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  7/9/1213حتى  إدارة الشركة مجلس 
 

 نديم يوسف عيسى المعشر. م 
 رئيس مجلس االدارة

 عماد يوسف عيسى المعشر
 نائب رئيس مجلس االدارة

 شركة البنك االهلي االردني
 موسى داود محمد عيسى ويمثلها السيد محمد

 شركة عبد الحى المجالي وشريكه
 ويمثلها السيد عبد الحي عطا اهلل جعفر المجالي

 شركة مصانع االجواخ االردنية
 علماتويمثلها السيد سمير عودة اهلل دخل اهلل 

 شركة سهيل جميل المعشر واخوانه
 ويمثلها السيد باسم جميل عيسى المعشر

 شركة مركز المستثمر االردني
 ويمثلها السيد اسامة نقوال اسبير مدانات

 الشركة العربية لالستثمار
 ويمثلها السيد عبد الرحمن بن سلمان بن صالح الجربوع

 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
 ويمثلها السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

 شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات
 ويمثلها السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر

 شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
 ويمثلها السيد شاكر نديم يوسف المعشر

 شركة الرجاء لالستثمار
 ويمثلها السيد صالح رجائي صالح المعشر

 سليمان معايعةبسام فرح 
 المدير العام/ عضو مجلس االدارة 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
تم تشكيل مجلس اإلدارة بعد االندماج مع شركة الشواطىء للفنادق والمنتجعات السياحية اعتبارا من 

7/9/1213 
 

 رئيس مجلس االدارة نديم يوسف عيسى المعشر. م 

 نائب رئيس مجلس االدارة عماد يوسف عيسى المعشرالسيد 

 موسى داود محمد عيسى ويمثلها السيد محمد شركة البنك االهلي االردني

 ويمثلها السيد سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات شركة مصانع االجواخ االردنية

 ويمثلها السيد باسم جميل عيسى المعشر جميل المعشر واخوانهشركة سهيل 

 عضو مجلس إدارة اسامة نقوال اسبير مداناتالسيد 

حتى  فهد بشار عبد اللة الشبلويمثلها السيد  الشركة العربية لالستثمار
 ثم السيد 31/31/1213

 خالد بن صالح بن براهيم الزغيبي
 ويمثلها السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

 يوسف المعشرويمثلها السيد شاكر نديم  شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

 ويمثلها السيد صالح رجائي صالح المعشر شركة الرجاء لالستثمار

 المدير العام/ عضو مجلس االدارة  بسام فرح سليمان معايعةالسيد 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

الشواطىء بعد االندماج مع شركة مجلس االدارة  اعضاء مجاس االدارة الذين خرجوا من
 7/9/1213  تاريخ حتى  السياحية للفنادق والمنتجعات 

 ويمثلها السيد عبد الحي عطا اهلل جعفر المجالي شركة عبد الحى المجالي وشريكه

 ويمثلها السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

  شركة مركز المستثمر االردني

 
بعد االندماج مع شركة الشواطىء للفنادق دخلوا مجلس االدارة اعضاء مجاس االدارة الذين 

  7/9/1213 التاريخ  من السياحيةوالمنتجعات 
 

السيد فهد بشار عبد اللة ودخول ممثل الشركة  الشركة العربية لالستثمار
ثم السيد خالد بن  31/31/1213حتى  الشبل

 صالح بن براهيم الزغيبي
  اسامة نقوال اسبير مداناتالسيد 

 
 
 

 السادة ارنست ويونغ حسابات الشركةمدققي 

 االستاذ مبدى دلل المستشار القانوني للشركة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلمة رئيس مجلس االدارة
 

 حضرات المساهمين الكرام
 

 تحية طيبة وبعد،
تقرير مجلس  لكم وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بكم في اجتماع هيئتكم العامة العادية لنقدم أرحب

 . 13/31/1213اإلدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ  
 

، ومع ظهور بعض 1213استمر التأثير السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي عام  
المؤشرات االيجابة ألعداد القادمين ، شهد فندق الشركة ماريوت عمان تحسنا في نسب االشغال 

دينار خالل ( 1،3,2،122)دينار مقارنة مع ( 2,2،,,,،0)التشغيلية الى وارتفعت االيرادات 
دينار ( 111،214،,)مع ارتفاع في الكلفة التشغيلية للفندق لتصبح  1212نفس الفترة من العام 

وعليه بلغت االرباح التشغيلية للفندق بنهاية عام . 1212دينار عام ( 204،023،,)مقارنة مع 
مقارنة مع و  1212دينار عام ( 11,،1،204)مقارنة مع خسائر بلغت دينار ( ,1،31,) 1213

 . مليون دينار 3.1بلغ  1234ربحا تشغيليا عام 
 

وعاد انتاج محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  الى وضعه الطبيعي حيث بلغ انتاج عام 
ساعة بينما كيلو واط  21,،0،2,0وبلغ   ,123االعلى منذ بدء تشغيل المحطة عام  1213

 . 1234مقارنة مع عام % ,،11بنسبة   1212انخفض انتاج عام 
 

 ، م المالكة لفندق شيراتون عمان.ع.اما الشركات الحليفة ، الدولية للفنادق واالسواق التجارية م
وشركة االعمال السياحية المساهمة الخاصة المالكة لفندق ومنتجع ماريوت البحر الميت وفندق 

من جراء التحسن الجزئي في آداء القطاع السياحي والفندقي،  ايجابيا ء، قلقد تأثرتماريوت البترا
مركز المستثمر االردني من االرتفاع في اسعار االسهم في سوق عمان المالي  ايجابيا كما تاثر

توزيع االرباح على مساهميها،  كما ادى  ىوعودة بعض الشركات وخصوصا المصرفية منها ال
محافظ االسهم في شركتنا وفي الشركات الحليفة  تحسن القيم العادلةسعار االسهم الى االرتفاع في ا

بلغت حصة الشركة من خسائر الشركات الحليفة . القيم العادلة لتلك المحافظ في النسبي  نالتحسو 
 .1212بنهاية العام ( 1،130،2,2 )دينار مقارنة مع خسائر(  2,,،124)ما قيمتة 

 
 
 
 
 



دينار مقارنة مع خسارة (  302,706,1)هر خسارة تشغيلية بلغت والمصاريف جاء ليظ
ولكن كان هناك ايراد استثمار غير متكرر ناتج عن  . ,6,6دينار بنهاية العام ( ,,,200,10)

دينار مما ادى ( 3072,0332)االندماج مع شركة الشواطىء للفنادق والمنتجعات السياحية بمبلغ 
 .اردين(  3010,71)الى ارباح بلغت 

 
 حضرات السادة المساهمين الكرام0

وما حصل خالل  0اعة تامة أن الشركة يجب أن تعمل لمصلحة مساهميهانعلى قمجلس االدارة إن 
يتطلب منا التفكير جديا في دعم  الوطني الفترة الماضية وتأثير جائحة كورونا على االقتصاد

 .المساهم من خالل توزيع االرباح ما امكن
احتياطات اختيارية وخاصة  13/36/6,63المساهين في بيان المركز المالي كما في تبين حقوق 

. تساعد على توزيح ارباح على المساهمين أذا ما تم تحويل جزء منها الى حساب االرباح المدورة 
 مليون دينار ,تحويل : بندان يتعلقان بهذا  العامة  يحتوي وعليه جاء جدول اعمال اجتماع الهيئة

من االحتياطي الخاص الى االرباح المدورة دينار  0026,,302 حتياطي االختياري  ومن اال
من رأس مال الشركة ارباحا % ,لنظر ايجابيا بتوصية مجلس االدارة توزيع لالمقدرة ايجاد وبالتالي 

