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عشر السادسجدول أعمال الهيئة العامة العادي 

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

 العامة العادي من خالل وسائل االتصال المرئي وااللكتروني. الهيئة 

السادسيتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
وسيلة  من خالل    2021/ 3/ 29  الموافق  (   االثنين   )   قبل ظهر يوم   (   11:30  ) الساعة  الذي سيعقد في تمام    عشر

 - ، وذلك لبحث األمور التالية :االتصال المرئي والمسموع  

 .   2020/ 6/ 28المنعقد بتاريخ   الهيئة العامة العادي )السابق( اجتماع قراءة قرارات ( 1
 وخطة عمل الشركة المستقبلية    2020عن السنة المالية  تقرير مجلس اإلدارة   التصويت على ( 2

 والمصادقة عليهما ،      
 ،  2020التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام  (3

 والمصادقة عليهما .  2020والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام       
 . ، وفقاَ ألحكام القانون 2020المالية   عن السنةأعضاء مجلس اإلدارة  ( ابراء ذمة 4
.أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم   وتحديد أتعابهم  2021  الشركة للسنة المالية  ( انتخاب مدققي حسابات  5
)مع مراعاة التقيد بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة   ( انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات 6

 . المتعلقة بتشكيل مجلس اإلدارة(. 2017لسنة  العامة المدرجة 

مع أطيب التمنيات 
رئيس مجلس اإلدارة 
نديم يوسف المعشر 



 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة  -أ

 
 السيدات والسادة حضرات المساهمين الكرام

 
 تحية طيبة وبعد، 

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

 .12/2020/ 31المنتهي في 
لعام الماضي، وفرضت علينا وعلى  منذ شهر آذار في ا 19لقد داهمتنا والعالم بأسره جائحة كوفيد 

جميع الدول إجراءات قاسية لمنع انتشار الوباء فأغلقت المطارات وتم فرض حظر تجول وحجر  
لفترات مما أنهى تماماً السياحة الخارجية وحركة رجال األعمال، وداخلياً تم إغالق مرافق الفنادق 

وصدرت مجموعة من أوامر الدفاع    كالمطاعم والنوادي الصحية وقاعات االجتماعات والحفالت.
 وضعت تعليمات مشددة للتعامل مع الجائحة. 
خاصة أن اإلغالق   2019عما كان عليه في العام    % 67لقد انخفض ايراد الفندق بشكل كبير وبنسبة  

جاء في شهر آذار بعد شهرين ضعيفين في العادة في بداية كل سنة. ولوال بعض الزبائن طويلي  
 اإلقامة في الفندق لكان االنخفاض اكثر من ذلك بكثير. 

فاع من حيث المحافظة على الموظفين والعاملين ، ورغم بعض وقد التزمت إدارة الفندق بأوامر الد
من  والسحب  االشتراكات  لتخفيض  االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  أصدرتها  التي  البرامج 
المدخرات إال أن قلة االيراد والكلفة الشهرية لرواتب العاملين، حتى مع تخفيضات الرواتب حسب 

الدفاع، أضف إلى ذلك مصاريف   بلغت أوامر  للفندق  التشغيل األخرى أدت الى خسارة تشغيلية 
زادت   881.917 التمويل  وتكاليف  والرسوم  والعمومية  اإلدارية  المصاريف  وبإضافة  دينار 

دينار وإذا ما أضفنا الى ذلك استهالك الممتلكات والمعدات فقد   1.815.853الخسارة النقدية إلى  
 دينار.  3.379.102بلغت الخسارة الدفترية 

مليون دينار لتسديد   2.5وقد قام البنك المركزي مشكوراً بتسهيل حصول الشركة على قرض بلغ  
 سنوات.  8وفترة سماح سنتين وفترة سداد  %3االلتزامات وبفائدة ميسره 

تعرضنا أيضاً في العام الماضي إلغالقات محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كامل أيام 
الحظر ومنع التجول مما أدى الى خسارة كميات كهرباء انتجت ولم نستطيع استغاللها مالياً، فقد 

 دينار.   الف  212مما كلفنا ربحاً صافيا    %37.3بنسبة    2019عنه للعام    2020انخفض انتاج العام  
العام  ابتدأ  تكاليف الموظفين وقد  النفقات و حسن إدارة  عملت إدارة الشركة والفندق على ضبط 

موظف   268موظف ، وانتهى العام بما مجموعه   338ولدى الشركة والفندق ما مجموعة    2020
االنتقال  ، بسبب اختيار بعض الموظفين باالنتقال الى التقاعد المبكر وبعضهم اآلخر بإجراء تسوية و 

 لوظائف أخرى خارج الفندق. 
 1.842.263أيضاً تعرضت محفظة األسهم المملوكة للشركة النخفاض في قيمتها العادلة بمبلغ  

دينار ، والخسارة ال تتحقق إال اذا قمنا ببيع هذه األسهم وهو أمر مرهون بوضع السوق المالي  
 وبالحاجة للسيولة النقدية.

ريخه ورغم صعوبته فانه لن يضطرنا الى بيع أي موجودات متداولة،  علماً بأن وضعنا المالي لتا
 2.414.082منها    %4الى    %3دينار بفوائد تتراوح من    8.930.513فبرغم أن مجموع القروض  



 

قرض محطة الطاقة الذي يتم تسديدة تباعاً من فرق تسعير الكهرباء المنتجة    % 3.5دينار بفائدة  
دق شيراتون ألعمال التحديث والتطوير ويتم سداده شهرياً من دينار لفن   1.680.000ومنها قرض  

دينار وتمتلك   3.042.448عوائد حساب احتياطي األثاث، فان الشركة تمتلك أسهما قيمتها السوقية  
 مليون دينار، مما يجعل وضعها المالي مطمئن.   3عقارات قيمتها السوقية تزيد عن 

ادق األكثر تضرراً بسبب الجائحة وسيكون بحكم طبيعة لقد كان قطاع السياحة وباألخص قطاع الفن 
متحفظة جداً وبنسب   2021عمله آخر المتعافين. لقد وضعنا مع إدارة الفندق موازنة تقديرية للعام  

بتسجيل  العام  ينتهي  بحيث  الموظفين  من  الممكن  األدنى  الحد  على  المحافظة  مع  متدنية  إشغال 
ما يعفينا من الحاجة لالقتراض، بانتظار عودة األداء لتسجيل  إيرادات دون تسجيل خسائر تشغيليه م 

 أرباح تشغيلية. 
يقارب   بإنفاق ما  قراراً  اتخذ  اإلدارة  أن مجلس  الضيوف    1.5علما  لتحديث غرف  دينار  مليون 

وبعض المرافق وهو مبلغ متوفر من سقوف التسهيالت المتاحة لنا، وذلك الستغالل نسب اإلشغال 
تسبب اعمال التحديث أي إزعاج، والستغالل األسعار المنخفضة للمواد وحتى    المتدنية بحيث ال

نكون جاهزين بنهاية العام لعودة النشاط السياحي تدريجياً الى مستويات معقولة نستطيع من خالل  
 أعمال التحديث منافسة الفنادق المحيطة والحصول على حصة جيدة من السوق في عمان. 

