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  إدارة الشركة مجمس 
 

 رئيس مجمس االدارة م . نديم يوسف عيسى المعشر

 نائب رئيس مجمس االدارة يوسف عيسى المعشرعماد السيد 

 موسى داود محمد عيسى ويمثميا السيد محمد شركة البنك االىمي االردني

 ويمثميا السيد سمير عودة اهلل دخل اهلل عممات شركة مصانع االجواخ االردنية

 ويمثميا السيد باسم جميل عيسى المعشر جميل المعشر واخوانوشركة سييل 

 عضو مجمس إدارة مة نقوال اسبير مداناتاساالسيد 

 خالد بن صالح بن ابراىيم الزغيبي الشركة العربية لالستثمار

 ويمثميا السيد ابراىيم نبيل يوسف المعشر شركة النبيل لمتجارة وادارة االستثمارات

 ويمثميا السيد شاكر نديم يوسف المعشر شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

 ويمثميا السيد صالح رجائي صالح المعشر لالستثمارشركة الرجاء 

 عضو مجمس االدارة / المدير العام بسام فرح سميمان معايعةالسيد 

 
 

 السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة

 االستاذ مبدى دلل المستشار القانوني لمشركة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كممة رئيس مجمس االدارة
 حضرات المساىميف الكراـ

 
 تحية طيبة كبعد،

 
تقرير  لكـ في اجتماع ىيئتكـ العامة العادية لنقدـ جميعا كزمالئي أعضاء مجمس اإلدارة بكـ أرحب

 . 31/12/2022مجمس اإلدارة كالبيانات المالية لمسنة المنتيية بتاريخ  
 

الػػػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػػػان  منػػػػػػػػػػػو ا  ت ػػػػػػػػػػػاد ا ردنػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػ  ير السػػػػػػػػػػػمبي اسػػػػػػػػػػػتمر كالحمػػػػػػػػػػػد  التعػػػػػػػػػػػافي مػػػػػػػػػػػف 
المؤشػػػػػػػػػػػػرات ا يجابػػػػػػػػػػػػة  تكظيػػػػػػػػػػػػر  اجائحػػػػػػػػػػػػة ككركنػػػػػػػػػػػػخا ػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف القطػػػػػػػػػػػػاع السػػػػػػػػػػػػياحي عامػػػػػػػػػػػػة ك 

 ،حسػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػب ا شػػػػػػػػػ اؿ،  تمػػػػػػػػػاريكت عمػػػػػػػػػاف  ، شػػػػػػػػػيد فنػػػػػػػػػدؽ الشػػػػػػػػػركة. ألعػػػػػػػػػداد القػػػػػػػػػادميف
              ( دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مقارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   8.543.206)  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارتفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادات التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يمية ا

الكمفػػػػػػػػػػػػػػػػة كبم ػػػػػػػػػػػػػػػػت  ،2021دينػػػػػػػػػػػػػػػػار خػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ نفػػػػػػػػػػػػػػػػس الفتػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  ( 5.447.070 )
( دينػػػػػػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػػػػػػاـ 4.332.039( دينػػػػػػػػػػػػػػػار مقارنػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػ  )6.646.007) التشػػػػػػػػػػػػػػػ يمية لمفنػػػػػػػػػػػػػػػدؽ 

( 841.140) 2022. كعميػػػػػػػػػػػػػػػو بم ػػػػػػػػػػػػػػػت ا ربػػػػػػػػػػػػػػػاح التشػػػػػػػػػػػػػػػ يمية لمفنػػػػػػػػػػػػػػػدؽ بنيايػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػاـ 2021
 ايجابيػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػ  رتكمػػػػػػػػػػا  . 2021( دينػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػاـ 42.124بم ػػػػػػػػػػت ) اربػػػػػػػػػػاح دينػػػػػػػػػػار مقارنػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  

 ة لمفنػػػػػػػػػػػادؽ كا سػػػػػػػػػػػكاؽ التجاريػػػػػػػػػػػة ـ.ع.ـ المالكػػػػػػػػػػػة لفنػػػػػػػػػػػدؽالحميفػػػػػػػػػػػة ، الدكليػػػػػػػػػػػ الفند يػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػركات
كشػػػػػػػػػػركة ا عمػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػياحية المسػػػػػػػػػػاىمة الخا ػػػػػػػػػػة المالكػػػػػػػػػػة لفنػػػػػػػػػػدؽ  ،عمػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػيراتكف النبيػػػػػػػػػػؿ

بم ػػػػػػػػػػت ح ػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػركة مػػػػػػػػػػف  . لبحػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػت كفنػػػػػػػػػػدؽ مػػػػػػػػػػاريكت البتػػػػػػػػػػراءكمنتجػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػاريكت ا
( 289.778 ) ( دينػػػػػػػػػػػػػػػػار مقارنػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػ  خسػػػػػػػػػػػػػػػػائر607.982 الشػػػػػػػػػػػػػػػػركات الحميفػػػػػػػػػػػػػػػػة )اربػػػػػػػػػػػػػػػػاح 

  .2021بنياية العاـ 
 
 

كضػػػػػػػػػعو الطبيعػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػث  عمػػػػػػػػػ محطػػػػػػػػػة انتػػػػػػػػػاج الكيربػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف الطا ػػػػػػػػػة الشمسػػػػػػػػػية اسػػػػػػػػػتمر  داء 
بانخفػػػػػػػػػػػػػاض طفيػػػػػػػػػػػػػؼ مقارنػػػػػػػػػػػػػة كيمػػػػػػػػػػػػػك كاط سػػػػػػػػػػػػػاعة  (5.025.310) 2022بمػػػػػػػػػػػػػ  انتػػػػػػػػػػػػػاج عػػػػػػػػػػػػػاـ 

 . كيمك كاط ساعة ( 5.053.140كالذم بم  )  2021م  عاـ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 حضرات المساىميف الكراـ،،،
 

( دينػػػػػػػػػػػػػػار يم ػػػػػػػػػػػػػػؿ 6.472.648الممكيػػػػػػػػػػػػػػة مبم ػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػالبا  يمتػػػػػػػػػػػػػػو ) يظيػػػػػػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػػػػػػاب حقػػػػػػػػػػػػػػكؽ
احتيػػػػػػػػػػػػػاطي القيمػػػػػػػػػػػػػة العادلػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف ا سػػػػػػػػػػػػػت مارات لػػػػػػػػػػػػػدل الشػػػػػػػػػػػػػركات الحميفػػػػػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػػػػدل الشػػػػػػػػػػػػػركة 
كيحضػػػػػػػػر الت ػػػػػػػػرؼ بيػػػػػػػػذا المبمػػػػػػػػ  كعميػػػػػػػػو كبػػػػػػػػالر ـ  مػػػػػػػػف اف ا ربػػػػػػػػاح المػػػػػػػػدكرة كمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة 

 ػػػػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػػػو ( دينػػػػػػػػػػػػار ا  اف المبمػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػذم نسػػػػػػػػػػػػتطي  الت7.252.080بم ػػػػػػػػػػػػت ) 2022عػػػػػػػػػػػػاـ 
( دينػػػػػػػػػػػػار. كعميػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػكؼ نتقػػػػػػػػػػػػدـ لمييئػػػػػػػػػػػػة 779.432مػػػػػػػػػػػػف ا ربػػػػػػػػػػػػاح المػػػػػػػػػػػػدكرة يبمػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػكالي )

% مػػػػػػػػػػػػف راس مػػػػػػػػػػػػاؿ 2العامػػػػػػػػػػػػة بالمكافقػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػ  تكزيػػػػػػػػػػػػ  اربػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػاىميف تعػػػػػػػػػػػػادؿ 
 الشركة المدفكع.

 
 حضرات المساىميف الكراـ،

 
 .أ دـ شكرم كزمالئي لكـ عم   قتكـ كمساندتكـ لمشركة

 
 بال حة كالسالمة كحم  األردف كا ت اده بقيادة جاللة الممؾ المعظـ.حماكـ ا  كمتعكـ 

 
 
 

 واهلل ولي التوفيق ،،،
 
 

 رئيس مجمس اإلدارة
 نديـ يكسؼ المعشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 االربعونو  السادسرير مجمس اإلدارة السنوي تق

 5442والخطة المستقبمية لعام  4442عن أعمال الشركة لعام 

 
 المساىمين ،،،حضرات السادة 

السنكم  العادم كأف يقدـ لكـ تقريره كالبيانات المالية كـ في إجتماع بكـيسر مجمس اإلدارة أف يرحب 
 ستة اجتماعات . 1011حيث عقد مجمس ا دارة خالؿ عاـ  13/31/1011لمسنة المنتيية بتاريخ 

  
الرأسمالي وعدد وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنيا الجغرافية وحجم اإلستثمار  -3

 الموظفين في كل منيا .

 

 أنشطة الشركة الرئيسية : - أ

كالذم تـ إفتتاحو عاـ عماف تمتمؾ الشركة فندؽ ماريكت الشركة تعمؿ ضمف  طاع الخدمات ك 
كالذم تـ تعديمو  3891بمكجب عقد إدارة مك   خالؿ عاـ  كتديره مؤسسة ماريكت العالمية  3891

. كما  1043حت  عاـ  ا دارة يسرم مفعكؿ عقد ك 1034خالؿ عاـ كاف اخرىا عدة مرات خالؿ 
 امت الشركة كخالؿ السنكات الماضية بت سيس ك المشاركة في شركات حميفة لالست مار في القطاع 

 الفند ي ا ردني. 