 .   على المساهمين
 

 حضرات المساهمين الكرام0
حماكم اهلل ومتعكم بالصحة والسالمة وحمى  . كةأقدم شكري وزمالئي لكم على ثقتكم ومساندتكم للشر 

 .األردن واقتصاده بقيادة جاللة الملك المعظم
 واهلل ولي التوفيق ،،،

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة
 نديم يوسف المعشر

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 االربعونو  السادسرير مجلس اإلدارة السنوي تق

 1112والخطة المستقبلية لعام  3112عن أعمال الشركة لعام 

 
 حضرات السادة المساهمين ،،،

 
السنوي  العادي وأن يقدم لكم تقريره والبيانات المالية للسنة كم في إجتماع بكميسر مجلس اإلدارة أن يرحب 

 .ستة اجتماعات  1213حيث عقد مجلس االدارة خالل عام  13/31/1213المنتهية بتاريخ 
  

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

 

 وتديره مؤسسة ماريوت العالمية  3421والذي تم إفتتاحه عام عمان تمتلك الشركة فندق ماريوت  - أ
 و ,123كان اخرها خالل عام والذي تم تعديله عدة مرات خالل  34,0بموجب عقد إدارة موقع خالل عام 

كما قامت الشركة وخالل السنوات الماضية بتأسيس و المشاركة .  12,3حتى عام  االدارة يسري مفعول عقد
 . في شركات حليفة لالستثمار في القطاع الفندقي االردني

  الطابق الرابع 32الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة –عمان :  عنوان مكاتب الشركة - ب

 .  0001412فاكس  0003,30هاتف  

 موظفا(  121) 1213بنهاية عام  يبلغ عدد موظفي الشركة -ج
بالدينار   1213كانون االول  13للسنه المنتهيه في   االستثمار الرأسمالي للشركة يبلغ حجم -د

  -:االردني كما يلي
  -: االستثمار في الممتلكات والمعدات  

      3،122،2,2, :  الكلفة التاريخية     -
 110،122 :  اضافات بالصافي   -   

 (10،422,،12) : ينزل مجمع اإلستهالك     -
 44،1,2,،31 :  صافي القيمة الدفترية    -
 33,،1،001, :  اإٍلستثمار في الشركات الحليفة  

 0،032،143 : من خالل الدخل الشامل موجودات مالية
 24,،32,:                  موجودات ضريبة مؤجلة

 13,،13،191 : الراسمالي للشركة مجموع اإٍلستثمار   
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطاتها  -1

 :في راسمالها وهي ال يوجد لدى الشركة اى شركة تابعة وانما هناك شركات حليفة تستثمر الشركة
 

 :وطبيعة عملها  الحليفةوصف للشركات 

 

 
هاتف  32عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة ) عنوانها     :شركة األعمال السياحية

 ( االردن ,3334عمان   – 4,20,0ص ب   00,1030فاكس  0001343
فندق و  غرفة وجناح (,10)بسعة غرف فندقية تبلغ  ماريوت  البحر الميت فندقتملك الشركة بالكامل 

%( 10،030) ية للفنادقـــربية الدولـة العـتبلغ مساهم .(غرفة 322 )تبلغ  غرف البتراء وبسعة ماريوت 
( 144)بلغ عدد موظفي الشركة   وقد مليون دينار( 02)البالغ  االعمال السياحية من رأس مال شركة

 .موظفا 
 32عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة )  .:م. ع . الدولية للفنادق واألسواق التجارية م 

 (االردن ,3334عمان   – 4,13,0ص ب   0022320فاكس  13,,002هاتف 
وبسعة فندقية بالكامل فندق شيراتون عمان . م.ع.الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية متمتلك 
لشركة من رأس مال ا%( 10،432)تبلغ مساهمة العربية الدولية للفنادق .  غرفة وجناح( 102)تبلغ 
  .موظفا ( 1,0)يبلغ عدد موظفي الشركة  .مليون دينار( 1،1,)البالغ 

 
 
 
 

 النشاط الرئيسي للشركة نسبة التملك إسم الشركة
 م.خ.م مركز المستثمر األردنيشركة 

 
,4،1,1 % 

اإلستثمار والتداول في األسهم والسندات 
 واالستثمارات العقارية

 م.خ.م  األعمال السياحية شركة 
 

 البتراءفندق ماريوت البحر الميت و  فندق ماريوت % 10،030

الدولية للفنادق واألسواق الشركة 
 م.ع.مالتجارية 

 
 فندق شيراتون عمان % 10،432

 م.م  ستوديو التصاميم الداخلية شركة 
 التصميم الداخلي 10،222% 

 م.م   العربية الدولية العقاريةالشركة 
 

 االستثمار في األراضي والعقارات 1،101%,



 

 

 

 ,000134هاتف  32عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة ) :شركة مركز المستثمر األردني 
 (االردن  ,333عمان  – 4,20,0ص ب  0001340فاكس 

تبلغ  .والعقارات التجاريةإلستثمار في األسهم والسندات في اتختص شركة مركز المستثمر االردني 
من رأس مال شركة مركز المستثمر األردني % ( 4،1,1,)   مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق

مليون ( 10)راسمالها المدفوع والبالغ  .موظفا( ,)بلغ عدد موظفي الشركة مليون دينار وي( 10)البالغ 
 .دينار

 
هاتف  32عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة )  :ستوديو التصاميم الداخلية شركة 

 (االردن  ,3334عمان  – 4,30,0ص ب  ,,00232فاكس  00232,1
وهي شركة متخصصة في التصميم الداخلي تم تأسيسها لحاجة فنادق الشركة والشركات الحليفة 

من رأس مال شركة التصاميم الداخلية  %( 10)تبلغ مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق . ةالمستمر 
 .موظفا ( 30) الشركة  وظفينمألف دينار ويبلغ عدد ( 122)البالغ 

 
 

 (االردن 66667عمان  676949ص ب )عنوانها  :الشركة العربية الدولية العقارية المساهمة الخاصة 

تبلغ مساحتها االجمالية ( دبين)العربية الدولية العقارية قطعة ارض في منطقة برما تمتلك الشركة 

تبلغ نسبة مساهمة الشركة العربية . دونم  2.2وارض بمنطقة الدوار الرابع بمساحة , دونم  94حوالي 

يعمل واليوجد كادر . مليون دينار (  3,9)في راس مال الشركة البالغ %(  72,353)الدولية للفنادق 

 .في الشركة وانما تدار من قبل موظفي الشركة العربية الدولية للفنادق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

واسماء ورتب اشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية أسماء أعضاء مجلس اإلدارة بيان ب -1
 :عن كل منهم

 الخبرات العملية الشهادات العلمية الجنسية منصبة اسم العضو وتاريخ الميالد
 

 
 

 السيد نديم يوسف عيسى المعشر

 3402مواليد العام 

 

 
 

 رئيس
مجلس 
 اإلدارة

 
 
 
 

 االردنية

 

ماجستير هندسة 
 ,,34مدنية 

 جامعة ستانفورد

بكالوريس هندسة 
 34,1معمارية 

 جامعة ليدز

 

 
 الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجاريةرئيس مجلس ادارة  *
 شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة ادارةرئيس مجلس *
 نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية* 
 عضو مجلس ادارة البنك االهلي االردني* 
 عضو مجلس االعيان سابق* 

 

 
 عماد يوسف عيسى المعشرالسيد 

 ,340مواليد العام 

 

 
 

نائب رئيس 
مجلس 
 االدارة

 

 
 
 

 األردنية

 

 

