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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 المساهمة العامة المحدودة إلى مساهمي الشركة العربية الدولية للفنادق

   المملكة األردنية الهاشمية -عمان

 

 

 

 القوائم المالية   تدقيق تقرير حول

 

 الـــرأي 

 

والتي تتكون من قائمة المركز المالي ( )الشركةللشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية 

وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة  2020كانون األول  31كما في 

 حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية. المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات 

 

 2020كانون األول  31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

 لتقارير المالية الدولية.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير ا

 

 أساس الرأي 

 

عن تدقيق لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات 

ً لقواعد  )بما في ذلك معايير  السلوك المهني للمحاسبين القانونيين القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقا

الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخرى  االستقاللية الدولية(

بات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطل

 للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساساً إلبداء الرأي. 

 

 فقره توكيدية 

 

وباء فايروس ( حول القوائم المالية المرحلية المختصرة، والذي يوضح أثر تفشي 28، نلفت االنتباه الى إيضاح رقم )رأينادون التحفظ في 

 ( على البيئة التشغيلية للشركة. Covid-19كورونا )

 

 امور التدقيق الهامة 

 

لقد تمت  ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية.

وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.  المالية لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائمدراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي 

 تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.

 

لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء  باإلضافة ،يةلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المال

 عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية. ان نتائج 

ليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار ا

 المالية المرفقة. 

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
 

 

http://www.ey.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعتراف باإليرادات 

 

باإليرادات كأحد أمور التدقيق الهامة   تم إعتبار اإلعتراف

وذلك لمخاطر حدوث األخطاء عند تسجيل اإليرادات 

واإلعتراف بها نتيجة لكبر حجم اإليرادات الناتج عن عمليات 

. هناك أيضاً خطر يتمثل في أن يتم تسجيل مبيعات بمبالغ قليلة

فواتير خدمات للضيوف والعمالء لم يتم تقديمها أو أن الخدمات 

مقدمة لم يتم تسجيلها وبالتالي قد يؤدي إلى المبالغة أو التقليل ال

رئيسي  اإليرادات كمؤشرمن اإليرادات. تركز الشركة على 

ألدائها األمر الذي قد يحفز االعتراف باإليرادات قبل تقديم 

 الخدمة. 

 

 

 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم 

 

تقييم السياسات المحاسبية التي تضمنت اجراءات التدقيق 

ً  لإلعتراف باإليرادات تتبعها الشركة  لمعايير التقارير وفقا

المالية الدولية. قمنا بدراسة نظام الرقابة الداخلي للشركة حول  

ومن ضمنها عناصر الرقابة الداخلية  اإلعتراف باإليرادات 

.  قمنا بتحليل عن ادات اإلعتراف باإليرالرئيسية ضمن دورة 

 الغرف واألغذية والمشروبات. ألقسام هامش الربح 

 

كما قمنا بإجراءات تحليلية موضوعية على أساس التوقعات 

المبنية حول أرقام اإليرادات للسنة باستخدام المعلومات المالية 

وغير المالية. وقمنا باختيار واختبار عينة من القيود اليومية 

 حسابات اإليرادات.على 

 

 25إن اإلفصاحات الخاصة باإليرادات تظهر في إيضاح رقم 

حول القوائم المالية وتظهر في االفصاحات الخاصة بالسياسات 

قد تم اإلفصاح عنها في  تحقق اإليراداتالمحاسبية حول 

 حول القوائم المالية. 5إيضاح رقم 

 

 

 2020المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 

 

وتقرير مدقق الحسابات. ان اإلدارة هي المسؤولة  تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية

 المعلومات األخرى. المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حولان رأينا ال يشمل  المعلومات األخرى.عن 

 

إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا خالل   المعلومات األخرى، فيماان مسؤوليتنا هي قراءة 

ين من خالل االجراءات التي قمنا بها وجود تعارض او خطا جوهري بين القوائم المالية والمعلومات عملية تدقيق القوائم المالية. اذا تب

 االخرى فانه يجب اإلفصاح عنها. هذا ولم تسترع انتباهنا اية امور بما يخص المعلومات االخرى.

 

 مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 

 

م اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد نظاإن 

 الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.

 

تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في كما أن اإلدارة مسؤولة عن 

أو عدم  ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها

 وى القيام بذلك.وجود أي بديل واقعي آخر س

 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. 



 

 

 

 

 
 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
 

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط 
التدقيق الذي يجري وفقاً  أن ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة  وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

لتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا لالدولية لمعايير ل
 .كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

 
 اد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:إننا نقوم بممارسة االجته

 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب  •

ً إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن لهذه المخاطر والحصول على أدلة  تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسا
احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو 

 تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
 
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول  •

 مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 
 تي قامت بها االدارة.تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات المتعلقة بها ال •

 
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  بناءاً التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، و  •

ما  وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. و اذا 
توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا 
كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن 

 ث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة. األحدا
 
تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت   •

 واألحداث التي تحقق العرض العادل. 
 

ؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف  إننا نتواصل مع المس
 مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

 
لوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات الس

، و حيثما كان مالئما اإلفصاح عن المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا
 اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية و اإلجراءات المعززة المطبقة.

 
ر التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية للفترة من تلك األمو 

التعليمات تمنع اإلفصاح  الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو 
ك االمر، او في حاالت نادرة جدا والتي بناءاً عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب السلبية المتوقعة عن ذل

 لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

 القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع 
 

 إرنسـت ويونـغ/ األردن
 

 
 وضاح عصام برقاوي

 591ترخيص رقم 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 2021 شباط 28

 



 المحدودة  امةالع  المساهمة للفنادق  وليةالد يةلعربا ركةالش

 لمالي ا  المركز قائمة

 2020 األول  نانوك 31

 

 لية ا الم ئمالقوا هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 

 2019  2020 إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار  الموجودات
     -موجودات غير متداولة 

 14ر503ر310  13ر583ر901 6 ممتلكات ومعدات 
 5ر202ر367  4ر359ر067 7 خر ل اآللدخل الشاممن خالل ا موجودات مالية بالقيمة العادلة
 49ر038ر537  42ر770ر137 8 استثمارات في شركات حليفة

 -  418ر409 18 ةضريبية مؤجلات موجود

 68ر744ر214  61ر131ر514  

     -موجودات متداولة 
 384ر553  359ر786  مخزون 

 4ر584ر180  1ر009ر848 11 ذمم وأرصدة مدينة أخرى
 1ر500ر000  1ر500ر000 9 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 2ر736ر877  4ر365ر716 12 نقد وودائع قصيرة األجل

 9ر205ر610  7ر235ر350  

 77ر949ر824  68ر366ر864   مجموع الموجودات 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     -حقوق الملكية
 32ر000ر000  32ر000ر000 13 رأس المال المدفوع 

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

 (3ر469ر552)  (4ر314ر265) 7 احتياطي القيمة العادلة
 من استثمارات  /حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة 

 (2ر487ر136)  (3ر678ر657)  ةفي شركات حليف   
 10ر651ر397  2ر566ر762  رةو دمأرباح 

 56ر339ر402  46ر218ر533  مجموع حقوق الملكية 

     
     -المطلوبات غير المتداولة

 7ر656ر301  8ر456ر878 15 قروض طويلة األجل
 10ر000ر000  10ر000ر000 10 اسناد القرض

 17ر656ر301  18ر456ر878  

     
     -المطلوبات المتداولة 

 1ر484ر310  2ر422ر534 15 لة األجل تستحق خالل عام روض طويأقساط ق
 877ر390  448ر167  ذمم دائنة

 1ر592ر421  820ر752 16 مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

 3ر954ر121  3ر691ر453  

 21ر610ر422  22ر148ر331  مجموع المطلوبات 

 77ر949ر824  68ر366ر864  تطلوبا ممجموع حقوق الملكية وال



 المحدودة  لعامةا  المساهمة للفنادق  يةدولال  لعربيةا الشركة

 ر الخسائباح وألرا قائمة

   2020 األول نوكان 31 في المنتهية للسنة

 المالية  القوائم هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من لمرفقةا تااليضاحا تعتبر

 

 

 2019  2020 إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار  

     

 10ر822ر183  3ر170ر300  إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت 

 (8ر183ر363)  (4ر069ر601)  تكاليف تشغيل فندق عمان ماريوت

 (1ر328ر015)  (1ر170ر121) 6 استهالك ممتلكات ومعدات 

 1ر310ر805  (2ر069ر422)  يلي للفندق الربح التشغرة( )الخسا

     

 4ر441ر755  (3ر315ر414) 8 أرباح شركات حليفة  )خسائر( ن شركة محصة ال

 154ر857  234ر581  إيرادات الفوائد

 (1ر044ر148)  (966ر228)  ويلتكاليف تم

 371ر543  162ر732  عوائد توزيعات أرباح

 50ر684  184ر655  إيرادات أخرى

 (34ر095)  (29ر120) 6 ات استهالك ممتلكات ومعد

 (894ر136)  (784ر828) 17 مصاريف إدارية

 4ر357ر265  (6ر583ر044)  الربح قبل ضريبة الدخل( )الخسارة

     

 (140ر776)  418ر409 18  الدخل للسنة ضريبةوفر )مصروف( 

 (7ر039)  -  ضريبة المساهمة الوطنية

     

 4ر209ر450  (6ر164ر635)  ةربح السن( ارة)خس

     

 دينـــار فلس/   دينـــار فلس/   

     

 0ر132  (0ر193) 19 ربح السنة  )خسارة(الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحدودة  ةالعام المساهمة للفنادق  ليةلدوا العربية شركةال

  الشامل الدخل قائمة

   2020 األول انونك  31 يف يةمنتهال ةللسن

 

 لية ا الم ئمالقوا هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 

 

 

 2019  2020 ت إيضاحا 

 دينـــار  دينـــار  

     

 4ر209ر450  (6ر164ر635)  ربح السنة )خسارة( 

     

 افهتصنيل األخرى التي اليتم ل الشامخبنود الدف: ايض

  إلى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة   

   

 (761ر630)  (844ر713) 7 صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة

 القيمة العادلة حصة الشركة من صافي التغير احتياطي 

 (1ر054ر051)  (1ر191ر521) 8 من استثمارات في شركات حليفة   

 2ر393ر769  (8ر200ر869)  لسنة ل الشامل ل الدخوع ممج



 المحدودة  مةالعا المساهمة للفنادق  وليةالد العربية كةالشر

   كيةالمل  حقوق في التغيرات قائمة

 2020 األول كانون 31 في يةالمنته سنةلل

 لية ا الم ئمالقوا 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 

 ـوعالمجمـ ة أربـاح مدور *شركات حليفة يف *العادلة اختيـــاري ــاري بـاج  إصــدار  المدفوع  

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  ـار ــنـدي دينــــار  - 2020

         

 56ر339ر402 10ر651ر397 (2ر487ر136) (3ر469ر552) 8ر000ر000 8ر000ر000 3ر644ر693 32ر000ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 (8ر200ر869) (6ر164ر635) (1ر191ر521) (844ر713) - - - - نةسشامل لل ل ال خ الدمجموع 

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

 46ر218ر533 2ر566ر762 (3ر678ر657) (4ر314ر265) 8ر000ر000 8ر000ر000 3ر644ر693 32ر000ر000 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

         

2019 -         

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

 2ر393ر769 4ر209ر450 (1ر054ر051) (761ر630) - - - - نةشامل للسالدخل ال مجموع 

 - 5ر000ر000 - - (5ر000ر000) - - -  تحويالت

 (1ر920ر000) (1ر920ر000) - - - - - - ( 14إيضاح )موزعة ح اأرب

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

 

الرصيد السالب من احتياطي القيمة العادلة وحصة الشركة   صافي  والذي يمثل 2020ل كانون األو  31رة كما في مدو لااألرباح  دينار من  7ر992ر922يحظر التصرف بمبلغ   *

 من احتياطي القيمة العادلة من استثمارات في شركات حليفة.



