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عشر  الخامسجدول أعمال الهيئة العامة العادي 

واإلجراءات الصادرة عن    2020( لسنة  5، وأمر الدفاع رقم )  1992( لسنة  13قانون الدفاع رقم )عمالً بأحكام  
بموجب امر الدفاع أعاله وموافقته على انعقاد   4/2020/ 9معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

 اجتماع الهيئة العامة العادي من خالل وسائل االتصال المرئي وااللكتروني. 

الخامسيتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
عن طريق وسيلة   2020/ 6/ 28 الموافق  (  االحد  )  قبل ظهر يوم  (  11:30 ) الساعة الذي سيعقد في تمام  عشر

 - ، وذلك لبحث األمور التالية :االتصال المرئي والمسموع  

 والمصادقة علية.   2019/ 4/ 30( تالوة محضر وقائع االجتماع السابق المنعقد بتاريخ  1
.   2019/ 12/ 31( تالوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في 2
 والمصادقة علية.   2019( مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للعام  3
 . والمصادقة عليها  ، 12/2019/ 31ناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في  ( م 4
. 2019/ 31/12( إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة من أية مسؤولية مالية عن األعمال التي توالها لغاية 5
 وتحديد أتعابهم.   2020( انتخاب مدققي الحسابات لعام 6
 أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال وفقاً ألحكام القانون.  (7

مع أطيب التمنيات 
رئيس مجلس اإلدارة 

المعشر نديم يوسف 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة   -أ

 
 السيدات والسادة حضرات المساهمين الكرام

 
 تحية طيبة وبعد، 

 
الخامس عشر وأقدم لكم تقرير  أحييكم وزمالئي أعضاء مجلس االدارة وأرحب بكم في اجتماع هيئتكم العادية 

 2019/ 12/ 31مجلس االدارة المالي واالداري للعام المنتهي في 
 

عاصمة ومدينة أوروبية فقد  15يزيد عن  بسبب نجاح حركة الطيران منخفض التكاليف إلى األردن من ما 
. ولكن فنادق الخمسة نجوم  2018فوق معدلها للعام  %8تحسنت أرقام السياحة في األردن بشكل عام بزيادة 

وخاصة في العاصمة عمان لم تستفد من هذا التحسن بسبب توجه السياح إلى العقبة والبتراء والبحر الميت وإلى  
 تكاليف ايضاً. أماكن المبيت المنخفضة ال 

ولم تتحسن ظروف المؤتمرات ورجال األعمال أيضاً ولذلك فإن نسب اإلشغال ومعدل سعر الغرفة وإيرادات 
عن الموازنة   2019الحفالت واالجتماعات تعرضت لالنخفاض وبسبب ذلك فقد تراجع أداء الفندق في العام 

عنه في    % 1.89راد اإلجمالي ولكن بنسبة ضئيلة  ، وانخفض اإلي2018التقديرية التي وضعت له قبل نهاية العام  
 .  2018العام  

ورغم ذلك فقد كانت مؤشرات أداء الفندق أفضل من معدل المجموعة التنافسية له في عمان وحسب تقرير شركة  
STR   المستقلة التي تقوم بعمل إحصاءات ومؤشرات ألداء فنادق عمان، فإن أداء فندق شيراتون عمان مقابل

، % 41مقابل معدل المجموعة  % 54مجموعة الفنادق المماثلة في فئة خمسة نجوم كان كما يلي: نسبة اإلشغال 
 ق المشمولة بهذه المجموعة هي:  دينار والفناد   88.90دينار مقابل معدل المجموعة    110.86معدل سعر الغرفة  

(Sheraton Amman, Intercontinental Amman, Le Grand Accor, Grand Hyatt, 
Le Royal, Kempinski Amman) 

 
مليون   1.23لقد تم المحافظة على نسبة الربح التشغيلي للفندق بسبب ضغط النفقات مما حقق ربحاً تشغيلياً بلغ 

في حسابات الشركة   2019مليون دينار. أما ربح السنة  1.56لغ استهالكات دينار مع مالحظة أن هناك مب
 مليون دينار.  1.184ألف دينار يضاف له أرباح مدورة قيمتها  486المالكة فقد بلغ  

 
مبلغ   2019/ 12/ 31برغم ذلك فإن الوضع المالي للشركة مطمئن، فقد بلغ إجمالي التزامات الشركة حتى 

دينار قرض لصندوق التحديث واالستبدال في الفندق بالمقابل تملك   1.800.000 دينار ومبلغ  5.271.751
دينار.   3.930.459دينار وقيمتها السوقية  5.106.934الشركة محفظة أسهم وسندات بلغت قيمتها الدفترية 

فضة، والتزامات ناهيك عن العقارات المملوكة للشركة. علماً بأن التزامات الشركة بالدوالر األمريكي وبفائدة منخ 
 . % 4مشروع الطاقة بالدينار األردني ولكن بفوائد مدعومة من البنك المركزي  

 
دينار في   483.794أما موضوع الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية فقد وفرت على الشركة مبلغ 

 .  2019العام  
 

ديداً على معظم األسهم وأصبحت أسعار  انخفاضاً ش 2019وبسبب الظروف االقتصادية العامة فقد شهد العام 
من قيمتها الدفترية وعليه فقد انخفضت قيمة األسهم المملوكة للشركة، وهي    % 40الكثير من األسهم تمثل أقل من  

دينار مما يجعلنا لألسف غير مؤهلين على   1.176.475أسهم في شركات ذات قيمة، انخفضت بمبلغ إجمالي 
مبلغ إجمالي   2005علماً بأن الشركة قد وزعت منذ العام    2019لكرام عن العام توزيع أرباح على المساهمين ا

 من رأسمالها.  %79مليون دينار أي حوالي   34.128.000



 

وستحتفظ الشركة باألرباح الحرة للعام القادم، وكلنا أمل أن تتحسن أسعار األسهم بحيث تنخفض القيمة السالبة  
 رباح المدورة. بما ال يمنع من توزيع أرباح من األ

 
تعلمون أن شركة "ستاروود" العالمية صاحبة العالمة التجارية "شيراتون" قد اندمجت في شركة "ماريوت"  
العالمية. وتعلمون أن فترة االتفاقية األولى التي تم توقيعها مع شركة "ستاروود" لفندق "شيراتون عمان" ومدتها  

وضات طويلة مع الشركة لتجديد االتفاقية نجح رئيس مجلس  .و خالل مفا 2021عشرون عاماً تنتهي في العام 
بدالً    % 6االدارة في الحصول على تخفيض على نسبة الرسوم المستحقة لشركة ماريوت عن أرباح الفندق لتصبح  

وسيواكب هذا التخفيض بالطبع تجديد غرف الضيوف في الفندق وإضافة بعض االجنحة وقاعة رجال   % 10من  
 م جديد. أعمال جديدة ومطع

 
ونقوم اآلن بإجراء التصاميم الالزمة حسب معايير شركة "ماريوت" والعالمة "شيراتون" وعند االنتهاء منها  
سنقوم بدراسة الكلفة وكيفية تمويلها ومتى المباشرة بها وخطة العمل بما ال يعيق حركة التشغيل. هذه الخطوة  

 محيطة به على الدوار الخامس.  فنادق عمالقة  4مهمة للمحافظة على موقع الفندق بين  
 

من المؤسف أن تمر األردن في أزمة جديدة هي أزمة انتشار فيروس كورونا مما كان له أثر سلبي قاسي على  
االقتصاد وعلى قطاع السياحة والفنادق بشكل رئيس. ونأمل أن تتمكن الدولة ونحن نعمل معها أوالً على تحقيق  

ً وأن نتمكن ثانياً من امتصاص التبعات انحسار ثم زوال هذا الخطر حماية  لصحة وسالمة األردنيين جميعا
 االقتصادية على االقتصاد الوطني بوجه عام والشركة بوجه خاص 

 
ندعو هللا دائماً أن يحمي هذا البلد ويرعى جهود الجميع حكومة وقطاع خاص ومواطنين لدرء الضرر ونتطلع  

 الجميع، وسنخرج منها أقوى وأكثر استعداداً للمستقبل.  الى الصعود األكيد من هذه األزمة بتعاون
 

أكرر شكري وزمالئي لكم جميعاً أرجو أن تتفهموا وضع السوق المحلي ووضع الشركة. وأشكر دعمكم وثقتكم.  
  وفقنا هللا في مساعينا وندعو العلي القدير أن يكون مع األردن بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني

 ابن الحسين. 
 

 نشكر حضوركم ونقدم لكم التقرير المالي واالداري 
 

 
 نديم يوسف المعشر 
 رئيس مجلس االدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  31/12/2019المنتهية في  للسنة اإلدارةلمجلس  عشر الخامسالتقرير السنوي  -ب 
 

 ،المساهمين الكرامالسادة حضرات 
 

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

 شيراتون عمان ) المبالغ بالدينار األردني (ملخص نتائج تشغيل فندق 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

%56.640 معدل نسبة إشغال الغرف   55.500%  50.800%  47.287% 54.180% 

 110.860 131.310 137.484 149.141 152.038 معدل سعر الغرفة  

 11.021.879 11,233,953 11,973,807 13,687,744 15,075,471 إيرادات تشغيل الفندق 

 8.234.208 8,419,891 8,492,538 9,098,820 9,913,546 نفقات تشغيل الفندق  

 2.787.671 2,814,062 3,481,269 4,588,925 5,161,925 صافي إيرادات تشغيل الفندق 

 1,184,915 1,326,826 1,182,830 1,064,818 1,317,434 تكاليف المياه والكهرباء والمحروقات 

 65,679 59,810 54,199 69,997 69,539 عدد النزالء 

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

 
   الرئيسية أنشطة الشركة   -أ -1

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

 

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

 
 ( موظفين.6: )عدد الموظفين   -ج 

 

 .أردنيون( منهم %99موظف. ) (338)ويبلغ عدد الموظفين فيه تملك الشركة فندق شيراتون عمان : 
 للفندق ةأرض مجاور يتوتملك الشركة مبنى مالصق للفندق وقطع                          

 داخلية أو خارجية.  أخرىفروع  أيةال يوجد للشركة :  ىع أخروفر
 

 للشركة حجم االستثمار الرأسمالي -د
 

 ( دينار. 55.305.639مبلغ )واألراضي والعقارات( فندق شيراتون عمان للشركة )يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي 
 
 

 

 : للشركةالشركات التابعة  -أ -2
 ال يوجد

 

 الشركات الحليفة : -ب    
 

 .%25شركة ستوديو التصاميم الداخلية بنسبة تملك   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 نبذة تعريفية الميالد والجنسية االسم والمنصب و تاريخ

 نديم يوسف عيسى المعشر  السيد
 عددةتملالستثمارات ال رانكوممثل شركة 

 1950مواليد  -رئيس مجلس اإلدارة 
 من الجنسية األردنية

 16/4/2017تاريخ العضوية 

، وماجسةةةةتير هندسةةةةة مدنية من جامعات بريطانيا وأمريكا 1973بكالوريوس هندسةةةةة معمارية 
1974 . 

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

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

مجلس إدارة شةةةركة ة وميم الداخليامجلس إدارة شةةةركة سةةةتوديو التصةةة  ئيسو  ياحةالوطني للسةةة 
 ومجلس إدارة مركز المستثمر األردني.  االزدهار لالستثمارات المتعددة

 السيد عماد يوسف عيسى المعشر
 ممثل شركة معشر لالستثمارات والتجارة

 1957مواليد   -نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 من الجنسية األردنية 

 16/4/2017تاريخ العضوية 

. مدير عام شةةركه 1981، ماجسةةتير أعمال دولية من أمريكا 1979بكالوريوس علوم اقتصةةادية 
وعضةةو مجلس شةةركة االعمال السةةياحية وشةةركة الشةةواطئ ومركز  معشةةر للتجارة واالسةةتثمار

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

 موسى  داود محمد عيسى محمد السيد 
 ممثل شركة البنك األهلي األردني

 1956 مواليد  –عضو 
 من الجنسية األردنية

 16/4/2017تاريخ العضوية 

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

، خبرة مصةةةةةرفية  11/2015الرئيس التنفيةذي / المةدير العام للبنك االهلي األردني منذ  الخبرات:
( تدرج خاللها في مناصب عديدة كان آخرها  2015 –  1978( عاماً في البنك العربي )37لمدة )

مديراً لمنطقة االردن، رئيس مجلس إدارة شةةركة االهلي للتأجير التمويلي  ، عضةةو مجلس إدارة  
 ك.جمعية البنو

 نبيل يوسف المعشر ابراهيمالسيد 
 ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات

 1979مواليد  -عضو 
 من الجنسية األردنية

 3/4/2018تاريخ العضوية 

 وست شيكاغو.ث، جامعة نور 2001بكالوريوس اقتصاد  
ولتاريخة ، مدير دائرة االبحاث  2013مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية  الخبرات:

، محلل مالي في شركة ارنست ويونغ  2013-2008والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق 
  2005-2003، مدير دائرة االبحاث والتطوير  2008-2005لالستثمار العقاري دبي االمارات 

 الدولية للفنادق. الشركة  العربية

 الشركة العربية الدولية للفنادق  لوممث
 

 السيد بسام فرح سليمان معايعة
 1947مواليد   -عضو 

 من الجنسية األردنية
 16/4/2017 تاريخ العضوية

 
 
 
 

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

 من الجنسية األردنية
 16/4/2017تاريخ العضوية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان
 1946مواليد  –عضو 

 من الجنسية االردنية
 16/4/2017تاريخ العضوية 
 
 

وعضةو مجلس شةركة االعمال السةياحية وشةركة  بكالوريوس علوم كمبيوتر من جامعات بريطانيا.
 الشواطئ ومركز المستثمر االردني وشركة االزدهار وشركة ستوديو التصاميم.