 ماجيستير ادارة
 3423اعمال دولية

بكالوريس اقتصاد 
34,4 

مدير عام شركة معشر لالستثمارات والتجارة رئيس مجلس ادارة و 
 ولتاريخة  3423منذ العام 

 شركة مصانع االجواخ االردنية ادارة  رئيس مجلس *

الشركة الدولية للفنادق واالسواق   ادارة  مجلس نائب رئيس *
 التجارية

 االهلي االردنيالبنك ادارة عضو مجلس *
 

 البنك االهلي االردني شركة 
 ويمثلها

محمد  محمد موسى داودالسيد  
 عيسى
 3991مواليد 

 
 
 
 

 عضو
 مجلس إدارة

 
 
 
 
 

 االردنية

 
 

بكالوريس في 
الرياضيات وادارة 

 34,2االعمال 

البنك االهلي االردني منذ  –المدير العام / الرئيس التنفيذي 
1230 

 الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجاريةعضو مجلس ادارة 
 االردنية  البنوكعضو مجلس ادارة جمعية 

 1230حتى  3421من  عمل في البنك العربي
 مدير منطقة االردن/نائب رئيس تنفيذي 
 مدير مشروع البنك العربي ليبيا/ نائب رئيس تنفيذي 

 
شركة مصانع االجواخ االردنية 

 ويمثلها

 دخل اهلل اهللسمير عودة السيد 
 علمات

 34,1مواليد العام 

 

 
عضو 

 مجلس إدارة

 

 
 

 
 االردنية

 

 
 

 
 بكالوريس محاسبة

34,0 

 ولتاريخة 34,0منذ  االردنيةمدير عام شركة مصانع االجواخ 
 

 عضو مجلس ادارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة*

 عضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية*
  ,340حتى  3401سابا وشركاهم من * 

 مدقق حسابات قانوني* 

 
 

 شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
 ويمثلها 

 السيد شاكر نديم يوسف المعشر
 3917مواليد العام 

 
 
 

عضو 
 مجلس إدارة

 
 
 
 

 االردنية

 

 
 
 
عالقات بكالوريس 

 عامة واقتصاد
1233 

منذ العام  المتعددةرانكو لالستثمارات مدير عام شركة مساعد 
 ولتاريخة  21/1231

الى  21/1233من   MiNeedsشركة  – مدير تطوير اداري
21/1231  
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة ادارة عضو مجلس *
 الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجاريةادارة عضو مجلس *



 

 

 

 
 
 

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة 
 ويمثلها
 جميل عيسى المعشرباسم السيد 

 3402مواليد العام 

 
 

 
عضو 

 مجلس إدارة

 

 
 

 
 االردنية

 

 
 
 

بكالوريس إدارة 
 اعمال

34,4 

 

المتصدرة لالعمال ومدير عام شركة   رئيس مجلس إدارة*
 ولتاريخة 3441منذ العام والمشاريع  

 رئيس مجلس ادارة شركة هنكل االردن* 

للوساطة واالوراق نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية * 
 المالية

 مجلس االدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية عضو*

 نيةدعضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االر *
 

 الشركة العربية االستثمار
 ويمثلها 

فهد بشار عبد اللة الشبل   السيد 

حتى  3441 مواليد  العام  
31/31/1213 

 
عضو 

 مجلس إدارة

 

 
 السعودية

 

 بكالوريس مالية 
جامعى  1230

الملك فهد للبترول 
 والمعادن

 

 31/1212الشركة العربية لالستثمار مساعد مدير استثمار من * 
محلل مالي  –قطاع الشركات المتوسطة –بنك االنماء *
 33/1212حتى  4/1230
 
 

 الشركة العربية االستثمار
 ويمثلها 

السيد خالد بن صالح بن براهيم 
 الزغيبي 

  ,,34مواليد العام 

 
عضو 

 مجلس إدارة

 

 
 السعودية

 

ماجستير قانون 
 1220تجاري 

جامعة 
strathclyde 
Univercity  

UK 

بكالوريس قانون 
 ,344اسالمي 

جامعة االمام محمد 
 بن سعود

 4/1224مستشار قانوني منذ  –الشركة العربية لالستثمار *
مستشار قانوني  –المملكة العربية السعودية  –وزارة المالية *
 4/1224حتى  2/3444
 محامي غير متفرغ*

 
 
 

 مدانات السيد اسامة نقوال اسبير
 3403مواليد العام 

 
 
 
 

 عضو
 مجلس إدارة

 
 
 
 
 

 االردنية

 
 
 

ماجيستير هندسة 
 3420مدنية 

بكالوريس هندسية 
 34,1مدنية 

 
 1223الدولية للفنادق واالسواق التجارية منذ  العام مدير عام الشركة 

 1223- 3442مدير تنقيذي في شركة االتحاد الدولي الدارة المشاريع 
  3442-3440مدير مصانع الشركة المتحدة للحديد والصلب  

مديرية سالح  –رئيس قسم الدراسات والتصميم  –عميد مهندس 
 3440-34,1الهندسة الملكية 

 االردن إدارة شركة التامين العربيةعضو مجلس *
 عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية*
 
 

 
 شركة الرجاء لالستثمار

 ويمثلها
 السيد صالح رجائي صالح المعشر

 ,,34مواليد العام 

 
 

عضو 
 مجلس إدارة

 

 
 
 

 االردنية

 

ماجيستير علم نفس 
 جامعة هيل 1231

 الواليات المتحدة
 حقوقبكالوريس 

3442 
 جامعة الزيتونة 

شركة الوادي االخضر االولى االستثمارية / رئيس هيئة المديرين 
 3/33/1222االردنية منذ 

 الشركة االهلية للمراكز التجارية / نائب المدير العام 
 23/0/1222حتى   1222/,/3من 
 عضو مجلس شركة مصانع االجواخ االردنية*
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دارة شركة النبيل  للتجارة وا 
 االستثمارات

 و يمثلها  
 نبيل يوسف المعشر السيد ابراهيم
 34,4مواليد العام

 
 
 

 

 
 

عضو 
 مجلس إدارة

 
 

 
 

 االردنية

 

 
 

 بكالوريس اقتصاد 
جامعة نورثوست 

 1223شيكاغو 
 

 ولتاريخة 32/1231مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية *
 4/1222مدير دائرة االبحاث والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق *

  32/1231حتى 
شركة ارنست ويونغ لالستثمار العقاري دبي االمارات  -محلل مالي *

  22/1222حتى  20/1220العربية المتحدة منذ 
الشركة  20/1220حتى  23/1221مدير دائرة االبحاث والتطوير *

 فنادق العربية الدولية لل
 عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية 
 
 
 
 
 

 
 

 هبسام فرح سليمان معايعالسيد 

 ,,34مواليد العام 

 
 

عضو 
 مجلس إدارة

 المدير العام

 
 
 
 

 االردنية

 

 
 
 

بكالوريس علوم 
 كمبوتر

 

  1221مدير عام الشركة العربية الدولية للفنادق منذ العام 

 ولتاريخة 3440شركة االعمال السياحية منذ العام مدير عام 

 3440-34,0شاعر وشركاة  لالستشارات مدير شريك 

 34,0-34,0الجمعية العلمية الملكية  
 عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية*
 مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة عضو*
 مصانع االجواخ االردنيةشركة مجلس إدارة  عضو*
 

 
 

 وائل حزبون عيسى حزبونالسيد 
 ,340مواليد العام 

 
 

المدير 
 المالي

 
 

 األردنية
 

 
 

