العربية الدولية للفنادق

المساهمة العامة المحدودة

تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية
بتاريخ 1238/31/13

التقرير السنوي الثالث واالربعون

مجلس االدارة

م .نديم يوسف عيسى المعشر

رئيس مجلس االدارة

عماد يوسف عيسى المعشر

نائب رئيس مجلس االدارة

بسام فرح سليمان معايعة

عضو مجلس االدارة  /المدير العام

شركة البنك االهلي االردني

ويمثلها السيد محمد موسى داود محمد عيسى

شركة عبد الحى المجالي وشريكة

ويمثلها السيد عبد الحى عطا هللا جعفر المجالي

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

ويمثلها السيد باسم جميل عيسى المعشر

شركة مصانع االجواخ االردنية

ويمثلها السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات

شركة مركز المستثمر االردني

ويمثلها السيد اسامة نقوال اسبير مدانات

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

ويمثلها السيد شاكر نديم يوسف المعشر

شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

ويمثلها السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر

شركة الرجاء لالستثمار

ويمثلها السيد صالح رجائي صالح المعشر

شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

ويمثلها السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم
ويمثلها السيد عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان

الشركة العربية لالستثمار

حتى 2018/8/13
ثم السيد عبد الرحمن بن سلمان بن صالح الجربوع

مدققي حسابات الشركة

السادة ارنست ويونغ

المستشار القانوني للشركة

االستاذ مبدى دلل
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كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات املساهمني الكرام،،،
أرحب وزمالئي اعضاء مجلس اإلدارة بكم يف اجتماعكم السنوي ويسرنا أن نقدم الى هيئتكم
الكرمية التقرير السنوي والبيانات املالية عن السنة املنتهية بتاريخ  2018/12/31واخلطة
السنوية لعام .2019
لدى دراسة آداء فنادق اخلمس جنوم يف مدينة عمان فكان منو العرض من غرف فندقية
جديدة خالل السنوات الثالث املاضية كان اكبر من النمو يف الطلب عليها من جراء افتتاح
العديد من الفنادق اجلديدة خالل السنتني املاضيتني :فندق روتانا وبرج روتانا عرجان وفندق
فيرمونت وفندق  Wوأدت هذه الزيادة يف الغرف الفندقية الى منافسة سعرية تأثرت بها
فنادق اخلمس جنوم عامة وفنادق املجموعة التنافسية املباشرة خاصة .انخفضت ايرادات
الفنادق الفردية بحجم ارتفاع ايرادات الفنادق اجلديدة وانخفضت ربحيتها وكانت نسب
االشغال لفنادق عمان حوالي  %54فقط بينما كانت نسبة االشغال يف فندق الشركة  ،ماريوت
عمان حوالي  %72ومن املتوقع استمرار حدة املنافسة بني الفنادق حلني استقرار االوضاع.
وباملقابل  ،فقد كان عام  2018عاما متميزا لفنادق مدينة البتراء األثرية حيث ارتفعت
اعداد زوار املدينة وبشكل ملحوظ وخصوصا القادمني يف مجموعات سياحية ،تبني االرقام
االحصائية الصادرة عن وزارة السياحة واآلثار لغاية نهاية الربع الثالث من عام  2018ارتفاع
اعدادهم بحوالي  %29.2من  467484سائح عام  2017الى  603903سائح عام 2018
وارتفاع عدد الليالي السياحية من  2131614ليلة عام  2017الى  2813104ليلة وبنسبة
بلغت  %32وارتفاع معدل إقامة السائح من  4.4ليلة الى  4.7ليلة .ان هذا االرتفاع يف اعداد
القادمني نتج عنه ارتفاع معدالت االشغال واسعار بيع الغرفة الواحدة والذي ادى الى ارتفاع
مبيعات فندق الشركة احلليفة  ،شركة االعمال السياحية  ،ماريوت البتراء  ،لعام  2018بنسبة
بلغت  %26مقارنة مع عام  2017من جراء ارتفاع معدل سعر بيع الغرفة الواحدة اليومي مببلغ
 26.3دينار مما اعاد مجمل مبيعات الفندق الى مستويات عام  ، 2010والذي ادى الى ارتفاع
ربحيه الفندق بحوالي .%79
اما منطقة البحر امليت فلقد شهدت فنادقها تراجعا كبيرا عام  2018من جراء استمرارية
التراجع يف آداء السوق الروسي وادى ذلك الى التنافس احلاد بني الفنادق وتخفيض
االسعار الستقطاب مكاتب السياحة الوافدة ،والتي حتكمت يف موازين العرض والطلب ،
وخصوصا عند الربط بني املتاح للسياحة الترفيهية يف مدينة البتراء واملتاح يف منطقة البحر
امليت .مت عقد عدة اجتماعات بني مدراء فنادق البحر امليت وهيئة تنشيط السياحة و امللكية
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االردنية واتفق على تخفيض سعر التذكرة ذهابا وايابا للمجموعات السياحية كما سوف تقوم
هيئة تنشيط السياحة بدعم الكلفة الكلية للسائح الواحد وخصوصا يف ما يتعلق بالضرائب
املدفوعة تكثيف احلمالت التسويقية املوجهة للسوق الروسي .وعليه كان اثر هذا كان آداء
فندق ماريوت البحر امليت متواضعا حيث ارتفع مجمل ايراد الفندق بنسبة  %1.21مقارنة مع
 2017ومع االرتفاع يف الكلفة التشغيلية انخفض مجمل ايراد الفندق بنسبة .%18.1
حققت شركتنا ارباحا بلغت  465.990دينار عام  2018كما بلغت االرباح املدورة 3.361.947
دينار ولكنه يحظر التصرف مببلغ  4.141.007دينار من االرباح املدورة كما يف  31كانون اول
 2018والذي ميثل صايف الرصيد السالب من احتياطي القيمة العادلة وحصة الشركة من
احتياطي القيمة العادلة الستثمارات الشركات احلليفة .واستنادا الى النتائج التي حققتها
الشركة والشركات احلليفة فسوف يتقدم مجلس االدارة من هيئتكم الكرمية بتوصية لتوزيع
ارباحا على املساهمني تبلغ  1.92مليون دينار اي ما يعادل  %6من راس املال املدفوع والبالغ
 32مليون دينار يتم تغطيتها من االرباح املدورة بعد اجراء مناقلة قيمتها  5مليون دينار من
االحتياطي االختياري الى االرباح املدورة .
حضرات املساهمني الكرام،،،
ارجو ان اكرر شكري وشكر زمالئي اعضاء مجلس االدارة لكم جميعا لدعمكم املستمر
وثقتكم الغالية ،فلكم جميعا كل التحية والتقدير  .وأما إدارات وموظفي الشركة والفندق
فكان لعطائهم وجهودهم املباركة األداة الرئيسية لتنفيذ اخلطط والبرامج التي يقرها مجلس
اإلدارة ،فلهم جميعا كل التقدير.
وفقنا اهلل جميعا يف خدمة األردن وإقتصاده الوطني يف ظل صاحب اجلاللة الهاشمية امللك
عبد اهلل الثاني بن احلسني املعظم.
واهلل ولي التوفيق ،،،
رئيس مجلس اإلدارة
ندمي يوسف املعشر
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تقرير مجلس اإلدارة السنوي االربعون