 .               الشركة العربية الدولية للفنادق.  عضو مجلس إدارة:
، المدير  الخبرات: كان الشريك المدير لشركة رائدة في االستثمارات اإلدارية والمالية واالقتصادية

العام لشةةركة األعمال السةةياحية ومدير عام الشةةركة العربية الدولية للفنادق وعضةةو مجلس إدارة  
ومجلس إدارة شةةركة الشةةواطئ للفنادق ومجلس إدارة مركز  .ةميم الداخلياشةةركة سةةتوديو التصةة 

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

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

- 1973عميد مهندس رئيس قسةةم الدراسةةات والتصةةميم مديرية سةةالح الهندسةةة الملكي الخبرات: 
، مدير تنفيذي في شةركة 1998-1996مصةانع الشةركة المتحدة للحديد والصةلب  ،  مدير1995

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

مجلس  عضةةو والخبرات الخاصةةة : عضةةو مجلس إدارة شةةركة االزدهار لالسةةتثمارات المتعددة 
رة شةةةركة األعمال السةةةياحية ومجلس إدارة شةةةركة الشةةةواطئ للفنادق ومجلس إدارة مركز إدا

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

---------------- ----------------------------------------------------------- 
درجة البكاةوبيرسيواللبجةوجرةةةةإدااة األدلرلالن جةوااعةالبمةوعية النعاسادة اة امدال  ادم ي اا

لبدرلسةةةو البي دواة البإةجد الصاإيةةةودس اعةاجوعي ال رةةةريرداة اماسروةدو الدرج البد إيرل اة ا

ة اعدسة اةديسيركاة اعمواالصاإيةةةودالبة داانلبة يداللنسةةةيل االصاإيةةةوداعةاجوعي ا يبيعكدوا

البجوبد (.

لبجدلاخجساسةيل اااا2001 وةينالبثوة اا1ُ دةاعحوةظوًاب كةكالبجا زاالنردة امإورسخاالبخكال :

 الميةداةواُ دةا اةةةةيلاة اعم سالن دةوناا2010لبغةوسة اا2006لتماأل ةودلاتيددةةلابرإالانةوةدة اعةا

عةيةةةداعدساا دااتةردفااة البكةكالنلرلم البيام اة اااالنردة .ا جوالشةةةغالاخنااةرسالبرإال

لبغةوسة اةيةوسة ااا2013ُ دةالزسالًاب جةوبدة انماعالانةوةدة ا ةو اا2011لة األلخاا ةو ااعةدسةة ابةةدن ا

صةدر الصرلدلالبج اد البرةوعد امإيددةلا اةيلاة اعم سالص دوناااا27/9/2016ااا.المإورسخ2015

عم سالصدلرلاة البكةةكالنا  اااةةوبةداربدسلصردة الب جالالبثةوةدة .ا جةوالس ةةةةغةالانةوبدةوًاعةيةةةةدا

ا.2017وةينالبثوة النردة اعةفا 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نبذة تعريفية االسم والمنصب وتاريخ الميالد

 الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر
 ممثل شركة الموارد الصناعية األردنية

 1948مواليد  -عضو 
 من الجنسية األردنية

 16/4/2017تاريخ العضوية 

 
، مدير عام شةةةةركة  1967أخصةةةةائي جراحة عظام  من الجامعات األمريكية و بكالوريوس طب

 الموارد الصناعية األردنية
 

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

 سي
 1968مواليد  –عضو 

 من الجنسية األردنية
 16/4/2017تاريخ العضوية 

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

 لتاريخه. -1997
 مدير عام شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات

السيد سمير عودة هللا دخل هللا        
 علمات

 ممثل شركة مصانع االجواخ األردنية
  1942مواليد  -عضو 

 من الجنسية األردنية
 16/4/2017تاريخ العضوية 

، ومدير عام شةةةةركة مصةةةةانع االجواخ  1976بكالوريوس في المحاسةةةةبة من الجامعة اللبنانية  
وعضةةةو مجلس شةةةركة االعمال السةةةياحية وشةةةركة الشةةةواطئ    ولغاية تاريخه.  1976األردنية 

 ومركز المستثمر االردني
 عضو مجلس إدارة :

 شركة مصانع االجواخ األردنية -1
 الشركة العربية الدولية للفنادق  -2    
 شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة  -3    

إدارة شركة األعمال السياحية ومجلس إدارة شركة   ومجلس   اخرى مدقق حسابات قانوني خبرات
عضةو مجلس إدارة شةركة االزدهار  الشةواطئ للفنادق  ومجلس إدارة مركز المسةتثمر األردني  و

 .لالستثمارات المتعددة

 الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان
 ممثل شركة مركز المستثمر األردني

 1948مواليد  -عضو 
 األردنيةمن الجنسية 
 16/4/2017تاريخ العضوية  

مةةةةاجةةةةستةةةةيةةةةر اقتصاد جامعة برمنجهام    1969بكالوريوس اقتصاد الجامعة االمريكية بيروت 
 .1976امريكا  –دكتوراه اقتصاد جامعة جورجيا  1974بريطانيا 

 عضو مجلس إدارة :
 الزي لصناعة االلبسة الجاهزة             شركة  -    شركة مصانع االجواخ األردنية -
    شركة مسافات للنقل المتخصص -

 1972 – 1970البنك المركزي االردني  الخبرات:
 1990-1976مدير دائرة االستثمار  –الشركة الكويتية لالستثمار 

 2002-1991نائب المدير العام  –البنك االهلي االردني 
مجلس إدارة شركة األعمال عضو ،  و لتاريخه-2002ام شركة مركز المستثمر االردني مدير ع

 . مجلس إدارة شركة الشواطئ للفنادق عضو السياحية و

 شاكر نديم يوسف المعشرالسيد 
 1987مواليد  -عضو 

 من الجنسية األردنية
 16/4/2017تاريخ العضوية  

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

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

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

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

 ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
 1961مواليد  – عضو 

 من الجنسية االردنية 
 21/3/2018تاريخ العضوية  

 
مةدير فرع ، خبير تةأمينةات اجتمةاعيةة ، خبير   –، مةدير إدارة  2000بكةالوريوس إدارة اعمةال عةام 

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

1987. 



 

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

 
 

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

 
 :الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها  -5

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نبذة تعريفية االسم والمنصب وتاريخ الميالد

 المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات
 1951المدير العام مواليد 

 من الجنسية األردنية
 1/6/2000تاريخ التعيين 

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

،   1995-1973عميد مهندس رئيس قسةم الدراسةات والتصةميم مديرية سةالح الهندسةة الملكي الخبرات: 
ير تنفيذي في شةةركة االتحاد الدولي  ، مد1998-1996مدير مصةةانع الشةةركة المتحدة للحديد والصةةلب 

 -  2001، مةدير عةام الشةةةةةركةة الةدوليةة للفنةادق واألسةةةةةواق التجةاريةة 2001-1998إلدارة المشةةةةةاريع  
 .لتاريخه

مجلس إدارة  عضةةو والخبرات الخاصةةة : عضةةو مجلس إدارة شةةركة االزدهار لالسةةتثمارات المتعددة 
  الشةواطئ للفنادق ومجلس إدارة مركز المسةتثمر األردنيشةركة األعمال السةياحية ومجلس إدارة شةركة 

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

 نائل احمد موسى شومان محمد
 1971مدير مالي مواليد 

 1/8/1995تاريخ التعيين ، الجنسية األردنيةمن 

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

 ولغاية تاريخه. 8/1995للفنادق واألسواق التجارية 

 اسم المساهم
 عدد األسهم

2018 
 % النسبة

2018 
 عدد األسهم

2019 
 النسبة
2019 

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

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

 9.707 4,193,295 9.707 4,193,295 البنك األهلي األردني

 6.944 3,000,000 6.944 3,000,000 شركة مركز المستثمر األردني

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

 3.148 1,360,000 3.148 1,360,000 العربيالبنك 

 2.928 1,265,000 2.928 1,265,000 نديم يوسف عيسى المعشر

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

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

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

 1.406 607.469 0.994 429.767 حمزة احمد يوسف طنطش

  1.389 600,000 1.389 600,000 شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية

 1.230 531.202 1.148 496,000 حنان رشاد رشيد الحلواني

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

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

 عدد الغرف اسم الفندق

 293 ماريوت عمان

 440 انتركونتيننتال االردن 

 430 المريديان

 278 كمبينسكي

 268 شيراتون عمان

 286 رويال

 311 حياة عمان

 800 روتانا وروتانا عرجان 

 300 عمان  wفندق 

 300 فيرمونت

 258 سانت ريجيس

 3964 مجموع الغرف



 

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

 اإلشغال نسبة  اسم الفندق
معدل سعر الغرفة 

 )بالدينار(
  معدل االشغال × معدل السعر

Rev Par 

% .1854  النبيل -عمان شيراتون   110.86 6360.0  

 36.449 88.90 % 41.00   معدل المجموعة التنافسية

 
 

 ليس للشركة أسواق خارجية عدا السوق المحلي.  •
 
 

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

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

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

 

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

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

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

فلساً   15ولكنها زادت عليها  2018المخفضة لقطاع الفنادق حتى نهاية العام تعرفة الكهرباء بتطبيق لحكومة استمرت ا •
 الوقود.لكل كيلو واط/ساعة فرق دعم 

 . %20، وبقيت ضريبة الدخل بنسبة  %16بقيت ضريبة المبيعات على المنامة بنسبة  •
 
يطبق الفندق المملوك للشركة معايير الجودة ألسلوب اإلدارة والخدمة والمنتجات النهائية والموضوعة من قبل شركة    -ب

 .، والتي أصبحت مملوكة لشركة ماريوت العالمية ستاروود العالمية
 
 

   برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة -أ -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الرقم اسم الدورة عدد الموظفين

332 The business we do – Marriott international(online) 1 

369 Energizing the Community & Service Refresh 2 

333 Your Role in Preventing Human Trafficking 3 

294 Harassment Prevention in the global workplace  4 

282 Information Security and Protection Training   5 

188 Sheraton Orientation  6 

188 Great food safe food 7 

188 Lost and Found Procedures  8 

116 Inviting you to the Community 9 

80 Loyalty Cobalt Program 10 



 

  وفئات مؤهالتهموالفندق الشركة عدد موظفي  -ب -9
 

 المؤهل العلمي 
عدد الموظفين في 

 الشركة األم 
 عمان -فندق شيراتون  

 - - دكتوراه

 4 1 ماجستير

 5 - دبلوم عالي 

 49 1 بكالوريوس

 108 2 دبلوم

 102 2 ثانوية عامة

 70 - اقل من ثانوية

 338 6 إجمالي عدد الموظفين

 
 الهيكل التنظيمي للشركة : -ج -9

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدقيق الداخلي

 الشؤون القانونية

 اإلدارةمجلس 

 لجنة المتابعة
اللجنة  لجنة التدقيق الداخلي/

 المالية للترشيحات والمكافآت

 سكرتيرة المدير العام

 أمين سر مجلس اإلدارة

 الشركاتشؤون 

 الشؤون اإلدارية المشاريع والعمليات الشؤون المالية

 التخطيط والرقابة المالية

 المحفظة االستشارية

 المحاسبة العامة

 شؤون المساهمين

 شؤون الموظفين

 الخدمات اإلدارية والعامة

 العالقات العامة

 رئيس القسم الهندسي

 مهندس مشروعات

 اإلدارةرئيس مجلس 

 المدير العام



 

 لمخاطر التي تتعرض الشركة لها.ا -10
 

تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واألحداث السياسة واألمنية في منطقة الشرق يعمان ،  –ق الشركة ، شيراتون دإن فن -أ
المنطقة يكون لها تأثير على القطاع السياحي األردني وبالتالي على مجمل  األوسط وعليه فإن أي أحداث تؤثر سلبا على 

وكذلك فان هناك مخاطر من انخفاض نسبة اإلشغال ومعدل سعر الغرفة بسبب منافسة الفنادق  .إيراد فنادق الشركة
 الجديدة. 