 المحدودة  العامة ساهمةالم للفنادق  الدولية يةالعرب الشركة

 النقدية  قاتالتدف قائمة

 2020 األول كانون 31 في المنتهية سنةلل

 لية ا الم ئمالقوا هذه من جزءا   28 رقم الى 1  رقم  من المرفقة االيضاحات تعتبر

 

 2019  2020 ات إيضاح 

 دينـــار  ـاردينــ  
     األنشطة التشغيلية 

 4ر357ر265  (6ر583ر044)  خلضريبة الد ربح السنة قبل( )خسارة
     
     الت على: يتعد

 1ر362ر110  1ر199ر241 6 إستهالك ممتلكات ومعدات 
 (46ر412)  -  ومعداتكات ممتلبيع  ربح 

 -  (6ر002)  المسترد من مخصص خسائر ائتمانية متوقع
 1ر044ر148  966ر228  تكاليف تمويل

 (154ر857)  (234ر581)  ئد إيرادات فوا
 (4ر441ر755)  3ر315ر414 8 يفةت حلشركا (احبأرخسائر )من  الشركةة حص

 (371ر543)  )162ر732(  عوائد توزيعات أرباح
     تغيرات رأس المال العامل: 

 13ر114   24ر767  مخزون 
 (3ر487ر786)  (130ر778)  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

 (6ر353)  (429ر223)  ةذمم دائن
 (204ر332)  (771ر669(  نة أخرىدائ وأرصدة صات مخص

 (1ر936ر401)  (2ر812ر379)  
 (80ر113)  (186ر831) 18 دخل مدفوعة بةضري

 (2ر016ر514)  (2ر999ر210)  األنشطة التشغيلية  ستخدم فيملا  النقدي صافي التدفق

     
     األنشطة االستثمارية 

 (1ر019ر608)  (279ر832) 6 شراء ممتلكات ومعدات 
 (1ر926)  -  مل اآلخر ا ة من خالل الدخل الشوجودات مالية بالقيمة العادلء مشرا

 -  2ر474ر080  (8)إيضاح  شركة حليفة  في مال تخفبض رأس 
 4ر268ر109  163ر904 8 ت حليفةرباح شركاأتوزيعات 

 154ر857  234ر581  ضةمقبو  فوائد
 371ر543  -  بوضةعوائد توزيعات أرباح مق

   3ر711ر112  المنتجعات السياحية للفنادق و  الشواطئ ة ركذمة ش -عالقة ت اجهات ذ
 -  (876ر519) 8 شراء أسهم من شركات حليفة

 54ر723  -  ات بيع ممتلك

 3ر827ر698  5ر427ر326  ة األنشطة االستثماري من صافي التدفق النقدي

     

     التمويلية  شطةناأل

 (1ر920ر000)  (1ر920ر000) 14 ارباح موزعة

 (2ر193ر310)  - 15 ديدات قروضست
 4ر254ر000  1ر738ر801  قروض مقبوضة

 (1ر044ر148)  (618ر078)  تمويل مدفوعة تكاليف

 (903ر458)  (799ر277)  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية 

     
 907ر726  1ر628ر839  في النقد وما في حكمه زيادةلاصافي 

 1ر829ر151  2ر736ر877  يانون الثانول كفي أي حكمه كما النقد وما ف

 2ر736ر877  4ر365ر716 12 ولنون األكا  31مه كما في النقد وما في حك



 حدودة الم العامة المساهمة فنادقلل  الدولية ربيةالع الشركة

 لية الما  وائم الق حول إيضاحات

 2020 ولألا  كانون 31

- 1 - 

 

 عـــام  (1)

 

ال  برأسم 1975م كشركة مساهمة عامة خالل عا ()"الشركة" دودةحمهمة العامة ال ادق المسانسجلت الشركة العربية الدولية للف 

 واحد.ية دينار للسهم الاسمدينار بقيمة  32ر000ر000ليصبح خالل األعوام  ينار تمت زيادتهد 3ر000ر000

 

إدارة موقعة  ةية بموجب اتفاقت العالميو ، وتديره مؤسسة ماري1982والذي تم افتتاحه خالل عام  ن ماريوتفندق عما ركةالش تمتلك

ويسري مفعول هذه االتفاقية حتى  2014ل عام خال التي كان آخرها عوام و خالل األدة مرات ع  هاتي تم تعديلوال 1976الل عام خ

 . 2041م عا

 

 اهمين.سميئة العامة للفقة الهاوتتطلب هذه القوائم المالية مو  ،2021شباط  9س اإلدارة بتاريخ مجل ة من قبل ماليئم الر القواتم إقرا

 

 

 إعداد القوائم المالية  سسأ (2)

 

 داد اإلع سسأ ( 2-1)

 

 لمالية.ئم اة بتاريخ القواهر بالقيمة العادلجودات المالية والتي تظناء المو ية باستثلتاريخلمبدأ الكلفة ا القوائم المالية وفقا إعداد مت

 

 .ةاد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدوليإعدتم 

 

 .للشركةالعملة الرئيسية يمثل  والذي اليةالقوائم المهو عملة إظهار  ي ار األردنلدينإن ا

 

 المبدأ المحاسبي األساسي ( 2-2)

 

جوهرية حول قدرة الشركة على ( والتي قد تثير شكوك 28( كما هو موضح بإيضاح )19-ثر انتشار فايروس كورونا )كوفيدنظرا أل

ية بناًء على االعمال المستقبلية وائم المالمرارية للقاالستمرار كمنشأة مستمرة. تعتقد اإلدارة انه من المناسب استخدام أساس االست

 ، باإلضافة إلمكانية الحصول على أو جدولة التسهيالت البنكية.للشركة

 

 

 سبيةالسياسات المحاالتغييرات في  (3)

 

 نكانو  31في  المنتهيةلية للسنة اعداد القوائم الماي اتبعت في ة مع تلك التمتفققوائم المالية متبعة في اعداد الان السياسات المحاسبية ال

 :2020لثاني كانون ا 1عتباراً من التعديالت التالية ا بيقبتط قامت  الشركةأن  ءا، باستثن2019األول 

 

 (: تعريف "األعمال"3الدولي رقم ) اليةير الم تقارى معيار التعديالت عل

ألعمال"، ( "اندماج ا3ي رقم )لر المالية الدو تقاريار الي معيتعديالت على تعريف "األعمال" فسبة الدولية لمحاأصدر مجلس معايير ا

ال" أم ال.  األعمعريف "ينطبق عليها ت المستحوذ عليها لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات 

اصر نى استبدال أي ع ين علقادر السوققييم ما إذا كان المشاركون في عمال، تلغي تاأل حد األدنى لمتطلبات توضح هذه التعديالت ال

تضييق تعريفات عليها جوهرية، و ة، وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ ال غير موجودأعم

 ري. مة العادلة االختيامخرجات، وادخال اختبار تركيز القيل والاألعما
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يكون تاريخ استحواذها في أو بعد  األصول التي  واذ على حمال أو استع ندماج األكون إما اتلى المعامالت التي لتعديالت ع تم تطبيق ا

إعادة النظر في هذه  الشركة ي، لم يتعين علىبالتال. و 2020ني الثاكانون  1أو بعد سنوية التي بدأت في  بداية أول فترة ابالغ

 ا.هاإلفصاح عن يالت ويجب هذه التعدلسابقة. يسمح بالتطبيق المبكر ثت في فترات ي حدالمعامالت الت

 

 .للشركةتعديالت على القوائم المالية عن تطبيق هذه الج أي أثر ينتلم 

 

 (: تعريف "الجوهري"8محاسبة الدولي رقم )اليار ( ومع1ي رقم )لر المحاسبة الدو تعديالت على معيا 

دولي رقم  المحاسبة ال ومعيار ةم الماليض القوائعر -( 1) مالت على معيار المحاسبة الدولي رقلمحاسبة تعديلي لأصدر المجلس الدو 

المعايير كافة ن " ضمجوهريف ما هو "بية لتوحيد تعريالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاس -(8)

أو  و إغفالهان حذفها أع "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج جديد على أن ف الوتوضيح جوانب معينة من التعريف. ينص التعري

س تلك  العامة على أسا ول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراضثير بشكل معقءها، تأاإخف

 ة، والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ". ليالماالقوائم 

 

 .ةكلشرلالية معلى القوائم البيق هذه التعديالت ن تطأي أثر عنتج لم ي

 

 (7ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )  (9التقارير المالية الدولي رقم )ة على معيار  الفائد تتعديل معدال

تشمل عدد من عمليات  7لدولي رقم ية اومعيار التقارير المال 9يار التقارير المالية الدولي رقم دة لمعر معدالت الفائتعديالت معايي ن إ

تتأثر عالقة التحوط إذا    مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة. ي تتأثر بشكلحوط التتقات الى جميع عالتنطبق عل ي اإلعفاءات الت

لتحوط. نتيجة وط أو أداة االتحو / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند توقيت م التيقن بشأن إلى حالة من عد لأدى التعدي

النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط،  حجم التدفقات و / أو  ل توقيت م تيقن حو ن هناك عدو لهذا التعديل، قد يك

ا إذا م التيقن فيمى عد(. قد يؤدي ذلك إلRFR) بسعر فائدة خالي من المخاطرالحالي فائدة معيار معدل ال سابقة الستبداللاخالل الفترة 

 .ة التحوط فعالة للغايةأن تكون عالقلمتوقع اكان من وما إذا  لة للغايةمكانت المعاملة المتوقعة محت

 

 .كةلشرلة ئم الماليعلى القوالم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت  

 

 COVID-19المتعلقة بوباء  ريجااال تأجيالت ت اوتخفيضا-( "االيجارات" 16المالية الدولي رقم )ر التقارير معيا لى تعديالت ع

( 16تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) إصدارب 2020ر أيا 28 ريخ تاب ةيسبحامل للمعايير ا دولي المجلس ال قام

ر  اءات للمستأج إعف . تمنح هذه التعديالت COVID-19الناتجة عن وباء  االيجار ت تأجيال تخفيضات او بلق ارات" والتي تتع"االيج

 تخفيضات او تأجيالتعلى لعقود االيجار ية المحاسبت يالتعدالول ح( 16ي رقم )الدولالمالية  رمعيار التقاريمتطلبات  من تطبيق

. 2021حزيران  30يض لدفعات االيجار المستحقة قبل يل بتخفعلق هذا التعدتي. COVID-19باء الناتجة بشكل مباشر عن و يجاراال

عقد  لى ع  تعديلك COVID-19اء بالناتجة عن و  رجاياال يالت جتخفيضات او تأ اعتبارعدم  اختيار لمستأجرل  زجو ي ي،ملكحل ع 

  .اإليجار

 

 المبكر.بالتطبيق  لسماحمع ا ،2020حزيران  1 اعتبارا من التعديالت هذه تم تطبيق 

 

 . ةكالشرلدى على القوائم المالية  أثر جوهري ت التعديال هتطبيق هذعن نتج م يل
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 يراتالتقدخدام إست (4)

 

تؤثر على مبالغ الموجودات  تقديرات واجتهادات يتطلب من إدارة الشركة القيام بمحاسبية لسياسات اتطبيق الالمالية و  إن إعداد القوائم

 يف صارملى اإليرادات والع  تؤثر أيضا هذه التقديرات واالجتهادات  ملة. إن لتزامات المحتواإلفصاح عن اال والمطلوبات 

 

ة المستقبلية التدفقات النقدي ر مبالغ وأوقات ديمة لتقادات هاجتهابأحكام و ة القيام كريتطلب من إدارة الش وبشكل خاص ت لمخصصاوا

 لكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامات المذبل. إن التقديرديرات في المستقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقوأوق

لمستقبل في ة التغيرات في اجذلك نتيوديرات التقختلف عن علية قد تفللتيقن وإن النتائج ار وعدم اديتقمن الاوتة متف ت متعددة لها درجا

 صات.ع وظروف تلك المخصأوضا

 

 التالي: عقولة ومفصلة على النحو الية موائم المضمن الق ديراتهابأن تق الشركةفي اعتقاد إدارة 

 

 نةالمدي مالذم على المتوقعة ئتمانية الامراجعة مخصص الخسائر ينة: يتم دمذمم المن العة قواالئتمانية المت مخصص الخسائر -

ولية ات المعايير الددير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبإدارة الشركة لتق ات معتمدة من قبلضمن أسس وفرضي

 لمالية.لتقارير ا

 

ً دلريبة افقة ضمن ن الية بما يخصهاملمخصص ضريبة الدخل: يتم تحميل السنة ا - عايير مللألنظمة والقوانين واخل وفقا

 ضريبة الالزم.المخصص  ب احتساتم حاسبية ويالم

 

ت السنوية اعتماداً كاساب االستهاللغايات احت دوريشكل ر االنتاجية للموجودات الملموسة بماعادة تقدير األع تقوم اإلدارة بإ -

)إن وجدت( تدني خسارة ال ذخالمستقبل، ويتم أفي  المتوقعة ةيالنتاجمار ااألع  جودات وتقديراتو محالة العامة لتلك العلى ال

 لدخل. قائمة ا ى إل

 

اً لرأي تنادخذ مخصصات لهذه االلتزامات اسدارة الشركة بأتقوم إية أية التزامات قضائمخصصات قضائية: لمواجهة  -

  انوني في الشركة.مستشار القال

 

 

 مةاهملخص السياسات المحاسبية ال (5)

 

 ات دعممتلكات وم

 

 ال يتم استهالك األراضي.  لقيمة.فاض في اخالمتراكم وأي ان يل االستهالكد تنزكلفة بعلتابدات لكات والمعتظهر الممت

 

 لثابت وبنسب سنوية كالتالي:القسط ا استخدام طريقةباإلنتاجية المتوقعة  على مدى األعماريحسب االستهالك 

 

         ٪  

 

 20 – 2 ت يناسحالتجديدات والت ،مبنى الفندق

 12 - 8 ت  زايهوتج مفروشات ث، أثا

 20 - 6  آالت ومعدات 

 15   سيارات 

 4 حريــق افحة النظام مك

 5                                                      مشروع الطاقة  
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دم ير إلى ع تشف الظرو ت في يراغتهناك أحداث أو  ن و متلكات والمعدات من حيث االنخفاض في قيمتها عندما يكة قيم الميتم مراجع

تكون القيمة الدفترية أعلى من  د في الحاالت التيلقابلة لالسترداجودات بالقيمة او راج المدعادة إيمة الدفترية.  يتم إداد القية استرانكمإ

 ترداد.القابلة لالس ةالقيم

 

يــة لغ الدفترشطب المبــا ميتا ملته، كمرسم ل ويتمنفص كبند متلكات والمعدات مليتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات ا

 والمعدات. يــتم ادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات دة المنافع االقتصحقة فقط عند زياقات األخرى الالفملة النسيتم ر ألي جزء مستبدل.