بكالوريوس محاسبة 
3420 

 ولتاريخة 1221العربية الدولية للفنادق منذ العام /المدير المالي 

- 1221فندق الفور سيزنز االردن  / مساعد المدير المالي 
1221 

 ماريوت عمانفندق 

 1221- 3443مشرف قسم المحاسبة 

 3443 – 3420مشرف قسم التدققيق الداخلي 
 



 

 

 

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

 
 1213 1212 

 % عدد االسهم % عدد االسهم االسم

 % 11.321 2,1.2,0., % 11.014 ,1,1.00., نديم يوسف المعشر

 %002.,3 043.101., %,11.,3 043.101., عماد يوسف المعشر

شركة مصانع  االجواخ 
 % 32.010 22.222,.1 % 11,.32 1.031.004 األردنية

 % 2.104 420.,,1.0 % 2.3,1 420.,,1.0 الشركة العربية لالستثمار

 % ZI & IME LTD 1.20,.140 0.1,, % 1.20,.140 0.,12شركة  

 % 113317 3931913739 % 1132,9 1231213717 المجموع
 
 
 
 

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

 

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

 
 عدد الغرف إسم الفندق

 141 ماريوت –عمان 
 140 انتركونتيننتال

 120 رويال
 132 موفنبك عمان
 102 الندمارك
 1,2 كمبينسكي
 104 شيراتون

 1,4 كراون بالزا
 142 ميلينيوم

 100 حياه عمان
 ,121 المجموع

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 :ما يلي 1213بلغت نسب اإلشغال ومعدل سعر بيع الغرفة للفنادق ضمن المجموعة التنافسية لعام  -ب         
 
 

 
 
 
 
 
 
في حال كون ( محليا وخارجيا) ن ييأو عمالء رئيس/ودرجة االعتماد على موردين محددين  -1

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

 

فأكثر من %( 32)ال يوجد اعتماد على موردين محليين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون  
 . أو المبيعات/المشتريات و يإجمال

 
 

القوانين وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتوجاتها بموجب  -7
ووصف ألي براءات اختراع او ، واالنظمة او غيرها مع االشارة الى الفترة التي يسرى عليها ذلك 

  :حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة 

 

  تحديث  إعفاءا للشركة من الجمارك والرسوم ألغراض االردنية اإلستثمار هيئة منحت
 1213لنهاية العام الفندق ساريا المفعول 

 يوجد أى براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها ال  

  شركة ماريوت ادارة فندق الشركة ماريوت عمان قامت الشركة بالتوقيع على عقد مع
   .12,3العالمية تنتهي مدته عام 

 
 
 

وصف ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل  -1
  : معايير الجودة الدولية لواالفصاح عن تطبيق الشركة ، الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية 

 

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

 .واإلجراءات 
أو خسائر الشركات / تعتمد الشركة معايير المحاسبة الدولية وعليه فإن حصة الشركة من صافي أرباح و -ب

 .سائر للشركةالحليفة تدخل في حساب األرباح والخ
 

معدل سعر الغرفة  نسبة اإلشغال إسم الفندق
 (دينار)

 4,،22 % 102،,1 ماريوت –عمان فندق  

 1،21, %13،204 معدل المجموعة التنافسية



 

 

 

وتم التشغيل النهائي  1230قامت الشركة بانشاء محطة النتاج الكهرباء من الخاليا الشمسية بنهاية العام  –ج 
مليون  ,وقد حصلت الشركة على قرض ميسر من خالل البنك المركزي بقيمة اجمالية تبلغ 32 ,123 عام 

 . 1210بالنصف الثاني من العام على كامل فترة سداد القرض وسيتم سداد الدفعة االخيرة % ,دينار بفائدة 
ل مما تسبب اثر شديد على القطاع السياحي بالمجم  1212/1213 االعواموباء كورونا خالل كان ل –د 

والمؤسسة العامة للضمان ,بوجود خسائر لدى الشركة غير متوقعة وغير مسبوقة وقد ساهمت الحكومة 
االجتماعي والبنك المركزي االردني بقراراتها وباجراءاتها بالتخفيق من االثار السلبية الناتجة من االنخفاض 

 عالمياالشديد في االيرادات ومن جراء االغالقات المتكررة محليا و 
 

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

 : :لموظفي الشركة 

 
 
 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- :موظفا موزعة مؤهالتهم كما هو موضح أدناه(  121 )والفندق يعمل في الشركة 
 
 

 عدد الموظفين المستوى التعليمي
 42 جامعي
 13 دبلوم
 301 ثانوي

 

 الهيئة العامة

 مجلس االدارة

 لجنة التدقيق

 خارجيالالمدقق 

 لجنة الحوكمة إدارة المخاطرلجنة 

 المستشار القانوني

لجنة الترشيحات 

 والمكافاءات

 المدير العام

 الدائرة المالية الدائرة الفنية

 التدقيق الداخلي

إدارة فندق ماريوت  إدارة المشتريات

 عمان



 

 

 

 
الفندق  يتقوم إدارة الفندق بعقد دورات تدريبية لموظفو  رامج تدريب وتأهيل متقدمةلدى فندق الشركة ب

 دورة تدريبية ( ,333 ) 1213خالل عام  ت إدارة الفندق عقد .بالتعاون مع شركة ماريوت العالمية
توزعت الدورات التدريبية و . ساعة تدريبية( 1,02)مجموعه حوالي وبما ، موظفا( 0121)حضرها 

 :لموظفي الشركة على ما يلي
 
 

 

عدد  نوع الدورة التدريبية
 الدورات

عدد الساعات 
 التدريبية التراكمي

 عدد الموظفين
 التراكمي

 031 110 300 الخدمة والضيافة
 143 ,10 314 دارةاإل

 3111 ,00 1,1 المبيعات
 012 03, 332 والحمايةاالمن  

 3040 ,312 120 الشراب والطعام
 201 022 330 و الصيانة  النظافة

 324 300 , جدد دورات موظفين
 9121 1791 ,333 المجموع

 
 

عاما حيث استقبل اول  14ومن الجدير ذكره أن فندق الشركة ماريوت عمان مضى على افتتاحه 
اعات التدريبية وعدد الموظفين الذين تم سويبين الجدول أدناه ال 3421كانون ثاني  10ضيوفه في 

تأثير الشركة وفندقها على تأهيل الكوادر البشرية تبين مدى تدريبهم وتأهليهم خالل تلك الفترة والتي 
 :االردنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ماريوت عمانفندق 

 1212كانون ثاني نهاية ولغاية  2891عدد الساعات التدريبية من كانون ثاني 

 ثالثون عاما من تأهيل الكوادر البشريةو  تسعةملخص 

 المعدل السنوي عاما 38خالل   

 عدد الدورات المحلية
216,38 313 

 عدد الموظفين الذين التحقوا بالدورات
1336392 ,6221 

 عدد الساعات التدريبية
3,162,8 86322 

 

 عدد الدورات خارج المملكة االردنية الهاشمية
18, 9 

 عدد المدراء الذين التحقوا بالدورات الخارجية
16282 2, 

 عدد الساعات التدريبية الخارجية
,26223 26231 

 

 المجموع العام لعدد الدورات
216832 331 

 المجموع العام لعدد الموظفين
13,6,12 ,62,8 

 المجموع العام لعدد الساعات التدريبية
3116313 226821 

 331 216339 عدد الموظفين والمتدربين االجمالي منذ إفتتاح فندق الشركة

 
 

 : وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها -32
 
              االقتصادية عمان، وفنادق الشركات الحليفة، تتأثر باألحداث  ماريوت إن فندق الشركة -أ

