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 مجلس اإلدارة

 

 

 
 

 السادة ايرنست ويونج /  مدققوا الحسابات
 
 
 مبدى دلل األستاذ/  المستشار القانوني

 نديم يوسف المعشرويمثلها السيد  رئيس مجلس اإلدارة العربية الدولية للفنادق

 السيد اسامة نقوال مدانات ويمثلها عضو العربية الدولية للفنادق

 ويمثلها السيد عماد يوسف المعشر مجلس االدارةنائب الرئيس  شركة المعشر لالستثمارات والتجارة

 والدكتور احمد عوض عبد الحليم الحسين  عضو شركة البنك االهلي االردني

 المدير العام عضو بسام معايعه

علماتويمثلها السيد سمير  عضو شركة مصانع االجواخ االردنية  

 الدكتور رامي خالد شالش المجالي ويمثلها   عضو المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

مركز المستثمر األردنيشركة   جاك قطان. د ويمثلها عضو 

 السيد شاكر نديم المعشر ويمثلها عضو مركز المستثمر األردنيشركة 

 ويمثلها السيد امجد رمزي المعشر عضو شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

  عضو معالي السيد غالب سالمة الزعبي
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عشر  التاسع تقرير مجلس اإلدارة السنوي   
 1213لعام  والخطة المستقبلية 1212عن أعمال الشركة لعام 

 
 حضرات المساهمين الكرام،،،

 
 نقدم لكم تقريرونرحب بكم أجمل ترحيب ل ،السنوي  الهيئة العامة العادي اجتماعنشكر لكم حضوركم 

لعام  المستقبلية وخطة الشركة 13/31/1212المالية للسنة المنتهية بتاريخ  والبيانات مجلس االدارة

1213. 

 حضرات المساهمين الكرام
أرحب وزمالئي أعضاء مجلس االدارة بكم جميعًا في اجتماعكم العادي السنوي لنقدم لكم تقريرنا عن عام 

 .1213والخطة المستقبلية لعام  13/31/1212والبيانات المالية كما في  1212
على وما كان لهذه الجائحة من تأثير  كما تعلمون فقد ـثأثرت المملكة كما العالم اجمع من جائحة كرونا 

اقتصادات الدول جميعا وخصوصا قطاع السياحة العالمي  وقطاع الطيران ، فقد بلغت خسائر قطاع 
 .ردن اكثر من ثالثة مليارات دينارالسياحة في اال

بعقد اجتماعات  طارئة على مستوى  1212آذار قامت الشركة وبعد اعالن االغالق الشامل في شهر 
ادارات فنادق الشركة لدراسة كيفية الحد من الخسائر التي ستخلفها  مجالس االدارات واالدارة العليا مع

االغالقات وحظر التجوال وانعدام السياحة الوافدة للملكة في ظل تفشي فايروس كورونا ، وقد قامت 
شركتكم وباالتفاق وبمبادرات من موظفي االدارة العليا وجميع الموظفين العاملين في فنادق الشركة 

نسبة و لمدراء الدوائرة % 12للمدراء العاميين و % 02امة على تخفيض الرواتب بداءا من واالدارة الع
 .   1212لباقي العاملين وذلك خالل عام % 0
 

 حضرات المساهمين الكرام
لقد كان لتوجيهات جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين التي اصدرها للحكومة من اجل حماية حقوق 

في الحد من خسائر الشركات المتضررة  االيجابياالثر ، عن القطاعات المتضررة العاملين والتخفيف
 :وذلك من خالل اوامر الدفاع ومنها 

  1منح الشركات المتضررة قروضا ميسرة بدعم من البنك المركزي االردني بفائدة ال تتجاوز %
 .ا رواتب العاملينهلدعم المصاريف التشغيلية واهم
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  والتي (  1)وبرنامج استدامة ( 3)رواتب الموظفين منها برنامج استدامة اوامر دفاع تخص دعم
خففت بشكل نسبي من تكلفة رواتب العاملين في المنشآت المتضررة ، ويستمر هذا البرنامج 

، ويأمل القطاع السياحي بتمديد فترة العمل في هذا البرنامج لنهاية  1213حتى نهاية آيار 
 .السنة

