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 عشر السابعجدول أعمال الهيئة العامة العادي 

 
واإلجراءات الصادرة عن    2020( لسنة  5، وأمر الدفاع رقم )  1992( لسنة  13قانون الدفاع رقم )عمالً بأحكام  

بموجب امر الدفاع أعاله وموافقته على انعقاد اجتماع    9/4/2020معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ  

 الهيئة العامة العادي من خالل وسائل االتصال المرئي وااللكتروني. 
 
  السابعشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  يت

وسيلة  من خالل    11/4/2022  الموافق  (   االثنين  )  قبل ظهر يوم   (  11:00  )الساعة  الذي سيعقد في تمام    عشر

 - ، وذلك لبحث األمور التالية :االتصال المرئي والمسموع  

 
 
 

 .  29/3/2021المنعقد بتاريخ  الهيئة العامة العادي )السابق( اجتماع قراءة قرارات ( 1
 وخطة عمل الشركة المستقبلية    2021عن السنة المالية تقرير مجلس اإلدارة   التصويت على ( 2

 والمصادقة عليهما ،      
 ،  2021التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام  (3

 والمصادقة عليهما .  2021والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام      

 . ، وفقاَ ألحكام القانون 2021عن السنة المالية  أعضاء مجلس اإلدارة  ( ابراء ذمة 4

 . أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم   وتحديد أتعابهم  2022  الشركة للسنة المالية  ( انتخاب مدققي حسابات  5

 

 
   مع أطيب التمنيات                                                                                                              

 اإلدارة رئيس مجلس 
 نديم يوسف المعشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة  -أ
 

 السيدات والسادة حضرات المساهمين الكرام 
 

 تحية طيبة وبعد، 
أحييكم وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أجمل تحية وأتمنى لكم دوام الصحة والسالمة وأرحب بكم 
للعام  المالي واإلداري  اإلدارة  تقرير مجلس  لكم  وأقدم  السابع عشر ،  العادي  اجتماع هيئتكم  في 

 .12/2021/ 31المنتهي في 
الصحية واالقتصادية وما يتبع ذلك بالتحكم بالقرارات    2021استمرت جائحة كورونا في العام  

 من إجراءات وقيود على صعيد السفر والتجمعات.
، 2020وقد استمر تأثيرها السلبي على حركة السياحة ورجال األعمال ولو بدرجه أقل منها للعام  

عن   تزد  لم  للشركة  المملوك  شيراتون  فندق  في  اإلشغال  مقابل  32.2فنسبة  للعام %54.2   %
إيرا  2019 إلى  ومجمل  وصلت  الفندق  مع    5دات  مقارنة  دينار  للعام   11مليون  دينار  مليون 
2019 . 

 

وقد ساهم، كل من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من خالل برنامج استدامة والبنك المركزي  
األردني من خالل تخفيض الفوائد البنكية على قروض الشركة الخاصة بتمويل الرواتب واألجور 

 %، ساهما مشكورين بتخفيض العبء المالي على الشركة.3ل إلى ومصاريف التشغي
وحققت  والرواتب  األجور  وأهمها  التشغيل  مصاريف  بضبط  والفندق  الشركة  إدارة  واستمرت 

ألف دينار فرق تعرفة الكهرباء    471ألف دينار شامله مبلغ    949عمليات الفندق ربح تشغيلي للعام  
مليون دينار إذ   1.337خسارة مقدارها    2021جلت للعام  ورغم ذلك فإن نتيجة أعمال الشركة س

رغم انخفاض المصاريف اإلدارية فقد زادت حكماً تكاليف التمويل بسبب زيادة القروض مع العلم 
مليون دينار وهي وإن كانت   1.405أن هناك بند استهالك المعدات واآلالت وصلت قيمته إلى  

 نها ليست خسارة نقدية . تعتبر خسارة في البيانات المالية إالا أ
 

أما األسهم والسندات الموجودة في محفظة الشركة فقد انخفضت قيمتها بسبب ظروف سوق عمان 
مليون دينار وهي خسارة غير متحققة طالما لم يجر هناك أية بيوعات   1.54المالي وذلك بمبلغ  

 عليها.
ندات وعقارات بقيمتها الدفترية  ونذكر هنا أن مجموع الموجودات التي تملكها الشركة من أسهم وس 

مليون   6.843مليون دينار مقارنة بمجموع التزامات الشركة المالية البالغة    6.018تصل إلى  
دينار. والتدفقات النقدية من عمليات التشغيل تمكننا من الوفاء بالتزاماتنا المالية في مواعيدها، وهو 

 قة.أمر مطمئن في ظل هذه الظروف الصعبة وغير المسبو 
 

مليون كيلو واط    6.744تحسن انتاج محطة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتصل الى  
سنوات من تشغيلها   4الف دينار، واستعادت على مدى    471ساعة وحققت وفر مالي وصل الى  

 % من كلفة االستثمار والتشغيل للمشروع. 58.3
 



 

للعام   تقديرية  موازنة  الفندق  إدارة  وضعت  والبوادر   2022لقد  الوسائل  بكافة  لتحقيقها  ونعمل 
مليون دينار واذا ما تحققت فإنها    8.99مشجعة للغاية، هذه الموازنة تقدر إجمالي مبيعات حوالي  

 مليون دينار كأرباح للشركة المالكة شاملة وفورات محطة الطاقة.   2.15ستؤمن 
 

نصل في األردن الى مستويات مطمئنة في  نتطلع الى هذا العام بأمل أن تتالشى تأثيرات الجائحة و 
الكامل   الى االنفتاح  المملكة  المصابين وتعود  المطاعيم ومستويات منخفضة في عدد  عدد متلقي 
على العالم الخارجي وتنتهي اإلجراءات المقيدة للكثير من األنشطة وتعود المرافق للعمل بكامل 

 طاقتها االستيعابية. 
 

العام استغالل نسب اإلشغال المنخفضة في تنفيذ تحديث غرف تنوي إدارة الشركة والفندق   هذا 
إلى  األعمال  السياحية وحركة رجال  الحركة  عند عودة  للمنافسة  جاهزين  نكون  حتى  الضيوف 
معدالتها الطبيعية، وكذلك حتى نحافظ على حصتنا من السوق الحالية إذ سيدخل السوق في األشهر 

 القادمة فندقين جديدين. 
 

ري وزمالئي لكم على تفهمكم وثقتكم ومساندتكم للشركة وهي تسعى الن تعبر هذه األزمة أقدم شك
 وتعمل من جديد أقوى مما كانت ان شاء هللا. 

 حماكم هللا ومتعكم بالصحة والسالمة وحمى األردن واقتصاده بقيادة جاللة الملك المعظم. 
 نشكر حضوركم ونقدم لكم التقرير المالي واإلداري.

 رئيس مجلس اإلدارة 
 نــديــــم الـمـعـشـــر 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   2021/ 12/ 31المنتهية في  للسنة اإلدارةلمجلس  عشر السابعالتقرير السنوي  -ب 
 

 ،المساهمين الكرامالسادة حضرات 
 

 
 . الخمس الماضية خالل سنوات التشغيل الفندق ألداءالشواهد الرئيسية  أدناهيبين الجدول و
 

 شيراتون عمان ) المبالغ بالدينار األردني (ملخص نتائج تشغيل فندق 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

% 50.800 معدل نسبة إشغال الغرف   47.287 % 54.180 % 22.700 % 32.3 % 

 96.840 93.180 110.860 131.310 137.484 معدل سعر الغرفة  

 4,925,058 3,640,743 11,021,879 11,233,953 11,973,807 إيرادات تشغيل الفندق 

 3,976,452 4,522,660 8,234,208 8,419,891 8,492,538 نفقات تشغيل الفندق  

 948,606 (881,917) 2,787,671 2,814,062 3,481,269 صافي إيرادات تشغيل الفندق 

 974,348 816,553 1,184,915 1,326,826 1,182,830 والمحروقات تكاليف المياه والكهرباء  

 41,267 33,611 65,679 59,810 54,199 عدد النزالء 

 
 نبين لكم تالياً المعلومات المتعلقة بالشركة استناداً إلى تعليمات اإلفصاح ومعايير التدقيق المعتمدة لهيئة األوراق المالية :

 
   الرئيسية أنشطة الشركة   -أ -1

نشاطاتها اآلن إنشاء وبناء وبيع وشراء واستئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والمسارح واألسواق التجارية وتمارس الشركة 
 في عمان. 