 .كمصروف األرباح والخسائرخرى في قائمة لنفقات األاثبات جميع ا

 

   شامل اآلخرال دخلالل المن خدلة  لعا يمة ابالق موجودات مالية

 

 ى المدى الطويل.ت الملكية بغرض االحتفاظ بها علفي أدوا ت تمثل هذه الموجودات االستثمارا

 

ر في تغيلاعادلـة، ويظهر لاالقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة ا مصاريف اة مضافاً اليهالقيمة العادلبيتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء 

ودات تحويل بنود الموج الناتج عن فروقات لقيمة العادلة ا غير في تيه القوق الملكية بما فامل وضمن حالدخل الش ئمةقا العادلة في  القيمة

 ة عن ذلك في قائم  ةا يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجأو جزء منهذه الموجودات وفي حال بيع ه غير النقدية بالعمالت االجنبية،

رة وليس ح والخسائر المدو شرة الى االرباباباعة ممات الاطي تقييم الموجودرصيد احتي ويتم تحويلية ملك ن حقوق المضشامل و خل الالد

 ائمة الدخل. من خالل ق

 

 ر التدني.الختبار خسائ ت ال تخضع هذه الموجودا -

  يتم تسجيل االرباح الموزعة في قائمة الدخل. -

 

 مطفأة ة الموجودات مالية بالتكلف

 

ً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل الشركة  إدارةتهدف ي التية ات المالموجودهي ال التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل وفقا

 ن القائم.على رصيد الدي بالدفعات من أصل الدين والفائدة

 

قة الفائدة الفعالة، دام طريستخبا عالوة / الخصماء، وتطفأ القتنيتـم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً اليها مصاريف اال

نه، الصل او جزء مازل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد قيداً على أو لحســـاب الفائدة، وين

 اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.ويتم قيد 

 

المخصومة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة  في السجالت  المثبتةمة لقيت الفرق بين اهذه الموجودايمة يمثل مبلغ التدني في ق

 بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 

 استثمارات في شركات حليفة  

 

طر تسيال شغيلية )و تللية واالما سات ايالمتعلقة بالس ت الى القرارع فيها تأثيراً فعاال الشركة تمارس ركات التي تلك الش حليفة هي ات الكالشر

ت فــي الشــركات الحليفــة وتظهــر االســتثمارا ن حقوق التصــويت،٪ م50٪ الـى 20 نسبة تتراوح بين الشركة عليها( والتي تمتلك الشركة 

 وق الملكية.قوفقاً لطريقة ح

 

فــي هــذه  ةكشــرال بة مســاهمةســ نوحســب  حليفــةال ت االشركة والشرك ن يت فيما باليتم استبعاد االيرادات والمصروفات الناتجة عن المعام

 لشركات.ا



 المحدودة  مةالعا المساهمة للفنادق  وليةالد عربيةال  الشركة

 الية الم  القوائم  حول إيضاحات

 2020 ولاأل  كانون 31

- 5 - 

 

 ذمم مدينة

 

ً  رة االئتمان المتوقعة. تستخدم الشركةماً منها مخصص خسالغ الفاتورة االصلية مخصو نة بمبالمدي الذمميتم اثبات     في اسلوباً مبسطا

 (.9) ة رقملمالير ايرلي إلعداد التقاو دمعيار اللالمتوقعة وفقاً لمتطلبات ا االئتمان حساب خسارة 

 

  نمخزو

 

 ايهما اقل.المرجح او صافي القيمة البيعية عر الكلفة بإستخدام طريقة المتوسط مخزون بستسعير الم يت

 

 ا في حكمهوم نقدال

 

ي التو قصيرة األجل  عئبنوك وودا وما في حكمه يشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدىالنقد ، فإن النقدية لغرض قائمة التدفقات 

 ة.اً منها البنوك الدائنمخصوم أو أقلشهر ثة أالخ استحقاق ثيديها توارل

 

 ادلة القيمة الع 

 

بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم  الشامل الدخل قائمة  لودات مالية بالقيمة العادلة من خالت المالية مثل موجتقوم الشركة بقياس األدوا

 (.22ها في )إيضاح نع اإلفصاح  مالمالية كما يت

 

مة بين دفعه لنقل إلتزام في معاملة منظليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم حصول ع يتم الذي سر العسالة العادلة تمثل القيم

 في السوق بتاريخ القياس.المشاركين 

 

 تللموجودا سيةرئيلخالل األسواق ا زام تم من تاًء على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو نقل اإللة بنعادلالقيمة ال يتم قياس

 .والمطلوبات 

 

 ئمة للموجودات أو المطلوبات.رئيسي، يتم استخدام السوق األكثر ماللسوق الغياب ا حالفي 

 

 . ئمةسوق األكثر ماللسوق الرئيسي أو االك فرص الوصول للتحتاج الشركة المت

 

تسعير عند سوق لامشاركون في لستخدمها اسي لتي ام اإلفتراضات ادزام باستختتقيس المنشأة القيمة العادلة للموجودات أو اإلل

 ية.مصلحتهم اإلقتصاد سيتصرفون بما فيهركين في السوق فتراض أن المشادات أو اإللتزام على االموجو 

 

ل  قتصادية من خالإلالمنافع ا ار قدرة المشاركون في السوق على توليدعتبالية بعين االجودات غير المو يأخذ قياس القيمة العادلة للم

 دام له.دات بأفضل استخرك آخر سيستخدم الموجو ه لمشاأو بيعله  خدامتسدات بأفضل او دام الموجستخا

 

ة العادلة وتوضيح استخدام ياس القيملكافية لقات اممة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلو أساليب تقييم مالئتقوم الشركة باستخدام 

 اشر.غير مبشكل ها بتظالممكن مالح  المدخالت  دامستخامباشر وتقليل  ل حظتها بشك المدخالت الممكن مال
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 يمة العادلة لألدوات المالية:في تحديد وعرض القي ألساليب وبدائل التقييم وذلك تقوم الشركة باستخدام الترتيب التال

 

طبها  حدة أو تم شلية المو الماائم ح عنها في القو اصو تم اإلفأات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها والمطلوبموجودات يع المإن ج

 س القيمة العادلة ككل: ها تأثير مهم لقيالمدخالت التي لديى أدنى مستوى لدلة، وبناًء عليات التالية للقيمة العامستو م الاستخداب

 

 . ةت المشابهاوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبسلاألسعار ا ل:و المستوى األ

ر بشكل مباشر أو غي لة ويمكن مالحظتهامهم على القيمة العادثير ا تأالت لهالمدخ تكون علىيث ى حت أخرقنيات ي:المستوى الثان

 مباشر.

 

مة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في مهم على القي رالت لها تأثيت أخرى حيث تستخدم مدختقنيا الثالث:توى المس

 . ان مالحظتهكالسوق يم

 

 ة  ائندقروض وبنوك 

 

ً نة مبالدائبنوك لوا ل القروضيتم تسجي ً  دئيا  .ة الفائدة الفعليةبالكلفة المطفأة باستخدام طريق بالقيمة العادلة ويعاد تقييمها الحقا

 

 مخصصات

 

امات محتمل  زتسديد االلتة التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وأن ركشا يكون على المالمخصصات عند يتم إثبات 

 ليه.ع شكل يعتمد بس قيمتها قياكن موي

 

 

 القطاعات معلومات 

 

و خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد في تقديم منتجات اودات والعمليات التي تشترك معا قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموج

 رى. عمال أخلقة بقطاعات إعن تلك المتع فتختل

 

ك المتعلقة  عن تل تختلف وائدر وع اط خاضعة لمخة صادية محددقتا ئةخدمات في بي و أم منتجات يالقطاع الجغرافي يرتبط في تقد

 دية.في بيئات اقتصابقطاعات عمل 

 

ثمارات في موجودات واست عمان  ماريوت ق دتتمثل في إيرادات ومصاريف فنادية اقتص ثالثة قطاعات يتكون من  الشركةإن نشاط 

 .فةليفي شركات حت ارواستثما رخ من خالل الدخل الشامل اآل مالية

 

 اريف المص اف ب ترواالع ترادااإليتحقق 

 

حديد العقد، تحديد الثمن، توزيع والذي يتضمن ت 15 ت من معيار التقارير الدولي رقميتم تسجيل اإليرادات وفقاً لنموذج الخمس خطوا

 ئعبيع البضاد يرادات عناالب افث يتم االعتريحاألداء.  مدية التزااالعتراف بااليراد عند تألعقد، و م األداء في اثمن على التزالا

 عينة من الزمن.ادة عند نقطة متورة للعميل والتي تتم ع ر الفاوإصدا بائن للز

 

 علية.لفا ستحقاقها باستخدام طريقة الفائدةد ادات الفوائد عنيتم إثبات إيرا

 

 ها.مالاع  ئج ليفة لنتالحالشركات ا ن عالا الملكية وعند قطريقة حقو بفي شركات حليفة  االستثمارات ت حصة الشركة من ارباح اثبايتم 

 

 اق.ستحقإثبات اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ اإلم يت

 

ً وفيتم االعتراف بالمصاريف   اق.اإلستحق  لمبدأقا
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 العمالت األجنبية 

 

حويــل تكمــا يعــاد ت. مالايخ إجراء المعراائدة في تستم بالعمالت األجنبية خالل السنة، بأسعار الصرف التي تت الالمعامال ليتم تسجي

المــالي إلــى ريخ قائمة المركــز رف السائدة في تابية بأسعار الصبالعمالت األجنلطبيعة النقدية المسجلة ذات ا طلوبات والمدات جو المو 

 إلى قائمة الدخل.التحويل جة عن عمليات لفروقات الناتاالدينار األردني. تؤخذ 

 

 ضريبة الدخل

 

ً الدخل  ةبضريبأخذ مخصص ل ةوم الشركقت رقــم ووفقــاً لمعيــار المحاســبة الــدولي ، 2014نة ( لســ 34قم )خل رالد بةانون ضري لقوفقا

ودات للموجــ  بية والضــريبيةالقيمــة المحاســ  المؤجلــة الناتجــة عــن الفــرق مــا بــين لى تسجيل الضــريبة ( حيث ينص هذا المعيار ع 12)

 .  ات والمطلوب

 

ريبة عــن األربــاح عة للضــ الخاضــ  ربــاحاأل لــفيبة، وتختلضــرح الخاضــعة لابــ ألرعلى أساس ا ةقئب المستحاتحسب مصاريف الضر

ة الماليــة تنزيــل فــي الســنلة للضريبة أو مصاريف غير قابلة لايرادات غير خاضع باح المعلنة تشملمالية ألن األرفي القوائم ال المعلنة

 يبية.ض ضرغراأل ة التنزيلبولخاضعة أو مق ت ليساً او بنود يبقبولة ضريمسنوات الحقة او الخسائر المتراكمة الما في وان

 

 موجودات ضريبية مؤجلة

 

مســتخدمة ب غيــر الر الضرائيتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم مثل مصروفات وخسائ

وب لتحديــد رة مطلــ اإلدا تقــديرإن  .إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن يكون الربح الخاضع للضريبة متاًحا مقابــل اســتخدام الخســائر

، بنــاًء علــى التوقيــت المحتمــل ومســتوى األربــاح المســتقبلية الخاضــعة ل الضــريبية المؤجلــة التــي يمكــن االعتــراف بهــامبلغ األصو 

