
 

 
 

 

 

 الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

 

 القوائم المالية

 

 2019كانون األول  31

 

 

 

 

 



نغ األردن إرن و
ن  ن ن قان اس م

وق ب  ١١٤٠ص
ان  ة-١١١١٨ع ة الهاش ة األردن ل ال

/ ٠٠٩٦٢٦٥٨٠٠٧٧٧هاتف:  
٠٠٩٦٢٦٥٥٢٦١١١

  : ٠٠٩٦٢٦٥٥٣٨٣٠٠فاك

قل   ات ال ا ق ال تق م
ادق ة للف ول ة ال ة الع ي ال اه ودةإلى م ة العامة ال اه ال

ان ة-ع ة الهاش ة األردن ل ال

ل قتق ح ة  ت ال ائ ال الق

أ الـــ

ة  ال ائ ال ق الق ا ب ودة لق ق ة العامة ال اه ادق ال ة للف ول ة ال ة الع ةلل الي  ) (ال ة ال ال ن م قائ ي ت وال
ا في  ن األول ٣١ك ة  ٢٠١٩ان ة لل ق فقات ال ة ال ة وقائ ل ق ال ات في حق غ ة ال امل وقائ خل ال ة ال خل وقائ ة ال وقائ

احات  ارخ واال ة في ذل ال ه ة. ال اس اسات ال ة ومل أله ال ال ائ ال ل الق ح

ا في  ة  الي لل ة، ال ال ه احي ال افة ال الة، م  ع ه  فقة ُت ة ال ال ائ ال ا، إن الق ن األول ٣١في رأی ٢٠١٩ان
عای ا ارخ وفقًا ل ة في ذل ال ه ة ال ة لل ق فقاتها ال الي وت ة. وأداءها ال ول ة ال ال قار ال ل

أ  أساس ال

ات  ا ق ال ة م ول لة أك ض ب م عای مف ه ال ا وفقًا له ات ول ، إن م ق ة لل ول عای ال ا وفقًا لل ق ق ا ب ق  لق ق ع ت
ك ال ل اع ال ة وفقًا لق ن ع ال قل ا. ن م نا ه اردة في تق ة ال ال ائ ال نالق اس القان ي لل ا في ذل معای  ه )

ة)  ول ة ال قالل ي االخ  االس ه ك ال ل ات ال ل اإلضافة إلى م اس  ي لل ه ك ال ل عای ال ولي ل ل ال ادر ع ال ال
ل  ات ال ل ي وم ه ك ال ل ات ال ل ا  م ة في األردن، وق ال ال ائ ال ق الق ة ل الئ ي  ال ه ك ال ل عای ال ولي ل  ال

 . أ اء ال ف أساسًا إلب ة و ت ة ومالئ اف ق  ل على أدلة ت ال ا  . لق ق اس لل

ق الهامة  ر ال ام

ة  ال ائ ال ق الق ة خالل ت ه ان األك ج ي  ه هادنا ال ي وفقًا الج ر ال ق الهامة هي تل األم ر ال ة. لق  ان أم ال ة ال لل
ائ ه الق ل ه ا ح اء رأی ة إلب ال ائ ال ق الق لي ل ار ال ر ض اإل ه األم ةت دراسة ه ال ه  ال ل ه ًال ح ف ًا م وال ن رأ

ها ادناه.  ار ال ر ال ل ام م األم علقة  ق ال اءات ال ر. ت وصف إج األم

رة في  هام ال ال ا  ةلق ق ال ائ ال ق الق علقة ب ات وال ا ق ال ة م ول ة م ه  اإلضافة،فق اء عل . ب ل علقة ب ر ال افة األم ل
ا ائج إج ة. ان ن ال ائ ال ة في الق ه اء ال ا األخ ا ل ق ة ل ا ها لالس ي ت ت اءات ال ف اإلج ل ت ا  ق ق ءات  فأن ت

ا ب ي ق ق ال ة  ال ال ائ ال ق الق ل ت ا ح أی ف أساسا ل ها ادناه، ت ار ال ر ال ة األم عال علقة  اءات ال ا في ذل اإلج ها، 
فقة.  ال



ادات اإلی اف  اإلع

اف ار اإلع ق الهامة وذل ت إع ر ال أح أم ادات  اإلی
اف بها  ادات واإلع ل اإلی اء ع ت وث األخ ا ح ل
الغ  عات  ات م ل اتج ع ع ادات ال ة ل ح اإلی ن

لة ات قل ل ف ل في أن ی ت ًا خ ی اك أ . ه
مات  ها أو أن ال الء ل ی تق ف والع مات لل خ

الغة أو ال د إلى ال الي ق ی ال لها و مة ل ی ت ق
ة على  ادات. ت ال ل م اإلی قل ش ال ادات  اإلی

ل  ادات ق اإلی اف  ف االع ي ألدائها األم ال ق  رئ
مة. تق ال

ه ق ال ة أم ال ف ت معال ك

ق  اءات ال ي ت اج ة ال اس اسات ال تق ال
ة  عها ال اداتت اإلی اف  ة وفقًا لإلع ال قار ال عای ال ل

ل  ة ح اخلي لل ة ال قا ام ال راسة ن ا ب ة. ق ول ال
ادات اإلی اف  ة اإلع اخل ة ال قا اص ال ها ع وم ض

ة ض دورة  ئ اإلی ال اف  ل ع اداتاإلع ل ا ب .  ق
ح  ام هام ال ات. ألق و ة وال ف واألغ الغ

قعات  ة على أساس ال ع ض ة م ل ل اءات ت إج ا  ا ق ك
ة  ال مات ال عل ام ال اس ة  ادات لل ل أرقام اإلی ة ح ال
ة  م د ال ة م الق ار ع ار واخ اخ ا  ة. وق ال وغ ال

ات اإلی ا ادات.على ح

اح رق  ه في إ ادات ت اإلی اصة  احات ال ٢٥إن اإلف
اصة  احات ال ه في االف ة وت ال ائ ال ل الق ح

ل  ة ح اس اسات ال اداتال ق اإلی اح ت ق ت اإلف
اح رق  ها في إ ة. ٥ع ال ائ ال ل الق ح

ة لعام  ق ال لل اردة في ال مات األخ ال عل ٢٠١٩ال

ة ال ائ ال ق ال غ الق اردة في ال مات ال عل مات األخ م ال عل ن ال ولة ع  ت ات. ان اإلدارة هي ال ا ق ال وتق م
. مات األخ عل ل ال ا ال  ا ال ان رأی مات األخ وأن عل لال . ن ا تأك ح مات األخ عل ال

اءة  ا هي ق ول اان م ، ف مات األخ عل ة  ال ل ا خالل ع ف ة او م مع ال ائ ال ا مع الق ه عارض ج مات األخ ت عل ان ال إذا 
ه ب ا ج د تعارض او خ ا بها وج ي ق اءات ال ة. اذا ت م خالل االج ال ائ ال ق الق مات االخ فانه  ت عل ة وال ال ائ ال  الق

 . مات االخ عل ا  ال ر  ة ام ا ا اه ع ان ا ول ت ها. ه اح ع  اإلف

ة   ال ائ ال ة ع الق ال لف  ول ال ة اإلدارة وال ول م

رة عادلة  ضها  ة وع ال ائ ال ه الق اد ه ولة ع إع ام  إن اإلدارة م ی ن اإلضافة الى ت ة،  ول ة ال ال قار ال عای ال وفقًا ل
 . ال أو ع غل ة ع اح ات اء ال ة س ه اء ال ة م األخ ة خال ائ مال اد ق ور إلع اخلي ال ة ال قا ال

اح ع األم  ة واإلف أة م ار  ة على االس رة ال ولة ع تق ق ا أن اإلدارة م ا في ذل  ك ارة  أ االس علقة  ر ال
اتها أو  ل قاف ع ة أو إ ة ال ف ة اإلدارة ت ان في ن ة، إال إذا  ال ائ ال اد الق ة ع إع اس ارة في ال أ االس ام م د  اس م وج ع

 . ل ام ب یل واقعي آخ س الق أ ب

اف على ع  ن ع االش ول ة م ال لف  ة. إن ال ة لل ال قار ال اد ال ة إع ل



ة ال ائ ال ق الق ات ع ت ا ق ال ة م ول م

ال أو ع غل   ة ع إح ات اء ال ة س ه اء ال ة م األخ ل خال ة  ال ائ ال أن الق ل  ل على تأك معق ال ل  ا ت اف إن أه
ا.  ق ال ی رأی ار تق ال انة وص ه ل ض ل ه تأك عالي ال ول عق أك ال ق ال  وفقًا  أنان ال ال

عای ل ة ل ول ة، إذا  ل ال ه ارها ج ال أو غل و اع ة الح ث ن اء ق ت ده. إن األخ ا ع وج ه أ ج ا خ ف دائ ق س ل
ة ال ائ ال ه الق مي ه ل م ة م ق ة ال اد ارات االق ن لها تأث على الق عًة  ان  دًة أو م ف . كان م

ارسة  م  ا نق ا یلي: إن م  ل نق ، و ق ة لل ول عای ال ق وفقا لل ء م ال ي  ه ة على ال ال اف ي وال ه هاد ال االج

ق ت  · اءات ت ف اج ، وت وت ال أو غل ة ع اح ات اء ال ة، س ال ائ ال ة في الق ه اء ال ا االخ ی وتق م ت
ل على  ا وال ه ال ال  له ه ناتج ع اح أ ج اف خ م اك . إن خ ع ا اء ال ف أساسًا إلب ة ت ة ومالئ اف ق  أدلة ت

