؤية الموضوعة لتحقيق مركز استراتيجي و تنافسي مميز لفندق اياس بشكل يلي حاجات
الزبائن بشكل افضل و يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة .و تم استحداث مطعم رئيسي ذو سعة اكبر
و تراس خارجي ،ساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة و تطوير قوائم الطعام المعروضة للزبائن.
كما تم افتتاح مقهى  ،Starbucksو الذي كان له اثرا كبيرا في االستراتيجية التسويقية للزوار االجانب كون هذه
العالمة التجارية معروفة عالميا و للزوار المحليين ايضا من الفئات العمرية المستهدفة من قبل الفندق.
و قامت الشركة باطالق الموقع االكتروني للفندق و تركيز الجهود على التسويق االلكتروني للوصول الى عدد
كبير من السياح من خالل الدعايات االلكترونية.
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ثاني عشر :األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية و ال تدخل ضمن نشاط
الشركة الرئيسي
حققت الشركة صافي إيرادات بلغت  79,650دينار عن تأجير اللوحة اإلعالنية الموجودة على مبنى مشروع
الشركة (الفندق).
ثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة و األرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين و
أسعار األوراق المالية

مجموع
الدخل
الشامل
األرباح
الموزعة
صافي
حقوق
المساهمين
أسعار
األوراق
المالية

2015

2016

2017

2018

2019

78,324

124,043

)(191,234

)(228,513

75,185

***

***

***

***

***

11,428,550

11,503,735

 0.35دينار

 0.35دينار

11,695,049 11,886,283 11,780,840

 0.45دينار

 0.35دينار

 0.37دينار

رابع عشر :تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة المالية
رقم

النسبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نسبة الملكية
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين
معدل المديونية
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين
اإليرادات إلى الموجودات
نسبة التداول
رأس المال العامل
حصة السهم االساسية من الربح (الخسارة)

2018
89.06%
1.093
10.94%
0.076
0.177
0.392
)(529,837
-0.018
)(0.018

العائد عىل االستثمار

2019
91.01%
1.068
8.99%
0.062
0.212
0.498
)(357,112
0.006
0.006

خامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة
بدأت الشركة العمل االن على تحديث منطقة االستقبال في الفندق و اعادة تصميمها بما يتاسب بشكل امثل مع
متطلبات زبائن الغرف من جهة و زبائن القاعات من جهة اخرى ،حيث ان التصميم الجديد عصري و مبني على
معرفة حاجات الزبائن المستهدفين و رغباتهم و ما يوثر على قراراتهم و سلوكياتهم الشرائية .حيث تسعى
الشركة بسكل مستمر الى تحقيق النجاح في نشاطها،و بناء موقع استراتيجي تنافسي قوي في السوق المحلي،
17

يمكنها ليس فقط من تحقيق االرباح في الوقت الحاضر و انما السعي لرؤية بعيدة المدى تشمل تفكيرا عميقا
و شامال لتوجهات القطاع السياحي في المملكة و في المناقسة الموجودة و دراستها و تحلبل التغيرات لتحقيق
االرباح المستقبلية و اداراتها بشكل استراتيجي.
و ستستند الشركة الى تطوير االستراتيجي التسويقية التي تم العمل بها خالل العام ،و توليد ثقافة فندق اكثر فعالية
تسعى الى تطوير سلوكيات أكثر فعالية نحو زبائن الفندق و المنافسين و ترابط اقوى بين اقسام االدارة الستغالل
المواردة المتاحة بشكل افضل و امثل.
سادس عشر :أتعاب التدقيق
بلغت أتعاب التدقيق للشركة عند السنة المالية المنتهية في  2019/12/31مبلغ ( )7500سبعة أالف و خمسمائة
دينار يضاف اليها ضريبة مبيعات .% 16

سابع عشر :أ  -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
الرقم

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في
2018/12/31

النسبة %

عدد االسهم كما في
2019/12/31

النسبة %

1

الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني

رئيس مجلس االدارة

عراقية

550,103

3.5

550,103

4.4

2

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

40,000

0.1

40,000

0.32

شركة الجزيرة للتجارة

عضو مجلس اإلدارة

اماراتية

6,400,010

48

6,400,010

51.2

يمثلها السيد أحمد عادل أمين الدهوي
حتى تاريخ 2019/09/07

عراقية

0.22

ممثل عضو مجلس إدارة
يمثلها السيد جوزيف موسى جوزيف
األشرم منذ تاريخ 2019/09/08

28,660

28,660

0.2

اردنيه

4

السيد داود سلمان يعقوب العبيدي

ممثل عضو مجلس اإلدارة

عراقية

36,000

0.1

36,000

0.29

5

المهندس فالح عدنان وهبي القاضي

عضو مجلس إدارة

عراقية

125,000

1

125,000

1

6

المهندس محمد مازن خيري إياس

عضو مجلس إدارة

أردنية

19,000

0.2

19,000

0.15

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

عضو مجلس إدارة

كويتية

2,131,250

17.1

2,131,250

17.01

يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

ممثل عضو مجلس إدارة

أردنية

8,850

0.1

150,000

1.2

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
االسم
السيد مازن خيري كامل إياس

المنصب

الشركة

الجنسية

الصفة القانونية

عدد األسهم كما في
2018/12/31

نائب رئيس مجلس االدارة
و المدير العام

شركة الجزيرة للتجارة

إماراتية

شركة مناطق حرة

6,000,010
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النسبة%
48

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة%

6,400,010

51.2

ب  .عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا التنفيذية و الشركات المسيطر عليها من قبل
أشخاص االدارة العليا
الجنسية

