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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  

  عليان ابو عزامالسيد عامر 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   
 1211لعام  والخطة المستقبلية 1213عن أعمال الشركة لعام 

 
 حضرات المساهمين الكرام،،،

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

لعام  المستقبلية وخطة الشركة 13/31/1213المالية للسنة المنتهية بتاريخ  والبيانات مجلس االدارة

1211. 

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

 .1211والخطة المستقبلية لعام  13/31/1213والبيانات المالية كما في  1213
 

، ومع ظهور بعض المؤشرات 1213استمر التأثير السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي عام  
تحسنا في  البحر الميت وماريوت البتراء دق الشركة ماريوت ا فن ت جابة ألعداد القادمين ، شهداالي

دينار  مليون  (010.2)دينار مقارنة مع مليون ( 01632)نسب االشغال وارتفعت االيرادات التشغيلية الى 
دينار مليون  ( 01332)مع ارتفاع في الكلفة التشغيلية للفندق لتصبح  1212خالل نفس الفترة من العام 

 1213وعليه بلغت االرباح التشغيلية للفندق بنهاية عام . 1212دينار عام مليون  ( 1..61)مقارنة مع 
مقارنة مع ربحا و  1212دينار عام مليون  ( 31701)دينار مقارنة مع خسائر بلغت الف ( 23.)

 . مليون دينار .1110بلغ  .123تشغيليا عام 
 

 1213تاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  الى وضعه الطبيعي حيث بلغ انتاج عام وعاد انتاج محطة ان
مقارنة مع ساعة بينما  /كيلو واط 11061222.وبلغ   1237االعلى منذ بدء تشغيل المحطة عام 

مقارنة مع عام % 1.11بنسبة   1212انخفض انتاج عام  حيث  ساعة/كيلو واط 616611222
123. . 

 
 1213تنفيذ الجزء الكبير منها عام في واالستمرار  ،  1212 ت المتخذة خالل عام لقرارااإن كافة 

باالضافة الى االستفادة من برامج المؤسسة  فنادق الشركة واالدارة العامة للشركة ،الدارة المصاريف في 
ادى الى أن بيان  ، تخفيض الفوائد على القروضو  الردنيالبنك المركزي االعامة للضمان االجتماعي و 



4 

 

دينار مقارنة مع خسارة (  0161210)االيراد والمصاريف جاء ليظهر خسارة تشغيلية بلغت 
  . 1212دينار بنهاية العام ( .103...11)

 
 حضرات السادة المساهمين

حماكم هللا ومتعكم بالصحة والسالمة  . أقدم شكري وزمالئي لكم على ثقتكم ومساندتكم للشركة
 .وحمى األردن واقتصاده بقيادة جاللة الملك المعظم

 رئيس مجلس االدارة
 نديم يوسف المعشر
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 1213التقرير السنوي عن اعمال الشركة لعام 
 

 -:فنادق الشركة 

 :ماريوت البحر الميت

ن مليو  (.7130) الى 1212 عام دينار مليون  ( 11030)من ماريوت البحر الميت مجمل ايراد  ارتفع

لعام % 1.16الى  1212عام % 1217من نسب اشغال الفندق  ارتفاع من جراء  1213دينار عام 

 .1213عام  .32117الى  1212دينار عام  71106وارتفاع معدل سعر بيع الغرفة من   .1213

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

 : 1213الى  1237ولالعوام من  الميت

 1232 1232 1232  1212 1213 

 12.2 12.2 21.1 02.5 02.22 % نسبة اإلشغال

 321.22 21.52 322.51 321.32 321.25 (دينار) سعر بيع الغرفة

 2.352.220 1.235.522 33.221.110 33.122.102 33.311.211 (دينار)مجمل اإليراد 
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 :ماريوت البتراء

ن دينار مليو  (31063) الى 1212 عام دينار مليون  ( 31216)من  البتراءماريوت ارتفع مجمل ايراد 