اوز   ة أو ت ات غ ص ع أو تأك ف م و أو ح ا أو ت ال م ت ه االح ا ق ی ، ل اتج ع غل ع أك م ذل ال
اخلي.  ة ال قا ام ال ل

ام ا· ل على فه ل ل  ال اء رأ ح ف اب وف ول به ة لل ق مالئ اءات ت ق و ذل ل إج ال عل  اخلي ال ة ال قا ل
ة.  اخلي لل ة ال قا ام ال ة ن م فعال

ي قام بها االدارة. · علقة بها ال احات ال ة و اال اس ات ال ی ق ة ال ل قة ومعق ة ال اس اسات ال تق مالءمة ال

ها، وف· ل عل ي ت ال ق ال اءًا على أدلة ال ة، و اس ارة في ال أ االس ام االدارة ل ل مالءمة اس ة ح صل الى ن ا  ال
ا   صل ار. و اذا ما ت ة على االس رة ال ل ق ة ح ك  وف ق تلقي  اث أو  أح ت  ه م ق ج م ت اك ع ان ه إذا 

أ ة  ه  الى ن ان ه ا اذا  یل رأی لة أو تع ة ذات ال ال ائ ال احات الق ق إلى ا ا اإلشارة في تق ال ، فعل ه اك ش ج ن ه
اث او   ، ومع ذل فإن األح ق ى تارخ تق ال ها ح ا عل ل ي ح ق ال ة على أدلة ال ا م اجات ة. إن اس اف احات غ  اال

ة ل ق وف ال ة.ال أة م الها  ة في اع ار ال م اس د إلى ع ق ت

عامالت  · ل ال ة ت ال ائ ال ان الق ا إذا  لها وف احات ح ا في ذل اال اها  ة وم ال ائ ال ل الق ض العام له تق الع
ض العادل.  ق الع ي ت اث ال واألح

ال لف  ول ال اصل مع ال ا ن ي ت أ نقا ضعف  إن ة ال ه ق ال ات ال ه ومالح ق ق وت اق ال عل ب ا ی ة ف
 . ق ة ال ل ا خالل ع ل ها م ق ی ي ی ت ة ال اخل ة ال قا ام ال ة في ن مه

ا علقة  ي ال ه ك ال ل ات ال ل ا  ام ف ال ا  ة  ال لف  ول ال و ال ل ب م  ول  نق اح لل ة واالف قالل الس
ة قالل ه االس اف على ه ا وما شأنه ان  قالل ث على اس ه على انها ت ي ت ر االخ ال ل العالقات واالم ة ع  ال لف  . ال



ة  ال ائ ال ق الق ة على ت ر االك أه ی األم م ب ة، نق ال لف  ول ال اصل بها مع ال ي ی ال ر ال ة  م تل األم للف
ن أو ان القان ق اال اذا  ر في تق ال ه األم م وصف ع ه ا نق ق الهامة. ان ر ال ل أم ي ت ة وال ال ع اال ات ت عل اح  ال إلف

قعة   ة ال ل اق ال نا الن الع اح ع ذل االم في تق ها ال ی االف اءًا عل ي ب ا وال ، او في حاالت نادرة ج ع ذل االم
ه.  ة ع ات فعة العامة ال ق ال اح ق تف لإلف

ة ن ات القان ل ل ال تق ح

رة   ة  ة م اس الت م د وس ق ة  ف ال ها. ت ادقة عل ال صي  ة ون ال ائ ال ف مع الق ة ت ل أص

إرنسـت ویونـغ/ األردن

بشر إبراھیم بكر
٥٩٢ترخیص رقم 

المملكة األردنیة الھاشمیة –عمان 
٢٠٢٠آذار  ١٧



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية يةالعرب الشركة

 المالي   المركز قائمة

 2019 األول  كانون 31

 

 المالية  القوائم هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 

 2018  2019 إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار  الموجودات
     -موجودات غير متداولة 

 15ر291ر333  14ر503ر310 6 ممتلكات ومعدات 
 5ر962ر071  5ر202ر367 7 خر من خالل الدخل الشامل اآل موجودات مالية بالقيمة العادلة
 49ر918ر942  49ر038ر537 8 استثمارات في شركات حليفة

 71ر172ر346  68ر744ر214  

     -موجودات متداولة 
 397ر667  384ر553  مخزون 

 1ر071ر470  4ر559ر256 11 ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 1ر500ر000  1ر500ر000 9 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 1ر953ر726  2ر736ر877 12 نقد وودائع قصيرة األجل

 4ر922ر863  9ر180ر686  

 76ر095ر209  77ر924ر900   مجموع الموجودات 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     -حقوق الملكية
 32ر000ر000  32ر000ر000 13 رأس المال المدفوع 

 3ر644ر693  3ر644ر693 13 عالوة اإلصدار
 8ر000ر000  8ر000ر000 13 احتياطي إجباري
 13ر000ر000  8ر000ر000 13 احتياطي اختياري

 (2ر707ر922)  (3ر469ر552) 7 احتياطي القيمة العادلة

 من استثمارات  /حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة 
 (1ر433ر085)  (2ر487ر136)  في شركات حليفة   

 3ر361ر947  10ر651ر397  مدورةأرباح 

 55ر865ر633  56ر339ر402  مجموع حقوق الملكية 

     
     -المطلوبات غير المتداولة

 4ر886ر611  7ر656ر301 15 قروض طويلة األجل
 10ر000ر000  10ر000ر000 10 اسناد القرض

 14ر886ر611  17ر656ر301  

     
     -المطلوبات المتداولة 

 124ر575  - 12 ائنة بنوك د
 2ر193ر310  1ر484ر310 15 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام 

 883ر743  877ر390  ذمم دائنة
 2ر141ر337  1ر567ر497 16 مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

 5ر342ر965  3ر929ر197  

 20ر229ر576  21ر585ر498  مجموع المطلوبات 

 76ر095ر209  77ر924ر900  تمجموع حقوق الملكية والمطلوبا 



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية العربية الشركة

 األرباح والخسائر  قائمة

   2019 األول كانون 31 في المنتهية للسنة

 المالية  القوائم هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 

 

 2018  2019 إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار  

     

 11ر143ر794  10ر822ر183  إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت 

 (8ر307ر211)  (8ر183ر363)  تكاليف تشغيل فندق عمان ماريوت

 (1ر182ر878)  (1ر328ر015) 6 استهالك ممتلكات ومعدات 

 1ر653ر705  1ر310ر805  يلي للفندق الربح التشغ

     

 121ر790  4ر441ر755 8 حصة الشركة من أرباح شركات حليفة

 168ر880  154ر857  إيرادات الفوائد

 (918ر859)  (1ر044ر148)  تكاليف تمويل

 363ر056  371ر543  عوائد توزيعات أرباح

 13ر278  50ر684  إيرادات أخرى

 (35ر946)  (34ر095) 6 ات استهالك ممتلكات ومعد

 (776ر697)  (829ر136) 17 مصاريف إدارية

 (44ر200)  (65ر000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 545ر007  4ر357ر265  الربح قبل ضريبة الدخل 

     

 (79ر017)  (140ر776) 18  الدخل للسنة ضريبة

 -  (7ر039)  ضريبة المساهمة الوطنية

     

 465ر990  4ر209ر450  ربح السنة 

     

 دينـــار فلس/   دينـــار فلس/   

     

 0ر015  0ر132 19 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

 



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية العربية الشركة

  الشامل الدخل قائمة

   2019 األول كانون 31 يف المنتهية للسنة

 

 المالية  القوائم هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 

 

 

 2018  2019 إيضاحات  

 دينـــار  دينـــار  

     

 465ر990  4ر209ر450  ربح السنة 

     

 تصنيفهايضاف: بنود الدخل الشامل األخرى التي اليتم 

  إلى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة   

   

 (603ر604)  (761ر630) 7 صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة

 حصة الشركة من صافي التغير احتياطي القيمة العادلة

 (650ر369)  (1ر054ر051) 8 من استثمارات في شركات حليفة   

 (787ر983)  2ر393ر769  مجموع الدخل الشامل للسنة 



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية العربية الشركة

   الملكية حقوق في التغيرات قائمة

 2019 األول كانون 31 في المنتهية للسنة

 المالية  القوائم هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 
   حصة الشركة من      

   احتياطي القيمة     

     /العادلة      

   من استثمارات  احتياطي القيمة احتياطي احتياطي عـالوة رأس المـال 

 المجمــوع أربـاح مدورة  *في شركات حليفة *العادلة اختيـــاري اجبـــاري  إصــدار  المدفوع  

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  نــــار دي دينــــار  - 2019

         

 55ر865ر633 3ر361ر947 (1ر433ر085) (2ر707ر922) 13ر000ر000 8ر000ر000 3ر644ر693 32ر000ر000 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 2ر393ر769 4ر209ر450 (1ر054ر051) (761ر630) - - - - الدخل الشامل للسنةمجموع 

 - 5ر000ر000 - - (5ر000ر000) - - - ( 13)إيضاح  تحويالت

 (1ر920ر000) (1ر920ر000) - - - - - - ( 14أرباح موزعة )إيضاح 

 56ر339ر402 10ر651ر397 (2ر487ر136) (3ر469ر552) 8ر000ر000 8ر000ر000 3ر644ر693 32ر000ر000 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

         

2018 -         

 58ر733ر616 3ر975ر957 (782ر716) (2ر104ر318) 14ر000ر000 8ر000ر000 3ر644ر693 32ر000ر000 2018الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 (787ر983) 465ر990 (650ر369) (603ر604) - - - - الدخل الشامل للسنةمجموع 

 - 1ر000ر000 - - (1ر000ر000) - - - تحويالت

 (2ر080ر000) (2ر080ر000) - - - - - - أرباح موزعة  

 55ر865ر633 3ر361ر947 (1ر433ر085) (2ر707ر922) 13ر000ر000 8ر000ر000 3ر644ر693 32ر000ر000 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

 

  وحصة الشركة  الرصيد السالب من احتياطي القيمة العادلة صافي  والذي يمثل 2019ألول كانون ا 31كما في دينار من األرباح المدورة  5ر956ر688يحظر التصرف بمبلغ   *

 من احتياطي القيمة العادلة من استثمارات في شركات حليفة.