عن أعمال الشركة لعام  2018والخطة المستقبلية لعام 2019
حضرات السادة المساهمين ،،،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم في إجتماعكم السنوي العادي وأن يقدم لكم تقريره والبيانات المالية

للسنة المنتهية بتاريخ  2018/12/31حيث عقد مجلس االدارة خالل عام  2018ستة اجتماعات .
 -1وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي وعدد

الموظفين في كل منها .
أ-

تمتلك الشركة فندق ماريوت عمان والذي تم إفتتاحه عام  1982وتديره مؤسسة ماريوت العالمية

بموجب عقد إدارة موقع خالل عام  1976والذي تم تعديله عدة مرات خالل كان اخرها خالل عام

 2014و يسري مفعول عقد االدارة حتى عام  . 2041كما 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  18الطابق الرابع هاتف
 5661416فاكس . 5662930

ج -يبلغ عدد موظفي الشركة بنهاية عام  )367 ( 2018موظفا

د -يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة للسنه المنتهيه في  31كانون االول  2018بالدينار
االردني كما يلي-:

االستثمار في الممتلكات والمعدات -:
 -الكلفة التاريخية

 ينزل مجمع اإلستهالك -صافي القيمة الدفترية

ٍ
اإلستثمار في الشركات الحليفة

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

اإلستثمار الراسمالي للشركة
مجموع ٍ

:

40.752.133

:

15.291.333

:

5.962.071

:

:

:

)(25.460.800
49.918.942

71.172.346

 -2وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطاتها

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

وهي:
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وصف للشركات الحليفة وطبيعة عملها :
إسم الشركة
مركز المستثمر األردني م.خ.م
األعمال السياحية م .خ.م
الشواطئ للفنادق والمنتجعات
السياحية

الدولية للفنادق واألسواق
التجارية م.ع.م

ستوديو التصاميم الداخلية م .م
العربية الدولية العقارية م .م

النشاط الرئيسي للشركة

نسبة التملك

اإلستثمار والتداول في األسهم والسندات

% 49.342

واالستثمارات العقارية

% 35.516

فندق ماريوت البحر الميت وفندق ماريوت البتراء

% 30.926

االستثمار في األراضي والعقارات

% 26.910

فندق شيراتون عمان

%25.000

التصميم الداخلي

%42.353

االستثمار في األراضي والعقارات

شركة األعمال السياحية :عنوانها ( عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  18هاتف
 5662191فاكس  5673616ص ب  – 940576عمان  11194االردن)

تملك الشركة بالكامل فندقي ماريوت البحر الميت بسعة غرف فندقية تبلغ ( )264غرفة وجناح

وفندق ماريوت البتراء وبسعة غرف تبلغ ( 100غرفة ) .تبلغ مساهمـة العـربية الدولـ ـية للفنادق

( )%35.516من رأس مال شركة االعمال السياحية البالغ ( )50مليون دينار وقد بلغ عدد
موظفي الشركة ( )482موظفا .
الدولية للفنادق واألسواق التجارية م  .ع  .م( :.عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة
 18هاتف  5604731فاكس  5680105ص ب  – 942175عمان  11194االردن)

تمتلك الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية م.ع.م .فندق شيراتون عمان بالكامل وبسعة فندقية

تبلغ ( )268غرفة وجناح  .تبلغ مساهمة العربية الدولية للفنادق ( )%26.910من رأس مال

الشركة البالغ ( )43.2مليون دينار .يبلغ عدد موظفي الشركة ( )344موظفا .
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شركة مركز المستثمر األردني ( :عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  18هاتف
 5662194فاكس  5662195ص ب  – 940576عمان  1114االردن )

تختص شركة مركز المستثمر االردني في اإلستثمار في األسهم والسندات والعقارات التجارية .تبلغ

مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق (  ) %49.342من رأس مال شركة مركز المستثمر

األردني البالغ ( )25مليون دينار ويبلغ عدد موظفي الشركة ( )7موظفا .راسمالها المدفوع والبالغ

( )25مليون دينار.

شركة ستوديو التصاميم الداخلية ( :عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  18هاتف
 5681873فاكس  5681874ص ب  – 941676عمان  11194االردن )

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

المستمرة .تبلغ مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق ( )% 25من رأس مال شركة التصاميم
الداخلية البالغ ( )200ألف دينار ويبلغ عدد موظفين الشركة ( )24موظفا .
شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية ( :ص ب – 940576عمان  11194االردن)

تمتلك شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية حوالي  15.5دونم على الشاطئ الشمالي
لمدينة العقبة  .تبلغ نسبة مسـاهمة الشـركة العربية الدولية للفنادق ( )% 30.926في رأس مال

الشركة البالغ ( )10مليون 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  941676عمان  11194االردن)
تمتلك الشركة العربية الدولية العقارية قطعة ارض في منطقة برما (دبين) تبلغ مساحتها االجمالية
حوالي  67دونم  ,وارض بمنطقة الدوار الرابع بمساحة  2.2دونم  .تبلغ نسبة مساهمة الشركة
العربية الدولية للفنادق ( )% 42.353في راس مال الشركة البالغ ( ) 3.6مليون دينار  .واليوجد
كادر يعمل في الشركة وانما تدار من قبل موظفي الشركة العربية الدولية للفنادق .
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 -3بيان 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 1950

مدنية 1974

رئيس

مجلس
اإلدارة

جامعة ستانفورد

االردنية

بكالوريس هندسة
معمارية 1973
جامعة ليدز

السيد عماد يوسف عيسى المعشر

مواليد العام 1957

نائب رئيس

مجلس

ماجيستير ادارة

األردنية

االدارة

اعمال دولية1981
بكالوريس اقتصاد
1979

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  1981ولتاريخة

* رئيس مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية

*نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق
التجارية

*عضو مجلس ادارة البنك االهلي االردني

شركة البنك االهلي االردني
ويمثلها

السيد محمد موسى داود

بكالوريس في
عضو

مجلس إدارة

االردنية

الرياضيات وادارة

االعمال

ويمثلها

السيد عبد الحى عطا هللا جعفر

عضو

مجلس إدارة

األردنية

المجالي

القوات المسلحة
االردنية

1952- 1947

مواليد العام 1928

شركة مصانع االجواخ االردنية

ويمثلها

السيد سمير عودة هللا دخل هللا
علمات

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 2015-1978

مواليد 1956

شركة عبد الحى المجالي وشريكه

الرئيس التنفيذي  /المدير العام – البنك االهلي االردني منذ 2015

عضو

مجلس إدارة

القوات المسلحة االردنية 1952- 1947

عمل في مجال التجارة

قنصل مملكة ماليزيا االتحادية منذ  1978ولتاريخة

مدير عام مؤسسة النادر العالمية للتجارة
رئيس جمعية ابناء الجنوب

* مدير عام شركة مصانع االجواخ االردنية

االردنية

بكالوريس محاسبة
1976

*عضو مجلس ادارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

*عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية

* سابا وشركاهم من  1963حتى 1964

مواليد العام 1942

* مدقق حسابات قانوني
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مساعد مدير عام شركة رانكو لالستثمارات المتعددة منذ العام