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

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

 .االمريكي
 

 اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية.  -11
 

 تطور نسبة اإلشغال  وسعر الغرفة : -

 2018 2017 2016 2015 عام
 

2019 

 معدل سعر الغرفة
 (بالدينار)

152.038 149.141 137.484 130.110 110.860 

 54.180 47.287 50.800 55.50 56.64 معدل نسبة اإلشغال %

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2018 2017 2016 2015 عام
 

2019 

 11.021.879 11.233.953 11,973,807 13,687,744 15,075,471 اإليرادات 

أربــــاح  
 التشغيل

5,161,925 4,588,925 3,481,269 2,814,062 2.787.671 
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اإليرادات أرباح التشغيل



 

العالمية باتفاقية بالحق الحصري المتالك  تعلمون أن الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية مرتبطة مع شركة ستاروودو
تنتهي في العام   ( عشرون عاماً وبأسعار تفضيلية20عالمة شيراتون في األردن ، واتفاقية تشغيل لفندق شيراتون عمان مدتها )

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

 
 ) بالدينار األردني ( 

 

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

 2019 2018 2017 2016 2015 عام

 7.071.751 5,198,984 3,736,443 5,174,492 3,306,337 المديونية

 274.619 202,546 44,715 124,175 169,144 الفوائد والعموالت

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور سعر السهم ) بالدينار األردني ( -
 

 2019 2018 2017 2016 2015 عام

 0.67 0.81 0.90 0.89 1.05 االفتتاحسعر 

 0.51 0.67 0.81 0.90 0.89 سعر اإلغالق
 

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 393.061 387,699 462,866 682,895 761,009 رسوم اإلدارة واالسم التجاري 

% 5.050 نسبة رسوم شيراتون إلجمالي المبيعات   4.891 %  4.033 %  3.450 %  3.566% 

 92.525 94,291 101,508 116,816 126,537 رسوم التسويق والمبيعات والدعاية
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 الرئيسيالشركة تدخل ضمن نشاط األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال   -12
 تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة خالل هذه السنة المالية وال 

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

 ) بالدينار األردني (
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 عام

  أربةةةةةةةةةةةةةةاح
 مةةةةةةةةةةةةدورة

2,615,567 5,775,755 3,559,609 1,778,588 1.184.242 

أربةةةةةةةةةةةةةةاح 
موزعة/مقترح  
 توزيةعةهةةةةةةةا

2,160,000   3,240,000 2,160,000 1,080,000 0 

صةةةافي حقوق  
 الةمةسةاهةمةيةن

56,333,107 59,427,804 56,979,294 55,148,997 54.007.767 

ألوراق  اأسعار 
 الةةةمةةةالةيةةةة 

0.890 0.900 0.810 0,670 0.51 
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صافي حقوق الملكية



 

 مع المقارنة تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية -14
 

 
 

 قادمة اللسنة لالتطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة   -15
 

 :بيان الخطة المستقبلية      

بعد أن أنهت الشركة أعمال تطوير وتحديث قاعة الحفالت الكبرى وقاعات االجتماعات ومطعم المسبح الخارجي باالتفاق  •

مع شركة ماريوت العالمية وضعت خطة تحديث الفندق لتشمل أعمال تحديث غرف النوم وتطوير مطعم جديد وتحديث 

وتطوير أجنحه لإلقامة   (Business Lounge)عمال وتطوير قاعة رجال األ (Main Lobby)بهو الفندق الرئيسي 

 ( Long Stay Suitesالطويلة )

وعليه فقد بوشر بوضع التصاميم الالزمة لهذه المساحات وسنقوم بعدها بحصر كميات األعمال ونوعيتها ومواردها وتقدير  •

إلى ترتيب إشغال الغرف بما ال يعيق الكلفة المجدية لتنفيذ هذا العمل. كما سنقوم بعدها أيضا بتحديد الوقت حتى يصار 

 تشغيل الفندق أو تكون أعمال التحديث مصدراً لإلزعاج وخسارة بعد الزبائن.

 الهدف من وراء هذا التحديث مواكبة الفنادق المجاورة التي إما أنها جديده بالكامل أو قامت بتحديث غرفها ومرافقها. •

 والفندق: ركةتوقعات مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الش     

في ضوء انخفاض نسب اإلشغال ومعدل أسعار الغرف في العام الماضي وبالتوازي مع فتح أسواق ومجاالت جديده فقد   •

وضعت إدارة الشركة وإدارة الفندق  إجراءات حاسمة لتخفيض كلفة التشغيل من حيث العمالة والموارد ونفقات الكهرباء 

 والتكييف.

إلجراءات ما تعرضت له السياحة والمؤتمرات وحركة رجال األعمال بسبب انتشار فيروس وزاد في الحاجة لمثل هذه ا •

 كورونا المقلق.

وأدت إلى   لقد داهمتنا جائحة كورونا وما سببته من اغالق للحدود وإيقاف جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية ، •

انخفاض هائل في نسبة إشغال الفندق وتوقف تام لجميع المرافق من مطاعم وقاعات اجتماعات وقاعات حفالت ونادي  

 صحي وخالفة. 

 2019 2018 2017 2016 2015 الـــبــيـــــــــــــــان الرقم

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

 63.228.277 63,132,479 64,317,571 67,354,963 61,988,908 الموجودات 2

 9.220.510 7,983,482 7,338,277 5,178,232 4,778,648 المطلوبات 3

 55.007.767 55,148,997 56,979,294 59,427,804 56,333,107 حقوق المساهمين 4

 485.654 378,979 1,023,854 5,320,188 2,271,052 صافي الربح/الخسارة بعد الضريبة 5

 11.021.879 11,233,953 11,973,807 13,687,744 15,075,471 إيرادات تشغيل الفندق 6

 8.234.208 8,419,891 8,492,538 9,098,820 9,913,546 تشغيل الفندقتكلفة  7

 %1.124 %0.877 %2.370 %12.320 %5.257 1÷5العائد على رأس المال  10

 %0.768 %0.600 %1.592 %7.900 %3.663 2÷5العائد على الموجودات  11

 %0.882 %0.687 %1.797 %8.960 %4.031 4÷5العائد على حقوق المساهمين  12

 %4.406 %3.373 %8.551 %38.870 %15.064 6÷5هامش الربح  13

 %74.707 %74.950 %70.926 %66.480 %65.759 6÷7كلفة المبيعات/ المبيعات  14

 %25.513 %26.004 %27.717 %31.680 %34.896 1÷6اإليراد على رأس المال  15

 % 127.332 % 127.659 % 131.897 % 137.570 % 130.400 1÷4حقوق المساهمين على رأس المال  16

,1 القيمة السوقية للسهم في بداية العام 17 050  0.890 0. 900 0.810 0.67 

 0.51 0.670 0.810 0.900 0.890 القيمة السوقية للسهم في نهاية العام 18



 

وقد تعرض الفندق بسبب هذه االزمة النخفاض كبير جداً في إيرادات التشغيل والتي جاءت أيضاً بعد شهرين ضعيفين 

 وشباط. أصالً من كل عام ، كانون الثاني

، وحتى ما يمكن التفكير به من سياحة داخليه لن تنتج أثراً يذكر  2020خالل العام  ال تتوقع الشركة ان يتعافى الوضع

خاصة أننا سننتظر لما بعد شهر حزيران. وقد حافظت الشركة والفندق على موظفيها رغم أن معظمهم غير عاملين ، 

لخسارة إلى أدنى حد وذلك بضبط المصاريف والنفقات وتخفيض الرواتب وتحاول ان تتخذ إجراءات متعددة لتخفيض ا

 وإيقاف التعيينات وإعادة دراسة العقود.
 

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

وبلغت اتعاب شاملة الضريبة ( دينار أردني 5,481مبلغ وقدرة )للشركة المالكة  2019بلغت أتعاب التدقيق عن عام 
 .( دينار أردني شاملة الضريبة12,180شيراتون عمان )التدقيق لفندق 

 شاملة الضريبة.  2019( دينار لعام 2,320وقد بلغت أتعاب المستشار القانوني للشركة مبلغ )
 

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

 الجنسية المنصب اسم العضو الرقم
 عدد األسهم

2018 
 عدد األسهم

2019 

1 
 ة  عددتملالستثمارات ال رانكوشركة 

 ويمثلها  نديم يوسف عيسى المعشر 
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 األردنية

710,000 
1,265,000 

710,000 
1,265,000 

2 
 شركة معشر لالستثمارات والتجارة  

 عماد يوسف عيسى المعشر
نائب رئيس 
 مجلس اإلدارة

 األردنية
64,882 

119,539 
64,882 

119,539 

3 
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  

 علي عبدالحافظ محمدالقعيسي الشوابكة ويمثلها 
 األردنية عضو 

 

5,235,000 
- 

 

5,235,000 
- 

4 
 شركة البنك األهلي األردني 

   محمد موسى  داود محمد عيسىويمثلها 
 عضو 

 األردنية
 

4,193,295 
- 

4,193,295 
- 

5 
 شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

   نبيل يوسف المعشر ابراهيمويمثلها 

 

 األردنية عضو 
402,298 
160,142 

402,298 
160,142 

6 
7 
8 

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

 معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان        

 
 مدير العام /عضو

 عضو 
 عضو 

 األردنية

11,625,166 
116,000 
- 
- 

11,625,166 
116,000 
- 
- 

9 
 الموارد الصناعية االردنيةشركة 

 رمزي صالح عيسى المعشر  ,ويمثلها د
 األردنية عضو 

50,000 
- 

50,000 
- 

10 
 شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات  

 ويمثلها سامح انطون خليل دبابنه 
 األردنية عضو 

480,000 
184,080 

480,000 
184,080 

11 
شركة مصانع االجواخ األردنية ويمثلها سمير 

 عودة هللا دخل هللا علمات 
 األردنية عضو 

2,250,000 
 ة

2,250,000 
 ة

12 
 شركة مركز المستثمر االردني

 جاك نقوال يعقوب قطان   ,ويمثلها د
 األردنية عضو 

3,000,000 
63,000 

3,000,000 
63,000 

322 240,000 األردنية عضو  شاكر نديم يوسف المعشر 13 ,108 

 
 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪

 
 
 



 

 التنفيذية: العليا اإلدارةأشخاص المالية المملوكة من قبل  األوراقعدد  -ب
 
 
 
 
 
 
 

 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪
 
 العليا )الزوجة واألوالد القصر( عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب موظفي اإلدارة -ج
 

 الجنسية الصلة االسم  الرقم
 عدد األسهم

2018 
 عدد األسهم

2019 

1 
 نديم يوسف عيسى المعشر

 رانية عيسى مبدي دلل 
 

 األردنية زوجة
 

120,000 
 

120,000 

2 
 عماد يوسف عيسى المعشر

 ال يوجد ال يوجد األردنية زوجة   ندين وديع خليل هلسه 

3 
  محمد موسى  داود محمد عيسى

 دالل على محمد كيلو

 
 زوجه

 ال يوجد ال يوجد األردنية

4 
 2018-4-3 مةن    نبيل يوسف المعشر ابراهيم

 دينا رجائي السلفيتي 
 ياسمين

 
 زوجة
 أبناء

 األردنية
 

ال يوجد   
12,000 

 
ال يوجد   

12,000 

5 
 اسامة نقوال اسبير مدانات

 هالة هاني سابا العكشه 
 كريم

 
 زوجة
 أبناء

 األردنية
 

 ال يوجد
 ال يوجد

 
 ال يوجد
 ال يوجد

6 
 بسام فرح سليمان معايعة

 منصورعواد دة فؤاد ئعا
 

 زوجة
 األردنية

 
22,500 

 
22,500 

 معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان  7
 

 زوجة
 ال يوجد ال يوجد االردنية

8 
 صالح عيسى المعشر رمزي.د

 غادة يوسف عيسى المعشر
 

 زوجة
 األردنية

 ال يوجد
31,486 

 ال يوجد
31,486 

9 
 سامح انطون خليل دبابنه

 كيري رينيه وليم ود كراوس
 اليس  ,سليم  ,نادر 

 
 زوجة
 ابناء

 األردنية
 

 ال يوجد
 ال يوجد

 
 ال يوجد
 ال يوجد

10 
 سمير عودة هللا دخل هللا علمات

 ريما خلف منصور الغيشان
 

 زوجة
 ال يوجد ال يوجد األردنية

11 
 جاك نقوال يعقوب قطان

 باتريشيا جيمس جيمس كندي
 

 زوجة
 األردنية

 
35,000 

 
35,000 

 شاكر نديم يوسف المعشر 12
 

 زوجة
 ال يوجد ال يوجد األردنية

13 
 القعيسي الشوابكة  السيد علي عبدالحافظ محمد 

 سالم خالد الجغبير
 محمد

 
 زوجة
 أبناء

 ال يوجد ال يوجد األردنية

14 
 نائل احمد موسى شومان  محمد

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

 
 زوجة
 أبناء

 األردنية
 

 ال يوجد
 ال يوجد

 
 ال يوجد
 ال يوجد

 