لعام % 12111الى  1212عام % 11116ارتفاع  نسب اشغال الفندق من من جراء  1213عام 

 .1212مع انخفاض طفيف بمعدل سعر بيع الغرفة مقارنة بعام .  1213

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

 : 1213الى  1237الميت ولالعوام من 

 1232 1232 1232 1212 1213 

 12.11 11.12 25.22 22.51 22.52 %نسبة اإلشغال 

 21.2 25.2 333.52 23.22 20.2 (دينار)سعر بيع الغرفة 

 3.523.123 3.210.211 5.113.252 1.501.151 1.253.232 (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 1212 1213 
 3111.67 6.10.3 11016.2 12.10.3 3.013.6 واإلعالنرسوم الدعاية 

 1170..3 11022. 0011707 1631.06 12.1110 اإلدارةرسوم 
 1371.03 36111.3 66711.7 671017. 1002..0 المجموع

 

 
  الماليةاألمور 

 
 :(بالدينار االردني) 1213 – 1237 لألعواموالنفقات التشغيلية  اإليرادات أدناهول ابين الجدت

 1213 1212 .123 1232 1232 ماريوت البتراء
 310631123 3121.1611 .01113100 110.11101 117031237 فندقالتشغيل  إيراد

 311.11702 ...311.01 1102113.1 1110..116 .11211177 المصاريف التشغيلية
قبل  تشغيل الفندق إيرادصافي 

 3271.63 (1.01.11) 31.3.16.6 3121.1627 7271101 االستهالك

 
 

واإلعالن الدعاية رسوم اإلدارة رسوم   المجموع 

2017 194,156  305,324  499,480  

2018 205,891  361,946  567,837  

2019 224,650  442,747  667,397  

2020 69,491  93,800  163,291  

2021 122,567  195,374  317,941  
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 1213 1212 .123 1230 1232 ماريوت البحر الميت
 .713001.7 110301070 .3317.1111 33116611.6 3313111211 إيراد تشغيل الفندق

 1.61..617 .11.7111. 1.611070. .01.76176 .01676111 المصاريف التشغيلية
 تشغيل الفندق إيرادصافي 

 قبل االستهالك
110..1700 1110.1..3 3101.160. (3100117.7) 1.11231 
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 1237 1230 1232 1212 1212 
 251.252 (3.021.222) 1.152.122 1.132.322 1.321.312 مجمل ايراد تشغيل الفنادق

 .36.113 (1111.37) 313131116 (.3.6107) (1610.2) ارباح موجودات مالية
 .001110 1171232 0001670 32016.7 ...011 إيرادات أخرى 

 (6301311) (.117...) (6.31302) (6.01011) (7261103) مصاريف إدارية
 (..1.712) (.123110) (1011011) (3711070) (3.113.2) التمويل،  م

 (31.3.1130) (31.6.1060) (3161.1222) (.31600111) (3162110.0) تاالستهالكا
 - - (1222..) (111222) (121222) مجلس االدارة

 - - (36.1222) (1.1222) (1.1222) الفترة ضريبة دخل

 (212.212) (1.200.232) 1.322.120 221.252 255.225 ربح السنة( خسارة)صافي 
 

 
 

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

 1213 1212 .123 1230 1237 البيان

 21222. 21222. 21222. 21222. 21222. رأس المال
 317.1 317.1 317.1 0..31 31007 احتياطي إجباري 
 .0 .0 .0 .0 .0 احتياطي اختياري 

 (1.222) (1.132) 11211 .76 016 مدورة( خسائر)أرباح 
 31262 31316 313.1 31162 31117 احتياطي اعادة تقييم ممتلكات

 (322) 1.3 .31 333 .37 احتياطي القيمة العادلة
 0.1033 31217. .130.. .1171. 11070. مجموع حقوق المساهمين

 6..21 31213 31321 31270 31277 القيمة الدفترية للسهم الواحد
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 :المهنية األتعاب
 
 لتدقيق حسابات إرنست ويونغ  نتخاب السادة ا 30/1/1213خ قررت الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاري

عن شركة االعمال السياحية ومبلغ  (دينار  01161) 1213  وبلغت أتعاب التدقيق لعام. 1212الشركة لعام 
  .دينار عن فندق ماريوت البحر الميت ( 01022)البتراء ومبلغ دينار عن فندق ماريوت ( .1167)