 
 الكرامحضرات المساهمين  

فقد انخفضت مبيعات فندق ماريوت . لقد كان تأثير ازمة جائحة كرونا على القطاع السياحي كارثيا ،
وانخفضت مبيعات فندق ماريوت  ، 1239مليون دينار مقارنة مع عام ( 979.9)البحر الميت بمبلغ 

( 37091)نادق بمبلغ ، مما حقق خسائر تشغيلية للف1239دينار مقارنة مع عام ( .1712)البتراء بمبلغ 
 .مليون دينار 

 
كما وان انتاج الطاقة الكهربائية قد تأثر نتيجة اغالق محطات الطاقة خالل فترة الحظر الشامل من 

، مع استمرار اغالق المحطة خالل ايام الحظر االسبوعية ،  1212شهر حزيران ولغاية  1/1212/.3
مما انعكس سلبا  ساعة،/مليون كيلو واط ( .37)مما انخفض انتاج المحطة من الطاقة الشمسية بحوالي 

ان ال تستمر االغالقات على  1213الف دينار ، ونأمل خالل عام ( 301)على ايرادات الطاقة بحوالي 
 (.27)بحولي  1213ان يكون خالل عام الطاقة لنعود الى االنتاج السنوي المعهود والمتوقع  محطات

 .ساعة/مليون كيلو واط
 

وبعد اضافة استهالكات الموجودات الثابتة للفنادق  والمصاريف االدارية للشركة المالكة والخسائر 
قد  1212لصافية للشركة المالكة لعام الخسائر ا التشغيلية المتحققة في الفنادق فيؤسفنا اعالمكم بأن

 .من خالل القوائم المالية للشركةلكم مليون دينار كما سيتم عرضه ( .1790)بلغت 
 

 حضرات السادة المساهمين
نبتهل وندعو العلي القدير ان تنتهي هذه الجائحة قريبا وان تعود الحياة الى سابق عهدها ،مع امنياتنا 

الطاهر بالسالمة من هذا الوباء ، وللمملكة االردنية الهاشمية االزدهار للجميع على ارض هذا الوطن 
  .والتقدم في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين

       
 رئيس مجلس االدارة
 نديم يوسف المعشر
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 1212التقرير السنوي عن اعمال الشركة لعام 
 

 -:فنادق الشركة 

 :ماريوت البحر الميت

 (17233) الى 1239 عام دينار مليون  ( 337.91)من ماريوت البحر الميت مجمل ايراد  انخفض

% .127الى  1239عام % 171.من نسب اشغال الفندق  انخفاضمن جراء  1239ن دينار عام مليو 

   .1212لعام 

البحر يبين الجدول ادناه نسب االشغال ومعدل سعر بيع الغرفة الواحدة ومجمل االيراد لفندق ماريوت 

 : 1212الى  .123ولالعوام من  الميت

 1232    1232 1232 1232  1212 

 12.2 21.1 02.5 02.22 23.12 % نسبة اإلشغال

 21.52 322.51 321.32 321.25 322.20 (دينار) سعر بيع الغرفة

 1.235.522 33.221.110 33.122.102 33.311.211 33.252.225 (دينار)مجمل اإليراد 

 

 -    

 2,000  

 4,000  

 6,000  

 8,000  

 10,000  

 12,000  

 14,000  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2016 2017 2018 2019 2020 

Th
o

u
sa

n
d

s 

 (دينار) الغرفة بيع سعر % اإلشغال نسبة (دينار) اإليراد مجمل



6 

 

 :ماريوت البتراء

 انخفاض دينار وبنسبة مليون ( .1712)بحوالي  1212لعام  مبيعات فندق ماريوت البتراءانخفضت  

 تقريبا وانخفاض % 2.النخفاض نسب االشغال بمعدل نتيجة   1239مقارنة مع عام % ..بلغت 

 .3701للفندق بحوالي  لصافيالربح ا انخفاض وبالتالي ،  ر للغرفة يناد 1.70سعر بيع الغرفة بمبلغ 

  .تقريبا % .33دينار وبنسبة  مليون 

ومعدل سعر بيع الغرفة الواحدة ومجمل االيراد لفندق ماريوت البتراء  يبين الجدول ادناه نسب االشغالو  

