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 المختصرةتقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية 
 إلى مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

 مملكة األردنية الهاشميةال –عمان 
 
 

 مقدمة 
 

والتي  2021آذار  31كما في  ةلقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدود
 وقائمة الدخل الشامل المرحلية  خسائر المرحليةلوقائمة األرباح أو ا 2021آذار  31كما في  المختصرة لمرحليةتتكون من قائمة المركز المالي ا

أشهر المنتهية في ذلك  للثالثة المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة
المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  التاريخ واإليضاحات حولها. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية

 )التقارير المالية المرحلية(. إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا. 34
 

 نطاق المراجعة
 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل  2410لقـد جرت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 
للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية  

أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا  والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق
من  لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها

 خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
 

 النتيجة
 

ة النواحي بناء على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كاف
 .34الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 
 ه توكيدية فقر 
 

  وباء  تفشي  أثر يوضح  والذي الموحدة، المختصرة المرحلية المالية ائمو الق حول (16) رقم إيضاح الى  االنتباه نلفت  نتيجتنا، في  التحفظ دون 
 . للشركة  التشغيلية  البيئة  على (  Covid-19)  كورونا  فايروس

 
 األردن/غــون ــــت وي ــــإرنس

 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم 

 ردنية الهاشميةاأل المملكة-عمان 
 2021نيسان  28
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 دودة المح ساهمة العامة الم  نادقية للفدولالشركة العربية ال 
 ةالمختصر  المرحلية ليا ركز المالمة قائم

 )غير مدققة( 2021آذار   31كما في 
 

 معها تقرأ  و  مختصرةة الليلمرح ا من هذه القوائم المالية ا  جزء 16الى رقم  1ن رقم  مالمرفقة  إليضاحاتا تعتبر

 
 
 

 
 إيضاحات 

 رآذا  31
  2021  

كانون األول    31
2020 

 دينــــار  دينــــار  
 الموجودات 

 -موجودات غير متداولة  
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 13ر583ر901  13ر337ر287 5 ممتلكات ومعدات 
 4ر359ر067  4ر847ر771 12 خر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 42ر770ر137  42ر639ر686 6 استثمارات في شركات حليفة

 418ر409  418ر409  ةضريبية مؤجلات  موجود
 61ر131ر514  61ر243ر153  

     -موجودات متداولة  

 359ر786  369ر867  مخزون 
 1ر009ر848  1ر373ر681  ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

 1ر500ر000  1ر500ر000 9 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 4ر365ر716  3ر317ر343 13 جلة األقصير   نقد وودائع
 7ر235ر350  6ر560ر891  

 68ر366ر864  67ر804ر044   مجموع الموجودات 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات  

     - حقوق الملكية
 32ر000ر000  32ر000ر000  رأس المال المدفوع 
 3ر644ر693  3ر644ر693  عالوة اإلصدار
 8ر000ر000  8ر000ر000 4 احتياطي إجباري 
 8ر000ر000  8ر000ر000  احتياطي اختياري 

 (4ر314ر265)  (4ر126ر991)  احتياطي القيمة العادلة
من استثمارات في شركات   /حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة 

 (3ر678ر657)  (3ر348ر108)  حليفة
 2ر566ر762  1ر386ر642  أرباح مدورة

 46ر218ر533  45ر556ر236  ية كل ممجموع حقوق ال

     
     - ةير المتداول غالمطلوبات  

 8ر456ر878  9ر226ر959 8 قروض طويلة األجل 

 8ر456ر878  9ر226ر959  
     

     -المطلوبات المتداولة  
 10ر000ر000  10ر000ر000 7 اسناد القرض

 2ر422ر534  1ر719ر443 8 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
 448ر167  570ر526  ةنئداذمم  

 820ر752  730ر880  ة أخرى رصدة دائنأمخصصات و 

 13ر691ر453  13ر020ر849  

 22ر148ر331  22ر247ر808  مجموع المطلوبات 

 68ر366ر864  67ر804ر044  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

 



 دة لعامة المحدو مة االمساه فنادقلربية الدولية ل العالشركة 
 لمختصرة ا  مرحليةال الخسائر وأ ألرباحا ةئمقا

 مدققة( )غير  2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في  
 

 ا همعرأ  قوت تصرة المرحلية المخ  اليةلموائم االق ذهمن ه جزءا   16الى رقم  1من رقم   المرفقة اإليضاحات عتبرت

 
 آذار  31 في   المنتهية  أشهر  للثالثة ات إيضاح 

  2021  2020 

 دينــــار  ارــــدين  

 ة()غير مدقق  

 

 )غير مدققة( 

 1ر843ر301  807ر448  ماريوت   عمان  فندق  تشغيل إيرادات 

 (1ر588ر151)  (801ر588)  ماريوت  عمان  فندق  تشغيل  تكلفة

 (323ر335)  (264ر133)  ومعدات   ممتلكات   استهالك
 (68ر185)  (258ر273)  للفندق   ةالتشغيلي الخسارة مجمل

     

 (1ر058ر976)  (486ر004) 6 حليفة  ات كشر خسائر    من   الشركة  ةصح

 2ر572  3ر555  أخرى   ايرادات 

 (9ر814)  (9ر194)  ومعدات   ممتلكات   استهالك

 63ر759  34ر121  الفوائد  إيرادات 

 (253ر269)  (280ر613)  تمويل  تكاليف

 (211ر938)  (183ر712)  يةار دإ  يفمصار 

 (1ر535ر851)  (1ر180ر120)    ةبير الض  قبل  الفترة  خسارة

 -  - 10 الدخل  ضريبة

 (1ر535ر851)  (1ر180ر120)  الفترةخسارة  

     

 دينـــار /فلس  دينـــار /سلف  

 (048/0)  (037/0)  الفترة خسارة   من  للسهم  والمخفضة  األساسية  الحصة
 



 ة المحدود العامةمة المساه لدولية للفنادقاة ربيعشركة الال
 مختصرةال يةلمرحل ا املالش  الدخل قائمة

 )غير مدققة(  2021آذار  31ة في  يأشهر المنته لثالثةل

 معها   رأوتقرة مختصاللية المرح  ن هذه القوائم الماليةم جزءا   16الى رقم  1م  من رقرفقة الم احاتاإليض رتعتب

 
 آذار  31 في   يةمنتهلا  هرأش  للثالثة ات إيضاح 

  2021  2020 

 دينــــار  ـــارنـيد  

 )غير مدققة(  

 

 )غير مدققة( 

 (1ر535ر851)  (1ر180ر120)  الفترةخسارة  

     