عدد األسهم كما في
2018/12/31

عراقية

40,000

0.32

نائب المدير العام

أردنية

-

-

-

قائم باعمال المدير
المالي

اردنية

-

-

-

االسم
1
2
3

المنصب
نائب رئيس مجلس
اإلدارة و المدير العام

السيد مازن خيري كامل
إياس
السيدة مي محمود محمد
سمور
السيد عزيز محمد عزيز
الحاج نصار

االسم

المنصب

الشركات
المسيطر عليها

1

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس
اإلدارة و المدير
العام

شركة الجزيرة
للتجارة

الصفة
القانونية
شركة
مناطق
حرة

2

السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

-

-

-

3

السيد عزيز محمد عزيز الحاج
نصار

قائم باعمال المدير
المالي

-

-

-

النسبة%

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة
%

40,000

0.32
-

عدد األسهم كما في
2018/12/31

النسبة%

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة
%

6,000,010

48

6,400,010

51.2

-

-

-

-

-

-

ج .عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة و أقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية

الرقم

االسم

الصلة

الجنسية

عدد األسهم كما في
2018-12-31

النسبة%

عدد األسهم كما في
2019-12-31

النسبة%

أقارب السيد احمد عادل أمين الدهوي
1

السيدة عفراء سامي أمين الدهوي

الزوجة

عراقية

97

0.00077

97

0.00077

2

عبد هللا احمد عادل الدهوي

االبن

عراقية

97

0.00077

97

0.00077

3

جعفر احمد عادل الدهوي

االبن

عراقية

97

0.00077

97

0.00077

4

مرام احمد عادل الدهوي

االبنة

عراقية

97

0.00077

97

0.00077

5

مرح احمد عادل الدهوي

االبنة

عراقية

97

0.00077

97

0.00077

أقارب الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني
6

الكتورة منى محمد علي عبد الجبار الطائي

الزوجة

عراقية

20,000

19

0.16

20,000

0.1

أقارب السيد محمد مازن خيري اياس
7

Mazin Khairy

االبن

أردنية

11,057

0.088

11,057

0.088

8

Bassel Khairy

االبن

أردنية

11,057

0.088

11,057

0.088

ال يوجد أوراق مالية مملوكة لباقي أقارب أعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العليا.
و ال يوجد شركات مسيطر عليها و تمتلك أوراق مالية في شركة الركائز لالستثمار من قبل أقارب أعضاء مجلس
االدارة و أقارب أشخاص االدارة العليا.
ثامن عشر:
أ .المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

المنصب

د.باسل خليل اسماعيل البستاني

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس
اإلدارة
عضو

1

السيد مازن خيري كامل إياس

3

المهندس فالح عدنان وهبي القاضي
شركة الجزيرة للتجارة
يمثلها السيد احمد عادل امين الدهوي
لغاية 2019-09-07
يمثلها السيد جوزيف موسى جوزيف
األشرم منذ 2019-09-08
السيد داود سلمان يعقوب العبيدي
شركة عبد الهادي الميلم التجارية
يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل
البستاني
المهندس محمد مازن خيري إياس

4
5
6
7

الرواتب السنوية
اإلجمالية
-

بدل التنقالت
السنوية
3,000

المكافآت
السنوية
-

نفقات السفر
السنوية
-

إجمالي المزايا
السنوية
3,000

-

3,000

-

-

3,000

-

3,000

-

365.135

3365.135

عضو

2058.333
-

2058.333
-

941.667

941.667

عضو
عضو

-

3,000

-

-

3,000

عضو

-

3,000

-

-

3,000

عضو

-

3,000

-

-

3,000

بلغ عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل عام ( )2019تسعة اجتماعات
ب .المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية
الرقم

االسم

1
2

السيد مازن خيري كامل إياس
السيدة مي محمود محمد سمور

3

السيد عزيز محمد عزيز الحاج
نصار

المنصب

الرواتب السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
و السفر

مكافآت  /أخرى

إجمالي المزايا

المدير العام
نائب المدير العام
أمين سر المجلس

26931.067
27039.067
1200

-

300
-

26931.067
27339.067
1200

قائم بأعمال المدير المالي

12279.067

-

500

12779.067

المجموع الكلي

67779.201

-

800

68249.201

تاسع عشر :العقود و المشاريع و االرتباطات التي عقدتها الشركة 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 مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس
مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
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عشرون :التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية و مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة
المجتمع المحلي
كما قام الفندق بالتعاون مع اللجنة االجتماعية للشركة (و هي لجنة تقوم على تبرعات شخصية من أعضاء
مجلس االدارة وموظفي الشركة و عوائلهم) بالقيام بالنشاطات التالية :
 تقديم المعونة لموظفي الشركة معسوري الحال في المناسبات االجتماعية (والدة ،عزاء ،مرض و
غيرها) بمبلغ  360دينار.
 حملة رمضان لتوزيع طرود لموظفي الفندق بتكلفة  2993.17دينار.
 معونة الشتاء :توزيع زيت زيتون و صوبات غاز و كاز بقيمة  1230دينار.
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واحد و عشرون :البيانات المالية و تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31
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إثنان و عشرون :الحوكمه
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