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية العربية الشركة

 النقدية  التدفقات قائمة

 2019 األول كانون 31 في المنتهية للسنة

 المالية  القوائم هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 

 2018  2019 إيضاح 

 دينـــار  دينـــار  
     األنشطة التشغيلية 

 545ر007  4ر357ر265  ربح السنة قبل ضريبة الدخل
     

     الت على: تعدي

 1ر218ر824  1ر362ر110 6 إستهالك ممتلكات ومعدات 
 (9ر249)  (46ر412)  ممتلكات ومعداتبيع  ربح 

 918ر859  1ر044ر148  تكاليف تمويل
 (168ر880)  (154ر857)  إيرادات فوائد 

 (121ر790)  (4ر441ر755) 8 من أرباح شركات حليفة الشركةحصة 
 (363ر056)  (371ر543)  عوائد توزيعات أرباح

     تغيرات رأس المال العامل: 

 54ر687  13ر114  مخزون 
 (270ر667)  (3ر487ر786)  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 74ر239  (6ر353)  ذمم دائنة
 55ر344  (204ر332)  وأرصدة دائنة أخرى مخصصات 

 (135ر510)  (80ر113) 18 دخل مدفوعة ضريبة

 1ر797ر808  (2ر016ر514)  من األنشطة التشغيلية  لمستخدم في()ا صافي التدفق النقدي

     
     األنشطة االستثمارية 

 (2ر506ر596)  (1ر019ر608) 6 شراء ممتلكات ومعدات 
 (469ر159)  (1ر926)  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1ر094ر338  4ر268ر109 8 توزيعات أرباح شركات حليفة
 168ر880  154ر857  فوائد مقبوضة

 363ر056  371ر543  عوائد توزيعات أرباح مقبوضة
 (428ر480)  - 8 شراء أسهم من شركات حليفة

 9ر251  54ر723  بيع ممتلكات 

 (1ر768ر710)  3ر827ر698  األنشطة االستثمارية  (المستخدم في) من صافي التدفق النقدي

     

     التمويلية  األنشطة

 (2ر080ر000)  (1ر920ر000) 14 ارباح موزعة

 (1ر596ر050)  (2ر193ر310)  تسديدات قروض
 -  4ر254ر000  قروض مقبوضة

 (918ر859)  (1ر044ر148)  تمويل مدفوعة تكاليف

 (4ر594ر909)  (903ر458)  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية 

     
 (4ر565ر811)  907ر726  في النقد وما في حكمه  (النقص)  زيادةالصافي 

 6ر394ر962  1ر829ر151  النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

 1ر829ر151  2ر736ر877 12 كانون األول 31النقد وما في حكمه كما في 
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 عـــام (1)

 

برأسمال   1975كشركة مساهمة عامة خالل عام  )"الشركة"( محدودةسجلت الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة ال 

 دينار بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد. 32ر000ر000دينار تمت زيادته خالل األعوام ليصبح  3ر000ر000

 

ية إدارة موقعة ، وتديره مؤسسة ماريوت العالمية بموجب اتفاق1982فندق عمان ماريوت والذي تم افتتاحه خالل عام الشركة تمتلك 

ويسري مفعول هذه االتفاقية حتى  2014والتي تم تعديلها عدة مرات خالل األعوام والتي كان آخرها خالل عام  1976خالل عام 

 . 2041عام 

 

 مساهمين. وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة لل ،2020شباط  10تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 أسس إعداد القوائم المالية (2)

 

 القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية. تم إعداد

 

 تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

 

 .للشركةهو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية  إن الدينار األردني 

 

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية (3)

 

كانون األول   31ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 :2019كانون الثاني  1التعديالت التالية اعتباراً من  قامت بتطبيق الشركةأن  ، باستثناء2018

 

 ات" االيجار"( 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

وتفسير لجنة ( "عقود اإليجار" 17من معيار المحاسبة الدولي رقم )بدالً  "ات "االيجار( 16يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

لجنة تفسير معايير تفسيرات ( "تجديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد ايجار" و 4ايير التقارير المالية الدولية رقم )تفسير مع

( "تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية 27الحوافز" ورقم ) –( "عقود االيجار التشغيلية 15المحاسبة الدولية رقم )

يتطلب المعيار من المستأجرين و معيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. . يحدد اللعقود اإليجار"

 قائمة المركز المالي.  داخلاالعتراف بمعظم عقود اإليجار وفقًا لنموذج موحد 

 

ير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات تغي( لم 16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(. سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة 17معيار المحاسبة الدولي رقم )

( على عقود اإليجار 16م )معيار التقارير المالية الدولي رق يؤثر تطبيق(. وبالتالي، لم 17محاسبة الدولي رقم )ال لتلك التي في معيار 

 .هي المؤجر الشركة التي تكون فيها
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كانون الثاني  1بتاريخ التطبيق في  بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي ( 16قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق ، وبناًء عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة. قررت الشركة 2019

( ووفقاً لتفسير لجنة تفسير 17المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

إلعفاءات المتعلقة باالعتراف بعقود اإليجار التي ( في تاريخ التطبيق. قررت الشركة أيًضا استخدام ا4التقارير المالية الدولية رقم )

عقود اإليجار و على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"(  شهًرا او اقل كما في تاريخ التطبيق والتي ال تحتوي 12تكون مدتها 

 .التي يكون فيها األصل المستأجر ذو قيمة منخفضة )"األصول منخفضة القيمة"(

 

حيث ان هذه العقود قصيرة األجل و ال تحتوي على خيار   الشركةطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية عن ت أثرلم ينتج أي 

 الشراء. 

 

 

 عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل  –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية    -( 23تفسير رقم )

 

على تطبيق  ؤثرند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تيوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل ع 

(. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  12معيار المحاسبة الدولي رقم )

الغير مؤكدة. يجب على المنشأة تحديد ما إذا   ( وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة12)

 أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.   اكان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حد

 

 . الشركةعن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية  أثرلم ينتج أي 

 

 ذي مؤشرات سلبية تعويض  لدفع المسبق مع (: ميزات ا 9تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 

(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  9بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )

األصلي المستحق )نموذج  اآلخر بشرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ 

( وان يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنيف.  SPPIالعمل وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية 

بغض النظر عن الحدث   SPPI( أن الموجودات المالية ينطبق عليها نموذج 9توضح تعديالت معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا بسبب اإللغاء المبكر للعقد.  أو الظرف 

 

 . الشركةعن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية  أثرلم ينتج أي 
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(: بيع أو تحويل الموجودات بين  28)  ( ومعيار المحاسبة الدولي رقم10الدولي رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 

 المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة 

 

( فيما يتعلق بفقدان 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو  السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحوي

مشاريع مشتركة. توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق 

ً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ) -عليها تعريف المنشأة  الشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة. في  بين المستثمر و  -( 3وفقا

حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر 

 والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة. 

 

، ولكن يجب على الشركة التي تطبق  ى المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسم قام

 ان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.و التعديالت في وقت مبكر 

 

 . الشركةعن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية  أثرلم ينتج أي 

 

 (: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها19ي رقم )تعديالت على معيار المحاسبة الدول

 

( المعالجة المحاسبية عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) توضح 

أو خسارة من التسوية، دون  خالل السنة المالية. توضح التعديالت أيضاً أن على الشركة أوالً تحديد أي تكلفة خدمة سابقة، أو ربح 

 األخذ بعين االعتبار تأثير سقف األصل. يتم إثبات هذا المبلغ في قائمة االرباح أو الخسائر. 

 

تحديد االثر على سقف األصل بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها. يتم إثبات أي تغيير، باستثناء المبالغ ضمن   بعد أن يتم

 خل الشامل اآلخر. صافي الفائدة ضمن قائمة الد

 

 . الشركةعن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية  أثرلم ينتج أي 

 

 (: االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

( على االستثمارات طويلة األجل في 9ة الدولي رقم )معيار التقارير الماليمتطلبات  تطبيقالشركة على توضح التعديالت أن 

ً ل يتم االعتراف بهاالشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال  جزءاً من  في جوهرها تشكل طريقة حقوق الملكية ولكن وفقا

اسب حيث ان نموذج خسارة  صافي االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. يعتبر هذا التعديل من

 ( ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل. 9االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 

ً أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) (، ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة 9توضح التعديالت أيضا

االستثمار، كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو  قيمة صافي في و أي خسائر انخفاض والمشاريع المشتركة، أ

( االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع  28المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 المشتركة. 

 

 . الشركةالقوائم المالية  عن تطبيق هذه التعديالت على  أثرلم ينتج أي 
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 إستخدام التقديرات (4)

 

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات 

على اإليرادات والمصاريف  والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا

والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية 

ل وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوام

متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في 

 أوضاع وظروف تلك المخصصات.

 

 بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي: الشركةفي اعتقاد إدارة 

 

االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة: يتم مراجعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة  مخصص الخسائر -

ضمن أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية 

 لتقارير المالية.
 