واألمنية في منطقة الشرق األوسط وعليه فإن أي أحداث تؤثر سلبا على العالمية واالحداث السياسية 
المنطقة يكون لها تأثير على القطاع السياحي األردني وبالتالي على مجمل أيراد فنادق الشركة 

عداد السواح على أياحي مما اثر الوباء االثر الكبير على القطاع السوكان لعوامل  .والشركات الحليفة
ز ومن المتوقع ان يستمر التأثير السلبي لوباءالكورونا على مجمل القطاع  القادمين إلى االردن

قبل  1234السياحي لفترات قادمة وليس من المتوقع ان يسترد القطاع عافيته ويعود الى أدائه للعام 
 .1210 – ,121عام 
تقوم الشركة . الخ ... ر الطبيعية من هزات أرضية وفيضاناتتتعرض موجودات الشركة للمخاط -ب

بالتأمين على مبنى الفندق وكافة موجوداته ضد العوامل الطبيعية والحريق وسوء االئتمان والتعطل عن 
 .ه االسبابذالعمل له

وشراء وتركيب  بإضافة التأمين ضد العمليات اإلرهابية  1220ابتداءا من عام  الشركة و قامت  -ج
االجهزة واالدوات الالزمة وتعيين الموظفين االكفاء ووضع االجراءات الممكنة لحماية النزالء والموظفين 

 . والفندق



 

 

 

 
 

نادق ـية للفـة الدولـشركة مركز المستثمر األردني، والتي تملك الشركة العربي الشركة الحليفة،  لدى -د
شركات الحليفة األخرى، محافظ إستثمارية في المن رأسمالها المدفوع ، كما هو الحال %( 4.1,1,)

سوق المالي التتعرض محافظ الشركات لعوامل  .المتداولة في سوق عمان المالي في االسهم والسندات
 .وحساب األرباح والخسائر للشركةالشركة العربية الدولية للفنادق مما له تأثير على حقوق مساهمي 

وانخفضت نسب االشغال الى تسبب وباء كورونا عالميا بالتاثير على القطاع السياحي محليا بشدة  – ه
 . 1211نسب غير مسبوقة وبالتالي خسائر غير متوقعة وسيمتد تاثيرها للعام 

 
ووصف لالحداث الهامة التي مرت على ، اإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام  -33

 :نة المالية الشركة خالل الس
 
مجموعة تنافسية في قطاع فنادق الخمسة نجوم في عمان، وبلغت معدالت يعمل الفندق ضمن  - أ

 : االشغال وسعر بيع الغرف كما هو موضح أدناه

 
 

 1213 1212 1239 1231 1237 البيان     
 % 10.,1 % 13.12 %3.10, %1,.3, % 04.03 %نسبة اإلشغال 

معدل سعر بيع 
 دينار / الغرفة

41.1, 42.242 20.34, 04.432 22.,4 
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 %نسبة االشغال  (دينار)معدل سعر بيع الغرفة 



 

 

 

 
 

% 12.12ما نسبتة  1212السنوية وقد بلغت خالل العام  معدالتها عن نسب االشغال ارتفعت  - ب
  .% 10.,1ما نسبتة  1213وبلغت نسب االشغال خالل العام 

 4,.22 الى 1212دينار خالل العام  04.43 من بيع الغرفة الواحدة  سعر وارتفع
 .  1213دينارا خالل عام 

مليون دينار عام  ,,,.0 إلى  1212عام  خاللمليون دينار  1.3,3 مجمل االيراد من  وارتفع
1213 : 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

. قاسية لمنع انتشار الوباء والتي تسببت باتخاذ اجراءات  1213استمر غزو جائحة كورونا خالل العام  -ا
وقد التزمت إدارة الفندق بتطبيق اوامر الدفاع من حيث المحافظة على النزالء والموظفين و قد اصدرت 
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تعليماتها بتخفيض نسب االشتراكات والسحب من المدخرات وقام البنك 

ة لتسديد االلتزامات التشغيلية لفندق الشركة وقد قامت المركزي مشكورا بتسهيل الحصول على قروض ميسر 
ادارة الفندق بايقاف كافة مشاريع التحديث و تم ايقاف التعينات وقد تم إعادة جدولة كافة قروض الشركة 

 .المستحقة خالل العام 
على االيراد ايجابيا  1213اثر االندماج مع شركة الشواطىء للفنادق والمنتجعات السياحية خالل العام  -ب

 . الدخل  وعلى حقوق الملكية للشركة مما ساعد على تحقيق الشركة ارباحا بعد مخصص ضريبة
 
 
 
 
 
 

 فندق الشركة ايراد مجمل السنة
 (دينار)

 فندق الشركة صافي ايراد
 (دينار)

123, 33.2,,.111 1.222.,01 
1232 33.3,1.,4, 1.210.021 
1234 32.211.321 1.012.212 
1212 1.3,3.122 (244.123) 
1213 0.,,,.2,2 3.330.213 



 

 

 

  
 

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

 : تاسيس الشركة ايهما اقل وتمثيلها بيانيا ما امكن ذلك 
التي حققتها الشركة واالرباح الموزعة، إن كانت عينية أو ( الخسائر) أدناه األرباح  دوليبين الج 

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

 1213 1212 1239 1231 1237 البيان
 12.223,.11 11.222.222 11.222.222 11.222.222 11.222.222 رأس المال
 300.2,1 (010.,0.30) 02,،124،, 00.442, 22,.3.110 األرباح   صافي 
 %, - %0 %0 % 0.0 % الموزعةالنقدية األرباح نسبة 

 3.124.300 - 3.412.222 3.412.222 1.222.222 بالدينار/ الموزعةالنقدية قيمة االرباح 
 02.110.013 0،132،011, 21,،00،114 00.200.011 11.030,.02 صافي حقوق المساهمين

 2.242 2.2,2 2.2,2 2.402 3.322  دينار/ السوقيه  سعر إغالق السهم
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2021 2020 2019 2018 2017 

  1,236,708  465,990  4,209,450 -6,164,635  156,873 (دينار)االرباح 

  2,080,000  1,920,000  1,920,000    -  1,309,155 االرباح النقدية الموزعة
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 :بالدينار االردني بلغت حقوق المساهمين في نهاية كل سنة من السنوات الخمس الماضية كما يلي
 

 7170 7171 7102 7102 7102 البيان

 000.020223 0003330333 0003330333 0003330333 0003330333 رأس المال

 0064406,0 0064406,0 0064406,0 0064406,0 0064406,0 عالوة اإلصدار

 203330333 203330333 203330333 203330333 203330333 إحتياطي اجباري

 203330333 203330333 203330333 3003330333 3403330333 احتياطي إختياري

 306330660     احتياطي خاص

احتياطي القيمة 

العادلة وحصة 

الشركة من 

احتياطي القيمة 

العادلة من 

استثمارات 

 شركات حليفة

(0022.030.) (40343033.) (60,660622) (.0,,00,00) (604630043) 

 00.000606 006660.60 .,33066300 .000630,4 .60,6.,00 أرباح مدورة

مجموع حقوق 

 المساهمين 
620.000636 6602660600 66000,0430 4600320600 6300060603 

ارباح معدة 

 للتوزيع
003230333 30,030333 30,030333 - 3003,0366 

السوقيه القيمة 

 للسهم 
30323 30,63 30243 2.2,2 302,3 

 

 

 
          

 

 
 
 

 1,309  

 -    

 1,920   1,920  
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 أرباح معدة للتوزيع



 

 

 

 
 
 
 

 :المالية تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة  -,3
 -:مجموعة من النسب المالية التي تبين المركز المالي للشركة  -ا