 

  وعدد الموظفين في كل منهاالجغرافية  أماكن الشركة  -ب
 األولالطابق  –(18رقم )عمارة جوهرة الشميساني   – شارع عالل الفاسي  –الشميساني   –عمان مقـر الـشـركـة : 

 
 %( منهم  99)فندق شيراتون عمان في  (240)في الشركة المالكة و موظفين  6منهم  ( موظف246: )عدد الموظفين   -ج 

  . أردنيون                          
 داخلية أو خارجية.  أخرىفروع  أيةال يوجد للشركة :  ىع أخر وفر
 

 

 للشركة حجم االستثمار الرأسمالي - د
 

 ، للفندق ةأرض مجاور تيوتملك الشركة مبنى مالصق للفندق وقطع
 ( دينار.53,399,827مبلغ )واألراضي والعقارات( فندق شيراتون عمان للشركة )يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي  و
 
 

 

 :  للشركةالشركات التابعة  -أ -ت
 ال يوجد 

 

 الشركات الحليفة :  -ب    
 

 .%25شركة ستوديو التصاميم الداخلية بنسبة تملك   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:  ب-أ -1

 
 

 نبذة تعريفية الميالد والجنسية  االسم والمنصب و تاريخ

 نديم يوسف عيسى المعشر   السيد 
 ممثل شركة مركز المستثمر األردني 

 
 1950مواليد  -رئيس مجلس اإلدارة 

 من الجنسية األردنية 
 29/3/2021تاريخ العضوية  

، وماجسةةةتير هندسةةةة مدنية من جامعات بريطانيا وأمريكا  1973بكالوريوس هندسةةةة معمارية 
1974  . 

  الشركة العربية الدولية للفنادق  - 2    رئيس نائب ال  -   شركة مصانع االجواخ األردنية     -1
شركة البنك   -4   رئيس المجلس – شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة -3رئيس المجلس  –

 عضو .  – االهلي االردني 
رئيس مجلس شركات خاصة وهي شركة األعمال السياحية وشركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات  
السةياحية ورئيس لجنة االسةتثمار المجلس االقتصةادي االسةتشةاري وعضةو مجلس إدارة المجلس  

مجلس إدارة شةةركة  ة وميم الداخليامجلس إدارة شةةركة سةةتوديو التصةة  ئيسرو   ياحةالوطني للسةة
 ومجلس إدارة مركز المستثمر األردني.  االزدهار لالستثمارات المتعددة

 السيد عماد يوسف عيسى المعشر 
 ممثل شركة مصانع االجواخ األردنية 

 1957مواليد   -نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 من الجنسية األردنية  

 29/3/2021تاريخ العضوية  

 
. مدير عام شةركه  1981، ماجسةتير أعمال دولية من أمريكا 1979بكالوريوس علوم اقتصةادية  
وعضةةو مجلس شةةركة االعمال السةةياحية وشةةركة الشةةواطئ ومركز   معشةةر للتجارة واالسةةتثمار

 رئيس المجلس –  شركة مصانع االجواخ األردنية          -1   دارة:اإللس  امج  -المستثمر االردني
 عضو  - الشركة العربية الدولية للفنادق -2
 عضو  – البنك األهلي األردني -3

 

 موسى  داود محمد عيسى  محمد السيد 
 ممثل شركة البنك األهلي األردني 

 1956  مواليد  –عضو 
 من الجنسية األردنية 

 29/3/2021تاريخ العضوية  

    1978رياضيات/إدارة أعمال، الجامعة األردنية عام    سبكالوريو
 العربية الدولية للفنادق.  عضو مجلس إدارة: 

، خبرة مصةةةرفية  11/2015الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك االهلي األردني منذ   الخبرات:
( تةدرج خاللهةا في منةاصةةةةةب عةديةدة كةان  2015  –  1978( عةامةاً في البنةك العربي )37لمةدة )

آخرها مديراً لمنطقة االردن، رئيس مجلس إدارة شةركة االهلي للتأجير التمويلي  ، عضةو مجلس  
 ك.إدارة جمعية البنو

 نبيل يوسف المعشر  ابراهيمالسيد 
 ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات 

 1979مواليد   -عضو 
 من الجنسية األردنية 

 29/3/2021تاريخ العضوية  

 
 وست شيكاغو.ث، جامعة نور 2001بكالوريوس اقتصاد   

ولتاريخة ، مدير دائرة   2013مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية   الخبرات:
، محلل مالي في شركة    2013-2008االبحاث والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق  
، مدير دائرة االبحاث والتطوير  2008-2005ارنست ويونغ لالستثمار العقاري دبي االمارات 

 الدولية للفنادق.  الشركة  العربية 2005- 2003
 

 الشركة العربية الدولية للفنادق   لوممث
 

 السيد بسام فرح سليمان معايعة 
 1947مواليد   -عضو 

 من الجنسية األردنية 
 29/3/2021  تاريخ العضوية

 
 
 
 

 المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات 
 1951مواليد   -المدير العام  –عضو 

 من الجنسية األردنية 
 29/3/2021تاريخ العضوية  
 
 

 
 

وعضةو مجلس شركة االعمال السياحية وشركة   بكالوريوس علوم كمبيوتر من جامعات بريطانيا.
 الشواطئ ومركز المستثمر االردني وشركة االزدهار وشركة ستوديو التصاميم.

 .                الشركة العربية الدولية للفنادق.  عضو مجلس إدارة: 
،  الخبرات: كان الشةةةريك المدير لشةةةركة رائدة في االسةةةتثمارات اإلدارية والمالية واالقتصةةةادية 

المدير العام لشةركة األعمال السةياحية ومدير عام الشةركة العربية الدولية للفنادق وعضةو مجلس  
ومجلس إدارة شةةركة الشةةواطئ للفنادق ومجلس إدارة    .ةميم الداخلياإدارة شةةركة سةةتوديو التصةة

 مركز المستثمر األردني.
-------------------------------------------------------------------------- 

   1986، ماجستير هندسة مدنية  1973ة  نيبكالوريوس هندسة مد
 الشركة العربية الدولية للفنادق  -2    شركة التامين العامة العربية -1  عضو مجلس إدارة: 

- 1973الهندسةة الملكي عميد مهندس رئيس قسةم الدراسةات والتصةميم مديرية سةالح الخبرات:  
شةركة  لتنفيذي  المدير  ال،  1998-1996،  مدير مصةانع الشةركة المتحدة للحديد والصةلب  1995

، مدير عام الشةةةركة الدولية للفنادق واألسةةةواق  2001-1998االتحاد الدولي إلدارة المشةةةاريع  
 .لتاريخه -  2001التجارية  

مجلس  عضةةو  وعضةةو مجلس إدارة شةةركة االزدهار لالسةةتثمارات المتعددة   الخبرات الخاصةةة :
إدارة شةةةركة األعمال السةةةياحية ومجلس إدارة شةةةركة الشةةةواطئ للفنادق ومجلس إدارة مركز 

وعضةو مجمع الحسةين لمعمال ونائب رئيس جمعية الفنادق االردنية ، عضةو    المسةتثمر األردني
 ، وعضو مجلس االمناء كلية عمون الجامعية.االردنيةمجلس امناء كلية التصميم في الجامعة  

 
 رمزي صالح المعشر امجد 

 ممثل شركة الموارد الصناعية األردنية 
 1974مواليد   -عضو 

 من الجنسية األردنية 
 29/3/2021تاريخ العضوية  

 
( جةامعةة  MBAو مةاجسةةةةةتير في إدارة االعمةال )  Duke  1996بكةالوريوس اقتصةةةةةاد جةامعةة  

Duke  1999. 
، عضةةةو منتدب لشةةةركة    1996محلل مالي في شةةةركة جنرال الكترك االسةةةتثمارية    الخبرات:

خبرة في االعمال الحرة    . عضةو في شةركة االعمال السةياحية ، 2004المدائن لالسةتثمار والتنمية  
الخاصةة بإدارة اسةتثمارات عقارية واسةهم متنوعة ومجموعة من الشةركات االقليمية واالمريكية  

 الناشئة.