ً لألنظمة والقوانين والمعايير مخصص ضريبة الدخل: يتم تحميل السنة ا - لمالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا

 المحاسبية ويتم احتساب مخصص الضريبة الالزم.
 

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار االنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتماداً  -

المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني )إن وجدت( موجودات وتقديرات األعمار االنتاجية المتوقعة في على الحالة العامة لتلك ال

 إلى قائمة الدخل. 
 

مخصصات قضائية: لمواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ مخصصات لهذه االلتزامات استناداً لرأي المستشار القانوني في  -

 الشركة. 

 

 

 هامةملخص السياسات المحاسبية ال (5)

 

 ممتلكات ومعدات 

 

 ال يتم استهالك األراضي.  المتراكم وأي انخفاض في القيمة. تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك

 

 يحسب االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة باستخدام طريقة القسط الثابت وبنسب سنوية كالتالي:

 

         ٪  

 

 20 – 2 ، التجديدات والتحسينات مبنى الفندق

 12 - 8 أثاث، مفروشات وتجهيزات  

 20 - 6  آالت ومعدات 

 15   سيارات 

 4 نظام مكافحة الحريــق 

 5مشروع الطاقة                                                        
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ون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم يتم مراجعة قيم الممتلكات والمعدات من حيث االنخفاض في قيمتها عندما يك

لى من إمكانية استرداد القيمة الدفترية.  يتم إعادة إدراج الموجودات بالقيمة القابلة لالسترداد في الحاالت التي تكون القيمة الدفترية أع 

 القيمة القابلة لالسترداد.

 

لممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته، كما يتم شطب المبــالغ الدفتريــة يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات ا

م ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات. يــت

 .كمصروف األرباح والخسائراثبات جميع النفقات األخرى في قائمة 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 

 تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.

 

العادلـة، ويظهر التغير في يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة 

 القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات 

ة عن ذلك في قائمة غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتج

الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى االرباح والخسائر المدورة وليس 

 من خالل قائمة الدخل. 

 

 ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني. -

  يتم تسجيل االرباح الموزعة في قائمة الدخل. -

 

 دات مالية بالتكلفة المطفأة موجو

 

ً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل الشركة هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة  وفقا

 بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

 

 ً  اليها مصاريف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، يتـم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافا

قيداً على أو لحســـاب الفائدة، وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او جزء منه، 

 ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.

 

مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة  يمثل

 بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 

 استثمارات في شركات حليفة  

 

تسيطر ات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية )وال فيها تأثيراً فعاال على القرارالشركة تمارس الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي 

٪ من حقوق التصــويت، وتظهــر االســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة 50٪ الـى 20نسبة تتراوح بين الشركة عليها( والتي تمتلك الشركة 

 وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

 

فــي هــذه الشــركة ين الشركة والشركات الحليفــة وحســب نســبة مســاهمة يتم استبعاد االيرادات والمصروفات الناتجة عن المعامالت فيما ب

 الشركات.
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 ذمم مدينة

 

المدينة بمبلغ الفاتورة االصلية مخصوماً منها مخصص خسارة االئتمان المتوقعة. تستخدم الشركة اسلوباً مبسطاً في   الذمميتم اثبات 

 (.9دولي إلعداد التقارير المالية رقم )المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار ال االئتمان حساب خسارة 

 

 مخزون 

 

 يتم تسعير المخزون بسعر الكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح او صافي القيمة البيعية ايهما اقل.

 

 نقد وما في حكمهال

 

ئع قصيرة األجل والتي ، فإن النقد وما في حكمه يشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودالغرض قائمة التدفقات النقدية

 لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل مخصوماً منها البنوك الدائنة.

 

 القيمة العادلة 

 

 تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم

 (.22عنها في )إيضاح المالية كما يتم اإلفصاح 

 

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لنقل إلتزام في معاملة منظمة بين 

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

 

خالل األسواق الرئيسية للموجودات  يتم قياس القيمة العادلة بناًء على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو نقل اإللتزام تم من 

 والمطلوبات.

 

 في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات.

 

 تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة. 

 

دام اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير تقيس المنشأة القيمة العادلة للموجودات أو اإللتزام باستخ

 الموجودات أو اإللتزام على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم اإلقتصادية.

 

إلقتصادية من خالل  يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة المشاركون في السوق على توليد المنافع ا

 استخدام الموجودات بأفضل استخدام له أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل استخدام له.

 

تقوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام 

 ل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.المدخالت الممكن مالحظتها بشك 

 

 تقوم الشركة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
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صاح عنها في القوائم المالية الموحدة أو تم شطبها  إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلف

 باستخدام المستويات التالية للقيمة العادلة، وبناًء على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

 ة. األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابه المستوى األول:

تقنيات أخرى حيث تكون على المدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير  المستوى الثاني:

 مباشر.

تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في  المستوى الثالث:

 ا. السوق يمكن مالحظته

 

 قروض وبنوك دائنة  

 

 .يتم تسجيل القروض والبنوك الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة ويعاد تقييمها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

 

 مخصصات

 

تزامات محتمل  ة التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وأن تسديد االلالمخصصات عندما يكون على الشرك يتم إثبات 

 ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 

 معلومات القطاعات 
 

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد 

 تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات إعمال أخرى. 
 

أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة  القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات 

 بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.
 

عمان واستثمارات في موجودات  ماريوت اقتصادية تتمثل في إيرادات ومصاريف فندق  ثالثة قطاعات يتكون من  الشركةإن نشاط 

 .في شركات حليفةرات واستثماخر من خالل الدخل الشامل اآل مالية

 

 واالعتراف بالمصاريف  اإليراداتتحقق 
 

والذي يتضمن تحديد العقد، تحديد الثمن، توزيع  15يتم تسجيل اإليرادات وفقاً لنموذج الخمس خطوات من معيار التقارير الدولي رقم 

حيث يتم االعتراف بااليرادات عند بيع البضائع الثمن على التزام األداء في العقد، واالعتراف بااليراد عند تأدية التزام األداء. 

 للزبائن وإصدار الفاتورة للعميل والتي تتم عادة عند نقطة معينة من الزمن.

 

 يتم إثبات إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 

 ق الملكية وعند اعالن الشركات الحليفة لنتائج اعمالها.في شركات حليفة بطريقة حقو  االستثمارات يتم اثبات حصة الشركة من ارباح 
 

 ستحقاق.يتم إثبات اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ اإل
 

 اإلستحقاق. وفقاً لمبدأيتم االعتراف بالمصاريف 
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 العمالت األجنبية 
 

اريخ إجراء المعامالت. كمــا يعــاد تحويــل يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة، بأسعار الصرف السائدة في ت

الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركــز المــالي إلــى 

 الدينار األردني. تؤخذ الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل.

 

 ضريبة الدخل
 

ووفقــاً لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم ، 2014( لســنة 34وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم )ة بأخذ مخصص لضريبة الدخل تقوم الشرك

( حيث ينص هذا المعيار على تسجيل الضــريبة المؤجلــة الناتجــة عــن الفــرق مــا بــين القيمــة المحاســبية والضــريبية للموجــودات 12)

 .  والمطلوبات 
 

قة على أساس األربــاح الخاضــعة للضــريبة، وتختلــف األربــاح الخاضــعة للضــريبة عــن األربــاح تحسب مصاريف الضرائب المستح

المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة 

 بياً او بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.     وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضري
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 ممتلكات ومعدات (6)

 أراضـي 

مبنى الفندق   

التجديـدات  

 والتحسينات

 

أثاث، مفروشات  

 وتجهيزات

 

 آالت ومعدات 

 

 سيـارات 

 

نظام مكافحة 

 الحريــق 

 

 مشاريـع

 مشروع الطاقة  *تحت التنفيذ

 

 المجمـــوع

 دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار   ار دينـــ -2019

                - الكلفــة
 

 

 40ر752ر133  2ر437ر715  2ر134ر590  424ر782  409ر550  7ر603ر209  8ر721ر333  16ر926ر786  2ر094ر168 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر019ر608  91ر988  416ر152  -  80ر235  363ر369  67ر864  -  - إضافات  

 -  -  (570ر458)  -  -  -  -  570ر458  - تحويالت

 (437ر210)  (437ر210)  -  -  -  -  -  -  - المسترد من المقاولين 

 (413ر493)  -  -  -  (137ر610)  (275ر883)  -  -  - استبعادات   

 40ر921ر038  2ر092ر493  1ر980ر284  424ر782  352ر175  7ر690ر695  8ر789ر197  17ر497ر244  2ر094ر168 2019ون األول كان 31كما في الرصيد 

                  -االستهالك المتراكم 

 25ر460ر800  54ر828  -  420ر944  319ر373  5ر770ر698  7ر248ر269  11ر646ر688  - 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر362ر110  143ر589  -  3ر838  29ر084  401ر167  437ر112  347ر320  - استهالك السنة  

 (405ر182)  -  -  -  (129ر300)  (275ر882)  -  -  - ستبعادات ا

 26ر417ر728  198ر417  -  424ر782  219ر157  5ر895ر983  7ر685ر381  11ر994ر008  - 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

 14ر503ر310  1ر894ر076  1ر980ر284  -  133ر018  1ر794ر712  1ر103ر816  5ر503ر236  2ر094ر168 2019كانون األول  31صافي القيمة الدفترية كما في 

                  

2018-                  

                  - الكلفــة

 38ر382ر851  2ر437ر715  620ر926  418ر462  409ر550  7ر079ر429  8ر551ر910  16ر770ر691  2ر094ر168 2018الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 2ر506ر596  -  1ر774ر594  -  -  585ر045  42ر399  104ر558  - إضافات  