 :أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منيا  - ب

  الطابؽ الراب  39عالؿ الفاسي عمارة  الشميساني شارع–عنكاف مكاتب الشركة : عماف -*

 كيبم  عدد مكظفي ا دارة سبعة مكظفيف ..  6111810فاكس  6113431ىاتؼ  

 ( مكظفا183) 1011بنياية عاـ  فندؽ الشركة ماريكت عماف يبم  عدد مكظفي  -*
  حجـ ا ست مار الرأسمالي لمشركة :  -ج

لمسنو المنتييو في   دينار اردني (  1079007831مبم  ) ا ست مار الرأسمالي لمشركة يبم  حجـ
  -كما يمي:كىي  بالدينار ا ردني  1011كانكف ا كؿ  13
 

 القيمة بالدينار ا ردني البياف
 4379917968 ا ست مار في الممتمكات كالمعدات

 (1879917461) ا ستيالؾ المتراكـ
 3402280529 صافي القيمة الدفترية

 4171197390 اإٍلست مار في الشركات الحميفة
 678197039 موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

 4397408  مكجكدات ضريبة مؤجمة
 35;8209220 الراسمالي لمشركة مجموع اإٍلستثمار

 



 

 

 

  
 

 وصف لمشركات التابعة وطبيعة عمميا ومجاالت نشاطاتيا  -4

كانما ىناؾ شركات حميفة تست مر الشركة في راسماليا   يكجد لدل الشركة ال شركة تابعة 
 كىي:

 

 وطبيعة عمميا : الحميفةوصف لمشركات 

 

 
عماف الشميساني شارع )عنكانيا   :(شركة مساىمة خاصة  )شركة مركز المستثمر األردني 

عماف  – 840691ص ب  6111386فاكس  6111384ىاتؼ  39عالؿ الفاسي عمارة 
 ا ردف ( 3334

. كالعقارات التجاريةتختص شركة مركز المست مر ا ردني في اإلست مار في األسيـ كالسندات 
% ( مف رأس ماؿ شركة مركز المست مر 48,141تبم  مساىمة الشركة العربية الدكلية لمفنادؽ ) 

 ( مكظفا.9( مميكف دينار كيبم  عدد مكظفي الشركة )16األردني البال  )
 

عماف الشميساني شارع عالؿ عنكانيا  )   ( :شركة مساىمة خاصة  )شركة األعمال السياحية
عماف   – 840691ص ب   6191131فاكس  6111383ىاتؼ  39الفاسي عمارة 

 ا ردف(  33384
  رفة كجناح (114بسعة  رؼ فند ية تبم  ) ماريكت  البحر الميت فندؽتممؾ الشركة بالكامؿ 

 ية لمفنادؽػػػربية الدكلػة العػتبم  مساىم .( رفة 300 )تبم    رؼالبتراء كبسعة فندؽ ماريكت ك 
بم  عدد  ك د ( مميكف دينار60البال  ) ا عماؿ السياحية %( مف رأس ماؿ شركة16,631)

 .( مكظفا 419) كالفنادؽ التابعة ليامكظفي الشركة 

 النشاط الرئيسي لمشركة نسبة التممك إسم الشركة
  مركز المست مر األردنيشركة 

 شركة مساىمة خا ة
48,141 % 

اإلست مار كالتداكؿ في األسيـ كالسندات 
 كا ست مارات العقارية

  األعماؿ السياحية شركة 
 شركة مساىمة خا ة

16,631 % 
فندؽ ماريكت فندؽ ماريكت البحر الميت ك تمتمؾ 

 البتراء
 الدكلية لمفنادؽ كاألسكاؽ التجارية الشركة 

 شركة مساىمة عامة
 عمافالنبيؿ فندؽ شيراتكف تمتمؾ  % 11,830

  ستكديك الت اميـ الداخمية شركة 
 الت ميـ الداخمي %16,000 شركة محدكدة المسؤلية

   العربية الدكلية العقاريةالشركة 
 شركة مساىمة خا ة

 ا ست مار في األراضي كالعقارات 41,161%



 

 

 

عماف ) كعنكانيا  :(شركة مساىمة عامة )الدولية لمفنادق واألسواق التجارية الشركة 
ص ب   6190306فاكس  6104913ىاتؼ  39الشميساني شارع عالؿ الفاسي عمارة 

 ا ردف( 33384عماف   – 841396
كبسعة بالكامؿ فندؽ شيراتكف عماف الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجارية ـ.ع.ـ. تمتمؾ 

%( مف رأس 11,830مساىمة العربية الدكلية لمفنادؽ ). تبم   (  رفة كجناح119فند ية تبم  )
  ( مكظفا .191) كالفندؽ يبم  عدد مكظفي الشركة .( مميكف دينار41,1البال  )لشركة ماؿ ا

 
 

عماف الشميساني )كعنكانيا : ( شركة محدودة المسئولية ) شركة ستوديو التصاميم الداخمية 
 – 843191ص ب  6193994فاكس  6193991ىاتؼ  39شارع عالؿ الفاسي عمارة 

 ا ردف ( 33384عماف 
كىي شركة متخ  ة في الت ميـ الداخمي تـ ت سيسيا لحاجة فنادؽ الشركة كالشركات الحميفة 

مف رأس ماؿ شركة الت اميـ  %( 16). تبم  مساىمة الشركة العربية الدكلية لمفنادؽ ةالمستمر 
 ( مكظفا .34) الشركة  كظفيفم( ألؼ دينار كيبم  عدد 100الداخمية البال  )

 
 

عماف الشميساني شارع )ػُٕآَب  : (انًسبهًت انخبصتشزكت  )انشزكت انعزبٍت انذونٍت انعقبرٌت 
عماف  – 843191ص ب  6193994فاكس  6193991ىاتؼ  39عالؿ الفاسي عمارة 

 ا ردف ( 33384
)دثٍٍ( رجهغ يغبدزٓب االجًبنٍخ  رًزهك انششكخ انؼشثٍخ انذٔنٍخ انؼمبسٌخ لطؼخ اسض فً يُطمخ ثشيب

%( فً ساط يبل  42,353دَٔى , رجهغ َغجخ يغبًْخ انششكخ انؼشثٍخ انذٔنٍخ نهفُبدق ) 67دٕانً 

( يهٌٍٕ دٌُبس . ٔالٌٕجذ كبدس ٌؼًم فً انششكخ ٔاًَب رذاس يٍ لجم يٕظفً انششكخ  3,6انششكخ انجبنغ )

 انؼشثٍخ انذٔنٍخ نهفُبدق .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

واسماء ورتب اشخاص اإلدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية ونبذة أسماء أعضاء مجمس اإلدارة بيان ب -5
 :تعريفية عن كل منيم

 الخبرات العممية الشيادات العممية اسم العضو وتاريخ الميالد
 

 السيد نديم يوسف عيسى المعشر
 رئيس مجمس االدارة

 9/9/3860مكاليد 
 يحمؿ الجنسية ا ردنية

 

ماجستير ىندسة 
  3894مدنية 

بكالكريس ىندسة 
  3891معمارية 

 

 
 الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجاريةرئيس مجمس ادارة  *

 شركة الزم ل ناعة األلبسة الجاىزة *رئيس مجمس ادارة
 * نائب رئيس مجمس ادارة شركة م ان  ا جكاخ ا ردنية

 * عضك مجمس ادارة البنؾ ا ىمي ا ردني
 عضك مجمس ا عياف سابؽ *

 كمية عمكف الجامعية التطبيقية *نائب رئيس مجمس امناء 
 

 
 عماد يوسف عيسى المعشرالسيد 

 نائب رئيس مجمس االدارة 
 13/8/3869مكاليد 

 يحمؿ الجنسية ا ردنية

 

 

ماجيستير ادارة 
 3893اعماؿ دكلية

بكالكريس ا ت اد 
3898 

معشر لالست مارات كالتجارة مدير عاـ شركة رئيس مجمس ادارة ك 
 كلتاريخة  3893منذ العاـ 

 شركة م ان  ا جكاخ ا ردنية ادارة  رئيس مجمس *

الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ  ادارة  نائب رئيس  مجمس*
 التجارية

 البنؾ ا ىمي ا ردنيادارة عضك مجمس *

 

 البنك االىمي االردني شركة 
 ويمثميا

داود محمد محمد موسى السيد  
 عيسى

 عضو مجمس إدارة
 78;3/4/3مواليد 

 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

 
 

بكالكريس في 
الرياضيات كادارة 

 3899ا عماؿ 

البنؾ ا ىمي ا ردني منذ  –الرئيس التنفيذم / المدير العاـ 
 كلتاريخة 1036

 عضك مجمس ادارة الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجارية
 عضك مجمس ادارة جمعية البنكؾ ا ردنية 

 1036حت   3891عمؿ في البنؾ العربي مف 
 نائب رئيس تنفيذم /مدير منطقة ا ردف

 نائب رئيس تنفيذم / مدير مشركع البنؾ العربي ليبيا

 
شركة مصانع االجواخ االردنية 

 ويمثميا

 دخل اهلل سمير عودة اهللالسيد 
 عممات

 عضو مجمس إدارة
 38/1/3841مكاليد 

 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

 
 

 
 بكالكريس محاسبة

3891 

 كلتاريخة 3891ا ردنية منذ مدير عاـ شركة م ان  ا جكاخ 
 

 عضك مجمس ادارة شركة الزم ل ناعة ا لبسة الجاىزة*

 عضك مجمس ادارة شركة م ان  ا جكاخ ا ردنية*
  3814حت   3811* سابا كشركاىـ مف 

  انكني* مد ؽ حسابات 

 
 شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

 ويمثميا 
 السيد شاكر نديم يوسف المعشر

 عضو مجمس إدارة
 9:;3/;/42مواليد 

 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

 
 
عال ات بكالكريس 

 عامة كا ت اد
1033 

منذ العاـ  رانكك لالست مارات المتعددةمدير عاـ شركة مساعد 
 كلتاريخة  01/1031

ال   01/1033مف   MiNeedsشركة  – ادارممدير تطكير 
01/1031  
 شركة الزم ل ناعة ا لبسة الجاىزة ادارة عضك مجمس *
 الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجاريةادارة عضك مجمس *



 

 

 

 
 

شركة سييل جميل المعشر واخوانة 
 ويمثميا
 باسم جميل عيسى المعشرالسيد 

 عضو مجمس إدارة

 10/1/3869مكاليد 
 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

 
 
 

بكالكريس إدارة 
 اعماؿ

3898 

 