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
ويمثلها

السيد شاكر نديم يوسف المعشر

 2012/03ولتاريخة

عضو

مجلس إدارة

االردنية

بكالوريس عالقات
عامة واقتصاد
2011

مواليد العام 1987

مدير تطوير اداري – شركة  MiNeedsمن  2011/03الى
2012/02

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

* رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة المتصدرة لالعمال والمشاريع

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

ويمثلها

السيد باسم جميل عيسى المعشر

*نائب رئيس مجلس ادارة شركة عبجي للمواد االستهالكية

عضو

مجلس إدارة

االردنية

بكالوريس إدارة
اعمال

* نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة واالوراق

المالية

1979

مواليد العام 1958

* رئيس مجلس ادارة شركة هنكل االردن

*عضو مجلس االدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

*عضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية

* مدير رئيسي – ادارة االستثمار منذ العام  2005ولتاريخة /
الشركة العربية االستثمار

ويمثلها
السيد عبد العظيم بن عبد هللا بن
سويدان
مواليد العام 1966

عضو

مجلس إدارة

السعودية

بكالوريس محاسبة

جامعة الملك سعود
بالرياض
1990

حتى 2018/8/13

الشركة العربية االستثمار

ويمثلها
السيد عبد الرحمن بن سلمان بن
صالح الجربوع
مواليد العام 1982

الشركة العربية لالستثمار – الرياض – المملكة العربية السعودية

* مصرف الراجحي الرياض  /مدير إدارة تمويل الشركات
2005 -2002

*صندوق التنمية الصناعية السعودي – الرياض

مستشار ائتمان  /ادارة المشاريع 2002 - 1994

*شركة االتصاالت السعودية

محاسب  /إدارة العقود والمناقصات 1994 - 1990

عضو

مجلس إدارة

ماجستير في العلوم

*مساعد مدير – االستثمار /الشركة العربية لالستثمار منذ 2017/11

من جامعة فوريدا

من  2016/10حتى 2017/10

المالية 2016/5

السعودية

اتالنتك

ماجستير في ادارة

المخاطر 2016/5
من جامعة فوريدا
اتالنتك

بكالوريس إدارة

اعمال في المالية
والمحاسبة

 2014/12من

جامعة السال –
الواليات المتحدة
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* محلل مالي شركة البالد المالية  /المملكة العربية السعودية

*محلل استثمار شركة نيوهوب  /الواليات المتحدة

من  2015/01حتة 2016/5

* محلل مالي متدرب شركة بلومبيرغ المالية  /الوواليات المتحدة

من  2015/8حتى 2016/4

مدير عام الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية منذ العام 2001

شركة مركز المستثمر االردني
ويمثلها

السيد اسامة نقوال اسبير مدانات

مواليد العام 1951

عضو

مجلس إدارة

ماجيستير هندسة

االردنية

مدنية 1986

بكالوريس هندسية
مدنية 1973

مدير تنقيذي في شركة االتحاد الدولي الدارة المشاريع 2001- 1998

مدير مصانع الشركة المتحدة للحديد والصلب 1998-1996

عميد مهندس – رئيس قسم الدراسات والتصميم – مديرية سالح
الهندسة الملكية 1995-1973

*عضو مجلس إدارة شركة التامين العربية االردن

*عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
شركة

الجاهزة

الزي

لصناعة

األلبسة

ويمثلها

عضو

مجلس إدارة

األردنية

السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

ماجستير تسويق

ومحاسبة 1985
بكالوريس هندسة

مواليد العام 1962

ويمثلها

السيد صالح رجائي صالح المعشر

ولتاريخة

*عضو مجلس شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

صناعية 1982

ماجيستير علم نفس
شركة الرجاء لالستثمار

مدير عام شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة منذ العام 1991

عضو

مجلس إدارة

 2012جامعة هيل

االردنية

مواليد العام 1974

الواليات المتحدة
بكالوريس حقوق
1998
جامعة الزيتونة

رئيس هيئة المديرين  /شركة الوادي االخضر االولى االستثمارية

االردنية منذ 2008/11/1

نائب المدير العام  /الشركة االهلية للمراكز التجارية

من  2000/4/1حتى 2008/5/01

*عضو مجلس شركة مصانع االجواخ االردنية
اعتبا ار من 2017/12/13
*مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية  2013/10ولتاريخة

شركة النبيل للتجارة وإدارة

االستثمارات
و يمثلها

السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر

عضو

مجلس إدارة

بكالوريس اقتصاد
االردنية

جامعة نورثوست

شيكاغو 2001

مواليد العام1979

*مدير دائرة االبحاث والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق 2008/9
حتى 2013/10

*محلل مالي  -شركة ارنست ويونغ لالستثمار العقاري دبي االمارات

العربية المتحدة منذ  2005/05حتى 2008/08
*مدير دائرة االبحاث والتطوير  2003/01حتى  2005/05الشركة
العربية الدولية للفنادق

مدير عام الشركة العربية الدولية للفنادق منذ العام 2003

السيد بسام فرح سليمان معايعه

مواليد العام 1947

مدير عام شركة االعمال السياحية منذ العام  1996ولتاريخة

عضو

مجلس إدارة

بكالوريس علوم

المدير العام

االردنية

كمبوتر

المدير

األردنية

بكالوريوس محاسبة

شاعر وشركاة لالستشارات مدير شريك 1976-1996

الجمعية العلمية الملكية 1976-1975

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

المدير المالي /العربية الدولية للفنادق منذ العام  2003ولتاريخة
مساعد المدير المالي  /فندق الفور سيزنز االردن 2003- 2002

السيد وائل حزبون عيسى حزبون

مواليد العام 1964

المالي

1986
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فندق ماريوت عمان

مشرف قسم المحاسبة 2002- 1991

مشرف قسم التدققيق الداخلي 1991 – 1986

 -4بيان بأسماء كبار مالكي االسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد االسهم المملوكة لكل منهم
اذا كانت الملكية تشكل ما نسبته  % 5فاكثر مقارنة مع السنة السابقة :
2018
عدد االسهم