 -  -  (260ر930)  6ر320  -  76ر049  127ر024  51ر537  - تحويالت

 (137ر314)  -  -  -  -  (137ر314)  -  -  - استبعادات   

 40ر752ر133  2ر437ر715  2ر134ر590  424ر782  409ر550  7ر603ر209  8ر721ر333  16ر926ر786  2ر094ر168 2018كانون األول  31كما في الرصيد 

                  -االستهالك المتراكم 

 24ر379ر288  -  -  418ر039  291ر623  5ر535ر856  6ر822ر703  11ر311ر067  - 2018الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر218ر824  54ر828  -  2ر905  27ر750  372ر154  425ر566  335ر621  - استهالك السنة  

 (137ر312)  -  -  -  -  (137ر312)  -  -  - استبعادات 

 25ر460ر800  54ر828  -  420ر944  319ر373  5ر770ر698  7ر248ر269  11ر646ر688  - 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

 15ر291ر333  2ر382ر887  2ر134ر590  3ر838  90ر177  1ر832ر511  1ر473ر064  5ر280ر098  2ر094ر168 2018كانون األول  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 

 . 2021دينار تقريباً ويتوقع االنتهاء من هذه المشاريع خالل العام  5ر000ر000بمبلغ  2019كانون األول  31تقدر الكلفة االجمالية الستكمال المشاريع كما في  *
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 من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة موجودات مالية (7)

 

 2019  2018 

 دينـــار  دينـــار 

    

 5ر785ر071  5ر025ر367 في سوق عمان المالي  مدرجة –استثمارات في أسهم شركات 

 177ر000  177ر000 في سوق عمان المالي  غير مدرجة –استثمارات في أسهم شركات 

 5ر962ر071  5ر202ر367 

 

 : احتياطي القيمة العادلة فيما يلي ملخص الحركة على 

 2019  2018 

 دينـــار  دينـــار 

    

 (2ر104ر318)  (2ر707ر922) الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 (603ر604)  (761ر630) مة العادلةالتغير في القي

 (2ر707ر922)  (3ر469ر552) كانون األول 31الرصيد كما في 

 

 

 استثمارات في شركات حليفة (8)

 القيمــــــة   نسبة الملكية 

 2019  2018  2019  2018 

 دينــــار  دينــــار  ٪   ٪  
        

 17ر878ر566  18ر393ر353  35ر516  35ر516 شركة األعمال السياحية  

 14ر017ر448  13ر790ر409  26ر91  26ر91 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية 

 40ر970  -  25  25 شركة استوديو التصاميم الداخلية 

 2ر855ر248  2ر503ر328  30ر93  30ر93 شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية

 13ر612ر419  12ر836ر044  49ر34  49ر34 شركة مركز المستثمر األردني 

 1ر514ر291  1ر515ر403  42ر35  42ر35 العربية الدولية العقارية

 49ر918ر942  49ر038ر537     
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 نشاطات الشركات الحليفة:لفيما يلي ملخص 

 

                شــاط الشركــــــــةن                                                             الشركـــــــــــــــــــــة

 

 الشركة المالكة لفندق ماريوت البحر الميت  الخاصة السياحية المساهمةشركة األعمال 

 وفندق ماريوت البتراء    

 عمان  الشركة المالكة لفندق شيراتون  الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة 

 أعمال الديكور والتصاميم الخاصة بالفنادق لداخلية محدودة المسؤولية شركة استوديو التصاميم ا

 الشركة المالكة لمشروع ماريوت العقبة شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية المساهمة الخاصة

 االستثمار في األسهم والشركات  شركة مركز المستثمر االردني المساهمة الخاصة

 اإلستثمار في األراضي والعقارات  المساهمة الخاصةالعربية الدولية العقارية 

 

 الحركة على االستثمارات في الشركات الحليفة: ملخص فيما يلي 

 

 ولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة.سهم من أسهم الشركة الد 514ر512بشراء  2018 عامخالل  قامت الشركة  *

 

القـوائم الماليـة و لـم يكـن هـذه قامت إدارة الشركة بتقييم وجود مؤشرات تدني قيمة األستثمارات في الشركات الحليفة في تاريخ اعداد   

 . .2019كانون األول  31هنالك أي مؤشرات على تدني األستثمارات في الشركات الحليفة كما في 

 

 

 2019  2018 

 دينـــار  دينـــار 
    

 51ر113ر379  49ر918ر942 الرصيد كما في أول كانون الثاني

 (1ر094ر338)  (4ر268ر109) أرباح موزعة

 121ر790  4ر441ر755 الشركات الحليفة حصة الشركة من أرباح

 (650ر369)  (1ر054ر051) حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة من االستثمارات في شركات حليفة

 428ر480  - * شراء أسهم في شركة حليفة

 49ر918ر942  49ر038ر537 
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الشركة الدولية  

للفنادق واألسواق  

 التجارية 

شركة األعمال  

 السياحية

شركة مركز  

 المستثمر األردني

شركة استديو 

التصاميم الداخلية  

 محدودة المسؤولية 

شركة الشواطئ  

للفنادق  

والمنتجعات  

السياحية المساهمة  

 الخاصة

العربية الدولية  

 العقارية

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  نـــار دي دينـــار  دينـــار  – 2019

       االستثمار في الشركات الحليفة

 95ر001 26ر445ر896 310ر897 9ر619ر902 6ر691ر889 2ر469ر140 الموجودات المتداولة

 3ر482ر598 2ر600ر000 14ر553 25ر234ر079 56ر543ر069 61ر052ر267 الموجودات غير المتداولة

 - (13ر416ر039) (285ر904) (11ر177ر016) (1ر989ر189) (5ر778ر067) المطلوبات المتداولة

 (1ر988) - (90ر430) - (6ر056ر188) (3ر438ر017) المطلوبات غير المتداولة

 3ر575ر611 15ر629ر857 (50ر883) 23ر676ر965 55ر189ر581 54ر305ر323 حقوق الملكية

 42ر353 30ر926 25 49ر342 35ر516 26ر91 نسبة ملكية الشركة ٪

 1ر515ر403 2ر503ر328 - 12ر836ر044 18ر393ر353 13ر790ر409 قيمة االستثمار

       

       اإليرادت

 2ر732 19ر519ر106 377ر458 2ر572ر425 18ر239ر116 11ر439ر137 اإليرادات

 (110) (6ر057ر084) (573ر180) (1ر320ر996) (15ر578ر499) (10ر578ر867) المصاريف اإلدارية

 - - (16ر242) (816ر936) (315ر242) (274ر619) تكاليف التمويل

 2ر622 13ر462ر022 (211ر964) 434ر493 2ر345ر375 585ر651 قبل الضريبة )الخسارة( الربح

 - - - - (160ر000) (95ر571) مصروف ضريبة الدخل

 2ر622 13ر462ر022 (211ر964) 434ر493 2ر185ر375 490ر080 للسنة )الخسارة( الربح

 1ر110 3ر359ر189 (40ر970) 214ر388 776ر158 131ر880 حصة الشركة من ربح السنة

       

2018 –       

       االستثمار في الشركات الحليفة

 92ر465 66ر001 415ر054 9ر461ر285 4ر583ر088 1ر406ر462 الموجودات المتداولة

 3ر482ر598 14ر103ر674 27ر582 26ر756ر162 55ر903ر606 61ر626ر017 الموجودات غير المتداولة

 - - (280ر182) (10ر967ر012) (4ر312ر437) (5ر442ر799) المطلوبات المتداولة

 (2ر074) (2ر357) - - (2ر434ر133) (2ر464ر083) المطلوبات غير المتداولة

 3ر572ر989 14ر167ر318 162ر454 25ر250ر435 53ر740ر124 55ر125ر597 حقوق الملكية

 42ر353 30ر926 25 49ر342 35ر516 26ر91 نسبة ملكية الشركة ٪

 1ر514ر291 2ر855ر248 40ر970 13ر612ر419 17ر878ر566 14ر017ر448 قيمة االستثمار

       

       اإليرادت

 2ر750 1ر019 449ر385 867ر622 1ر546ر063 11ر399ر964 اإليرادات

 (1ر045) (60ر644) (548ر052) (640ر967) (654ر422) (10ر721ر958) المصاريف اإلدارية

 - - (4ر309) (577ر832) (172ر878) (202ر546) تكاليف التمويل

 1ر705 (59ر625) (102ر976) (351ر177) 718ر763 475ر460 قبل الضريبة )الخسارة( الربح

 - - - - (35ر000) (119ر871) مصروف ضريبة الدخل

 1ر705 (59ر625) (102ر976) (351ر177) 683ر763 355ر589 للسنة )الخسارة( الربح

 722 (18ر441) (25ر744) (173ر278) 242ر845 95ر686 حصة الشركة من ربح السنة
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 موجودات مالية بالتكلفة المطفاة (9)

 

ند من اسناد قرض البنك س 15بشراء  2017تشرين األول  12قامت الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 

األهلي األردني )شركة شقيقة( وبسعر فائدة متغير بحيث تكون الفائدة بداية كل فترة تساوي سعر فائدة إعادة الخصم لدى البنك المركزي 

صف سنوي، بشكل ن تدفع الفائدة ٪ 7ر5، بلغت الفائدة في نهاية العام ٪6ر75٪ بحيث بلغت عند االصدار 2 األردني مضافاً اليها هامش

بإتخاذ قرار ببيع  2018. قام مجلس إدارة الشركة خالل شهر تشرين األول 2023تشرين األول  12يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ 

 إسناد قرض البنك األهلي األردني. لذا تم تصنيف رصيد هذه السندات كموجودات متداولة.