 : 1212الى  .123ولالعوام من 

 1232 1232 1232 1232 1212 

 11.12 25.22 22.51 22.52 22.0 %نسبة اإلشغال 

 25.2 333.52 23.22 20.2 02.13 (دينار)سعر بيع الغرفة 

 3.210.211 5.113.252 1.501.151 1.253.232 1.132.321 (دينار)مجمل اإليراد 
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 :ماريوت العالمية

كانت أتعاب شركة ماريوت تقوم شركة ماريوت العالمية بإدارة فنادق الشركة بموجب اتفاقيات إدارة و 

 :العالمية، بالدينار االردني،  كما هو في الجدول أدناه

 1232 1232 1232 1232 1212 
 97393. 1137.02 1207293 .393730 3937393 واإلعالنرسوم الدعاية 

 917222 .3317.3 .1.3793 1207113 10971.2 اإلدارةرسوم 
 3.17193 .719... .721..0 3997322 3017303 المجموع

 

 
 األمور المالية 

 
 :(بالدينار االردني) 1212 – .123 لألعواموالنفقات التشغيلية  اإليرادات أدناهول ابين الجدت

 1212 1239 1232 1232 1232 البتراءماريوت 
 372107.11 371137239 173017131 .17.33723 1713.7321 فندقالتشغيل  إيراد

 .37131731 172217301 17.007112 0..172117 379217190 المصاريف التشغيلية
قبل  تشغيل الفندق إيرادصافي 

 (7393..3) .370397.9 .372197.2 2.7131. .131722 االستهالك

 
 

واإلعالن الدعاية رسوم اإلدارة رسوم   المجموع 

2016 194194 259260 453,454 

2017 194156 305324 499,480 

2018 205891 361946 567,837 

2019 224,650 442,747 667,397 

2020 69,491 93,800 163,291 
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 1212 1239 1232 1232 1232 ماريوت البحر الميت
 1723373.2 337.917110 .710..3371 3373117211 337.3.7.93 إيراد تشغيل الفندق

 0711972.3 979.173.2 0..7..279 7110...27 .97.13713 المصاريف التشغيلية
 تشغيل الفندق إيرادصافي 

 قبل االستهالك
1723173.. 173007.22 171297093 372197.29 -373307121 
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 123. 123. 1232 1232 1212 
 3.021.222- 1.152.122 1.132.322 1.321.312 1.110.120 مجمل ايراد تشغيل الفنادق

 .111793- .37313711 30.73.9- 1.7392- 31173.9 ارباح موجودات مالية
 11.7232 3..3227 .3237.0 317900 27992 إيرادات أخرى 

 09971.9- 937322.- 037311.- 2.7123.- 127232.- مصاريف إدارية
 1237129- 1317211- 3.172.2- 3017302- 97913.- التمويل،  م

 370.073.2- 37.107222- 37.227119- 37.217392- 3702.7219- تاالستهالكا
 - 007222- 117222- 127222- 327222- مجلس االدارة

 - 3.07222- 10222- 107222- 327222- الفترة دخلضريبة 

 1.200.232- 1.322.120 221.252 255.225 322.222 ربح السنة( خسارة)صافي 

 
 
 

 : (بااللف دينار) بلغت حقوق المساهمين في نهاية كل سنة من السنوات الخمس الماضية كما يليوعليه 
        

 1212 1239 1232 .123 .123 البيان

 027222 027222 027222 027222 027222 المالرأس 
 37.91 37.91 37002 .3732 37339 احتياطي إجباري 
 30 30 30 30 30 احتياطي اختياري 

 1.222- 17211 0.. .21 91. مدورة( خسائر)أرباح 
 .3731 37391 371.2 .3711 37193 احتياطي اعادة تقييم ممتلكات

 193 310 333 3.9 3.9 احتياطي القيمة العادلة
 037212 007329 017.19 0172.3 017.19 مجموع حقوق المساهمين

 37212 37321 372.3 ..372 372.0 القيمة الدفترية للسهم الواحد
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 :المهنية األتعاب
 
 لتدقيق حسابات إرنست ويونغ  نتخاب السادة ا 1212/./32خ قررت الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاري

عن شركة االعمال السياحية ومبلغ  (دينار  0..1) 1212  وبلغت أتعاب التدقيق لعام. 1212الشركة لعام 
  .دينار عن فندق ماريوت البحر الميت ( 2322)دينار عن فندق ماريوت البتراء ومبلغ ( 1022)