 1212 1212 1228 1229 1221 البيان

 3101190992 3102220222 3102220222 3102220222 3102220222 رأس المال

 1302220232 09,3,,903, 1108380913 1,02820128 9203,20211 مجموع الموجودات

 1303290222 1102390332 120,220311 ,120118021 120,1108,2 المطلوباتمجموع 

 22013,0232 3,0,290233 2,63386321 2209,20,33 ,2901330,2 حقوق المساهمين

بعد / صافي االرباح 

 الضريبة
2013,0129 3,20882 361286322 (,02,30,32) 22,0913 

 203310212 302120322 2209110293 2202330183 2202110113 مبيعات فندق الشركة

 303310238 302,80,22 9629363,3 903210122 902,90112 تكلفة تشغيل فندق الشركة

% 309,2 العائد على راس المال  2032, %  236222 %  (2801,3 )%  20318%  

% 20238 العائد على الموجودات  20,21 %  26321 %  (80221)%  20123%  

العائد على حقوق 

 المساهمين
1022, %  20933 %  16311 %  (230339)%  20321%  

% 110228 هامش الربح  30291 %  39698, %  (2830322)%  10992%  

حقوق المساهمين على 

 رأس المال
2930233 %  2130292 %  21,02,2%  2330333 %  2230383%  

% 110932 كلفة المبيعات على المبيعات  13023, %  126,21%  21903,, %  180232%  

 
حتى عام  ة المفعولرياتقوم شركة ماريوت العالمية بإدارة وتشغيل فندق الشركة بموجب إتفاقية إدارة س   - ب

  :(بالدينار االردني) كما هو موضح أدناه 2426 – 2464 للسنوات والرسوم أتعاب اإلدارة  بلغت. 2476
 

 1213 1212 1239 1231 1237 البيان
 33,.310 1,,.02 ,,1,0.0 21.222, ,32.,3, رسم اإلدارة

 0,1.,0 400.,1 310.024 ,314.10 312.022 رسم التسويق الدولي
 1233191 913721 9213111 9113217 ,9,9312 مجموع رسوم الماريوت الدولية



 

 

 

 
 
 

 :بند الممتلكات والمنشأت والمعداتنبين ادناة حركة  -ج 
 

 دينار أردني البيان
 31.021.423 3/3/1213القيمة الدفترية كما في 

 110.122 االضافات في االبنية والمعدات واالراضي
 -  تحويل من مشاريع قيد التنفيذ

 (3.332.234) 1212مخصص إستهالك عام 

 44.1,2,.31 13/31/1213الممتلكات والمعدات كما في  مجموع

 
 واستثمارات بالقيمة المطفاة االخرمن خالل الدخل الشامل بلغت قيمة الموجودات المالية  -د

 .1213عام  بنهاية (133123121,) واالستثمارات في شركات حليفة

 
 
( 02.110.013)مقارنة مع دينار ( 0.132.011,) 1212بنهاية عام  حقوق المساهمينبلغت  –ه

  -:كما يليالتغير  وبيان  1213بنهاية عام دينار 
 

 131313911, 3/3/1213المساهمين كما في حقوق مجموع 
 12.223, تعديل راس المال 

ناتج عن االندماج مع شركة الشواطىء للفنادق /احتياطي خاص 
 والمنتجعات السياحية

3.022.001 

 3.022.000  مجموع الدخل الشامل
 9231113913 13/31/1213مجموع حقوق المساهمين كما في 

  
 
  -:االرباح المدورةوفي ما يلي حركة بند  
 

 139113711 23/23/1213األرباح المدورة في   رصيد
 300.2,1  1213عام  ارباح

  13/31/1213رصيد األرباح المدورة كما في 
 137113119 العائد لمساهمي الشركة

 



 

 

 

 
 
 
 : واسناد القرضالقروض  -و
 

 
 البيان

 13/31/1212كما في  13/31/1213كما في 

 ,11.01,.1 1.3,2.2,0 تستحق خالل عام  قروض

 00.2,2,.2 100.,,2.0 قروض طويلة األجل

 32.222.222 32.222.222 أسناد قرض

واسناد  مجموع القروض
 القرض

13.,10.133 12.2,4.,31 

  1213عام ( 139113,33, )القيمة الدفترية لإلستثمارات في الشركات الحليفة  بلغت -ز
 

والخطة ، المستقبلية الهامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة التطورات  -39
 : ة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة سنالمستقبلية للشركة ل

 
 1211و  1211ستقوم الشركة بتحديث حمامات غرف النزالء خالل العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 اعمال الشركةتوقعات مجلس االدارة لنتائج 

 :1211كانون االول  13في  هللسنة المنتهي للشركة  توقعات االرباح والخسائر 
 

 بالدينار االردني البيان

 4،301،134 ايرادات تشغيل فندق ماريوت عمان

(020،230،,) الكلفة التشغيلية لفندق ماريوت عمان  

(3،122،222) استهالك ممتلكات ومعدات  

 21,،191 لفندق ماريوت عمانالربح التشغيلي 

 20،222, ايراد انتاج الكهرباء من الخاليا الشمسية

(392،222) الخاليا الشمسية/ استهالك ممتلكات ومعدات   

(222،,32) كلف تشغيل محطة انتاج الكهرباء من الخاليا الشمسية  

 3,1،222 صافي ايراد محطة انتاج الكهرباء من الخاليا الشمسية 

 3،302،222 الشركة من ارباح شركات حليفةحصة 

 1,2،222 عوائد توزيعات ارباح

 322،222 ايرادات فوائد بنكية

(422،222) تكاليف تمويل  

(10،222) استهالك ممتلكات ومعدات  

(212،222) مصاريف ادارية وعمومية  

 21,،119 االرباح قبل ضريبة الدخل

(,10،,3) مخصص ضريبة الدخل  

 119،219 السنة( خسارة)ربح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ومقدار أي اتعاب عن خدمات أخرى تلقاها ، مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة  – 31
 :او مستحقة له/المدقق و 

 
لتدقيق    021ترخيص  على سمارة السيد / ارنست ويونج قررت الهيئة العامة انتخاب السادة 

 . 1213حسابات الشركة للعام 
واتعاب تدقيق فندق الشركة  (دينار   0،102 ) 1213للشركة خالل العام  بلغت أتعاب التدقيق *

  .(  دينار 22,،2 )  1213خالل العام  ماريوت عمان

واتعاب المستشار  (دينار 022،,) 1213العام خالل بلغت اتعاب المستشار القانوني للشركة   *
 .( دينار 1،122)   1213خالل العام  القانوني لدى فندق الشركة ماريوت عمان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اي من اعضاء مجلس االدارة  – ,3
 كل ذلك ، واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقربائهم والشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم 

 : مقارنة مع السنة السابقة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 االسم          

 
 

 المنصب

 
 

 الجنسية

1213 1212 
 عدد االسهم
 التمثيلية

عدد االسهم 
 الشخصية

عدد االسهم  التمثيلية عدد االسهم
 الشخصية

 نديم يوسف عيسى المعشر
رئيس 
 المجلس

 2,1.2,0., - ,1,1.00., - االردنية

 عماد يوسف عيسى المعشر
نائب رئيس 
 المجلس

 043.101., - 043.101., - االردنية

 مداناتالاسامة نقوال 
 

 12.222 - 12.222 - االردنية عضو

 علمات دخل اهلل سمير عودة اهلل
 ممثل شركة مصانع االجواخ االردنية

 - 22.222,.1 - 1.031.004 االردنية عضو

ممثل  المعشرباسم جميل عيسى 
خوانة  شركة سهيل جميل المعشر وا 

 ,0,.1 1,,.30 ,0,.1 1,,.30 االردنية عضو

 صالح رجائي صالح المعشر
 ممثل  شركة الرجاء لالستثمار

 1.213 1.4,0 1.213 1.4,0 االردنية عضو

ممثل شركة  نبيل يوسف المعشر ابراهيم
دارة االستثمارات  النبيل للتجاره وا 

 3.314.003 ,3.324.01 3.314.003 ,3.324.01 االردنية عضو

شاكر نديم يوسف المعشر ممثل 
 شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