المت درة لالعماؿ كمدير عاـ شركة   *رئيس مجمس إدارة
 كلتاريخة 3881منذ العاـ كالمشاري   

 * رئيس مجمس ادارة شركة ىنكؿ ا ردف

* نائب رئيس مجمس إدارة الشركة العالمية لمكساطة كا كراؽ 
 المالية
 مجمس ا دارة شركة الباطكف الجاىز كالتكريدات ا نشائية *عضك

 نيةدعضك مجمس ادارة شركة م ان  ا جكاخ ا ر *
 

 الشركة العربية االستثمار
 ويمثميا 

السيد خالد بن صالح بن براىيم 
 الزغيبي 

 عضو مجمس إدارة
 13/9/3894مكاليد 

  كيحمؿ الجنسية السعكدية

ماجستير  انكف 
 1001تجارم 

جامعة 
strathclyde 
Univercity  

UK 

بكالكريس  انكف 
 3889اسالمي 

جامعة ا ماـ محمد 
 بف سعكد

 8/1008مستشار  انكني منذ  –*الشركة العربية لالست مار 
مستشار  انكني  –المممكة العربية السعكدية  –*كزارة المالية 

 8/1008حت   9/3888
 *محامي  ير متفرغ

 
 
 

 مدانات السيد اسامة نقوال اسبير
 19/4/3863مكاليد 

 عضو مجمس إدارة
 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

 
 
 

ماجيستير ىندسة 
 3891مدنية 

بكالكريس ىندسية 
 3891مدنية 

 
 1003مدير عاـ الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجارية منذ  العاـ 

 1003- 3889المشاري  مدير تنقيذم في شركة ا تحاد الدكلي  دارة 
  3889-3881مدير م ان  الشركة المتحدة لمحديد كال مب  

مديرية سالح  –رئيس  سـ الدراسات كالت ميـ  –عميد ميندس 
 3886-3891اليندسة الممكية 

 ا ردف عضك مجمس إدارة شركة التاميف العربية*
 عضك مجمس إدارة الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجارية*

 ائب رئيس جمعية الفنادؽ ا ردنية * ن
 *عضك مجمس امناء كمية عمكف الجامعية التطبيقية

 
 

 
 شركة الرجاء لالستثمار

 ويمثميا
 السيد صالح رجائي صالح المعشر

 عضو مجمس إدارة

 11/9/3894مكاليد 
 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

ماجيستير عمـ نفس 
 جامعة ىيؿ 1031

 الك يات المتحدة
 حقكؽبكالكريس 

3889 
 جامعة الزيتكنة 

رئيس ىيئة المديريف / شركة الكادم ا خضر ا كل  ا ست مارية 
 3/33/1009ا ردنية منذ 

 نائب المدير العاـ / الشركة ا ىمية لممراكز التجارية 
 03/6/1009حت    3/4/1000مف 

 *عضك مجمس شركة م ان  ا جكاخ ا ردنية
 



 

 

 

 

بيان بأسماء كبار مالكي االسيم المصدرة من قبل الشركة وعدد االسيم الممموكة لكل  -6
 : % فاكثر مقارنة مع السنة السابقة  7منيم اذا كانت الممكية تشكل ما نسبتو 

 
 4244 4243 

 % عدد ا سيـ % عدد ا سيـ ا سـ

 % 22.529 7.373.554 % 22.558 7.383.060 نديـ يكسؼ المعشر

 %14.334 4.691.263 %14.334 4.691.263 عماد يكسؼ المعشر

شركة م ان   ا جكاخ 
 % 10.732 3.512.569 %10.732 3.512.569 األردنية

 % 8.173 2.674.985 % 8.173  2.674.985 الشركة العربية لالست مار

 % ZI & IME LTD 2.054.396 6.277 % 2.054.396 6.277شركة  

 % 62.045 20.306.767 %62.074 20.316.273 المجموع

 
دارة  شركة النبيل لمتجارة وا 

 االستثمارات
 و يمثميا  

 نبيل يوسف المعشر السيد ابراىيم
 عضو مجمس إدارة

 31/1/3898مكاليد 
 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

 
 
 

 
 

 بكالكريس ا ت اد 
جامعة نكر كست 

 1003شيكا ك 
 

 كلتاريخة 30/1031*مدير عاـ شركة شجرة التيف لممطاعـ السياحية 
 8/1009*مدير دائرة ا بحاث كالتطكير الشركة العربية الدكلية لمفنادؽ 

  30/1031حت  
شركة ارنست كيكن  لالست مار العقارم دبي ا مارات  -*محمؿ مالي 

  09/1009حت   06/1006العربية المتحدة منذ 
الشركة  06/1006حت   03/1001*مدير دائرة ا بحاث كالتطكير 

 فنادؽ العربية الدكلية لم
 عضك مجمس ادارة الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجارية 
 
 
 
 
 

 
 

 وبسام فرح سميمان معايعالسيد 

 16/9/3849مكاليد 
عضو مجمس إدارة و مدير عام 

 الشركة 
 كيحمؿ الجنسية ا ردنية

 
 
 

بكالكريس عمـك 
 كمبكتر

 

  1001مدير عاـ الشركة العربية الدكلية لمفنادؽ منذ العاـ 

 كلتاريخة 3881مدير عاـ شركة ا عماؿ السياحية منذ العاـ 

 3881-3891شاعر كشركاة  لالستشارات مدير شريؾ 

 3891-3896الجمعية العممية الممكية  
 عضك مجمس ادارة الشركة الدكلية لمفنادؽ كا سكاؽ التجارية*
 مجمس إدارة شركة الزم ل ناعة األلبسة الجاىزة عضك*
 شركة م ان  ا جكاخ ا ردنيةمجمس إدارة  عضك*
 

 
 

 وائل حزبون عيسى حزبونالسيد 
 30/1/3814مكاليد 

 المدير المالي لمشركة
 ويحمل الجنسية االردنية

 
 

بكالكريكس محاسبة 
3891 

 كلتاريخة 1001المدير المالي /العربية الدكلية لمفنادؽ منذ العاـ 

- 1001مساعد المدير المالي / فندؽ الفكر سيزنز ا ردف  
1001 

 فندؽ ماريكت عماف

 1001- 3883مشرؼ  سـ المحاسبة 

 3883 – 3891مشرؼ  سـ التد قيؽ الداخمي 
 



 

 

 

 
الوضع التنافسي لمشركة ضمن قطاع نشاطيا واسواقيا الرئيسية وحصتيا من السوق -7

 : المحمي ، وكذلك حصتيا من االسواق الخارجية إن امكن 

 

 تممؾ الشركة بالكامؿ فندؽ  ماريكت عماف مف فئة الخمس نجـك ، يعمؿ الفندؽ ضمف مجمكعة تنافسية ىي : - أ

 
 عدد الغرف إسم الفندق

 181 ماريكت –عماف 
 440 انترككنتيننتاؿ

 191 ركياؿ
 139 مكفنبؾ عماف
 110  ندمارؾ
 199 كمبينسكي
 119 شيراتكف

 198 كراكف بالزا
 161 حياه عماف
 4894 المجموع

 
 

 ما يمي: 1013بم ت نسب اإلش اؿ كمعدؿ سعر بي  ال رفة لمفنادؽ ضمف المجمكعة التنافسية لعاـ  -ب         
 
 

 
 
 
 
 
 
( في حال محميا وخارجيا) ن ييأو عمالء رئيسو/درجة االعتماد عمى موردين محددين  -8

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

 

%( 30  يكجد اعتماد عم  مكرديف محمييف أك عمالء رئيسييف محميا أك خارجيا يشكمكف ) 
 المشتريات ك/أك المبيعات.  يف ك ر مف إجمال

 
 
 
 

 نسبة اإلشغال إسم الفندق
معدل سعر الغرفة 

 )دينار(
 91713 % 61780 ماريكت –عماف فندؽ  

 93786 % 61781 معدؿ المجمكعة التنافسية



 

 

 

وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بيا الشركة او اي من منتوجاتيا بموجب  -9
القوانين واالنظمة او غيرىا مع االشارة الى الفترة التي يسرى عمييا ذلك ، ووصف ألي براءات 

  اختراع او حقوق امتياز تم الحصول عمييا من قبل الشركة :

 

  إعفاءا لمشركة مف الجمارؾ كالرسـك أل راض ا ردنية اإلست مار ىيئة منحت 
 1011لنياية العاـ تحديث الفندؽ ساريا المفعكؿ 

   يكجد أل براءات اختراع أك حقكؽ امتياز ح مت الشركة عمييا  

  شركة  كم  فندؽ الشركة ماريكت عمافلادارة  امت الشركة بالتك ي  عم  عقد
   .1043ماريكت العالمية تنتيي مدتو عاـ 

 
 

وصف ألي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرىا ليا اثر مادي عمى  -:
معايير الجودة لعمل الشركة او منتجاتيا او قدرتيا التنافسية ، واالفصاح عن تطبيق الشركة 

  : الدولية 

 

شركة ماريكت العالمية في اإلدارة كاألنظمة الرئيسية كالضبط الداخمي  تقـك إدارة الفندؽ بتنفيذ معايير -أ
كالجكدة كيقـك مم مك شركة ماريكت العالمية بزيارات مفاجئة إل  الفندؽ لضماف حسف تطبيؽ األنظمة 

 كاإلجراءات .
 تعتمد الشركة معايير المحاسبة الدكلية كعميو فإف ح ة الشركة مف  افي أرباح ك/ أك خسائر -ب

 الشركات الحميفة تدخؿ في حساب األرباح كالخسائر لمشركة.
 

