العربية الدولية للفنادق

المساهمة العامة المحدودة

تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية
بتاريخ 1239/31/13

التقرير السنوي الرابع واالربعون

مجلس االدارة
م  .نديم يوسف عيسى المعشر
عماد يوسف عيسى المعشر
شركة البنك االهلي االردني
شركة عبد الحى المجالي وشريكه
شركة مصانع االجواخ االردنية
شركة سهيل جميل المعشر واخوانه
شركة مركز المستثمر االردني
الشركة العربية لالستثمار
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات
شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
شركة الرجاء لالستثمار
بسام فرح سليمان معايعة

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
ويمثلها السيد محمد موسى داود محمد عيسى
ويمثلها السيد عبد الحي عطا اهلل جعفر المجالي
ويمثلها السيد سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات
ويمثلها السيد باسم جميل عيسى المعشر
ويمثلها السيد اسامة نقوال اسبير مدانات
ويمثلها السيد عبد الرحمن بن سلمان بن صالح الجربوع
ويمثلها السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم
ويمثلها السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر
ويمثلها السيد شاكر نديم يوسف المعشر
ويمثلها السيد صالح رجائي صالح المعشر
عضو مجلس االدارة  /المدير العام

مدققي حسابات الشركة

السادة ارنست ويونغ

المستشار القانوني للشركة

االستاذ مبدى دلل

0

كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات المساهمين الكرام
أرحب وزمالئي أعضاء مجلس االدارة بكم جميعا ً في اجتماعكم العادي السنوي لنقدم لكم
تقريرنا عن عام  9002والبيانات المالية كما في  9002/09/10والخطة المستقبلية لعام
.9090
تميزعام  9002بحالتين مهمتين األولى استمرار التنافس بين فنادق الخمس نجوم في عمان
وفي منطقة البحر الميت وذلك النه بالرغم من النمو في الطلب على الغرف الفندقية مقارنة مع
عام  9002إال ان دخول غ رف فندقية جديدة الى السوق خالل السنوات الثالث الماضية جعل
الفنادق تدخل في منافسة سعرية حادة والذي كانت نتيجته االنخفاض في مجمل ايراد فندق
ماريوت عمان وفي االربحية التشغيلية للفندق.
وكان الحدث الثاني األبرز عام  9002هو قيام الشركة الحليفة ،الشواطىء للفنادق والمنتجعات
السياحية ،ببيع قطعة أرض تملكها ،مما أدى الى ان تقوم باالعالن عن صافي ربح كبير
وتوزيع ارباح على مساهميها مما انعكس ايجابيا ً على نتائج اعمال شركتنا كما في نهاية عام
 9002كما قامت بتخفيض رأسمالها مما عزز السيولة النقدية في مطلع عام .9090
وال ن ستطيع اال ان نذكرفي تقريرنا هذا ما بدء في شهر كاون اول عام  9002في الصين وغزا
العالم منذ ذلك الوقت وهو فايروس كورونا  ،والذي بدأنا نالحظ أثره على قطاع السياحة في
كانون الثاني وشباط من عام  ، 9090باإللغاءات المتكررة على الحجوزات التي بدأت تصلنا
وبدأنا نأخذ االحتياطات الضرورية لمعالجة أثرهذه الوباء .كما بدء يظهر جليا ً االنهيار العام
في قطاع السياحة العالمي عندما بدأت دول العالم وخصوصا أوروبا تغلق ابوابها الواحدة تلو
االخرى .وعليه فإن قطاع السياحة هو القطاع األكثر تضررا في كافة انحاء العالم حيث توقفت
وسائل ال طيران وتم اغالق العديد من المطارات والحدود البرية وال يتوقع ان تعود السياحة
العالمية قبل منتصف عام  .9090ومن جراء هذا االنهيار في السياحة العالمية سوف تتأثر
كافة الفنادق في األردن ومكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي واالدالء السياحيين
واماكن بيع التحف والمطاعم الخ.
حضرات المساهمين الكرام،،،
وضعت فنادق المجموعة (ماريوت عمان ،البحر الميت ،البتراء) في الربع االخير من عام
 9002موازناتها التقديرية وخطط عملها لعام  9090وجاءت تلك الموازنات التقديرية لتأسس
الى حجم مبيعات تبلغ بمجموعها حوالي ( )92،0مليون دينار كما تم تقدير االربحية التشغيلية
للفنادق الثالث قبل مخصص االستبدال حوالي ( )6مليون دينار اردني  .وقامت إدارات الفنادق
بإعادة تقدير حجم المبيعات المتوقع لعام  .9090ونتوقع االن ومن جراء انهيار السياحة
العالمية من سياحة ترفيهية وسياحة مؤتمرات ورجال اعمال الخ أن تنخفض مبيعات الفنادق
الى حوالي ( )00،1مليون وبخسارة تشغيلية تصل الى حوالي ( )9،12مليون دينار.

واذا اخذنا مجمل النتائج الموحدة للشركة والفنادق وتأثير الشركات الحليفة  -مركز المستثمر
االردني ،الدولية للفنادق واالسواق التجارية ،شركة االعمال السياحية  -والمتوقعة بنهاية عام
 9090يؤسفنا ان نعلمكم أننا ننظر الى خسارة متوقعة تناهز ( )6،2مليون ديناركما سوف
تتاثر حقوق المساهمين من االثر السلبي على اسهم الشركات في سوق عمان.
حضرات المساهمين الكرام،،،
وفي االسابيع الماضية ونحن ملتزمون في بيوتنا ونتابع جميعا ما يحصل حولنا وفي كافة انحاء
المعمورة ،ال نستطيع اال ان نفتخر اننا اردنيون وفي هذه االوقات العصيبة تجلت حكمة سيدي
صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم وعمله الدؤوب ومتابعته المستمرة
لضمان صحة المواطن االردني  ،وتفاني حكومة جاللته وإدارتها الحكيمة وقراراتها اليومية
التي جاءت في اوقاتها المناسبة كي نصل جميعا الى بر االمان مستعينة بالجيش العربي الباسل
والقوة االمنية جميعها .
.
ان االعمال الجبارة التي قامت بها وزارة الصحة واطباءها وجيشها االبيض لفتت انظار العالم
واظهرت اخالص وتفاني وروعة قطاع االردن الطبي  .ان شكر وعرفان كافة االردنيون
لهؤالء جميعا ال يفيهم حقهم.
ادام هللا عليكم صحتكم وايمانكم والتزامكم ونتطلع الى اللقاء في اجتماعنا القادم وانتم جميعا
واالردن في خير وامان وسالم.

واهلل ولي التوفيق ،،،
نديم يوسف المعشر

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة السنوي الرابع واالربعون

عن أعمال الشركة لعام  1239والخطة المستقبلية لعام 1212
حضرات السادة المساهمين ،،،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم في إجتماعكم السنوي العادي وأن يقدم لكم تقريره والبيانات المالية للسنة

المنتهية بتاريخ  1239/31/13حيث عقد مجلس االدارة خالل عام  1239ستة اجتماعات .

 -3وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين
في كل منها .

أ -تمتلك الشركة فندق ماريوت عمان والذي تم إفتتاحه عام  3991وتديره مؤسسة ماريوت العالمية
بموجب عقد إدارة موقع خالل عام  3991والذي تم تعديله عدة مرات خالل كان اخرها خالل عام  1234و

يسري مفعول عقد االدارة حتى عام  . 1243كما قامت الشركة وخالل السنوات الماضية بتأسيس و المشاركة
في شركات حليفة لالستثمار في القطاع الفندقي االردني.

ب -عنوان مكاتب الشركة  :عمان –الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39الطابق الرابع هاتف
 6113431فاكس . 6111912

ج -يبلغ عدد موظفي الشركة بنهاية عام  ) 113( 1239موظفا

د -يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة للسنه المنتهيه في  13كانون االول  1239بالدينار
االردني كما يلي-:
-

-

االستثمار في الممتلكات والمعدات -:
الكلفة التاريخية

اضافات بالصافي

ينزل مجمع اإلستهالك

صافي القيمة الدفترية

ٍ
اإلستثمار في الشركات الحليفة

:

3621932111

:

694,299

:

34,621,132

:
:

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

:

مجموع ٍ
اإلستثمار الراسمالي للشركة

:

)(3,111,332
49,219,619
6,121,119

86،422،132

 -1وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطاتها
ال يوجد لدى الشركة اى شركة تابعة وانما هناك شركات حليفة تستثمر الشركة في راسمالها وهي:
وصف للشركات الحليفة وطبيعة عملها :
إسم الشركة
مركز المستثمر األردني م.خ.م
األعمال السياحية م .خ.م
الشواطئ للفنادق والمنتجعات
السياحية

نسبة التملك
% 492141
% 162631
% 122911

النشاط الرئيسي للشركة
اإلستثمار والتداول في األسهم والسندات
واالستثمارات العقارية
فندق ماريوت البحر الميت وفندق ماريوت
البتراء
االستثمار في األراضي والعقارات

الدولية للفنادق واألسواق
التجارية م.ع.م
ستوديو التصاميم الداخلية م .م
العربية الدولية العقارية م .م

% 112932

فندق شيراتون عمان

%162222

التصميم الداخلي

%412161

االستثمار في األراضي والعقارات

شركة األعمال السياحية :عنوانها ( عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39هاتف
 6111393فاكس  6191131ص ب  – 942691عمان  33394االردن)

تملك الشركة بالكامل فندقي ماريوت البحر الميت بسعة غرف فندقية تبلغ ( )114غرفة وجناح وفندق

ماريوت البتراء وبسعة غرف تبلغ ( 322غرفة ) .تبلغ مساهمـة العـربية الدولـ ـية للفنادق ()%162631

من رأس مال شركة االعمال السياحية البالغ ( )62مليون دينار وقد بلغ عدد موظفي الشركة ()624

موظفا .