 23.202, 00.010, 23.202, 00.010, االردنية عضو

 محمد موسى داود ممثل
 شركة البنك االهلي االردني

 - 224.124 - ,4,.3.320 االردنية عضو

ممثل   فهد بشار عبد اللة الشبل
 الشركة العربية لالستثمار

 
 - 420.,,1.0 - 420.,,1.0 االردنية عضو

 بسام فرح سليمان معايعة
/عضو   

 11.122 - 11.122 - االردنية المدير العام

 وائل حزبون عيسى حزبون
المدير 
 - - - - االردنية المالي

       



 

 

 

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

 الجنسية االسم الصلة االسم
 عدد االسهم عدد االسهم

1213 1212 
 02،2,4 02،2,4 االردنية دلل ارانية عيسى مبد زوجة نديم يوسف عيسى المعشر
 0،222 0،222 االردنية ندين وديع خليل هلسة زوجة عماد يوسف عيسى المعشر

 - - االردنية غادة فوزي ذيب عماري زوجة 

 - - االردنية هيا هابن باسم جميل عيسى المعشر 

-  - االردنية فيصل ابن  
-  - االردنية ريما خلف منصور غيشان زوجة علمات دخل اهلل سمير عودة اهلل

 - - االردنية ناتالي ميشيل توفيق ايوب زوجة 

 - - االردنية رجائي ابن صالح رجائي صالح المعشر

 
-  - االردنية سيرين ابنة
-  - االردنية منى ابنة

-  - السعودية   فهد بشار عبد اللة الشبل
 - - االردنية دينا رجائي حليم السلفيتي زوجة 

 - - االردنية ياسمين ابنه رنبيل يوسف المعش ابراهيم
 - - االردنية طالل ابن 
 - - االردنية نور ابنه 

 - - االردنية   شاكر نديم يوسف المعشر

 - - االردنية دالل علي محمد كيلو زوجة محمد موسى داود

 3،0,0 3،0,0 االردنية عائدة فؤاد عواد منصور زوجة بسام فرح سليمان معايعة
-  - االردنية سابا العكشةهالة هاني  زوجة 

مداناتال اسبير اسامة نقوال -  - االردنية نديم ابن 
-  - االردنية جود ةابن  
-  - االردنية كريم ابن  

-  - االردنية رانية وديع توفيق برغوث زوجة وائل حزبون عيسى حزبون
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

 
 
 
 

 االسم

 
 
 

 المنصب

 
 الشركات المسيطر عليها

 خالل العام 

عدد اسهم الشركة 
 المسيطر عليها

 في
الشركة المصدرة عام 

1213 

عدد اسهم الشركة 
 المسيطر عليها

 في
الشركة المصدرة عام 

1212 

شركة رانكو لالستثمارات  رئيس المجلس نديم يوسف عيسى المعشر
 00.010, 00.010, المتعددة

 نائب رئيس المجلس عماد يوسف عيسى المعشر
معشر لالستثمارات 

 والتجارة
331،222 331،222 

 - -  عضو مدانات اسبير اسامة نقوال

  عضو علمات دخل اهلل سمير عودة اهلل
- - 

 عضو باسم جميل عيسى المعشر
سهيل جميل المعشر 

 واخوانه
30،,,1 30،,,1 

 - -  عضو صالح رجائي صالح المعشر

 عضو السيد ابراهيم يوسف المعشر
دارة  شركة النبيل للتجارة وا 

 ,3،324،01 ,3،324،01 االستثمارات

 - -  عضو شاكر نديم يوسف المعشر

 - -  عضو محمد موسى داود
 

عبد الرحمن بن سلمان بن صالح 

 الجربوع

 

 ثم عبد ال

 

 - -  عضو

المدير العام/عضو  بسام فرح سليمان معايعة   
- - 

 - -  المدير المالي وائل حزبون عيسى حزبون
 
واقرباء  التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل *

 هغير ما ذكر اعال اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية
 
 
 



واشأاا   ااراو  اللسيأا ووو الطأسال التذييويأل اأس  الطأمل عضأا  ملسأ  ااراو  التأ  يتمتأب ا أا كأ  مأس واأي  وا والمكافأت المزايا  -81
والماأالغ التأ  رفلأ  لكأ  مأذ م كذي أا  , ووواتب ومكافأت  وييواأا ك  مذ م كالوو واتلاب الماليل يما ف  ولك لميب الماالغ الت  حص  عسي ا 

 :طيو واذت ا  راا  الممسكل وااول ا 
 

      
                       

 .العاممدير للسيارة مخصصة رئيس مجلس اإلدارة و لهناك سيارة مخصصة 

اجوووووووووووور وا عووووووووووووا   االسم
بدل  نقالت داخول  مكافأت وغيرة وروا  

 المجموع المملكة

 010,611 0,611  011,111 نديم يوسف عيسى المعشر

 0,611 0,611   عماد يوسف عيسى المعشر

 0,611 0,611   اسامة نقوال اسير المدانات

 0,611 0,611   سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

 0,811 0,811   باسم جميل عيسى المعشر

 0,811 0,811   صالح رجائي صالح المعشر

 0,611 0,611   قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

 0,611 0,611   عبد الحي عطااهلل جعفر المجالي

 0,811 0,811   ابراهيم نبيل يوسف المعشر

 0,811 0,811   محمد موسى داود محمد عيسى

 0,011 0,011   شاكر نديم يوسف المعشر

 0,611 0,611   عبد الرحمن بن سلمان الجربوع

 0,211 0,211   فهد بشار عبد اهلل الشبل

 06,111 00,011  60,611 بسام فرح سليمان معايعة

 08,001   08,001 وائل حزبون عيسى حزبون



 

 

 

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

 (دينار) القيمة البيان
 3.222 جمعية اجنحة االمل

 33222 المجموع
 
 
 

العقود والمشاريع واالرتباطات التى عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو بيان ب – 12
موظف في  الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أى

   : الشركة أو أقاربهم 
 

ية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو أ ال يوجد
الشركة او  موظف في الحليفة أو رئيس مجلس االدارة أو أعضاء مجلس االدارة أو المدير العام أو اي 

 .قاربهمأ
 

  :المجتمع المحلي  خدمة البيئة وخدمة الشركة في مساهمة  -13
 
ــــــاج الكهربــــــاء مــــــن خــــــالل الخاليــــــا الشمســــــية مــــــع شــــــركات قامــــــت الشــــــركة ( ا ــــــع إتفاقيــــــة مشــــــروع انت بتوقي

وقــــد انــــتج  ,123مــــن العــــام  خــــالل الربــــع االولنتــــاج الكهربــــاء البــــدء با وتــــممتخصصــــة فــــي هــــذا المجــــال 
 .س/ك  21,.13.134لتاريخة 

 :بالتعاون مع فنادق المجموعة بالنشاطات التالية قامت إدارة الفندق ( ب
 تم التنسيق مع مركز االزمات لتطعيم كافة الموظفين العاملين بجرعتي مطعوم كوفيد  -3
ــــات  -1 ــــد العــــاملين بوجب ــــي عمــــان وتزوي ــــداني ف ــــي المستشــــفى المي ــــات طعــــام للعامــــاين ف ــــم تحضــــير وجب ت