 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪

 الجنسية المنصب االسم  الرقم 
 عدد األسهم

2018 
 عدد األسهم

2019 

 116,000 116,000 األردنية مدير عام اسامة نقوال اسبير مدانات 1

 - - األردنية المدير المالي  محمد نائل احمد موسى شومان 2



 

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

 المنصب االسم  الرقم
رواتب 
 ومزايا

بدل 
 تنقالت

مكافئات 
2019  

إجمالي 
 المزايا

008,4 - رئيس نديم يوسف عيسى المعشر 1  3,000 8,000 

 8,000 3,000 4,800 - نائب عماد يوسف عيسى المعشر 2

 8,000 3,000 4,800 - عضو    محمد موسى  داود محمد عيسى 3

 8.000 3,000 4.800 - عضو    نبيل يوسف المعشر ابراهيم 4

 8,000 3,000 4,800 - عضو  بسام فرح سليمان معايعة 5

 8,000 3,000 4,800 - عضو  معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان  6

 189.600 3,000 4,800 181.800 عضو  مديرعام/امين سر /اسامة نقوال اسبير مدانات 7

 8,000 3,000 4,800 - عضو  رمزي صالح عيسى المعشر.د 8

 8,000 3,000 4,800 - عضو  سامح انطون خليل دبابنة 9

 8,000 3,000 4,800 - عضو  عودهللا دخل هللا علمات سمير  10

 8,000 3,000 4,800 - عضو  جاك نقوال يعقوب قطان,د 11

 8,000 3,000 4,800 - عضو  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  12

 8,000 3,000 4,800 - عضو  شاكر نديم يوسف المعشر 13

 33,600 - - 33,600 م.مالي  نائل احمد موسى شومان محمد 14

 316.800 39,000 62,400 215.400 المجموع

 
 ال يوجد اية مبالغ دفعت كنفقات سفر او تنقالت خارجية ▪

 
 

 فعتها الشركة خالل السنة المالية التبرعات والمنح التي د  -19
 

حيث قامت الجمعية بتنفيذ مشاريع خيرية استفاد منها الشباب في   . دينار  10.800بمبلغ جمعية اجنحة االمل تبرعت الشركة ل
 ومنها : نشاطات وتدريبات علمية وعمليةمة المناطق األقل حظاً تضمنت انشاء مالعب ، صيانة غرف صفية ، اقا

 دعم النشاطات الرياضية ومنها مشروع تدريب كرة السلة لطالب وطالبات منطقة المنارة في شرق عمان.  . 1
 تقديم منح دراسية في كلية عمون التطبيقية والمدرسة الفندقية االردنية. . 2
 .في عدد من محافظات المملكة تقديم الكراسي المتحركة واجهزة طبية لمراكز التأهيل واالحتياجات الخاصة  . 3
 طالب وطالبة من منطقة االزرق في برنامج "فارس الطبيعة" للتدريب البيئي الميداني. 150دعم تدريب  . 4
 دعم قسم الدراسات واألبحاث لمؤسسة إرث األردن وذلك بتجهيز القسم بالموارد البشرية والفنية .  . 5
 دعم برنامج السالمة المرورية للحد من الحوادث المرورية.  . 6
 المشاركة في المناسبات واألعياد الدينية بتقديم الطرود والبرامج الترفيهية لألطفال. . 7
  

 
 

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

 

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

 
 
 
 



 

 

 مساهمة الشركة في حماية البيئة -أ -21

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

 المساهمة في زراعة األشجار.  •

 المساهمة في يوم حماية األرض وإطفاء اإلنارة غير الضرورية.  •

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

 ة الشركة في خدمة المجتمع المحلي مساهم -ب

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

 .باقتطاع مبلغ عن كل فاتورة مبيعات مركز األمل –دعم مؤسسة الملك الحسين للسرطان  •

 حمالت التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم.  •

 . SOSلطالب مدرسة السنوية إقامة حفلة إفطار الخير الرمضانية  •

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

 ودعوة طالبها لزيارة الفندق. المحليةدعم المدارس  •

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

 .محلية
 
 
 
 

 تقرير الحوكمة
 

 إقرار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة  -أ
 

والمذكورة في الدليل وبموجب القواعد والتعليمات الخاصة  تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الخاصة بالقواعد اإللزامية 
 بها.
حيثما يلزم وفي االوقات المطلوبة ، وتطبق الشركة القواعد حسب  قانون  الشركة بتطبيق القواعد اإلرشادية تقوم  كما

 -باستثناء المواد المبينة أدناه لألسباب المذكورة إزاء كل منها :الشركات االردني . 
 

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة :         
 

 السبب القاعدة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفق أسلوب   -1
التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة  

 .باالقتراع السري

  10/4/2017تم انتخاب مجلس االدارة بتاريخ 
سنوات وفق احكام قانون الشركات  ولمدة اربع

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

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

 منية محددة.زالمناسب بشأنها خالل فترة 

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

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

 حينه وبموجب أحكام قانون الشركات.

اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت  – 15البند 
والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  

 التنفيذية 

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

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

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

 

           



 

 
 اجتماعات الهيئة العامة :

 السبب القاعدة

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

يوما من التاريخ المقرر لعقد االجتماع على أن   21قبل 
المناسبة لعقد االجتماع  واإلجراءاتالترتيبات  إعداديتم 

 بما في ذلك اختيار المكان والزمان. 

لبريد االلكتروني لغالبية عدم توفر عناوين ا  -1
 المساهمين.

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

 وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

( من قانون  145يث يتم تطبيق المادة )حمطبق 
الشركات والتي تنص على أن يعلن عن الموعد  
المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في  
صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة على األقل وذلك قبل  

يوما من ذلك الموعد.    ينعشر  واحدمدة ال تزيد على  
واإلعالن لمرة واحدة في إحدى وسائل اإلعالم  

صوتية أو المرئية قبل ثالثة أيام على األكثر من  ال
 التاريخ المحدد لالجتماع.

           
 حقوق المساهمين :

 
 الحقوق العامة -أ

 السبب القاعدة

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

 من أسهم الشركة.  %20للمساهمين الذين يملكون 

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

 

مال الشركة ودفاترها  عطلب إجراء تدقيق على أ  – 12
 . من أسهم الشركة  %10للمساهمين الذين يملكون  ،

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

 
 
 
 
 

 : اإلفصاح والشفافية        

 السبب القاعدة

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

 المعلومات.

يتم اإلفصاح كامال من خالل هيئة األوراق المالية  
 والصحف ووسائل اإلعالم وبموجب أحكام القانون. 

 
 
 

تنفيذي أو غير  والسنة وتحديد فيما إذا كان العضأسماء أعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين خالل   -ب
 .تنفيذي ومستقل أو غير مستقل

 

 الصفة االعضاء
 تنفيذي/

 غير تنفيذي
 مستقل/

 غير مستقل

 غير مستقل  رئيس مجلس اإلدارة شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

 مستقلغير   نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة معشر لالستثمارات والتجارة

 غير مستقل  عضو  الشركة العربية الدولية للفنادق

 غير مستقل  عضو  الشركة العربية الدولية للفنادق

 غير مستقل  عضو  الشركة العربية الدولية للفنادق

 غير مستقل  عضو  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 غير مستقل  عضو  شركة البنك االهلي االردني 

 غير مستقل  عضو  االجواخ االردنيةشركه مصانع 



مستقلعضو شركة الموارد الصناعية االردنية
مستقلعضو شركة التعهدات والتجارة واالستشارات

مستقلعضو شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

مستقلعضو شركة مركز المستثمر األردني

مستقلغير عضو شاكر نديم يوسف المعشر

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

الصفةاالعضاء االعتباريين
/تنفيذي

غير تنفيذي
/لستقم

غير مستقل

غير مستقلرئيس مجلس اإلدارةالمعشر عيسى السيد  نديم يوسف 

غير مستقلرئيس مجلس اإلدارةنائب السيد عماد يوسف عيسى المعشر 

غير مستقلعضو معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان 

غير مستقلعضو السيد بسام فرح سليمان معايعة

غير مستقلتنفيذيالمدير العام  عضو/المهندس اسامة نقوال اسبير المدانات

غير مستقلعضو عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة  السيد على 

غير مستقلعضو الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان  

غير مستقلعضو محمد موسى  داود محمد عيسىالسيد 

غير مستقلعضو السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات 

مستقلعضو السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر 

مستقلعضو السيد سامح انطون خليل دبابنه 

مستقلعضو الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر  

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها. -د

المنصباالسم الرقم 

عاممدير مداناتالاسامة نقوال اسبير 1

المدير المالي محمد نائل احمد موسى شومان2

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

اسم العضو
 االدارة في  العضوية في مجلس 

العامة االخرى الشركات المساهمة

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

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

شركة مصانع االجواخ االردنية -1( مقاعد3) الدولية للفنادقالشركة العربية 

الشركة االردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري  -1شركة البنك االهلي االردني 



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

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

ال يوجدشركة الموارد الصناعية االردنية

ال يوجدشركة التعهدات والتجارة واالستشارات

الشركة العربية الدولية للفنادق -1شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

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

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

الممثلين

المعشرعيسى السيد  نديم يوسف 

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

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

البنك االهلي االردني -1معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان 

لصناعة االلبسة الجاهزةشركة الزي   -1السيد بسام فرح سليمان معايعة

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

ال يوجدالسيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة  

ال يوجدمحمد موسى  داود محمد عيسىالسيد 

السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات
شركة مصانع االجواخ االردنية -1
الشركة العربية الدولية للفنادق -2
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -3

ال يوجدالدكتور رمزي صالح عيسى المعشر

ال يوجدالسيد سامح انطون خليل دبابنه

ال يوجدنبيل يوسف المعشر ابراهيمالسيد 

الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان
شركة مصانع االجواخ االردنية -1
شركة مسافات للنقل المتخصص  -2
شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -3

شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة -1شاكر نديم يوسف المعشر

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.  -و

مسؤول قسم المساهمين  –جهاد يعقوب عطية      

اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. -ز

 لجنة التدقيق المالية  •

لجنة المكافآت والترشيحات •

إدارة المخاطرلجنة  •

 لجنة الحوكمة •



عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية. م رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذةاس -ح

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

الممثليناالعضاءاسم اللجنة
عدد 

المستقلين

مستقلالرئيس  /سامح انطون خليل دبابنه   شركة التعهدات والتجارة واالستثماراتالتدقيق

2 
اعضاء   4

شركة النبيل للتجارة وادارة  
 االستثمارات

مستقل المعشر يوسفابراهيم نبيل 

سمير عودة هللا دخل هللا علمات شركة مصانع االجواخ األردنية
غير 
مستقل

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
غير عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة يعل

مستقل

الترشيحات 
والمكافآت

اعضاء   3

مستقل/ الرئيس الدكتور رمزي صالح عيسى المعشرشركة الموارد الصناعية االردنية

مستقلخليل دبابنه  انطونسامح  شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات 2

محمد موسى محمد عيسىشركة البنك االهلي االردني 
غير 
مستقل

إدارة  
المخاطر

شركة النبيل للتجارة وادارة  
/ الرئيس           االستثمارات

مستقل المعشر يوسفابراهيم نبيل 

1 

اعضاء   3

بسام فرح سليمان معايعةالشركة العربية الدولية للفنادق
غير 
مستقل

السيد شاكر نديم المعشر
غير 
مستقل

نبذة تعريفية االسم 

السيد سامح انطون خليل دبابنه  
 ممثل 

شركة التعهدات والتجارة  
سي  واالستثمارات سي تي

 1968مواليد  –عضو 
 من الجنسية األردنية

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

مدير عام شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات

السيد سمير عودة هللا دخل       
 هللا علمات 

ممثل شركة مصانع االجواخ  
 األردنية 

  1942مواليد  -عضو 
 من الجنسية األردنية

، ومدير عام شةةةركة مصةةةانع االجواخ األردنية  1976بكالوريوس في المحاسةةةبة من الجامعة اللبنانية  
وعضةةو مجلس شةةركة االعمال السةةياحية وشةةركة الشةةواطئ ومركز المسةةتثمر    ولغاية تاريخه.  1976

 االردني
إدارة شةةةركة األعمال السةةةياحية ومجلس إدارة شةةةركة  ومجلس  خبرات اخرى مدقق حسةةةابات قانوني

عضةةةةو مجلس إدارة شةةةةركة االزدهار  الشةةةةواطئ للفنادق  ومجلس إدارة مركز المسةةةةتثمر األردني  و
 .لالستثمارات المتعددة

عبدالحافظ محمد  يالسيد عل
 القعيسي الشوابكة

ممثل المؤسسة العامة للضمان  
 االجتماعي 

 1961مواليد  – عضو 
 الجنسية االردنية من 

مةدير فرع ، خبير تةأمينةات اجتمةاعيةة ، خبير   –، مةدير إدارة  2000عةام بكةالوريوس إدارة اعمةال 
، عضةو مجلس إدارة الشةركة الدولية للفنادق    2017-2016عطاءات مؤسةسةة الضةمان االجتماعي للعام 

 .1987 – 1985التجارية لالعوام  ر، مدير إداري لشركة الحبتو 2018-3-21اعتبارا من 

نبيل يوسف المعشر   ابراهيمالسيد 
ممثل شركة النبيل للتجارة وإدارة  

 االستثمارات 
 1979مواليد  -عضو 

 من الجنسية األردنية

 ست شيكاغو.ثونور ، جامعة  2001بكالوريوس اقتصاد 
ولتاريخه ، مدير دائرة االبحاث   2013مدير عام شةةةةةركة شةةةةةجرة التين للمطاعم السةةةةةياحية  الخبرات:

، محلل مالي في شركة ارنست ويونغ لالستثمار    2013-2008والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق 
الشةةةركة  العربية  2005-2003، مدير دائرة االبحاث والتطوير   2008-2005العقاري دبي االمارات 

 الدولية للفنادق.