 
  أردنيدينار  (1.02)المستشار القانوني للشركة أتعاببلغت 
 

 :المشتريات
كما تقوم باستدراج ما ال يقل عن ثالث عروض . دق الشركة من السوق المحلياتقوم الشركة بشراء معظم مستلزمات فن

 . رأسماليةألي مشتريات 
 

 دارية إلمور ااأل
 

واإلدارة مساهما و تبلغ مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة ( 19) 13/31/1212بلغ عدد المساهمين في الشركة كما بتاريخ 

مال الشركة  رأسمن %   (2971)سهما أي ما نسبته حوالي (337.297212) العليا بصفتهم الشخصية وبصفتهم التمثيلية

 :هم كما يلياتالمالية المصدرة فبيان األوراقمن % 0اكثر من  أما المساهمون الذين يملكون   .المدفوع

 1232 1212 
 النسبة المئوية االسهمعدد  عدد االسهم عدد االسهم االسم

 %.10703 200,.0.,.3 %.10703 200,.0.,.3 الشركة العربية الدولية للفنادق
 %97900 .3.,..3,9 %97900 .3.,..3,9 البنك األهلي األردني

 %270 3,102,222 %270 3,102,222 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
 %3373 122,222,. %3373 122,222,. شركة مركز المستثمر األردني
 %31 022,222,. %31 022,222,. شركة مصانع األجواخ األردنية
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تنتخبهم الهيئة العامة لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس  عضو أحد عشرقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ي
 :أسماؤهم األعضاء التالية من 1211 عامو يتكون مجلس اإلدارة والذي تنتهي مدته  .جديد

الشركة العربية الدولية للفنادق ويمثلها    
 السيد نديم يوسف المعشر

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

رئيس . وأمريكابكالوريوس هندسة معمارية، وماجستير هندسة مدنية من جامعات بريطانيا 
الدولية للفنادق واالسواق * قالشركة العربية الدولية للفناد:*التالية شركاتال إدارةمجلس 
شركة *م  . االردنية للتعليم الفندقي والسياحي م *الزي لصناعة االلبسة الجاهزة  *التجارية 

 سابقا-وعضو مجلس اعيان  خ . الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية م

شركة المعشر لالستثمارات والتجارة ويمثلها 
 السيد عماد يوسف المعشر

نائب رئيس 
 مجلس
 اإلدارة

ر ، مدير عام شركة معشأمريكادولية من  أعمالبكالوريوس علوم اقتصادية وماجستير 
مجلس  رئيسو  ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق للتجارة واالستثمار

ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية ونائب رئيس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق 
وعضو التجارية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية  

 ادارة البنك االهلي االردني مجلس

 البنك االهلي االردني ويمثله
 الحسينالدكتور احمد عوض عبد الحليم 

 عضو

  دكتوراه في إدارة التمويل
،  المدير العام  البنك األهلي األردني/نائب الرئيس التنفيذي  : يشغل حاليًا المناصب اآلتية

رئيس هيئة مديرين الشركة األهلية ،  نائب رئيس مجلس إدارة شركة األهلي للتأجير التمويلي
رئيس مجلس إدارة ،  اخ األردنيةعضو مجلس إدارة شركة مصانع األجو ، للتمويل األصغر

 شبكة مؤسسات تمويل األصغر في األردن –تنمية 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
 ويمثلها السيد رامي خالد شالش المجالي 

 عضو

وماجستير في االدارة االستراتيجية من كلية الدفاع  3990بكالوريوس قانون من جامعة مؤتة 
و دكتوراة في القانون العام من جامعة العلوم االسالمية الدولية عام  1233الوطني عام 

يشغل حاليا منصب مدير مديرية متابعة وتحليل المديونية في الموسسة العامة  1230
 للضمان االجتماعي 

جاك . مركز المستثمر األردني ويمثله د
 قطان 

 عضو
وعضو مجلس  األردني رالمستثم، مدير عام شركة مركز أمريكافي االقتصاد من  دكتوراه 