الدولية للفنادق واألسواق التجارية م  .ع  .م( :.عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة 39
هاتف  6124913فاكس  6192326ص ب  – 941396عمان  33394االردن)

تمتلك الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية م.ع.م .فندق شيراتون عمان بالكامل وبسعة فندقية
تبلغ ( )119غرفة وجناح  .تبلغ مساهمة العربية الدولية للفنادق ( )%112932من رأس مال الشركة

البالغ ( )4121مليون دينار .يبلغ عدد موظفي الشركة ( )191موظفا .

شركة مركز المستثمر األردني ( :عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39هاتف 6111394
فاكس  6111396ص ب  – 942691عمان  3334االردن )
تختص شركة مركز المستثمر االردني في اإلستثمار في األسهم والسندات والعقارات التجارية .تبلغ

مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق (  ) %492141من رأس مال شركة مركز المستثمر األردني
البالغ ( )16مليون دينار ويبلغ عدد موظفي الشركة ( )9موظفا .راسمالها المدفوع والبالغ ( )16مليون

دينار.

شركة ستوديو التصاميم الداخلية ( :عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39هاتف
 6193991فاكس  6193994ص ب  – 943191عمان  33394االردن )

وهي شركة متخصصة في التصميم الداخلي تم تأسيسها لحاجة فنادق الشركة والشركات الحليفة

المستمرة .تبلغ مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق ( )% 16من رأس مال شركة التصاميم الداخلية
البالغ ( )122ألف دينار ويبلغ عدد موظفين الشركة ( )31موظفا .

شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية ( :ص ب – 942691عمان  33394االردن)
تمتلك شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية حوالي  3626دونم على الشاطئ الشمالي لمدينة

العقبة  .تبلغ نسبة مسـاهمة الشـركة العربية الدولية للفنادق ( )% 122911في رأس مال الشركة البالغ

( )32مليون دينار .وال يوجد كادر يعمل في الشركة لتاريخة وانما تدار من قبل موظفي شركة االعمال
السياحية .
الشركة العربية الدولية العقارية المساهمة الخاصة  :عنوانها (ص ب  260616عمان  00026االردن)
تمتلك الشركة العربية الدولية العقارية قطعة ارض في منطقة برما (دبين) تبلغ مساحتها االجمالية
حوالي  61دونم  ،وارض بمنطقة الدوار الرابع بمساحة  9.9دونم  .تبلغ نسبة مساهمة الشركة العربية
الدولية للفنادق ( )% 69.121في راس مال الشركة البالغ ( ) 1.6مليون دينار  .واليوجد كادر يعمل
في الشركة وانما تدار من قبل موظفي الشركة العربية الدولية للفنادق .

 -1بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة واسماء ورتب اشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية

عن كل منهم:

اسم العضو وتاريخ الميالد

منصبة

الجنسية

الشهادات العلمية
ماجستير هندسة

السيد نديم يوسف عيسى المعشر

مواليد العام 3962

مدنية 3994

رئيس
مجلس
اإلدارة

جامعة ستانفورد

االردنية

بكالوريس هندسة
معمارية 3991
جامعة ليدز

السيد عماد يوسف عيسى المعشر

مواليد العام 3969

نائب رئيس
مجلس

ماجيستير ادارة

األردنية

االدارة

اعمال دولية3993
بكالوريس اقتصاد
3999

الخبرات العملية
* رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*رئيس مجلس ادارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

* نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية
* عضو مجلس ادارة البنك االهلي االردني
* عضو مجلس االعيان سابق

رئيس مجلس ادارة و مدير عام شركة معشر لالستثمارات والتجارة

منذ العام  3993ولتاريخة

* رئيس مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية

*نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق
التجارية

*عضو مجلس ادارة البنك االهلي االردني
الرئيس التنفيذي  /المدير العام – البنك االهلي االردني منذ
شركة البنك االهلي االردني
ويمثلها

السيد محمد موسى داود محمد

بكالوريس في
عضو

مجلس إدارة

االردنية

الرياضيات وادارة

االعمال

1236

رئيس مجلس ادارة شركة االهلي للتاجير التمويلي

عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

عضو مجلس ادارة جمعية البنوك االردنية

عمل في البنك العربي /مدير منطقة االردن 1236-3999

عيسى

مواليد 3998
القوات المسلحة االردنية 3961- 3949

شركة عبد الحى المجالي وشريكه
ويمثلها

السيد عبد الحى عطا اهلل جعفر

عضو

مجلس إدارة

األردنية

المجالي

القوات المسلحة
االردنية

3961- 3949

عمل في مجال التجارة

قنصل مملكة ماليزيا االتحادية منذ  3999ولتاريخة

مدير عام مؤسسة النادر العالمية للتجارة

رئيس جمعية ابناء الجنوب

مواليد العام 3919
مدير عام شركة مصانع االجواخ االردنية

شركة مصانع االجواخ االردنية

ويمثلها

السيد سمير عودة اهلل دخل اهلل
علمات

مواليد العام 3941

عضو

مجلس إدارة

*عضو مجلس ادارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
االردنية

بكالوريس محاسبة
3991

*عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية
* سابا وشركاهم من  3911حتى 3914
* مدقق حسابات قانوني

مساعد مدير عام شركة رانكو لالستثمارات المتعددة منذ العام
 1231/21ولتاريخة

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
ويمثلها

السيد شاكر نديم يوسف المعشر

مدير تطوير اداري – شركة  MiNeedsمن  1233/21الى

عضو

مجلس إدارة

االردنية

بكالوريس عالقات
عامة واقتصاد
1233

مواليد العام 3964

1231/21
*عضو مجلس ادارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
*عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة المتصدرة لالعمال

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

ويمثلها

السيد باسم جميل عيسى المعشر

والمشاريع

عضو

مجلس إدارة

االردنية

بكالوريس إدارة
اعمال

3999

مواليد العام 3969

*نائب رئيس مجلس ادارة شركة عبجي للمواد االستهالكية
* رئيس مجلس ادارة شركة هنكل االردن

* نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة واالوراق
المالية

*عضو مجلس االدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية
*عضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية
ماجستير في العلوم
المالية 1231/6

من جامعة فوريدا

1239/33

ماجستير في ادارة

من  1231/32حتى 1239/32

اتالنتك

الشركة العربية االستثمار
ويمثلها
السيد عبد الرحمن بن سلمان بن
صالح الجربوع
مواليد العام 3991

عضو

مجلس إدارة

السعودية

*مساعد مدير – االستثمار /الشركة العربية لالستثمار منذ

المخاطر 1231/6

من جامعة فوريدا
اتالنتك

بكالوريس إدارة

اعمال في المالية

* محلل مالي شركة البالد المالية  /المملكة العربية السعودية

*محلل استثمار شركة نيوهوب  /الواليات المتحدة
من  1236/23حتة 1231/6

* محلل مالي متدرب شركة بلومبيرغ المالية  /الوواليات المتحدة
من  1236/9حتى 1231/4

والمحاسبة

 1234/31من

جامعة السال –
الواليات المتحدة

مدير عام الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية منذ العام 1223