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

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

 رئيس مجلس اإلدارة 
 يــــم الـمـعـشـــر نــد

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  31/12/2020المنتهية في  للسنة اإلدارةلمجلس  عشر السادسالتقرير 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 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 93.180 110.860 131.310 137.484 149.141 معدل سعر الغرفة  

 3.640.743 11.021.879 11,233,953 11,973,807 13,687,744 إيرادات تشغيل الفندق 

 4.522.660 8.234.208 8,419,891 8,492,538 9,098,820 نفقات تشغيل الفندق  

 (881.917) 2.787.671 2,814,062 3,481,269 4,588,924 صافي إيرادات تشغيل الفندق 

 816.553 1,184,915 1,326,826 1,182,830 1,064,818 تكاليف المياه والكهرباء والمحروقات 

 33.611 65,679 59,810 54,199 69,997 عدد النزالء 

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

 
   الرئيسية أنشطة الشركة   -أ -1

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

 

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

 
 ( منهم %99)فندق شيراتون عمان في   (262)في الشركة المالكة و موظفين  6منهم  ( موظف268: )عدد الموظفين   -ج 

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

 

 للشركة حجم االستثمار الرأسمالي - د
 

 ، للفندق ةأرض مجاور تيوتملك الشركة مبنى مالصق للفندق وقطع
 ( دينار.53.997.967مبلغ )واألراضي والعقارات( فندق شيراتون عمان للشركة )يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي  و
 
 

 

 :  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 
 عددة تملالستثمارات ال  رانكو ممثل 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 للفنادق الشرك -2   شركة التامين العامة العربية -1  عضو مجلس إدارة: 

- 1973عميد مهندس رئيس قسةةم الدراسةةات والتصةةميم مديرية سةةالح الهندسةةة الملكي  الخبرات:  
شةةركة لتنفيذي  المدير  ال،  1998-1996،  مدير مصةةانع الشةةركة المتحدة للحديد والصةةلب  1995

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

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

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

 --------------------------------------------------------------------------- 
ة ابدالت،ادبليماادرجة البكاةوبيرسيواللبجةوجرةةةةإدااة األدلرلالن جةوااعةالبمةوعية النعاسادة اا

لبدرلسةةةوتالبيلدواة البإةجد الصاإيةةةودس اعةاجوعي ال رةةةريرداة اباسروةدو،الدرج البد إيرل اة ا

لصاإيةةةوداعةاجوعي ا يبيعكدواة اعدسة اةديسيرياة اعمواالصاإيةةةودالبةلدقادلبةليداللنسةةةيل اا

البجوبد (.

لبجدلاخجساسةيلتاااا2001 وةينالبثوة ااا1ُ دةاعحوةظوًابلكةكالبجا زقالنردة ابإورسخااالبخكالت:

،البيةداةواُ دةا اةةةةيلاة اعملسالن دةوناا2010لبغةوسة اااا2006لتماأل ةودلاتيددةةلابرإالانةوةدة اعةاا

عةيةةةداعدساا دااتةردفقاة البكةكالنلرلب البياب اة اااالنردة .ا جوالشةةةغالاخنااةرسالبرإال

لبغةوسة اةيةوسة اااا2013ُ دةالزسالًابلجةوبدة انماعالانةوةدة ا ةوماااا2011لة األلخاا ةومااااعةدسةة ابةةدن،ا

صةدرتالصرلدلالبجلاد البرةوعد ابإيددةلا اةيلاة اعملسالص دوناااا27/9/2016ااا.البإورسخ2015

عملسالصدلرلاة البكةةكالنال ااااةةوبةداربدسلصردة البلجالالبثةوةدة .ا جةوالس ةةةةغةالانةوبدةوًاعةيةةةةداا

ا.2020،اةوبداربدسالبيزرلءاا2017وةينالبثوة االنردة اعةفا 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نبذة تعريفية االسم والمنصب وتاريخ الميالد 

 الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر 
 ممثل شركة الموارد الصناعية األردنية 

 1948مواليد  -عضو 
 األردنية من الجنسية 
 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 

 األردنية من الجنسية 
 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    

احية ومجلس إدارة شركة  ومجلس إدارة شركة األعمال السي    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 
 من الجنسية األردنية 

 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 المعشر السيد 
 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:  
شةةركة االتحاد الدولي  لتنفيذي  المدير  ال،  1998-1996مدير 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 األردني شةركة األعمال السةياحية ومجلس إدارة شةركة 

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

 نائل احمد موسى شومان  محمد 
 1971مدير مالي مواليد 

 1995/ 1/8تاريخ 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 

2019 
 النسبة 
2019 

 عدد األسهم 
2020 

 النسبة 
2020 

 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 العربي البنك  

 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

 1.531 661.434 1.406 607.469 حمزة احمد يوسف طنطش 

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

 1.245 538.066 1.230 531.202 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 :   

والغت فرق دعم الوقود على    2020المخفضة لقطاع الفنادق حتى نهاية العام  تعرفة الكهرباء  بتطبيق  لحكومة  استمرت ا •
الكهرباءكل كيلوا واط ساعة. ولكننا   انتاج  الطاقة( بإغالق محطات  الحكومة )هيئة تنظيم قطاع  من   تعرضا ألوامر 

الطاقة الشمسية العائدة لشركتنا والتي تغذي الفندق، حيث تم أغالقها طيلة أيام الحجر، وحظر التجول أيام الجمع والسبت 
 . %38واالنتخابات وخالفه مما أدى الى انخفاض انتاجها بنسبة وصلت 

واستبقت ضريبة    %8الى    % 16ربع الثاني من العام خفضت الحكومة ضريبة المبيعات على خدمات الفندق من  في ال •
 . % 5الى  %10واشترطت ان نقوم بتخفيض بدل الخدمة على الفواتير من   %20الدخل على الشركة 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عدد 
 الموظفين 

 الرقم  اسم الدورة

313 Presumed or Confirmed COVID-19 Case On-Property 1 

211 COVID19 Heightened Sanitation Practices 2 

323 Commitment to Clean Module 1: New Ways of Being (EMEA) 3 

320 Social Distancing 4 

320 The Sheraton Daily Standup 5 

318 Public Space Cleanliness 6 

320 Use What You Know 7 

315 Guest Room Cleaning Procedures 8 

313 Recover 9 

313 Respect For All: Guest Behavior   & Requests 10 



 

   وفئات مؤهالتهموالفندق الشركة عدد موظفي  -ب -9
 

 المؤهل العلمي 
عدد الموظفين في  

 الشركة األم 
 عمان  -شيراتون  فندق 

 - - دكتوراه 

 4 1 ماجستير 

 5 - دبلوم عالي 

 45 1 بكالوريوس 

 100 2 دبلوم

 79 2 ثانوية عامة

 35 - اقل من ثانوية

 268 6 إجمالي عدد الموظفين 

 
 الهيكل التنظيمي للشركة :  -ج -9

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدقيق الداخلي

 الشؤون القانونية

 اإلدارةمجلس 

 المتابعةلجنة 
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
األوسط وعليه فإن أي أحداث تؤثر سلبا على المنطقة يكون لها تأثير على القطاع السياحي األردني وبالتالي على مجمل  