 عدة شركات مساهمة عامة وخاصة إدارة

مصانع األجواخ األردنية ويمثلها السيد 
 سمير علمات

 عضو

 األردنية األجواخبكالوريوس في المحاسبة من الجامعات اللبنانية، ومدير عام شركة مصانع 
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة ، الشركة الدولية للفنادق واالسواق  وعضو مجلس إدارة 

التجارية ، الشركة العربية الدولية للفنادق ، شركة الشواطئ لللفنادق والمنتجعات السياحية  ، 
 .شركة مصانع االجواخ االردنية 

 السيد بسام معايعة 

 عضو

بكالوريوس علوم الكمبيوتر من جامعات بريطانيا، وكان الشريك المدير لشركة رائدة في 
السياحية، ومدير عام  األعمالقتصادية، المدير العام لشركة إلوالمالية وا اإلداريةستشارات إلا

 ادارة في عدة شركات مساهمة عامة وخاصةوعضو مجلس  العربية الدولية للفنادق

الشركة العربية الدولية للفنادق ويمثلها 
 عضو المهندس اسامة مدانات

،مدير عام الشركة الدولية .392، ماجستير هندسة مدنية 39.1بكالوريوس هندسة مدنية 
االردن والشركة  -شركة التأمين العربية للفنادق واالسواق التجارية وعضو مجلس ادارة في 

 .الدولية للفنادق واالسواق التجارية وشركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية

 شركة رانكو لالستثمارات المتعددة 
 امجد رمزي المعشر

 عضو
ماجستير وبكالوريوس اقتصاد من جامعات امريكية ،  نائب المدير العام في شركة المدائن  

 .لالستثمار والتنمية 

 شركة مركز المستثمر االردني ويمثلها   
 عضو السيد شاكر نديم المعشر    

، مساعد مدير عام شركة رانكو لالستثمارات  1233بكالوريوس عالقات عامة واقتصاد عام 
سابقا ، عضو مجلس ادارة شركة الزي   Mineedsالمتعددة ، مدير تطوير اداري شركة 

لصناعة االلبسة الجاهزة ، عضو مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق ، عضو مجلس 
 للفنادق واالسواق التجارية  ادارة الشركة الدولية
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 معالي السيد غالب سالمة الزعبي    

 عضو

، ماجستير حقوق من جامعات مصر ، ..39بكالوريوس حقوق من جامعة دمشق عام 
شغل عدة مناصب رفيعة منها مدير مكافحة المخدرات، مدير شرطة العاصمة، مساعد مدير 

الثالث عشر والرابع عشر ، رئيسا للجنة االمن العام برتبة لواء، عضو مجلس النواب 
القانونية في مجلس النواب لثماني سنوات، عضو اللجنة الملكية لالجندة الوطنية، وزير دولة 

ووزير داخلية  1231-1231، وزير العدل  1231، وزير الداخلية  1229للشؤون البرلمانية
123.-1232 

 

 : ذية العليا في الشركةويشغل السادة التالية أسماؤهم المناصب التنفي

 دارةإلرئيس مجلس ا  المهندس نديم يوسف المعشر  -

 المدير العام    بسام معايعة      -

 ماليالالمدير     عادل علوي  -

 دينار  ( 31,320.) 1212العليا لعام  اإلدارة ألشخاصوقد بلغت قيمة الرواتب والمزايا 

 :مجلس االدارةمساهمات 

 العضو اسم
1239 1212 

 تمثيل شخصي تمثيل شخصي
 العربية الدولية للفناق ويمثلها

 نديم يوسف المعشرالمهندس 
 والمهندس اسامة مدانات

3,.23,.21 3.,.02,200 3,.23,.21 3.,.02,200 

احمد عوض . دويمثله  البنك األهلي األردني
 عبد الحليم الحسين

 3,9..,.3.  3,9..,.3. 