 المستشفى الميدانيطبيب و ممرض واداري من العاملين في  122طعام ل 
ـــــــة  222,تـــــــم غســـــــيل مـــــــا مجموعـــــــة  -1 ـــــــة الخيريـــــــة االردني ـــــــس لتوزيعهـــــــا مـــــــن قبـــــــل الهيئ ك مـــــــن المالب

 الهاشمية
ـــــغ عـــــددها  -, ـــــى  110توزيـــــع عـــــدد مـــــن الطـــــرود الغذائيـــــة بل ـــــة لتوزيعهـــــا عل ـــــات الخيري لعـــــدد مـــــن الجمعي

 المحتاجين
 
 



 
 جمعية اجنحة االمل ( ج

للتماشييييييل مييييييا ال ييييييفيه الحالييييييية الييييييييال ليوييييييا النشيييييياداال الجما ييييييية  مت يييييياال ل ييييييياني  اليييييي لا  ي امييييييال   اف  
جمعييييييية اجنحيييييية االمييييييل هي ييييييا ايليييييييياال لمياجويييييية الي ييييييا اال ت ييييييا   ياالن ييييييانل يال ييييييحل اليييييي    ليييييي  

 .هالعائالال األف نية يخ ي ا دالب الم افس يالمعاه  يالجامعاال 
يتييييي  االتليييييار  ليييييا   يييييفاف  ييييي   مييييي  الهيييييفامي يالمشيييييافيا التنمييييييية يالهيئيييييية ياللنيييييية يهيييييفامي ت فيهيييييية لحلييييي  

 الشهاب يتجوي ه  لمفحلة التعالل ال حل ياإل ت ا  
 امييييييال الجمعييييييية هتحييييييييل مخ  يييييياال الميييييينا الاامليييييية للدلهيييييية الييييييا ت يييييي ي  ا  يييييياد جامعييييييية  لتييييييتما   -1

تيييي  ت يييي ي  ت ييييعة ي شييييفي    ييييدا  فا ييييياا ي ليييي  هعيييي   فا يييية ميييي  م ييييا    ااهييييف  يييي   ميييي  الدلهيييية حييييي  
ايييييييل حالييييييية حيييييييي  تييييييي  الت ييييييي ي  مهاشيييييييف  للجوييييييية التعليميييييييية ياانيييييييال الح ييييييية االاهيييييييف لدلهييييييية اليييييييية  ميييييييي  

 .التدهي ية الجامعية 
 
تيييييي    يييييي   يييييي   ميييييي  اليفشيييييياال الت فيهييييييية لييييييل موييييييافاال التعامييييييل مييييييا مختلييييييه الميا ييييييه مييييييا ال يييييييا    -2

 مشاف   02مشاف  ي فية يا   ف   22ء  ياا      المشافاي  لمشافاي  م  لياء الهتفا
تييييي  ت ييييييي  هييييييال الل ييييياء ليييييل محال ييييية ما هيييييا مييييي   ي  االحتياجييييياال الخا ييييية همااتيييييب  فا يييييية منليييييف    -0

 .ي   ها افها ي شفي  لحمايتو  م  الع ي  
مفااييييي  لتيييييف يت ييييي يموا اليييييا  ييييي   مييييي  الجمعيييييياال يال 12تييييي  شيييييفاء  ال ييييية  شيييييف جويييييا  اا يييييجي   يييييعة  -4

 ال تخ اموا للل فاء ال ي  ا يهي هاليهاء يهحاجة لالا جي 
تييييي    ييييي  محميييييية الميجيييييب التاهعييييية للجمعيييييية الملايييييية لحمايييييية الدهيعييييية هتفاييييييب خالييييييا دا ييييية شم يييييية  -5

 لل شاليواال المحمية
 ت  ي  تميي  غ ائل لهيال الفجاء لاليتا  لل  نجف  لل محال ة  جلي  ام    ا  -6
 غ ائل يهدانياال للعائالال التل تي ه  ملوا لل  فية ف  دف  52ت  ي   -7
ت ييييييي ي   ييييييي   مييييييي  ديييييييفي  غ ائيييييييية اليييييييا جمعيييييييية ال ييييييي  ياليييييييها  ليييييييل ليييييييياء الف ييييييييلة لتي يعويييييييا  ليييييييا  -8

 المحتاجي 
شيييييييملال منيييييييادر ال الغييييييية يالفاجيييييييه ي ا   ييييييييحي  يالديهييييييية ييا    72ت يييييي ي  ديييييييفي  غ ائيييييييية هلييييييييال  -8

 مي ل
 جمعية العده يالحنا  لل م ينة الفم ا لتي يعوا  لا المحتاجي ت  ي      م  دفي  غ ائية ل -9

 ت  ي      م  الدفي  الي ائية لل محال ة  جلي  -12
  يناف  102222ما يمتة  2221ي   هليال  يمة التهف اال خالل العا  

 





 الشركة العربية الدولية للفنادق
 دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

 :تحية طيبة وبعد 

المنشور في الجريده  1212لسنة ( 5)الدفاع رقم  و امر 3991لسنة ( 31)رقم الدفاععمال بأحكام قانون 

و االجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه و التجاره و التموين بتاريخ  13/1/1212ة بتاريخ يالرسم

من خالل وسائل االتصال المرئي و االلكتروني  العادي لعامهاوموافقته على انعقاد اجتماع الهيئه  9/4/1212

 الثالثاء يوم  ظهرمن  3اعة في تمام السالعادي يسر مجلس االداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه 

 بواسطة االتصال المرئي 1211/ 31/24 الموافق

 https://us02web.zoom.us/j/84182146413 

 وذلك بعد التسجيل من خالل الرابط االلكتروني  

                 jo.com-https://www.aiho        

المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب والذي سيوفر وسيلة االتصال  ,و المنشور على الموقع االلكتروني للشركه

 .قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوه

 -:جدول اعمال الهيئة العامه العادي

 . 7/9/1213قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ  إقرار -3

 .المستقبلية والمصادقة عليهاوخطة عمل الشركة  1213تقرير مجلس االدارة عن السنة المالية ال إقرار -1

و على الحسابات وميزانية الشركة عن السنة المنتهية  1213تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية  إقرار -1

 .13/31/1213بتاريخ 

 .تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة  إقرار -4

 .ري الى االرباح المدورة مليون دينار من االحتياطي االختيا 4تحويل مبلغ  -5

 .دينار الى االرباح المدورة 3,622,561تحويل رصيد االحتياطي الخاص والبالغ  -6

 .دينار  11712223من راس مال الشركة المدفوع والبالغ %( 4)الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة  -7

  13/31/1213إبراء ذمة مجلس االدارة عن السنة المنتهية بتاريخ  -2

 .وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحيد اتعابهم  1211انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام  -9

 

من البند خامسا من االجراءات التنظيميه النعقاد اجتماعات الهيئات العامه و ( ط)و ( ج)كما انه عمال الحكام الفقرتين 

لكل مساهم طرح االسئله و االستفسارات الكترونيا قبل  الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره و التموين يحق

علما بان المساهم الذي ,التاريخ المحدد لالجتماع من خالل الرابط االلكتروني المشار اليها اعاله ليصار الي الرد عليها

  االجتماع يحق لة طرح االسئله و االستفسارات خالل من االسهم الممثلة في االجتماع%( 32)يملك اسهما التقل عن 

     وتفضلوا بقبول فائق االحترام

                  نديم يوسف المعشر                                                                                                    

 رئيس مجلس االدارة                                                                                    

 

https://www.aiho-jo.com/

























































