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

تتعرض موجودات الشركة للمخاطر الطبيعية من هزات أرضية وفيضانات ....الخ . تقوم الشركة بالتأمين على مبنى   - 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  اخمويرى مجلس اإلدارة أن الشركة معرضه ل  - ج

 . االمريكي
للتوقف عند صدور أي  ت -د الفندق  إدارة الفندق بالمحافظة على  عرض أعمال  الحكومة  قرار حكومي باإلغالق، كما تلزم 

الموظفين العاملين وبادرت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي لطرح برنامج مساندة للمساهمة في تحمل جزء من رواتب 
 12/2020وبوشر به في شهر  5/2021/ 31الموظفين ينتهي في 

 
 ل السنة المالية.اإلنجازات التي حققتها الشركة خال  -11

 

 تطور نسبة اإلشغال  وسعر الغرفة : -

 2018 2017 2016 عام 
 

2019 2020 

 معدل سعر الغرفة
 ( بالدينار)

149.141 137.484 130.110 110.860 93.180 

 22.70 54.180 47.287 50.800 55.50 معدل نسبة اإلشغال %

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2018 2017 2016 عام 
 

2019 2020 

 3.640.743 11.021.879 11.233.953 11,973,807 13,687,744 اإليرادات 

أربــــاح  
 التشغيل

4,588,924 3,481,269 2,814,062 2.787.671 (881.917) 
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تعلمون أن الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية مرتبطة مع شركة ستاروود العالمية باتفاقية بالحق الحصري المتالك و
تنتهي في العام   ( عشرون عاماً وبأسعار تفضيلية20عالمة شيراتون في األردن ، واتفاقية تشغيل لفندق شيراتون عمان مدتها )

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

 
 ) بالدينار األردني (  

 

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

 2020 2019 2018 2017 2016 عام 

 8.930.513 7.071.751 5,198,984 3,736,443 5,174,492 المديونية 

 264.840 274.619 202,546 44,715 124,175 الفوائد والعموالت 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالدينار األردني (تطور سعر السهم )  -
 

 2020 2019 2018 2017 2016 عام 

 0.51 0.67 0.81 0.90 0.89 سعر االفتتاح 

 0.54 0.51 0.67 0.81 0.90 سعر اإلغالق
 

 2020 2019 2018 2017 2016 البيان 

 68.836 393.061 387,699 462,866 682,895 التجاري رسوم اإلدارة واالسم 

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

 30.976 92.525 94,291 101,508 116,816 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
 ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة خالل هذه السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.        

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

 ) بالدينار األردني ( 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 عام 

  أربةةةةةةةةةةةةةةاح
 مةةةةةةةةةةةةدورة

5,775,755 3,559,609 1,778,588 1.184.242 (1.483.527) 

أربةةةةةةةةةةةةةةاح 
موزعة/مقترح  
 توزيةعةهةةةةةةةا

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

صةةةافي حقوق  
 الةمةسةاهةمةيةن

59,427,804 56,979,294 55,148,997 54.007.767 50.674.209 

ألوراق  اأسعار 
 الةةةمةةةالةيةةةة 

0.900 0.810 0,670 0.510 0.540 
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 مع المقارنة تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية -14
 

 
 

 قادمة اللسنة لالتطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة   -15
 

 :بيان الخطة المستقبلية      

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

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

وي أيضاً بقليل من التكلفة رفع سوية قاعة رجال األعمال  ببالط باركيه، واستبدال حوض االستحمام بحوض دوش، ونن

Club Lounge .وكل ذلك لنتمكن من استرجاع حصة جيدة من سوق الفنادق الخمسة نجوم في العاصمة عمان ، 

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

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

 والفندق:  توقعات مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة     

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. 

عرضت له السياحة والمؤتمرات وحركة رجال األعمال بسبب انتشار فيروس  وزاد في الحاجة لمثل هذه اإلجراءات ما ت •

 كورونا المقلق. 

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

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

 صحي وخالفة. 

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

 أصالً من كل عام ، كانون الثاني وشباط.

 2020 2019 2018 2017 2016 الـــبــيـــــــــــــــان  الرقم 

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

 60.944.172 63.228.277 63,132,479 64,317,571 67,354,963 الموجودات  2

 10.269.963 9.220.510 7,983,482 7,338,277 5,178,232 المطلوبات  3

007.76745. 55,148,997 56,979,294 59,427,804 حقوق المساهمين 4  50.674.209 

 (2.712.213) 485.654 378,979 1,023,854 5,320,188 صافي الربح/الخسارة بعد الضريبة  5

 3.640.743 11.021.879 11,233,953 11,973,807 13,687,744 إيرادات تشغيل الفندق  6

 4.522.660 8.234.208 8,419,891 8,492,538 9,098,820 تكلفة تشغيل الفندق  7

 %6.278- %1.124 %0.877 %2.370 %12.320 1÷5العائد على رأس المال  10

 %4.450- %0.768 %0.600 %1.592 %7.900 2÷5العائد على الموجودات  11

 %5.352- %0.899 %0.687 %1.797 %8.950 4÷5العائد على حقوق المساهمين  12

 %74.496- %4.406 %3.374 %8.551 %38.870 6÷5هامش الربح  13

 %124.223 %74.708 %74.950 %70.926 %66.470 6÷7كلفة المبيعات/ المبيعات  14

 %8.427 %25.514 %26.004 %27.717 %31.690 1÷6اإليراد على رأس المال  15

 %117.301 % 125.018 % 127.660 % 131.897 % 137.560 1÷ 4المال حقوق المساهمين على رأس  16

.0 0.890 القيمة السوقية للسهم في بداية العام  17 900 0.810 0.670 0.510 

 0.540 0.510 0.670 0.810 0.900 القيمة السوقية للسهم في نهاية العام  18



 

وحتى ما يمكن التفكير به من سياحة داخليه لن تنتج أثراً يذكر   ،  2021خالل 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 ، 

واتب  وتحاول ان تتخذ إجراءات متعددة لتخفيض الخسارة إلى أدنى حد وذلك بضبط المصاريف والنفقات وتخفيض الر

 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    2020بلغت أتعاب التدقيق عن عام  
 .( دينار أردني شاملة الضريبة12,180شيراتون عمان )التدقيق لفندق 

 شاملة الضريبة.  2020( 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

2019 
 عدد األسهم

2020 

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 
,000120  

- 
- 

9 
 الموارد الصناعية االردنيةشركة 

 رمزي صالح عيسى المعشر  ,ويمثلها د
 األردنية عضو 

50,000 
- 

50, 005  
- 

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 األردنية عضو  شاكر نديم يوسف المعشر  13 ,108 342,298 

 
 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪

 
 
 
 
 



 

 التنفيذية:  العليا اإلدارةأشخاص المالية المملوكة من قبل  األوراقعدد  -ب
 
 
 
 
 
 
 

 ال يوجد شركات مسيطر عليها  من قبل أي منهم. ▪
 

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

 الجنسية الصلة االسم  الرقم 
 عدد األسهم

2019 
 عدد األسهم

2020 

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 
     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 
 رمزي صالح عيسى المعشر.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
يوجد ال  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 