 تصنيفها الى  ال يتمالتي    األخرى   الشامل  الدخل  بنود:  يضاف
 األرباح والخسارة في الفترات الالحقة:           

 

 

 

 

 (229ر646)  187ر274 12 لةالعادة قيمالي صافي التغير في احتياط

 التغير احتياطي القيمة العادلة ة من صافي كة الشر صح
 من استثمارات في شركات حليفة    

 
 237ر754  330ر549 6

 (1ر527ر743)  (662ر297)  للفترة  الشامل  الدخل  مجموع

 
 
 



 ودة محدالمساهمة العامة ال دقافن لل ةالدولي لشركة العربيةا
 مختصرة ال يةلمرحلكية ا المليرات في حقوق التغ  ئمةقا
 )غير مدققة(  2021آذار  31ة في  يأشهر المنته لثالثةل
 

 ا أ معهقر وت صرة لمختا حليةالمر  من هذه القوائم المالية جزءا   16الى رقم  1قم  من ر مرفقة ال ضاحاتاإلي  برتعت

 
  األسهم حملة ملكية حق 

 القيمةي اطاحتي احتياطي احتياطي عـالوة المـال رأس 

ن حصة الشركة م 
 ةالعادلالقيمة طي ايحتا

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

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار اردينــــ دينــــار دينــــار دينــــار 

         

 46ر 218ر533 2ر 566ر762 ( 3ر678ر657)  ( 4ر314ر265)  8ر 000ر000 8ر 000ر000 3ر 644ر693 32ر 000ر000 2021 الثاني ن نوكا أول يف كما الرصيد
 ( 662ر297)  ( 1ر180ر120)  330ر549 187ر274 - - - - فترةلل الشامل الدخلمجموع 

 45ر 556ر236 1ر 386ر642 ( 3ر348ر108)  ( 4ر126ر991)  8ر 000ر000 8ر 000ر000 3ر 644ر693 32ر 000ر000 2021 اذار 31 في كما الرصيد

         
 56ر 339ر402 10ر 651ر397 ( 2ر487ر136)  ( 3ر469ر552)  8ر 000ر000 8ر 000ر000 3ر 644ر693 32ر 000ر000 2020 الثاني كانون  أول في كما الرصيد
 ( 1ر527ر743)  ( 1ر535ر851)  237ر754 ( 229ر646)  - - - - فترةلل الشامل الدخلمجموع 

 54ر 811ر659 9ر 115ر546 ( 2ر249ر382)  ( 3ر699ر198)  8ر 000ر000 8ر 000ر000 3ر 644ر693 32ر 000ر000 2020 اذار 31 في كما صيدر لا

 
 
 ي اط احتي  من ةوعجمالم  وحصة العادلة القيمة احتياطي من السالب الرصيد صافي  يمثل والذي 2021 آذار 31كما في  المدورة األرباح من دينار 7ر475ر099 غبلبم التصرف يحظر *

 . حليفة اتشرك  في تستثماراا من لةالعاد القيمة
 
 



 ساهمة العامة المحدودة الم  لفنادقلدولية ل عربية االشركة ال
 صرة لمختا  حليةقائمة التدفقات النقدية المر 

 )غير مدققة(  2021ار ذآ 31في  شهر المنتهية أ  ثةثاللل

 وتقرأ معها المختصرة  المرحلية م الماليةئ اه القو هذ  من زءا  ج 16 رقم الى 1من رقم   المرفقة يضاحاتاإل تعتبر

   
 آذار 31 في المنتهية أشهر للثالثة ات إيضاح 

   2021  2020 

 ر ـــا دينـ  دينــــار    

 )غير مدققة(   )غير مدققة(    التشغيلية  األنشطة

 (1ر535ر851)  (1ر180ر120)   الدخل  ضريبة  قبل الفترةخسارة 

      

      : تعديالت

 333ر149  273ر327   ومعدات تاكتلمم استهالك

 253ر269  280ر613   تمويل في لاتك

 (63ر759)  (34ر121)   بنكية فوائدإيرادات 

 1ر058ر976  486ر004 6  حليفة شركات رخسائ  من الشركة حصة

      
      -العامل المال رأس تغيرات

 19ر427  (10ر081)   مخزون 

 (348ر302)  (363ر833)   أخرى  مدينة دةوأرص ذمم

 11ر241  122ر359   دائنة ذمم

 (159ر713)  (183ر297)   أخرى  دائنة وأرصدة مخصصات

 (65ر823)  -   مدفوعة  الدخل ضريبة

 (497ر386)  (609ر149)   التشغيلية األنشطة في ةالمستخدم ةالنقدي اتالتدفق صافي

      

      ماريةستثاال ةطنشاأل

 (45ر087)  (26ر713)   تادعوم تكاممتل شراء

   خراآل الشامل الدخل خالل من العادلةبالقيمة  مالية موجودات ءشرا
12 

 

 (301ر430)
  

- 
 63ر759  34ر121   فوائد مقبوضة

 2ر474ر080  -   تخفيض رأسمال شركة حليفة

 3ر711ر112  -   أخرى  مدينة وأرصدة ذمم
 -  (25ر004) 6  حليفةت شراء أسهم من شركا

 6ر203ر864  (319ر026)   ة ثمارياالست ةنشطألا من (في ةالمستخدم ) ةالنقدي اتالتدفق فياص

      

      التمويلية األنشطة

 -  (425ر400) 8  قروضتسديدات 

 -  492ر390 8  قروض مقبوضة
 (253ر269)  (187ر188)   مدفوعة تمويل تكاليف

 (253ر269)  (120ر198)   التمويلية ةطنشألا في ةالمستخدم ةالنقدي اتالتدفق صافي

 5ر453ر209  (1ر048ر373)   حكمه في وما النقد في دةايالز  صافي

 2ر736ر877  4ر365ر716   الثاني كانون  أول في كما في حكمه في وما النقد

 8ر190ر086  3ر317ر343   آذار 31 في كما حكمه في وما النقد



 المحدودة  ة العامةلمساهما  دقالعربية الدولية للفناة شركلا
 مرحلية المختصرة لامالية ال ئمالقوات حول ضاحاإي

 )غير مدققة( 2021آذار  31

-  1  - 

 
 عـــام (1)
 

ــاهمةلدا يــــةب ر عالســــجلت الشــــركة  ــادق المســ ــدالعامــــة الم وليــــة للفنــ ــاهمة ()"الشــــركة" ودةحــ ــدره  1975ام ل عــــ عامــــة خــــال كشــــركة مســ برأســــمال قــ
 دينار بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد. 32ر000ر000ليصبح  السنواتدينار تمت زيادته خالل  3ر000ر000
 

عــة خــالل عــام قاقيــة إدارة مو تفميــة بموجــب اره مؤسسة مــاريوت العالدي ت و ، 1982 تمتلك الشركة فندق عمان ماريوت والذي تم افتتاحه خالل عام
 .2041ويسري مفعول هذه االتفاقية حتى عام  2014والتي كان آخرها خالل عام  األعوامعدة مرات خالل  تعديلها ي تموالت  1976

 
 .2021نيسان  26 خي ر ات ب  الشركةتم إقرار القوائم المالية المرحليــة المختصرة مـن قبل مجلس إدارة 

 
 
 إعداد القوائم المالية سسأ (2)
 
 داداإلع سسأ (2-1)
 
( )التقــارير 34وفقا لمعيار المحاســبة الــدولي رقــم ) 2021آذار  31المنتهية في  أشهر للثالثة قةة المرفالمختصر المالية المرحلية  مئ اد القوااعدتم 

 المالية المرحلية(.
 