االسم

نديم يوسف المعشر
عماد يوسف المعشر
شركة مصانع االجواخ

األردنية

الشركة العربية لالستثمار
شركة ZI & IME LTD
المجموع

7.463.451

2017
%

عدد االسهم

% 23.323

7.363.451

%

% 23.010

4.691.263

%14.660

4.691.263

% 14.660

3.400.000

% 10.625

3.400.000

% 10.625

2.674.985

% 8.359

2.674.985

% 8.359

2.054.396

% 6.420

2.054.396

% 6.420

20.284.095

63.387

20.184.095

% 63.075

-5الوضع 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

292

انتركونتيننتال

440

لوغراند

319

كمبينسكي

278

شيراتون

268

كراون بال از

282

ميلينيوم

176

حياه عمان

311

المجموع

2366

ب  -بلغت نسب اإلشغال ومعدل سعر بيع الغرفة للفنادق ضمن المجموعة التنافسية لعام  2017ما يلي:
معدل سعر الغرفة

إسم الفندق

نسبة اإلشغال

فندق عمان – ماريوت

% 71.834

90.235

معدل المجموعة التنافسية

% 48.603

91.593
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(دينار)

 -6درجة االعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين ( محليا وخارجيا) في حال كون

ذلك يشكل ( )%10فاكثر من اجمالي المشتريات و/او المبيعات او االيرادات على التوالي

ال يوجد اعتماد على موردين محليين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون ( )%10فأكثر
من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.
 -7وصف 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 2019

 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 .2041

 -8وصف 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 امعايير 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  2016وتم التشغيل
النهائي بالربع الثالث من العام  2018وقد 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 . 2024
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 -9الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم وبرامج التاهيل والتدريب
لموظفي الشركة : :

الهيئة العامة

مجلس االدارة

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق

لجنة إدارة المخاطر

المدير العام

إدارة فندق ماريوت
عمان

إدارة المشتريات

لجنة الترشيحات
والمكافاءات

التدقيق الداخلي

الدائرة المالية

الدائرة الفنية

يعمل في الشركة والفندق (  ) 367موظفا موزعة مؤهالتهم كما هو موضح أدناه-:

المستوى التعليمي

عدد الموظفين

جامعي

127

دبلوم

39

ثانوي

201

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  ) 437 ( 2018دورة
تدريبية حضرها ( )6808موظفا ،وبما مجموعه حوالي ( )20020ساعة تدريبية.
توزعت الدورات التدريبية لموظفي الشركة على ما يلي:
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عدد

نوع الدورة التدريبية

عدد الساعات

عدد الموظفين

الدورات

التدريبية التراكمي

التراكمي

الخدمة والضيافة

65

3618

1012

اإلدارة

32

1085

715

المبيعات

18

801

374

االمن والحماية

150

5996

1700

الشراب والطعام

120

4850

1982

النظافة و الصيانة

45

1670

815

دورات موظفين جدد

7

2000

210

437

20020

6808

المجموع

ومن الجدير ذكره أن فندق الشركة ماريوت عمان مضى على افتتاحه  36عاما حيث استقبل اول

ضيوفه في  26كانون ثاني  1982ويبين 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  1982ولغاية نهاية كانون ثاني 2018
ملخص ستة 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
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خالل  36عاما

المعدل السنوي

9923

263

208497

5646

341833

9215

290

8

2168

66

56354

1207

10213

271

210665

5712

398187

10423

16762

481

 -10وصف 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  2006بإضافة 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 ( )%49.342من 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.

 -11اإلنجازات 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

2014

نسبة اإلشغال %

%70.95

معدل سعر بيع
الغرفة  /دينار

98,05

2016

2015
% 70.37

90,20

18

2017

% 75.34

% 69.51

96.70

92.27

2018
71.834
%

90.235

96.7

90.2

85.05
70.95

75.34

70.37

92.27

90.24
71.834

69.51

100
90
80

70
60
50
40
30

2015

2014

2016

نسبة االشغال %

2018

2017
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معدل سعر بيع الغرفة (دينار)

ب -ارتفعت نسب االشغال من  % 69.51خالل العام  2017إلى  % 71.834خالل العام 2018
وانخفض سعر بيع الغرفة الواحدة من  92.27دينار خالل العام  2017الى 90.235

دينا ار خالل عام  . 2018وارتفع مجمل االيراد من 11.077مليون دينار خالل
عام  2017إلى  11.144مليون دينار عام : 2018
السنة

مجمل ايراد فندق الشركة
( مليون دينار)

صافي ايراد فندق الشركة
(مليون دينار)

2014

12,254

3,284

2015

10.917

2,998

2016

12.498

3.369

2017

11.077

3.008

2018

11.144

2.837
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

2014
2015
2016
2017
2018
 3,283,81 2,998,05 3,368,55 3,008,45 2,836,58صافي ايراد الفندق
 12,253,8 10,916,6 12,498,2 11,077,2 11,143,7اجمالي ايراد الفندق
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اتواو
سنوسن
خمس
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عن عن
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لمدة ال
لمدة ال
وذلكوذلك
الشركة ،
الشركة ،
قبل قبل
من من
المصدرة
المصدرة
المالية
المالية
االوراق
االوراق
اسعار
اسعار
و و

ذلك :
ذلك :
امكنامكن
بيانيا ما
بيانيا ما
وتمثيلها
وتمثيلها
اقل اقل
ايهماايهما
الشركة
الشركة
تاسيس
تاسيس

ينية أو
عة ،إن
باحرباح
الشركةاالرواال
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الج الج
يبينيبين
كانتينيةع أو
كانت ع
الموز إن
الموزعة،
الشركة و
حققتها
الخسائر)
باحر (
أدناه األ

الشركة:
من من
المصدرة
المالية
األوراق
إغالق
أسعار
الماضيةو  ،و
الخمس
اتوات
السنوالسن
خاللخالل
نقدية،
الشركة:
المصدرة
المالية
األوراق
إغالق
أسعار
الماضية ،
الخمس
نقدية،
البيانالبيان
المالالمال
رأس رأس
األرباح
صافيرباح
صافي األ
النقدية
النقدية
األرباح
نسبةرباح
نسبة األ
عة %
الموز%
الموزعة
النقدية
النقدية
االرباح
قيمةرباح
قيمة اال
بالدينار
بالدينار
الموزعة/
الموزعة/

حقوقحقوق
صافي
صافي
المساهمين
المساهمين

السهمالسهم
إغالقإغالق
سعرسعر
ديناردينار
السوقيه /
السوقيه /

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2018
2018

2017
2017

32.000.000
32.000.00032.000.000
32.000.00032.000.000
32.000.00032.000.000
32.000.00032.000.000
32.000.000
465.990
465.990 1.236.708
1.236.708 2.931.728
2.931.728 1,960,713
1,960,713 2,547,993
2,547,993
% 8% 8

% 8% 8

% 8% 8

%6.0
%6.0

% 6.5
% 6.5

1.920.000
1.920.000 2.080.000
2.080.000 2,560,000
2,560,000 2,560,000
2,560,000 2,560,000
2,560,000
55.865.633
55.865.63358.733.616
58.733.61661.116.705
61.116.70561.374.149
61.374.14962.354.044
62.354.044
1.670
1.670