شركة مركز المستثمر االردني
ويمثلها

السيد اسامة نقوال اسبير مدانات

مواليد العام 3963

عضو

مجلس إدارة

ماجيستير هندسة

االردنية

مدنية 3991

بكالوريس هندسية
مدنية 3991

مدير تنقيذي في شركة االتحاد الدولي الدارة المشاريع 1223- 3999

مدير مصانع الشركة المتحدة للحديد والصلب 3999-3991

عميد مهندس – رئيس قسم الدراسات والتصميم – مديرية سالح
الهندسة الملكية 3996-3991

*عضو مجلس إدارة شركة التامين العربية االردن

*عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

شركة

الزي

لصناعة

األلبسة

الجاهزة

ويمثلها

عضو

مجلس إدارة

األردنية

السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

ماجستير تسويق

ومحاسبة 3996
بكالوريس هندسة

ماجيستير علم نفس
ويمثلها

السيد صالح رجائي صالح المعشر

ولتاريخة

*عضو مجلس شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

صناعية 3991

مواليد العام 3911

شركة الرجاء لالستثمار

مدير عام شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة منذ العام 3993

عضو

مجلس إدارة

 1231جامعة هيل

االردنية

مواليد العام 3994

الواليات المتحدة
بكالوريس حقوق
3999
جامعة الزيتونة

رئيس هيئة المديرين  /شركة الوادي االخضر االولى االستثمارية

االردنية منذ 1229/33/3

نائب المدير العام  /الشركة االهلية للمراكز التجارية
من  1222/4/3حتى 1229/6/23

*عضو مجلس شركة مصانع االجواخ االردنية
اعتبا ار من 1239/31/31
*مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية  1231/32ولتاريخة

شركة النبيل للتجارة وادارة
االستثمارات
و يمثلها

السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر

عضو

مجلس إدارة

بكالوريس اقتصاد
االردنية

جامعة نورثوست

شيكاغو 1223

مواليد العام3999

*مدير دائرة االبحاث والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق 1229/9
حتى 1231/32
*محلل مالي  -شركة ارنست ويونغ لالستثمار العقاري دبي االمارات
العربية المتحدة منذ  1226/26حتى 1229/29
*مدير دائرة االبحاث والتطوير  1221/23حتى  1226/26الشركة
العربية الدولية للفنادق

مدير عام الشركة العربية الدولية للفنادق منذ العام 1221

السيد بسام فرح سليمان معايعه

مواليد العام 3949

مدير عام شركة االعمال السياحية منذ العام  3991ولتاريخة

عضو

مجلس إدارة

بكالوريس علوم

المدير العام

االردنية

كمبوتر

المدير

األردنية

بكالوريوس محاسبة

شاعر وشركاة لالستشارات مدير شريك 3991-3991

الجمعية العلمية الملكية 3991-3996

*عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

المدير المالي /العربية الدولية للفنادق منذ العام  1221ولتاريخة

السيد وائل حزبون عيسى حزبون

مواليد العام 3914

المالي

3991

مساعد المدير المالي  /فندق الفور سيزنز االردن - 1221
1221

فندق ماريوت عمان

مشرف قسم المحاسبة 1221- 3993

مشرف قسم التدققيق الداخلي 3993 – 3991

 -2بيان بأسماء كبار مالكي االسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد االسهم المملوكة لكل منهم
اذا كانت الملكية تشكل ما نسبته  % 9فاكثر مقارنة مع السنة السابقة :
1239
االسم

1236

عدد االسهم

9,149,226

نديم يوسف المعشر
عماد يوسف المعشر
شركة مصانع االجواخ

األردنية

الشركة العربية لالستثمار
شركة ZI & IME LTD
المجموع

%

عدد االسهم

% 112922

924112463

%

% 112111

421932111

%342112

421932111

%342112

124222222

% 322116

124222222

% 322116

121942996

% 92169

121942996

% 92169

122642191

% 12412

122642191

% 12412

12،282،829

% 81،989

1221622299

%812164

-9الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها واسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي ،
وكذلك حصتها من االسواق الخارجية إن امكن :

أ -تملك الشركة بالكامل فندق ماريوت عمان من فئة الخمس نجوم  ,يعمل الفندق ضمن مجموعة تنافسية هي :
إسم الفندق

عدد الغرف

عمان – ماريوت

191

انتركونتيننتال

462

لوغراند

139

كمبينسكي

199

شيراتون

119

كراون بال از

191

ميلينيوم

391

حياه عمان

131

المجموع

1163

ب  -بلغت نسب اإلشغال ومعدل سعر بيع الغرفة للفنادق ضمن المجموعة التنافسية لعام  1239ما يلي:

إسم الفندق

نسبة اإلشغال

معدل سعر الغرفة
(دينار)

فندق عمان – ماريوت

% 93211

96212

معدل المجموعة التنافسية

% 66291

91212

 -8درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين ( محليا وخارجيا) في حال كون

ذلك يشكل ( )%32فاكثر من اجمالي المشتريات و/او المبيعات او االيرادات على التوالي

ال يوجد اعتماد على موردين محليين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون ( )%32فأكثر من
إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.
 -4وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتوجاتها بموجب القوانين
واالنظمة او غيرها مع االشارة الى الفترة التي يسرى عليها ذلك  ،ووصف ألي براءات اختراع او

حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة :

 منحت هيئة اإلستثمار االردنية إعفاءا للشركة من الجمارك والرسوم ألغراض تحديث
الفندق ساريا المفعول لنهاية العام 1239

 ال يوجد أى براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها
 قامت الشركة بالتوقيع على عقد مع ادارة فندق الشركة ماريوت عمان شركة ماريوت
العالمية تنتهي مدته عام .1243

 -6وصف ألي ق اررات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل
الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية  ،واالفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية :

أ -تقوم إدارة الفندق بتنفيذ معايير شركة ماريوت العالمية في اإلدارة واألنظمة الرئيسية والضبط الداخلي
والجودة ويقوم ممثلو شركة ماريوت العالمية بزيارات مفاجئة إلى الفندق لضمان حسن تطبيق األنظمة

واإلجراءات .

ب -تعتمد الشركة معايير المحاسبة الدولية وعليه فإن حصة الشركة من صافي أرباح و /أو خسائر الشركات
الحليفة تدخل في حساب األرباح والخسائر للشركة.
ج – قامت الشركة بانشاء محطة النتاج الكهرباء من الخاليا الشمسية بنهاية العام  1231وتم التشغيل النهائي
بالربع الثالث من العام  1239وقد حصلت الشركة على قرض ميسر من خالل البنك المركزي بقيمة اجمالية

تبلغ  4مليون دينار بفائدة  %4على كامل فترة سداد القرض وسيتم سداد الدفعة االخيرة بالنصف الثاني من
العام . 1216

 -9الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم وبرامج التاهيل والتدريب

لموظفي الشركة : :

الهيئة العامة

مجلس االدارة

لجنة إدارة المخاطر

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق

المدير العام

إدارة فندق ماريوت
عمان

إدارة المشتريات

لجنة الترشيحات
والمكافاءات

التدقيق الداخلي

الدائرة المالية

الدائرة الفنية

يعمل في الشركة والفندق (  ) 113موظفا موزعة مؤهالتهم كما هو موضح أدناه-:

المستوى التعليمي

عدد الموظفين

جامعي

319

دبلوم

19

ثانوي

396

لدى فندق الشركة برامج تدريب وتأهيل متقدمة وتقوم إدارة الفندق بعقد دورات تدريبية لموظفي الفندق
بالتعاون مع شركة ماريوت العالمية .عقدت إدارة الفندق خالل عام  ) 122 ( 1239دورة تدريبية

حضرها ( )4962موظفا ,وبما مجموعه حوالي ( )31914ساعة تدريبية .وتوزعت الدورات التدريبية
لموظفي الشركة على ما يلي:

عدد

نوع الدورة التدريبية

عدد الموظفين

عدد الساعات

الدورات

التدريبية التراكمي

التراكمي

الخدمة والضيافة

46

1622

921

اإلدارة

11

962

622

المبيعات

31

122

112

االمن والحماية

322

4392

3392

الشراب والطعام

91

1192

3192

النظافة و الصيانة

12

3312

619

دورات موظفين جدد

92

3194

361

122

31982

2492

المجموع

ومن الجدير ذكره أن فندق الشركة ماريوت عمان مضى على افتتاحه  19عاما حيث استقبل اول

ضيوفه في  11كانون ثاني  3991ويبين الجدول أدناه الساعات التدريبية وعدد الموظفين الذين تم
تدريبهم وتأهليهم خالل تلك الفترة والتي تبين مدى تأثير الشركة وفندقها على تأهيل الكوادر البشرية

االردنية:

فندق ماريوت عمان
عدد الساعات التدريبية من كانون ثاني  2891ولغاية نهاية كانون ثاني 1028
ملخص سبعة وثالثون عاما من تأهيل الكوادر البشرية

عدد الدورات المحلية
عدد الموظفين الذين التحقوا بالدورات
عدد الساعات التدريبية
عدد الدورات خارج المملكة االردنية الهاشمية
عدد المدراء الذين التحقوا بالدورات الخارجية
عدد الساعات التدريبية الخارجية
المجموع العام لعدد الدورات
المجموع العام لعدد الموظفين
المجموع العام لعدد الساعات التدريبية
عدد الموظفين والمتدربين االجمالي منذ إفتتاح فندق الشركة

خالل  37عاما

المعدل السنوي

20127

172

123112

2723

322887

8223

182

9

1280

28

20226

2212

20223

196

122622

2911

621222

22238

27218

623

 -32وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها :
أ -إن فندق الشركة ماريوت عمان ,وفنادق الشركات الحليفة ,تتأثر باألحداث االقتصادية
العالمية واالحداث السياسية واألمنية في منطقة الشرق األوسط وعليه فإن أي أحداث تؤثر سلبا على
المنطقة يكون لها تأثير على القطاع السياحي األردني وبالتالي على مجمل أيراد فنادق الشركة

والشركات الحليفة .وكان لعوامل عدم االستقرار الداخلي للعديد من دول الجوار التأثير السلبي على

أعداد السواح القادمين إلى االردن.