 الرئيسية للشركة.العملة  ثلقوائم المالية والذي يملا ارظهإن الدينار األردني هو عملة إ
 

 لموجودات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة.ااستثناء لمبدأ الكلفة التاريخية ب  اً وفقة الي المائم القو عداد يتم إ 
 

ير التقارير ًا لمعاي فقالية السنوية والمعدة و ملام ائ إن القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القو 
 31أشهر المنتهية في  للثالثة. كما أن نتائج األعمال 2020ألول كانون ا 31ر السنوي للشركة كما في ي ر ق ع الت أ متقر أن  ويجبولية المالية الد
 .2021ول األ ن و ن كا 31ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2021آذار 
 
 المبدأ المحاسبي األساسي (2-2)
 
 

جوهرية حول قدرة الشركة على  ( والتي قد تثير شكوك 16هو موضح بإيضاح ) وكما( 19-نا )كوفيدورو س كار فايرو ثر انتشنظرا أل
،  لى االعمال المستقبلية للشركة اًء ع نب يةالوائم الممرارية للقاالستمرار كمنشأة مستمرة. تعتقد اإلدارة انه من المناسب استخدام أساس االست

 . (  16هو موضح بإيضاح )  وكما  ةالت البنكيلة التسهيلى أو جدو باإلضافة إلمكانية الحصول ع 
 
 
 سياسات المحاسبية في ال التغير      (3)
 

ت في اعداد القوائم المالية للسنة عباتي لية المختصرة متفقة مع تلك التالمرح يةعة في اعداد القوائم المالبمتللمحاسبية اسات اان السيا

 :2021ثاني نون الكا 1الت التالية اعتباراً من التعديتطبيق ت بقام ، باستثناء أن الشركة2020كانون األول  31منتهية في ال
 

 ل"(: تعريف "األعما 3قم )لي ر و دلا  المالية  ريتقار معيار التعديالت على  
  ( "اندماج األعمال"، لمساعدة 3التقارير المالية الدولي رقم )تعريف "األعمال" في معيار ت على الدي تعمجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر 
 أم ال. توضح هذه التعديالت  ل"اريف "األعمها تعنطبق علي موجودات المستحوذ عليها ي طة والنشلى تحديد ما إذا كانت مجموعة األع تالمنشآ

ن المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة، وتضيف  ا إذا كام يمقي ت  تلغيلحد األدنى لمتطلبات األعمال، ا
اختبار  ادخال، و اتجر خمألعمال والفات اتعري  قيي تضمستحوذ عليها جوهرية، و لية العملمنشآت على تقييم ما إذا كانت الا ةلمساعد توجيهات
 يمة العادلة االختياري. لقتركيز ا



 مة العامة المحدودة المساه ادقلية للفن ية الدو الشركة العرب
 ختصرة الم يةمرحلاحات حول القوائم المالية الإيض
 ققة()غير مد 2021 آذار 31

-  2  - 

 
بداية أو بعد في  اهاستحواذتاريخ  يكون  معامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التيت على اليالدعت لا يجب تطبيق

في هذه المعامالت التي ر إعادة النظ الشركة عين علىت ي  بالتالي، ال. و 2021لثاني كانون ا 1ي أو بعد تبدأ فالتي  يةسنو غ ابال فترة أول
 يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.  ة.قبسا  تحدثت في فترا

 
ينتج أثر  ، فلنق األوليعند أو بعد تاريخ التطبي  ي تحدثلت المعامالت أو األحداث األخرى ا على يلب مستق ثربأنظًرا ألن التعديالت تطبق 

 .على القوائم الماليةيالت تطبيق هذه التعد من الشركة لىع
 

 ( 7ية الدولي رقم )( ومعيار التقارير المال9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) دة علىفائلا  تالتعديل معد

تشمل عدد من عمليات  7رقم  ي ول دلالمالية ا اريرالتقيار ومع 9المالية الدولي رقم ارير تقعايير معدالت الفائدة لمعيار الت ماليدإن تع

تحوط إذا أدى تتأثر عالقة ال  باشر بتعديل معايير معدالت الفائدة.تي تتأثر بشكل مال طو حتلاق على جميع عالقات اإلعفاءات التي تنطب

لتحوط. نتيجة لهذا أداة ا و أ طلبند التحو يار، إلى المعتدفقات النقدية المستندة جم الح تيقن بشأن توقيت و / أو العدم من لة اح ديل إلى التع

لتحوط، خالل لنقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة احجم التدفقات ا أو  / و  ت يك عدم تيقن حول توقلتعديل، قد يكون هناا

ا إذا كانت ن فيمقيلتا لك إلى عدمؤدي ذ(. قد يRFR) الي من المخاطرائدة خعر فسب ل معيار معدل الفائدة الحالي االستبد ةقة السابالفتر

 .ة للغايةأن تكون عالقة التحوط فعال وقعتملا  ن ة محتملة للغاية وما إذا كان مالمتوقع المعاملة 

 

حالي  دال معيار سعر الفائدة الاستب بلاالستمرار خالل فترة عدم اليقين ق من  طة التحو تمكن محاسب والتي  توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة

 "(. RFRطر )"اخم ال دة خاٍل من ر فائبسع

 

.  مع السماح بالتطبيق المبكر. ويتم تطبيق بأثر رجعي  2021كانون الثاني  1 دعب و أترات المالية التي تبدأ في الت على الفتسري التعدي

جارب  تلا ن ماالستفادة حوط بعالقات تلطلب، وال يمكن تعيين أي بيق اتطتحوط تم إلغائها مسبقًا عند  عالقات  ي أإعادة  إال أنه ال يمكن 

 السابقة.  