1.310
1.310

1.350
1.350

0.950
0.950

1.180
1.180

35003500
Thousands

25002500
20002000
15001500
10001000
500 500
20142014

20152015

20162016

20172017

20182018

0

0

دينار()دينار)
االرباح
االرباح (
465,990
465,990 1,236,708
1,236,708 2,931,728
2,931,728 1,960,713
1,960,713 2,547,993
2,547,993
الموزعة
الموزعة
النقديةالنقدية
االرباح
1,920,000االرباح
1,920,000 2,080,000
2,080,000 2,560,000
2,560,000 2,560,000
2,560,000 2,560,000
2,560,000
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Thousands

30003000

بلغتقحقوق
االردني:
بالدينارني:
بالدينار االرد
كما يلي
الماضيةيلي
الماضية كما
الخمسالخمس
السنوات
منوات
سنةالسن
كل من
نهايةسنة
نهاية كل
المساهمين في
المساهمين في
بلغت حقو
البيان البيان
رأس المال
رأس المال

20142014

20152015

20172017

20162016

20182018

32,000,000
32,000,000 32,000,000
32,000,000 32,000,000
32,000,000 32,000,000
32,000,000 32.000.000
32.000.000

3,644,693
اإلصداراإلصدار 3,644,693
عالوة عالوة

3,644,693
3,644,693

3,644,693
3,644,693

3,644,693
3,644,693

3,644,693
3,644,693

7,788,445
اجبارياجباري 7,788,445
إحتياطيإحتياطي

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

13,000,000
13,000,000 14,000,000
14,000,000 14,000,000
14,000,000 16,000,000
16,000,000 16.000.000
إختياريإختياري 16.000.000
احتياطياحتياطي
احتياطي القيمة
احتياطي القيمة
وحصة وحصة
العادلة العادلة
الشركة من
الشركة من
احتياطي القيمة
)810,016
)810,016
(
احتياطي القيمة (
العادلة من
العادلة من
استثمارات
استثمارات
شركات حليفة
شركات حليفة
مدورة مدورة
أرباح أرباح

3,730,922
3,730,922

مجموع حقوق
مجموع حقوق
المساهمين
المساهمين
ارباح معدة
ارباح معدة
2,560,000
2,560,000
للتوزيعللتوزيع
السوقيهالسوقيه
القيمة القيمة
1,6701,670
للسهم للسهم

62,354,044
62,354,044

)4.141.007
)4.141.007
(
( )2.887.037
)2.887.037
(
( )1.827.237
)1.827.237
(
( )1,198,065
)1,198,065
(
(

2,927,521
2,927,521

5.299.249
5.299.249

3.975.957
3.975.957

3.361.947
3.361.947

55.865.633
55.865.633 58.733.616
58.733.616 61.116.705
61.116.705 61,374,149
61,374,149
2,560,000
2,560,000

2.560.000
2.560.000

2.080.000
2.080.000

1.920.000
1.920.000

1.3101.310

1.3501.350

1.1801.180

0.9500.950

Thousands

2,500 2,500
2,080 2,080
1,920 1,920
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000

500 500
0
2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
للتوزيع للتوزيع
أرباح معدة
أرباح معدة
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0

Thousands

2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560

3,000 3,000

 -14تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية :
ا -مجموعة من النسب المالية التي تبين المركز المالي للشركة -:
البيان

2014

2015

2016

2017

2018

رأس المال

32,000,000

32,000,000

32,000,000

32.000.000

32.000.000

مجموع الموجودات

77,809,698

75,158,316

76.609.437

80.361.577

76.095.209

مجموع المطلوبات

15,455,654

13,784,167

15.492.732

21.627.961

20.229.576

حقوق المساهمين

62,354,044

61,374,149

61.116.705

58.733.616

55.865.633

صافي االرباح  /بعد
الضريبة

2,547,993

1,960,713

2.931.728

1.236.708

465.990

مبيعات فندق الشركة

12,253,895

10,916,644

12.498.249

11.077.223

11.143.794

تكلفة تشغيل فندق الشركة

8,970,083

7,918,586

9.129.699

8.068.771

8.307.211

العائد على راس المال

% 7,97

% 6,13

% 9.162

% 3.865

% 1.456

العائد على الموجودات

% 3,28

% 2,61

% 3.827

% 1.539

% 0.612

العائد على حقوق
المساهمين

% 4,07

% 3,20

% 4.797

% 2.106

% 0.834

هامش الربح

% 20,79

% 17,96

% 26.952

% 27.159

% 4.182

حقوق المساهمين على
رأس المال

% 194,86

% 191,79

% 190.990

% 183.543

% 174.580

كلفة المبيعات على المبيعات

% 73,20

% 72,54

% 73.048

% 72.841

% 74.546

ب  -تقوم شركة ماريوت العالمية بإدارة وتشغيل فندق الشركة بموجب إتفاقية إدارة سارية المفعول حتى عام
 .2041بلغت أتعاب اإلدارة والرسوم للسنوات  2018 – 2014كما هو موضح أدناه (بالدينار االردني):
البيان

2014

2015

2016

2017

2018

رسم اإلدارة

505,104

478,673

528.846

417.104

403.800

رسم التسويق الدولي

144,183

136,458

144.903

128.500

133.726

689,287

615,131

673.749

545.604

537.526

مجموع رسوم
الماريوت الدولية
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ج  -نبين ادناة حركة بند الممتلكات والمنشأت والمعدات:
دينار أردني

البيان
القيمة الدفترية كما في 2018/1/1

14.003.563

االضافات في االبنية والمعدات واالراضي

2.245.664

تحويل من مشاريع قيد التنفيذ

260.930

مخصص إستهالك عام 2018

()1.218.824

مجموع الممتلكات والمعدات كما في 2018/12/31

15.291.333

د -بلغت قيمة الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل االخر واستثمارات بالقيمة المطفاة
واالستثمارات في شركات حليفة ( )55.881.013بنهاية عام .2018

ه– بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام  )58.733.616( 2017دينار مقارنة مع

( )55.865.633دينار بنهاية عام  2018وبيان التغيركما يلي-:
مجموع حقوق المساهمين كما في 2018/1/1

58,733,616

االرباح الموزعة عن العام 2017

()2.080.000
()787.983

مجموع الدخل الشامل

مجموع حقوق المساهمين كما في 2018/12/31

55.865.633

وفي ما يلي حركة بند االرباح المدورة-:
رصيد األرباح المدورة في 2018/01/01
ارباح عام 2018

3,975,957
465.990

تحويل من االحتياطي االختياري

1.000.000

توزيعات ارباح عن عام 2017

()2.080.000

رصيد األرباح المدورة كما في 2018/12/31
العائد لمساهمي الشركة
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3.361.947

و -القروض واسناد القرض:
كما في 2018/12/31

كما في 2017/12/31

قروض تستحق خالل عام

2.193.310

1.862.444

قروض طويلة األجل

4.886.611

6.713.527

أسناد قرض

10.000.000

10.000.000

17.079.921

18.675.971

البيان

مجموع القروض واسناد
القرض

ز -بلغت القيمة الدفترية لإلستثمارات في الشركات الحليفة (  )49.918.942عام 2018
 -15التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة  ،والخطة

المستقبلية للشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة :

* االنتهاء من تحديث مدخل جديد للفندق يساعد في الحد من االختناق المروري في المنطقة
ومن المتوقع االنتهاء من المشروع بنهاية الربع االول من العام .2019

* انهاء كافة اعمال المركز الصحي الجديد المتكون من منطقة استقبال ومنطقة تبديل المالبس
والسونا والبخار والصالة الرياضية والبركة الداخلية والجاكوزي وغرف االستراحة المدفأة وذلك

بنهاية الربع االول من العام . 2019

* البدء باعمال بتحديث غرف الفندق بنهاية خالل الربع االخير من العام  2019ومن

المتوقع االنتهاء من المشروع بنهاية العام . 2020
* تحديث البركة الخارجية والساحات التابعة لها .