 .للضريبة
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 ممتلكات ومعدات (6)

 أراضـي 

  مبنى الفندق 

  التجديـدات 

 والتحسينات

 

ت  مفروشاأثاث، 

 وتجهيزات

 

 آالت ومعدات 

 

 سيـارات 

 

 حةفمكانظام 

 ـق لحريـا

 

 مشاريـع

 مشروع الطاقة  *تحت التنفيذ

 

 المجمـــوع

 دينـــار   دينـــار   ار دينـــ  ار ـــدين  دينـــار   دينـــار   ر اـــدين  نـــار يد  ار نـــيد -2020

                - الكلفــة
 

 

 40ر921ر038  2ر620ر208  1ر630ر831  424ر782  352ر175  7ر512ر299  8ر789ر331  17ر497ر244  2ر094ر168 2020ون الثاني الرصيد كما في أول كان

 279ر832  20ر421  25ر980  -  -  132ر204  83ر563  17ر664  - ت  اإضاف

 -  -  (1ر636ر632)  -  -  124ر627  16ر800  1ر495ر205  - تيالتحو

 41ر200ر870  2ر640ر629  20ر179  424ر782  352ر175  7ر769ر130  8ر889ر694  19ر010ر113  2ر094ر168 2020 ألولون ا كان 31كما في الرصيد 

                  -تهالك المتراكم سال ا

 26ر417ر728  198ر418  -  424ر782  219ر142  5ر897ر381  7ر683ر996  11ر994ر009  - 2020ني ن الثافي أول كانورصيد كما لا

 1ر199ر241  131ر706  -  -  31ر772  403ر371  266ر087  366ر305  - استهالك السنة  

 27ر616ر969  330ر124  -  424ر782  250ر914  6ر300ر752  7ر950ر083  12ر360ر314  - 2020ول ألكانون ا  31ي كما ف الرصيد

 13ر583ر901  2ر310ر505  20ر179  -  101ر261  1ر468ر378  939ر611  6ر649ر799  2ر094ر168 2020كانون األول  31ي كما فلدفترية صافي القيمة ا 

                  

2019-                  

                  - الكلفــة

 40ر752ر133  2ر965ر430  1ر785ر137  424ر782  409ر550  7ر424ر813  8ر721ر467  16ر926ر786  2ر094ر168 2019ني رصيد كما في أول كانون الثالا

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

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

 (437ر210)  (437ر210)  -  -  -  -  -  -  - المقاولين  رد منالمست

 (413ر493)  -  -  -  (137ر610)  (275ر883)  -  -  - دات  استبعا 

 40ر921ر038  2ر620ر208  1ر630ر831  424ر782  352ر175  7ر512ر299  8ر789ر331  17ر497ر244  2ر094ر168 2019 لألوكانون ا  31ا في م كالرصيد 

                  -الك المتراكم ستهاال 

 25ر460ر800  54ر829  -  420ر944  319ر358  5ر772ر096  7ر246ر884  11ر646ر689  - 2019 الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر362ر110  143ر589  -  3ر838  29ر084  401ر167  437ر112  347ر320  -   ة الك السنتهاس

 (405ر182)  -  -  -  (129ر300)  (275ر882)  -  -  - ات تبعادسا

 26ر417ر728  198ر418  -  424ر782  219ر142  5ر897ر381  7ر683ر996  11ر994ر009  - 2019 كانون األول 31الرصيد كما في 

 14ر503ر310  2ر421ر790  1ر630ر831  -  133ر033  1ر614ر918  1ر105ر335  5ر503ر235  2ر094ر168 2019كانون األول  31في  الدفترية كما في القيمة اص

 

  .2021ل العام الخ لمشاريعا ذههمن نتهاء اً ويتوقع االدينار تقريب 80ر000بمبلغ  2020كانون األول  31كما في اريع المش تقدر الكلفة االجمالية الستكمال *

 دينار(. 9ر605ر357: 2019) 2020كانون األول  31دينار كما في  12ر178ر425بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل          **

 .دينار 29ر120بالغ وال اإلدارة ومعدات ممتلكات واستهالك  دينار 1ر170ر121لغ اوالب يةاغيتشلات تلكات ومعدامماستهالك ن يب 2020 األول كانون 31للسنة المنتهية في ك ستهالمصروف االيقسم        ***  
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 رآلخمل الدخل الشامة ال قائخال نم ةبالقيمة العادل ليةموجودات ما (7)

 2020  2019 

 ارـــدين  دينـــار 

    

 5ر025ر367  4ر182ر067 لمالي عمان ا في سوق ةمدرج –استثمارات في أسهم شركات 

 177ر000  177ر000 في سوق عمان المالي  مدرجةغير  –في أسهم شركات ارات تثمسا

 5ر202ر367  4ر359ر067 

 

 : موجودات مالية بالقيمة العادلة لحركة على افيما يلي ملخص 

 2020  2019 

 دينـــار  ــاردينـ 

    

 5ر962ر071  5ر202ر367 ني الرصيد كما في أول كانون الثا

 1ر926  1ر413 العام لتثمار خالسا

 (761ر630)  (844ر713) عادلةمة الالتغير في القي

 5ر202ر367  4ر359ر067 كانون األول 31الرصيد كما في 

 

 : ةلعادلة امياحتياطي الق لحركة على افيما يلي ملخص 

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 

    

 (2ر707ر922)  (3ر469ر552) ني الرصيد كما في أول كانون الثا

 (761ر630)  (844ر713) عادلةمة الالتغير في القي

 (3ر469ر552)  (4ر314ر265) كانون األول 31الرصيد كما في 
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 حليفة تاستثمارات في شركا (8)

 ـــة مـــالقي  نسبة الملكية 

 2020  2019  2020  2019 

 دينــــار  نــــاريد  ٪   ٪  
        

 18ر393ر353  16ر802ر918  35ر516  35ر516 ياحية  ال السماألع  كةشر

 13ر790ر409  12ر701ر929  26ر91  26ر91 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية 

 -  -  25  25 م الداخلية ميلتصاايو شركة استود

 2ر503ر328  763ر192  30ر93  48ر89 *نتجعات السياحيةللفنادق والم لشواطئشركة ا

 12ر836ر044  10ر986ر524  49ر34  49ر34 مر األردني ز المستثكة مركرش

 1ر515ر403  1ر515ر574  42ر35  42ر35 العربية الدولية العقارية

 49ر038ر537  42ر770ر137     

 

  الحليفةمع الشركة الشركة  اجدمناى عل 2020حزيران  28تاريخ بجتماعها غير العادي المنعقد في ا للشركة عامة لا ةهيئوافقت ال *

 المالية. وائمالق هذه إعداد حتى تاريخ  القانونية اإلجراءات يتم استكمال  ولم ذاه "،حيةيالسا جعات تلمناق و فنادللطئ الشوا كةرش"

 

 لحليفة:ا ات نشاطات الشركللخص يلي م فيما

 

                ــةكــــــالشر شــاطن                                                             كـــــــــــــــــــــةرالش

 

 الميت  اريوت البحرالشركة المالكة لفندق م الخاصة السياحية المساهمةشركة األعمال 

 البتراء وفندق ماريوت     

 ن ماع  ندق شيراتون الشركة المالكة لف لتجارية المساهمة العامة ق اسوانادق واأللفل الشركة الدولية

 أعمال الديكور والتصاميم الخاصة بالفنادق دودة المسؤولية اخلية محلداميم و التصايدكة استو رش

 ةقبالكة لمشروع ماريوت العمالشركة ال صةمساهمة الخاالسياحية الشركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات 

 ت األسهم والشركاالستثمار في ا ثمر االردني المساهمة الخاصةمستال شركة مركز

 اإلستثمار في األراضي والعقارات  لخاصةمساهمة اال يةية العقارلو ة الدربيالع

 

 حليفة:الحركة على االستثمارات في الشركات ال ملخص فيما يلي 

 

 .ساهمة الخاصةالم ةيياحلست اجعاق والمنتطئ للفنادالشواشركة سهم من أسهم  876ر519راء بش 2020 عامخالل  قامت الشركة *
 

 2020  2019 

 ــارـدين  دينـــار 
    

 49ر918ر942  49ر038ر537 انيالثول كانون أ في الرصيد كما 

 -  (2ر474ر080) حليفة  شركة رأسمال تخفيض

 (4ر268ر109)  (163ر904) موزعة حاأرب

 4ر441ر755  (3ر315ر414) الحليفة  الشركات  أرباح(  خسائر) من  الشركة حصة

 (1ر054ر051)  (1ر191ر521) مارات في شركات حليفةثستالقيمة العادلة من االصة الشركة من احتياطي ح

 -  876ر519 * أسهم في شركة حليفة شراء

 49ر038ر537  42ر770ر137 
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  وليةة الدالشرك

األسواق  وللفنادق 

 تجارية ال

  مالألعاشركة  

 احيةالسي

شركة مركز  

 المستثمر األردني

شركة استديو 

التصاميم الداخلية  

 ية لوسؤالم دةمحدو

لشواطئ للفنادق  ة اشرك

والمنتجعات السياحية 

 المساهمة الخاصة 

العربية الدولية  

 المجموع  يةالعقار

  ر ادينـــ ار دينـــ دينـــار  ر انـــدي دينـــار  دينـــار  – 2020

        ةفحليال تاالستثمار في الشركا

 11ر074ر039 93ر991 4ر791ر868 - 1ر310ر631 3ر164ر608 1ر712ر941 الموجودات المتداولة

 140ر789ر430 3ر482ر598 - - 24ر114ر666 54ر628ر713 58ر563ر453 المتداولةات غير الموجود

 (16ر790ر295) (1ر759) - - (7ر270ر106) (3ر509ر818) (6ر008ر612) لمتداولةالمطلوبات ا

 (7ر509ر443) - (3ر020) - - (3ر245ر960) (4ر260ر463( ر المتداولةبات غيوالمطل

 (127ر563ر731) (3ر574ر830) (4ر788ر848) - (18ر155ر191) (51ر037ر543) (50ر007ر319) وق الملكيةقح

 - 42ر35 48ر89 25 49ر34 35ر516 26ر91 ٪ نسبة ملكية الشركة

 42ر770ر137 1ر515ر574 763ر192 - 10ر986ر524 16ر802ر918 12ر701ر929 قيمة االستثمار
        

        رادتياإل 

 (6ر146ر505) 1ر439 161ر390 - (910ر633) (3ر012ر005) (2ر386ر696) تشغيليةال يراداتإلاسائر( خلا)

 (2ر086ر516) (926) (397ر412) (98ر636) (262ر708) (599ر268) (727ر566) ريةف اإلداالمصاري

 (1ر136ر295) - - - (670ر166) (201ر289) (264ر840) ليف التمويلتكا

 (9ر369ر316) 513 (236ر022) (98ر636) (1ر843ر507) (3ر812ر562) (3ر379ر102) قبل الضريبة حالرب (سارة)الخ

 (108) (108) - - - - - مصروف ضريبة الدخل

 (9ر369ر424) 405 (236ر022) (98ر636) (1ر843ر507) (3ر812ر562) (3ر379ر102) للسنة الربح ة(الخسار)

 (3ر315ر414) (172) (117ر574) (24ر659) (909ر623) (1ر354ر070) (909ر316) السنة خسارةحصة الشركة من 
        

2019 –        

        يفةحلالكات شرمار في الستثاال 

 45ر632ر725 95ر001 26ر445ر896 310ر897 9ر619ر902 6ر691ر889 2ر469ر140 لةلمتداواودات الموج

 148ر926ر566 3ر482ر598 2ر600ر000 14ر553 25ر234ر079 56ر543ر069 61ر052ر267 ةير المتداولالموجودات غ

 (32ر646ر215) - (13ر416ر039) (285ر904) (11ر177ر016) (1ر989ر189) (5ر778ر067) المطلوبات المتداولة

 (9ر586ر623) (1ر988) - (90ر430) - (6ر056ر188) (3ر438ر017) ةمتداولت غير الالمطلوبا

 152ر326ر453 3ر575ر611 15ر629ر857 (50ر884) 23ر676ر965 55ر189ر581 54ر305ر323 يةحقوق الملك

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

 49ر038ر537 1ر515ر403 2ر503ر328 - 12ر836ر044 18ر393ر353 13ر790ر409 ثماراالستقيمة 
        

        اإليرادت

 52ر149ر974 2ر732 19ر519ر106 377ر458 2ر572ر425 18ر239ر116 11ر439ر137 اداتاإلير

 (34ر108ر736) (110) (6ر057ر084) (573ر180) (1ر320ر996) (15ر578ر499) (10ر578ر867) المصاريف اإلدارية