 

 
 
 

 أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم: د -ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نبذة تعريفية االسم والمنصب وتاريخ الميالد 

  

 السيد سامح انطون خليل دبابنه   ممثل 
سي تي  شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات 

 سي 
 1968مواليد  –عضو 

 من الجنسية األردنية 
 29/3/2021تاريخ العضوية  

   1990بكالوريوس تجارة إدارة عامة جامعة نيوماكسيكو
، الشةركة االردنية للتنمية واالقتصةاد والتجارة  1997-1990اعمال خاصةة في امريكا    الخبرات:

 لتاريخه.  -1997
 مدير عام شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات

 السيد غازي احمد حمدان ابو حسان 
 المراسي للتطوير واإلدارة ممثل شركة 

 1943مواليد   -عضو 
 من الجنسية األردنية 

 3/2021/ 29العضوية   تاريخ 

 1966بكالوريوس علوم اجتماعية / اقتصاد جامعة الينوي الشمالية سنة  
، مدير عام  1967مسؤول حركة وطلبات شركة سويفت للحوم في روشيل الينوي  الخبرات:

،  1974العامة   لمعمال، مدير تنفيذي في الشركة االردنية 1971فندق العقبة / وزارة النقل  
، رئيس مجلس ادارة ومدير  1975نائب رئيس مجلس ادارة الشركة االهلية لالستثمارات العامة 

سويق وتصنيع المنتجات الزراعية وعضو مجلس األعلى للزراعة في  عام الشركة االردنية لت
،شريك ومدير عام  1993،مستشار في شركة وادي االردن لتربية االسماك  1986االردن 

، مستشار لممور التعليمية كلية الزرقاء األهلية  1997الشركة االهلية المركزية للمواد الغذائية 
عضو لجنة   –رئيس لجنة السياحة في مجلس األعيان  –، عضو مجلس األعيان االردني 2004

 . 2020-2016عضو لجنة الزراعة  –الحريات العامة  

 شاكر نديم يوسف المعشر السيد 
 عددة تملالستثمارات ال  رانكو ممثل شركة 

 1987مواليد   -عضو 
 من الجنسية األردنية 

 3/2021/ 29تاريخ العضوية   

 .2010ستانفورد االمريكية  بكالوريوس عالقات دولية من جامعة  
 :   عضو مجلس إدارة

 الشركة العربية الدولية للفنادق  -2شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة              -1
عضو مجلس ادارة   لتاريخه ،  – 2013مدير عام شركة رانكو لالستثمارات المتعددة  الخبرات:

للفنادق   الشواطئلتاريخة ، عضو مجلس ادارة شركة  -2015شركة مركز المستثمر االردني  

 .لتاريخة-2015لتاريخة ، عضو مجلس ادارة شركة االعمال السياحية -2015
 السيد علي عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة 

 ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 1961مواليد  – عضو 
 من الجنسية االردنية 

 29/3/2021تاريخ العضوية  
 4/10/2021حتى 

 
مدير فرع ، خبير تأمينات اجتماعية ، خبير   –، مدير إدارة    2000بكالوريوس إدارة اعمال عام 

، عضةو مجلس إدارة الشةركة الدولية    2017-2016عطاءات مؤسةسةة الضةمان االجتماعي للعام  
 –  1985، مةدير إداري لشةةةةةركةة الحبتور التجةاريةة لالعوام    2018-3-21للفنةادق اعتبةارا من  

1987. 

 محمد احمد اللداويالسيد 
 للضمان االجتماعيممثل المؤسسة العامة  

 1962مواليد  – عضو 
 من الجنسية االردنية 

 4/10/2021تاريخ العضوية  

 .2000، بكالوريوس ادارة اعمال   1984دبلوم إدارة اعمال 
ورئيس قسةةم    2003ورئيس قسةةم التدقيق الداخلي    1988موظف إدارة االشةةتراكات    الخبرات:

ورئيس قسةةم العمليات التأمينية    2005ورئيس قسةةم التنظيم والموارد البشةةرية    2004التحصةةيل  
، مدير مديرية متابعة العمليات التنفيذية/ادارة التنفيذ    2007، مدير مديرية المشةةةةةتركين    2006

، رئيس لجنة  2019، مدير فرع اليوبيل    2010مدير فرع شةةمال عمان   ، 2009االسةةتراتيجي  
 .2021ضبط جودة قرارات اللجان التأمينية  

 نبذة تعريفية االسم والمنصب وتاريخ الميالد 

 المدانات  المهندس اسامة نقوال اسبير
 1951المدير العام مواليد  

 من الجنسية األردنية 
 6/2000/ 1تاريخ التعيين 

   1986، ماجستير هندسة مدنية  1973ة  نيبكالوريوس هندسة مد
 الشركة العربية الدولية للفنادق   -2  شركة التامين العامة العربية -1  عضو مجلس إدارة: 

،   1995-1973الدراسةات والتصةميم مديرية سةالح الهندسةة الملكي عميد مهندس رئيس قسةم  الخبرات:  
شةةركة االتحاد الدولي  لتنفيذي  المدير  ال،  1998-1996مدير مصةةانع الشةةركة المتحدة للحديد والصةةلب  

  -  2001، مدير عام الشةةةةركة الدولية للفنادق واألسةةةةواق التجارية  2001-1998إلدارة المشةةةةاريع   
 .لتاريخه

مجلس إدارة  عضةةو  وعضةةو مجلس إدارة شةةركة االزدهار لالسةةتثمارات المتعددة  الخبرات الخاصةةة : 
  شةركة األعمال السةياحية ومجلس إدارة شةركة الشةواطئ للفنادق ومجلس إدارة مركز المسةتثمر األردني 

وعضةو مجمع الحسةين لمعمال ونائب رئيس جمعية الفنادق االردنية ، عضةو مجلس امناء كلية التصةميم  
 في الجامعة االردنية، وعضو مجلس االمناء كلية عمون الجامعية.

 نائل احمد موسى شومان  محمد 
 1971مدير مالي مواليد 

 1995/ 8/ 1تاريخ التعيين ، من الجنسية األردنية

 .1992 -بكالوريوس محاسبة / جامعة اليرموك  
الشركة الدولية    .1995  – 1993الشركة العالمية للصناعات المعدنية )محاسب رئيسي(  الخبرات :

 ولغاية تاريخه.  1995/ 8للفنادق واألسواق التجارية 



 

 مقارنة مع السنة السابقة:وعدد األسهم المملوكة لكل منهم أسماء كبار مالكي األسهم  -4

 
 

 : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها   -5

الشركات المنافسة هي الشركات المالكة لفنادق مصنفة بفئة خمسة    ،تخضع أعمال الشركة في السوق المحلي للمنافسة الحرة   •
 نجوم في عمان. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المساهم 
 عدد األسهم 

2020 
 النسبة 
2020 

 عدد األسهم 
2021 

 النسبة 
2021 

 26.910 11,625,166 26.910 11,625,166 الشركة العربية الدولية للفنادق

 12.118 5,235,000 12.118 5,235,000 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي   

 9.707 4,193,295 9.707 4,193,295 األردنيالبنك األهلي 

 6.829 2,950,000 6.944 3,000,000 شركة مركز المستثمر األردني 

 5.208 2,250,000 5.208 2,250,000 شركة مصانع االجواخ االردنية

 3.148 1,360,000 3.148 1,360,000 البنك العربي

 2.538 1,096,000 2.465 1,065,000 نديم يوسف عيسى المعشر

 2.315 1,000,000 2.315 1,000,000 شركة تصنيع االقمشة واالجواخ االردنية

 1.915 827,100 1.531 661.434 حمزة احمد يوسف طنطش 

 1.742 752,400 1.742 752,400 فهد بن يوسف محمود زاهد

 1.644 710,000 1.644 710,000 شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

  1.389 600,000  1.389 600,000 البحر المتوسط لالستثمارات السياحيةشركة 

 1.246 538.066 1.246 538.066 حنان رشاد رشيد الحلواني 

 1.111 480,000 1.111 480,000 سي .شركة التعهدات والتجارة واالستشارات سي,تي

 1.007 435,000 1.007 435,000 شركة الرابية للفنادق والسياحة والمجمعات التجارية

 عدد الغرف  اسم الفندق 

 293 ماريوت عمان 

 440 انتركونتيننتال االردن 

 430 المريديان 

 278 كمبينسكي 

 268 شيراتون عمان 

 286 رويال 

 311 حياة عمان 

 800 روتانا وروتانا عرجان 

 300 عمان   wفندق 

 300 فيرمونت 

 258 سانت ريجيس 

 177 ينيوم فندق ميل 

 218 فندق موفنبك 

 279 فندق كراون بالزا 

 4638 مجموع الغرف 



 

 النسب كما يلي : ( . Average Rateاختراق السوق من حيث معدل سعر الغرفة ) فندق شيراتون النبيل فيمعيار  •
 

 نسبة اإلشغال  اسم الفندق 
معدل سعر الغرفة 

 )بالدينار( 
  معدل االشغال × معدل السعر

Rev Par 

% 32.2  النبيل -عمان شيراتون   096.84  31.21 

 18.95 75.770 % 25.0   معدل المجموعة التنافسية

 
 

 ليس للشركة أسواق خارجية عدا السوق المحلي.  •
 
 

 )محلياً وخارجياً(: ن محددين و/أو عمالء رئيسيين درجة االعتماد على موردي -6
 

% فأكثر من إجمالي المشتريات 10يشكلون  على موردين محددين أو عمالء رئيسين محلياً أو خارجياً  يوجد اعتماد  ال  
 و/أو المبيعات. 