  

ة عند ائل التي قد تؤثر على التقارير المالياسبة الدولية تركيزه إلى المسلمحا رييامن المرحلة األولى، يحول مجلس معنتهاء عد االب

  س مجل  مشروعة من لثانيلمرحلة اويشار إلى ذلك با   "(. RFRطر )"خابسعر فائدة خاٍل من المالي لحائدة افلار معدل استبدال معيا

  .دوليةعايير المحاسبة الم

 

لتحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء الناشئ عن التعديل ال يؤثر على عالقات ا التيقن دم ع  ن أ ث مبكراً حيالتعديالت  الشركة لم تطبق 

 قة.  العال

 
 لجوهري"يف "ا(: تعر 8)يار المحاسبة الدولي رقم  ( ومع1)الت على معيار المحاسبة الدولي رقم  يدعت

رقم سبة الدولي "عرض القوائم المالية" ومعيار المحا (1) مقتعديالت على معيار المحاسبة الدولي ر  ةلس معايير المحاسبة الدوليجمر دأص
انب  يح جو افة وتوضو "جوهري" ضمن المعايير كما ه يفت واألخطاء المحاسبية"، لتوحيد تعر ا ر ي دتقفي ال ( "السياسات المحاسبية والتغييرات8)

تأثير بشكل معقول  فالها أو إخفائها،ها أو إغحذف نع جت وهرية إذا ن على أن "المعلومات تعتبر ج عريف. ينص التعريف الجديدت لان ممعينة 
الية مات موفر معلو القوائم المالية، والتي ت تلك  اسائم المالية لألغراض العامة على أسو قللن ساسيو على القرارات التي يتخذها المستخدمون األ

 المنشأة ".   لحو  محددة
 

إلى تقييم ما إذا كانت المعلومات، سواء  الشركةستحتاج ومات أو كليهما. معللا ةي مية ستعتمد على طبيعة أو أهت أن الجوهر توضح التعديال
أن  ركمب ت يالت في وقالتعدطبيق د تعن الشركةيجب على  .ماليةلئم اوالقمات أخرى، جوهرية في سياق امع معلو  كاالشترابشكل فردي أو ب 

 .وافصاح عنها  قبلي يتم تطبيقها بأثر مست
 

 .للشركةأثر على القوائم المالية  يف ما هو "جوهري"ديالت على تعر لتعل ن و كي من غير المتوقع أن 
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 ةيالقانوناالحتياطيات   (4)
 

 تياطي إجباري إح
قابــل للتوزيــع    ٪ وهــو غيــر10الســنوات بنســبة    لخــال  ريبة الــدخلقبــل ضــ السنوية  تحويله من صافي األرباح    ا تمم  يمثل رصيد هذا الحساب 

  ت ر ر قــ لــك فقــد  بلغ االحتياطي االجبــاري ربــع رأســمال الشــركة. اســتنادًا الــى ذ  إذاهذا التحويل السنوي  قاف يا ةكر شليمكن لين. على المساهم
 حتياطي االجباري.اال لى لشركة عدم تحويل أي مبالغ اضافية اا
 
 
 ت ومعداممتلكات   ( 5)
 

: 2020آذار  31) دينار 26ر713 بلغمب ت ادعمو بشراء ممتلكات  2021آذار  31تهية في أشهر المن الثالثةل فترة ال خ ركةشالقامت 
 دينار(. 45ر087
 
 
 إستثمارات في شركات حليفة (6)
 القيمــــــة   ةيلكلمة انسب 

 
آذار   31

2021  
ن نو كا  31
  2020ألول  ا

 آذار  31
  2021  

ول  ون األكان  31
2020 

 دينــــار  نــــاريد  ٪   ٪  

     
 )غير مدققة(
  

 )مدققة( 
 

 16ر802ر918  16ر480ر372  35ر516  35ر516 حية  ايسلا  لاشركة األعم
 12ر701ر929  12ر499ر770  26ر91  26ر91 ية  الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجار 

 763ر192  783ر646  30ر93  30ر93 ادق والمنتجعات السياحيةفنللطئ  اشركة الشو 
 10ر986ر524  11ر360ر227  49ر34  49ر34 شركة مركز المستثمر األردني 

 1ر515ر574  1ر515ر671  42ر35  42ر35 العربية الدولية العقارية
 42ر770ر137  42ر639ر686     
 

 فة:ي شركات الحلات اللنشاط خصفيما يلي مل
 نشــاط الشركـــة  شركــــةلا

   
 ءترات البماريو  قدنفو  تت البحر المية لفندق ماريو الشركة المالك  اصةاحية المساهمة الخشركة األعمال السي

 يراتون عمانق شدنفلكة لامالالشركة   واألسواق التجارية المساهمة العامةالشركة الدولية للفنادق 
 بالفنادق أعمال الديكور والتصاميم الخاصة  محدودة المسؤوليةة ليداخلالتصاميم اوديو كة استشر 

 الشركة المالكة لمشروع ماريوت العقبة  *ةصاخلا ةمنتجعات السياحية المساهمشركة الشواطئ للفنادق وال
 تفي األسهم والشركا رامستثاال  ردني المساهمة الخاصةاألركة مركز المستثمر ش

 اإلستثمار في األراضي والعقارات  همة خاصةسام يةر ادولية العقية الالعرب
 
  الحليفةمع الشركة الشركة  اجدمناى عل 2020يران ز ح 28 خ يتار بجتماعها غير العادي المنعقد في اللشركة عامة لا ةهيئوافقت ال * 

لغ نتائج إعادة تقدير الشركة العربية الدولية للفنادق مببلغت صافي  "،حيةايلسا جعات تلمناق و فنادللطئ الشوا كةر ش"
للفنادق  ئاطو شلشركة الإعادة التقدير واحد. بلغت نتائج هم الدينار للس 3.140عادلة وبقيمة دينار أردني  100ر562ر832
بلغت نسبة الواحد.  هملسدينار ل 2.386دينار أردني وبقيمة عادلة  4ر772ر854مبلغ  خاصةال ةمنتجعات السياحية المساهموال

منتجعات الشواطئ للفنادق وال شركة أسهم م من هفي الشركة العربية الدولية للفنادق. أي أن كل س سهم .7598معامل التحويل 
 القانونية  اإلجراءات يتم استكمال  ولم اذه .هم الشركة العربية الدولية للفنادقسهم من أس .7598 يعادل ةصخاال ةالسياحية المساهم

 .تصرةالمرحلية المخ المالية  وائمالق  هذه  إعداد  حتى تاريخ 
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 :شركات حليفةإلستثمارات في  فيما يلي ملخص الحركة على ا