ب -تتعرض موجودات الشركة للمخاطر الطبيعية من هزات أرضية وفيضانات ...الخ  .تقوم الشركة
بالتأمين على مبنى الفندق وكافة موجوداته ضد العوامل الطبيعية والحريق وسوء االئتمان والتعطل

عن العمل لهذه االسباب.

ت -قامت الشركة وابتداءا من عام  1221بإضافة التأمين ضد العمليات اإلرهابية وشراء وتركيب

االجهزة واالدوات الالزمة وتعيين الموظفين االكفاء ووضع االجراءات الممكنة لحماية النزالء

والموظفين والفندق.

ج-لدى الشركة الحليفة ,شركة مركز المستثمر األردني ,والتي تملك الشركة العربيـة الدولـية للفـنادق
( )%492141من رأسمالها المدفوع  ,كما هو الحال في الشركات الحليفة األخرى ,محافظ إستثمارية
في االسهم والسندات المتداولة في سوق عمان المالي .تتعرض محافظ الشركات لعوامل السوق المالي
مما له تأثير على حقوق مساهمي الشركة العربية الدولية للفنادق وحساب األرباح والخسائر للشركة.
 -33اإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام  ،ووصف لالحداث الهامة التي مرت على
الشركة خالل السنة المالية :

أ -يعمل الفندق ضمن مجموعة تنافسية في قطاع فنادق الخمسة نجوم في عمان ,وبلغت معدالت
االشغال وسعر بيع الغرف كما هو موضح أدناه:

البيان

1239

1238

1234

1236

1239

نسبة اإلشغال %

% 92219

% 96214

% 19263

%93291

%93211

92,12

91292

91219

922292

962399

معدل سعر بيع
الغرفة  /دينار

96.70

92.27

90.20
75.34
70.37

90.09
71.72

69.51

100.00
85.20
71.26

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

2016

2015

2017

نسبة االشغال %

2019

2018

معدل سعر بيع الغرفة (دينار)

ب -حافظت نسب االشغال على نسبها السنوية وقد بلغت خالل العام  1239ما نسبتة % 93291
وبلغت نسب االشغال خالل العام  1239ما نسبتة . % 932161

وانخفض سعر بيع الغرفة الواحدة من  922292دينار خالل العام  1239الى 962399

دينا ار خالل عام  . 1239وانخفض مجمل االيراد من  332344مليون دينار خالل
عام  1239إلى  322911مليون دينار عام : 1239
السنة

مجمل ايراد فندق الشركة
( مليون دينار)

صافي ايراد فندق الشركة
(مليون دينار)

1236

322939

1,999

1231

312499

12119

1239

332299

12229

1239

332344

12919

1239

322911

12119

 -31االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط
الشركة الرئيسي :

قامت شركة الشواطىء للفنادق والمنتجعات السياحية ( شركة حليفة) والتي تساهم الشركة العربية

الدولية للفنادق بنسبة  % 122911من راسمالها  ,ببيع ارض تملكها على الشاطىء الشمالي لمدينة

العقبة بمبلغ ( 11مليون دينار )  ,كما اقرت الهيئة العامة لشركة الشواطىء بتوزيع ( )% 312من
راسمالها كارباح على المساهمين وبلغت حصة الشركة العربية الدولية للفنادق من االرباح الموزعة ما

قيمتة( 129مليون دينار).

 -31السلسلة الزمنية لالرباح او الخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين
واسعار االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة  ،وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات او منذ

تاسيس الشركة ايهما اقل وتمثيلها بيانيا ما امكن ذلك :

يبين الجدول أدناه األرباح ( الخسائر) التي حققتها الشركة واالرباح الموزعة ,إن كانت عينية أو

نقدية ,خالل السنوات الخمس الماضية  ,وأسعار إغالق األوراق المالية المصدرة من الشركة:
1239

البيان

1122222222

رأس المال

3,912,931

صافي األرباح

%9

نسبة األرباح النقدية الموزعة %
قيمة االرباح النقدية الموزعة /بالدينار
صافي حقوق المساهمين
سعر إغالق السهم السوقيه /دينار

1,612,222

1122222222
129132919
%9

1321942349
32132

1238

1,612,222

1323312926
32162

1234

1236

1239

1122222222

1122222222

1122222222

321112929

4162992

4,129,462

% 126

%1

%1

122922222

329122222

329122222

6929112131

6629162111

61,119,421

32392

22962

22942

4500

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
2015

2016

2017

2018

2019

1,960,713
2,560,000

2,931,728
2,560,000

1,236,708
2,080,000

465,990
1,920,000

4,209,450
1,920,000

0
االرباح (دينار)
االرباح النقدية الموزعة

Thousands

4000

بلغت حقوق المساهمين في نهاية كل سنة من السنوات الخمس الماضية كما يلي بالدينار االردني:
5102

5102

5102

5102

5102

رأس المال

0003330333

0003330333

0003330333

0003330333

0003330333

عالوة اإلصدار

0064406,0

0064406,0

0064406,0

0064406,0

0064406,0

إحتياطي اجباري

003330333

003330333

003330333

003330333

003330333

احتياطي إختياري

0603330333

0403330333

0403330333

0003330333

003330333

البيان

احتياطي القيمة
العادلة وحصة
الشركة من
احتياطي القيمة
العادلة من
استثمارات
شركات حليفة

()000,00361

()000010001

()000010301

()400400331

()10,160600

أرباح مدورة

00,010100

100,,004,

00,110,11

000600,41

03061000,1

600014004,

6000060131

1001000606

1100610600

16000,0430

001630333

001630333

003030333

00,030333

00,030333

00003

00013

00003

30,13

30043

مجموع حقوق
المساهمين
ارباح معدة
للتوزيع
القيمة السوقيه
للسهم

2015

2016

ذ

2,560

2,560

3,000
2,080

2,500
1,920

1,920

2018

2019

2,000
1,500
1,000
500
0

2017

أرباح معدة للتوزيع

 -32تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية :
ا -مجموعة من النسب المالية التي تبين المركز المالي للشركة -:
البيان

1022

1022

1027

1029

1028

رأس المال

3100000000

3100000000

3100000000

3100000000

3100000000

مجموع الموجودات

7202290322

7202080637

9003220277

7200820108

7708160800

مجموع المطلوبات

2307960227

2206810731

1202170822

1001180272

1202920689

حقوق المساهمين

2203760268

2202220702

2907330222

2209220233

2203380601

صافي االرباح  /بعد
الضريبة

208200723

108320719

201320709

6220880

601080620

مبيعات فندق الشركة

2008220266

2106890168

2200770113

2202630786

2009110293

تكلفة تشغيل فندق الشركة

708290292

802180288

900290772

903070122

902930323

العائد على راس المال

% 2023

% 80221

% 30922

% 20622

% 230222

العائد على الموجودات

% 1022

% 30917

% 20238

% 00221

% 20601

العائد على حقوق
المساهمين

% 3010

% 60787

% 10202

% 00936

% 70671

هامش الربح

% 27082

% 120821

% 170228

% 60291

% 390982

حقوق المساهمين على
رأس المال

% 282078

% 2800880

% 2930263

% 2760290

% 27200022

كلفة المبيعات على المبيعات

% 71026

% 730069

% 710962

% 760262

%720227

ب  -تقوم شركة ماريوت العالمية بإدارة وتشغيل فندق الشركة بموجب إتفاقية إدارة سارية المفعول حتى عام
 .9060بلغت أتعاب اإلدارة والرسوم للسنوات  9002 – 9006كما هو موضح أدناه (بالدينار االردني):
البيان

1239

1238

1234

1236

1239

رسم اإلدارة

499,191

6192941

4392324

4212922

1912144

رسم التسويق الدولي

311,469

3442921

3192622

3192119

3162699

839،313

8412429

9292822

9112284

9212111

مجموع رسوم الماريوت
الدولية

ج  -نبين ادناة حركة بند الممتلكات والمنشأت والمعدات:
البيان

دينار أردني

القيمة الدفترية كما في 1239/3/3

3621932111

االضافات في االبنية والمعدات واالراضي

3,239,129

تحويل من مشاريع قيد التنفيذ

()446,613

مخصص إستهالك عام 1239

()3,111,332

مجموع الممتلكات والمعدات كما في 1239/31/13

34,621,132

د -بلغت قيمة الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل االخر واستثمارات بالقيمة المطفاة
واالستثمارات في شركات حليفة ( )92،122،922بنهاية عام .1239