 
 : القوانين واألنظمة أو غيرهاأو أي من منتجاتها بموجب تتمتع بها الشركة التي حكومية أو امتيازات الحماية ال -7

 

 ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.   •

 ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها. •
 
 

 أو منتجاتهاالشركة عمل لها اثر مادي على التي صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها القرارات ال -أ -8
  أو قدرتها التنافسية :   

 وألغت فرق دعم الوقود على كل كيلوواط ساعة. المخفضة لقطاع الفنادق تعرفة الكهرباء بتطبيق  لحكومة استمرت ا •

%( 5%( وتخفيض بدل الخدمة على الفواتير )8على خدمات الفندق )  المبيعات المخفضةالزالت الحكومة تطبق ضريبة   •
 %(. 20والزالت ضريبة الدخل على الشركة )

المدد الزمنية المتاحة لالستفادة من التسهيالت البنكية المدعومة من البنك المركزي، كما انتهت فترة االستفادة من    انتهت •
ني على تقييم أداء كل فندق على حده وكل شهر  بم  2022/ 30/6برنامج الضمان االجتماعي )استدامه( وأصبح حتى  

 بشهر. 
 
ألسلوب اإلدارة والخدمة والمنتجات النهائية والموضوعة من قبل شركة  يطبق الفندق المملوك للشركة معايير الجودة    - ب

 .، والتي أصبحت مملوكة لشركة ماريوت العالمية ستاروود العالمية
 
 

   برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركةأهم  -أ -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عدد 
 الموظفين 

 الرقم  اسم الدورة

289 Loyalty 1 

181 Introduction to mHUB 2 

174 Reservations 3 

151 2021 information Security and protection training 4 

122 Recognize and Respond: Human trafficking 5 

111 E-Menus 6 

44 Covid19 heightened sanitation practices  7 

49 The Business we do 8 

43 Coronavirus: Reducing the Risk of infection 9 

59 Welcome to learning 10 



 

   وفئات مؤهالتهموالفندق الشركة عدد موظفي  -ب -9
 

 المؤهل العلمي 
عدد الموظفين في  

 الشركة األم 
 عمان  -فندق شيراتون  

 - - دكتوراه 

 4 1 ماجستير 

 5 - دبلوم عالي 

 40 1 بكالوريوس 

 83 2 دبلوم

 73 2 ثانوية عامة

 35 - من ثانويةاقل 

 240 6 إجمالي عدد الموظفين 

 
 الهيكل التنظيمي للشركة :  -ج -9

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدقيق الداخلي

 الشؤون القانونية

 اإلدارةمجلس 

 لجنة المتابعة
اللجنة  لجنة التدقيق الداخلي/

 المالية للترشيحات والمكافآت

 سكرتيرة المدير العام

 أمين سر مجلس اإلدارة

 الشركاتشؤون 

 الشؤون اإلدارية المشاريع والعمليات الشؤون المالية

 التخطيط والرقابة المالية

 المحفظة االستشارية

 المحاسبة العامة

 شؤون المساهمين

 شؤون الموظفين

 الخدمات اإلدارية والعامة

 العالقات العامة

 رئيس القسم الهندسي

 مهندس مشروعات

 اإلدارةرئيس مجلس 

 المدير العام



 

 لمخاطر التي تتعرض الشركة لها.ا -10
تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واألحداث السياسة واألمنية في منطقة الشرق يعمان ،  –ق الشركة ، شيراتون دإن فن -أ

المنطقة يكون لها تأثير على القطاع السياحي األردني وبالتالي على مجمل  األوسط وعليه فإن أي أحداث تؤثر سلبا على 
 من انخفاض نسبة اإلشغال ومعدل سعر الغرفة بسبب منافسة الفنادق الجديدة   وكذلك فان هناك مخاطر  .إيراد فنادق الشركة 

شركة بالتأمين على مبنى تتعرض موجودات الشركة للمخاطر الطبيعية من هزات أرضية وفيضانات ....الخ . تقوم ال  - ب
جوداته ضد العوامل الطبيعية والحريق سواء االئتمان والتعطل عن العمل لهذه األسباب ، وقامت ابتداء  والفندق وكافة م

 بإضافة التأمين ضد العمليات اإلرهابية والقيام بكافة اإلجراءات الممكنة لحماية الفندق. 2006من عام 
سواء بالدينار أو بالدوالر  الفائدة على القروض  طر ارتفاع معدل أسعار  اخمالشركة معرضه لويرى مجلس اإلدارة أن    - ج

 . االمريكي
  PCRأنشطة مرافق الفندق مرتبطة بالقرارات الحكومية من حيث السعة رغم أنهم ألغوا متطلبات الفحوصات  الزالت   -د

 . 3/2022/ 1لمرتادي الحفالت اعتباراً من  
سب برنامج الضمان االجتماعي وسيتوقف برنامج استدامه الذي كان يساعد في تحمل جزء من  احتفظ الفندق بالعاملين ح - ه

 الرواتب واألجور.
أداء الفندق يرتبط ويتأثر بالوضع العام للسياحة في األردن ومدى حرية حركة األفواج السياحية ورجال األعمال خاصة   - و

 في الظروف اإلقليمية المحيطة. 
 

 اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.  -11
 

 تطور نسبة اإلشغال  وسعر الغرفة : -

 2018 2017 عام 
 

2019 2020 2021 

 معدل سعر الغرفة
 ( بالدينار)

137.484 130.110 110.860 93.180 96.840 

 32.2 22.70 54.180 47.287 50.800 معدل نسبة اإلشغال %

  

 
 
 
 
 
 
 

 , : ) بالدينار األردني ( التشغيلالفندق و أرباح تشغيل تطور إيراد  -

 2018 2017 عام 
 

2019 2020 2021 

 4,925,058 3,640,743 11,021,879 11,233,953 11,973,807 اإليرادات 

أربــــاح  
 التشغيل

3,481,269 2,814,062 2,787,671 (881,917) 948,606 
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تعلمون أن الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية مرتبطة مع شركة ستاروود العالمية باتفاقية بالحق الحصري المتالك و
تنتهي في العام    ( عشرون عاماً وبأسعار تفضيلية20عالمة شيراتون في األردن ، واتفاقية تشغيل لفندق شيراتون عمان مدتها )

العالمية قد اشترت ستاروود وأدمجتها بها، وبذلك تنتقل اتفاقيتنا لتصبح مع شركة ماريوت  وتعلمون أن شركة ماريوت  .  2021
 وقد بلغت تكاليف رسوم اإلدارة ورسوم التسويق والمبيعات المحلية والدولية كما يلي : العالمية. 

 
 ) بالدينار األردني (  

 

 )بالدينار األردني(  البنكية المدفوعة عليهايبين الجدول التالي المديونية والفوائد والعموالت  -
 

 2021 2020 2019 2018 2017 عام 

 9,899,912 8,930,513 7,071,751 5,198,984 3,736,443 المديونية 

 272,951 840, 264 274,619 202,546 44,715 الفوائد والعموالت 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور سعر السهم ) بالدينار األردني ( -
 

 2021 2020 2019 2018 2017 عام 

 0.54 0.51 0.67 0.81 0.90 سعر االفتتاح 

 0.60 0.54 0.51 0.67 0.81 سعر اإلغالق
 

 2021 2020 2019 2018 2017 البيان 

 107,309 68,836 061, 393 387,699 462,866 رسوم اإلدارة واالسم التجاري 

% 4.033 نسبة رسوم شيراتون إلجمالي المبيعات    3.450 %  3.566% 1.89% 2.178 %  

 42,750 30,976 92,525 94,291 101,508 رسوم التسويق والمبيعات والدعاية
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 الرئيسيالشركة تدخل ضمن نشاط األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال   -12
 متكررة خالل هذه السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي. ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير        

 
 السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية   -13

 ) بالدينار األردني ( 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 عام 

  أربةةةةةةةةةةةةةةاح
 مةةةةةةةةةةةةدورة

3,559,609 1,778,588 242,184,1  (1,483,527) (2,820,219)  