جاك . ويمثلها د  االردني مركز المستثمر 
 والسيد شاكر نديم المعشر قطان

 .,122,222  .,122,222 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها 
 السيد رامي المجالي 

 3,102,222  3,102,222 

مصانع األجواخ األردنية ويمثلها  السيد سمير 
 علمات

 .,022,222  .,022,222 

 - 10,222 - 10,222 بسام معايعةالسيد 
شركة المعشر لالستثمارات والتجارة ويمثلها 

 03,132 21.,..3,3 03,132 21.,..3,3 عماد يوسف المعشر

رانكو لالستثمارات المتعددة ويمثلها السيد امجد 
 رمزي المعشر

- .91,.11 - .91,.11 

 33,311,001 .32,..1,3 33,311,001 .32,..1,3 المجموع
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 1212العليا خالل عام  اإلدارة وأشخاص اإلدارةمجلس   ألعضاءالمصروفة  والمكافآتالمزايا وبلغت 
ي من رئيس أو مقاوالت مع أية عقود توريد ألم تدخل الشركة في و كما هو أدناه  األردنيبالدينار 

 . دارةعضاء مجلس اإلأ و 
 مكافآت عضوية بدل تنقالت 

 07222   37222 يوسف المعشرنديم السيد 

 07222 37222 السيد عماد يوسف المعشر

 07222 37222 السيد بسام فرح معايعة

 07222 37222 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 07222 37222 جاك نقوال قطان. د

 07222 37222 السيد سميرعودة هللا علمات

 07222 37222 المهندس اسامة نقوال مدانات

 07222 37222 امجد رمزي المعشرالسيد 

 07222 37222 السيد شاكر نديم المعشر

 07222 37222 احمد عبد الحليم عوض. د

 07222 37222 معالي السيد غالب سالمة الزعبي

 007222 017222 المجموع
 

 .ظفامو  (339 ) 1212نهاية  كما في الشركة لغ عدد موظفيب

 :1213لعام  الخطة المستقبلية
 

  موازناتها التقديرية   1212البحر الميت، البتراء في الربع االخير من عام  ماريوتوضعت فنادق
وجاءت تلك الموازنات التقديرية لتأسس الى حجم مبيعات تبلغ  1213وخطط عملها لعام 

مليون دينار كما تم تقدير االربحية التشغيلية للفنادق قبل مخصص ( 973.2)بمجموعها حوالي 
 . دينار اردني  الف( 093)االستبدال حوالي 

 -مركز المستثمر االردني  -واذا اخذنا مجمل النتائج الموحدة للشركة والفنادق وتأثير الشركات الحليفة 
 .الف دينار( .11)فإن الخسائر المتوقعة ستكون بحدود  1213والمتوقعة بنهاية عام 
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  تحديث فندق ماروت البحر الميت ، مثل تغيير بالبدء بأعمال  1213ستقوم الشركة خالل عام
االرضيات والبرادي ودهان الغرف ، واعمال دهان االثاث ، كما سيتم اجراء تحديث جوهري 

 .مليون دينار( 3)لحمامات الغرف ، ومن المتوقع ان تبلغ التكلفة االجمالية لهذا المشروع حوالي 
 

 حضرات المساهمين الكرام،
 :عمال أدناهدول األجوعمال باحكام قانون الشركات والنظام االساسي للشركة، يضع مجلس االدارة امام الهيئة العامة 

 1212/./32تالوة قرارات اجتماع الهيئة العامة  العادي السابق والذي عقد في  .3
بلية وخطة عمل الشركة المستق 1212التصويت على تقرير مجلس االدارة  عن السنة المالية   .1

 .والمصادقة عليها 
و التصويت على  1212التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية  .1

 و المصادقة عليها 13/31/1212حسابات و ميزانية الشركه عن السنة المنتهية بتاريخ 
 13/31/1212إبراء ذمة مجلس االدارة عن السنة المنتهية بتاريخ  .3
وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس االداره بتحديد  1213ركة لعام أنتخاب مدققي حسابات الش .0

 اتعابهم
 

 حضرات السادة المساهمين،

موظفي الشركة  ولكافة ،دعم المستمرالعلى الشكر  من هيئتكم الكريمة بوافراالدارة مجلس يتقدم 

التي و التي بذلوها وما زالوا يبذلونها النجاح مسيرة الشركة وتحقيقا لغاياتها  الخيرة جهوداللى عفنادق وال

 . الذي يعتبر رافدا اساسيا في عملية التنمية االقتصاديةو تهدف الى تنمية قطاع السياحة في االردن 

الثاني  وفقنا هللا جميعا لخدمة المسيرة االقتصادية االردنية في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا

 .المعظم

 هللا ولي التوفيق،،،و
 

  لس االدارةمج