 
  أردنيدينار  (117.2) 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
مساهما و تبلغ مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ( 13) 13/31/1213بلغ عدد المساهمين في الشركة كما بتاريخ 

مال الشركة  رأسمن %   (0.11)سهما أي ما نسبته حوالي (0016021.67) العليا بصفتهم الشخصية وبصفتهم التمثيلية

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

 1212 1213 
 النسبة المئوية عدد االسهم عدد االسهم عدد االسهم االسم

 %1.1.36 ..37,7.7,0 %1.1.36 ..37,7.7,0 الشركة العربية الدولية للفنادق
 %...1. 77,736.,0 %...1. 77,736.,0 البنك األهلي األردني

 %.01 0,1.2,222 %.01 0,1.2,222 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
 %3010 7,122,222 %3010 7,122,222 شركة مركز المستثمر األردني
 %31 22,222.,6 %31 22,222.,6 شركة مصانع األجواخ األردنية

 
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
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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 
وعضو م  . االردنية للتعليم الفندقي والسياحي م *الزي لصناعة االلبسة الجاهزة  *التجارية 
 سابقا-اعيان مجلس 

شركة المعشر لالستثمارات والتجارة ويمثلها 
 السيد عماد يوسف المعشر

نائب رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

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

ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية ونائب رئيس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق 
 ادارة البنك االهلي االردني وعضو مجلسالتجارية 

 البنك االهلي االردني ويمثله
 الدكتور احمد عوض عبد الحليم الحسين

 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 ،  عضو مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ األردنية، للتمويل األصغر

 األردنشبكة مؤسسات تمويل األصغر في  –تنمية 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
عامر عليان عبد الرحمن ابو ويمثلها السيد 

  عزام

 عضو

، مدير 1237، مدير مديرية التفتيش .3.0بكالوريوس ادارة عامة من الجامعة االردنية 
، مدير فرع  1230مديرية المنتفعين، مدير مديرية الضمان االجتماعي غرفة تجارة عمان 

  لتاريخه 1213، مستشار مدير عام الضمان االجتماعي  1212االجتماعي جرش الضمان 

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

ويمثلها السيد مصانع األجواخ األردنية 
 عضو سمير علمات

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

 .واخ االردنية التجارية ، الشركة العربية الدولية للفنادق ،  شركة مصانع االج

 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

 كات مساهمة عامة وخاصةوعضو مجلس ادارة في عدة شر  العربية الدولية للفنادق

الشركة العربية الدولية للفنادق ويمثلها 
 عضو المهندس اسامة مدانات

،مدير عام الشركة الدولية 3.06، ماجستير هندسة مدنية 3.71بكالوريوس هندسة مدنية 
االردن والشركة  -شركة التأمين العربية للفنادق واالسواق التجارية وعضو مجلس ادارة في 

 والشركة العربية الدولية للفنادق الدولية للفنادق واالسواق التجارية

 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    

مدير عام شركة رانكو لالستثمارات  نائب،  1233بكالوريوس عالقات عامة واقتصاد عام 
سابقا ، عضو مجلس ادارة شركة الزي   Mineedsددة ، مدير تطوير اداري شركة المتع

لصناعة االلبسة الجاهزة ، عضو مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق ، عضو مجلس 
 ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية 

 معالي السيد غالب سالمة الزعبي    

 عضو

، ماجستير حقوق من جامعات مصر ، 3.67جامعة دمشق عام  بكالوريوس حقوق من
شغل عدة مناصب رفيعة منها مدير مكافحة المخدرات، مدير شرطة العاصمة، مساعد مدير 
االمن العام برتبة لواء، عضو مجلس النواب الثالث عشر والرابع عشر ، عضو اللجنة 

، وزير  1231، وزير الداخلية  .122الملكية لالجندة الوطنية، وزير دولة للشؤون البرلمانية
 1230-1237ووزير داخلية  1231-1231العدل 
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 : ويشغل السادة التالية أسماؤهم المناصب التنفيذية العليا في الشركة

 دارةإلرئيس مجلس ا  المهندس نديم يوسف المعشر  -

 المدير العام    بسام معايعة      -

 ماليالالمدير     عادل علوي  -

 دينار   (3.3,.23) 1213العليا لعام  اإلدارة ألشخاصوقد بلغت قيمة الرواتب والمزايا 

 :مساهمات مجلس االدارة
 

 
 
 
 

 العضو اسم
1212 1213 

 تمثيل شخصي تمثيل شخصي
 العربية الدولية للفناق ويمثلها

 نديم يوسف المعشرالمهندس 
 والمهندس اسامة مدانات

3,600,701 37,7.7,0.. 3,000,701 37,7.7,0.. 