السيد علي عبدالحافظ محمد القعيسي  
 الشوابكة  

 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

2019 
 عدد األسهم

2020 

000120, 116,000 األردنية مدير عام اسامة نقوال اسبير مدانات  1  

 - - األردنية المدير المالي  محمد نائل احمد موسى شومان  2



 

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

 المنصب االسم  الرقم 
رواتب 
 ومزايا

بدل 
 تنقالت 

مكافئات  
2020  

إجمالي 
 المزايا

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

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

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

 4.800 - 4.800 - عضو     نبيل يوسف المعشر ابراهيم 4

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

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

 129.300 - 4,800 124.500 عضو  مديرعام/امين سر / اسامة نقوال اسبير مدانات 7

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

 4,800 - 4,800 - عضو  سامح انطون خليل دبابنة 9

 4,800 - 4,800 - عضو  سمير عودهللا دخل هللا علمات  10

 4,800 - 4,800 - عضو  جاك نقوال يعقوب قطان,د 11

 4,800 - 4,800 - عضو  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  12

 4,800 - 4,800 - عضو  يوسف المعشر شاكر نديم  13

 28.560 - - 28.560 م.مالي  نائل احمد موسى شومان  محمد 14

 215.460 - 62.400 153.060 المجموع

 
 ال يوجد اية مبالغ دفعت كنفقات سفر او تنقالت خارجية ▪

 
 
 

 فعتها الشركة خالل السنة المالية التبرعات والمنح التي د  -19
 

    . 2020خالل عام  ألي جهة برع تتبسبب الظروف فإن الشركة لم 
 
 
 

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

 

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

 
 
 

 مساهمة الشركة في حماية البيئة -أ -21

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

 المساهمة في زراعة األشجار.  •

 المساهمة في يوم حماية األرض وإطفاء اإلنارة غير الضرورية.  •

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



 

 ة الشركة في خدمة المجتمع المحلي مساهم -ب

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

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

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

 .محلية

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

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

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

 
 
 
 

 تقرير الحوكمة 
 

 العامة إقرار دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة  -أ
 

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

حيثما يلزم وفي االوقات المطلوبة ، وتطبق الشركة القواعد  الشركة بتطبيق القواعد اإلرشادية  تقوم    كما
 - المواد المبينة أدناه لمسباب المذكورة إزاء كل منها : باستثناءحسب  قانون الشركات االردني .  

 
 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة :       

 

 السبب القاعدة 

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

 للشركة باالقتراع السري. 

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

قانون الشركات وحسب التعليمات الواردة  
فيه بذلك التاريخ. وسيتم تطبيقها في  

 انتخابات المجالس القادمة. 

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

 منية محددة. ز

من المساهمين ولم   لم يتم تقديم أية شكاوي  -1
تنشأ أية حالة تتطلب ذلك منذ اندماج الشركة  

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

العامة في حينه وبموجب أحكام قانون  
 الشركات.

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

 التنفيذية  

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

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

وحسب تنسيب    مجلس اإلدارة كامالبقرار من  
عن   المنبثقة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة 

 . مجلس االدارة



 

 اجتماعات الهيئة العامة : 
 

 السبب القاعدة 

 
مساهم    3-1 كل  إلى  الدعوة  اإلدارة  مجلس  يوجه 

االلكتروني   بالبريد  العامة  الهيئة  اجتماع  لحضور 
قبل   بالمساهم  المقرر    21الخاص  التاريخ  من  يوما 

يتم   أن  على  االجتماع  الترتيبات    إعداد لعقد 
ذلك   واإلجراءات  في  بما  االجتماع  لعقد  المناسبة 

 اختيار المكان والزمان. 
 

 
 
 

 أوامر الدفاع الصادرة بهذا الشأن. تم االلتزام ب

 
يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع    –   6-2

الهيئة العامة في ثالثة صحف يومية محلية ولمرتين  
 على األقل وعلى الموقع االلكتروني للشركة. 

 

 
 

 تم االلتزام بأوامر الدفاع الصادرة بهذا الشأن. 

    
         

 حقوق المساهمين : 
 

 الحقوق العامة  -أ
 

 السبب القاعدة 

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك   -10
للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو  

يملكون   الذين  للمساهمين  أسهم    %20فيه  من 
 الشركة. 

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

 

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

 . الشركة

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

 
 

 :   اإلفصاح والشفافية        
 

 السبب القاعدة 

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

 وتوفر المعلومات. 
 

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

 أحكام القانون. 

 
 
 
 
 



 

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

 

 الصفة االعضاء
 تنفيذي/ 
غير  
 تنفيذي 

 مستقل/ 
 غير مستقل 

 غير مستقل   رئيس مجلس اإلدارة شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

 غير مستقل   اإلدارةنائب رئيس مجلس  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  شركه مصانع االجواخ االردنية 

 مستقل   عضو  شركة الموارد الصناعية االردنية 

 مستقل   عضو  شركة التعهدات والتجارة واالستشارات 

 مستقل   عضو  شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات 

 مستقل غير   عضو  شركة مركز المستثمر األردني 

 غير مستقل   عضو  شاكر نديم يوسف المعشر 
 

 

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

 

 الصفة االعضاء االعتباريين 
 / تنفيذي 

 غير تنفيذي 
 / ل ستقم

 غير مستقل 

 غير مستقل   رئيس مجلس اإلدارة المعشر  عيسى السيد  نديم يوسف 

 غير مستقل   رئيس مجلس اإلدارةنائب  السيد عماد يوسف عيسى المعشر  

معالي الدكتور امية صالح عالءالدين  
 طوقان 

 عضو 
 2020/ 10/ 12لتاريخ  

 غير مستقل  

 غير مستقل   عضو  السيد بسام فرح سليمان معايعة

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

 غير مستقل   عضو  السيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة  

 غير مستقل   عضو  الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان   

 غير مستقل   عضو  محمد موسى  داود محمد عيسى السيد 

 غير مستقل   عضو  السيد سمير عودة هللا دخل هللا علمات  

 مستقل   عضو  السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر  

 مستقل   عضو  السيد سامح انطون خليل دبابنه  

 مستقل   عضو  الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.  -د
 

 المنصب االسم الرقم

 مدير عام  مدانات الاسامة نقوال اسبير  1

 المدير المالي  محمد نائل احمد موسى شومان  2

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

 اسم العضو
 االدارة في  العضوية في مجلس 

 العامة االخرى  الشركات المساهمة 

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

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

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

 شركة البنك االهلي االردني 

 الشركة االردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري  -1
 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 يوجد  شركة الموارد الصناعية االردنية

 ال يوجد  شركة التعهدات والتجارة واالستشارات

 الشركة العربية الدولية للفنادق -1 شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات 

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

  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 الممثلين

 المعشرعيسى السيد  نديم يوسف 

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

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

 البنك االهلي االردني -1 معالي الدكتور امية صالح عالءالدين طوقان 

 لصناعة االلبسة الجاهزةشركة الزي   -1 السيد بسام فرح سليمان معايعة

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

 ال يوجد  السيد على عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة  

 ال يوجد  محمد 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 يوجد  الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر

 ال يوجد  السيد سامح انطون خليل دبابنه

 ال يوجد  نبيل 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 -1 شاكر نديم يوسف المعشر 

 
 

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.  -و
 مسؤول قسم المساهمين  –جهاد يعقوب عطية                  

 
 اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.  -ز
 

 لجنة التدقيق المالية  •

 لجنة المكافآت والترشيحات •

 إدارة المخاطر لجنة  •

 لجنة الحوكمة  •

 

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

 
 

 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.