 
 .المسؤولية  محدودة الداخلية ميالتصام استوديو بشركة    أسهم 25ر004بشراء  2021اذار   31الفترة المنتهية في  خالل    امت الشركةق  * 
 
 
 ض  القر   دناإس (7)
 

  البنــك  طريــق  عــن   قــرض  اســناد  بإصــدار  2017  الثــاني   كــانون   22  بتــاريخ   المحــدودة  ةمــ العا  المســاهمة للفنــادق يــةالدول العربيــة الشــركة قامت 
  خمــس  مــدةل  دينــار  10ر000ر000  اجماليــة  ةوبقيمــ   دينــار  1ر000  الواحــد  للســند  االســمية  القيمــة  بلغــت   حيــ    دسن  10ر000 بواقع األهلي 
 .2022 الثاني   كانون  22 يخ بتار  واحدة  بدفعة دناساال  يستحق  سنوي، نصف  بشكل الفائدة  تدفع٪ 5ر5 مقداره ثابت  ةئداف  رسعبو  ت واسن
 
 
 قروض   (8)
 

 حقاقها كما يلي:ه القروض حسب تاريخ استتم تصنيف هذ
 
 2020كانون األول    31  2021آذار   31 

 

  ضـاط القرو قسأ
ويلة األجل  ط
  محق خالل عاستت

  لةطوي  قروض
  جـل اال

أقسـاط القروض  
جل  طويلة األ

  تستحق خالل عام

  ةيلطو قروض  
 االجـل 

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  ردينــــا 

 

 )غير مدققة(

  

 )غير مدققة(

  

 ()مدققة

  

 )مدققة(

 
 -  709ر000  -  709ر000 (1)دوالر    –البنك األهلي األردني 

 1ر985ر204  330ر866  2ر316ر070  - (2)ر  والد  –األردني ي  البنك األهل

 1ر329ر673  531ر868  1ر329ر167  531ر868 (3)ر  دينا  –بنك األهلي األردني ال

 3ر403ر200  850ر800  3ر350ر025  478ر575 (4)  والرد  –البنك األهلي األردني 

 1ر738ر801  -  2ر231ر697  - (5)دينار    –ردني هلي األبنك األال
 8ر456ر878  2ر422ر534  9ر226ر959  1ر719ر443 

 

 
  راآذ  31

2021 

كانون األول    31 
2020 

 دينــــار  ارـــنـدي 

 
 )غير مدققة(

  

 )مدققة(

 
 49ر038ر537  42ر770ر137 ون الثانينافي أول ك  يد كماالرص

 (2ر474ر080)  - فةكة حليفيض رأسمال شر تخ

 (163ر904)  - باحعوائد توزيع أر 
 (3ر315ر414)  (486ر004) ركات الحليفةلشا  خسائرحصة الشركة من  

 (1ر191ر521)  330ر549 حليفةرات في شركات  ستثمادلة من االاعالة قيمحصة الشركة من احتياطي ال

 876ر519  25ر004 *ة حليفةفي شركأسهم    اءر ش

 42ر770ر137  42ر639ر686 
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 ( 1)  دوالر  -  األردنيي  ألهلا  البنك
 

حي  قامت  ردني أر نادي (7ر090ر000ريكي )والر امد 10ر000ر000هلي األردني بمبلغ البنك األ قرضرصيد  لبنداهذا  يمثل
 ٪،4ر10الشركة وبمعدل سعر فائدة  لةبكفاصادر ا القرض ان هذ ،2015ب آ 6خ ريابت ة مع البنك االهلي االردنياتفاقي الشركة بتوقيع

ديد  ان يتم تسعلى  2015ل لو اي 30القسط االول بتاريخ  ستحقاذا و ه تساوية،مية و اط نصف سناقس 10على ان يسدد القرض على 
  آذار  31 يخ بتار القسط المستحق  تأجيل تم حي   قرضال جدولة إعادة 2021 آذار 31تم خالل الفترة النتهية بتاريخ  .أشهر 6كل د الفوائ
 .2022اذار    31الى   2021

 

 ( 2)  روالد  -  األردنيلبنك األهلي  ا
  قامت الشركة  ي حي( دينار أردن2ر977ر800مريكي )االر دو  4ر200ر000مبلغ قرض البنك األهلي األردني ب رصيدهذا البند  لمثي
٪، على ان 4ائدة ر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فدصاقرض  ال  ، ان هذا2015نيسان   15بتاريخ  ي  نقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردبتو 

ة القرض إعادة جدولتم  ، ثم2017ايلول  30ريخ القسط االول بتا ويستحقهذا  ف سنوية متساوية،نصقسط  18لى ع  ضيسدد القر 
  تم .شهرأ 6كل  ائدعلى ان يتم تسديد الفو  .2026و  2025الى سنتي  2018و  2017أقساط سنتي ل تواريخ استحقاق تأجيحي  تم 
لى نهاية عمر  ا 2021سنة  أقساط استحقاق يخ توار  تأجيل تم ي  ح القرض ةدولج ةإعاد 2021 آذار 31 بتاريخ المنتهية الفترة خالل
 . ضالقر 
 
 

 
 ( 3)  دينار  -  األردني  البنك األهلي

  منحت الشركة بموجبها قرض  حيي ردناأل اتفاقية قرض مع البنك األهلي  لى ع بالتوقيع  2015تشرين الثاني  4يخ قامت الشركة بتار 
ط  س ق 18 بموجب  ضسدد القر ساس الرصيد اليومي المستغل. يسنويًا على أ ٪ 4ة بسعر فائد ني أردر دينا 4ر000ر000ف ة بسقطاق

  ترةالف خالل تم .2025أيار  1ريخ تاب، ويستحق القسط األخير 2017لثاني تشرين ا 1ي  استحق القسط األول بتاريخ نصف سنوي ح
 .لى نهاية عمر القرضا  2021سنة    قساطأ  استحقاق  خ يار تو   يلتأج تم  حي    القرض  دولةج  إعادة  2021  آذار  31 بتاريخ   ةهينتالم
 

 ( 4)  ردوال  -  األردنيألهلي  البنك ا

ركة  الش( دينار أردني حي  قامت 4ر254ر000دوالر امريكي ) 6ر000ر000بمبلغ  ك األهلي األردنيالبنقرض رصيد ا البند هذ يمثل
ض في سعر اإلقرا بفائدة تعادلركة و صادر بكفالة الشض هذا القر  نا ،2020 رآذا 26ردني بتاريخ يع اتفاقية مع البنك االهلي االوقبت