ه– بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام  )6629162111( 1239دينار مقارنة مع ()61,119,421

دينار بنهاية عام  1239وبيان التغيركما يلي-:
مجموع حقوق المساهمين كما في 1239/3/3

6629162111

االرباح الموزعة عن العام 1239

()329122222

مجموع الدخل الشامل

1,191,919

مجموع حقوق المساهمين كما في 1239/31/13

98،119،221

وفي ما يلي حركة بند االرباح المدورة-:
رصيد األرباح المدورة في 1239/23/23

121132949

ارباح عام 1239

4,129,462

تحويل من االحتياطي االختياري

622222222

توزيعات ارباح عن عام 1239

()329122222

رصيد األرباح المدورة كما في 1239/31/13
العائد لمساهمي الشركة

32,163,199

و -القروض واسناد القرض:
كما في 1239/31/13

كما في 1239/31/13

قروض تستحق خالل عام

324942132

123912132

قروض طويلة األجل

921612123

429912133

أسناد قرض

3222222222

3222222222

3923422133

3922992913

البيان

مجموع القروض واسناد
القرض

ز -بلغت القيمة الدفترية لإلستثمارات في الشركات الحليفة (  )29،216،914عام 1239
 -39التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة  ،والخطة
المستقبلية للشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة :

تم ايقاف كافة مشاريع التحديث الخاصة بفندق ماريوت عمان خالل العام  1212وعلى ان يتم

* تحديث حمامات غرف النزالء خالل العام 1212
* منطقة الحفالت الخارجية

توقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة
وضعت فنادق المجموعة (ماريوت عمان ،البحر الميت ،البتراء) في الربع االخير
من عام  9002موازناتها التقديرية وخطط عملها لعام  9090وجاءت تلك
الموازنات التقديرية لتأسس الى حجم مبيعات تبلغ بمجموعها حوالي ( )92،0مليون
دينار كما تم تقدير االربحية التشغيلية للفنادق الثالث قبل مخصص االستبدال حوالي
( )6مليون دينار اردني  .وقامت إدارات الفنادق بإعادة تقدير حجم المبيعات المتوقع
لعام  .9090ونتوقع االن ومن جراء انهيار السياحة العالمية من سياحة ترفيهية
وسياحة مؤتمرات ورجال اعمال الخ أن تنخفض مبيعات الفنادق الى حوالي
( )00،1مليون وبخسارة تشغيلية تصل الى حوالي ( )9،12مليون دينار.
واذا اخذنا مجمل النتائج الموحدة للشركة والفنادق وتأثير الشركات الحليفة  -مركز
المستثمر االردني ،الدولية للفنادق واالسواق التجارية ،شركة االعمال السياحية -
والمتوقعة بنهاية عام  9090يؤسفنا ان نعلمكم أننا ننظر الى خسارة متوقعة تناهز
( )6،2مليون ديناركما سوف تتاثر حقوق المساهمين من االثر السلبي على اسهم
الشركات في سوق عمان.
توقعات االرباح والخسائر للشركة للسنة المنتهيه في  13كانون االول :1212

البيان

بالدينار االردني

ايرادات تشغيل فندق ماريوت عمان

429122111

مجمل ايراد االدارة العامة

6142464

مجمل االيراد المجمع

921922862

مجمل مصاريف الفندق

()629992143

مجمل مصاريف االدارة العامة

()629612919

مجموع المصاريف

()3324292162

صافي الخسائر للعام 1212

()822922822

 – 38مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة  ،ومقدار أي اتعاب عن خدمات أخرى تلقاها

المدقق و /او مستحقة له:

قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونج  /السيد محمد ابراهيم الكركي ترخيص  991لتدقيق
حسابات الشركة للعام . 1239

* بلغت أتعاب التدقيق للشركة خالل العام  6,162 ( 1239دينار ) واتعاب تدقيق فندق الشركة

ماريوت عمان خالل العام  9,422 ( 1239دينار ) .

* بلغت اتعاب المستشار القانوني للشركة خالل العام  4,622( 1239دينار) واتعاب المستشار

القانوني لدى فندق الشركة ماريوت عمان خالل العام  1,122 ( 1239دينار ).

 – 39بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اي من اعضاء مجلس االدارة
واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقربائهم والشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم  ،كل ذلك
مقارنة مع السنة السابقة :

1239
االسم

نديم يوسف عيسى المعشر
عماد يوسف عيسى المعشر
اسامة نقوال المدانات

ممثل شركة مركز المستثمر االردني
سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

ممثل شركة مصانع االجواخ االردنية
باسم جميل عيسى المعشر ممثل

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة
صالح رجائي صالح المعشر

ممثل شركة الرجاء لالستثمار
قسطندي فؤاد يغنم

ممثل شركة الزي لصناعة االلبسة
الجاهزة
عبد الحي عطا اهلل المجالي

ممثل شركة عبد الحى المجالي وشريكة
ابراهيم نبيل يوسف المعشر ممثل شركة
النبيل للتجاره وادارة االستثمارات

شاكر نديم يوسف المعشر ممثل

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
محمد موسى داود ممثل

شركة البنك االهلي االردني
عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع
ممثل الشركة العربية لالستثمار

بسام فرح سليمان معايعة
وائل حزبون عيسى حزبون

عدد االسهم

عدد االسهم التمثيلية

االردنية

-

9,149,226

-

924112463

االردنية

-

421932111

-

421932111

عضو

االردنية

162912

112222

162912

112222

عضو

االردنية

124222222

-

124222222

-

عضو

االردنية

362941

12914

362941

12914

عضو

االردنية

12941

12913

12941

12913

عضو

االردنية

32122

-

32122

-

المنصب

رئيس

المجلس
نائب رئيس
المجلس

الجنسية

عدد االسهم

1236

التمثيلية

الشخصية

عدد االسهم
الشخصية

عضو

االردنية

92261

12911

92261

12911

عضو

االردنية

323992119

323192663

323992119

323192663

عضو

االردنية

9162111

3932962

9162111

3932962

عضو

االردنية

9292199

-

9292199

-

عضو
عضو /

المدير العام
المدير
المالي

االردنية

121942996

-

121942996

-

االردنية

-

112122

-

112122

االردنية

-

-

-

-

ب – عدد االوراق المملوكة القارب أعضاء مجلس االدارة واقارب أشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ( الزوجة واألوالد القصر )

عدد االسهم

عدد االسهم

1239

1239

نديم يوسف عيسى المعشر

زوجة

رانية عيسى مبدا دلل

االردنية

692922

69,922

عماد يوسف عيسى المعشر

زوجة

ندين وديع خليل هلسة

االردنية

62222

6,222

زوجة

غادة فوزي ذيب عماري

االردنية

-

-

ابنه

هيا

االردنية

-

-

ابن

فيصل

االردنية

-

-

زوجة

ريما خلف منصور غيشان

االردنية

-

-

زوجة

ناتالي ميشيل توفيق ايوب

االردنية

-

-

ابن

رجائي

االردنية

-

-

ابنة

سيرين

االردنية

-

-

ابنة

منى

االردنية

-

-

زوجة

رشا فرحان سعد ابو جابر

االردنية

-

-

ابنة

ندين

االردنية

-

-

ابن

فؤاد

االردنية

-

-

ابن

قيس

االردنية

-

-

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

زوجة

رسمية شعبان اسحق ياخوت

االردنية

-

-

عبد الرحمن بن سلمان بن

زوجة

ابتسام بنت فوزان الحماد

السعودية

-

-

صالح الجربوع

ابنه

جوان

السعودية

-

-

ابن

بندر

السعودية

-

-

زوجة

دينا رجائي حليم السلفيتي

االردنية

-

-

ابنه

ياسمين

االردنية

-

-

ابن

طالل

االردنية

-

-

ابنه

نور

االردنية

-

-

االردنية

-

-

االردنية

-

-

االردنية

32146

3,146

-

-

االسم

باسم جميل عيسى المعشر
سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات
صالح رجائي صالح المعشر

قسطندي فؤاد يغنم

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

االسم

الصلة

شاكر نديم يوسف المعشر
محمد موسى داود

زوجة

بسام فرح سليمان معايعة

زوجة

عائدة فؤاد عواد منصور

زوجة

هالة هاني سابا العكشة

االردنية

ابن

نديم

االردنية

-

ابنة

جود

االردنية

-

-

ابن

كريم

االردنية

-

-

زوجة

رانية وديع توفيق برغوث

االردنية

-

-

اسامة نقوال اسبير المدانات

وائل حزبون عيسى حزبون

دالل علي محمد كيلو

الجنسية

أسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة
التنفيذية واقرباء اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