* تحديث مصاعد النزالء .

* اعادة تصميم الشاليهات الخارجية لبناء اجنحة اضافية للفندق ،
توقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة

تقوم ادارة فندق ماريوت عمان بدراسات للسوق المحلي والعالمي وطرق تحسين االيرادات
وحسب الخطة الموضوعة للعام  2019سترتفع نسب االشغال لتصبح  % 73.68خالل

العام  2019من  % 71.834خالل العام  ، 2018مما يرفع االيرادات التوقعة من

 11.144مليون دينار خالل العام  2018الى  11.788مليون دينار خالل العام 2019
ويبين الجدول ادناه
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توقعات االرباح والخسائر للشركة للسنة المنتهيه في  31كانون االول :2019

البيان

بالدينار االردني

ايرادات تشغيل فندق ماريوت عمان

 11.8مليون دينار

مجمل ايراد االدارة العامة

 1.92مليون دينار

مجمل االيراد المجمع

 13.72مليون دينار

مجمل مصاريف الفندق

 9.1مليون دينار

مجمل مصاريف االدارة العامة

 0.815مليون دينار

مجموع المصاريف

 9.9مليون دينار

ربح قبل الضريبة

 3.8مليون دينار

صافي االرباح بعد مخصص ضريبة الدخل

 1.53مليون دينار

 – 16مقدار 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 882
لتدقيق حسابات الشركة للعام . 2018

* بلغت أتعاب التدقيق للشركة خالل العام  5,250 ( 2018دينار ) واتعاب تدقيق فندق الشركة

ماريوت عمان خالل العام  8,400 ( 2018دينار ) .

* بلغت اتعاب المستشار القانوني للشركة خالل العام  4,500( 2018دينار) واتعاب

المستشار القانوني لدى فندق الشركة ماريوت عمان خالل العام  2,400 ( 2018دينار ).
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 – 17بيان 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 :

2018
االسم

نديم يوسف عيسى المعشر
عماد يوسف عيسى المعشر
اسامة نقوال المدانات

ممثل شركة مركز المستثمر االردني
سمير عودة هللا دخل هللا علمات

ممثل شركة مصانع االجواخ االردنية
باسم جميل عيسى المعشر ممثل

شركة سهيل جميل المعشر وإخوانة
صالح رجائي صالح المعشر

ممثل شركة الرجاء لالستثمار
قسطندي فؤاد يغنم

ممثل شركة الزي لصناعة االلبسة
الجاهزة
عبد الحي عطا هللا المجالي

المنصب

رئيس

الجنسية

عدد االسهم
التمثيلية

2017
عدد االسهم
الشخصية

عدد االسهم التمثيلية

عدد االسهم
الشخصية

االردنية

7.463.451

7.363.451

نائب رئيس

االردنية

4.691.263

4.691.263

عضو

االردنية

25.820

عضو

االردنية

3.400.000

المجلس
المجلس

26.000

25.820

26.000

3.400.000

عضو

االردنية

15.742

2.764

15.742

2.764

عضو

االردنية

3.946

2.821

3.946

2.821

عضو

االردنية

1.600

عضو

االردنية

8.053

1.600
3.922

8.053

3.922

ممثل شركة عبد الحى المجالي وشريكة
ابراهيم نبيل يوسف المعشر ممثل شركة

عضو

االردنية

1.189.637

1.129.551

1.189.637

1.129.551

النبيل للتجاره وإدارة االستثمارات

شاكر نديم يوسف المعشر ممثل

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
محمد موسى داود ممثل

شركة البنك االهلي االردني
عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان
حتى 2018/8/13
ثم عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع
ممثل الشركة العربية لالستثمار
بسام فرح سليمان معايعة
وائل حزبون عيسى حزبون

عضو

االردنية

765.636

عضو

االردنية

809.389

809.389

عضو

االردنية

2.674.985

2.674.985

عضو /

المدير العام
المدير
المالي

االردنية

181.850

241.688

23.200
-

االردنية
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-

181.850

23.200
-

-

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

2018

2017

االردنية

59.800

59,800

5.000

5,000
-

االسم

الصلة

نديم يوسف عيسى المعشر

زوجة

رانيا عيسى مبدا دلل

عماد يوسف عيسى المعشر

زوجة

ندين وديع خليل هلسة

االردنية

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

-

-

زوجة

رسمية شعبان اسحق ياخوت

االردنية

-

-

زوجة

ابتسام بنت فوزان الحماد

السعودية

-

-

ابنه

جوان

السعودية

-

-

ابن

بندر

السعودية

-

-

زوجة

دينا رجائي حليم السلفيتي

االردنية

-

-

ابنه

ياسمين

االردنية

-

-

ابن

طالل

االردنية

-

-

ابنه

نور

االردنية

-

-

االردنية

-

-

محمد موسى داود

زوجة

دالل علي محمد كيلو

االردنية

-

-

عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان

-

السعودية

-

-

بسام فرح سليمان معايعة

زوجة

عائدة فؤاد عواد منصور

االردنية

1.645

1,645

زوجة

هالة هاني سابا العكشة

االردنية

-

-

ابن

نديم

االردنية

-

-

ابنة

جود

االردنية

-

-

ابن

كريم

االردنية

-

-

زوجة

رانية وديع توفيق برغوث

االردنية

-

-

باسم جميل عيسى المعشر
سمير عودة هللا دخل هللا علمات

صالح رجائي صالح المعشر

قسطندي فؤاد يغنم

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي
عبد الرحمن بن سلمان
بن صالح الجربوع

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

االسم

عدد االسهم

عدد االسهم

شاكر نديم يوسف المعشر

اسامة نقوال اسبير المدانات

وائل حزبون عيسى حزبون

-
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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

نديم يوسف عيسى المعشر
عماد يوسف عيسى المعشر
اسامة نقوال اسبير مدانات
سمير عودة هللا دخل هللا علمات
باسم جميل عيسى المعشر