 
 

 اسناد القرض (10)

 

بإصدار اسناد قرض عن طريق البنك  2017كانون الثاني  22للفنادق المساهمة العامة المحدودة بتاريخ قامت الشركة العربية الدولية 

دينار لمدة خمس  10ر000ر000دينار وبقيمة اجمالية  1ر000سند حيث بلغت القيمة االسمية للسند الواحد  10ر000األهلي بواقع 

 .2022كانون الثاني  22كل نصف سنوي، يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ ٪ تدفع الفائدة بش5ر5سنوات وبسعر فائدة ثابت مقداره 

 
 

 ذمم وأرصدة مدينة اخرى (11)

  2019  2018 

 دينـــار  دينـــار  
     

 510ر874  525ر163  ذمم تجارية

 (38ر977)  (39ر290)  خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 471ر897  485ر873  

 165ر741  3ر799ر907  ت ذات عالقةمبالغ مستحقة من جها

 433ر832  273ر476   أرصدة مدينة أخرى

 1ر071ر470  4ر559ر256  

 

 .دينار( 38ر977: 2018) 2019كانون األول  31دينار كما في  39ر290 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةبلغ إجمالي 

 

 :خسائر ائتمانية متوقعةفيما يلي الحركة على مخصص 

  2019  2018 

 دينـــار  دينـــار  
     

 37ر652  38ر977  الرصيد كما في أول كانون الثاني

 1ر325  313  مخصص السنة

 38ر977  39ر290  كانون األول 31الرصيد كما في 
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 انون األول: ك 31كما في  بعد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة المشكوك في تحصيلها غيرفيما يلي جدول أعمار الذمم التجارية 

 
    تحصيلهاذمم غير مشكوك في  

 
1 -30  

  يوم
31 – 60 

  يوم
61 – 90 
  يوم 

91 – 120 
 يوم

 121-150 
 يوم

يوم  151 
 المجموع  فأكثر

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار 
              

 485ر873  25ر000  -  5ر703  12ر295  155ر870  287ر005 2019

 471ر897  53ر363  -  5ر697  6ر794  106ر990  299ر053 2018

 

ة بالحصول على ضمانات مقابــل الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل. ال تقوم الشركفي تقدير إدارة 

 هذه الذمم، وبالتالي فهي غير مضمونة.
 
 

 ي حكمهما فنقد ال (12)
 

 

 .٪ 4 فائدةنوك المحلية بالدينار األردني تستحق خالل فترة ال تتجاوز الثالثة اشهر بمعدل الب أدى* تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع 
 

مــن التســهيالت الممنوحــة مــن البنــك  2018كــانون األول  31كما في  دينار 124ر575المبالغ المستغلة والبالغة  يمثل هذا البند **

 .٪ 8لة سنوية بنسبة بفائدة وعمو و دينار  1ر000ر000األهلي األردني بسقف مقداره 
 
 

 حقوق الملكيـة (13)
 

 رأس المال

كمــا  سهم بقيمة اسمية دينار للســهم 32ر000ر000مقسم الى  أردني دينار  32ر000ر000يبلغ راس مال الشركة المصرح به والمدفوع 

 .2019كانون االول  31في 
 

 عالوة اإلصدار

 والناتجة عن الفرق بين سعر اإلصدار والقيمة االسمية للسهم.  تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب المبالغ المقبوضة
 

 إحتياطي إجباري

٪ وهــو غيــر قابــل للتوزيــع 10بنســبة خالل السنوات  قبل ضريبة الدخل األرباح السنويةصافي هذا الحساب ما تم تحويله من  يمثل رصيد

حتياطي االجباري ربع رأسمال الشركة. استناداً الى ذلك فقد قررت الشركة يمكن للشركة ايقاف هذا التحويل السنوي اذا بلغ اال على المساهمين.

 عدم تحويل أي مبالغ اضافية الى االحتياطي االجباري. 

  2019  2018 
 دينـــار  دينـــار  
     

 -  689ر458  ودائع قصيرة األجل *

 1ر953ر726  2ر047ر419  النقد لدى البنوك وفي الصندوق

 1ر953ر726  2ر736ر877  

 124ر575  -  **ينزل: بنوك دائنة

 1ر829ر151  2ر736ر877  



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية العربية الشركة

 المالية  القوائم  حول إيضاحات

 2019 األول  كانون 31

 

- 15 - 

 

 إحتياطي اختياري

 ك وفقا لقــرار مجلــس ادارةكحد اعلى وذل٪ 20 بنسبةقبل ضريبة الدخل األرباح السنوية صافي هذا الحساب ما تم تحويله من  يمثل رصيد

علــى تحويــل مبلــغ  2019 نيســان  22عقــد فــي  الــذيوافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا  .ة، وهــو قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين الشرك

 دينارمن االحتياطي االختياري الى األرباح المدورة. 5ر000ر000

 
 
  األرباح الموزعة (14)

 
دينار كأرباح على المساهمين بما نسبته  1ر920ر000توزيع مبلغ على  2019 نيسان  22عقد في  الذيوافقت الهيئة العامة في اجتماعها 

 .2019من رأس المال المدفوع و ذلك عن نتائج أعمال ٪ 6
 
 

 قروض  ( 15)

 
 تم تصنيف هذه القروض حسب تاريخ استحقاقها كما يلي:

 2019  2018 

 

أقسـاط القروض  
طويلة األجل 

  تستحق خالل عام
 قروض طويلة

  االجـل 

ط القروض  أقسـا
طويلة األجل 
تستحق خالل  

  عام
 قروض طويلة

 االجـل 
 دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 
        

 709ر000  1ر418ر000  -  709ر000 (1دوالر) –البنك األهلي األردني 
 2ر316ر070  330ر866  1ر985ر204  330ر866 (2دوالر) –البنك األهلي األردني 

 1ر861ر541  444ر444  1ر417ر097  444ر444 (3دينار) –هلي األردني البنك األ

 -  -  4ر254ر000  - (4)والرد –البنك األهلي األردني 

 4ر886ر611  2ر193ر310  7ر656ر301  1ر484ر310 

 
 ( 1) دوالر -األردنيالبنك األهلي 

 
حيث قامت  أردني دينار  (7ر090ر000والر امريكي )د 10ر000ر000البنك األهلي األردني بمبلغ قرض رصيد هذا البند  يمثل

 ٪،4ر10ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فائدة  ،2015ب آ 6بتاريخ  الشركة بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني 
على ان يتم تسديد الفوائد  2015ايلول  30ستحق القسط االول بتاريخ اهذا و  متساوية،اقساط نصف سنوية  10على ان يسدد القرض على 

   .أشهر 6كل 
 

 ( 2دوالر ) -البنك األهلي األردني
 

حيث قامت الشركة  أردني ( دينار 2ر977ر800دوالر امريكي ) 4ر200ر000قرض البنك األهلي األردني بمبلغ رصيد هذا البند  يمثل
٪، على ان 4القرض صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فائدة ، ان هذا 2015 نيسان  15بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ 

حيث إعادة جدولة القرض تم ، ثم 2017ايلول  30القسط االول بتاريخ  ويستحقنصف سنوية متساوية، هذا  قسط 18يسدد القرض على 
 .أشهر 6ئد كل ان يتم تسديد الفوا على  .2026و 2025الى سنتي  2018و 2017تم تأجيل تواريخ استحقاق أقساط سنتي 
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 ( 3ر )يناد -البنك األهلي األردني
 

بالتوقيع على اتفاقية قرض مع البنك األهلي األردني حيث منحت الشركة بموجبها قرض  2015تشرين الثاني  4قامت الشركة بتاريخ 

ً على أساس الرصيد اليومي المستغل. يسدد ٪4دينار أردني بسعر فائدة  4ر000ر000طاقة بسقف  قسط  18لقرض بموجب ا سنويا

 .2025أيار  1، ويستحق القسط األخير بتاريخ 2017تشرين الثاني  1نصف سنوي حيث استحق القسط األول بتاريخ 

 

 ( 4) والرد -البنك األهلي األردني

 

ت الشركة ( دينار أردني حيث قام4ر254ر000دوالر امريكي ) 6ر000ر000يمثل هذا البند رصيد قرض البنك األهلي األردني بمبلغ 
سعر اإلقراض في  ، ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبفائدة تعادل2019آذار  26بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ 

اقساط نصف سنوية متساوية، هذا ويستحق  10على ان يسدد القرض على  ٪،5٪ وبحد أدني 2ر5اسواق لندن لثالثة أشهر باإلضافة الى 

 .، على ان يتم تسديد الفوائد شهريا2021شباط  28ل بتاريخ القسط االو 

 

 إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض هي كما يلي: -

 

 دينار  السنة

   

 1ر484ر310  2020

 1ر626ر110  2021

 1ر626ر110  2022

 4ر404ر081  2022-2026

 9ر140ر611  

 

 

 مخصصات وأرصدة دائنة أخرى (16)

  2019  2018 

 دينـــار  دينـــار  
     

 325ر165  337ر278  أمانات مساهمين وأرباح غير موزعة

 44ر200  65ر000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 685ر484  653ر506  مصاريف مستحقة

 126ر168  186ر831  (18مخصص ضريبة دخل )إيضاح 

 960ر320  317ر843  أرصدة دائنة أخرى

 -  7ر039  مساهمة الوطنيةال مخصص ضريبة

 2ر141ر337  1ر567ر497  
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 ةداريإ مصاريف (17)