كتـ التش يؿ  1031 امت الشركة بانشاء محطة  نتاج الكيرباء مف الخاليا الشمسية بنياية العاـ  –ج 
ك د ح مت الشركة عم   رض ميسر مف خالؿ البنؾ المركزم بقيمة اجمالية تبم   1039 عاـ النيائي 

بالن ؼ ال اني مف % عم  كامؿ فترة سداد القرض كسيتـ سداد الدفعة ا خيرة 4مميكف دينار بفائدة  4
 . 1016العاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

يل الييكل التنظيمي لمشركة المصدرة وعدد موظفييا وفئات مؤىالتيم وبرامج التاى -;
 : والتدريب لموظفي الشركة :

 
 
 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -( مكظفا مكزعة مؤىالتيـ كما ىك مكضح أدناه: 189 )كالفندؽ يعمؿ في الشركة 
 

 عدد المكظفيف المستكل التعميمي
 303  جامعي
 16 دبمـك
 311  انكم

 
 يتقـك إدارة الفندؽ بعقد دكرات تدريبية لمكظفك  كت ىيؿ متقدمةرامج تدريب لدل فندؽ الشركة ب

 ( 3401 ) 1011خالؿ عاـ  ت إدارة الفندؽ عقد .الفندؽ بالتعاكف م  شركة ماريكت العالمية
( ساعة تدريبية. 33691كبما مجمكعو حكالي )، ( مكظفا36833حضرىا ) دكرة تدريبية

 عم  ما يمي:تكزعت الدكرات التدريبية لمكظفي الشركة ك 
 
 
 
 
 
 

 انهٍئت انعبيت

 يجهس االدارة

 نجُخ انزذلٍك

 خبسجًانانًذلك 

 نجُخ انذٕكًخ نجُخ إداسح انًخبغش

 انًغزشبس انمبًََٕ

نجُخ انزششٍذبد 

 ٔانًكبفبءاد

 انًذٌش انؼبو

 انذائشح انًبنٍخ انذائشح انفٍُخ

 انزذلٍك انذاخهً

إداسح فُذق يبسٌٕد  إداسح انًشزشٌبد

 ػًبٌ



 

 

 

 

عدد  نوع الدورة التدريبية
 الدورات

عدد الساعات 
 التدريبية التراكمي

 عدد الموظفين
 التراكمي

 1166 1855 103 الخدمة كالضيافة
 3310 988 390 دارةاإل

 1910 3999 180 المبيعات
 3410 840 340 ا مف  كالحماية
 6496 4816 381 الشراب كالطعاـ

 1116 3010 340 ك ال يانة  النظافة
 61 10 16 جدد دكرات مكظفيف
 33;37 337:8 3624 المجموع

 
عاما حيث استقبؿ اكؿ  40كمف الجدير ذكره أف فندؽ الشركة ماريكت عماف مض  عم  افتتاحو 

اعات التدريبية كعدد المكظفيف الذيف سكيبيف الجدكؿ أدناه ال 3891كانكف  اني  11ضيكفو في 
ت  ير الشركة كفند يا عم  ت ىيؿ الككادر تبيف مدل تـ تدريبيـ كت ىمييـ خالؿ تمؾ الفترة كالتي 

 البشرية ا ردنية:
 

 يبرٌىث عًبٌفُذق 

 1211كبَىٌ ثبًََهبٌت ونغبٌت  2891عذد انسبعبث انتذرٌبٍت يٍ كبَىٌ ثبًَ 

 عبيب يٍ تأهٍم انكىادر انبشزٌت اربعىٌيهخص 

 انًعذل انسُىي عبيب 02خالل   

 عذد انذوراث انًذهٍت
14.041 351 

 عذد انًىظفٍٍ انذٌٍ انتذقىا ببنذوراث
250.396 6.260 

 عذد انسبعبث انتذرٌبٍت
378.755 9.469 

 

 عذد انذوراث خبرج انًًهكت االردٍَت انهبشًٍت
296 7 

 انتذقىا ببنذوراث انخبرجٍتعذد انًذراء انذٌٍ 
2.190 55 

 عذد انسبعبث انتذرٌبٍت انخبرجٍت
60.154 1.504 

 

 انًجًىع انعبو نعذد انذوراث
15.451 386 

 انًجًىع انعبو نعذد انًىظفٍٍ
257.888 6.447 

 انًجًىع انعبو نعذد انسبعبث انتذرٌبٍت
442.667 11.067 

 436 17.448 إفتتبح فُذق انشزكتعذد انًىظفٍٍ وانًتذربٍٍ االجًبنً يُذ 



 

 

 

 
 : وصف لممخاطر التي تتعرض الشركة ليا -32
 
              ا  ت ادية عماف، كفنادؽ الشركات الحميفة، تت  ر باألحداث  ماريكت إف فندؽ الشركة -أ

كاألمنية في منطقة الشرؽ األكسط كعميو فإف أم أحداث تؤ ر سمبا العالمية كا حداث السياسية 
عم  المنطقة يككف ليا ت  ير عم  القطاع السياحي األردني كبالتالي عم  مجمؿ أيراد فنادؽ 

عم  الكباء ا  ر الكبير عم  القطاع السياحي مما ا ر ككاف لعكامؿ  الشركة كالشركات الحميفة.
م  كمف المتك   اف يستمر الت  ير السمبي لكباءالككركنا ع عداد السكاح القادميف إل  ا ردفأ

مف المتك   اف يسترد القطاع عافيتو كيعكد ال  أدائو لمعاـ ك مجمؿ القطاع السياحي لفترات  ادمة 
 .1014 بؿ عاـ  1038

تتعرض مكجكدات الشركة لممخاطر الطبيعية مف ىزات أرضية كفيضانات... الخ . تقـك  -ب
كالحريؽ كسكء ا ئتماف  الشركة بالت ميف عم  مبن  الفندؽ ككافة مكجكداتو ضد العكامؿ الطبيعية

 .ه ا سبابذكالتعطؿ عف العمؿ لي

كشراء بإضافة الت ميف ضد العمميات اإلرىابية  1001ابتداءا مف عاـ  الشركة ك  امت  -ج
كتركيب  ا جيزة كا دكات الالزمة كتعييف المكظفيف ا كفاء ككض  ا جراءات الممكنة لحماية 

 . النز ء كالمكظفيف كالفندؽ

 

ية ػة الدكلػشركة مركز المست مر األردني، كالتي تممؾ الشركة العربي الشركة الحميفة،  لدل -د
شركات الحميفة األخرل، في ال%( مف رأسماليا المدفكع ، كما ىك الحاؿ 487141نادؽ )ػلمف

تتعرض محافظ الشركات  المتداكلة في سكؽ عماف المالي. محافظ إست مارية في ا سيـ كالسندات
كحساب الشركة العربية الدكلية لمفنادؽ سكؽ المالي مما لو ت  ير عم  حقكؽ مساىمي لالعكامؿ 

 .األرباح كالخسائر لمشركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

اإلنجازات التي حققتيا الشركة مدعمة باألرقام ، ووصف لالحداث اليامة التي مرت عمى  -33
 :الشركة خالل السنة المالية 

 
مجمكعة تنافسية في  طاع فنادؽ الخمسة نجكـ في عماف، كبم ت يعمؿ الفندؽ ضمف  - أ

 معد ت ا ش اؿ كسعر بي  ال رؼ كما ىك مكضح أدناه: 

 
 

 4244 4243 4242 ;423 :423 البياف     
 % 6178 % 14711 % 13710 %93711 %93791 نسبة اإلش اؿ %

معدؿ سعر بي  
 دينار / ال رفة

807080 967389 187830 90798 91713 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ما نسبتة 1011السنكية ك د بم ت خالؿ العاـ  معد تيا عف نسب ا ش اؿ ارتفعت  - ب

  .%14740 ما نسبتة 1013كبم ت نسب ا ش اؿ خالؿ العاـ % 61.80

 91713 ال  1013دينار خالؿ العاـ  90798 مف بي  ال رفة الكاحدة  سعر كارتف 
 .  1011دينارا خالؿ عاـ 

مميكف  97941 إل   1013عاـ  خالؿمميكف دينار   67449 مجمؿ ا يراد مف  كارتف 
 : 1011دينار عاـ 

 
   

 

91713  80.79  

 69.91  

 85.20  
 90.09  

61780 

14711 

 21.30  

93711  93791 

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00
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 %نسبة االشغال  (دينار)معدل سعر بيع الغرفة 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

االثر المالي لعمميات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط  -34
 الرئيسي :الشركة 
 ر المالي لعمميات ذات طبيعة  ير متكررة حد ت خالؿ السنة المالية ك  تدخؿ ضمف نشاط ا  يكجد 

 الشركة الرئيسي 
 

السمسمة الزمنية لالرباح او الخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق  -35
المساىمين واسعار االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ، وذلك لمدة ال تقل عن خمس 

 : سنوات او منذ تاسيس الشركة اييما اقل وتمثيميا بيانيا ما امكن ذلك 
التي حققتيا الشركة كا رباح المكزعة، إف كانت عينية أك  أدناه األرباح ) الخسائر( دكؿيبيف الج 

 نقدية، خالؿ السنكات الخمس الماضية ، كأسعار إ الؽ األكراؽ المالية الم درة مف الشركة:
 

 4244 4243 4242 ;423 :423 البياف
 11.919.993 11.919.993 1170007000 1170007000 1170007000 رأس الماؿ
 1117191 3617991 (173147116) 471087460 4167880 األرباح    افي 
 %1 %4 - %1 %1 % المكزعةالنقدية األرباح نسبة 

 1647699 371087366 - 378107000 378107000 المكزعة/ بالدينارالنقدية  يمة ا رباح 
 4873987144 6071117613 4171397611 6171187401 6679167111  افي حقكؽ المساىميف

 07910 07980 07990 07940 07860  /دينار السك يو  إ الؽ السيـسعر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فندق الشركة ايراد مجمل السنة
 )دينار(

 فندق الشركة صافي ايراد
 )دينار(

1039 3373417984 179117691 
1038 3079117391 171197910 
1010 173937100 (9887103) 
1013 67449.318 9117019 
1011 976417101 376437436 



 

 

 

 

 
 
 
 

بالدينار  بم ت حقكؽ المساىميف في نياية كؿ سنة مف السنكات الخمس الماضية كما يمي
 ا ردني:

 
 4244 4243 4242 ;423 :423 البيان

 1179197993 1179197993 1170007000 1170007000 1170007000 رأس المال

 171447181 171447181 171447181 171447181 171447181 عالوة اإلصدار

 970117119 970007000 970007000 970007000 970007000 إحتياطي اجباري

احتياطي 

 إختياري
3170007000 970007000 970007000 970007000 470007000 

 - 371007611 - - - احتياطي خاص

 احتياطي القيمة

العادلة وحصة 

الشركة من 

احتياطي القيمة 

العادلة من 

استثمارات 

 شركات حليفة

(473437009) (678617199) (978817811) (174137140) (174917149) 