أربةةةةةةةةةةةةةةاح 
موزعة/مقترح  
 توزيةعةهةةةةةةةا

2,160,000 1,080,000 0 0 0 

صةةةافي حقوق  
 الةمةسةاهةمةيةن

56,979,294 55,148,997 767,007,54  50,674 ,209 49,650,022 

ألوراق  اأسعار 
 الةةةمةةةالةيةةةة 

0.810 0,670 0.510 0.540 0.600 
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 مع المقارنة تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية -14
 

 
 

 قادمة اللسنة لالتطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة   -15
 

 :بيان الخطة المستقبلية      

وكذلك تحديث المقهى الرئيسي   Receptionومنطقة االستقبال    Lobbyتنوي الشركة وإدارة الفندق تحديث بهو الفندق   •

Green Lounge .  .وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ينتهيان في صيف هذا العام 

تنوي إدارة الشركة والفندق القيام بتحديث غرف الضيوف والحمامات لرفع سويتها حيث كنا قد أجرينا آخر تحديث للغرف   •

االرضيات ، وقد أصدرت شركة ماريوت العالمية مواصفات جديدة لغرف النوم أهمها استبدال سجاد  2009في العام  

ببالط باركيه، واستبدال حوض االستحمام بحوض دوش، وكل ذلك لنتمكن من استرجاع حصة جيدة من سوق الفنادق  

 الخمسة نجوم في العاصمة عمان.

مليون دينار تتوفر من خالل قرض ميسر بفوائده ومدة سداده، ونقدر للمشروع االنتهاء    1.5نقدر لهذا المشروع كلفة   •

 غالالً لنسب اإلشغال المتدنية وسنقوم بتنفيذه على مراحل بما يمنع أي إزعاج أو إضرار بالتشغيل.بنهاية العام است

العام   • في  التحديث  هذا  تأجيل  تم  العام    2021وقد  في حساب    2022إلى  مبلغ  ويتم جمع  الشركة  إرهاق  يتم  حتى ال 

FF&Eماريوت العالمية عليها وسنباشر   ، مخططات ومواصفات ووثائق األعمال جاهزة وحصلنا على موافقة شركة

 التنفيذ خالل هذا العام. 

 والفندق:  توقعات مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة     

نتمكن من تحقيق أرباح تشغيلية   • المواد حتى  للمصاريف واألجور وتكاليف  الفندق تقوم بمراقبة مستمرة وعميقة  إدارة 

 أفضل. 

، ونقدر أن  2019ولكنها لم تصل بعد الى مستواها في العام  2021أفضل منها للعام نسب اإلشغال ومعدل سعر الغرفة  •

  2021دينار في العام   4,925,058دينار مقابل   8,989,899مبلغ  2022نتمكن من تحقيق ايراد اجمالي في العام 

 . 2019دينار في العام  11,021,879و 

 2021 2020 2019 2018 2017 الـــبــيـــــــــــــــان  الرقم 

 43,200,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 رأس المال  1

 61,079,036 60,944,172 63,228,277 63,132,479 64,317,571 الموجودات  2

 11,429,014 10,269,963 9,220,510 7,983,482 7,338,277 المطلوبات  3

 49,650,022 50,674,209 54,007,767 55,148,997 56,979,294 حقوق المساهمين 4

 (1,336,692) (2,712,213) 485,654 378,979 1,023,854 صافي الربح/الخسارة بعد الضريبة  5

 4,925,058 3,640,743 11,021,879 11,233,953 11,973,807 إيرادات تشغيل الفندق  6

 3,976,452 4,522,660 8,234,208 8,419,891 8,492,538 تكلفة تشغيل الفندق  7

 3.094-% 6.278-% % 1.124 % 0.877 % 2.370 1÷5العائد على رأس المال   10

 2.188-% 4.450-% % 0.768 % 0.600 % 1.592 2÷5العائد على الموجودات   11

 2.692-% 5.352-% % 0.899 % 0.687 % 1.797 4÷5العائد على حقوق المساهمين  12

 27.140-% 74.496-% % 4.406 % 3.374 % 8.551 6÷5هامش الربح   13

 80.739% 124.223% % 74.708 % 74.950 % 70.926 6÷7كلفة المبيعات/ المبيعات  14

 11.100% 8.427% % 25.514 % 26.004 % 27.717 1÷6اإليراد على رأس المال  15

 114.930% 117.301% % 125.018 % 127.660 % 131.897 1÷ 4المال حقوق المساهمين على رأس  16

.0 القيمة السوقية للسهم في بداية العام  17 900 0.810 0.670 0.510 0.540 

 0.600 0.540 0.510 0.670 0.810 القيمة السوقية للسهم في نهاية العام  18



 

من المقدر تحقيق ربح من عمليات الفندق ومن عوائد كهرباء محطة الطاقة  اذا ما تمكنا من تحقيق الموازنة المقترحة، فانه   •

 دينار.   1,624,000  مبلغ

المرتقبة لدخول فنادق جديدة )سنترو   • الخمس نجوم في عمان والتأثيرات  روتانا( وأهمها   –نراقب حركة سوق فنادق 

ونحاول المحافظة على حصتنا العادلة من السوق والمحافظة على حجوزات السفارات والبعثات األجنبية   رتيزكارلتون

 والشركات الكبرى.
 

 و/أو مستحقة له  مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق -16
 

وبلغت اتعاب شاملة الضريبة  ( دينار أردني  5,481مبلغ وقدرة )لكة  للشركة الما  2021بلغت أتعاب التدقيق عن عام  
 .( دينار أردني شاملة الضريبة12,180شيراتون عمان )التدقيق لفندق 

 شاملة الضريبة.  2021( دينار لعام 2,320وقد بلغت أتعاب المستشار القانوني للشركة مبلغ )
 

 عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة: -أ   -17
 

 الجنسية المنصب اسم العضو الرقم 
 عدد األسهم

2020 
 عدد األسهم

2021 

1 
 شركة مركز المستثمر االردني 

 ويمثلها  نديم يوسف عيسى المعشر 
رئيس مجلس  

 اإلدارة
 األردنية

3,000,000 
65,00001,  

2,950,000 
1,096,486 

2 
 شركة مصانع االجواخ األردنية 

 عماد يوسف عيسى المعشر
نائب رئيس  
 مجلس اإلدارة

 األردنية
2,250,000 

119,539 
2,250,000 

119,539 

3 
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  

   محمد احمد اللداويويمثلها 
 األردنية عضو 

 

5,235,000 
- 

 

5,235,000 
- 

4 
 األهلي األردني شركة البنك 

   محمد موسى  داود محمد عيسىويمثلها 
 عضو 

 األردنية
 

4,193,295 
- 

4,193,295 
- 

5 
 شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات 

   نبيل يوسف المعشر ابراهيمويمثلها 

 

 األردنية عضو 
402,298 
160,142 

402,298 
160,142 

 
6 
7 

 الشركة العربية الدولية للفنادق ويمثلها :
R     المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات 
R     بسام فرح سليمان معايعة   

 
 مدير العام /عضو

 عضو 
 األردنية

11,625,166 
120,000 

- 

11,625,166 
120,000 

- 

8 
 شركة الموارد الصناعية االردنية

 رمزي صالح المعشر  امجدويمثلها 
 األردنية عضو 

50, 005  
- 

50, 005  
- 

9 
 شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات  

 ويمثلها سامح انطون خليل دبابنه 
 األردنية عضو 

480,000 
184,080 

480,000 
184,080 

10 
 شركة المراسي للتطوير واالدارة

 غازي احمد حمدان ابو حسان ويمثلها 
 األردنية عضو 

0 
 ة

50,000 
 ة

11 
   ة  عددتملالستثمارات ال رانكوشركة 

 شاكر نديم يوسف المعشرويمثلها 
 األردنية عضو 

710,000 
342,298 

710,000 
342,298 

 
 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التنفيذية:  العليا اإلدارةأشخاص المالية المملوكة من قبل  األوراقعدد  -ب
 
 
 
 
 
 
 

 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪
 
 

 العليا )الزوجة واألوالد القصر(  األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب موظفي اإلدارةعدد  -ج
 