عدد اسهم الشركة

عدد اسهم الشركة

الشركات المسيطر عليها

المسيطر عليها

المسيطر عليها

خالل العام

في

في

الشركة المصدرة عام

الشركة المصدرة عام

2018

2017

رئيس المجلس

شركة رانكو لالستثمارات

765.636

241.688

نائب رئيس المجلس

معشر لالستثمارات

112.000

112,000

المنصب

والتجارة
عضو
عضو
عضو

صالح رجائي صالح المعشر
قسطندي فؤاد يغنم

عضو

السيد ابراهيم يوسف المعشر

عضو
عضو

شاكر نديم يوسف المعشر

عضو

محمد موسى داود

عضو

عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان
حتى 2018/8/13

عضو

عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع
ال
ثم عبد

عضو

ثم عبد ال

بسام فرح سليمان معايعة
وائل حزبون عيسى حزبون

سهيل جميل المعشر

15,742

15.742

واخوانه
عضو

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

المتعددة

شركة عبد الحى المجالي
وشريكة

شركة النبيل للتجارة وإدارة
االستثمارات

8.053
1.189.637

8,053
1,189,637

عضو /المدير العام
المدير المالي

*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
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 -18المزايا 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 :

االسم
نديم يوسف عيسى المعشر

اجور واتعاب

مكافأت

ورواتب

وغيرة

155.000

بدل تنقالت

اخرى

داخل المملكة

المجموع

5.000

9.600

169.600

عماد يوسف عيسى المعشر

5.000

9.600

14.600

اسامة نقوال اسبير المدانات

5.000

9.600

14.600

سمير عودة اللة دخل اللة علمات

5.000

9.600

14.600

باسم جميل عيسى المعشر

5.000

4.800

9.800

4.800

9.800

قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

5.000

4.800

9.800

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

5.000

4.800

9.800

5.000

صالح رجائي صالح المعشر

يوسف نبيل يوسف المعشر

5.000

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

-

عالء الدين رياض سامي حتى

5.000
4.800

1.250

2017/4/11

4.800
1.250

محمد موسى داود محمد عيسى

3.750

4.800

8.550

شاكر نديم يوسف المعشر

5.000

9.600

14.600

5.000

عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان حتى
2018/8/13
عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع منذ 2018/8/13

بسام فرح سليمان معايعة

99.780

وائل حزبون عيسى حزبون

37.440

5.000

2.955

7.955

1.845

1.845

14.400

119.180
37.440

هناك سيارة مخصصة لرئيس مجلس اإلدارة وسيارة مخصصة للمدير العام.
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 -19بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية ::
القيمة (دينار)

البيان

20.800

جمعية اجنحة االمل
مركز الحسين للسرطان

2.000

22.800

المجموع

 – 20بيان 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 أ ية 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.
 -21مساهمة الشركة في خدمة البيئة و خدمة المجتمع المحلي :
ا) قامـ ــت الشـ ــركة بتوقيـ ــع إتفاقيـ ــة مشـ ــروع انتـ ــاج الكهربـ ــاء مـ ــن خـ ــالل الخاليـ ــا الشمسـ ــية مـ ــع شـ ــركات
متخصصة في هذا المجال وتم البدء بانتاج الكهرباء خالل الربع االول من العام . 2017

ب) تأسسـ ــت جمعيـ ــة أجنحـ ــة األمـ ــل عـ ــام  2005وبمبـ ــادرة مـ ــن السـ ــيد رئـ ــيس مجلـ ــس اإلدارة وعائلت ـ ــة
واشـ ــقائه وته ـ ــدف الـ ــى تط ـ ــوير المشـ ــاريع االجتماعي ـ ــة والرياضـ ــية والثقافي ـ ــة للمنـ ــاطق االق ـ ــل حظـ ــا فـ ـ ـي

االردن وتفعيـ ـ ــل دور القطـ ـ ــاع الخـ ـ ــاص فـ ـ ــي العمـ ـ ــل الخيـ ـ ــري التطـ ـ ــوعي  .وقـ ـ ــرر مجل ـ ـ ـس إدارة الشـ ـ ــركة

العربي ـ ــة الدولي ـ ــة للفن ـ ــادق اإلنض ـ ــمام إل ـ ــى الجمعي ـ ــة لتك ـ ــون الوس ـ ــيلة الت ـ ــي م ـ ــن خالله ـ ــا تق ـ ــوم الش ـ ــركة
بخدم ـ ـ 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

ومشاريعها بمبالغ تعادل  %1من األرباح الموزعة على مساهمي الشركة.
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قام ـ ــت الجمعي ـ ــة بانج ـ ــاز ع ـ ــدد م ـ ــن البـ ـ ـرامج والمب ـ ــادرات كنش ـ ــاطات خدم ـ ــة المجتم ـ ــع المحل ـ ــي خ ـ ــالل
العام : 2018
* دعم تعليم ثالثة طلبة بتخصص ادارة الفنادق لدى كلية عمون الجامعية التطبيقية.
* دعم تعليم اربعة طالب لدراسة الفندقة في المدرسة االردنية الفندقية.

* دعم تعليم طالبة من سكان لواء البتراء تتخصص تمريض في جامعة مؤته.

* دعم تعليم طالبة لدراسة التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

* تجهيز مالعب والعاب اطفال في مركز بيت اللقاء لالحتياجات الخاصة ويخدم المركز  250طفال .

* تدريب عدد من موظفي مركز الحسين للسرطان للتعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة من مراجعي

مركز الحسين للسرطان.

* تنفيذ برامج توعية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتدريب طالب مدارس االغوار على
حماية منطقة البحر الميت و تدوير االوراق الموجودة على الشواطى.

* دعم رواق االردن للثقافة والفنون باعمال صيانة الغرف الصفية المخصصه لتدريس طلبة الموسيقى
وتزويد مركز التدريب باجهزة التدفئة والتبريد.

* دعم جمعية اصدقاء االثار بتنفيذ عدد من المسرحيات والعروض الموسيقية لمرتادي حدائق الحسين

* دعم الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء بتعليم عدد من طلبة اللواء بالحاقهم في دورات النحت

وقد شارك شارك بها  34طالب وطالبة .

* دعم جمعية ارث االردن بعمل ابحاث ودراسات ميدانية لجمع المعلومات ونشر الوعي باهمية التراث
االردني وقد استطاعت الجمعية توثيق طرق تحضير الماكوالت التراثية من جميع المحافظات االردنية
ونشرها وتعليم عدد من الطهاة على هذة الطرق وتقديمها للزوار .

* دعم بيت الناي بتنفيذ نشاطات للمحافظة على الموروث الشعبي وتعليم الشباب المهتمين طرق

صناعة الناي من الموارد في البيئة االردنية وتعليمهم العزف عليهاوقد تم تدريب عدد من الشبان في

منطقة عمان وناعور وعجلون وغور المزرعة .

* اقامة حفالت افطار لالطفال االيتام من منطقة الدالغة والطيبة في لواء البتراء.