على ان  ،ويةساتمط نصف سنوية اقسا 10د القرض على على ان يسد ،٪ 5 يأدن ٪ وبحد2ر5افة الى إلضاة أشهر بثلثال اسواق لندن 
سنة  قساطأ استحقاق يخ ار تو  يلتأج تم ي  ح القرض لةدو ج إعادة 2021 آذار 31 بتاريخ  ةالمنتهي ترةالف خالل .هرياشفوائد يتم تسديد ال

 .لى نهاية عمر القرضا  2021
 

 ( 5)  دينار  -  األردنيلي  ه ألالبنك ا

 
مويل  لتبموجبها قرض  كةر شلا ردني حي  منحت البنك األهلي األ مع ى اتفاقية قرضعل يعبالتوق 2020 حزيران  15بتاريخ  ركةقامت الش

 ضقر السدد ل. يتغمي المساليو  صيدر أساس ال نويًا علىس ٪ 3ة بسعر فائد ني در دينار أ 3ر000ر000ف سقب والرواتب النفقات التشغيلية 
انون األول  ك 31بتاريخ  يرألخا ط، ويستحق القس2022حزيران  30القسط األول بتاريخ  تحقيسقسط نصف سنوي حي   16بموجب 
كانون األول   31دينار كما في  1ر738ر801) 2021ر اذا 31كما في  ينار 2ر231ر697رصيد القرض المستغل  لغب .2028
رصيد القرض   ليصبح دينار 492ر390زيادة سقف القرض بقيمة  2021اذار  31 بتاريخ  ةالل الفترة المنتهيخ وتم .(2020
 .2021اذار   31كما في   2ر231ر697
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 .لة الشركةفابكة  ر ادان هذا القروض ص

 
 ركة على القروض كما يلي:إن الح

 
 رذاآ 31 

 2021 

 كانون األول 31 

2020 

 دينـــار   ـار دينــ  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 9ر140ر611  10ر879ر412  رصيد بداية السنة 

 1ر738ر801  492ر390  القروض  المستغل من 
 -  (425ر400)  ضرو قتسديد  

 10ر879ر412  10ر946ر402  

 

 :ي كما يلي  هوض  ا للقر قاتهنوية واستحقالدفعات السمبلغ ا  إن  -
 

 ينارد  لسنةا

   

 4ر055ر291  2022
 1ر850ر320  2023
 5ر040ر791  2028  -  2024

 10ر946ر402  

 

 
 ة المطفأةلفمالية بالكت  موجودا (9)
 

  البنك قرض اسناد من  سند 15 بشراء 2017 األول تشرين  12 خ تاريب دةمحدو لا  العامة المساهمة دقاللفن يةلالدو  العربية الشركة  قامت 
  المركزي  نكلبا لدى الخصم دةإعا فائدة عرس تساوي  فترة كل بداية لفائدةا تكون  بحي  متغير فائدة وبسعر( شقيقة شركة) األردني  لي األه
  نصف  بشكل ئدةالفا تدفع٪ 7ر5 العام ةنهاي في ائدةفال بلغت  ،٪ 6ر75 صدارالا عند ت غبل بحي  ٪ 2 هامش يهاال مضافاً  ألردني ا
 بإتخاذ  2018 األول تشرين  شهر خالل  لشركةا إدارة مجلس قام. 2023 األول تشرين  12 بتاريخ  واحدة عةبدف السنادا حقيست وي،سن
 . متداولة  موجودات ك  نداتلسا  هذه رصيد  تصنيف  تم  لذا.  األردني   هلي ألا  البنك  رضق  إسناد  ببيع  رارق

 
 
 خلالد  ةضريب (01)
 

ادات المصاريف عن اإلير وذلك بسبب زيادة  2020و 2021 آذار 31لمنتهية في ا ات للفتر  ةتحقالدخل المس ضريبةلم يتم احتساب 
 .2018( لسنة  38رقم )لدخل  انون ضريبة اوفقأ لق  الخاضعة للضريبة

 
قامــت    بحيــ    2020و   2017و   2016وام  عــ أ ء  باســتثنا  2018م  تــى عــامــن دائــرة ضــريبة الــدخل حة  يــ نهائ  ةلصــ صــلت الشــركة علــى مخاح

 ية.لقوائم المالقرارها حتى تاريخ اعداد هذه االشركة ولم تصدر   ت اجعة حسابابمر  الضريبة
 

 .2019ت حتى عام  بيعاوالمل  لدخيبة اضر رة ئدال  هابتقديم إقرار   ركةالشقامت  
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 ت عالقةذا  هاتج  معمعامالت   (11)
 

مالكين رئيسيين لتي يكون فيها ا كات والشر  كةللشر  في اإلدارة العلياظمو و  الشقيقة ت شركالوا مساهمين ة الذات العالق جهات لتشمل ا
 .الشركةة  لعالقة من قبل إدار امالت مع الجهات ذات اوالشركات الحليفة. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بالتع

 
 لي:ي  كما  يه  المرحليةالي  قائمة المركز المة التي تتضمنها  قالذات ع ت  أرصدة جها

 
 

 رذاآ  31 
  2021 

 ولن األكانو   31 
2020 

 دينـــار  ـارنــيد 
 )مدققة(   )غير مدققة( 

    : موجودات
 2ر939ر233  1ر258ر108 )مساهم( األردني ودائع لدى البنك األهلي  

 1ر295ر098  2ر037ر735 )مساهم(  ني ردألاهلي  األلدى البنك  جارية تحت الطلب  حسابات  

 1ر500ر000  1ر500ر000 ()مساهم(  9  )إيضاح  فأةة المطكلفالية بلموجودات ما

 

 قة تفاصيلها كما يلي: مبالغ مستحقة من جهات ذات عالدة مدينة أخرى  وأرص  ذمميتضمن بند  
 

 آذار  31 
  2021 

 كانون األول  31 
2020 

 ـارــدين  دينـــار 
 ققة( مد)  دققة(م  ر)غي 
    
 23ر299  23ر299 ة م الداخليميلتصاايو  في شركة استود  مة الشريكذ

 -  21ر743 اء ت البتر اريو فندق م  ذمة

 -  142ر900 ر الميت ريوت البحدق مافنذمة    

 
 23ر299  187ر942 
 

 
 ذارآ  31
  2021 

 كانون األول  31 
2020 

 دينـــار  دينـــار 
 مدققة( )  )غير مدققة( 

    مطلوبات: 
 10ر879ر412  10ر946ر402 يردنألي اهلة من البنك األوض ممنوحقر 

 7ر300ر000  7ر300ر000 (7  )إيضاحقرض    ادأسن
 

 آذار  31 
  2021 

 كانون األول  31 
2020 

 دينـــار  نـــاردي 
 )مدققة(   مدققة()غير   

    : لشامل اآلخرا  لالدخموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
 1ر854ر740  2ر267ر715 )مساهم(   ةاملعمة اهامسية الجواخ األردنمصانع األ  شركة