 الجنسية الصلة االسم  الرقم 
 عدد األسهم

2020 
 عدد األسهم

2021 

1 
 نديم يوسف عيسى المعشر

 رانية عيسى مبدي دلل 
 

 األردنية زوجة
 

120,000 
 

120,000 

2 
 عيسى المعشرعماد يوسف 

 ال يوجد  ال يوجد  األردنية زوجة   ندين وديع خليل هلسه 

3 
  محمد موسى  داود محمد عيسى

 دالل على محمد كيلو 

 
 زوجه

 ال يوجد  ال يوجد  األردنية

4 
     نبيل يوسف المعشر ابراهيم

 دينا رجائي السلفيتي 
 ياسمين 

 
 زوجة
 أبناء 

 األردنية
 

ال يوجد   
12,000 

 
ال يوجد   

12,000 

5 
 اسامة نقوال اسبير مدانات

 هالة هاني سابا العكشه 
 كريم

 
 زوجة
 أبناء 

 األردنية
 

 ال يوجد 
 ال يوجد 

 
 ال يوجد 
 ال يوجد 

6 
 بسام فرح سليمان معايعة

 منصورعواد دة فؤاد ئعا
 

 زوجة
 األردنية

 
22,500 

 
22,500 

7 

 رمزي صالح المعشرامجد  
 ايمان ميشيل عيسى مارتو 

 رمزي
 رفيق
 راية

 زوجة
 أبناء 
 أبناء 
 ابناء 

 األردنية

 ال يوجد 
 ال يوجد 

10,000 
10,000 
 ال يوجد 

 ال يوجد 
 ال يوجد 

10,000 
10,000 
 ال يوجد 

8 
 سامح انطون خليل دبابنه

 كيري رينيه وليم ود كراوس 
 اليس  ,سليم  ,نادر 

 
 زوجة
 ابناء 

 األردنية
 

 ال يوجد 
يوجد ال   

 
 ال يوجد 
 ال يوجد 

9 
 غازي احمد حمدان ابو حسان 

 اودري جين اندرسون 
 

 زوجة
 األردنية

 
 ال يوجد 

 
 ال يوجد 

10 
 محمد احمد اللداوي

 لبنى عباس جميل العتيبي 
 كرم

 
 زوجة
 ابناء 

 األردنية
 

 ال يوجد 
 ال يوجد 

 
 ال يوجد 
 ال يوجد 

11 
 زوجة شاكر نديم يوسف المعشر

 ابناء 
 األردنية

 ال يوجد 
 ال يوجد 

 ال يوجد 
 ال يوجد 

12 
 نائل احمد موسى شومان  محمد

 انتصار سعيد عيسى العداربة 
 اسامة ، ، عبدالمجيد  خالد،  عمر ، موسى

 
 زوجة
 أبناء 

 األردنية
 

 ال يوجد 
 ال يوجد 

 
 ال يوجد 
 ال يوجد 

 
 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪

 الجنسية المنصب االسم  الرقم 
 عدد األسهم

2020 
 عدد األسهم

2021 

 120,000 120,000 األردنية مدير عام اسامة نقوال اسبير مدانات  1

 - - األردنية المدير المالي  محمد نائل احمد موسى شومان  2



 

 
 

 :التنفيذية   واإلدارة ت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةآالمكاف والمزايا  -ب-أ -18
 

 المنصب االسم  الرقم 
رواتب 
 ومزايا

بدل 
 تنقالت 

مكافئات  
2021   

إجمالي 
 المزايا

 4,800 - 4,800 - رئيس  نديم يوسف عيسى المعشر 1

 4,800 - 4,800 - نائب  عماد يوسف عيسى المعشر 2

 4,800 - 4,800 - عضو    محمد موسى  داود محمد عيسى 3

 4.800 - 4.800 - عضو     نبيل يوسف المعشر ابراهيم 4

 4,800 - 4,800 - عضو  بسام فرح سليمان معايعة  5

 178,800 - 4,800 174,000 عضو  مديرعام/امين سر / اسامة نقوال اسبير مدانات 6

7 
 رمزي صالح المعشرامجد 

 2021/ 29/3اعتبارا من 
 3,600 - 3,600 - عضو 

 4,800 - 4,800 - عضو  سامح انطون خليل دبابنة 8

 4,800 - 4,800 - عضو  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  9

 4,800 - 4,800 - عضو  شاكر نديم يوسف المعشر  10

11 
 غازي احمد حمدان أبو حسان 

 2021/ 29/3اعتبارا من 
 3,600 - 3,600 - عضو 

 28.560 - - 28,560 م.مالي  نائل احمد موسى شومان  محمد 12

 252,900 - 50,400 202,500 المجموع

 
 ال يوجد اية مبالغ دفعت كنفقات سفر او تنقالت خارجية ▪

 
 
 

 فعتها الشركة خالل السنة المالية التبرعات والمنح التي د  -19
 

    . 2021خالل عام  ألي جهة برع تتبسبب الظروف فإن الشركة لم 
 
 
 

والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس العقود   -20
 أو أي موظف في الشركة أو أقاربهماإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام 

 

ت التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس  ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركا
 المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم. أعضاء المجلس أو اإلدارة أو 

 
 
 

 مساهمة الشركة في حماية البيئة -أ -21

 وتأمين بعض النفايات لغايات إعادة التدوير.  تقوم إدارة الفندق بفرز وتصنيف النفايات ، •

 المساهمة في زراعة األشجار.  •

 المساهمة في يوم حماية األرض وإطفاء اإلنارة غير الضرورية.  •

 الفندق يتزود بالكهرباء من خالل طاقه يتم انتاجها من الطاقة الشمسية. •
 
 
 



 

 
 ة الشركة في خدمة المجتمع المحلي مساهم -ب

 دعم األطفال األقل حظا للبدء في تعلم مهنة ، بالتعاون مع مؤسسة أمير ويلز. •

 . والتبرع باألثاث والسجاد الخارج من الخدمة مساعدات لمؤسسات الخير ومنازل األيتام والعجزة زيارات و •

في   • والسياحة  الفنادق  إدارة  مساقات  من طالب  لمجموعة  مجاني  بتدريب  الشركة  إدارة  الجامعية  تقوم  الكليات 
، وقد قامت إدارة الفندق بتوقيع ثالث اتفاقيات تعاون مع ثالث جامعات األردنية الستكمال متطلبات الجامعة الدراسية

 .محلية

 ن لالجئيا  وتبي  ن م  دد عو  سلكنائا  ن م  ددلع  دلميالا   دعي ينةز  ن ع رةعبا  ونترالشيا   دق فن  نم  يمهدتق  مت  رعتب  يعوزت •
 ور ناعو بادما ةظمحاف في

 رمباش  معد   لىا  لصحي ا  بللجان  ددةلمحا  تلمخصصاا  ليوتح  مت  دفق  ب،لصعا  تقول هذا ا  في  تلمستشفياا  ودجه  معد •
.  بيطلا  درللكا  متعقي  وادمو  ،صحية  داتمعو  دواتبا   را،لبتا  واء ل  في  يبةطلا  قةطمن  في   نيارا  لملكة ا  مستشفى  لىا

  ن عما  في  تلعائالا   ن م  ددع و  لخاصةا   لعنايةا  زكرالم  كةرلمتحا  سي رالكا  ن م  ددع   يعوزت  مت   كلذ   لىا   باإلضافة
 .ورناعو مثارلوا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تقرير الحوكمة 

إقرار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة  -أ

تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الخاصة بالقواعد اإللزامية والمذكورة في الدليل وبموجب القواعد 
 والتعليمات الخاصة بها.

كما تقوم الشركة بتطبيق القواعد اإلرشادية حيثما يلزم وفي االوقات المطلوبة ، وتطبق الشركة 
القواعد حسب  قانون الشركات االردني . باستثناء المواد المبينة أدناه لألسباب المذكورة إزاء كل 

 - :منها

مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة :  

السببالقاعدة 

اإلدارةيتم   -1 مجلس  أعضاء  انتخاب 
وفق أسلوب التصويت التراكمي من 
قبل الهيئة العامة للشركة باالقتراع 

 . السري

  29/3/2021تم انتخاب مجلس االدارة بتاريخ  
ولمدة اربع سنوات وفق احكام قانون الشركات 

وحسب التعليمات الواردة فيه بذلك التاريخ. وسيتم 
 قادمة. تطبيقها في انتخابات المجالس ال

 وضع آلية الستقبال الشكاوي   –  14البند  
واالقتراحات المقدمة من قبل المساهمين 
بما في ذلك إدراج اقتراحات المساهمين 
جدول   على  معينة  بمواضيع  الخاصة 
يضمن  بشكل  العامة  الهيئة  أعمال 
بشأنها   المناسب  القرار  واتخاذ  دراستها 

 منية محددة.زخالل فترة 

لم يتم تقديم أية شكاوي من المساهمين ولم تنشأ  -1
لك منذ اندماج الشركة في العام  أية حالة تتطلب ذ

2004 . 
يتم بحث االقتراحات في اجتماع الهيئة العامة في  -2

حينه وبموجب أحكام قانون الشركات.