 (1ر423ر039) - - (16ر242) (816ر936) (315ر242) (274ر619) تكاليف التمويل

 16ر618ر199 2ر622 13ر462ر022 (211ر964) 434ر493 2ر345ر375 585ر651 يبةرض ل البق ارة(لخس)ا الربح

 (255ر571) - - - - (160ر000) (95ر571) ف ضريبة الدخلرومص 

 16ر362ر628 2ر622 13ر462ر022 (211ر964) 434ر493 2ر185ر375 490ر080 للسنة رة()الخسا الربح

 4ر441ر755 1ر110 3ر359ر189 (40ر970) 214ر388 776ر158 131ر880 سنةحصة الشركة من ربح ال
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 فاةة المطموجودات مالية بالتكلف (9)

 

ن اسناد قرض البنك ند مس 15بشراء  2017ول شرين األت 12ة بتاريخ ساهمة العامة المحدودلية للفنادق الملشركة العربية الدو قامت ا

ة الخصم لدى البنك المركزي ة إعادفائدسعر ة تساوي ترف ة كليابدئدة لفان او تك ر بحيث األهلي األردني )شركة شقيقة( وبسعر فائدة متغي

نوي، صف سبشكل ن دفع الفائدةت ٪ 7ر5في نهاية العام ، بلغت الفائدة ٪6ر75دار غت عند االص٪ بحيث بل2 ها هامشمضافاً الي ألردني ا

ار ببيع بإتخاذ قر 2018ن األول ريتش شهر  لالكة خ لشرة ارادإمجلس  . قام2023تشرين األول  12يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ 

 ت متداولة.السندات كموجوداتم تصنيف رصيد هذه ردني. لذا هلي األإسناد قرض البنك األ

 

 

 القرضناد اس (10)

 

ك نبالريق ن طض ع رق در اسنابإصدا 2017كانون الثاني  22ادق المساهمة العامة المحدودة بتاريخ للفنة العربية الدولية قامت الشرك

لمدة خمس دينار  10ر000ر000وبقيمة اجمالية  دينار 1ر000لواحد بلغت القيمة االسمية للسند اد حيث سن 10ر000بواقع  لي هاأل

 .2022كانون الثاني  22صف سنوي، يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ كل ن٪ تدفع الفائدة بش4ر5قداره فائدة ثابت م سنوات وبسعر

 

 

 رىة اخينوأرصدة مدمم ذ (11)

  2020  2019 

 دينـــار  ردينـــا  

     

 525ر163  363ر842  يةذمم تجار

 (39ر290)  (33ر288)  توقعةتمانية مخسائر ائصص مخ

 485ر873  330ر554  

 3ر799ر907  23ر299  (20)إيضاح  ت عالقةت ذامبالغ مستحقة من جها

 298ر400  655ر995   أرصدة مدينة أخرى

 4ر584ر180  1ر009ر848  

 

 .(دينار 39ر290: 2019) 2020ل كانون األو  31دينار كما في  33ر288 ةئتمانية المتوقعالخسائر االصص خم جمالي بلغ إ

 

 :خسائر ائتمانية متوقعةي الحركة على مخصص فيما يل

  2020  2019 

 ردينـــا  دينـــار  

     

 38ر977  39ر290  انيالرصيد كما في أول كانون الث

 313  -  سنةال صصمخ

 -  (6ر002)  عةمتوق ائتمانية ائرخس مخصص ن م دسترالم

 39ر290  33ر288  كانون األول 31الرصيد كما في 
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انون كــ  31كمــا فــي  متوقعــةالئتمانيــة الار خســائالمخصــص تنزيــل د بعــ  المشكوك في تحصــيلها غيريما يلي جدول أعمار الذمم التجارية ف

 ل: األو 

 

1 -30  

  يوم

31 – 60 

  يوم

61 – 90 

  يوم 

91 – 120 

 يوم

وم ي 121  

 جموعالم  فأكثر

 دينـــار  اردينـــ   دينـــار  دينـــار  ــاردينـ  دينـــار 

             

 330ر554  18ر794   6ر000  4ر561  39ر930  261ر269 2020

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

 

ل قابــ ة بالحصول على ضمانات مالشركقوم ت غير المشكوك في تحصيلها بالكامل. المتوقع تحصيل الذمم نه من الة فإالشركتقدير إدارة  ي ف

 هذه الذمم، وبالتالي فهي غير مضمونة.

 

 

  نقد وودائع قصيرة األجل  (12)

 

 .٪ 4 فائدةبمعدل  أشهرال تتجاوز الثالثة  ق خالل فترةلمحلية بالدينار األردني تستحنوك االب دىلئع تمثل الودائع قصيرة األجل ودا  *

 

 

 ةلكيـمحقوق ال (13)

 

 مالال رأس

كمــا  دينار للســهم سهم بقيمة اسمية 32ر000ر000الى قسم م ي أردندينار  32ر000ر000ع والمدفو ه ركة المصرح بلشغ راس مال ايبل

 .2020ل كانون االو  31في 

 

 رعالوة اإلصدا

 هم. مية للسالسقيمة اوال راتجة عن الفرق بين سعر اإلصداوالن تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب المبالغ المقبوضة

 

 إجباري طيإحتيا

للتوزيــع  ابــل٪ وهــو غيــر ق10بنســبة خالل السنوات  قبل ضريبة الدخل ألرباح السنويةافي صا الحساب ما تم تحويله من  هذا صيدر يمثل

د قــررت ذلــك فقــ  الــى ناداً است .ي االجباري ربع رأسمال الشركةحتياطيمكن للشركة ايقاف هذا التحويل السنوي اذا بلغ اال همين.على المسا

 ري. جباضافية الى االحتياطي االمبالغ اي عدم تحويل أ كةالشر

 

 إحتياطي اختياري

 ك وفقا لقــرار مجلــس ادارةكحد اعلى وذل٪ 20 بنسبةة الدخل قبل ضريبح السنوية ربااألصافي ا الحساب ما تم تحويله من هذ يمثل رصيد

غ علــى تحويــل مبلــ  2019 يســان ن 22فــي د عقــ  الــذياعهــا تملعامــة فــي اجلهيئــة ات اوافقــ  .همين اة، وهــو قابــل للتوزيــع علــى المســ الشرك

 ري الى األرباح المدورة.دينارمن االحتياطي االختيا 5ر000ر000

  2020  2019 

 دينـــار  دينـــار  

     

 689ر458  2ر939ر233  جل *قصيرة األائع ود

 2ر047ر419  1ر426ر483  صندوقك وفي اللدى البنو نقد ال

 2ر736ر877  4ر365ر716  
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  ح الموزعةربااأل (14)

 

ســبته ين بمــا نســاهمى المعلــ  باحدينار كأر 1ر920ر000زيع مبلغ تو على  2020 نيسان  28في المنعقد الهيئة العامة في اجتماعها  وافقت 

 .(دينار 1ر920ر000 :2019) 2019عن نتائج أعمال ذلك فوع و س المال المدرأمن ٪ 6

 

 

 وض قر ( 15)

 

 خ استحقاقها كما يلي:تم تصنيف هذه القروض حسب تاري

 2020  2019 

 

أقسـاط القروض  

طويلة األجل 

  تستحق خالل عام

 قروض طويلة

  االجـل 

  ضقرو ط الأقسـا

جل طويلة األ

خالل   تستحق

  عام

 ةقروض طويل

 ل جـاال

 دينـــــار  ـارـــنـدي  دينـــــار  ـاردينــــ 

        

 -  709ر000  -  709ر000 (1دوالر) –هلي األردني األالبنك 

 1ر985ر204  330ر866  1ر985ر204  330ر866 (2دوالر) –لي األردني البنك األه

 1ر417ر097  444ر444  1ر329ر673  531ر868 (3نار)دي –ردني هلي األالبنك األ

 4ر254ر000  -  3ر403ر200  850ر800 (4)والرد –هلي األردني البنك األ

 -  -  1ر738ر801  - (5دينار) –ردني هلي األبنك األال

 7ر656ر301  1ر484ر310  8ر456ر878  2ر422ر534 

 

 ( 1) دوالر -األردنيالبنك األهلي 

 

حيث قامت  ردني أر نادي (7ر090ر000ريكي )والر امد 10ر000ر000هلي األردني بمبلغ البنك األ قرضرصيد  لبندهذا ا يمثل

 ٪،4ر10صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فائدة ا القرض ان هذ ،2015ب آ 6بتاريخ  ة مع البنك االهلي االردني اتفاقي الشركة بتوقيع

د ديد الفوائان يتم تسعلى  2015ل لو اي 30القسط االول بتاريخ  ستحقاذا و ه تساوية،مية اقساط نصف سنو  10على ان يسدد القرض على 

سنة  أقساط استحقاق اريخ تو  تأجيل تم حيث  القرض لةدو ج إعادة 2020 كانون األول 31 ريخ ابت يةهالمنت السنة خالل تم .أشهر 6كل 

 .2021في اّذار  لى نهاية عمر القرضا 2020

 

 ( 2الر )دو -دنيالبنك األهلي األر

 

قامت الشركة حيث  أردني ( دينار 2ر977ر800مريكي )ر ادوال 4ر200ر000بمبلغ  ردني هلي األألا قرض البنكرصيد ذا البند ه يمثل

٪، على ان 4بمعدل سعر فائدة ة الشركة و ادر بكفالالقرض ص، ان هذا 2015 نيسان  15نك االهلي االردني بتاريخ بتوقيع اتفاقية مع الب

حيث إعادة جدولة القرض تم ثم ، 2017ايلول  30تاريخ ول بقسط االال قويستحنوية متساوية، هذا نصف س قسط 18لى ض ع القريسدد 

 السنة خالل  تم .أشهر 6ئد كل ديد الفواان يتم تس على  .2026و  2025الى سنتي  2018و  2017تواريخ استحقاق أقساط سنتي تم تأجيل 

 رضالق عمر نهاية الى  2020 ةسن أقساط اقحقاست تواريخ  تأجيل تم حيث ضالقر دولةج إعادة 2020 األول كانون  31 بتاريخ  المنتهية

 .2027ين األول في تشر
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 ( 3ر )يناد -ي األردنيهللبنك األا

 

ض لبنك األهلي األردني حيث منحت الشركة بموجبها قرا اقية قرض معبالتوقيع على اتف 2015تشرين الثاني  4خ ة بتاريكقامت الشر

ً على أس ٪4دينار أردني بسعر فائدة  4ر000ر000قة بسقف طا  قسط  18جب لقرض بمو ا ل. يسددستغساس الرصيد اليومي المنويا

 السنة خالل تم .2025أيار  1، ويستحق القسط األخير بتاريخ 2017ثاني شرين الت 1حيث استحق القسط األول بتاريخ ي نصف سنو 

 قرضال عمر نهاية الى  2020 سنة أقساط اقاستحق تواريخ  تأجيل تم حيث القرض ولةجد إعادة 2020 األول كانون  31 بتاريخ  المنتهية

 .2024في أيار 

 

 ( 4) والرد -دنيالبنك األهلي األر

 

ة ت الشركر أردني حيث قام( دينا4ر254ر000دوالر امريكي ) 6ر000ر000يد قرض البنك األهلي األردني بمبلغ يمثل هذا البند رص

سعر اإلقراض في  فائدة تعادلوبكة لقرض صادر بكفالة الشر، ان هذا ا2019آذار  26االردني بتاريخ  نك االهلي الب ية معتفاقابتوقيع 

ستحق اقساط نصف سنوية متساوية، هذا وي 10على ان يسدد القرض على  ٪،5 على ٪ وبحد أ2ر5لندن لثالثة أشهر باإلضافة الى  اسواق

 .الفوائد شهريا يتم تسديدان  ، على 2021 شباط 28خ ل بتاريالقسط االو 

 

 ( 5) دوالر - األردنيلي هألالبنك ا 

 

مويل  لتركة بموجبها قرض شلردني حيث منحت اى اتفاقية قرض مع البنك األهلي األعل يعبالتوق 2020 حزيران  15بتاريخ  ركةقامت الش

 ض قرالسدد ل. يتغمي المساليو  صيدرأساس ال نوياً على س ٪ 3ة بسعر فائد ني ددينار أر 3ر000ر000ف بسق والرواتب النفقات التشغيلية 

انون األول ك 31بتاريخ  ير، ويستحق القسط األخ2022حزيران  30القسط األول بتاريخ  تحقيسقسط نصف سنوي حيث  16بموجب 

 .2020كانون األول  31دينار كما في  1ر738ر801بلغ رصيد القرض المستغل  .2028

 

 .لة الشركةبكفاان هذا القروض صادرة 

 

 ركة على القروض كما يلي:إن الح

  2020  2019 

 ردينـــا  ردينـــا  

     