 145ر396  145ر396 )مساهم(  الزي لصناعة األلبسة الجاهزةركة  ش

 1ر216ر813  1ر327ر433 )مساهم(  األردني البنك األهلي  
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 ي:هي كما يل  اح أو الخسائر المرحليةبر ت مع جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة األالمعامال

 
   آذار  31في ة  نتهيمر الأشه  للثالثة 

 (مدققةر  )غي
 2021  2020 
 نـــاردي  دينـــار 
    

 132ر403  94ر685 جلس اإلدارةاإلدارة العليا وأعضاء م  رواتب ومكافآت وبدالت
 36ر646  13ر778 البنك األهلي األردني  –دائع  ات فوائد الو إيراد

 116ر146  144ر996 دنيألهلي األر البنك ا-تكاليف تمويل  
 100ر100  99ر000 ةعالقت  ات ذابل جهق  اد قرض مملوكة من اسن  ئدفوا
 27ر113  20ر342 فة المطفأة راد فوائد موجودات مالية بالتكلإي

 
 
 ت مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخرموجودا (12)
 آذار  31 

  2021 
 ولألاكانون    31 

2020 

 دينـــار 

 ر مدققة(ي)غ 
 دينـــار 

 ( )مدققة  
    
 4ر182ر067  4ر670ر771   ةجمدر   –تثمارات في أسهم شركات  اس

 177ر000  177ر000   مدرجةغير   –في أسهم شركات  ارات تثمسا
 4ر359ر067  4ر847ر771 
 

 :عادلةمة الموجودات مالية بالقي  لحركة على افيما يلي ملخص  
 راذآ  31 

  2021 
 ن األولو كان  31 

2020 

 ينـــارد 

 قة(مدق  )غير
 ارـــنيد 

 ( )مدققة  
    

 5ر202ر367  4ر359ر067 ني الرصيد كما في أول كانون الثا
 1ر413  301ر430 العام  لتثمار خالسا

 (844ر713)  187ر274 عادلةمة الالتغير في القي
 4ر359ر067  4ر847ر771 لكانون األو  31كما في الرصيد  
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 جلنقد وودائع قصيرة األ ( 13)
 

 آذار  31
  2021 

 األول  ن و كان  31 

2020 

 
 دينـــار

 قة(مدق  )غير
 ـــاريند 

 ( )مدققة  
    

 2ر939ر233  1ر258ر108 األجل *  دائع قصيرةو 

 1ر426ر483  2ر059ر235 ى البنوك وفي الصندوق لد  النقد

 4ر365ر716  3ر317ر343 

 
 ٪.4ة ل فائدبمعدفترة ال تتجاوز الثالثة أشهر  لق خالحبالدينار األردني تست بنوك المحليةل ودائع لدى الة األجري* تمثل الودائع قص

 
 
 طاعات معلومات الق ( 14)
 

تلف عن تخ اضعة لمخاطر وعوائدات خات او خدمتجمعا في تقديم من وجودات والعمليات التي تشتركمال يمثل مجموعة من المقطاع األع 
 رى.ال أخطاعات إعمتلك المتعلقة بق

 
طاعات تلك المتعلقة بق لمخاطر وعوائد تختلف عن عةدة خاضمحد قتصاديةت في بيئة اخدما ات أو تجم منيط في تقدالقطاع الجغرافي يرتب
 القطاعات:  صادية. فيما يلي ملخص ألعمالعمل في بيئات اقت

 
 عمان:  ريوت ما  إيرادات تشغيل فندقالي  لجدول التا  يلخص

 

 

 آذار  31
2021 

 ذارآ  31 
2020 

 

 دينــار 

 ( )غير مدققة

 رادينــ 

 ة( مدقق  ري )غ

     
 1ر118ر857  414ر381  فت الغرإيرادا

 657ر093  347ر242  عام والشراب إيرادات الط

 67ر351  45ر825  ت أخرى  يراداإ

 1ر843ر301  807ر448  

 



 مة العامة المحدودة المساه ادقلية للفن ية الدو الشركة العرب
 ختصرة الم يةمرحلاحات حول القوائم المالية الإيض
 ققة()غير مد 2021 آذار 31

-  10  - 

 
 

  نادقفع ال قطا
 في استثمارات 

 ت مالية داو موج
 

 المجموع 
 ارنـــــدي  ردينـــــا  ـــاردينــ -( ةدققمغير ) 2021ر آذا 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

      
 845ر124  37ر676  807ر448 اإليرادات

      
      -نتائج األعمال 

 (1ر180ر120)  37ر676  (1ر217ر796) ل ضريبة الدخل الربح قبخسارة( ال)
 -   - - الدخلة بضري

 (1ر180ر120)  37ر676  (1ر217ر796) رةالفت ربح)خسارة( 
      ى األخر  طاعاتقت المعلوما      

 26ر713  -  26ر713 المصاريف الرأسمالية
 273ر327  -  273ر327 االستهالكات 

 
 

  فنادقع ال قطا
 استثمارات في 
 موجودات مالية 

 

 المجموع 
 راـــنــدي  دينـــــار  ينـــــارد -ة( )غير مدقق 2020ر آذا 31ة في هيتلفترة الثالثة أشهر المن

      
 1ر909ر632  66ر331  1ر843ر301 اتداإليرا

      
      -نتائج األعمال 

 (1ر535ر851)  66ر331  (1ر602ر182) الدخل  لربح قبل ضريبةا خسارة( )ال
 -  -  - ضريبة الدخل
 (1ر535ر851)  66ر331  (1ر602ر182) ربح الفترة)خسارة( 

      األخرى  قطاعاتت المعلوما      
 45ر087  -  45ر087 ةماليس ف الرأيلمصار ا

 333ر149  -  333ر149 االستهالكات 
 

  فنادقع ال قطا 
 استثمارات في 

 مالية   موجودات
 

 المجموع 
 دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 

      -الموجودات والمطلوبات
      - )غير مدققة( 2021آذار  31

 67ر804ر044  18ر642ر694  49ر161ر350 موجودات القطاع 
 22ر247ر808  -  22ر247ر808 قطاع مطلوبات ال 

      - دققة(م) 2020 األولانون ك 31
 68ر366ر864  19ر542ر766  48ر824ر098 ت القطاع موجودا
  22ر148ر331  -  22ر148ر331 ات القطاع مطلوب

  دينار( 1ر058ر976: 2020ر آذا 31) 2021ار آذ 31دينار كما في   486ر004ات حليفة شرك خسائر بلغت حصة الشركة من 
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 ارقام المقارنة  ( 15)
 