الحوافز    –  15البند   منح  أسس  اعتماد 
بأعضاء   الخاصة  والمزايا  والمكافآت 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  

الشركات -1 قانون  أحكام  تطبيق  يتم  حيث  مطبق 
بالنسبة لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. 

التنفيذية فيتم الموافقة -2 أما بالنسبة ألعضاء اإلدارة 
من  بقرار  وجدت  إن  والمكافآت  الزيادات  على 

كامال اإلدارة  لجنة   مجلس  تنسيب  وحسب 
. الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس االدارة

اجتماعات الهيئة العامة :

السببالقاعدة 

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل  3-1
العامة   الهيئة  اجتماع  لحضور  مساهم 
بالبريد االلكتروني الخاص بالمساهم قبل 

لعقد    21 المقرر  التاريخ  من  يوما 
الترتيبات   إعداد  يتم  أن  على  االجتماع 
واإلجراءات المناسبة لعقد االجتماع بما  

 في ذلك اختيار المكان والزمان. 

وامر الدفاع الصادرة بهذا الشأن. تم االلتزام بأ

ومكان  –  6-2 موعد  عن  اإلعالن  يتم 
ثالثة  في  العامة  الهيئة  اجتماع  عقد 
صحف يومية محلية ولمرتين على األقل  

 وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

تم االلتزام بأوامر الدفاع الصادرة بهذا الشأن. 



 حقوق المساهمين : 
 

 الحقوق العامة -أ

 السبب القاعدة 

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي    -11
أو   الشركة  إدارة  مجلس  بإقالة  للمطالبة  وذلك 

% 20أي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون  
 من أسهم الشركة. 

عام   -1 الشركة  اندماج  منذ  ذلك  طلب  يتم  لم 
 ولتاريخه.  2004

 

طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة    –  12
% من  10ودفاترها ، للمساهمين الذين يملكون  

 أسهم الشركة. 

عام   -1 الشركة  اندماج  منذ  ذلك  طلب  يتم  لم 
 ولتاريخه.  2004

 
 
 
 
 

 اإلفصاح والشفافية :        
 

 السبب القاعدة 

االلكتروني    3-4 موقعها  باستخدام  الشركة  تقوم 
اإلفصاح   لتعزيز  اإلنترنت  الشبكة  على 

 والشفافية وتوفر المعلومات.

يتم اإلفصاح كامال من خالل هيئة األوراق  
والموقع  المالية والصحف ووسائل اإلعالم 

 وبموجب أحكام القانون.االلكتروني للشركة 
 
 
 
 
 
 

أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو   -ب
 تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.

 

 الصفة االعضاء
 تنفيذي/

 غير تنفيذي 
 مستقل/

 غير مستقل

 غير مستقل  رئيس مجلس اإلدارة شركة مركز المستثمر األردني 

 االجواخ االردنيةشركه مصانع 
نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة
 غير مستقل 

 غير مستقل  عضو  الشركة العربية الدولية للفنادق

 غير مستقل  عضو  الشركة العربية الدولية للفنادق

 غير مستقل  عضو  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 غير مستقل  عضو  شركة البنك االهلي االردني 

 للتطوير واالدارة  شركة المراسي
 2021/ 29/3اعتبارا من 

 مستقل   عضو 

 مستقل   عضو  شركة الموارد الصناعية االردنية

 مستقل   عضو  شركة التعهدات والتجارة واالستشارات

شركة النبيل للتجارة وادارة  
 االستثمارات 

 مستقل   عضو 

 غير مستقل  عضو   شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

 لالستثمارات والتجارةشركة معشر 
 29/3/2021حتى 

 غير مستقل  عضو 

   شاكر نديم يوسف المعشر
 29/3/2021حتى 

 غير مستقل  عضو 

 
 
 



أسماء ممثلي أعضاء مجلس االدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي   -ج
 ومستقل أو غير مستقل.

 
 

 الصفة االعضاء االعتباريين 
 تنفيذي/

 غير تنفيذي 
 مستقل/

 غير مستقل

 غير مستقل  رئيس مجلس اإلدارة المعشر عيسى السيد  نديم يوسف 

 غير مستقل  نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد عماد يوسف عيسى المعشر 

 غير مستقل  عضو  السيد بسام فرح سليمان معايعة

 غير مستقل تنفيذي المدير العام  عضو/ المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات 

حتى  السيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة 
4/10/2021 

 غير مستقل  عضو 

 غير مستقل  عضو  4/10/2021احمد اللداوي اعتبارا من السيد محمد 

 غير مستقل  عضو  محمد موسى  داود محمد عيسىالسيد 

 مستقل   عضو  السيد غازي احمد حمدان ابو حسان

 رمزي صالح المعشر  السيد امجد 
 29/3/2021اعتبارا من  

 مستقل   عضو 

 مستقل   عضو  السيد سامح انطون خليل دبابنه 

 مستقل   عضو  السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر 

 غير مستقل  عضو  شاكر نديم يوسف المعشر  

 الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان  
 29/3/2021حتى 

 مستقلغير   عضو 

 السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات 
 غير مستقل  عضو  29/3/2021حتى 

 الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر  
 29/3/2021حتى 

 مستقل   عضو 

 
 
 
 
 
 

 المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.  -د
 
 

 المنصب االسم  الرقم 

 مدير عام مدانات الاسامة نقوال اسبير  1

 المدير المالي  محمد نائل احمد موسى شومان  2
 
 
 
 
 
 

 جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت.  -هـ

 اسم العضو
 االدارة في  العضوية في مجلس 

 العامة االخرى الشركات المساهمة

 لالستثمارات المتعددة شركة رانكو
 شركة مصانع االجواخ االردنية -1
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -2
 الشركة العربية الدولية للفنادق -3

 شركة معشر لالستثمارات والتجارة
 29/3/2021حتى 

 البنك االهلي االردني -1
 شركة مصانع االجواخ االردنية -2
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -3

 شركة مصانع االجواخ االردنية -1 ( مقاعد2) العربية الدولية للفنادقالشركة 



 شركة البنك االهلي االردني 

الرهن   -1 تمويل  إلعادة  االردنية  الشركة 
 العقاري

 الشركة العربية الدولية للفنادق -2
 شركة مصانع االجواخ االردنية -3
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -4
 شركة التامين العربية -5

 مصانع االجواخ االردنيةشركه 
 الشركة العربية الدولية للفنادق -1
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -2

 ال يوجد  شركة الموارد الصناعية االردنية

 ال يوجد  شركة التعهدات والتجارة واالستشارات

 الشركة العربية الدولية للفنادق -1 شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات 

 المستثمر األردني شركة مركز 
 البنك االهلي االردني -1
 الشركة العربية الدولية للفنادق -2
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -3

  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 الممثلين

 المعشرعيسى السيد  نديم يوسف 

 الشركة العربية الدولية للفنادق -1
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -2
 االجواخ االردنيةشركة مصانع  -3
 البنك االهلي االردني -4

 السيد عماد يوسف عيسى المعشر
 شركة مصانع االجواخ االردنية -1
 الشركة العربية الدولية للفنادق -2
 البنك االهلي االردني -3

 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -1 السيد بسام فرح سليمان معايعة

 المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات 
 الشركة العربية الدولية للفنادق -1
 شركة التأمين العامة العربية  -2

 السيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة  
 3/10/2021حتى 

 ال يوجد 

السيد محمد احمد اللداوي اعتبارا من 
4/10/2021 

 ال يوجد 

 ال يوجد  محمد موسى  داود محمد عيسىالسيد 

 السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات 
 29/3/2021حتى 

 شركة مصانع االجواخ االردنية -1
 الشركة العربية الدولية للفنادق -2
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -3

 الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر
 29/3/2021حتى 

 ال يوجد 

 رمزي صالح المعشر السيد امجد
 29/3/2021 اعتبارا من 

 يوجد ال 

 ال يوجد  السيد سامح انطون خليل دبابنه

 ال يوجد  نبيل يوسف المعشر ابراهيمالسيد 

 الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان 
 29/3/2021حتى 

 شركة مصانع االجواخ االردنية -1
 شركة مسافات للنقل المتخصص  -2
 شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -3

 لصناعة االلبسة الجاهزةشركة الزي   -1 شاكر نديم يوسف المعشر 
 
 
 
 
 