 7ر079ر921  9ر140ر611  رصيد بداية السنة 

 4ر254ر000  1ر738ر801  القروض  المستغل من 

 (2ر193ر310)  -  تسديد قروض

 9ر140ر611  10ر879ر412  

 

 :كما يلي ي ها للقروض قاتهنوية واستحقالدفعات السمبلغ ا إن  -

 

 ينارد  لسنةا

   

 2ر422ر534  2021

 1ر565ر767  2022

 1ر850ر320  2023

 5ر040ر791  2028 - 2024

 10ر879ر412  
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 صات وأرصدة دائنة أخرىمخص (16)

  2020  2019 

 ردينـــا  ردينـــا  

     

 337ر278  358ر660  ةير موزع انات مساهمين وأرباح غأم

 65ر000  -  ة ارمجلس اإلدء مكافأة أعضا

 653ر506  462ر092  صاريف مستحقةم

 186ر831  -  (18ص ضريبة دخل )إيضاح مخص

 342ر767  -  أرصدة دائنة أخرى

 7ر039  -  الوطنيةمساهمة ال خصص ضريبةم

 1ر592ر421  820ر752  

 

 

 ةداريإ اريفمص (17)

  2020  2019 

 ــارنـدي  دينـــار  

     

 405ر280  315ر314  نافع أخرىوأجور وم اتب رو 

 -  43ر167  ابقةضريبة دخل سنوات س

 14ر660  11ر863  ماعيضمان اجت

 101ر682  97ر293  رةسفر وتنقالت أعضاء من اإلدا

 5ر208  5ر171   اإلدارةمصاريف مكتب رئيس مجلس 

 65ر000  -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 74ر141  56ر726  يف تأمينارمص

 26ر747  27ر420  يةوم حكومرس

 19ر200  19ر200  تبرعات

 19ر350  19ر350  يجارات إ

 10ر000  12ر950  نيةأتعاب مه

 6ر910  3ر296  اية وإعالندع 

 17ر900  13ر977  مصاريف سيارات 

 23ر629  20ر313  ريف بنكيةمصا

 46ر368  45ر724  ومعارفمسقفات 

 8ر715  6ر483  اسية ومطبوعاترطق

 6ر175  3ر263  ضيافة مصاريف

 33ر266  69ر337  ع الطاقة مشرو 

 9ر905  13ر981  أخرى

 894ر136  784ر828  
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 الدخلبة ضري (18)
 

يرادات الخاضعة إلك بسبب زيادة المصاريف عن اوذل 2020ول كانون األ 31في  نتهيةملل ةللسن ل المستحقةيبة الدخحتساب ضرم الم يت
 .2018( لسنة 38ضريبة الدخل رقم )نون وفقأ لقا للضريبة

 
ً وف 2019كانون األول  31في تهية المن نةللسحتساب ضريبة الدخل تم ا  .2018نة ( لس38ضريبة الدخل رقم )نون لقا قا

 
 .2019ت حتى عام بيعاوالمل لدخيبة اضررة ئدال هابتقديم إقرار ركةالشقامت 

 
 .2018بة الدخل حتى عام ة ضريدائركة على مخالصة نهائية من رشحصلت ال

 
 خصص ضريبة الدخل: الحركة على مملخص فيما يلي  -أ

 
 :سوية الربح المحاسبي على الربح الضريبي ملخص ت -ب 

 
 ر يتكون مما يلي:إن مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة األرباح والخسائ

 2020  2019 
 دينــــار  نــــاردي 
    

 (140ر776)  - الدخل للسنة الحاليةضريبة  مصروف
 -     418ر409 موجودات ضريبية مؤجلة

 (140ر776)  418ر409 )مصروف( ضريبة الدخل  –وفر 

 
 
 مساهمي الشركة علىالعائد لسنة ا ربح)خسارة( حصة السهم من  (19)
 2020  2019 
 دينــــار  نــــاردي 
    

 4ر209ر450  (6ر164ر635) الشركة )دينار(ئد على مساهمي لسنة العابح ار( رة)خسا
 32ر000ر000  32ر000ر000 اية السنة )سهم(ح لعدد األسهم في نهالمتوسط المرج

    
 ينـــار دلس/ ف  دينـــار فلس/  
    

 0ر132  (0ر193) ربح السنة ( رة)خسا هم من ية للسة األساسالحص

 
 نة.ربح الس( رة)خسامن  ة األساسية للسهممساوية للحص الشركة ي مساهم على  العائد السنة ربح ( رة)خسام من لحصة المخفضة للسهإن ا

  2020  2019 
 دينـــار  نـــاردي  
     

 126ر168  186ر831  نون الثانيالرصيد كما في أول كا
 140ر776  -  ةلسناضريبة دخل 

 (80ر113)  (186ر831)  ريبة الدخل المدفوعةض

 186ر831  -  ن األولكانو 31ي الرصيد كما ف

  2020  2019 
 دينـــار  ـاردينــ  
     

 4ر357ر265  (6ر583ر044)  الربح المحاسبي )الخسارة( 
 (4ر813ر299)  3ر478ر146  للضريبة ير خاضعةغ ارباح 

 1ر159ر913  1ر012ر856  مقبولة ضريبياً مصروفات غير 
 703ر879  (2ر092ر042)  الربح الضريبي )الخسارة( 

 140ر776  -  ستحقة ضريبة الدخل الفعلية الم

 ٪20  ٪20  خل القانونيةنسبة الضريبة الد

 ٪3ر23  -  دخل الفعليةالبة ضريبة نس
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 الجهات ذات العالقة (02)
 

الكين رئيسيين ت التي يكون فيها موالشركا ةللشركلعليا وموظفي اإلدارة ا الشقيقة لشركات وا مين ات ذات العالقة المساهتشمل الجه

 . ةالشركة من قبل إدار هات ذات العالقة امالت مع الجعتعلقة بالتر والشروط الماعتماد األسعايفة. يتم لحلوالشركات ا
 

 :ما يلي مة المركز المالي هي ك أرصدة جهات ذات عالقة التي تتضمنها قائ

 2020  2019 

 ـاردينــ  دينـــار 

    موجودات

 689ر458  2ر939ر233 ي األردنيئع لدى البنك األهلودا

 2ر025ر919  1ر295ر098 ردنيألطلب لدى البنك األهلي اجارية تحت ال بات حسا

 1ر500ر000  1ر500ر000 (9)إيضاح  فة المطفأةة بالتكلموجودات مالي

ت عالقة تفاصيلها  مبالغ مستحقة من جهات ذا ىأخرنة دة مديأرصيتضمن بند ذمم و

 ا يلي: كم
   

 23ر299  23ر299  الداخلية في شركة استوديو التصاميم يكذمة الشر

 16ر494  - ء ق ماريوت البترافند

 40ر195  - يت بحر المت الفندق ماريو 

 4ر582  - تجاريةال واألسواقذمة الشركة الدولية للفنادق 

 1ر000  - السياحية  العمالشركة اذمة 

 3ر711ر112  - لخاصةة المساهمة االمنتجعات السياحيللفنادق و  الشواطئ ة ركذمة ش

 3ر225  - ستثمر األردني شركة مركز المذمة 

 3ر799ر907  23ر299 
 

    ت مطلوبا

 9ر140ر611  10ر879ر412 البنك األهلي األردني من منوحة روض مق

 -  - لي األردنيهنك األدى البحساب جاري مدين ل

 7ر300ر000  7ر300ر000 (10يضاح )إرض ناد قأس
 

     مة الدخل:قائ ة من خاللموجودات مالية بالقيمة العادل

 2ر079ر347  1ر854ر740  مة العامة ية المساهنكة مصانع األجواخ األردشر

 176ر006  145ر396  الجاهزةعة األلبسة زي لصناشركة ال

 1ر501ر263  1ر216ر813  ألهلي األردنيالبنك ا

     
 

 :ي كما يلي قائمة الدخل ه تي تتضمنهالعالقة الالمعامالت مع الجهات ذات ا

  2020  2019 

 دينـــار  دينـــار  

     

 41ر607  21ر721  لي األردنيألهالبنك ا –ع الودائ إيرادات فوائد

 294ر584  162ر732  ح ت أرباعوائد توزيعا

 113ر250  90ر134  لمطفاة مالية بالتكلفة ات ايراد فوائد موجودا

 347ر630  302ر698  إلدارة لس ااء مجدالت اإلدارة العليا وأعضمكافآت وبرواتب و 

 494ر148  414ر708  األردني  نك األهلي الب-تكاليف تمويل 

 401ر500  401ر500  قة ت ذات عالجها -د قرض يل اسناتكاليف تمو 
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 إدارة المخاطر (12)

 

 طر أسعار الفائدةمخا

 

وجــد أيــة ي، كما ال والقروضالبنوك دى دة مثل الودائع لتحمل فائ وجوداتها ومطلوباتها والتي دة على مة لمخاطر أسعار الفائالشرك تتعرض

 .ثابتة القرض كونها فائدة ة أسعار إسنادئدمخاطر على فا

 

علــى  ها بنــاءاً لســنة واحــدة، ويــتم احتســاب ةبــح الشــركار الفوائــد علــى رأســعكنة بلمفترضة الممادخل بأثر التغيرات ال قائمة سيةتتمثل حسا

 األول. ن كانو  31فائدة متغير كما في والتي تحمل سعر  ت الماليةالموجودات والمطلوبا

 

جميــع اء انون األول، مــع بقــ كــ  31الفائــدة كمــا فــي ار لــى أســعة ع كنــة المعقولــ ات الممقائمــة الــدخل للتغيــرلتالي حساسية ا يوضح الجدول

 ألخرى المؤثرة ثابتة.المتغيرات ا

 

2020 - 

 لـــة العم

زيادة بسعر ال

  الفائدة 

 ر على ربح األث

 السنة

 دينـــار  ويةنقطة مئ 

    

 (65ر396)  100 ردني  أدينار 

 (72ر791)  100  دوالر أمريكي 

 

 العملـــة 

النقص بسعر 

  ائدة فال

بح ألثر على را

 السنة

 ارـــدين  نقطة مئوية 

    

 65ر396  100 ردني  دينار أ

 72ر791  100 دوالر أمريكي 

 

2019- 

 العملـــة 

 يادة بسعرالز

  دة الفائ

األثر على ربح 

 السنة

 دينـــار  ةينقطة مئو  

    

 (11ر721)  100 ار أردني  دين

 (72ر791)  100 دوالر أمريكي 

 

 ة ـــالعمل

عر النقص بس

  دة ئالفا

 على ربح  األثر

 سنةال

 دينـــار  نقطة مئوية 

    

 11ر721  100 دينار أردني  

 72ر791  100 دوالر أمريكي 
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 تغير بأسعار األسهمطر المخا
 

رات يع المتغع بقاء جمي، مألسهمة على أسعار ا يجة للتغيرات الممكنة المعقولنت يمة العادلةالق اطي احتيلي حساسية يوضح الجدول التا

 بتة:ثا المؤثرة األخرى
 

2020- 

 شرالمؤ 

التغير في 

  المؤشر 

األثر على 

 حقوق الملكية 

 دينــــار  )٪( 
    

 217ر953  5 ان بورصة عم

 (217ر953)  (5) 
 

2019- 

 مؤشرال

التغير في 

   المؤشر

األثر على 

 قوق الملكية ح

 دينــــار  )٪( 
    

 260ر118  5 عمان بورصة 

 (260ر118)  (5) 
 

 انتمئطر االمخا
 

 .الشركةبالتزاماتهم تجاه  عن الوفاءلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى ان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخاالئتم مخاطر
 
شــكل بــة الــذمم القائمــة بقرامع م الئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالءاكبيرة لمخاطر نها ليست معرضة بدرجة ة بأالشركترى و 

 .والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدةألرصدة باالشركة ظ فما تحتمستمر. ك
 

 مخاطر السيولة
 

 سهيالت البنكية.توفر الت تأكد من ر السيولة وذلك عن طريق الدارة مخاطعلى إالشركة تعمل 
 

عاقــدي تحقاق التســ البقيــة لالفتــرة المت على أســاس نون األولاك 31في توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما  ول أدناهالجد يلخص

 لحالية:أسعار الفائدة السوقية او 

 

  3أقل من 

  شهور

شهور  3من 

  شهر 12إلى 

 5حتى من سنة 

 المجموع  سنوات

 دينــار  دينــار  دينــار  نــاردي 

        2020األول   كانون 31

 11ر650ر000  11ر100ر000  550ر000  - أسناد القرض

 1ر268ر919  -  -  1ر268ر919 ىدائنة أخرة وأرصدة ذمم دائن

 12ر287ر653  9ر820ر116  1ر647ر224  820ر313 قروض

 25ر206ر572  20ر920ر116  2ر197ر224  2ر089ر232 عالمجمو 
        

        2019كانون األول  31

 11ر650ر000  11ر100ر000  550ر000  - اسناد قرض

 2ر469ر811  -  -  2ر469ر811 ىأخردة دائنة ائنة وأرصم دذم

 10ر548ر852  8ر634ر133  1ر094ر406  820ر313 قروض

 24ر668ر663  19ر734ر133  1ر644ر406  3ر290ر124 المجموع
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 مالتر العخاطم