 971617090 179117116 176117911 3071637189 171137849 أرباح مدورة

مجموع حقوق 

 المساهمين 
6679167111 6171187401 4171397611 6071117613 4873987144 

ارباح معدة 

 للتوزيع
378107000 378107000 - 371087366 1647699 

السوقيه القيمة 

 للسهم 
07860 07940 07990 07980 07910 

2022 2021 2020 2019 2018

263,376 (دينار)االرباح  156,873 6,164,635- 4,209,450 465,990

654,578 االرباح النقدية الموزعة 1,309,155 - 1,920,000 1,920,000
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 :المالية تحميل لممركز المالي لمشركة ونتائج أعماليا خالل السنة  -36
 -المركز المالي لمشركة :مجمكعة مف النسب المالية التي تبيف  -ا

 1211 1212 1212 1228 1229 انبٍبٌ

 010.190992 010.190992 0102220222 0102220222 0102220222 رأس انًبل

 0009010012 009990202. 0900000900 08080910.. 002890128. يجًىع انًىجىداث

 29009108.0 1000290922 1102090002 1200220011 12011809.0 يجًىع انًطهىببث

 0802.80000 9201000902 0000290900 9030083021 9909090000 دقىق انًسبهًٍٍ

صبفً االرببح / بعذ 

 انضزٌبت
0090882 031283092 (002000009) 29009.0 10000.0 

 909000120 9000.02.2 002.20022 2209110290 2202000.80 يبٍعبث فُذق انشزكت

 6.646.007 000010208 002080022 932903000 9002.0122 تكهفت تشغٍم فُذق انشزكت

% 20090 انعبئذ عهى راس انًبل  203299 %  (280100 )%  200.8%  %0.805 

% 20021 انعبئذ عهى انًىجىداث  93021 %  (8022.)%  20120%  %0.406 

انعبئذ عهى دقىق 

 انًسبهًٍٍ
20900 %  .30.1 %  (200009)%  20021%  %0.536 

% 00291 هبيش انزبخ  093980 %  (2800092)%  10992%  %3.083 

دقىق انًسبهًٍٍ عهى 

 رأس انًبل
2.00992 %  2.00202%  2000000 %  2900080%  %150.263 

% 00900. كهفت انًبٍعبث عهى انًبٍعبث  .9302.%  2190000 %  .80902%  %77.793 

 655  

 1,309  

 -    

 1,920   1,920  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1011 1013 1010 1038 1039 

 أرباح معدة للتوزيع



 

 

 

 

دزى ػبو  خ انًفؼٕلسٌبإرفبلٍخ إداسح عرمٕو ششكخ يبسٌٕد انؼبنًٍخ ثإداسح ٔرشغٍم فُذق انششكخ ثًٕجت    - ب

  :()ثبنذٌُبس االسدًَ كًب ْٕ يٕظخ أدَبِ 2021 – 2017 نهغُٕاد ٔانشعٕو أرؼبة اإلداسح  . ثهغذ2041
 

 4244 4243 4242 ;423 :423 البيان
 1197691 3117933 107941 1917144 4017900 رسـ اإلدارة

 3007141 147141 197816 3167698 3187119 رسـ التسكيؽ الدكلي
مجمكع رسـك الماريكت 

 447.;54 423.575 :92.:; 724.455 754.289 الدكلية

 
 
 بند الممتمكات كالمنش ت كالمعدات:نبيف ادناة حركة  -ج 
 

 دينار أردني البياف
 3179887190 3/3/1011القيمة الدفترية كما في 

 1117911 ا ضافات في ا بنية كالمعدات كا راضي
 (447081)  تحكيؿ مف مشاري   يد التنفيذ

 (370967101)  1011مخ ص إستيالؾ عاـ 

 3170017109 13/31/1011الممتمكات كالمعدات كما في  مجمكع

 
 كاست مارات بالقيمة المطفاة ا خرمف خالؿ الدخؿ الشامؿ بم ت  يمة المكجكدات المالية  -د

 .1011عاـ  بنياية (9;498.3.:6) كا ست مارات في شركات حميفة

 
 
مقارنة م  دينار ( 4873987144) 1011بنياية عاـ  حقكؽ المساىميف بم ت –ق
  -كما يمي:الت ير  كبياف  1013بنياية عاـ ( دينار 6071117613)
 

 72.458.753 3/3/1011حقكؽ المساىميف كما في مجمكع 
 1117191 1011ارباح العاـ 

 (337409)  فرك ات احتياطي القيمة العادلة
 (371087366)  ارباح مكزعة

 566.;39.;6 13/31/1011مجمكع حقكؽ المساىميف كما في 

  
 
 



 

 

 

  -:كفي ما يمي حركة بند ا رباح المدكرة 
 

 4.945.857 03/03/1011األرباح المدكرة في   ر يد
 1117191  1011عاـ  ارباح

 (117119) المحكؿ ال  ا حتياطي ا جبارم
 671007611 ا حتياطي ا ختيارم + ا حتياطي الخاصالمحكؿ مف 
 (371087366) ارباح مكزعة

  13/31/1011ر يد األرباح المدكرة كما في 
 العائد لمساىمي الشركة

9.474.2:2 

 
 
 : كاسناد القرضالقركض  -ك
 

 
 13/31/1013كما في  13/31/1011كما في  البيان

 173907941 179417814 تستحؽ خالؿ عاـ   ركض

 976447116 170917638  ركض طكيمة األجؿ

 3070007000 471907000 أسناد  رض

كاسناد  مجمكع القركض
 القرض

3171067461 1379167133 

 
  1011( عاـ 3:2.:64.55 القيمة الدفترية لإلست مارات في الشركات الحميفة ) بم ت -ز
 

توسعات او مشروعات جديدة ، والخطة التطورات المستقبمية اليامة بما في ذلك اي  -37
 : ة قادمة عمى االقل وتوقعات مجمس االدارة لنتائج اعمال الشركة سنالمستقبمية لمشركة ل

 
 1011العاـ خالؿ النز ء  رؼ ستقـك الشركة بتحديث 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 تك عات مجمس ا دارة لنتائج اعماؿ الشركة

 :2023كانون االول  31في  والمنتييلمسنة  لمشركة  توقعات االرباح والخسائر 
 

 البياف
 بالدينار ا ردني

 1000780707 ايرادات تشغيل فندق ماريوت عمان
 (8,020,923) الكمفة التش يمية لفندؽ ماريكت عماف
 الربح التشغيمي لفندق ماريوت عمان

2,057,784 
 ايراد انتاج الكيرباء مف الخاليا الشمسية

400,000 
 ممتمكات كمعدات / الخاليا الشمسيةاستيالؾ 

(112,000) 
 (60,000) كمؼ تش يؿ محطة انتاج الكيرباء مف الخاليا الشمسية

 صافي ايراد محطة انتاج الكيرباء من الخاليا الشمسية 
228,000 

 ح ة الشركة مف ارباح شركات حميفة
800,000 

 عكائد تكزيعات ارباح
340,000 

 (600,000) تكاليؼ تمكيؿ
 استيالؾ ممتمكات كمعدات

(900,000) 
 م اريؼ ادارية كعمكمية

(700,000) 
 1,225,784 االرباح قبل ضريبة الدخل
 مخ ص ضريبة الدخؿ

(245,157) 
 ربح )خسارة( السنة

980,627 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

مقدار اتعاب التدقيق لمشركة والشركات التابعة ، ومقدار أي اتعاب عن خدمات أخرى  – 38
 :المدقق و /او مستحقة لوتمقاىا 

 
لتد يؽ    601ترخيص  عم  سمارة / السيد ارنست كيكنج  ررت الييئة العامة انتخاب السادة 

 . 1011حسابات الشركة لمعاـ 
كاتعاب تد يؽ فندؽ  (دينار   6,960 ) 1011لمشركة خالؿ العاـ  بم ت أتعاب التد يؽ *

  .(  دينار 9,100 )  1011خالؿ العاـ  الشركة ماريكت عماف

كاتعاب  دينار( 4,600) 1011العاـ خالؿ بم ت اتعاب المستشار القانكني لمشركة   *
 .( دينار 1,100)   1011خالؿ العاـ  المستشار القانكني لدل فندؽ الشركة ماريكت عماف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والممموكة من قبل اي من اعضاء مجمس االدارة  – 39
 واشخاص االدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية واقربائيم والشركات المسيطر عمييا من قبل اي منيم ، كل ذلك 

 : مقارنة مع السنة السابقة 

 
 
 
 

 
 

 االسم           

 
 

 المنصب

 
 

 الجنسية

4244 4243 

 عدد االسيم
 التمثيمية

عدد االسيم 
 الشخصية

عدد االسيم  التمثيمية عدد االسيم
 الشخصية

 نديـ يكسؼ عيس  المعشر
رئيس 
 971917664 - 971917010 - ا ردنية المجمس

 عماد يكسؼ عيس  المعشر
نائب رئيس 
 المجمس

 471837111 - 471837111 - ا ردنية

 مداناتالاسامة نقك  
 

 107000 - 107000 - ا ردنية عضك

 عممات دخؿ ا  سمير عكدة ا 
 مم ؿ شركة م ان  ا جكاخ ا ردنية

 - 176317618 - 176317618 ا ردنية عضك

مم ؿ  باسـ جميؿ عيس  المعشر
خكانة  شركة سييؿ جميؿ المعشر كا 

 17914 367941 37600 17600 ا ردنية عضك

  الح رجائي  الح المعشر
 لالست مارمم ؿ  شركة الرجاء 

 17913 17841 17913 17841 ا ردنية عضك

مم ؿ شركة  نبيؿ يكسؼ المعشر ابراىيـ
دارة ا ست مارات  النبيؿ لمتجاره كا 

 373187663 373987119 373187663 373987119 ا ردنية عضك

شاكر نديـ يكسؼ المعشر مم ؿ 
 شركة رانكك لالست مارات المتعددة

 4937960 9167111 4937960 9917499 ا ردنية عضك

 محمد مكس  داكد مم ؿ
 شركة البنؾ ا ىمي ا ردني

 - 373917484 - 373917484 ا ردنية عضك

 خالد بف  الح بف براىيـ الز يبي
 مم ؿ الشركة العربية لالست مار

 
 - 171947896 - 171947896 السعكدية عضك

 بساـ فرح سميماف معايعة
 عضك /

 117100 - 117100 - ا ردنية المدير العاـ

 كائؿ حزبكف عيس  حزبكف
المدير 
 - - - - ا ردنية المالي

       