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.  -و

 مسؤول قسم المساهمين  –جهاد يعقوب عطية                  
 



 اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. -ز
 

 لجنة التدقيق المالية  •

 لجنة المكافآت والترشيحات •

 إدارة المخاطر لجنة  •

 لجنة الحوكمة •

 

 

 رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية.اسم  -ح
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نبذة تعريفية  االسم 

 السيد سامح انطون خليل دبابنه   ممثل 
 شركة التعهدات والتجارة 

 سي   االستثمارات سي تي
 1968مواليد  –عضو 

 من الجنسية األردنية 

   1990بكالوريوس تجارة إدارة عامة جامعة نيوماكسيكو
، الشةركة االردنية للتنمية واالقتصةاد  1997-1990اعمال خاصةة في امريكا    الخبرات:
 لتاريخه.  -1997والتجارة  

 مدير عام شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات

  ممثل   رمزي صالح المعشر امجد  السيد 
 شركة الموارد الصناعية االردنية

 1974مواليد  – عضو 
 من الجنسية االردنية 

 2021/ 29/3اعتبارا 

(  MBAو ماجسةةةةةتير في إدارة االعمال )  Duke  1996بكالوريوس اقتصةةةةةاد جامعة 
 .Duke  1999جامعة 

عضو منتدب لشركة    ،   1996ي في شركة جنرال الكترك االستثمارية  لمحلل ما  الخبرات:
. عضو في شركة االعمال السياحية ، خبرة في االعمال  2004المدائن لالستثمار والتنمية  

ومجموعة من الشركات االقليمية    استثمارات عقارية واسهم متنوعة  بإدارةالحرة الخاصة  
 واالمريكية الناشئة. 

 محمد احمد اللداوي السيد 
العامة للضمان   المؤسسة ممثل 

 االجتماعي
 1962مواليد  – عضو 

 من الجنسية االردنية 

 2021/ 10/ 4اعتبارا من 

 .2000، بكالوريوس ادارة اعمال   1984دبلوم إدارة اعمال 
ورئيس    2003ورئيس قسم التدقيق الداخلي   1988االشتراكات  إدارةموظف    الخبرات:

رئيس قسم العمليات  و  2005ورئيس قسم التنظيم والموارد البشرية    2004م التحصيل  سق
مد   2006التأمينية   مدير  المشتركين  ي،  مد   2007رية  مدير  العمليات  ي،  متابعة  رية 

، مدير فرع   2010مال عمان  ، مدير فرع ش2009التنفيذية/ادارة التنفيذ االستراتيجي  
 . 2021، رئيس لجنة ضبط جودة قرارات اللجان التأمينية 2019اليوبيل 

 السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات  
 ممثل شركة مصانع االجواخ األردنية

   1942مواليد   -عضو 
 . من الجنسية األردنية

 29/3/2021حتى 

، ومدير عام شةةةةركة مصةةةةانع  1976بكالوريوس في المحاسةةةةبة من الجامعة اللبنانية  
وعضةةةةو مجلس شةةةةركة االعمال السةةةةياحية    ولغاية تاريخه.  1976االجواخ األردنية  

 وشركة الشواطئ ومركز المستثمر االردني
إدارة شةةركة األعمال السةةياحية ومجلس    ومجلس   خبرات اخرى مدقق حسةةابات قانوني

عضةو مجلس  إدارة شةركة الشةواطئ للفنادق  ومجلس إدارة مركز المسةتثمر األردني  و
 .إدارة شركة االزدهار لالستثمارات المتعددة

 نبيل يوسف المعشر   ابراهيمالسيد 
ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة  

 االستثمارات 
 1979مواليد   -عضو 
 الجنسية األردنية من 

 29/3/2021حتى 

 ست شيكاغو.ثونور ، جامعة  2001بكالوريوس اقتصاد 
مدير دائرة   ولتاريخه ،   2013مدير عام شةركة شةجرة التين للمطاعم السةياحية    الخبرات:

، محلةل مةالي في    2013-2008االبحةاث والتطوير الشةةةةةركةة العربيةة الةدوليةة للفنةادق  
، مدير دائرة    2008-2005شةةةركة ارنسةةةت ويونث لالسةةةتثمار العقاري دبي االمارات  

 الشركة  العربية الدولية للفنادق.  2005-2003االبحاث والتطوير  

  عبدالحافظ محمد القعيسي يالسيد عل
 الشوابكة 

 ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
 1961مواليد  – عضو 

 من الجنسية االردنية 

 3/10/2021حتى 

 
إدارة اعمةةال عةةام   تةةأمينةةات    –، مةةدير إدارة    2000بكةةالوريوس  مةةدير فرع ، خبير 

، عضةةو    2017-2016اجتماعية ، خبير عطاءات مؤسةةسةةة الضةةمان االجتماعي للعام  
، مدير إداري لشةةةركة    2018-3-21مجلس إدارة الشةةةركة الدولية للفنادق اعتبارا من 

 .1987  –  1985الحبتور التجارية لالعوام  



الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة أدارة    التدقيق ولجنة  اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة  -ط
 المخاطر. 

 

 الممثلين االعضاء اسم اللجنة
عدد 

 المستقلين 

 التدقيق
 
 

 اعضاء 3

 شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات
سامح انطون خليل دبابنه   /  

 الرئيس
 مستقل 

2 

اعتبارا   شركة الموارد الصناعية االردنية
 3/2021/ 29من 

 مستقل  رمزي صالح المعشر امجد

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
 4/10/2021اعتبارا من  

 محمد احمد اللداوي 
 

غير 
 مستقل 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
 3/10/2021حتى 

عبدالحافظ محمد   يعل
 القعيسي الشوابكة

غير 
 مستقل 

/  للتجارة وادارة االستثماراتشركة النبيل 
 29/3/2021حتى 

 مستقل    المعشر يوسفابراهيم نبيل 

 شركة مصانع االجواخ األردنية
 29/3/2021حتى 

سمير عودة هللا دخل هللا  
 علمات

غير 
 مستقل 

الترشيحات 
 والمكافآت

 
 اعضاء   3

    شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات
 3/2021/ 29اعتبارا من   الرئيس /

 مستقل    المعشر يوسفابراهيم نبيل 

2 

 شركة البنك االهلي االردني 
 2021/ 29/3اعتبارا من 

 محمد موسى محمد عيسى 
غير 
 مستقل 

 شركة المراسي للتطوير واالدارة
 2021/ 29/3اعتبارا من 

 مستقل  غازي احمد حمدان ابو حسان 

 االردنيةشركة الموارد الصناعية  
 29/3/2021حتى 

الدكتور رمزي صالح عيسى  
  / الرئيس المعشر

 
 مستقل 

 شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات
 29/3/2021حتى 

 مستقل  خليل دبابنه     انطونسامح 

إدارة  
 المخاطر

 
 اعضاء   3

 شركة المراسي للتطوير واالدارة /الرئيس
 2021/ 29/3اعتبارا من 

 مستقل  حمدان ابو حسان غازي احمد 

2 
 بسام فرح سليمان معايعة  الشركة العربية الدولية للفنادق

غير 
 مستقل 

 مستقل  خليل دبابنه     انطونسامح   شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات

 السيد شاكر نديم المعشر
 29/3/2021حتى 

 مستقل    المعشر يوسفابراهيم نبيل 

 الحوكمة
 
 

 اعضاء   3

 مستقل  المعشر  يوسفابراهيم نبيل                 شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

2 

 الشركة العربية الدولية للفنادق
 2021/ 29/3اعتبارا من 

 بسام فرح سليمان معايعة 
غير 
 مستقل 

 الرئيس/شركة الموارد الصناعية االردنية
 رمزي صالح المعشرامجد 

 29/3/2021اعتبارا من  
 مستقل 

 شركة الموارد الصناعية االردنية
الدكتور رمزي صالح عيسى  

 29/3/2021حتى  المعشر
 مستقل 

 شركة مركز المستثمر األردني 
 29/3/2021حتى 

الدكتور جاك نقوال يعقوب  
 قطان 

غير 
 مستقل 
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البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدققي الحسابات مقارنة مع السنة السابقة. 

المساهمة العامة المحدودة للفنادق واألسواق التجاريةالشركة الدولية 

     دةــوحـمـال ةـيـالـمـم الـوائـقـال     

 2021ون األول ـانـك  31  
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P.O.Box 94217 Aamman 1194 Jordan
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E-mait: Hotel.- Matts@A[- Dawtiyahhotels.com
E-mai[: Dawtiyah@At- Dawtiyah hotets.com
Website: www.dawliyah-jo.com
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