االسم

المنصب

نديم يوسف عيسى المعشر

رئيس المجلس

عماد يوسف عيسى المعشر

نائب رئيس المجلس

اسامة نقوال اسبير مدانات

عضو

سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

عضو

باسم جميل عيسى المعشر

عضو

صالح رجائي صالح المعشر

عضو

قسطندي فؤاد يغنم

عضو

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

عضو

السيد ابراهيم يوسف المعشر

عضو

شاكر نديم يوسف المعشر

عضو

محمد موسى داود

عضو

عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع

عضو

بسام فرحثم عبد ال
سليمان معايعة

عضو /المدير العام

وائل حزبون عيسى حزبون

المدير المالي

عدد اسهم الشركة

عدد اسهم الشركة

الشركات المسيطر عليها

المسيطر عليها

المسيطر عليها

خالل العام

في

في

الشركة المصدرة عام

الشركة المصدرة عام

1239

1239

9162111

9162111

3312222

331,222

شركة رانكو لالستثمارات
المتعددة

معشر لالستثمارات
والتجارة

سهيل جميل المعشر
واخوانه

شركة عبد الحى المجالي
وشريكة
شركة النبيل للتجارة وادارة
االستثمارات

362941

36,941

92261

9,261

323992119

3,399,119

* ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقرباء
اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية غير ما ذكر اعاله

 -36المزايا والمكافأت التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوو
السلطة التنفيذية خالل السمة المالية يما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كاجور واتعاب
ورواتب ومكافأت وغيرها  ،والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها :
اجور واتعاب

مكافأت

بدل تنقالت

ورواتب

وغيرة

داخل المملكة

نديم يوسف عيسى المعشر

3932122

92122

3932122

عماد يوسف عيسى المعشر

12422

92122

312222

اسامة نقوال اسبير المدانات

12422

92122

312222

سمير عودة اللة دخل اللة علمات

12422

92122

312222

باسم جميل عيسى المعشر

12422

42922

92122

صالح رجائي صالح المعشر

12422

42922

92122

قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

12422

42922

92122

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

12422

42922

92122

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

12422

42922

92122

محمد موسى داود محمد عيسى

12422

42922

92122

شاكر نديم يوسف المعشر

12422

92122

312222

عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع

32131

42922

12331

12422

342422

3112492

االسم

بسام فرح سليمان معايعة

3342192

وائل حزبون عيسى حزبون

192942

هناك سيارة مخصصة لرئيس مجلس اإلدارة وسيارة مخصصة للمدير العام.

اخرى

المجموع

192942

 -39بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية :

جمعية اجنحة االمل

البيان

المجموع

القيمة (دينار)
392122

392122

 – 12بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التى عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو

الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أى 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 االدارة أو أعضاء مجلس االدارة أو المدير العام أو اي موظف في الشركة او

أقاربهم.

 -13مساهمة الشركة في خدمة البيئة و خدمة المجتمع المحلي :
ا) قامـ ـ ــت الشـ ـ ــركة بتوقيـ ـ ــع إتفاقيـ ـ ــة مشـ ـ ــروع انتـ ـ ــاج الكهربـ ـ ــاء مـ ـ ــن خـ ـ ــالل الخاليـ ـ ــا الشمسـ ـ ــية مـ ـ ــع شـ ـ ــركات
متخصص ــة فـ ــي ه ــذا المجـ ــال وت ــم البـــدء بانت ــاج الكهربـ ــاء خ ــالل الرب ــع االول م ــن العـ ــام  1239وق ــد انـــتج

لتاريخة  3123122391ك/س.

ب)

 -قـــام فنـــدق الشـ ــركة مـــاريوت عمـ ــان بـ ــدعوة عش ـ ـرة اطفـ ــال مـ ــع امهـ ــاتهم مـــن مستشـ ــفى الحســـين للسـ ــرطان

لحضور دروس طهي في مطابخ الفندق .

 قام فندق الشركة بالتبرع ب 16لعبة اطفال من مراجعي مستشفى الحسين للسرطان . -ت ـ ــم التب ـ ــرع م ـ ــن م ـ ــوظفي الفن ـ ــدق والش ـ ــركة بم ـ ــا مجموع ـ ــة  342122دين ـ ــار وتق ـ ــديمها لجمعي ـ ــة الحس ـ ــين

للسرطان .

 قام عدد من موظفي الفندق بغسل مالبس خارج اوقات الدوام وتقيمها للهيئة الخيرية االردنية . -تمت دعوة  322طفل من عدد من مراكز االيتام لحضور احتفال مخصص لهم .

 تم تحضير  3622وجبة طعام و تقديمها لعدد من مراكز االيتام خالل شهر رمضان المبارك. -تـ ــم توزيـ ــع  142وجبـ ــة طعـ ــام وتقـ ــديمها فـ ــي عـ ــدد مـ ــن الش ـ ـوارع لسـ ــائقي التكسـ ــي خـ ــالل شـ ــهر رمضـ ــان

المبارك .

 تـ ــم استضـ ــافة  39طبيـ ــب مـ ــن عـ ــدد مـ ــن الـ ــدول وتزويـ ــدهم باالقامـ ــة المجانيـ ــة ووجبـ ــات الطعـ ــام خـ ــاللتواجدهم الجراء عدد من العمليات الجراحية في مخيمات الالجئين .

 -قم موظفي الشركة والفندق بالمشاركة بالتبرع  113وحدة دم لبنك الدم .

 -يق ـ ــوم الفن ـ ــدق بالطل ـ ــب م ـ ــن نـ ـ ـزالء الفن ـ ــدق ب ـ ــالتبرع ب ـ ــدينار واح ـ ــد خ ـ ــالل اق ـ ــامتهم ف ـ ــي الفن ـ ــدق وق ـ ــد ت ـ ــم

تجميع  142622دينار خالل الحملة .

 -ي ـ ــتم ت ـ ــدريب س ـ ــتة ط ـ ــالب م ـ ــن ذوي االحتياج ـ ــات الخاص ـ ــة ف ـ ــي مط ـ ــبخ الفن ـ ــدق عل ـ ــى تقني ـ ــات انت ـ ــاح

الحلويات وبما مجموعة  391ساعة تدريب .

ب) تأسسـ ـ ــت جمعيـ ـ ــة أجنحـ ـ ــة األمـ ـ ــل عـ ـ ــام  1226وبمبـ ـ ــادرة مـ ـ ــن السـ ـ ــيد رئـ ـ ــيس مجلـ ـ ــس اإلدارة وعائلتـ ـ ــة

واشـ ـ ــقائه وتهـ ـ ــدف الـ ـ ــى تطـ ـ ــوير المشـ ـ ــاريع االجتماعيـ ـ ــة والرياضـ ـ ــية والثقافيـ ـ ــة للمنـ ـ ــاطق االقـ ـ ــل حظـ ـ ــا فـ ـ ــي

االردن وتفعي ـ ـ ــل دور القطــ ـ ــاع الخــ ـ ــاص فــ ـ ــي العمـ ـ ـ ــل الخيـ ـ ـ ــري التط ـ ـ ــوعي  .وقـ ـ ـ ــرر مجل ـ ـ ـ ـس إدارة الشـ ـ ـ ــركة
العربيـ ــة الدوليـ ــة للفنـ ــادق اإلنضـ ــمام إلـ ــى الجمعيـ ــة لتكـ ــون الوسـ ــيلة التـ ــي مـ ــن خاللهـ ــا تقـ ــوم الشـ ــركة بخدمـ ــة

المجتم ـ ـ ــع المحل ـ ـ ــي والبيئ ـ ـ ــة  ,كم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــررمجلس اإلدارة المس ـ ـ ــاهمة س ـ ـ ــنويا بميزاني ـ ـ ــة الجمعي ـ ـ ــة ومش ـ ـ ــاريعها
بمبالغ تعادل  %3من األرباح الموزعة على مساهمي الشركة.
قامـ ــت الجمعي ـ ــة بانج ـ ــاز ع ـ ــدد مـ ــن البــ ـرامج والمب ـ ــادرات كنش ـ ــاطات خدمـ ــة المجتم ـ ــع المحل ـ ــي خ ـ ــالل الع ـ ــام
1239
* تعاقدت الجمعية مع عدد من المدربين المحترفين بكرة السلة لتدريب  322طالب وطالبة من طلبة
المدارس التابعة لمديرية لواء ماركا  ,ويشتمل البرنامج على رعاية الالعبين اكاديميا وصحيا ونفسيا .

* تقوم الجمعية بدعم عدد من الطلبة من خالل منح دراسية في مختلف الجامعات والمعاهد االردنية وقد
بلغ عددهم خالل العام  36طالبا وطالبة .

* قامت الجمعية بتقديم ادوات واجهزة طبية لقسم الطوارى في مستشفى الملكة رانيا العبد اهلل في منطقة

الطيبة لواء البتراء

* قامت قامت الجمعية بتقديم عدد من االجهزة طبية واجهزة العالج الفيزيائي لمركز عرجان للتربية الخاصة

في محافظة عجلون

* وتقديم كرسي متحرك كهربائي لحالة في خربة الوهادنة التابعة لمحافظة عجلون .
* توزيع  11كرسي متحرك بمواصفات مختلفة لعدد من ذوي االحتياجات الخاصة في عمان ودبين والشونة

الجنوبية وغور المزرعة .