 

 

 

 

 ) الزوجة واألوالد القصر ( التنفيذية ذوي السمطة عدد االوراق الممموكة القارب أعضاء مجمس االدارة واقارب أشخاص االدارة العميا   –ب 
 

 الجنسية ا سـ ال مة ا سـ
 عدد ا سيـ عدد ا سيـ

1011 1013 

 زكجة نديـ يكسؼ عيس  المعشر

 اردنية  دلؿ ارانية عيس  مبد
 107048 107048 ا ردنية اردنية الجنسية

 زكجة عماد يكسؼ عيس  المعشر

 نديف كدي  خميؿ ىمسة
 67000 67000 ا ردنية اردنية الجنسية

 زكجة 

  ادة فكزم ذيب عمارم
 ا ردنية اردنية الجنسية

- - 

 - - ا ردنية ىيا وابن باسـ جميؿ عيس  المعشر 

 - - ا ردنية في ؿ ابف  

 زكجة عممات دخؿ ا  سمير عكدة ا 
 ريما خمؼ من كر  يشاف

 ا ردنية اردنية الجنسية

- - 

 زكجة 

 ناتالي ميشيؿ تكفيؽ ايكب
 ا ردنية اردنية الجنسية

- - 

 - - ا ردنية رجائي ابف  الح رجائي  الح المعشر

 
 - - ا ردنية سيريف ابنة
 - - ا ردنية من  ابنة

 - - السعكدية - - خالد بف  الح بف براىيـ الز يبي

 زكجة 

 دينا رجائي حميـ السمفيتي
 - - ا ردنية اردنية الجنسية

 - - ا ردنية ياسميف ابنو رنبيؿ يكسؼ المعش ابراىيـ
 - - ا ردنية طالؿ ابف 
 - - ا ردنية نكر ابنو 

 - - ا ردنية - - شاكر نديـ يكسؼ المعشر

 زكجة محمد مكس  داكد

 د ؿ عمي محمد كيمك
 ا ردنية اردنية الجنسية

- - 

 زكجة بساـ فرح سميماف معايعة

 عائدة فؤاد عكاد من كر
 ا ردنية الجنسية اردنية

37146 37146 

 زكجة 

 ىالة ىاني سابا العكشة
 ا ردنية اردنية الجنسية

- - 

مداناتال اسبير اسامة نقك   - - ا ردنية نديـ ابف 
 - - ا ردنية جكد ةابن  
 - - ا ردنية كريـ ابف  

 زكجة كائؿ حزبكف عيس  حزبكف
 رانية كدي  تكفيؽ بر كث

 ا ردنية اردنية الجنسية

- - 



 

 

 

ذوي  االدارة العميااشخاص أسماء الشركات المسيطر عمييا من قبل أعضاء مجمس اإلدارة و 
 التنفيذية :ذوي السمطة واقرباء اعضاء مجمس االدارة واالدارة العميا  التنفيذية السمطة

 
 
 
 
 ا سـ

 
 
 

 المن ب

 
 الشركات المسيطر عمييا

 خالؿ العاـ 

عدد اسيـ الشركة المسيطر 
 عمييا
 في

1011الشركة الم درة عاـ   

عدد اسيـ الشركة المسيطر 
 عمييا
 في

الشركة الم درة عاـ 
1013 

 رئيس المجمس نديـ يكسؼ عيس  المعشر

 9167111 9917499 شركة رانكك لالست مارات المتعددة

 176.535 176.535 شركة ا عماؿ السياحية

شركة الزم ل ناعة ا لبسة 
 1.600 1.600 الجاىزة

 نائب رئيس المجمس عماد يكسؼ عيس  المعشر

 112,000 112.000 معشر لالست مارات كالتجارة

 شركة م ان  ا جكاخ ا ردنية
3.512.569 3.512.569 

شركة ت ني  ا  مشة كا جكاخ 
 56.284 56.284 ا ردنية

  يكجد شركات مسيطر   عضك اسامة نقك  اسبير مدانات
 عمييا 

يكجد شركات مسيطر   
 عمييا

  يكجد شركات مسيطر   عضك عممات دخؿ ا  سمير عكدة ا 
 عمييا

  يكجد شركات مسيطر 
 عمييا

 367941 17600 سييؿ جميؿ المعشر كاخكانو عضك باسـ جميؿ عيس  المعشر

  يكجد شركات مسيطر   عضك  الح رجائي  الح المعشر
 عمييا

  يكجد شركات مسيطر 
 عمييا

 عضك السيد ابراىيـ يكسؼ المعشر
دارة  شركة النبيؿ لمتجارة كا 

 373987119 373987119 ا ست مارات

  عضك شاكر نديـ يكسؼ المعشر
  يكجد شركات مسيطر 

 عمييا

  يكجد شركات مسيطر 
 عمييا

  عضك محمد مكس  داكد
  يكجد شركات مسيطر 

 عمييا

  يكجد شركات مسيطر 
 عمييا

 

  الح بف براىيـ الز يبيخالد بف 
 

 ثى ػجذ ال

 

  عضك
  يكجد شركات مسيطر 

 عمييا

  يكجد شركات مسيطر 
 عمييا

  عضك /المدير العاـ بساـ فرح سميماف معايعة
  يكجد شركات مسيطر 

 عمييا

  يكجد شركات مسيطر 
 عمييا

  المدير المالي كائؿ حزبكف عيس  حزبكف
  يكجد شركات مسيطر 

 عمييا

يكجد شركات مسيطر   
 عمييا

 التنفيذية أعضاء مجمس اإلدارة واشخاص االدارة العميا ذوي السمطة ال يوجد شركات مسيطر عمييا من قبل *
 هغير ما ذكر اعال واقرباء اعضاء مجمس االدارة واالدارة العميا ذوي السمطة التنفيذية



 

 

 

 
واشخاص  االدارة العميا عضاء مجمس االدارة التي يتمتع بيا كل من رئيس وا والمكافأتالمزايا  -:3

ذوو السمطة التنفيذية خالل السمة المالية يما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عمييا كل منيم 
كاجور واتعاب ورواتب ومكافأت وغيرىا ، والمبالغ التي دفعت لكل منيم كنفقات سفر وانتقال داخل 

 المممكة وخارجيا :
اجور واتعاب  االسم

 ورواتب
مكافأت 
 وغيرة

بدالت تنقالت 
 داخل المممكة

 المجموع

 3117300 87100 126.500 - نديـ يكسؼ عيس  المعشر

 337300 87100 37600 - عماد يكسؼ عيس  المعشر

 337300 87100 37600 - اسامة نقك  اسبير المدانات

 337300 87100 37600 - سمير عكده ا  دخؿ ا  عممات

 17100 47900 37600 - عيس  المعشر باسـ جميؿ

 17100 47900 37600 -  الح رجائي  الح المعشر

 17100 47900 37600 - ابراىيـ نبيؿ يكسؼ المعشر

 17100 47900 37600 - محمد مكس  داكد محمد عيس 

 337300 87100 37600 - شاكر نديـ يكسؼ المعشر

 17100 47900 37600 - خالد بف  الح بف براىيـ الز يبي

 3197931 347400 147131 807000 بساـ فرح سميماف معايعة

 187940 - - 187940 كائؿ حزبكف عيس  جزبكف

 
 .العاـمدير لمسيارة مخ  ة رئيس مجمس اإلدارة ك لىناؾ سيارة مخ  ة      
   يكجد امتيازات عينية اك ام مزايا اخرل  ير ما ذكر اعالة 

 
 
 



 

 

 

 
 
 بالتبرعات والمنح التي دفعتيا الشركة خالل السنة المالية :بيان  -;3 
 

 )دينار( القيمة البيان
 14,092 جمعية اجنحة ا مؿ

ك فية الم طف  لختـ القراف الكريـ في المسجد ا     
 الديكاف الممكي الياشمي  / المبارؾ

 

25,000 

 5:0092 المجموع
 
 
 

واالرتباطات التى عقدتيا الشركة المصدرة مع الشركات التابعة العقود والمشاريع بيان ب – 20
 أو الشقيقة أو الحميفة أو رئيس مجمس اإلدارة أو أعضاء المجمس أو المدير العام أو أى

   : موظف في الشركة أو أقاربيم 
 

ية عقكد أك مشاري  أك ارتباطات عقدتيا الشركة الم درة م  الشركات التابعة أك أ   يكجد
الشقيقة أك الحميفة أك رئيس مجمس ا دارة أك أعضاء مجمس ا دارة أك المدير العاـ أك ام 

  اربيـ.أالشركة اك  مكظؼ في 
 
 
 

  المجتمع المحمي : خدمة خدمة البيئة والشركة في مساىمة  -21
 البيئةخدمة 

ك د انتجت  2017تقكـ الشركة بانتاج الكيرباء مف الخاليا الشمسية منذ الرب  ا كؿ مف العاـ 
حاجة فندؽ الشركة ماريكت  % مف90حكال   كالذم ي ط  ؾ/س  26,104,063لتاريخة 

 عماف مف الكيرباء .
لت طية احتياج  رؼ النز ء كالمطابخ  باستخداـ الطا ة الشمسية  كتـ انشاء محطة لتسخيف المياه

منذ العاـ كذلؾ فندؽ الشركة ماريكت عماف  ككافة استخدامات الفندؽ مف المياه الساخنة في 
المياه ك انتاج التي اعتمدت الطا ة الشمسية  دارة في المنطقة  كىك مف اكؿ الفنادؽ 2015