 

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

 

 الممثلين االعضاء اسم اللجنة
عدد 

 المستقلين 

 مستقل  الرئيس   /سامح انطون خليل دبابنه    شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات التدقيق

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 
 عبدالحافظ محمد القعيسي الشوابكة يعل
 

غير 
 مستقل 

الترشيحات 
 والمكافآت

 
 اعضاء   3

 مستقل  / الرئيس الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر شركة الموارد الصناعية االردنية

 مستقل  خليل دبابنه     انطونسامح  شركة التعهدات والتجارة واالستثمارات 2

 محمد موسى محمد عيسى  شركة البنك االهلي االردني 
غير 
 مستقل 

إدارة  
 المخاطر

النبيل للتجارة وادارة  شركة 
 / الرئيس           االستثمارات

 مستقل    المعشر يوسفابراهيم نبيل 

1 

 اعضاء   3

 بسام فرح سليمان معايعة  الشركة العربية الدولية للفنادق
غير 
 مستقل 

   السيد شاكر نديم المعشر
غير 
 مستقل 

 الحوكمة
شركة النبيل للتجارة وادارة  

 / الرئيس              االستثمارات
 مستقل  المعشر  يوسفابراهيم نبيل 

2 

 اعضاء   3

 مستقل   الدكتور رمزي صالح عيسى المعشر شركة الموارد الصناعية االردنية

 الدكتور جاك نقوال يعقوب قطان  شركة مركز المستثمر االردني 
غير 
 مستقل 

 
 

 . اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين عدد -ي
 

 االعضاء الحاضرين  عدد االجتماعات السنوية اسم اللجنة

 الجميع 4 التدقيق

 الجميع 2 الترشيحات والمكافآت 

 الجميع 2 المخاطرإدارة 

 الجميع 2 الحوكمة

 
 . 2020وقد حضر جميع االعضاء كافة االجتماعات خالل العام     
 
 . 2020عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة  -ك
 

 وقد حضر جميع االعضاء     اربع اجتماعات 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المساهمة العامة المحدودة الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية
 

      دةــوحـمـال ةـيـالـمـم الـوائـقـال                                           
 

 2020ون األول ـانـك 31                                                  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 المساهمة العامة المحدودةواألسواق التجارية    إلى مساهمي الشركة الدولية للفنادق

   المملكة األردنية الهاشمية  -عمان
 
 
 

 القوائم المالية    تدقيق  تقرير حول
 

 الـــرأي 
 

والتي تتكون من قائمة (  )الشركة  المساهمة العامة المحدودةواألسواق التجارية   لشركة الدولية للفنادقللقد قمنا بتدقيق القوائم المالية  
وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة  2020كانون األول  31المركز المالي كما في 

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

كانون األول  31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 
 لية الدولية.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير الما  2020

 
 أساس الرأي 

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

)بما  للمحاسبين القانونيينعن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني 
الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات  في ذلك معايير االستقاللية الدولية(

ولي  السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الد
 لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي. 

 
 فقره توكيدية

 كورونا فايروس وباء تفشي  أثر يوضح  والذي المالية، القوائم حول( 31) رقم إيضاح الى  االنتباه نلفت  ،رأينا في  التحفظ دون 

(Covid-19 ) للشركة التشغيلية البيئة على . 
 

 الهامة امور التدقيق  
 

خالل تدقيق القوائم المالية للسنة  جوهريةهي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر  الهامةان أمور التدقيق 
وال نبدي رأيًا  المالية حول هذه القوائمالحالية. لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا 

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

ذلك.  لكافة األمور المتعلقة ب باإلضافة ،لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية
بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية. 

ادناه، توفر أساسا لرأينا  اليها ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار 
 حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
 

 

http://www.ey.com/


 

 

 
 
 
 
 
 

 اإلعتراف باإليرادات 
 

تم إعتبار اإلعتراف باإليرادات كأحد أمور التدقيق الهامة وذلك  
لمخاطر حدوث األخطاء عند تسجيل اإليرادات واإلعتراف بها 

بمبالغ نتيجة لكبر حجم اإليرادات الناتج عن عمليات مبيعات 
. هناك أيضًا خطر يتمثل في أن يتم تسجيل فواتير قليلة

خدمات للضيوف والعمالء لم يتم تقديمها أو أن الخدمات 
المقدمة لم يتم تسجيلها وبالتالي قد يؤدي إلى المبالغة أو 

 اإليرادات كمؤشرالتقليل من اإليرادات. تركز الشركة على 
االعتراف باإليرادات قبل رئيسي ألدائها األمر الذي قد يحفز 

 تقديم الخدمة.
 
 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
 

تقييم السياسات المحاسبية التي التدقيق  إجراءات تضمنت 
لمعايير التقارير المالية وفقًا    لإلعتراف باإليراداتتتبعها الشركة  

الدولية. قمنا بدراسة نظام الرقابة الداخلي للشركة حول  
ومن ضمنها عناصر الرقابة الداخلية   يراداتاإلعتراف باإل

.  قمنا بتحليل عن اإلعتراف باإليرادات الرئيسية ضمن دورة 
 الغرف واألغذية والمشروبات.  ألقسام  هامش الربح  

 
كما قمنا بإجراءات تحليلية موضوعية على أساس التوقعات  
المبنية حول أرقام اإليرادات للسنة باستخدام المعلومات المالية  

غير المالية. وقمنا باختيار واختبار عينة من القيود اليومية و 
 على حسابات اإليرادات.

 
 28إن اإلفصاحات الخاصة باإليرادات تظهر في إيضاح رقم 

حول القوائم المالية وتظهر في االفصاحات الخاصة 
قد تم اإلفصاح  تحقق اإليرادات بالسياسات المحاسبية حول 

 حول القوائم المالية.  5عنها في إيضاح رقم  
 

 
  2020المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام  

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

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

إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا  المعلومات األخرى، فيماان مسؤوليتنا هي قراءة 
ين من خالل االجراءات التي قمنا بها وجود تعارض او خطا جوهري بين القوائم المالية تب إذاخالل عملية تدقيق القوائم المالية. 