* بالتعاون مع و ازرة التربية والتعليم  /منطقة االزرق و محمية االزرق المائية التابعة للجمعية الملكية

لحماية الطبيعة بتنفيذ برامج توعية للطلبة حول المحافظة على البيئة وصون الطبيعة وقد شارك  362طالبا

في البرنامج .

* بالتعاون مع مدرسة عاتكة بنت عبد المطلب في وادي موسى تم تنظيم دورة لعدد من الطلبة حول اصول

التعامل مع الموقع االثري في البتراء واهمية عمل علماء االثار واصول التعامل مع السواح .

* بالتعاون مع مؤسسة إرث االردن  -السلط والمعهد الوطني للموسيقى والمعهد البريطاني االردن بتدريب
 16طالب مجانا على العزف عدد من االالت الموسيقية واجراء امتحانات دورية بالتعاون مع المعهد الوطني

للموسيقى  ,وقد شارك الطلبة في عدد من المهرجانات المحلية .

* بالتعاون مع جمعية نادي االبداع في محافظة الكرك تم تدريب  12شاب وشابة على فن الرسم ضمن
مستويات مختلفة كالرسم بالرصاص واالكرليك والباستيل والمائي .

* دعم قسم الدراسات واالبحاث لمؤسسة ارث االردن والمتخصصة بالبحث في االرث االردني وتوثيقة
وتسويقة عبر مواقع التواصل االجتماعي واالنترنت ويغطي موقع الشركة حقول االرث السبعة  :االرث

البيئي  ,ارث المناظر الطبيعية  ,ارث المعالم  ,ارث المواقع  ,ارث المقتنيات ,ارث النشاطات وارث االفراد
واستخدام تقنية Virtual Reality

*بالتعاون مع المعهد المروري االردني والجمعية االردنية للحماية من حوادث الطرق تم تنظيم برامج توعية

في مدرسة الحسن البصري في المنارة عمان ل 42طالب ليكونوا سفراء السالمة المرورية في مدارسهم
ومجتمعهم .

*تم اقامة حفل افطار ل  322طفل وشاب يتيم بالتعاون مع عدد من المتطوعين من منطقة الدالغة

والطيبة – البتراء وذلك في فندق ماريوت البتراء وحضر الحفل رئيس مفوضي سلطة البتراء وعدد من

المؤولين في اللواء

* تم تقديم  62هيدية لمرتادي مركز قضاء عرجان للتربية الخاصة في محافظة عجلون .
* تقديم دعم مادي لعدد من اعضاء نادي سمواالمير على بن الحسين للصم باداء فريضة العمرة .

وقد تكلفت الجمعية بما مجموعة  339113دينار ككلفة اجمالية لكافة المشاريع التي قامت بها
خالل العام .1239

الدعوة الجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الرابع واالربعون وجدول االعمال
تحية طيبة وبعد :
عمال بأحكام قانون الدفاع رقم ( )31لسنة  3112و امر الدفاع رقم ( )5لسنة  2222المنشور في الجريده الرسمية بتاريخ
 2222/1/13و االجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه و التجاره و التموين بتاريخ  2222/4/1وموافقته على
إنعقاد اجتماع الهيئه العامه العادي من خالل وسائل االتصال المرئي و االلكتروني يسر مجلس االداره دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامه رقم ( )44في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االحد الموافق  ,2222 /6/22ويليه اجتماع الهيئة
العامه غير العادي .بواسطة االتصال المرئي وااللكترونى ) (Lumi AGMوذلك بعد التسجيل من خالل الرابط االلكتروني
المنشور على الموقع االلكتروني للشركه ,والذي سيوفر وسيلة االتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب
قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوه.
اوال:جدول اعمال الهيئة العامه العادي-:
 -3تالوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في 2231/24/22
 -2التصويت على تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية  2231وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
 -1التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية  2231و التصويت على حسابات و ميزانية الشركه عن
السنة المنتهية بتاريخ  223 1/32/13و المصادقة عليها
 -4تالوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس االداره
 -5الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (  ) %6من راس المال المدفوع
 -6إبراء ذمة مجلس االدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2231/32/13
 -7أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام  2222وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس االداره بتحديد اتعابهم
ثانيا :جدول اعمال الهيئة العامه غير العادي-:
-3الموافقه على البدء باجراءات االندماج مابين الشركه العربيه الدوليه للفنادق م.ع.م وشركة الشواطىء للفنادق والمنتجعات
السياحيه م.خ .
الية حضور االجتماعات وتوجيه االسئلة واالستفسارات :
تكون الية حضور هذا االجتماع والتصويت فية على النحو التالي :
 -3لكل مساهم مسجل في سجالت الشركة الحق في حضور هذا االجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب
صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل على البريد االلكتروني oday_mdanat@btc.com.jo
او ارسال التوكيل الى فاكس الشركة  692-9- 0992665قبل مدة ال تقل عن  24ساعة قبل الموعد المحدد لالجتماعات
المذكورة اعاله.
 -2ارفاق صورة عن هوية االحوال المدنية او شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات او جواز السفر
للمساهمين الذين ال يحملون الجنسية االردنية .
 -6توجية االسئلة واالستفسارات  :يتم ارسال االسئلة واالستفسارات قبل مده ال تقل عن  24ساعة من التاريخ المحدد
لالجتماع على البريد االلكتروني oday_mdanat@btc.com.jo
او فاكس الشركة  162-6- 5662112ليصار الى االجابة عليها عن طريق الدخول الى موقع الشركة
 https://www.aiho-jo.comلتجد كافة االسئلة واالجابات عليها .

كما انه عمال الحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من االجراءات التنظيميه النعقاد اجتماعات الهيئات العامه و
الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره و التموين يحق لكل مساهم يملك اسهما التقل عن ( )%32من االسهم الممثلة
في االجتماع يحق لة طرح االسئله و االستفسارات خالل االجتماع .
الوثائق والمرفقات الخاصة باالجتماع :
يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة باالجتماع من خالل الدخول الى الرابط االلكتروني
الخاص بالشركة  https://www.aiho-jo.comثم الدخول الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس االدارة

الشركة العربية الدولية للفنادق
تقرير حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 1027
أ .بعد أن إطلع مجلس اإلدارة على تعليمات هيئة األوراق المالية بخصوص تطبيق أحكام تعليمات
الحوكمة لسنة  9001الصادرة إستناداً ألحكام المادتين (/09ن) و (/002ب) من قانون األوراق
المالية رقم ( )02لسنة  9001ومتطلباتها.
قرر مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ  9002/0/90اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لتطبيق
هذه التعليمات مثل اعادة تشكيل اللجان وانتخاب بقية اللجان والتأكيد على علم اعضاء اللجان بما هو
مطلوب منهم مع ال تأكيد على اجراء االجتماعات الالزمة لذلك وتقديم تقاريرها الى مجلس اإلدارة
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب القرارات الصادرة عنها.

ب .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقلين خالل السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او
غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل
اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب

م .نديم يوسف عيسى المعشر

رئيس مجلس اإلدارة

عماد يوسف عيسى المعشر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الصفة
عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير
تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة البنك األهلي األردني

تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة عبد الحي المجالي وشريكه

تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة النبيل للتجارة وإدارة اإلستثمارات

تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة الرجاء لإلستثمار

تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة مصانع األجواخ األردنية

تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة مركز المستثمر األردني

تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه

تنفيذي ومستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة

تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير

الشركة العربية لإلستثمار

تنفيذي وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

تنفيذي ومستقل
المدير العام
بسام فرح سليمان معايعة

عضو مجلس إدارة تنفيذي
وغير مستقل

ج .أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة اإلعتباريين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير
تنفيذي ومستقل أو غير مستقل
اسم ممثل عضو مجلس اإلدارة

الصفة

الجهة االعتبارية

محمد موسى داود محمد عيسى

شركة البنك األهلي األردني

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ومستقل

سمير عودة هللا دخل هللا علمات

شركة مصانع األجواخ األردنية

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير مستقل

عبد الحي عطاهلل جعفر المجالي

شركة عبد الحي المجالي وشريكه

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ومستقل

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

شركة النبيل للتجارة وادارة اإلستثمارات

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ومستقل

باسم جميل عيسى المعشر

شركة سهيل جميل المعشر واخوانه

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ومستقل

اسامة نقوال اسبير المدانات

شركة مركز المستثمر األردني

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير مستقل

عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الشركة العربية لإلستثمار

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير مستقل

الجربوع
شاكر نديم يوسف المعشر

شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير مستقل

قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ومستقل

صالح رجائي صالح المعشر

شركة الرجاء لإلستثمار

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ومستقل

د .المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها
اإلسم

المنصب

بسام فرح سليمان معايعة

المدير العام

وائل حزبون عيسى حزبون

المدير المالي

هـ .جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة
اسم العضو

نديم يوسف عيسى المعشر

عضويات الشركات المساهمة العامة


رئيس مجلس ادارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة



رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية



نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية



عضو مجلس إدارة شركة البنك األهلي األردني



رئيس مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية



نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق

عماد يوسف عيسى المعشر

التجارية


عضو مجلس إدارة شركة البنك األهلي األردني



عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
ويمثلها السيد محمد موسى داود