احمد عوض . دويمثله  البنك األهلي األردني
 عبد الحليم الحسين

 0,.77,736  0,.77,736 

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

 7,122,222 3221222 7,122,222 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها 
 السيد رامي المجالي 

 0,1.2,222  0,1.2,222 

مصانع األجواخ األردنية ويمثلها  السيد سمير 
 علمات

 6,.22,222  6,.22,222 

 - 222,.1 - 222,.1 بسام معايعةالسيد 
شركة المعشر لالستثمارات والتجارة ويمثلها 

 عماد يوسف المعشر
3,066,721 .0,100 3,066,721 .0,100 

رانكو لالستثمارات المتعددة ويمثلها السيد امجد 
 رمزي المعشر

- 6.1,611 - 0101361 

 60,203.,03 1,276,006 1..,03,011 1,376,006 المجموع
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 1213العليا 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 

 - 01022 نديم يوسف المعشرالسيد 

 - 01022 السيد عماد يوسف المعشر

 - 01022 السيد بسام فرح معايعة

 - 01022 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 - 01022 جاك نقوال قطان. د

 - 01022 سميرعودة هللا علمات السيد

 - 01022 المهندس اسامة نقوال مدانات

 - 01022 امجد رمزي المعشرالسيد 

 - 01022 السيد شاكر نديم المعشر

 - 01022 احمد عبد الحليم عوض. د

 - 01022 معالي السيد غالب سالمة الزعبي

 - 11022. المجموع
 

 .ظفامو  (017 ) 1213نهاية  كما في الشركة لغ عدد موظفيب

 
 :1121لعام  الخطة المستقبلية

  موازناتها التقديرية   1213البحر الميت، البتراء في الربع االخير من عام  ماريوتوضعت فنادق
وجاءت تلك الموازنات التقديرية لتأسس الى حجم مبيعات تبلغ  1211وخطط عملها لعام 

 بعدالتشغيلية للفنادق صافي االرباح مليون دينار كما تم تقدير ( 311071)بمجموعها حوالي 
 . دينار اردني  مليون ( 31730)مخصص االستبدال حوالي 

 -مركز المستثمر االردني  -واذا اخذنا مجمل النتائج الموحدة للشركة والفنادق وتأثير الشركات الحليفة 
 .الف دينار( 020)المتوقعة ستكون بحدود  االرباحفإن  1213والمتوقعة بنهاية عام 
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 أعمال تحديث فندق ماروت البحر باالنتهاء من  1211عام  الربع االول من  ستقوم الشركة خالل

كما ستقوم الشركة بتنفيذ عدة مشاريع مهمة في فندق ماريوت البحر ، منها الجسر   الميت ،
عم الرئيسي  ودراسة مشروع الطريق المؤدي المعلق فوق البركة الثالثة ، كذلك تحديث اثاث المط

 .الى الشاطئ 
 حضرات المساهمين الكرام،

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

والمصادقة  30/1/1213تالوة قرارات اجتماع الهيئة العامة  العادي السابق والذي عقد في  .3
 .عليها 

وخطة عمل الشركة المستقبلية  1213تقرير مجلس االدارة  عن السنة المالية   مناقشة .1
 .والمصادقة عليها 

 البيانات المالية  ومناقشة 1213تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية  مناقشة .1
 و المصادقة عليها 13/31/1213لشركه عن السنة المنتهية بتاريخ ل

 13/31/1213إبراء ذمة مجلس االدارة عن السنة المنتهية بتاريخ  .0
وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس االداره بتحديد  1211أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام  ..

 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 

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

 .المعظم

 هللا ولي التوفيق،،،و
 

  لس االدارةمج