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

 بالحوكمة عن القوائم المالية  المكلفين  مسؤولية اإلدارة والمسؤولين  
 

لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد وفقًا إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة 
 ن غلط.نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو ع 

 
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما 
في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف 

 ا أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.عملياته
 

 المالية للشركة.   التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد  



 

 

 
 
 
 
 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
 

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

تحدث نتيجة الحتيال أو غلط لتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد للمعايير الدولية لالذي يجري وفقًا 
ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي 

 .هذه القوائم المالية
 

ر الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما  إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايي
 يلي:

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

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

 تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
 
وف وليس بهدف ابداء الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظر  •

 رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة. •
 
على أدلة التدقيق التي تم الحصول   بناءاً االستمرارية في المحاسبة، و التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ  •

عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على 
لى ايضاحات القوائم المالية االستمرار. و اذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إ

ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
  في اعمالها  حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة

 .مستمرةكمنشأة  
 
تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل  •

 المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل. 
 

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

 
نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح 

وحيثما كان مالئمًا للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا 
 لمتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المطبقة.األفصاح عن اإلجراءات ا

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

 مور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو األ عن هذه. اننا نقدم وصف الهامةالمالية للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق 
االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا  بناءًا عليها ال يتمنادرة جدا والتي حاالت  التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في

 .الناتجة عنهالعواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة    الن 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

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

 إرنسـت ويـونـغ/األردن 
 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم 

 المملكة األردنية الهاشمية  –مان  ع 
 2021شباط    28

 



 

  قوائم الماليةلهذه امن  ا  جزء 31إلى  1حات المرفقة من ضااإلي تعتبر

 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

  قائمة المركز المالي

 2020 كانون األول  31كما في 

 

 2019  2020 إيضاحات  

 دينـــار  دينـــار  اتالموجود

     -موجودات غير متداولة 

 55ر305ر639  53ر997ر967 6 ممتلكات ومعدات 

 1ر523ر038  1ر523ر038 8 استثمارات عقارية

 3ر430ر460  2ر542ر448 10 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 500ر000  500ر000 7 أةموجودات مالية بالكلفة المطف

 -  666ر 889 23 ؤجلةم ضريبيةموجودات 

 60ر759ر137  59ر230ر342  

     -موجودات متداولة 

 333ر351  225ر277  مخزون 

 705ر559  182ر600 11 ذمم مدينة

 732ر958  1ر150ر191 12  أرصدة مدينة أخرى

 50ر835  16ر719  شيكات برسم التحصيل

 646ر437  139ر043 22  وكبنال نقد وودائع لدى

 2ر469ر140  1ر713ر830  

 63ر228ر277  60ر944ر172  مجموع الموجودات

     

     المطلوباتملكية وحقوق ال

     -حقوق الملكية 

 43ر200ر000  43ر200ر000 13 رأس المال المدفوع

 10ر800ر000  10ر800ر000 14  احتياطي اجباري

 (1ر176ر475)  (1ر842ر264) 10 ةادلاحتياطي القيمة الع

 1ر184ر242  (1ر483ر527)  المدورة األرباح) المتراكمة رئخسالا (

 54ر007ر767  50ر674ر209  مجموع حقوق الملكية

     

     -مطلوبات غير متداولة 

 2ر546ر523  4ر260ر463 15  لة األجلقروض طوي

     -مطلوبات متداولة 

 353ر290  722ر028 22و16 بنوك دائنة

 4ر171ر938  3ر948ر022 15 عام الدفع خاللجل تستحق ألطويلة ا ضأقساط قرو 

 866ر310  697ر277  ذمم دائنة

 1ر187ر325  642ر173 17  أرصدة دائنة أخرى

 95ر124  - 23 مخصص ضريبة دخل

 6ر673ر987  6ر009ر500  

 9ر220ر510  10ر269ر963    مجموع المطلوبات 

 63ر228ر277  60ر944ر172  تابمطلوة واللملكيحقوق اوع مجم



 

  الماليةئم اقومن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  عتبرت

 لدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودةكة ا الشر 

 األرباح والخسائر   قائمة

 2020 كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 2019  2020 إيضاحات  

 دينـــار  دينـــار  
     

 11ر021ر879  3ر640ر743 28 عمان  تون الشيرا إيرادات تشغيل فندق

 (8ر234ر208)  (4ر522ر660)  تون عمان ة تشغيل فندق الشيرالفكت

 (1ر558ر435)  (1ر563ر249) 6 استهالك ممتلكات ومعدات 

 1ر229ر236  (2ر445ر166)  الربح االجمالي من تشغيل الفندق)الخسارة( 

     

 36ر888  31ر961 19 إيرادات أخرى

 (8ر664)  (9ر306) 6  ات استهالك

 (274ر619)  (264ر840)  تمويل فتكالي

 (736ر951)  (645ر727) 20 يةمصاريف إدار

 -  (81ر838)  )مشروع الطاقة( تشغيلمصاريف 

 (40ر609)  (25ر000) 9 حصة الشركة من خسائر شركة حليفة

 380ر370  60ر814 24 عوائد توزيعات أرباح

 585ر651  (3ر379ر102)  بة الدخلضريربح السنة قبل )خسارة( 

     

 (99ر997)  666ر 889 23 ضريبة دخل  ()مصروفوفر

 485ر654  (2ر712ر213)   ربح السنة)خسارة( 

     

 دينـار  فلـس/  دينـار  فلـس/  

 011/0  0/ (063) 21  السنة ربح( )خسارةن الحصة األساسية والمخفضة للسهم م

 



 

  الماليةئم اقومن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  عتبرت

 ودةالتجارية المساهمة العامة المحد ادق واألسواق ن فلل  الشركة الدولية

   ل الشاملدخلا  ةمئاق

  2020كانون األول   31نتهية في للسنة الم

 

  2020  2019 

 دينـــار  دينـــار  
     

 485ر654  (2ر712ر213)  ربح السنة)خسارة( 

     

 لتي ال يتم تصنيفها يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى ا

 قةر في الفترات الالحئااح والخساألرب ىإل   

    

 (546ر884)  (621ر345) 10 لةعادحتياطي القيمة الا ي فر يغتلصافي ا

 (61ر230)  (3ر333ر558)  ةالدخل الشامل للسن ة()الخسارمجموع 

 



 

  الماليةئم اقومن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  عتبرت

 الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

   ملكيةلا قوالتغيرات في حق قائمة

  2020 كانون األول  31 ية فيمنتهلا للسنة 
 
 

 

 المـلارأس 

 ـوعدفـملا

اطي احتيــ

 بـــاريإج

 احتياطي

 القيمة العادلة

)الخسائر 

المتراكمة( 

األربـــاح 

 ــوعالمجم *المـــدورة

 دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار - 2020

      

 54ر 007ر767 1ر 184ر242 ( 1ر176ر475) 10ر 800ر000 43ر 200ر000 2020الثاني  ننوالرصيد كما في أول كا

 ( 3ر333ر558) ( 2ر712ر213) ( 621ر345) - - للسنة ةامللشا ةراخسالمجموع 

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 - 44ر444 ( 44ر444) - - خالل الدخل الشامل

 50ر 674ر209 ( 1ر483ر527) ( 1ر842ر264) 10ر 800ر000 43ر 200ر000 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

      

2019 -      

      

 55ر 148ر997 1ر 778ر588 ( 629ر591) 10ر 800ر000 43ر 200ر000 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