 الكيرباء 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 > خدمة المجتمع

  امت إدارة الفندؽ بالتعاكف م  فنادؽ المجمكعة بالنشاطات التالية : -أ
تـ تجييز  رفة نشاطات لالطفاؿ في مستشف  الممكة رانيا العبدا  في مدينة البتراء  -1

 بكامؿ التجييزات مف اسرة كراسي كطاك ت  ستخداـ ا طفاؿ المرض  كالزكار.
يتاـ بالرسـك التعميمية  ربعة مف المنتسبيف تـ التبرع ل ندكؽ ا ماف لمستقبؿ ا  -2

 لم ندكؽ .
تـ انشاء  ندكؽ تبرعات ل الح  ندكؽ ا ماف لمستقبؿ ا يتاـ ك د بم ت  يمة التبرعات -3

 دينار خالؿ العاـ . 10500
 باربعيف اـ مكظفي الفندؽ بحممة تنظيؼ في  ابة  مداف  كتـ تزكيد  ابة  مداف  -4 
 حاكية نفايات لخدمة زكار المتنزه . 
 تـ تك ي  اتفا ية م  شركة بيئي  عادة فرز النفايات كاعادة تدكير ما يمكف منيا . -5 

طبيب مف مختمؼ التخ  ات  ادميف مف الك يات المتحدة ا ميركية  13تـ استضافة  -6
 .لمعالجة المرضي في مخيـ الزعترم لالجئيف

 .تبرع بالدـ ل الح بنؾ الدـ ا ردنيالقياـ بعدة حمالت  -7
 طفؿ في دار  55بالتعاكف م  جمعية رجاؿ ا عماؿ ا ردنية بشراء مالبس العيد ؿ -8
 .اليتيـ العربي 
تـ تكزي  كجبات افطار لسائقي المركبات الماريف مف اماـ الفندؽ  في رمضاف المبارؾ-9

 مكظفا 16ا ردنية الياشمية كتطكع  ريةخيتـ التبرع ب سيؿ المالبس الكاردة لمييئة ال-10
 لمقياـ بذلؾ. 

 تـ استضافة مجمكعة مف ا طفاؿ المذيف يتعالجكف في مركز الحسيف لمسرطاف في عدد  -11
رحمة لعدد مف المناطؽ السياحية ا ردنية كتتضمف كافة  12مف الرحالت بمامجمكعة 

 الم اريؼ
 لشجيعيـ عم  استخداـ السيارات الكيربائية.تـ تزكيد نقاط شحف لسيارات الزكار  -12 

 تـ تزكيد عدد مف الجمعيات النسائية بمخمفات ال ابكف  عادة ت نيعة كبيعو . -13
 
 جمعية اجنحة ا مؿ ( ب

 دينار  76100ما يمتة  2022ك د بم ت  يمة التبرعات خالؿ العاـ 
  استقبمت الجمعية عددان كبيران مف طمبات لدعـ التعميـ مف طالب  ير مقتدريف كتعاني عائالتيـ

مف كض  ا ت ادم  عب. ك د تـ  بكؿ كتسديد اربعيف  سطان دراسيان بعد دراسة حالة كؿ 
طمب كالت كد مف استحقاؽ الطالب اك الطالبة ليذا الدعـ، كذلؾ بتسديد ا ساط مدارس 

كخا ة تكزعت في محافظات اربد، عجمكف، مادبا، جرش، الكرؾ كمناطؽ  كجامعات حككمية



 

 

 

ماركا كالزىكر كخربة الكىادنة كالفحيص في محافظة العا مة. كتنكعت التخ  ات التي تـ 
دعميا بيف الدراسات السياحية كادارة الفنادؽ، المحاسبة، ادارة المكارد الترا ية، التمريض، ا مف 

 لحيكية، الت ذية كىندسة المياه كالبيئة.السيبرالي، الفيزياء ا
  نفذت الجمعية برنامج تدريب كتعميـ في ميارات ركاية الق ة الترا ية كا  رية لعدد مف الشباب

العامميف في مجاؿ السياحة مف المكا   األك ر جاذبية لمسياح في المممكة. ك د تـ اختيار 
ية كالد لة في محمية كادم ـر الطبيعية المشاركيف مف البدك الذيف يقدمكف الخدمات السياح

كىـ ا ك ر احتكاكان م  السائحيف المحمييف كا جانب.  دمت الدكرة مدربة متخ  ة مف كمية 
عمكف الجامعية التطبيقية ككانت لمدة  ال ة اياـ كتـ اضافة يـك كعمؿ جمسة حكارية في 

اد فرص عمؿ لخدمة السياحة في جمعية سيدات كادم ـر لمنا شة دكر المرأة في المجتم  كايج
 المنطقة كالمساعدة في دعـ العائمة.

 كمف ضمف برامج جمعية اجنحة ا مؿ التنمكية في جنكب األردف كتحديدا 
في منطقة كادم ـر في السنكات الماضية كالتي تيدؼ ال  تمكيف المجتم  المحمي بتقديـ 

رنامج تدريب في الم ة ا نجميزية الخدمات السياحية عم  افضؿ المستكيات، فقد تـ تنفيذ ب
الخا ة بالسياحة لعدد مف سيدات جمعية  رل حكض الديسي كىي جمعية تخدـ سيدات 
المنطقة كتقكـ بمشاري  انتاجية، زراعية كسياحية، كيستقبمف زائريف كسياح مف مختمؼ 

خ  ة مف الجنسيات. تكلت جمعية اجنحة ا مؿ ىذه الدكرة التدريبية التي نفذتيا مدربة مت
 الجامعة ا ردنية فرع العقبة.

  دمت الجمعية عددان مف الكراسي المتحركة كالفرشات الطبية لسيدتيف مف ذكم ا حتياجات 
الخا ة كا مراض المزمنة في مخيـ مادبا، كما تـ تزكيد مركز بيت المقاء في مادبا 

م ا حتياجات ب جيزة عالج طبيعي. يرع  ىذا المركز عددان كبيران مف األشخاص ذك 
 الخا ة القاطنيف في مدينة مادبا كجمي  القرل المحيطة.

  امت الجمعية بمعالجة طفمة تعاني مف ضعؼ في السم  تقطف كعائمتيا في منطقة دبة 
% مف حاسة 80حانكت النائية في جنكب المممكة ك د ادل العالج اف تستعيد الطفمة 

 المطمكب. السم  بعد تركيب سماعة طبية كاعطائيا العالج
   دمت الجمعية عدد مف األسرة كالخزائف كالستائر إلحدل  رؼ  سـ الخداج في مستشف 

الممكة رانيا العبدا  في منطقة الطيبة في لكاء البتراء، كبالتعاكف م  فندؽ البتراء ماريكت 
تـ تجييز ىذه ال رفة كتزيينيا بمكحات فنية ك مت لمجمعية كتبرعات اضافة ال  كتب 

مرج الحماـ، ك د نتج عف ىذا الجيد الجماعي  – دمتيا مدرسة راىبات الكردية  اطفاؿ



 

 

 

 رفة خداج لحدي ي الك دة لكنت ب لكاف الفرح في ىذا المستشف  الذم يعاني نق ان 
 باإلمدادات كالمكارد البشرية كيخدـ حكالي سبعكف الؼ نسمة في منطقة الجنكب.

 حافظة عم  التراث الحضارم تـ ت ميمو مف  بؿ نفذت الجمعية برنامج تكعية ب ىمية الم
المخت يف في الجمعية الكطنية لممحافظة عم  البتراء. جاء ىذا المشركع بعد اعالف 

مشاركان مف الطالب التي  35اليكنسكك مدينة السمط كمك   تراث عالمي. حيث تـ اختيار 
 22يرا كير ا، ك سيدة مف جمعية سيدات ع 30عامان، ك  12 – 7تتراكح اعمارىـ بيف 

شابان كشابة مف طالب السياحة في برنامج متكامؿ نظرم كميداني لمتكعية بمكا   التراث 
الحضارم كاىمية المحافظة عمييا ككيفية الشرح عنيا لمزائريف كالسياح مف  بؿ اىؿ 
المدينة بنقؿ المعمكمة ال حيحة كتكحيد الق ص المتنا مة  بخ كص تراث المدينة 

 يرة كزكار المدينة. تـ الترتيب كالت ميـ لمبرنامج بالتعاكف م  مؤسسة اعمار لالجياؿ ال 
 السمط كالمركز ال قافي في كسط المدينة.

  كفي مجاؿ التراث الحضارم أيضان  امت الجمعية كبالتعاكف م  مؤسسة ارث ا ردف بتنفيذ
اعادة احياء مشركع تك يؽ كاعادة احياء ا رث المكسيقي، حيث تـ العمؿ عم  تك يؽ ك 

عشر ا اف مف التراث ا ردني بدات بالبحث العممي كتك يؽ الق ة لكؿ مف ىذه ا  اف 
الشعبية المتداكلة في الماضي. ك د  امت الجمعية بتك يؽ المادة العممية في كتيب 
إلستخدامو في المستقبؿ في برامج التراث الحضارم. كفي نياية المشركع  امت الجمعية 

كسيقييف محترفيف بإعادة تكزي  ىذه األ اني مكسيقيان كأدائيا مف  بؿ فر ة بالتعاكف م  م
مكسيقية في حفؿ ختامي مميز تحت رعاية سعادة رئيس الجمعية كحضكر معالي كزير 

 ال قافة كضيكؼ الجمعية كمؤسسة ارث األردف الميتميف بالنشر ال قافي الترا ي.
 بإنشاء مشركع طا ة شمسية في مركز زكار  بدعـ مف البنؾ األىمي األردني  امت الجمعية

الييداف الكا   ضمف محمية المكجب لممحيط الحيكم التي تديرىا الجمعية الممكية لحماية 
الطبيعة، كتـ بناؤه مف  بؿ الديكاف الممكي العامر لدعـ المشاري  البيئية المستدامة التي تجذب 

ر النظاـ طا ة كيربائية نظيفة بإستخداـ اشعة سياحة الم امرة كالسياحة البيئية في المممكة. يكف
الشمس بنظاـ يتماش  م  المعايير الخضراء التي تساىـ في تقميؿ مف انبعاث  از  اني 

 . CO2اكسيد الكربكف 
   كفي مجاؿ التكعية البيئية كبيدؼ نشر كتعزيز الكعي البيئي لدل الطمبة  في الحفاظ عم

، نفذت الجمعية حممة نظافة في عدد مف المكا   الطبيعة كعكس  كرة حضارية عف المكاف
الطبيعية التي تشيد زخمان سياحيان في محمية كادم ـر الطبيعية بالتعاكف م  ادارة محمية ـر 



 

 

 

طالبان مف مدرسة الممؾ طالؿ ال انكية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ  55الطبيعية كمشاركة 
 د مف اىالي الطمبة كالمشرفيف كالمتطكعيف.كال قافة العسكرية في  رية كادم ـر كعد

  دعـ بطكلة سيدة الجيؿ العاشرة لكرة القدـ التي ا يمت عم  ممعب اجنحة ا مؿ في عنجرة
 في محافظة عجمكف. كشارؾ في ىذه البطكلة فر ان رياضية مف مختمؼ مناطؽ المممكة.