  2019  2018 

 دينـــار  دينـــار  
     

 374ر279  405ر280  رواتب وأجور ومنافع أخرى

 11ر517  14ر660  ضمان اجتماعي

 98ر924  101ر682  سفر وتنقالت أعضاء من اإلدارة

 6ر786  5ر208  اإلدارة مصاريف مكتب رئيس مجلس 

 65ر345  74ر141  مصاريف تأمين

 26ر537  26ر747  رسوم حكومية

 22ر800  19ر200  تبرعات

 19ر350  19ر350  إيجارات 

 47ر086  10ر000  أتعاب مهنية

 5ر600  6ر910  دعاية وإعالن

 14ر669  17ر900  مصاريف سيارات 

 2ر911  23ر629  مصاريف بنكية

 46ر368  46ر368  ومعارفمسقفات 

 16ر363  8ر715  قرطاسية ومطبوعات

 7ر622  6ر175  مصاريف ضيافة

 -  33ر266  مشروع الطاقة 

 10ر540  9ر905  أخرى

 776ر697  829ر136  

 

 

 ضريبة الدخل (18)

 

( 34قاً لقــانون ضــريبة الــدخل رقــم )وف 2018كانون األول  31و  2019كانون األول  31المنتهية في  للسنوات تم احتساب ضريبة الدخل 

 .2018( لسنة 38بقانون ضريبة الدخل رقم ) والمعدل 2014لسنة 

 

بحيــث قامــت الضــريبة  2017و  2016باســتثناء أعــوام  2018حصلت السركة على مخالصة نهائية من دائرة ضــريبة الــدخل حتــى عــام 

 قوائم المالية.ال هذهبمراجعة حسابات الشركة و لم تصدر قرارها حتى تاريخ اعداد 

 

 الحركة على مخصص ضريبة الدخل: ملخص فيما يلي  -أ

 

 دارة.اإلحسب تقدير  بتسجيل الضرائب المؤجلة لعدم وجود أثر جوهري لها على القوائم الماليةالشركة ال تقوم 

  2019  2018 
 دينـــار  دينـــار  
     

 182ر661  126ر168  الرصيد كما في أول كانون الثاني

 79ر017  140ر776  ضريبة دخل السنة

 (135ر510)  (80ر113)  ضريبة الدخل المدفوعة

 126ر168  186ر831  ن األولكانو 31الرصيد كما في 



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية العربية الشركة

 المالية  القوائم  حول إيضاحات

 2019 األول  كانون 31

 

- 18 - 

 

 :ملخص تسوية الربح المحاسبي على الربح الضريبي  -ب 

 

 

 مساهمي الشركة علىالعائد حصة السهم من ربح السنة  (19)

 

 2019  2018 

    

 465ر990  4ر209ر450 ربح السنة العائد على مساهمي الشركة )دينار(

 32ر000ر000  32ر000ر000 المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية السنة )سهم(

    

 دينـــار فلس/   دينـــار فلس/  

    

 0ر015  0ر132 ة األساسية للسهم من ربح السنة الحص

 

 مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة. مساهمي الشركة على العائد  إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة

 

  2019  2018 

 دينـــار  دينـــار  

     

 545ر007  4ر357ر265  الربح المحاسبي 

 (484ر846)  (4ر813ر299)  ارباح غير خاضعة للضريبة

 334ر924  1ر159ر913  مصروفات غير مقبولة ضريبياً 

 395ر085  703ر879  الربح الضريبي

 79ر017  140ر776  ضريبة الدخل الفعلية المستحقة 

 ٪20  ٪20  نسبة الضريبة الدخل القانونية

 ٪14ر5  ٪3ر23  نسبة ضريبة الدخل الفعلية
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 الجهات ذات العالقة (02)

 

والشركات التي يكون فيها مالكين رئيسيين  ةللشركوموظفي اإلدارة العليا  الشقيقة والشركات  تشمل الجهات ذات العالقة المساهمين 
 . ةالشركوالشركات الحليفة. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بالتعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة 

 
 أرصدة جهات ذات عالقة التي تتضمنها قائمة المركز المالي هي كما يلي:

 2019  2018 
 دينـــار  دينـــار 

    موجودات
 -  689ر458 ودائع لدى البنك األهلي األردني

 1ر700ر507  2ر025ر919 حسابات جارية تحت الطلب لدى البنك األهلي األردني

 1ر500ر000  1ر500ر000 (9)إيضاح  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة تفاصيلها   أخرىيتضمن بند ذمم و أرصدة مدينة 
 ا يلي: كم

   

 24ر299  23ر299 ذمة الشريك في شركة استوديو التصاميم الداخلية 
 31ر831  16ر494 فندق ماريوت البتراء 

 105ر759  40ر195 فندق ماريوت البحر الميت 
 3ر086  4ر582 التجارية واألسواقذمة الشركة الدولية للفنادق 
 766  1ر000 ذمة شركة االعمال السياحية 

 -  3ر711ر112 الشواطئ للفنادق و المنتجعات السياحية المساهمة الخاصة ة ذمة شرك
 -  3ر225 ذمة شركة مركز المستثمر األردني 

 165ر741  3ر799ر907 

 
    مطلوبات 

 7ر079ر921  9ر140ر611 قروض ممنوحة من البنك األهلي األردني

 124ر575  - حساب جاري مدين لدى البنك األهلي األردني

 7ر300ر000  7ر300ر000 (10)إيضاح ناد قرض أس

 
     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

 2ر710ر272  2ر079ر347  شركة مصانع األجواخ األردنية المساهمة العامة 

 122ر439  176ر006  شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

 1ر641ر058  1ر501ر263  البنك األهلي األردني

     
     ذمم مدينة 
 178ر750  -  أعضاء مجلس اإلدارة –ذمم مدينة 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة التي تتضمنها قائمة الدخل هي كما يلي:

  2019  2018 
 دينـــار  دينـــار  
     

 61ر373  41ر607  البنك األهلي األردني –إيرادات فوائد الودائع 

 274ر657  294ر584  ت أرباح عوائد توزيعا

 107ر507  113ر250  ايراد فوائد موجودات مالية بالتكلفة المطفاة 

 388ر220  347ر630  رواتب ومكافآت وبدالت اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة 

 368ر859  494ر148  البنك األهلي األردني -تكاليف تمويل 

 401ر500  401ر500  قة جهات ذات عال -تكاليف تمويل اسناد قرض 

 



 المحدودة  العامة المساهمة للفنادق  الدولية العربية الشركة

 المالية  القوائم  حول إيضاحات

 2019 األول  كانون 31

 

- 20 - 

 
 إدارة المخاطر (12)

 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

، كما ال يوجــد أيــة والقروضالبنوك ة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى الشرك تتعرض

 .مخاطر على فائدة أسعار إسناد القرض كونها فائدة ثابتة
 

علــى  لســنة واحــدة، ويــتم احتســابها بنــاءاً  ةكنة بأســعار الفوائــد علــى ربــح الشــركقائمة الدخل بأثر التغيرات المفترضة المم تتمثل حساسية

 كانون األول. 31الموجودات والمطلوبات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في 
 

كــانون األول، مــع بقــاء جميــع  31لــى أســعار الفائــدة كمــا فــي يوضح الجدول التالي حساسية قائمــة الــدخل للتغيــرات الممكنــة المعقولــة ع 

 المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
 

2019 - 

 العملـــة 

الزيادة بسعر 

  الفائدة 

األثر على ربح 

 السنة

 دينـــار  نقطة مئوية 
    

 (11ر721)  100 دينار أردني  

 (72ر791)  100 دوالر أمريكي 

 

 العملـــة 

النقص بسعر 

  فائدة ال

األثر على ربح 

 السنة

 دينـــار  نقطة مئوية 
    

 11ر721  100 دينار أردني  

 72ر791  100 دوالر أمريكي 

 

2018- 

 العملـــة 

الزيادة بسعر 

  الفائدة 

األثر على ربح 

 السنة

 دينـــار  نقطة مئوية 
    

 (23ر059)  100 دينار أردني  

 (47ر739)  100 دوالر أمريكي 

 

 العملـــة 

النقص بسعر 

  الفائدة 

األثر على ربح 

 السنة

 دينـــار  نقطة مئوية 
    

 23ر059  100 دينار أردني  

 47ر739  100 دوالر أمريكي 
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 مخاطر التغير بأسعار األسهم
 

ألسهم، مع بقاء جميع المتغيرات نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار ا  القيمة العادلة احتياطي يوضح الجدول التالي حساسية 
 األخرى المؤثرة ثابتة:

 
2019- 

 المؤشر
التغير في 
  المؤشر 

األثر على حقوق 
 الملكية 

 دينــــار  )٪( 
    

 260ر118  5 بورصة عمان 
 (260ر118)  (5) 
 

2018- 

 المؤشر
التغير في 
  المؤشر 

األثر على 
 حقوق الملكية 

 دينــــار  )٪( 
    

 289ر253  5 عمان بورصة 
 (289ر253)  (5) 
 

 مخاطر االئتمان
 

 .الشركةمخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه 
 
مع مراقبــة الــذمم القائمــة بشــكل  ة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالءالشركترى و 

 باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.الشركة مستمر. كما تحتفظ 
 

 مخاطر السيولة
 

 على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.الشركة تعمل 
 

كانون األول على أســاس الفتــرة المتبقيــة لالســتحقاق التعاقــدي  31في يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما 
 وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

 
  3أقل من 
  شهور

شهور  3من 
  شهر 12إلى 

 5من سنة حتى 
 المجموع  سنوات

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 
        2019كانون األول  31

 11ر650ر000  11ر100ر000  550ر000  - أسناد القرض
 2ر437ر848  -  -  2ر437ر848 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 10ر548ر852  8ر634ر133  1ر094ر406  820ر313 قروض

 24ر636ر700  19ر734ر133  1ر644ر406  3ر258ر161 المجموع

        
        2018كانون األول  31

 11ر650ر000  11ر100ر000  550ر000  - اسناد قرض
 3ر025ر080  -  -  3ر025ر080 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 127ر222  -  -  127ر222 بنوك دائنة
 7ر610ر399  5ر144ر308  1ر651ر776  814ر315 قروض

 22ر412ر701  16ر244ر308  2ر201ر776  3ر966ر617 المجموع

 
 مخاطر العمالت

 

لدوالر األمريكي. إن سعر صــرف الــدينار مربــوط بســعر ثابــت مــع الــدوالر األمريكــي ة هي بالدينار األردني واالشركإن معظم تعامالت 

 دوالر لكل دينار(، وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية.  41/1)
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  ( 22)
 

 ية.تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المال
 

تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة والموجودات المالية وبعض األرصدة المدينة األخرى. تتكون 

 المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
 

 تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال 
 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 تستخدم المجموعة الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية: 
 

 نة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.المستوى األول: األسعار السوقية المعل
 

المستوى الثاني: تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر 

 من معلومات السوق. 
 