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

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

 54ر 007ر767 1ر 184ر242 ( 1ر176ر475) 10ر 800ر000 43ر 200ر000 2019ول ألكانون ا 31الرصيد كما في 

 

 تياطي حالدورة والذي يمثل الرصيد السالب من األرباح الم( 1ر176ر475: 2019)دينار  1ر842ر264 رف بمبلغصحظر التي  *

 .2020ن األول و ناك 31القيمة العادلة كما في 



 

  الماليةئم اقومن هذه ال ا  جزء 31إلى  1اإليضاحات المرفقة من  عتبرت

 المساهمة العامة المحدودة ةيردق واألسواق التجا الشركة الدولية للفنا

 النقدية   اتفقتدلا  ةقائم

 2020 كانون األول  31 للسنة المنتهية في
 

 2019  2020 ت إيضاحا 

 دينــــار  دينـــــار  األنشطة التشغيلية 
     

 585ر651  (3ر379ر102)  ة قبل الضريبة ن ربح الس)خسارة( 
     

     -تعديالت 

 1ر567ر099  1ر572ر555 6 كاتاستهال

 274ر619  264ر840  تكاليف تمويل

 (28ر135)  (29ر836) 19 إيرادات فوائد

 4ر776  (7ر432) 11 توقعة خسائر ائتمانية م  مخصص )وفر(

 (380ر370)  (60ر814) 24 اح عوائد توزيعات أرب 

 40ر609  - 9 حليفة   ةكشرشركة من خسائر حصة ال

 (8ر753)  (2ر125)  ومعداتممتلكات  أرباح بيع
     

     -  لم عاتغيرات رأس المال ال

 11ر980  108ر074  مخزون 

 (302ر106)  564ر507  ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل 

 4ر854  (416ر345)  أرصدة مدينة أخرى 

 92ر059  (169ر033)  ذمم دائنة

 (140ر026)  (545ر152)  ى رخأ ة أرصدة دائن 

 (68ر791)  (96ر012) 23 فوعة ضريبة دخل مد

 1ر653ر466  (2ر195ر875)  ة يليشغمن األنشطة الت( م في دخستلم)ا  صافي التدفق النقدي

     

     األنشطة االستثمارية 
     

 (1ر807ر200)  (272ر758) 6 شراء ممتلكات ومعدات 

 22ر562  10ر000  ت ادمعالمتحصل من بيع ممتلكات و

 (113ر299)  -  خالل الدخل الشامل اآلخر  نم بالقيمة العادلة شراء موجودات مالية 

 28ر135  29ر836  ائد مقبوضة وف

ة من خالل  المتحصل من تخفيض رأس مال موجودات مالية بالقيمة العادل 

 -  177ر778 10 الدخل الشامل اآلخر 

لشامل  ل الدخل اخالن مة العادلة مي قلباالمتحصل من بيع موجودات مالية 

 -  88ر889  اآلخر 

 113ر704  60ر814 24 ت أرباح مقبوضة توزيعاد ئ اعو

 (1ر756ر098)  94ر559  األنشطة االستثمارية من  (مستخدم في ال)لتدفق النقدي  ي ا صاف

     

     التمويلية ة األنشط
     

 (2ر448ر950)  (5ر461ر669)  المسدد من القروض 

 4ر258ر795  6ر951ر693  ض رو متحصل من القلا

 (1ر080ر000)  - 18 أرباح موزعة  

 (274ر619)  (264ر840)  مصاريف تمويل مدفوعة 

 455ر226  1ر225ر184  األنشطة التمويلية  من النقدي  فقصافي التد 

     

 352ر594  (876ر132)  في النقد وما في حكمه ة الزياد )النقص(

 (59ر447)  293ر147  سنة ال ة كما في بداي  هم كح النقد وما في

 293ر147  (582ر985) 22 السنة مه كما في نهايةكح النقد وما في

 



 لمحدودةة ا العامة المساهم ريةا جادق واألسواق التفن ولية للالشركة الد

 ية  القوائم المالول ت حاحاضإي

 2020ل األو  كانون 31

- 1 - 

 

 مـةعامعلومـات  (1)

 
حدودة كخلف قانوني إلندماج شركة المجموعة الدولية التحاد امة المهمة العلفنادق واألسواق التجارية المساة الدولية لتأسست الشرك

م ت ومن ثم 1998آب  1ة اعتباراً من ؤوليالمسمحدودة لاياحة والتجارة دودة وشركة التنمية للسمحالاهمة العامة سملا الفنادق
دينار مقسم إلى  43ر200ر000شركة ال الرأس مغ بل.  ة المسؤوليةالسياحية والتجارية محدود ة السعد للمشاريع ركندماج مع شالا

 الواحد. مهسللسهم بقيمة اسمية دينار  43ر200ر000
 

رية جالتواالسواق ا ةحبالسحواض االفنادق والمطاعم والمسارح واجار وتأجير ئتوبيع وشراء واسايات الشركة انشاء وبناء غ  من 
 .ها الخاص أو للغيرسواء لحساب

 
ان مع  ن توبالتوقيع على اتفاقية ادارة فندق شيرا (Sheraton Overseas Management Corporation)قامت الشركة وشركة 

ً بعد تاريخ االفتتاح ية لمدة عشرقافعول هذه االتف، هذا ويسري م1995نيسان  4 في تاريخ    في ق والذي تم دنلفل الرسمي ون عاما
 .2001 نهاية عام

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

 
 ة املعهيئة اموافقة ال قوائموتتطلب هذه ال ،2021شباط  9 بتاريخ منعقدة اإلدارة في جلسته الس جلم من قبل ماليةلا ئمقواتم إقرار ال
 للمساهمين.

 
 

 إعداد القوائم المالية سسأ (2)

 

 اإلعداد سسأ (2-1)

 

 
والتي خر آل ا الدخل الشامل ل دلة من خال العا ةبالقيملفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بدأ الكوفقا لمتم إعداد القوائم المالية 

 ة. الماليم ائو قاللعادلة بتاريخ تظهر بالقيمة ا
 

 لية الدولية.امالر التقارير ييعالموفقا  تم إعداد القوائم المالية
 
 .للشركةمثل العملة الرئيسية والذي يلمالية الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم ا ن إ

 

 يبي األساسساالمبدأ المح (2-2)

 

جوهرية حول قدرة الشركة  ( والتي قد تثير شكوك 31( كما هو موضح بإيضاح )19-ثر انتشار فايروس كورونا )كوفيدأل رانظ

مرارية للقوائم المالية بناًء على االعمال  على االستمرار كمنشأة مستمرة. تعتقد اإلدارة انه من المناسب استخدام أساس االست

 أو جدولة التسهيالت البنكية. نية الحصول على باإلضافة إلمكا  ،المستقبلية للشركة
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 ةيسبالتغييرات في السياسات المحا (3)

 

انون  ك 31في  المنتهيةسنة المالية لل ائم اعداد القواتبعت في  تلك التيمتفقة مع  ةي الاد القوائم المالمتبعة في اعدالمحاسبية  ان السياسات

 :2020كانون الثاني  1التالية اعتباراً من التعديالت  قامت بتطبيق ةكرالش، باستثناء أن 2019األول 

 