 

األمريكــي ر مــع الــدوال وط بســعر ثابــت ألمريكي. إن سعر صــرف الــدينار مربــ لدوالر ادينار األردني واي بالة هالشركمعظم تعامالت إن 

 لعمالت غير جوهري على القوائم المالية. مخاطر ابالتالي فإن أثر ر لكل دينار(، و دوال 41/1)

 

 

 لية ة العادلة لألدوات الما القيم ( 22)

 

 ية.والمطلوبات المالمالية مالية في الموجودات الال دوات مثل األتت

 

رى. تتكون ينة األخبعض األرصدة المدوجودات المالية والمالذمم المدينة و ك و دى البنو في الصندوق ولكون الموجودات المالية من النقد تت

 خرى.األائنة دة الدض األرصوك الدائنة والقروض وبعئنة والبنالمطلوبات المالية من الذمم الدا

 

 ذه األدوات.شكل جوهري عن القيمة الدفترية لهتختلف بدوات المالية ال لة لألإن القيمة العاد

 

 .لمطلوبات الماليةجودات المالية والمو ات المالية في ادو تتمثل األ

 الية: المدوات لة لألة العادلك في تحديد وعرض القيملتقييم وذالمجموعة الترتيب التالي ألساليب وبدائل ا تستخدم

 

 المطلوبات.ألسواق الفعالة لنفس الموجودات و نة في اار السوقية المعلاألسع المستوى األول:

 

باشر أو غير م ى القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشرر مهم علت التي لها تأثيث تكون كل المدخالحي ني: تقنيات أخرىلثالمستوى اا

  من معلومات السوق.

 

كن السوق يمى معلومات من مة العادلة ولكنها ليست مبنية عللى القيلها تأثير مهم ع  مدخالت نيات أخرى حيث تستخدم تق ثالث:توى الالمس

 مالحظتها. 

 

 ه:ذكور أعالة المسجلة بالقيمة العادلة وحسب الترتيب الهرمي المل األدوات الماليالتالي يبين تحليول الجد

 

 المجموع  الثالث وى المست  لثانيا مستوىال المستوى األول   

 ــــاردين  ـاردينـــ دينــــار ـــارنـدي  

2020  -     

  لقيمة العادلة منية باموجودات مال

 4ر359ر067 177ر000 - 4ر182ر067 خر اآل  ل الدخل الشاملخال

     

2019  -     

ة من  ات مالية بالقيمة العادلموجود

 5ر202ر367 177ر000 - 5ر025ر367 خر الدخل الشامل اآل  خالل
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 س المالرأة إدار (32)

 

ة ويعظم شركالنشاط  شكل يدعمل بما ال ة على نسب رأس لتأكد من المحافظة باكالشري فيما يتعلق بإدارة رأسمال الرئيس يتمثل الهدف

 الملكية. حقوق 

 

ة تعديالت أيب ةالشرك ولم تقمهذا  يرات ظروف العمل.في ضوء تغ يالت الالزمة عليهاراء التعدرة هيكلة رأس المال وإجة بإداالشركتقوم 

 قة. سابالحالية والسنة ال المال خالل السنةرأس  اسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلةف والسيعلى األهدا

 

ي وعالوة واالختيار االحتياطي اإلجباريالمدورة و لمال المدفوع واألرباح ة رأس المال تتمثل في رأس االمتضمنة في هيكلالبنود  إن 

وعها والبالغ مجم ليفةكات حمن استثمارات في شرقيمة العادلة ياطي المن احت لشركة وحصة اة دلعاقيمة الياطي الواحت اإلصدار

 .2019كانون األول  31دينار كما في  56ر339ر402ل مقاب 2020األول  كانون  31كما في  ناردي 46ر218ر533

 

 

 ملة دات والتزامات محتتعه ( 42)

 

 - قضايــا

 

 .دينار( 43ر385: 2019) شاطاتهامثل في مطالبات قانونية متعلقة بنينار تتد 6ر634قضايا بمبلغ الي عدد من عليها فمدعى إن الشركة 

 

 .اقانونية متعلقة بنشاطاته في مطالبات  دينار تمثل 29ر459لقضايا بمبلغ عدد من ا مدعية في كة ان الشر

 

 مات رأسمالية التزا 

 

ً  ينارد 80ر000 مبلغ 2020 ولاأل كانون  31 في  كما ذتحت التنفي مشاريعال ال الستكم جماليةاال الكلفة درتق  هذه من  هاءاالنت عويتوق تقريبا

 .2021 العام خالل  اريعالمش

 

 

 ت القطاعـات معلومـا ( 52)

 

لك ف عن تئد تختلعوادمات خاضعة لمخاطر و تجات او خا في تقديم منتشترك مع من الموجودات والعمليات التية قطاع األعمال يمثل الشرك

 أخرى.علقة بقطاعات إعمال متال

 

المتعلقة بقطاعات عمل تلف عن تلك طر وعوائد تخة لمخااضعقتصادية محددة خات أو خدمات في بيئة اجالقطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منت

 قطاعات:ألعمال الات اقتصادية. فيما يلي ملخص في بيئ

 

 ن:عما وت ماريدق فن لتالي إيرادات تشغيلالجدول ا يلخص

  2020  2019 

 ـاردينـ  دينــار  

     
 6ر470ر310  1ر594ر033  إيرادات الغرف

 4ر013ر850  1ر330ر082  لطعام والشراب إيرادات ا

 338ر023  246ر185  رى  ات أخإيراد

 10ر822ر183  3ر170ر300  
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 العمال:تالي معلومات قطاعات ال الالجدو لخص ي
 

  نادققطاع الف

 ي استثمارات ف

 دات مالية موجو

 

 جموع الم 

 دينـــــار   دينـــــار   ـــــار دين 

      -2020انون األول ك 31

(1ر052ر028)  1ر488ر882 االيرادات

1) 

 436ر854 
      

      -ج األعمال نتائ

 (6ر583ر044)  (1ر052ر028)  (5ر531ر016) دخلقبل ضريبة ال الربح)الخسارة( 

 418ر409  -  418ر409 ضريبة الدخل
 -  -  - ة الوطنيالمساهمة ضريبة 

 (6ر164ر635)  (1ر052ر028)  (5ر112ر607) السنة ربح 

      
    اعات األخرىمعلومات القط

 
 

  -  279ر832 ة سمالييف الرأالمصار
 279ر832

 1ر199ر241  -  1ر199ر241 هالكات اإلست
      

      -2019كانون األول  31

      
 15ر841ر022  659ر322  15ر181ر700 االيرادات

      

      -نتائج األعمال 

 4ر357ر265  659ر322  3ر697ر943 ة الدخلبريالربح قبل ض

 (140ر776)  (21ر302)  (119ر474) للدخضريبة ا

 (7ر039)  -  (7ر039) ة الوطنيضريبة المساهمة 

 638ر020  3ر571ر430 السنة ربح 
 

 4ر209ر450

      
    خرىات األ القطاع معلومات

 
 

 1ر019ر608  -  1ر019ر608 المصاريف الرأسمالية 

 1ر362ر110  -  1ر362ر110 كات الهستاإل
      
      
      
      
      

      -تالمطلوبات ووجودا الم

      -2020كانون األول  31

 68ر366ر864  19ر124ر357  48ر824ر098 اع ات القطدوجوم

 22ر148ر331  -  22ر148ر331 لوبات القطاعمط

      -2019األول كانون  31

 77ر949ر824  23ر557ر142  54ر392ر682 موجودات القطاع 

 21ر610ر422  -  21ر610ر422 عمطلوبات القطا

 

: 2019) 2020كانون األول  31في كما  دينار للسنة المنتهية 3ر315ر414ة أرباح شركات حليف من )خسائر( صة الشركة بلغت ح

 .دينار( 4ر441ر755
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 ذة بعد لنافوغير ا ةالصادر والتعديالت الجديدة لتقارير المالية الدولية والتفسيراتمعايير ا  ( 62)
 

مدرجة أدناه، وستقوم  بعد حتى تاريخ القوائم الماليةذة الجديدة والتعديالت الصادرة وغير الناف لتفسيرات وا وليةالدالمعايير المالية  إن 

 تطبيق االلزامي: من تاريخ الهذه التعديالت ابتداءً  بتطبيقالشركة 

 

 التأمين   ( عقود17مالية الدولي رقم )معيار التقارير ال

ً شامالً لالعت يقدم المعيار ارير حل هذا المعيار محل معيار التقوي عرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين.قياس والوالراف نموذجا

باشرة موغيرها من عقود التأمين ال نواع عقود التأمين )مثل عقود الحياةار على جميع أالتأمين. ينطبق المعيعقود  –( 4)المالية الدولي رقم 

دوات المالية التي تحمل خاصية األالتأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات و  درة لعقدلمصأة اأمين( دون النظر للمنشوعقود إعادة الت

 ة وطريقة توزيع األقساط.لرسوم المتغيرتضمن استخدام طريقة ام للمعيار يالمشاركة. ان اإلطار العا

 

لمبكر شريطة ان المنشأة طبقت معيار لتطبيق ابا سماح ارقام المقارنة، مع المع  2023كانون الثاني  1ق هذا المعيار اعتبارا من سيتم تطبي

 (. 17لمالية الدولي رقم )ار التقارير اقبل أو مع تطبيق معي (15ار التقارير المالية الدولي رقم )( ومعي9ر المالية الدولي رقم )اريالتق

 

 ة اول متدر المقابل غي  ةات المتداول طلوب تصنيف الم(: 1قم )رعلى معيار المحاسبة الدولي تعديالت 

المحاسبة ( من معيار 76( الى )69ت على فقرات )تعديال إصدارب 2020نون الثاني كا خالل ةيلمحاسبللمعايير ا المجلس الدولي  قام

 :التعديالت  هتوضح هذ. ةابل غير المتداولمق ةطلبات تصنيف المطلوبات المتداول( لتحديد مت1)الدولي رقم 

   ،تسويةالتأجيل لق الح تعريف -

 ، ائم الماليةلقو تاريخ اعداد ا عنديجب ان يكون موجود  يةتسو اليل تأجلحق ال -

   ،ي التأجيللمنشأة ممارسة حقها فاأثر باحتمالية ان التصنيف ال يت -

شروط المطلوبات تؤثر  عند اذ ال ملكية حويل في حد ذاتها أداة حقوقالمطلوبات القابلة للت المتضمنة في  كانت المشتقات في حال و  -

     . انيفهعلى تص

 

 .2023كانون الثاني  1من التعديالت بأثر رجعي اعتباراً تم تطبيق سي

 

 ( 3)ة الدولي رقم عيار التقارير الماليتعديالت على م -لى اإلطار المفاهيمي إشارة ا 

 -ج األعمال ادمان( 3م )ي رقلتقارير المالية الدولتعديالت على معيار ا راإصدب 2020أيار  خاللة يحاسبلمللمعايير االمجلس الدولي  قام

صدر في عام قوائم المالية والذي الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض الحل هذه التعديالت محل اإلشارة . تإشارة الى اإلطار المفاهيمي 

 طار اإل جوهري على متطلبات  ييرتغ دون  2018في اذار ر دي للتقارير المالية والذي صومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيم 1989

 مي.المفاهي

 

لثاني" "اليوم ا رباح أو خسائر( لتجنب إمكانية ظهور أ3الدولي رقم )اف بمعيار التقارير المالية عتركما أضاف المجلس استثناء لمبدأ اال

(Day 2) لتقارير ر امعايي تفسير لجنة تفسير و أ (37بة الدولي رقم )اسحالمشمولة ضمن نطاق معيار الم للمطلوبات وااللتزامات المحتملة

 . بشكل منفصل دها( في حال تم تكب21المالية الدولية رقم )

 

 تتأثر ( لألصول المحتملة التي لن 3رقم ) لمالية الدولي ة على معيار التقارير اه قرر المجلس توضيح التوجيهات الحاليفي الوقت ذات

 ئم المالية. يمي إلعداد وعرض القواهباستبدال اإلطار المفا

 

م القوائ أثر جوهري على ون للتعديالت المتوقع أن يكمن غير .2022ي ثانكانون ال 1اعتباراً من  بأثر مستقبلي هذه التعديالت تطبيق سيتم 