لى القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق يمكن المستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم ع 

 مالحظتها. 
 

 الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وحسب الترتيب الهرمي المذكور أعاله:
 
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول   

 دينــــار ـاردينـــ دينــــار دينــــار 
2019  -     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
 5ر220ر367 177ر000 - 5ر025ر367 خالل الدخل الشامل اآلخر 

     
2018  -     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
 5ر962ر071 177ر000 - 5ر785ر071 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
 

 إدارة رأس المال (32)
 

ة ويعظم الشركمال بشكل يدعم نشاط ال ة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس الشركالرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال  يتمثل الهدف

 حقوق الملكية. 
 

ة بأية تعديالت الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. هذا ولم تقم الشركتقوم 

 ف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة. على األهدا

 

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطي اإلجباري واالختياري وعالوة 

والبالغ مجموعها  من استثمارات في شركات حليفةياطي القيمة العادلة من احت لشركة وحصة اواحتياطي القيمة العادلة اإلصدار 

 .2018كانون األول  31دينار كما في  55ر865ر633مقابل  2019كانون األول  31دينار كما في  56ر339ر402
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 تعهدات والتزامات محتملة  ( 42)

 

 -قضايــا 
 

 47ر201: 2018) ينار تتمثل في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتهاد 43ر385إن الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا بمبلغ 

 .دينار(
 

 .في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها دينار تمثل 29ر459ان الشركة مدعية في عدد من القضايا بمبلغ 
 

 التزامات رأسمالية 

 

ً  دينار 5ر000ر000 مبلغ 2019 ولاأل كانون  31 في  كما تحت التنفيذ المشاريع الستكمال االجمالية الكلفة تقدر  االنتهاء ويتوقع تقريبا

 .2021 العام خالل المشاريع هذه من 

 

 معلومـات القطاعـات  ( 52)

 

ة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك قطاع األعمال يمثل الشرك

 أخرى.المتعلقة بقطاعات إعمال 
 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل 

 في بيئات اقتصادية. فيما يلي ملخص ألعمال القطاعات:

 

 عمان: ماريوت يلخص الجدول التالي إيرادات تشغيل فندق 

  2019  2018 

 دينــار  دينــار  

     
 6ر886ر730  6ر470ر310  إيرادات الغرف

 4ر020ر463  4ر013ر850  إيرادات الطعام والشراب 

 236ر601  338ر023  إيرادات أخرى  

 11ر143ر794  10ر822ر183  
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 يلخص الجدول التالي معلومات قطاعات االعمال:
 
 

  قطاع الفنادق

 استثمارات في 

 موجودات مالية 

 

 المجموع 

 دينـــــار   دينـــــار   دينـــــار  

      -2019كانون األول  31

 15ر841ر022  659ر322  15ر181ر700 االيرادات
      

      -نتائج األعمال 

 4ر357ر265  659ر322  3ر697ر943 الربح قبل ضريبة الدخل

 (140ر776)  (21ر302)  (119ر474) ضريبة الدخل
 (7ر039)  -  (7ر039) ة ضريبة المساهمة الوطني

 4ر209ر450  638ر020  3ر571ر430 السنة ربح 

      

    معلومات القطاعات األخرى
 

 

 1ر019ر608  -  1ر019ر608 المصاريف الرأسمالية 

 1ر362ر110  -  1ر362ر110 اإلستهالكات 
      

      -2018كانون األول  31

      
 11ر810ر798  272ر263  11ر538ر535 االيرادات

      

      -نتائج األعمال 

 545ر007  272ر263  272ر744 الربح قبل ضريبة الدخل

 79ر017  (39ر475)  (39ر542) ضريبة الدخل

 232ر788  233ر202 السنة ربح 
 

 465ر990

       
    معلومات القطاعات األخرى

 
 

 2ر506ر596  -  2ر506ر596 المصاريف الرأسمالية 

 1ر218ر824  -  1ر218ر824 كات اإلستهال
      

      -الموجودات والمطلوبات

      -2019كانون األول  31

 77ر924ر900  21ر053ر813  56ر871ر087 موجودات القطاع 

 21ر585ر498  -  21ر585ر498 مطلوبات القطاع

      -2018كانون األول  31

 76ر095ر209  22ر629ر751  53ر465ر458 موجودات القطاع 

 20ر229ر576  -  20ر229ر576 مطلوبات القطاع

 

 دينار(. 121ر790: 2018) 2019كانون األول  31دينار للسنة المنتهية كما في  4ر441ر755بلغت حصة الشركة في أرباح شركات حليفة 
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 ذة بعد الصادرة وغير الناف والتعديالت معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة ( 62)
 

نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه، وستقوم الوالتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير الدولية إن المعايير المالية 

 بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:  الشركة
 

 ( عقود التأمين  17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير  يق دم المعيار نموذجا

عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين  –( 4المالية الدولي رقم )

إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل   المباشرة وعقود

 خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط. 
 

شريطة ان المنشأة طبقت  ، مع السماح بالتطبيق المبكر مع ارقام المقارنة 2021ي الثانكانون  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

التقارير المالية الدولي رقم قبل أو مع تطبيق معيار  (15التقارير المالية الدولي رقم )ومعيار  (9التقارير المالية الدولي رقم )معيار 

 . من تطبيق هذا المعيار أثر ان ينتج  الشركةال تتوقع  .(17)
 

 "األعمال" تعريف  (: 3) رقم الدولي تقارير الماليةال تعديالت على معيار

 األعمال لمساعدة  اندماج  -( 3)في معيار التقارير المالية الدولي رقم  "األعمال"تعديالت على تعريف  المجلس الدولي للمحاسبة أصدر

هذه أم ال. وتوضح  ينطبق عليها تعريف "األعمال"ذ عليها المستحو على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات  ئات لمنشا

غير   أعمال ن في السوق قادرين على استبدال أي عناصريتقييم ما إذا كان المشارك وتحذف، األعمالالحد األدنى لمتطلبات التعديالت 

تعريفات  وتحديدجوهرية،  تحوذ عليهاالمسعلى تقييم ما إذا كانت العملية  ئات لمنشاتوجيهات لمساعدة  التعديالت  فيضتو  ،موجودة

 اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.   واضافةوالمخرجات،  األعمال
 

 أثر  ينتج  ، فلن ي األول التطبيقأو بعد تاريخ  عندنظًرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث 

 .يالت في تاريخ االنتقالالتعدهذه من تطبيق  الشركة على 
 

 "الجوهري" : تعريف  (8رقم ) المحاسبة الدولي معيارو (1رقم ) المحاسبة الدولي معيارتعديالت على 

الدولي رقم  ةمعيار المحاسبو المالية  القوائمعرض  - (1)الدولي رقم  ةتعديالت على معيار المحاسبالمجلس الدولي للمحاسبة أصدر 

وتوضيح كافة المعايير  ضمن " جوهري"ما هو تعريف  لتوحيدفي التقديرات واألخطاء المحاسبية  ة والتغييرات المحاسبيالسياسات  -(8)

  تأثير إخفاءها، حذفها أو إغفالها أو  نتج عن جوهرية إذا  تعتبر جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات 

والتي  المالية،  القوائمالمالية لألغراض العامة على أساس تلك  للقوائمستخدمون األساسيون القرارات التي يتخذها الم بشكل معقول على 

 ".   منشأةالتوفر معلومات مالية محددة حول 
 

 .الشركة المالية  القوائمثر على أ "جوهري"ما هو  على تعريف للتعديالت من غير المتوقع أن يكون 
 
 

 ارقام المقارنة  ( 27)
 

. لم ينتج عن اعادة التبويب أي 2019لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية لسنة  2018ض أرقام القوائم المالية لعام تم إعادة تبويب بع

 .2018أثر على الخسارة وحقوق الملكية لعام 
 
 

   االحداث الالحقة ( 28)
 

ً لتاريخ القوائم المالية ونتيجة تأثير فيروس كورونا على االقتصاد العالمي و الخلل في األسواق العالمية. لقد كان لذلك أثر على قطاع  الحقا

  السياحة والفنادق بسبب تقييد والتشديد على إجراءات السفر باإلضافة الى الحجر الصحي للمسافرين وإلغاء المؤتمرات والتراجع في حجوزات 

 التخاذ اإلجراءات المناسبة لذلك.  كة الشرالسفر والفنادق. ان اإلدارة بصدد استكمال تحديد أثر فيروس كورونا على أنشطة 