  كطالبات المدارس عمؿ  يانة  لممعب اجنحة ا مؿ في عنجرة كالذم يستخدمو طالب
 المحيطة بالممعب.

  تمبية لطمب ادارة نادم السمط الرياضي، كدعمان مف الجمعية لمرياضة كرف  مستكل اداء
الالعبيف مف خالؿ مشاركاتيـ الدكلية في التدريبات كالمباريات، تـ دعـ فريؽ السمط لكرة 

 القدـ لممشاركة في دكرة تدريبية في دكلة الككيت.
 ب القكل كبطكلة الشطرنج لالتحاد ا ردني لمرياضات ال ـ كذلؾ دعمانمف دعـ بطكلة العا

الجمعية لمرياضة كخ ك ان الفئات ذكم ا حتياجات الخا ة، حيث  دمت جمعية اجنحة 
 ا مؿ الميداليات كالكؤكس لمفائزيف كالمشاركيف.

 يذه م  الجمعية تابعت الجمعية العمؿ في برنامج التكعية المركرية الذم بدات الجمعية بتنف
األردنية لمك اية مف حكادث الطرؽ منذ سنتيف بعد تجييز  اعة ايمف المعشر لمسالمة 

كاعادة ت ىيؿ الحديقة المركرية كتجييز الجمعية بمركبات تدريب  2020المركرية عاـ 
لألطفاؿ، حيث تـ تنفيذ برنامج لطالب المدارس كالجامعات في  اعة ايمف المعشر لمسالمة 

ية كايضان في الجامعات كالمدارس لمتكعية بالسالمة المركرية كاساليب ا ستخداـ المركر 
ا مف لمطرؽ مف  بؿ طا ـ الجمعية ا ردنية لمك اية مف حكادث الطرؽ كمخت يف مف 

 الجيات الرسمية كالمعيد المركرم.
  شاركت الجمعية في برنامج عالمي مف خالؿ كسائؿ التكا ؿ ا جتماعي كبث الرسائؿ

التكعكية بمشاركة شباب مف مختمؼ دكؿ العالـ لمطالبة الجيات المسؤكلة كالحككمات بسف 
التشريعات كتنفيذ العقكبات الالزمة لمحد مف المخالفات المركرية كالسرعة كالقيادة  ير 

 المسؤكلة.
  عيدت الجمعية اف تقكـ سنكيان بت ميف بيت ا طفاؿ في عنجرة في محافظة عجمكف، بالمكاد

مف ا طفاؿ كاليافعيف مف ا ناث ا يتاـ مف عمر تسعة  35مكينية كا  ذية. ي كم البيت الت
 اشير كعدد مف النزيالت في المرحمة الجامعية كالبقية في عمر الدراسة.

  دعـ نشاط طالبي في رعية القديس يكسؼ لالتيف في منطقة أدر محافظة الكرؾ تضمف
انحاء المممكة لممشاركة في انشطة ركحية تعميمية تجم  شبيبة جامعية كعاممة مف مختمؼ 

 ترفييية كترا ية.



 

 

 

  بمناسبة شير رمضاف المبارؾ ككعادة الجمعية بتقديـ الطركد ال ذائية كبمناسبة عدد مف
طرد  ذائي تحتكم عم  مكاد  ذائية كتمكينية  44ا د اء الجمعية فقد تـ تجييز كتكزي  

 مختمفة.
  طفالن كشابان مف  رل البيضا  42شير رمضاف المبارؾ بدعكة ا امت الجمعية ككعادتيا في

كعيف  مكف في لكاء البتراء لحفؿ افطار في فندؽ البتراء ماريكت. كشمؿ الحفؿ برنامج 
 ترفييي كتكزي  اليدايا لممدعكيف.

  دمت جمعية اجنحة ا مؿ دعمان لالتحاد ا ردني لرياضة ال ـ كالذم ينظـ نشاطات 
نكادم مف فئات ذكم ا عا ة  5ة مف ذكم ا حتياجات الخا ة كيضـ رياضية ليذه الفئ

السمعية. ي تي ىذا الدعـ لمساعدة النادم التزكيد في المكاد الذم يحتاجيا  ستدامتو 
 كاستدامة النشاطات الرياضية التي يقدميا لالعضاء ذكم ا حتياجات الخا ة سمعيان.

  كب  ماش كما  27اخ ا ردنية تـ تكزي  كمية بتبرع كريـ مف شركة ت ني  ا  مشة كا جك 
بدلة رجالية  امت الجمعية بتقديميا لعدد مف مراكز كالكنائس بمناسبة اعياد  300يعادؿ 
 الميالد.

  ساىمت الجمعية في فعالية كرنفاؿ ا طفاؿ الذم ا يـ في حدائؽ الحسيف في عماف كذلؾ
 طفالن. 250ف مف ا يتاـ كعددىـ بتقديـ الكجبات كاليدايا لطالب المدارس المشاركي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 الشركة العربية الدولية للفنادق
 )شركه مساهمه عامه محدوده(

  7685;;:فاكس  ;696;;:االردن تلفون  – 66669( عمان ;>;696ص ب )

 
 رقم المساهم:   السيد/السيدة 

 عدد األسهم  
 الرقم الوطني للمساهم 

 رذٍخ غٍجخ ٔثؼذ :
إعزُبدا نزؼهًٍبد االششاف ػهى رُفٍز االجشاءاد انخبصخ ثؼمذ إجًبػبد انٍٓئبد انؼبيخ نهششكبد انًغبًْخ انؼبيخ 

فً انؼبدي ٌغش يجهظ االداسِ دػٕركى نذعٕس اجزًبع انٍٓئخ انؼبيّ انفمشح ا  4ٔرؼذٌالرخ َٔص انًبدح  2017نغُخ 

ٔانًغًٕع االنكزشًَٔ ثٕاعطخ االرصبل انًشئً  2023/ 28/03انًٕافك انثالثبء ٌٕو  ظٓشيٍ  12رًبو انغبػخ 

Zoom  ًَٔٔرنك ثؼذ انزغجٍم ػهى يٕلغ انششكخ االنكزش www.aiho-jo.com  

 .ً نهًغبًٍٍْ أ يٍ ٌزى رٕكٍهٓى ثًٕجت لغًٍخ انزٕكٍم انًشفمّ ثبنذػِٕٔانزي عٍٕفش ٔعٍهخ االرصبل انًشئ

 -:جذول اعًبل انهٍئت انعبيه انعبدي

 . 12/4/2022رالٔح لشاساد اجزًبع انٍٓئخ انؼبيخ انؼبدي انغبثك ٔانزي ػمذ ثزبسٌخ  -1

ٔانزصٌٕذ ػهى انذغبثبد ٔيٍضاٍَخ  2022ػهى رمشٌش يذلمً دغبثبد انششكخ ػٍ انغُخ انًبنٍخ  نًٕافمخا -2

 ٔانًصبدلخ ػهٍٓب . 31/12/2022انششكخ ػٍ انغُخ انًُزٍٓخ ثزبسٌخ 

 ٔخطخ ػًم انششكخ انًغزمجهٍخ ٔانًصبدلخ ػهٍٓب. 2022ػهى رمشٌش يجهظ االداسح ػٍ انغُخ انًبنٍخ  انًٕافمخ -3

 %( يٍ ساط يبل انششكخ انًذفٕع2رٕصٌغ اسثبح ػهى انًغبًٍٍْ ثُغجخ )انًٕافمخ ػهى  -4

  31/12/2022إثشاء ريخ يجهظ االداسح ػٍ انغُخ انًُزٍٓخ ثزبسٌخ انًٕافمخ ػهى  -5

ٔرذذٌذ ارؼبثٓى أ رفٌٕط يجهظ  2023يذلمً دغبثبد انششكخ نؼبو  انًٕافمخ ػهى رُغٍت يجهظ االداسح ثزؼٍٍ -6

 االداسح ثزذٍذ ارؼبثٓى .

 

كًب اَّ ػًال الدكبو انفمشرٍٍ )ج( ٔ )غ( يٍ انجُذ خبيغب يٍ االجشاءاد انزُظًٍٍّ الَؼمبد اجزًبػبد انٍٓئبد انؼبيّ 

ٔ انصبدسِ ػٍ يؼبنً ٔصٌش انصُبػّ ٔانزجبسِ ٔ انزًٌٍٕ ٌذك نكم يغبْى غشح االعئهّ ٔ االعزفغبساد انكزشٍَٔب 

النكزشًَٔ انًشبس انٍٓب اػالِ نٍصبس انً انشد ػهٍٓب,ػهًب ثبٌ لجم انزبسٌخ انًذذد نالجزًبع يٍ خالل انشاثػ ا

%( يٍ االعٓى انًًثهخ فً االجزًبع ٌذك نخ غشح االعئهّ ٔ االعزفغبساد 10انًغبْى انزي ًٌهك اعًٓب الرمم ػٍ )

 خالل االجزًبع 
     وتفضهىا بقبىل فبئك االدتزاو

 َذٌى ٌىسف انًعشز

 رئٍس يجهس االدارة
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