   .شركةلل المالية
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 ( 16رقم )لي  ت على معيار المحاسبة الدوتعديال - المعنيتخدام ساال قبل المتحصل من البيعاآلالت والمعدات:  والممتلكات 

اآلالت و  الممتلكات  (16ي رقم )معيار المحاسبة الدول الت علىعديت بإصدار 2020أيار  خالل ةيلمحاسبللمعايير ا مجلس الدولي قام ال

بقيمة المبالغ والمعدات  اآلالت و  لفة الممتلكات كفيض ن تخموالذي يمنع المنشئات من البيع قبل االستخدام المعني  المتحصلات: عدوالم

التي  المقصودة قةلعمل بالطريللحالة الالزمة ل يزهتجهإحضار األصل إلى الموقع و في الفترة خاللج تم انتاجه بيع منتحصلة من متلا

ح أو ارباالة قائمفي تكلفة انتاجها وجات من بيع هذه المنت ةالمتحصل على المنشأة االعتراف بالمبالغ قا لذلك يجب وفا اإلدارة. تحدده

 ر.ئالخسا

 

 هااستخدامتم البدء باآلالت والمعدات والتي و  لكات ممتالعلى بنود  2022كانون الثاني  1بأثر رجعي اعتباراً من  تعديالت التطبيق تم سي

 . ى ألولا مرةلل التي تطبق فيها التعديالت في السنة المالية عرضها  رة مالية تمفت أول بدايةفي 

 

 .  للشركةية م المالالقوائ ى عل أثر جوهري يكون للتعديالت  المتوقع أن  من غير

 

 ( 37لي رقم )الت على معيار المحاسبة الدوعديت -كلفة التزامات العقود  – الخاسرةد وعقال

تكاليف والتي تحدد ال (37قم )رولي تعديالت على معيار المحاسبة الد  بإصدار، 2020أيار  خالل ةيلمحاسبيير اعاللم قام المجلس الدولي 

 . رةخساسينتج عنه او  الخاسرعند تقييم ما اذ كان العقد  االعتبارا بعين ان تأخذهأة التي يجب على المنش

 

كال من التكاليف  تتضمن  أو الخدمات  البضائع بيعقة بعقود المتعلاشرة مبالالتكاليف  ان التكلفة المباشرة". التعديالت طريقة " تطبق

 اشر.  مب بشكللمتعلقة بأنشطة العقد االموزعة التكاليف و  ةيضافاإل

 

لى الطرف االخر بموجب شروط اا تم تحميله إال إذااستبعادها تم المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك ي  تتعلقال

  د.العق

 

ية ا في بداكم هام يتم الوفاء بجميع شروطالت على العقود التي ليلتعد. تطبق هذه ا2022كانون الثاني  1التعديالت اعتباراً من يق سيتم تطب

 . األولى  مرةلل التي تطبق فيها التعديالت المالية  ةالسن

 

   .ةللشرك الماليةالقوائم  ر جوهري على أث لمتوقع أن يكون للتعديالت ايرمن غ 

 

 لوبات المالية االعتراف بالمط لغاء إل ’% 10’اختبار    –األدوات المالية ( 9رقم )تقارير المالية الدولي معيار ال

ية مجلس معايير المحاسبة الدول صدر، أ2020-2018 لألعوام من  ةر التقارير المالية الدوليييمعامعالجة على  نات حسيتالكجزء من 

شروط  عند تقييم ما إذا كانت  تباراالع  بعين الشركة تأخذها يوضح التعديل الرسوم التي  .(9قم )ر الدولي ية الالتقارير المتعدياًل على معيار 

دفوعة تشمل هذه الرسوم فقط تلك الم. ةة األصليالماليالمطلوبات تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط ة لمعدلأو اة يدلجداة المالي المطلوبات 

 يابة عن اآلخر.نقرض المقترض أو الم في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبللمقرض، بما واأو المستلمة من قبل المقترض 

 

 .ديلالتعالشركة التي تطبق فيها  ليةالسنة الماالتي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية  الماليةمطلوبات ال التعديل على  بتطبيقالشركة تقوم 

 

  ، مع السماح بالتطبيق المبكر2022ن الثاني انو ك 1اراً من تبالتعديالت اع هذه سيتم تطبيق 

 . ركةالشالقوائم المالية  وهري على أثر جيكون للتعديالت  ن قع أالمتو من غير

 

 

 ام المقارنة ارق ( 27)
 

التبويب أي ج عن اعادة ينت. لم 2020الية لسنة م القوائم الملتتناسب مع تبويب أرقا 2019 عامم القوائم المالية لض أرقاب بعتم إعادة تبوي

 .2019خسارة وحقوق الملكية لعام لى الأثر ع 
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 ة ثره على الشركأو (19  -د كوفي)روس كورونا ي نتشار فاا ( 82)

 

كان له أثر سلبي على  صاحب من ذلك قيود السفر مما وماعالمي االضطرابات في األسواق العالمية ال نا على االقتصادوس كورو ثر فيرأ

ردني إيقاف جميع الوزراء األ سوقرر مجلما كالمؤتمرات وحجوزات النزالء.  ءلى إلغاجة للتقييد مما أدى االضيافة نتيقطاع السياحة و 

ر الصحي الى الحج السفر. باإلضافةات راءأيلول والتشديد على إج 4حتى  2020آذار  17لكة ابتداًء من لى الممرحالت المسافرين من وا

 ة للمملك المؤسسي للقادمين 

 

 وأداء عمليات  لى ع مباشرة  يراو غ  شرةمبا قاثرت بطري تلالتالية ادفاع أوامر السابقة لا فترةلاألردني خالل اوزراء رئيس ال صدرأ

 : ةكالشر

 

 لسنة 1 رقم تماعي الجا الضمان  قانون  امأحكب العمل قفو ي ،1992لسنة  13الدفاع رقم  ونقانب وجمب الصادر 1 رقم اعفالد مرأ .1

 الشيخوخة تأمين بيقتط قيعلتلك ذ ملشوي االجتماعي  ان للضم العامة ةمؤسسال اتطبقه التي  لتعليمات وا األنظمةو  وتعديالته 2014

 لخاضعين ا لالعما عجمي على  2020 عامل وأيار ونيسان ارآذ هرشألل الفترة لخال ي اع مالجتا مان لضا قانون في ليهع  صوصالمن

 .  الخاص القطاع منشآت  في  لالعم نون قا ألحكام

 

لخاص ع اطاشآت القنسسات وممؤ  في  العاملين ور جأ، تحدد 1992سنة ل 13فاع رقم دن الانوقالصادر بموجب  6رقم مر الدفاع أ .2

 ي: كما يلل العم ون نلقا عةخاضى رفي أي جهة اخو 

 

ض اجره  رة على تخفيلحيجوز االتفاق بإرادة العامل اانه  أجورهم كاملة، على  ملكان العي مهم فأعمالؤدون لعاملون الذين يق احتيس •

ب تارو ل  امالش يضفا كان التخاال إذر خياهذا الل يتم اللجوء التاد وان لمعامن اجر العامل  ٪ 30 ر التخفيضااوز مقديتج على ان ال

 شأة. لمنلا ة العلياراالد

 

ل او تلك  ح لها بالعمصركلي في المؤسسات والمنشآت المبشكل اعمالهم "عن بعد" اء مون بأديقو ذين هم الأجور يستحق العاملون  •

 . ر المصرح لها بالعملطيل او غيعرار التة بقالمشمول

 

ا  رح له طيل وغير المصعر الترا بق شمولةالم او تلكا هلرح المص آت شؤسسات والمني المجزئي ف كل" بشون "عن بعدملاستحق العي •

عليه  صالمنصو  الجرلواحدة، او وفق اجر الساعة األ يقل عن الحد األدنى المحدد بما الالعمل الفعلية و  اعات م حسب سورهعمل اجبال

 . الدفاع رامفي 

 

تلك المشمولة   مل او بعن يالمكلف يرملين غعاللبة النسبة يل بصورة جزئبالعما رح لهالمصت ات والمنشآسسؤ ل في الملعماصاحب ل •

  لهؤالء  عتادن قيمة االجر الم م ٪ 50قل عن ي ر العمل للسماح له بدفع ما اللوزي العمل، التقدم بطلب ب صرح لهام يطيل ولالتع بقرار

 جور.ألدنى لاال حدالجر عن الا ن العمال ماه ضى ان ال يقل ما يتقاعمال علال

 

 لي:كما ي 2020ر أيا 31 خ بتاري 6 قملدفاع رار متم تعديل أ

 

ض أجره الشهري  خفيتكلي على في مكان العمل او عن بعد بشكل عمله  مع العامل الذي يؤدي التفاقا ، افي القطاعات األكثر تضرر •

  ت تح ن قبل صاحب العملون إجبار أو ضغط موبد 2020 زيران من عامحكل من شهري ايار و  عن  ٪ 30تى حقد تصل سبة بن

لألجور شريطة ان يبدأ  ألدنى ا امل من اجر عن الحد ضاه العتقاعلى أن ال يقل ما ي الدفاع،مر واردة بأت الوباوالعقسؤولية مالطائلة 

 .نشأةرة العليا في المإلدااباجور  التخفيض

 

مل حاب العصألتصادية قالاذلك بسبب الظروف أو وزارة العمل، و لعامل ا ةاشتراط موافق الشهرية ودون املون العيض من فالتخ •

( ٪ 50)يث ال تتجاوز نسبة التخفيض ال مل بحع لذين ال يتطلب منهم املين االعة لديمومة الحد االدنى من دخل قت الحاجالو  نفسوب

ك في القطاعات دنى لألجور كل ذللحد االا ن عد التخفيض ع بال يقل اجر العامل على ان  2020لسنة ران ن شهري ايار وحزيع لك وذ

 .ضررار تة أكثالمصنف كتلام غير ع ل كبش
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د  ل بع جر العاماوبما ال يقل  ٪ 60 سبة تصل إلى ري بنه خفيض أجر العامل الشتب لعملب اصاحل يحق ،اقطاعات األكثر تضررفي ال •

 . ملاالعمل أو الع شتراط موافقة وزارةيا ودون اهرينار ش( د150التخفيض عن )

 

  وقع ة للعمال غير المكلفين بعمل بمالمستحق 2020ام ة للعالسنوي ت زاد اإلجايرص من  ٪ 50ما نسبته  لصاحب العمل بحسم حقي •

 .الدفاعل بقانون عماية الن بدالفترة الممتدة مالل فأكثر خ ةة ثالثين يوما متصلة او متقطعل لمدمة أو عن بعد بشكل كاالمنشأ

 

 ل تخفيف من خال ذلكو  ريةمرافي االست ردني ألد ااصقتالمختلف قطاعات ا اعدةلمسات مختلفة رى من جهخات أرارقدار صما وتم اك

 ذلك: ات. مثاال على القطاع  لكاألعباء المالية على ت

 

ن و د بدفراواال ت على الشركا وض المستحقةالقر اطبتأجيل أقسملة العاردنية ألوك اميع البناألردني بإلزام جالمركزي  قرار البنك .1

 أخرى. افيةإض م أي أعباءتحميله

 . حةو مناها على التسهيالت المي تتقاضئدة التالفار سعاأ ضدني بتخفياألر ركزيم لا كقرار البن .2

  .ل عملياتهاتمويل ي فائدة متدنعار بأس والخاص مالعالقطاعين اجات التمويلية لاالحتيير ردني بتوفاألركزي رار البنك الم ق .3

 .ةتصاديقالا لقطاعات ا ودعم ليلتمو  هجبرنام مويلت كلف يضفتخب كزيرالم  كقرار البن .4

 

القادمين من جميع ن ي للمسافريسي واالكتفاء بالحجر المنزلمؤسجر الحال إجراءات  بإلغاء 2020لول أيل شهر خال  حكومةالت قام

 حة والضيافة. ياالس ت قطاعاتأثير على نشاط ن لهمما كا ت الوجها

 

للفترة  الشركةتائج أعمال ى نعكاس سلبي علنكان لها ا تي لف الراهنة والظرو طتها التشغيلية باوانش ركةشالارات ثماست بعض لقد تأثرت 

 مالي ال اءاألدى لع و  الشركة أنشطة على  س كوروناتحديد أثر فيرو لية لبإعداد دراسة أو  اإلدارة مت قا للعام السابق. رةفتمقارنة بنفس ال

اعداد دراسة  ددصة بدارأن االكما و  .هنةالراالظروف  في ضوء اطهبنشااستمرارها  ينها من كمالمناسبة لت ت ءاراخاذ اإلجتال للشركة

  بعيد.توسط والمال ىمدعلى ال ابالتزاماتها والوفاء موجوداتهردادها ة استيوامكان الشركة مليات ع  لى ع  الجائحةيد أثر لتحد ليةتفصي

 

 