ي أ  يب و . لم ينتج عن اعادة التب2021 لعامم المالية  القوائأرقام  ويب  مع تبلتتناسب    2020عام  لقوائم المالية لا  امتبويب بعض أرقدة  تم إعا
 .2020لعام    أثر على الخسارة وحقوق الملكية

 
 
 ة ركثره على الشأو   (91  -د  يف)كو نا  ورو ك  وسنتشار فاير ا ( 16)
 

أثر فيروس كورونا على االقتصاد العالمي االضطرابات في األسواق العالمية وما صاحب من ذلك قيود السفر مما كان له أثر سلبي  
جميع  في إيقاردنألمجلس الوزراء ا النزالء. كما وقرردى الى إلغاء المؤتمرات وحجوزات أ ذيلعلى قطاع السياحة والضيافة األمر ا

والتشديد على إجراءات السفر باإلضافة الى الحجر الصحي  2020أيلول    4آذار حتى    17من والى المملكة ابتداًء من  رحالت المسافرين  
 لمملكة. المؤسسي للقادمين ل

 
 :المنتجع  وأداء  عمليات لى  ع  ي اثرت بطرق مباشرة او غير مباشرةأوامر الدفاع التالية الت  2020ل  الخ  ي أصدر رئيس الوزراء األردن

 
لسنة  1، يوقف العمل بأحكام قانون الضمان االجتماعي رقم 1992لسنة  13الصادر بموجب قانون الدفاع رقم  1دفاع رقم أمر ال .1

 عليق تطبيق تأمين الشيخوخةتل ذلك سة العامة للضمان االجتماعي ويشمؤسلماواألنظمة والتعليمات التي تطبقها  وتعديالته 2014
على جميع العمال الخاضعين  2020تماعي خالل الفترة لألشهر آذار ونيسان وأيار لعام انون الضمان االجه في قيصوص عللمنا

 ألحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.  
 

لخاص ع اطاجور العاملين في مؤسسات ومنشآت الق، تحدد أ1992لسنة  13الدفاع رقم ن نو االصادر بموجب ق 6أمر الدفاع رقم  .2
 قانون العمل كما يلي:جهة اخرى خاضعة لي أي  فو 

 
الحرة على تخفيض اجره  يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز االتفاق بإرادة العامل •

واتب التخفيض شامال لر كان  ااال إذار خيالمعتاد وان ال يتم اللجوء لهذا المن اجر العامل  ٪ 30قدار التخفيض م وزاعلى ان ال يتج
 االدارة العليا للمنشأة.

 
لمصرح لها بالعمل او تلك يستحق العاملون أجورهم الذين يقومون بأداء اعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشآت ا •

 . لتعطيل او غير المصرح لها بالعملا  ارر المشمولة بق
 
ها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها  المنشآت المصرح لسات و سي المؤ ي فزئيستحق العاملون "عن بعد" بشكل ج •

صوص  منال د ألجر الساعة الواحدة، او وفق االجربالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية وبما ال يقل عن الحد األدنى المحد
 الدفاع.  رعليه في ام

 
ة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة  ورة جزئية بالنسببص بالعملها ل حب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرحلصا •

هؤالء  ل ادتمن قيمة االجر المع ٪50ال يقل عن بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما 
 جور. لألى  تقاضاه العمال من االجر عن الحد االدنالعمال على ان ال يقل ما ي
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 كما يلي:  2020أيار    31بتاريخ   6ع رقم  تعديل أمر الدفا تم
 
تضررا، االتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره في القطاعات األكثر  •

حب العمل  صا لمن قب ضغطو وبدون إجبار أ 2020ر وحزيران من عام عن كل من شهري ايا ٪30د تصل حتى ق بةسالشهري بن
ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد األدنى لألجور شريطة   لة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن ال يقلتحت طائ

 ة.شأنان يبدأ التخفيض باجور اإلدارة العليا في الم
 

ية ألصحاب العمل  الظروف االقتصاد سبب بوذلك  مل،لعدون اشتراط موافقة العامل أو وزارة االتخفيض من العاملون الشهرية و  •
دخل العاملين الذين ال يتطلب منهم عمل بحي  ال تتجاوز نسبة التخفيض ال  وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد االدنى من 

  ذلك في كل  ر  مل بعد التخفيض عن الحد االدنى لألجو على ان ال يقل اجر العا  2020سنة  ل  انر ( وذلك عن شهري ايار وحزي٪ 50)
 ير تلك المصنفة أكثر تضررا.طاعات بشكل عام غالق

 
وبما ال يقل اجر العامل   ٪ 60لصاحب العمل بتخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى  ، يحقفي القطاعات األكثر تضررا •

 ارة العمل أو العامل. نار شهريا ودون اشتراط موافقة وز دي(  150بعد التخفيض عن )
 

مل بموقع المنشأة  المستحقة للعمال غير المكلفين بع  2020جازات السنوية للعام من رصيد اإل  ٪50ه سبتنسم ما  بح  مليحق لصاحب الع
 ية العمل بقانون الدفاع.داب ن أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثالثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خالل الفترة الممتدة م

 
 

لبي على نتائج أعمال المنتجع للعام مقارنة بالموازنة. إن  كان لها انعكاس س تي لهنة والرا ا التشغيلية بالظروف الفندقبعض أنشطة  تأثرت 
 ( على أنشطة المنتجع هو كما يلي:19  -ر فايروس كورونا )كوفيد  أث
 
للفترة المنتهية   

اذار   31في  
2021 

 31المنتهية في ة  تر فلل 
 2020اذار  

 )االنخفاض( االرتفاعقيمة   

 رادينــ  ارــدين  دينــار  
       اإليرادات: 

 (32ر2)  50ر6  18ر4  نسبة إشغال الغرف )٪( 
 0ر89  84ر01  84ر90  معدل سعر الغرفة لليوم )دينار(

 (26ر34)  42ر11  15ر77  أيراد الغرفة المتاحة الواحدة )دينار(
 
ترة المنتهية فلل  

اذار   31في  
2021 

 31ترة المنتهية في للف 
 2020اذار  

 ضاالنخفامة  قي 

       صروف الرواتب: م
 (373ر196)  772ر971  399ر775  الرواتب والضمان االجتماعي ومنافع أخرى 

 
 

 فندقال يمارساحة واالقتصاد األردني حي  سيال وقطاع الفندق( على 19 -إن اإلدارة مستمرة بمتابعة أثر انتشار فايروس كورونا )كوفيد 
 .بلالمستقفي    الشركةأعمال    ج نتائ لى ع مستمر  ر أثأنشطته والتي قد يكون لها  