عضو مجلس ادارة الشركة االردنية إلعادة تمويل الرهن
العقاري ويمثلها السيد نبال عبد القادر نايف فريحات

البنك األهلي األردني



عضو مجلس ادارة شركة التأمين العربية -األردن ويمثلها السيد
سفيان عايد محمد دعيس



عضو مجلس ادارة شركةمصانع األجواخ األردنية ويمثلها د.
أحمد عوض الحسين



عضو مجلس ادارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة ويمثلها
السيد عصام اسحق قاقيش

شركة النبيل للتجارة وإدارة اإلستثمارات



شركة الرجاء لإلستثمار



عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
ويمثلها السيد سعد نبيل يوسف المعشر
ال يوجد أي عضويات مجالس ادارة لدى اي من الشركات
المساهمة العامة األردنية



عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية – األردن ويمثلها
السيد نزيه صالح عطاهلل السحيمات


شركة مصانع األجواخ األردنية

عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
ويمثلها السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات



عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة ويمثلها
السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة



ال يوجد أي عضويات مجالس إدارة لدى أي من الشركات
المساهمة العامة األردنية



عضو مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية ويمثلها
السيد باسم جميل المعشر



عضو مجلس ادارة شركة أساس للصناعات الخراسانية ويمثلها
السيد خليل مكرم العلمي

شركة سهيل جميل المعشر واخوانه



عضو مجلس ادارة مسافات للنقل المتخصص ويمثلها السيد
مروان عيسى المعشر



عضو مجلس إدارة شركة البطاقات العالمية ويمثلها السيد محمد
عيسى ذياب ابو زيادة

شركة عبد الحي المجالي وشريكه



ال يوجد أي عضويات مجالس ادارة لدى اي من الشركات
المساهمة العامة



عضو مجلس إدارة شركة البنك األهلي األردني ويمثلها السيد
واصف يعقوب نصر عازر


مركز المستثمر األردني

عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
ويمثلها د .جاك نقوال قطان



عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة ويمثلها
السيد بسام فرح معايعة



عضو مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية ويمثلها
السيد نديم يوسف المعشر

شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة



عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة ويمثلها
السيد شاكر نديم المعشر



عضو مجلس إدارة شركة مصانع الورق والكرتون ويمثلها
السادة زياد بن مصطفى العرفاوي والسيد عبد العزيز بن عبد

الشركة العربية لإلستثمار

الرحمن الفريح


عضو مجلس ادارة شركة بنك اإلستثمار العربي األردني ويمثلها
السيد إبراهيم بن حمود المزيد

بسام فرح سليمان معايعة



عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية



عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها ممثل أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة
عضويات الشركة المساهمة العامة

اسم العضو
محمد موسى داود محمد عيسى
ممثل البنك األهلي األردني
سمير عودة هللا دخل هللا علمات
ممثل شركة مصانع األجواخ األردنية

عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
عضو مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية
عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

قسطندي فؤاد قسطندي يغنم
ممثل شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة
عبد الحي عطاهلل جعفر المجالي
ممثل شركة عبد الحي المجالي وشريكه
اسامة نقوال اسبير المدانات
ممثل شركة مركز المستثمر األردني
شاكر نديم يوسف المعشر
ممثل شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة
صالح رجائي صالح المعشر
ممثل شركة الرجاء لإلستثمار
باسم جميل عيسى المعشر
ممثل شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
عبد العظيم بن عبدهللا بن سويدان
ممثل الشركة العربية لإلستثمار

عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة
عضو مجلس أدارة شركة النقليات السياحية األردنية
عضو مجلس إدارة شركة أجادا لإلستثمارات المالية
عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية األردنية
عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة
عضو مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية
عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
رئيس مجلس إدارة الشركة المتصدرة لألعمال والمشاريع
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة واألسواق المالية
عضو مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية
عضو مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية
ال يوجد أى عضويات مجالس إدارة لدى أى من الشركات المساهمة
العامة االردنية

إبراهيم نبيل يوسف المعشر
ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة

ال يوجد أى عضويات مجالس إدارة لدى أى من الشركات المساهمة
العامة االردنية

اإلستثمارات

و .اسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة  :وائل حزبون عيسى حزبون
ز .أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
 لجنة التدقيق
 لجنة الترشيحات والمكافآت
 لجنة الحوكمة
 لجنة إدارة المخاطر

ح .اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبة
اسم عضو لجنة التدقيق
شركة البنك األهلي األردني ويمثلها
السيد محمد موسى داود محمد عيسى رئيساً
شركة مصانع األجواخ األردنية ويمثلها
السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات
شركة سهيل جميل المعشر واخوانه ويمثلها
السيبد باسم جميل عيسى المعشر

نبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو
المحاسبة
بكالوريوس رياضيات وإدارة
مدير عام البنك األهلي األردني
بكالوريوس محاسبة  0216ومدقق حسابات قانوني وعمل
لدى شركة سابا وشركاهم لتدقيق الحسابات مدير عام شركة
االجواخ االردنية
بكالوريوس إدارة  0212مدير عام الشركة المتصدرة
لألعمال والمشاريع

ط .اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ،لجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر
رئيس اللجنة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه ويمثلها
السيد باسم جميل عيسى المعشر غير تنفيذي ومستقل
لجنة الترشيحات والمكافآت

شركة البنك األهلي األردني ويمثلها السيد محمد موسى داود
محمد عيسى غير تنفيذي ومستقل
شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة ويمثلها السيد شاكر نديم
يوسف المعشر غير تنفيذي وغير مستقل
رئيس اللجنة شركة عبد الحي المجالي وشريكه ويمثلها
السيد عبد الحي عطاهلل جعفرالمجالي غير تنفيذي ومستقل

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة المخاطر

شركة الرجاء لإلستثمار ويمثلها السيد صالح رجائي صالح
المعشر غير تنفيذي ومستقل
الشركة العربية لإلستثمارويمثلها السيد عبد الرحمن بن
سلمان بن صالح الجربوع غير تنفيذي وغير مستقل
رئيس اللجنة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة ويمثلها
السيد قسطندي فؤادقسطندي يغنم غير تنفيذي ومستقل
شركة النبيل للتجارة وإدارة اإلستثمارات ويمثلها السيد
ابراهيم نبيل يوسف المعشر غير تنفيذي ومستقل
شركة مركز المستثمر األردني ويمثلها السيد أسامة نقوال
اسبيرمدانات غير تنفيذي وغير مستقل

ي .عدد إجتماعات كل من اللجان خالل العام وبيان األعضاء الحاضرين:
لجنة الترشيحات والمكافآت
اسم عضو المجلس

اجتماع رقم ()0

اجتماع رقم ()9

السيد باسم جميل عيسى المعشر





محمد موسى داود محمد عيسى





شاكر نديم يوسف المعشر

X

X

لجنة الحوكمة
اجتماع رقم ()0


اجتماع رقم ()9


اسم عضو المجلس
عبد الحي عطاهلل جعفر المجالي
صالح رجائي صالح المعشر



X

عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع





لجنة إدارة المخاطر
اسم عضو المجلس
قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

اجتماع رقم ()0
X

اجتماع رقم ()9


ابراهيم نبيل يوسف المعشر





اسامة نقوال اسبير مدانات





ك .عدد إجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل العام
اسم عضو المجلس اجتماع رقم ()0
محمد موسى داود 

اجتماع رقم ()9


اجتماع رقم ()1
X

اجتماع رقم ()6


سمير علمات









باسم المعشر









حضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ أربعة إجتماعات مع أعضاء لجنة التدقيق خالل
العام وعقدت لجنة التدقيق إجتماع مستقل مع مندوبي مدققي الحسابات بدون حضور أي من أشخاص اإلدارة
التنفيذية في الشركة

ل .عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام مع بيان األعضاء الحاضرين:
اسم عضو المجلس

اجتماع
رقم ()9


اجتماع
رقم ()1


اجتماع
رقم ()6


اجتماع
رقم ()2


نديم يوسف عيسى المعشر

اجتماع رقم
()0




X





محمد موسى داود محمد عيسى











عماد يوسف عيسى المعشر











سمير عودة هللا دخل هللا علمات
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