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

المساهمة العامة المحدودة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية

     دةــوحـمـال ةـيـالـمـم الـوائـقـال     

 2019ون األول ـانـك 31   



 

 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  قوائم الماليةمن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

  قائمة المركز المالي

 2019 كانون األول 31كما في 

 

 2018  2019 إيضاحات الموجودات

 دينـــار  دينـــار  

     -موجودات غير متداولة 

 55ر698ر325  55ر305ر639 6 ممتلكات ومعدات

 1ر523ر038  1ر523ر038 8 استثمارات عقارية

 40ر609  - 9 استثمارات في شركة حليفة

 3ر864ر045  3ر430ر460 10 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 500ر000  500ر000 7 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 61ر626ر017  60ر759ر137  

     -موجودات متداولة 

 345ر331  333ر351  مخزون

 441ر647  705ر559 11 ذمم مدينة

 471ر146  732ر958 12  أرصدة مدينة أخرى

 17ر417  50ر835  شيكات برسم التحصيل

 230ر921  646ر437 22  وكنقد وودائع لدى البن

 1ر506ر462  2ر469ر140  

 63ر132ر479  63ر228ر277   مجموع الموجودات

     

     حقوق الملكية والمطلوبات

     -حقوق الملكية 

 43ر200ر000  43ر200ر000 13 رأس المال المدفوع

 10ر800ر000  10ر800ر000 14  احتياطي اجباري

 (629ر591)  (1ر176ر475) 10 احتياطي القيمة العادلة

 1ر778ر588  1ر184ر242  األرباح المدورة

 55ر148ر997  54ر007ر767  مجموع حقوق الملكية

     

     -مطلوبات غير متداولة 

 2ر464ر083  2ر546ر523 15  قروض طويلة األجل

     -مطلوبات متداولة 

 290ر368  353ر290 22و16 بنوك دائنة

 2ر444ر533  4ر171ر938 15 طويلة األجل تستحق الدفع خالل عامأقساط قروض 

 774ر251  866ر310  ذمم دائنة

 1ر946ر329  1ر187ر325 17  أرصدة دائنة أخرى

 63ر918  95ر124 23 مخصص ضريبة دخل

 5ر519ر399  6ر673ر987  

 7ر983ر482  9ر220ر510    مجموع المطلوبات 

 63ر132ر479  63ر228ر277  باتمجموع حقوق الملكية والمطلو



 

  قوائم الماليةمن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

 األرباح والخسائر  قائمة

 2019 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

 

 

 2018  2019 إيضاحات 

 دينـــار  دينـــار  
     

 11ر233ر953  11ر021ر879  إيرادات تشغيل فندق الشيراتون عمان

 (8ر419ر891)  (8ر234ر208)  تكلفة تشغيل فندق الشيراتون عمان

 (1ر551ر079)  (1ر558ر435)  استهالك ممتلكات ومعدات

 1ر262ر983  1ر229ر236  الربح االجمالي من تشغيل الفندق

     

 43ر314  36ر888 19 إيرادات أخرى

 (14ر325)  (8ر664)   استهالكات

 (202ر546)  (274ر619)  تكاليف تمويل

 (710ر919)  (736ر951) 20 مصاريف إدارية

 (25ر744)  (40ر609) 9 حصة الشركة من خسائر شركة حليفة

 146ر087  380ر370  عوائد توزيعات أرباح

 498ر850  585ر651  ربح السنة قبل ضريبة الدخل

     

 (119ر871)  (99ر997) 23 ضريبة دخل 

 378ر979  485ر654   ربح السنة

     

 دينـار فلـس/  دينـار فلـس/  

 0088/0  011/0 21  السنة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح

 



 

  قوائم الماليةمن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

  قائمة الدخل الشامل

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 

  2019  2018 

 دينـــار  دينـــار  
     

 378ر979  485ر654  ربح السنة

     

 يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى التي ال يتم تصنيفها 

 إلى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة   

    

 (49ر276)  (546ر884)  صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

 329ر703  (61ر230)  ةالدخل الشامل للسن)الخسارة( مجموع 

 



 

  قوائم الماليةمن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة

  2019 كانون األول 31 للسنة المنتهية في

 

 

 

 رأس المـال

 المدفــوع

احتيــاطي 

 إجبـــاري

 احتياطي

 القيمة العادلة

األربـــاح 

 ــوعالمجم *المـــدورة

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار - 2019

      

 55ر148ر997 1ر778ر588 (629ر591) 10ر800ر000 43ر200ر000 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 (61ر230) 485ر654 (546ر884) - - للسنة ةالشامل الخسارةمجموع 

 (1ر080ر000) (1ر080ر000) - - - (18أرباح موزعة )إيضاح 

 54ر007ر767 1ر184ر242 (1ر176ر475) 10ر800ر000 43ر200ر000 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

      

2018 -      

      

 56ر979ر294 3ر559ر609 (580ر315) 10ر800ر000 43ر200ر000 2018الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 329ر703 378ر979 (49ر276) - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 (2ر160ر000) (2ر160ر000) - - - أرباح موزعة

 55ر148ر997 1ر778ر588 (629ر591) 10ر800ر000 43ر200ر000 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

 

القيمررة  تيرراطيالحدورة والرر ي يمثررل الرصرريد السررال  مررن األربرراح المرر( 629ر591: 2018)دينررار  1ر176ر475 رف بمبلرر صرريحظررر الت *

 .2019كانون األول  31العادلة كما في 



 

  قوائم الماليةمن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

 التدفقات النقدية  قائمة

 2019 كانون األول 31 للسنة المنتهية في
 

 2018  2019 إيضاحات 

 دينــــار  دينـــــار  األنشطة التشغيلية
     

 498ر850  585ر651  ة قبل الضريبةربح السن
     

     -تعديالت 

 1ر565ر404  1ر567ر099 6 استهالكات
 202ر546  274ر619  تكاليف تمويل
 (35ر224)  (28ر135)  إيرادات فوائد

 (2ر670)  4ر776 11 خسائر ائتمانية متوقعة)وفر( مخصص 
 (146ر087)  (380ر370)  عوائد توزيعات أرباح

 25ر744  40ر609 9 شركة من خسائر شركة حليفةحصة ال
 -  (8ر753)  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

     
     -تغيرات رأس المال العامل 

 58ر744  11ر980  مخزون
 52ر629  (302ر106)  ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل

 (152ر951)  4ر854  أرصدة مدينة أخرى
 (730ر550)  92ر059  ذمم دائنة

 48ر974  (140ر026)  أرصدة دائنة أخرى
 (255ر631)  (68ر791) 23 ضريبة دخل مدفوعة

 1ر129ر778  1ر653ر466  صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

     
     األنشطة االستثمارية

     
 (1ر025ر931)  (1ر807ر200) 6 شراء ممتلكات ومعدات

 -  22ر562  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
 -  (113ر299)  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 35ر224  28ر135  فوائد مقبوضة
 146ر087  113ر704  عوائد توزيعات أرباح مقبوضة

 (844ر620)  (1ر756ر098)  األنشطة االستثمارية صافي التدفق النقدي المستخدم في

     
     التمويليةاألنشطة 

     
 (929ر230)  (2ر448ر950)  المسدد من القروض

 2ر160ر000  4ر258ر795  المتحصل من القروض
 (2ر160ر000)  (1ر080ر000)  أرباح موزعة 

 (202ر546)  (274ر619)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (1ر131ر776)  455ر226  األنشطة التمويلية (المستخدم فيمن )صافي التدفق النقدي 

 (846ر618)  352ر594  في النقد وما في حكمه )النقص(الزيادة 

 787ر171  (59ر447)  النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

 (59ر447)  293ر147 22 النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة
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 معلومـات عامـة (1)

 
همة العامة المحدودة كخلف قانوني إلندماج شركة المجموعة الدولية التحاد تأسست الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المسا

ومن ثم تم  1998آب  1المسؤولية اعتباراً من الفنادق المساهمة العامة المحدودة وشركة التنمية للسياحة والتجارة المحدودة 
دينار مقسم إلى  43ر200ر000رأس مال الشركة   بل.  ة المسؤوليةاالندماج مع شركة السعد للمشاريع السياحية والتجارية محدود

 الواحد.للسهم سهم بقيمة اسمية دينار  43ر200ر000
 

من غايات الشركة انشاء وبناء وبيع وشراء واستئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والمسارح واحواض السباحة واالسواق التجارية 
 .سواء لحسابها الخاص أو للغير

 
بالتوقيع على اتفاقية ادارة فندق شيراتون عمان  (Sheraton Overseas Management Corporation)قامت الشركة وشركة 

ً بعد تاريخ االفتتاح الرسمي للفندق وال ي تم في 1995نيسان  4في تاريخ  ، ه ا ويسري مفعول ه ه االتفاقية لمدة عشرون عاما

 .2001نهاية عام 
 

  .2001تموز  1من  غرفة وجناح وتم تشغيله ابتداءً  267الفندق من تمتلك الشركة فندق شيراتون عمان، ويتألف 
 

موافقة الهيئة  قوائموتتطل  ه ه ال ،2019شباط  10 بتاريخمن قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة  المالية قوائمتم إقرار ال
 العامة للمساهمين.

 

 

  أسس إعداد القوائم المالية (2)
 

والتي اآلخر  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملوفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية تم إعداد القوائم المالية 
 المالية.تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم 

 
 تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

 .للشركةلمالية وال ي يمثل العملة الرئيسية إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم ا
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية (3)

 

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

 :2019كانون الثاني  1تعديالت التالية اعتباراً من قامت بتطبيق ال الشركة، باستثناء أن 2018األول 

 

 ( "االيجارات"16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

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

( "تجديد ما إذا كان الترتي  يحتوي على عقد ايجار" وتفسيرات لجنة تفسير 4ولية رقم )لجنة تفسير معايير التقارير المالية الد

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

العتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. ويتطل  المعيار من القانونية لعقود التأجير". يحدد المعيار المبادئ المتعلقة با

 المستأجرين االعتراف بمعظم عقود اإليجار وفقًا لنموذج موحد يؤثر على قائمة المركز المالي.

 

رنة مع ( لم يتغير إلى حد كبير بالمقا16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموج  معيار التقارير المالية الدولي رقم )

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

( 16معيار التقارير المالية الدولي رقم ) يؤثر تطبيق(. وبالتالي، لم 17مبادئ مماثلة لتلك التي في معيار محاسبة الدولي رقم )

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

ة والتي تسمح بتطبيق ، وبناًء عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة. قررت استخدام طريقة االنتقال العملي2019الثاني 

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

إليجار أيًضا استخدام اإلعفاءات المتعلقة باالعتراف بعقود االشركة ( في تاريخ التطبيق. قررت 4التقارير المالية الدولية رقم )

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

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

 

 .ي حيث ان ه ه العقود قصيرة األجل وال تحتوي على خيار الشراءقائمة المركز الماللم ينتج أي أثر عن تطبيق المعيار على 

 

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

 

التي تأثر على يوضح ه ا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة و

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

( وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة. يج  على المنشأة 12الدولي رقم )

 ج  اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى. تحديد ما إذا كان ي

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق ه ه التعديالت على القوائم المالية للشركة.