وقد تكلفت الجمعية بما مجموعة  145.753دينار ككلفة اجمالية لكافة المشاريع التي قامت بها
خالل العام .2018

31

32

جدول اعمال إجتماع الهيئة العامة للشركة
حضرات المساهمين الكرام،

عمال بأحكام قانون الشركات رقم ( )22لسنة  1997والنظام الداخلي للشركة فقد قرر
مجلس اإلدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الشركة
عمان -ماريوت وذلك في تمام الساعة  11.00من صباح يوم االثنين الموافق
 2019/04/22للنظر في جدول األعمال ادناه :
 - 1تالوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ .2018/4/24
 -2تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ . 2018/12/31
 -3مناقشة تقرير مجلس اإلدارة لعام  2018والخطة المستقبلية لعام . 2019
 -4مناقشة ميزانيـة الشركة للسنة المنتهية بتاريخ  2018/12/31والمصادقة عليها.
 -5تحويل مبلغ خمسة ماليين دينار من االحتياطي االختياري الى االرباح المدورة
ليصبح رصيد االحتياطي االختياري ثمانية مليون دينار .
 -6الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ( )% 6من راس المال المدفوع
 -7إ براء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية بتاريخ . 2018/12/31
 -8انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام  2019وتحديد اتعابهم .
 -9اي امور اخرى تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول االعمال ويدخل في نطاق اعمال
االجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا االقتراح في جدول االعمال بموافقة
عدد من المساهمين يمثلون ( )%10من االسهم الممثلة في االجتماع .

وهللا ولي التوفيق،،،
مجلس اإلدارة
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تقرير حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

أ  -بعد أن إطلع مجلس اإلدارة على تعليمات هيئة األوراق المالية بخصوص تطبيق أحكام تعليمات
الحوكمة لسنة  2017الصادرة إستنادا ً ألحكام المادتين (/12ن) و (/118ب) من قانون األوراق
المالية رقم ( )18لسنة  2017ومتطلباتها.
قرر مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/1/21اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية
لتطبيق هذه التعليمات مثل اعادة تشكيل اللجان وانتخاب بقية اللجان والتأكيد على علم اعضاء
اللجان بما هو مطلوب منهم مع التأكيد على اجراء االجتماعات الالزمة لذلك وتقديم تقاريرها
الى مجلس اإلدارة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب القرارات الصادرة عنها.
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ب  -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين 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

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

شركة البنك األهلي األردني

وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة عبد الحي المجالي وشريكه

وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة النبيل للتجارة وإدارة اإلستثمارات

ومستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة الرجاء لإلستثمار

ومستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة مصانع األجواخ األردنية

وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة مركز المستثمر األردني

وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه

ومستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة

وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

الشركة العربية لإلستثمار

وغير مستقل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة
بسام فرح سليمان معايعة

الصفة

ومستقل
المدير العام
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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

الجهة االعتبارية

الصفة

محمد موسى داود

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

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

الشركة العربية لإلستثمار

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير مستقل

الشركة العربية لإلستثمار

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير مستقل

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

عبد العظيم بن عبدهلل بن سويدان
حتى 2018/8/13
عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع منذ 2018/8/13

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي ومستقل
من 2017/12/13

د  -المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها
اإلسم

المنصب

بسام فرح سليمان معايعة

المدير العام

وائل حزبون عيسى حزبون

المدير المالي
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هـ  -جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة
اسم العضو

نديم يوسف عيسى المعشر

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


شركة سهيل جميل المعشر واخوانه

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



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


شركة رانكو لإلستثمارات المتعددة

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



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

اسم العضو
محمد موسى داود
ممثل البنك األهلي األردني

عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية

سمير عودة هللا دخل هللا علمات
ممثل شركة مصانع األجواخ األردنية

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
إبراهيم نبيل يوسف المعشر
ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة
اإلستثمارات

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

و  -اسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة  :وائل حزبون عيسى حزبون

ز  -أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة :وقد قامت الشركة بإعادة تشكيل اللجان بتاريخ
 2018/1/21لتصبح كالتالي





لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات والمكافآت
لجنة الحوكمة
لجنة إدارة المخاطر
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ح  -اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبة
نبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو
المحاسبة
بكالوريوس رياضيات وإدارة
مدير عام البنك األهلي األردني

اسم عضو لجنة التدقيق
شركة البنك األهلي األردني ويمثلها السيد محمد موسى
داود رئيسا ً
شركة مصانع األجواخ األردنية ويمثلها السيد سمير عودة
هللا علمات
شركة سهيل جميل المعشر واخوانه ويمثلها السيبد باسم
جميل المعشر

بكالوريوس محاسبة  1976ومدقق حسابات قانوني وعمل
لدى شركة سابا وشركاهم لتدقيق الحسابات مدير عام
شركة االجواخ االردنية
بكالوريوس إدارة  1979مدير 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 المعشر غير تنفيذي ومستقل

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

لجنة الحوكمة

شركة الرجاء لإلستثمار ويمثلها السيد صالح رجائي
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 فؤاد يغنم غير تنفيذي ومستقل

لجنة إدارة المخاطر

شركة النبيل للتجارة وإدارة اإلستثمارات ويمثلها السيد
ابراهيم نبيل المعشر غير تنفيذي ومستقل
شركة مركز المستثمر األردني ويمثلها السيد أسامة نقوال
مدانات غير تنفيذي وغير مستقل
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ي  -عدد إجتماعات كل من اللجان خالل العام وبيان األعضاء الحاضرين:
لجنة الترشيحات والمكافآت
اسم عضو المجلس

اجتماع رقم ()2

اجتماع رقم ()1

السيد باسم جميل المعشر





محمد موسى داود





شاكر نديم المعشر





لجنة الحوكمة
اسم عضو المجلس

اجتماع رقم ()2

اجتماع رقم ()1

عبد الحي عطاهلل المجالي





صالح رجائي المعشر





عبد العظيم بن عبدهلل بن سويدان
حتى 2018/8/13
عبد الرحمن بن سلمان بن صالح
الجربوع منذ 2018/8/13





لجنة إدارة المخاطر
اسم عضو المجلس

اجتماع رقم ()2

اجتماع رقم ()1

قسطندي فؤاد يغنم





ابراهيم نبيل المعشر





اسامة نقوال مدانات





ك .عدد إجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل العام
اسم عضو المجلس اجتماع رقم ()1

اجتماع رقم ()2

اجتماع رقم ()3

اجتماع رقم ()4

محمد موسى داود









سمير علمات









باسم المعشر
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مدخل فندق ماريوت عمان اجلديد

البركة الداخلية يف الفندق بعد االنتهاء من التحديث
43

مشروع حتديث فندق ماريوت البتراء

مشروع حتديث الشاطئ يف فندق ماريوت البحر امليت
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الشركة العربية الدولية للفنادق
املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول ٢٠١٨
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