 

 ذي مؤشرات سلبية  تعويض (: ميزات الدفع المسبق مع9تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 

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

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

( وان يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناس  ل لك التصنيف. SPPIقدية التعاقدية العمل وتحليل التدفقات الن

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

عن الطرف ال ي يدفع أو يتلقى تعويضا بسب  اإللغاء المبكر  أو الظرف ال ي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر

 للعقد.

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق ه ه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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(: بيع أو تحويل الموجودات بين 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10الدولي رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 

 لمستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركةا

 

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

ستثمار في شركة حليفة أو السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى ا

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

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

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

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

 

، ولكن يج  على الشركة التي تطبق ىتطبيق ه ه التعديالت إلى أجل غير مسم المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ قام

 ان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.والتعديالت في وقت مبكر 

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق ه ه التعديالت على القوائم المالية للشركة.

 

 أو تسويتها(: تعديل الخطة أو تقليصها 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

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

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

 االعتبار تأثير سقف األصل. يتم إثبات ه ا المبل  في قائمة االرباح أو الخسائر. األخ  بعين

 

ثم يتم تحديد االثر على سقف األصل بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها. يتم إثبات أي تغيير، باستثناء المبال  ضمن صافي 

 الفائدة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر.

 

 يق ه ه التعديالت على القوائم المالية للشركة.لم ينتج أي أثر عن تطب

 

 (: االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

كات الحليفة ( على االستثمارات طويلة األجل في الشر9توضح التعديالت أن الشركة تطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

والمشاريع المشتركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل، من حيث الجوهر، جزءاً من صافي االستثمار في 

الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. يعتبر ه ا التعديل مناس  حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع 

 ( ينطبق على ه ه االستثمارات طويلة االجل.9المالية الدولي رقم )في معيار التقارير 

 

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

لى صافي االستثمار في الشركة والمشاريع المشتركة، أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار، كتعديالت ع

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

 والمشاريع المشتركة.

 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق ه ه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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 استخدام التقديرات (4)

 

القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبال   الشركةن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطل  من إدارة إ

الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن ه ه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات 

القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبال  وأوقات التدفقات  الشركةمن إدارة والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطل  

النقدية المستقبلية الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات الم كورة مبنية بالضرورة على 

ج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائ

 التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

 

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

 

ئر االئتمانية المتوقعة على ال مم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من ال مم المدينة: يتم مراجعة مخصص الخسا -

المدينة ضمن أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة الشركة لتقدير المخصص الواج  تكوينه بموج  متطلبات المعايير 

 الدولية لتقارير المالية.
 

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

 المحاسبية ويتم احتساب مخصص الضريبة الالزم.
 

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

م أخ  خسارة التدني )إن المستقبل، ويتاعتماداً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار االنتاجية المتوقعة في 

 وجدت( إلى قائمة الدخل.
 

مخصصات قضائية: لمواجهة أية التزامات قضائية يتم أخ  مخصصات له ه االلتزامات استناداً لرأي المستشار القانوني  -

 في الشركة.

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (5)

 

 ممتلكات ومعدات 

 

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

 

 يحس  االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة باستخدام طريقة القسط الثابت وبنس  سنوية كالتالي:

 

  ٪ 

   

 1ر5  مبنى الفندق

 20 – 6  أجهزة وآالت ومعدات

 8  أثاث ومفروشات

 15  سيارات

 

يتم مراجعة قيم الممتلكات والمعدات من حيث االنخفاض في قيمتها عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 

ة عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية.  يتم إعادة إدراج الموجودات بالقيمة القابلة لالسترداد في الحاالت التي تكون القيمة الدفتري

 القابلة لالسترداد.أعلى من القيمة 
 

يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته، كما يتم شط  المبال  

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

 المعدات. يتم اثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروف.و
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 استثمارات عقارية 
 

تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ويتم استهالك االستثمارات العقارية )بإستثناء األراضي( عندما 

 مر االنتاجي المتوقع لها. تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت وعلى مدى الع
 

 النقد وما في حكمه 
 

فإن النقد وما في حكمه يشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل  النقدية،لغرض قائمة التدفقات 

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

 ذمم مدينة
 

مم المدينة بمبل  الفاتورة االصلية مخصوماً منها مخصص خسارة االئتمان المتوقعة. تستخدم الشركة اسلوباً مبسطاً يتم اثبات ال 

 (.9في حساب خسارة االئتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 مخزون
 

 متوسط المرجح او صافي القيمة البيعية ايهما اقل.طريقة ال باستخداميتم تسعير المخزون بسعر الكلفة 
 

 استثمارات في شركات حليفة 
 

فيها تأثيراً فعاال على القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية  الشركةالشركات الحليفة هي تلك الشركات التي يمارس 

٪ من حقوق التصويت، وتظهر االستثمارات في 50٪ الـى 20نسبة تتراوح بين  الشركةعليها( والتي تمتلك  الشركة)وال يسيطر 

 الشركات الحليفة وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
 

في  الشركةيتم استبعاد االيرادات والمصروفات الناتجة عن المعامالت فيما بين الشركة والشركات الحليفة وحس  نسبة مساهمة 

 ه ه الشركات.
 
 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

وفقاً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل  الشركةلموجودات المالية التي تهدف إدارة هي ا

 بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
 

ً اليها مصاريف االقتناء، وتطفأ ا لعالوة / الخصم باستخدام طريقة الفائدة يتـم اثبات ه ه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافا

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

 او جزء منه، ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.
 

ات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحاليرة للتردفقات النقديرة المتوقعرة المخصرومة يمثل مبل  التدني في قيمة ه ه الموجود

 بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 ويل.تمثل ه ه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الط

ً بالقيمة العادلـة، ويظهر  ً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا يتم اثبات ه ه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا

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

الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع ه ه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر  بنود

الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل  وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى 

 خالل قائمة الدخل . االرباح والخسائر المدورة وليس من

 قياس القيمة العادلة 
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 المالية.بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ القوائم  الشركةتقوم 
 

إلتزام في معاملة منظمة بين  تمثل القيمة العادلة السعر ال ي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو ال ي سيتم دفعه لتسوية

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
 

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

وجودات أو المطلوبات. تحتاج الشركة والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للم

 المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
 

بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير  الشركةتقوم 

 ي السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين ف
 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخ  بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من 

 خالل استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.
 

باستخدام أسالي  تقييم مالئمة وتتناس  مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام  لشركةاتقوم 

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

تم  المالية أوام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخد

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

 ككل:
 

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

تقنيات تقييم تأخ  في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر  المستوى الثاني: 

 أو غير مباشر.
 

يست مبنية على معلومات في تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ل المستوى الثالث: 

 السوق يمكن مالحظتها.
 

بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم  الشركةتقوم 

 كل فترة مالية.التصنيفات )بناًء على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
 

بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حس  طبيعتها ومخاطر الموجودات أو  الشركةلغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم 

 المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
 

 ذمم دائنة ومستحقات
 

مستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل يتم اثبات المطلوبات للمبال  المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات ال

 المورد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخصصات 
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التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وأن تسديد االلتزامات محتمل  الشركةيتم إثبات المخصصات عندما يكون على 

 ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
 

 القروض والبنوك الدائنة 
 

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

 معلومات القطاعات
 

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

 عمال أخرى.أتعلقة بقطاعات عن تلك الم
 

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

 بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.
 

واستثمارات في موجودات ان إيرادات ومصاريف فندق شيراتون عمفي مثل تت ةاقتصادي اتقطاعثالث يتكون من  الشركةإن نشاط 

 .مالية واستثمارات عقارية
 

 تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف
 

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

يراد عند تأدية التزام األداء. حيث يتم االعتراف بااليرادات عند بيع توزيع الثمن على التزام األداء في العقد، واالعتراف باال

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

 يتم اثبات ايرادات تشغيل الفندق عند تقديم الخدمات او بيع الطعام والشراب للعمالء.
 

 قا لمبدأ االستحقاق.يتم اثبات اإليرادات األخرى وف
 

 يتم االعتراف بالمصاريف على اساس مبدأ االستحقاق.
 

 العمالت األجنبية 
 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة، بأسعار الصرف السائدة في تراريخ إجرراء المعرامالت. كمرا يعراد تحويرل 
لة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة فري تراريخ قائمرة المركرز المرالي إلرى الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسج

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

 ضريبة الدخل
 

ً لقانون ضريبة الدخل  بأخ  مخصص لضريبة الدخل الشركة تقوم ً لمعيار ، هاشميةالمعمول به في المملكة األردنية الوفقا وفقا

( حيث ينص ه ا المعيار على تسجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفرق ما بين القيمة المحاسبية 12المحاسبة الدولي رقم )

 والضريبية للموجودات والمطلوبات.
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 معداتممتلكات و (6)

 2019 

  وعمشر  أثـــــاث أجهزة وآالت مبنى فنــدق أرض فنـدق أراضي ومشاريع 

 المجمــوع الطاقة سيـارات ومفروشـات ومعـــدات شيراتون عمان *شيراتون عمان قيد التنفيــ  

 دينــــار دينـــار دينـــار  دينــــار دينــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار -التكلفـــة 

         

 78ر361ر631 3ر996ر535 150ر218 6ر746ر539 6ر561ر528 50ر566ر031 6ر531ر407 3ر809ر058 2019كما في أول كانون الثاني 

 1ر807ر200 308ر031 - 209ر900 273ر109 1ر016ر160 - - إضافات

 (618ر978) (618ر978) - - - - - - المسترد من المقاولين

 (164ر076) - - - (164ر076) - - - استبعادات

 79ر385ر462 3ر685ر588 150ر218 6ر956ر439 6ر670ر561 51ر582ر191 6ر531ر407 3ر809ر058 2019كانون األول  31كما في 

         

         –االستهالك 

         

 22ر662ر991 181ر740 121ر265 5ر516ر511 4ر847ر164 11ر996ر311 - - 2019كما في أول كانون الثاني 

 1ر567ر099 180ر933 13ر575 246ر639 367ر462 758ر490 - - استهالكات السنة

 (150ر267) - - - (150ر267) - - - استبعادات

 24ر079ر823 362ر673 134ر840 5ر763ر150 5ر064ر359 12ر754ر801 - - 2019كانون األول  31كما في 

         

         صافي القيمة الدفترية:

 55ر305ر639 3ر322ر915 15ر378 1ر193ر289 1ر606ر202 38ر827ر390 6ر531ر407 3ر809ر058 2019كانون األول  31كما في 

 

 (.15ارض الفندق محل رهن عقاري من الدرجة األولى )إيضاح   * 
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 2018 

  مشروع  أثـــــاث أجهزة وآالت مبنى فنــدق أرض فنـدق أراضي ومشاريع 

 وعالمجمــ الطاقة سيـارات ومفروشـات ومعـــدات شيراتون عمان شيراتون عمان قيد التنفيــ  

 دينــــار دينـــار دينـــار  دينــــار دينــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار -التكلفـــة 

         

 77ر335ر385 3ر634ر782 150ر218 6ر557ر426 6ر490ر216 50ر162ر278 6ر531ر407 3ر809ر058 2018كما في أول كانون الثاني 

 1ر025ر931 361ر753 - 189ر113 71ر312 403ر753 - - إضافات

 78ر361ر316 3ر996ر535 150ر218 6ر746ر539 6ر561ر528 50ر566ر031 6ر531ر407 3ر809ر058 2018كانون األول  31كما في 

         

         –االستهالك 

         

 21ر097ر587 - 102ر463 5ر279ر074 4ر472ر173 11ر243ر877 - - 2018كما في أول كانون الثاني 

 1ر565ر404 181ر740 18ر802 237ر437 374ر991 752ر434 - - تهالكات السنةاس

 22ر662ر991 181ر740 121ر265 5ر516ر511 4ر847ر164 11ر996ر311 - - 2018كانون األول  31كما في 

         

         صافي القيمة الدفترية:

 55ر698ر325 3ر814ر795 28ر953 1ر230ر028 1ر714ر364 38ر569ر720 6ر531ر407 3ر809ر058 2018كانون األول  31كما في 
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 موجودات مالية بالكلفة المطفأة (7)
 

سند من سندات إسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق )شركة  500بشراء  2017قامت الشركة خالل شهر كانون الثاني 

كل ستة أشهر من كل عام. وتستحق السندات بدفعة واحدة ٪ تستحق 5ر5دينار بسعر فائدة مقداره  500ر000شقيقة( بقيمة 

 .2022كانون الثاني  22بتاريخ 

 

 استثمارات عقارية  (8)
 

 .أعلى من التكلفةالقيمة السوقية له ه األراضي كانت تظهر بالكلفة و أراضيتمثل االستثمارات العقارية 
 
 

 حليفةة استثمارات في شرك (9)
 

من رأسمال ستوديو التصاميم الداخلية محدودة المسؤولية  ٪25بما نسبته  الشركةوع من مساهمة د الجزء المدفيمثل ه ا البن

حصة بقيمة اسمية دينار للحصة الواحدة. ومن غاياتها القيام  200ر000دينار مقسم إلى  200ر000والبال  المسجلة في األردن 

  الداخلية. الهندسيةبأعمال التصاميم 
 

 استثمارات في شركات حليفة:فيما يلي الحركة على 

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 66ر353  40ر609 الرصيد كما في أول كانون الثاني

 (25ر744)  (40ر609) حليفة ةخسائر شركحصة الشركة من 

 40ر609  - كانون األول  31الرصيد كما في 

 

 استثمار الشركة في شركة ستوديو التصاميم الداخلية محدودة المسؤولية: توضح الجداول التالية ملخص المعلومات المالية حول
 

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 27ر582  14ر553 موجودات غير متداولة

 415ر054  310ر897 موجودات متداولة

 (280ر182)  (376ر334) مطلوبات متداولة

 162ر454  (50ر884) حقوق الملكية

    

 ٪25  ٪25  الملكية نسبة

 40ر609  - االستثمار قيمة
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 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 449ر385  371ر959 إيرادات

 (552ر361)  (583ر923) مصاريف

 (102ر976)  (211ر964) (السنة )خسائر

    

 (25ر744)  (40ر609) الشركة الحليفة خسائر حصة الشركة من

 

 

 خر ل اآليمة العادلة من خالل الدخل الشامجودات مالية بالقمو (10)

 2019  2018 

 دينـــار  دينـــار 
    

 1ر527ر139  1ر386ر684 أسهم شركات مدرجةاستثمارات في 

 2ر336ر906  2ر043ر776 أسهم شركات غير مدرجةاستثمارات في 

 3ر864ر045  3ر430ر460 

 

 القيمة العادلة: اطياحتيفيما يلي ملخص الحركة على 

 

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 (580ر315)  (629ر591) الرصيد كما في أول كانون الثاني

 (49ر276)  (546ر884) التغير في القيمة العادلة

 (629ر591)  (1ر176ر475) كانون األول 31الرصيد كما في 

 

 

 ذمم مدينة (11)

 2019  2018 

 دينـــــار  ردينـــــا 
    

 453ر473  722ر161 ذمم مدينة

 (11ر826)  (16ر602) خسائر ائتمانية متوقعةينزل: مخصص 

 441ر647  705ر559 

 

 

 دينار 11ر826مقابل  2019كانون األول  31دينار كما في  16ر602 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بل  اجمالي قيمة

 .2018كانون األول  31كما في 
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 :خسائر ائتمانية متوقعةفيما يلي الحركة على مخصص 
 
 2019  2018 

 دينـــار  دينـــار 
    

 14ر496  11ر826 رصيد بداية السنة

 (2ر670)  4ر776 المخصص للسنة

 11ر826  16ر602 رصيد نهاية السنة

 

 كانون األول: 31كما في ر ائتمانية متوقعة خسائمخصص  بعد تخفيض تحصيلها فيما يلي جدول أعمار ال مم غير المشكوك في
 
ال مم غير  

المستحقة وغير 

المشكوك في 

 تحصيلها

  ال مم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها 

  

1 -30 

  يــوم

31 – 60 

  يــوم

61 – 90 

  يــوم

91 -120 

  يــوم

 120أكثر من 

 المجموع  يــوم

 دينـــار  دينــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار 
              

264ر516  77ر126 2019  705ر559  22ر421  52ر954  116ر808  171ر734  

188ر148  47ر831 2018  441ر647  9ر414  29ر602  35ر861  130ر791  
 

 .ال ممحصول على ضمانات مقابل ه ه بال الشركة. ال تقوم في تحصيلها بالكاملتحصيل ال مم غير المشكوك  الشركةإدارة  تتوقع

 

 

 أرصدة مدينة أخرى (12)

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 -  266ر666 أرباح أسهم مستحقة القبض

 96ر307  151ر076 مصاريف مدفوعة مقدما

 11ر458  11ر458 فوائد مدينة مستحقة

 142ر906  142ر906 تأمينات مستردة

 77ر730  26ر318 دفعات مقدمة

 104ر298  2ر507 ذمم موظفين

 28ر241  123ر419 أمانات صيانة المحطة

 10ر206  8ر608 أخرى 

 471ر146  732ر958 

 

 

 المدفوع رأس المال (13)

 

 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد. 43ر200ر000دينار مقسم إلى  43ر200ر000يبل  رأس المال المكتت  به والمدفوع 
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 إجباري احتياطي (41)

 

٪ عن صافي ربح السنة القابل للتوزيع 10يقتطع االحتياطي االجباري عن األرباح وفقاً ألحكام قانون الشركات األردني وبمعدل 

استناداً الى ذلك  الشركةبل  رصيد االحتياطي االجباري ربع رأسمال  إذاإيقاف ه ا التحويل السنوي  للشركةقبل الضريبة. ويمكن 

 ل  الى االحتياطي االجباري. بتحويل أي معدم  الشركةقررت فقد 

 

 

 قروض (15)

 

 تم تصنيف ه ه القروض حس  تاريخ استحقاقها كما يلي:

 

 أقســـاط 

 قروض طويلة

 األجل تستحق

  الدفع خالل سنة

 أقســـاط

 قروض طويلة

 المجمـــوع  االجـــــل

 دينـــــار  دينــــار  دينـــــار 
      

 6ر718ر461  2ر546ر523  4ر171ر938 2019

      

 4ر908ر616  2ر464ر083  2ر444ر533 2018

 

 تم الحصول على جميع القروض من البنك االهلي االردني وفيما يلي تفاصيل ه ه القروض:

 

 (1قرض رقم )
 

ألردنري حيرث منحرت الشرركة بموجبهرا بالتوقيع على اتفاقية قرض مع البنك األهلري ا 2016تشرين الثاني  5قامت الشركة بتاريخ 

٪ سرنوياً علرى أسراس الرصريد اليرومي المسرتغل. يسردد القررض 4دينار أردني بسعر فائدة ثابتة  4ر000ر000قرض طاقة بسقف 

أيرار  1، ويستحق القسرط األخيرر بتراريخ 2016تشرين الثاني  1قسط نصف سنوي حيث يستحق القسط األول بتاريخ  18بموج  

 .2019كانون األول  31دينار كما في  2ر414ر082د القرض . بل  رصي2025

 

 (2قرض رقم )
 

 بسررقف الشررركةقرررض مررع البنررك األهلرري األردنرري حيررث منحررت  اتفاقيررةبررالتوقيع علررى  2018 أيلررول 19بترراريخ  الشررركةقامررت 

ً  ٪5ر125بسعر فائردة  دوالر أمريكي 2ر000ر000 ت الشرركة خرالل عرام ثرم قامر علرى أسراس الرصريد اليرومي المسرتغل. سرنويا

علررى أسرراس الرصرريد اليررومي سررنوياً  %4ر75دوالر امريكرري بسررعر فائرردة  3ر000ر000بزيررادة سررقف القرررض ليصرربح  2019

 ويسررتحق القسررط، 2019 كررانون األول 18سررتحق القسررط األول بترراريخ احيررث  شررهريقسررط  24د القرررض بموجرر  يسرردالمسررتغل 

 .2019كانون األول  31دينار كما في  1ر464ر379رصيد القرض بل   .2021 تشرين الثاني 18األخير بتاريخ 

 

 (3قرض رقم )
 

بالتوقيع على اتفاقية قرض مع البنك األهلي األردني حيث منحت الشركة قرض دوار بمبلر   2012اذار  31قامت الشركة بتاريخ 

المسرتغل القررض رصريد غل. يسردد سرنوياً علرى أسراس الرصريد اليرومي المسرت ⸓4ر75دوالر امريكي بسعر فائردة  4ر000ر000

. 2020تشررين الثراني  21، ويسرتحق القسرط األخيرر بتراريخ 2020شرباط  20ويستحق القسط األول بتاريخ  أقساط خمس بموج 

 .2019كانون األول  31كما في  دينار 2ر840ر000بل  رصيد القرض 
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 إن مبل  الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض هي كما يلي:
 

 دينــــار  ــــةالسن 
    

 4ر171ر938  2020 

 2ر546ر523  وبعد 2021 

 6ر718ر461   
 

 ورهن عقاري من الدرجة األولى على أرض فندق شيراتون عمان.الشركة وه ا وقد تم منح القروض أعاله بكفالة 

 
 

 بنوك دائنة (16)
 

تسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك األهلي األردني بسقف من ال دينار 353ر290والبالغة يشمل ه ا البند المبال  المستغلة 

٪. إن التسهيالت ممنوحة بضمان رهن عقاري من الدرجة 8ر625دينار بفائدة وعمولة سنوية بنسبة  1ر500ر000مقداره 

 األولى على أرض فندق شيراتون عمان.

 
 

 أرصدة دائنة أخرى (17)

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 1ر045ر854  446ر460 مصاريف مستحقة

 168ر561  182ر190 أمانات ضريبة المبيعات

 135ر975  141ر216 ايرادات مؤجلة

 41ر600  39ر000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 378ر727  351ر171 أرباح أسهم غير مدفوعة

 175ر612  27ر288 أخرى

 1ر946ر329  1ر187ر325 

 

 

 أرباح موزعة (18)
 

دينار كأرباح على  1ر080ر000بتوزيع مبل   2019نيسان  30المنعقد بتاريخ  وافقت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها

 .2018وذلك عن نتائج أعمال  2018عن عام  من رأس المال المدفوع ٪2ر5المساهمين بنسبة 

 

 

 إيرادات اخرى  (19)

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 35ر224  28ر135 ايرادات فوائد بنكية

 8ر090  8ر753 إيرادات أخرى

 43ر314  36ر888 
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 مصاريف إدارية  (20)

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 232ر920  265ر620 روات  وأجور ومنافع أخرى للموظفين

 50ر000  50ر000 (24)إيضاح  مكافآت

 11ر425  11ر952 مصاريف الضمان االجتماعي

 129ر200  125ر400 (24)إيضاح  تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 8ر122  8ر508 أتعاب مهنية واستشارات

 61ر031  64ر368 مصاريف تأمين

 3ر064  5ر416 مصاريف صيانة

 30ر000  30ر000 إيجارات

 94ر108  97ر042 رسوم حكومية

 8ر483  7ر317 كهرباء ومياه وهاتف

 22ر600  10ر800 رعاتتب

 28ر200  29ر288 ضرائ  مدفوعة وغرامات ضريبة دخل

 18ر294  19ر673 مخصص نهاية الخدمة

 13ر373  11ر567 أخرى

 710ر919  736ر951 

 

 حصة السهم من ربح السنة (21)

 2019  2018 
 

 دينـــــار  دينـــــار

    الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
    

 378ر979  485ر654 السنة )دينار(ربح 

 43ر200ر000  43ر200ر000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(

    

 0088/0  011/0 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 

 إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.
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 ما في حكمهالنقد و (22)
 

 المالي:قائمة المركز في قائمة التدفقات النقدية على األرصدة التالية المدرجة في  الظاهرالنقد وما في حكمه يشمل 
 

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 230ر921  445ر902 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 -  200ر535 ودائع قصيرة األجل*

 (290ر368)  (353ر290) بنوك دائنة

 (59ر447)  293ر147 

 

 معدل تحمل والتي أشهر وثالثة يوم بين ما تتراوح لفترات األردني بالدينار البنوك لدى ودائع األجل قصيرة الودائع تمثل*     
 ٪.3 فائدة سعر

 

 ضريبة الدخل (23)

 

 2014( لسنة 34وفقأ لقانون ضريبة الدخل رقم ) 2019كانون األول  31تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 
كانون األول  31. وتم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 2018( لسنة 38المعدل بقانون ضريبة الدخل رقم )

 .2014( لسنة 34وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ) 2018
 

 .2018ل حتى عام حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخ

 إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 

    

 199ر678  63ر918 رصيد بداية السنة

 (255ر631)  (68ر791) ضريبة الدخل المدفوعة

 100ر223  88ر511 ضريبة الدخل المستحقة للسنة

 19ر648  7ر060 ضريبة دخل عن سنوات سابقة

 -  4ر426 ضريبة المساهمة الوطنية 

 63ر918  95ر124 رصيد نهاية السنة

 :2019وفيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي لعام 

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 498ر850  585ر651 الربح المحاسبي

 (278ر348)  (452ر770) يطرح: ايرادات غير خاضعة للضريبة

 280ر616  309ر675 يضاف: مصاريف غير مقبولة

    

 501ر118  442ر556 الربح الضريبي

 100ر223  88ر511 ضريبة الدخل للسنة

    

 ٪20  ٪20 نسبة ضريبة الدخل الفعلية

 ٪20  ٪20 نسبة ضريبة الدخل القانونية
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 ذات عالقة جهاتالمعامالت مع  (24)
 

يتم  .أعضاء مجلس اإلدارةواالدارة التنفي ية العليا للشركة و والمساهمين الرئيسيين األردني نك األهليذات عالقة الب جهاتتمثل 
 .الشركةاعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة به ه المعامالت من قبل إدارة 

 
 كما يلي: المالي هيقائمة المركز أرصدة جهات ذات عالقة التي تتضمنها 

 
 2019  2018 
 دينـــــار  ـــــاردين 
    

 4ر908ر616  6ر718ر461 قروض وتسهيالت ممنوحة من البنك األهلي األردني )مساهم(
 -  200ر535 ودائع ألجل لدى البنك األهلي األردني )مساهم(

 217ر500  433ر902 حسابات جارية تحت الطل  لدى البنك األهلي األردني )مساهم(
 290ر368  353ر290 ردني )مساهم(البنك األهلي األ-بنك دائن 

    
    موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 500ر000  500ر000 الشركة العربية الدولية للفنادق )شركة شقيقة(
    

    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 866ر400  777ر064 شركة مصانع االجواخ األردنية )شركة شقيقة(

 222ر222  222ر222 شركة الشواطئ للفنادق السياحية )شركة شقيقة(

 2ر066ر684  2ر066ر684 المستثمر األردني )شركة شقيقة(  شركة مركز

    
    استثمارات في شركة حليفة

 40ر609  - شركة ستوديو التصاميم الداخلية )شركة حليفة(
    

    ذمم دائنة
 -  6ر248 )مساهمين( ستثمر األردنيشركة مركز المل ذمم دائنة

    
    مدينةذمم 
 100ر000  - مجلس االدارة أعضاء -مدينة ذمم 
 
 

 :كما يلي الدخل هيقائمة  تتضمنهاالعالقة التي ات ذ الجهاتالمعامالت مع 
 2019  2018 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 202ر920  211ر088 العليااإلدارة التنفي ية  –روات  ومكافآت ومنافع أخرى 
 129ر200  125ر400 بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 50ر000  50ر000 عالوة بدل تمثيل رئيس مجلس اإلدارة
 7ر724  635 البنك األهلي األردني )مساهم( –إيرادات فوائد 
للفنادق الشركة العربية الدولية -موجودات مالية بالكلفة المطفأة –إيرادات فوائد
 27ر500  27ر500 )شركة شقيقة(
 202ر546  274ر619 البنك األهلي األردني )مساهم(-تكاليف تمويل 

 64ر980  331ر646 )شركة شقيقة( –عوائد توزيعات أرباح 
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 إدارة المخاطر (52)
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

البنوك الدائنة و تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوكلمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي  شركةتتعرض 

 والقروض.
 

، مع 2019كانون األول  31المعقولة على أسعار الفائدة كما في الممكنة  الدخل للتغيراتالجدول التالي حساسية قائمة  يوضح

 بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
 

، ويتم احتسابها بناًء لسنة واحدة الشركةبأسعار الفوائد على ربح  الممكنةلمفترضة التغيرات ا الدخل بأثرتمثل حساسية قائمة ت

 .2019كانون األول  31على الموجودات والمطلوبات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في 
 

2019 - 

 العملـــة

الزيادة بسعر 

  الفائدة

األثر على 

 ربح السنة

 دينـــار  )نقطة مئوية(  
    

 (16ر429)  25 دينار أردني

 (279)  25 دوالر أمريكي

 

 العملـــة

النقص بسعر 

  الفائدة

األثر على 

 ربح السنة

 دينـــار  )نقطة مئوية( 
    

 16ر429  25 دينار أردني

 279  25 دوالر أمريكي

 

2018 - 

 العملـــة

الزيادة بسعر 

  الفائدة

األثر على 

 ربح السنة

 دينـــار  )نقطة مئوية( 
    

 (11ر752)  25 دينار أردني

 (301)  25 دوالر أمريكي

 

 العملـــة

النقص بسعر 

  الفائدة

األثر على 

 ربح السنة

 دينـــار  )نقطة مئوية( 
    

 11ر752  25 دينار أردني

 301  25 دوالر أمريكي
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 مخاطر التغير بأسعار األسهم
 

نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار األسهم، مع بقاء جميع  ي القيمة العادلةاحتياطيوضح الجدول التالي حساسية 

 المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
 

2019- 

 المؤشر

التغير في 

  المؤشر

األثر على 

 حقوق الملكية

 دينــــار  )٪( 
    

 138ر668  10 بورصة عمان
 

2018- 

 المؤشر

التغير في 

  المؤشر

األثر على 

 حقوق الملكية

 دينــــار  )٪( 
    

 152ر714  10 بورصة عمان
 

 في حال وجود تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
 

 مخاطر االئتمان
 

 .الشركةتجاه  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم
 

بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة ال مم القائمة  الشركةوترى 

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

كانون األول  31في  من ال مم المدينة كما ٪10ما نسبته  عميل أيمثل يال لعدد كبير من العمالء.  بتقديم خدماتها الشركةتقوم 

 .2018و 2019
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 مخاطر السيولة
 

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

على أساس الفترة المتبقية  2019كانون األول  31يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في 

 لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

  شهور 3أقل من  

شهور إلى  3من 

  شهر 12

من سنة حتى 

 المجموع  سنوات 3

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 

        2019كانون األول  31

 866ر310  -  -  866ر310 ذمم دائنة 

 7ر404ر554  2ر661ر117  2ر738ر447  2ر004ر990 دائنة قروض وبنوك

 863ر919  -  -  863ر919 أرصدة دائنة أخرى

 9ر134ر783  2ر661ر117  2ر738ر447  3ر735ر219 المجموع

        
        2018كانون األول  31

 774ر251  -  -  774ر251 ذمم دائنة 

 5ر391ر637  2ر648ر340  1ر995ر439  747ر858 قروض وبنوك دائنة

 1ر641ر793  -  -  1ر641ر793 أرصدة دائنة أخرى

 7ر807ر681  2ر648ر340  1ر995ر439  3ر163ر902 المجموع

 

 مخاطر العمالت
 

هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر  الشركةإن معظم تعامالت 

 المالية.فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم والر لكل دينار(، وبالتالي د 41/1األمريكي )
 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية (26)
 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

موجودات المالية وبعض األرصدة المدينة تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك وال مم المدينة وال

 األخرى. تتكون المطلوبات المالية من ال مم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
 

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

 وجودات المالية والمطلوبات المالية.تتمثل األدوات المالية في الم
 

 الترتي  التالي ألسالي  وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية: الشركةتستخدم 
 

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

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

 غير مباشر من معلومات السوق. 
 

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

 السوق يمكن مالحظتها.
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 التالي يبين تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وحس  الترتي  الهرمي الم كور أعاله: الجدول

 

 المجموع  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار 

2019 -     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 3ر430ر460 2ر043ر776 - 1ر386ر684 اآلخرخالل الدخل الشامل 

     

2018 -     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 3ر864ر045 2ر336ر906 - 1ر527ر139 خالل الدخل الشامل اآلخر

 

 

 إدارة رأس المال (27)
 

ل مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة بالتأكد من المحافظة على نس  رأسما الشركةيتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال 

 ويعظم حقوق الملكية.
 

العمل. ه ا ولم تقم الشركة بأية  تغيرات ظروفبإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء  الشركةتقوم 

 لسنة السابقة.تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية وا
 

واألرباح المدورة والقيمة العادلة اإلجباري  اتإن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واإلحتياطي

كانون األول  31دينار كما في  55ر148ر997مقابل  2019كانون األول  31دينار كما في  54ر007ر767والبال  مجموعها 

2018. 
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 علومات القطاعاتم (28)
 

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

 .أخرى بقطاعات أعمال المتعلقة تلك عن تختلف
 

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

 .اقتصادية بيئات في عمل بقطاعات

 

 يلخص الجدول التالي إيرادات تشغيل فندق شيراتون عمان:

 

  2019  2018 

 دينــار  دينــار  
     

 6ر051ر078  5ر852ر934  إيرادات الغرف
 4ر242ر391  4ر168ر822  إيرادات الطعام والشراب

 940ر484  1ر000ر123  إيرادات أخرى 

 11ر233ر953  11ر021ر879  

 

 يلخص الجدول التالي معلومات قطاعات االعمال:

 
  قطاع الفنادق

 استثمارات في
 موجودات مالية

 
 المجموع

 دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار - 20١9كانون االول  ٣١للسنه المنتهية في 
      

 11ر439ر137  407ر870  11ر031ر267 االيرادات
      

      -نتائج األعمال 
 585ر651  407ر870  177ر781 الربح قبل ضريبة الدخل

 (99ر997)  (23ر445)  (76ر552) ضريبة الدخل

 485ر654  384ر425  101ر229 ربح الفترة
      

      معلومات القطاعات األخرى

 1ر188ر222  -  1ر188ر222 المصاريف الرأسمالية

 1ر567ر099  -  1ر567ر099 االستهالكات
      

      - 20١8كانون االول  ٣0للسنه المنتهية في 
      

 11ر423ر354  173ر587  11ر249ر767 االيرادات
      

      -نتائج األعمال 
 498ر850  173ر587  325ر263 الربح قبل ضريبة الدخل

 (119ر871)  (7ر304)  (112ر567) ضريبة الدخل

 378ر979  166ر283  212ر696 ربح الفترة
      

      معلومات القطاعات األخرى

 1ر025ر931  -  1ر025ر931 المصاريف الرأسمالية

 1ر565ر404  -  1ر565ر404 االستهالكات
 



 ة المحدودةالشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العام

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2019كانون األول  31

- 23 - 

 

 

 
  قطاع الفنادق

استثمارات 
  عقارية

 استثمارات في
 موجودات مالية

 
 المجموع

 دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار  دينـــــار 

        -الموجودات والمطلوبات
        -20١9كانون األول  ٣١كما في 

 63ر228ر277  3ر930ر460  1ر523ر038  57ر774ر779 موجودات القطاع
 9ر216ر084  -  -  9ر216ر084 مطلوبات القطاع

        -20١8كانون األول  ٣١كما في 
 63ر132ر479  4ر404ر654  1ر523ر038  57ر204ر787 موجودات القطاع
 7ر983ر482  -  -  7ر983ر482 مطلوبات القطاع

 

 أنشطتها داخل المملكة األردنية الهاشمية. الشركةتمارس 

 

 

 معايير التقارير المالية الدولية غير نافذة التطبيق (29)
 

ذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه، والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافالدولية إن المعايير المالية 

 وستقوم الشركة بتطبيق هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:

 

 ( عقود التأمين ١7معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات ال متعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار يقدم المعيار نموذجا

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

بق على بعض الضمانات عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينط

واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع 

 األقساط.

 

منشأة مع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان ال 2021كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

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

 (. ال تتوقع الشركة ان ينتج أثر من تطبيق هذا المعيار.17الدولي رقم )

 

 عمال"(: تعريف "األ٣الدولي رقم ) تعديالت على معيار التقارير المالية

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

لمساعدة المنشئات على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم 

الحد األدنى لمتطلبات األعمال، وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال ال. وتوضح هذه التعديالت 

ضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها تأي عناصر أعمال غير موجودة، و

 بار تركيز القيمة العادلة االختياري. جوهرية، وتحديد تعريفات األعمال والمخرجات، واضافة اخت

نظًرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي، فلن 

 ينتج أثر على الشركة من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.
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 (: تعريف "الجوهري"8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )١قم )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ر

عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي  -( 1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

" ضمن المعايير جوهريا هو "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف م -( 8رقم )

كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو 

إغفالها أو إخفاءها، تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على 

 لك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ". أساس ت

 .ثر على القوائم المالية للشركةأ "جوهريمن غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "

 

 

 ارقام المقارنة (30)

 

. لم ينتج عن اعادة 2019وائم المالية لسنة لتتناسب مع تبويب أرقام الق 2018تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام 
 .2018التبويب أي أثر على الخسارة وحقوق الملكية لعام 

 
 

  االحداث الالحقة (31)

 

 الحقاً لتاريخ القوائم المالية ونتيجة تأثير فيروس كورونا على االقتصاد العالمي والخلل في األسواق العالمية. لقد كان لذلك أثر على

والفنادق بسبب تقييد والتشديد على إجراءات السفر باإلضافة الى الحجر الصحي للمسافرين وإلغاء المؤتمرات  قطاع السياحة

التخاذ اإلجراءات  الشركةوالتراجع في حجوزات السفر والفنادق. ان اإلدارة بصدد استكمال تحديد أثر فيروس كورونا على أنشطة 

 المناسبة لذلك.
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