 (: تعريف "األعمال" 3رقم ) الدولي ماليةال ري تعديالت على معيار التقار

( "اندماج  3ي رقم )لمالية الدولر التقارير ال" في معياعمااسبة الدولية تعديالت على تعريف "األالمح رييمجلس معاأصدر 

ف  ي رعديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعلى تح المنشآت ساعدة ملعمال"، األ

قادرين على في السوق  ركون عمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشات األابطلدنى لمتلحد األتعديالت اال. توضح هذه ال "األعمال" أم

ت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها  المنشآ لمساعدةجيهات و ت، وتضيف اصر أعمال غير موجودةستبدال أي عنا

   اري.يتخعادلة االيمة التركيز الق، وادخال اختبار ال والمخرجات عمألاجوهرية، وتضييق تعريفات 

 

أو  استحواذها في  خ على األصول التي يكون تاري اذمال أو استحو اندماج األع  ي تكون إماالت تم تطبيق التعديالت على المعامالت 

  النظر في  على الشركة إعادةي، لم يتعين التلا. وب2020كانون الثاني  1ة أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد بعد بداي

 . اإلفصاح عنهاعديالت ويجب ر لهذه التلمبكثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق اي حدتلا  لمعامالت هذه ا

 مالية للشركة. ى القوائم الالتعديالت عل هلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذ

 

 جوهري" (: تعريف "ال8م )بة الدولي رقاسح مل( ومعيار ا 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ار المحاسبة الدولي المالية ومعيعرض القوائم  -( 1رقم )ولي اسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدلمحل لي لس الدو المج درأص

ايير  معلا لتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن بية واالمحاسسياسات لا -(8رقم )

أو   ج عن حذفهاا نتد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذجديلاف التعري يف. ينصمن التعر وضيح جوانب معينةكافة وت

مون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على لمستخدخذها االتي يت ت ى القراراتأثير بشكل معقول علأو إخفاءها، إغفالها 

   نشأة ".ة حول الم لومات مالية محددالتي توفر معو  ،ةيأساس تلك القوائم المال

 ركة. لمالية للشئم اأثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوا يأ تج لم ين

 

 ( 7لمالية الدولي رقم )ارير ا ( ومعيار التق 9الدولي رقم ) ةالفائدة على معيار التقارير المالي معدالتتعديل 

تشمل عدد من  7ي رقم دوللاة المالي ريرلتقاار اومعي 9لية الدولي رقم لتقارير الماا رايإن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمع

تتأثر عالقة    فائدة.الت اليير معداعبتعديل م تي تتأثر بشكل مباشرات التحوط اللى جميع عالقتي تنطبق ع ت العمليات اإلعفاءا

و  ط أو حلتلبند ا لمعيار، ندة إلى اات النقدية المستأو حجم التدفق / و التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت 

لبند  معيار، إلى ال ةدية المستنحجم التدفقات النقد توقيت و / أو دم تيقن حول كون هناك ع قد يأداة التحوط. نتيجة لهذا التعديل، 

د  (. قRFR) خالي من المخاطر ي بسعر فائدةالحلاالتحوط أو أداة التحوط، خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة 

وط فعالة  أن تكون عالقة التح ن من المتوقعة وما إذا كاتملة للغاية محتيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعال مدع  ذلك إلى دي يؤ 

 .غايةلل

 ر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.ج أي أثلم ينت 

 

-COVIDالت االيجار المتعلقة بوباء أجيت  اوخفيضات ت-رات" ( "االيجا 16الدولي رقم ) ةقارير المالي لتا  رتعديالت على معيا 

19 

( 16تقارير المالية الدولي رقم )ر اليالت على معيادعبإصدار ت 2020أيار  28ر المحاسبية بتاريخ المجلس الدولي للمعايي قام

ات ءاعفديالت إذه التع. تمنح هCOVID-19عن وباء  يجار الناتجةالا ت "االيجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيال

على تخفيضات  ر( حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجا16)ر المالية الدولي رقم قاريمتطلبات معيار الت للمستأجر من تطبيق

قبل   المستحقة فعات االيجارلد ضي. يتعلق هذا التعديل بتخفCOVID-19بشكل مباشر عن وباء  يجار الناتجةو تأجيالت االا

عن وباء جيالت االيجار الناتجة و تألمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات از لو جي ل عملي،. كح2021حزيران  30

COVID-19 .كتعديل على عقد اإليجار 

 

أثر  ه التعديالت هذ قيلم ينتج عن تطب ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020حزيران  1بارا من التعديالت اعتتم تطبيق هذه 

   ة.ى الشركالية لدجوهري على القوائم الم
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 استخدام التقديرات  (4)
 

ؤثر على مبالغ هادات تات واجتبتقدير القيام الشركةاسبية يتطلب من إدارة ت المحلسياساا وتطبيق الماليةائم ن إعداد القو إ

ادات يرأيضا على اإل رؤثت ادات جتهواالالتقديرات  ههذملة. إن الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحت

تقدير مبالغ وأوقات التدفقات ت هامة لواجتهادابأحكام القيام  ركةالشمن إدارة المخصصات وبشكل خاص يتطلب و  فريوالمصا

لضرورة على اب رة مبنيةوظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكو اوضاع الناجمة عن  ة المستقبليةيدالنق

تيجة وذلك نت لتقديرالف عن اتخت ج الفعلية قدير وعدم التيقن وإن النتائدقتالمتفاوتة من ت اددة لها درجعتم ملوعوايات فرض

 تلك المخصصات.  لتغيرات في المستقبل في أوضاع وظروفا
 

 و التالي:حلنلة على ابأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفص الشركةفي اعتقاد إدارة 
 

 مم على الذمتوقعة ة الئر االئتمانينة: يتم مراجعة مخصص الخسايدمالة من الذمم قعو تمانية المتئاالر خسائلص امخص -

بموجب متطلبات المعايير تكوينه  لمخصص الواجب ركة لتقدير اشلأسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة ا نة ضمنالمدي

 الدولية لتقارير المالية.

 

ً لألنظمة والقوانين دخلاة نفقة ضريب من  ة بما يخصهايلماالسنة يل الم تحمالدخل: يت بةصص ضريخم - والمعايير  ل وفقا

خبرة الشركة  وعة مثلى عوامل متنعل ةيمة مخصص الضريبوتعتمد ق يبة الالزم.الضر مخصص اب تم احتسسبية ويلمحاا

  ار ضريبي مستقل لمراجعة احتساب وم بتعيين مستشقت ة. إضافة إلى ذلك، فإن الشركةتدقيق ضريبة السنوات السابق من 

 مخصص الضريبة.

 

 غير روخسائ كمصاريف لالقتطاع القابلة المؤقتة ةالزمني الفروقات  لكافة المؤجلة الضريبية بالموجودات  االعتراف يتم -

ً يبضر مقبولة  ة المؤجل ضريبيةلا ت الموجودا قيمة تحديد إن . للضريبة الخاضع الربح  يتضمنها ان  المرجح من  والتي  يا

 وحكم  رأي يتطلب  للضريبة الخاضعة المستقبلية األرباح ومستوى المحتمل التوقيت  أساس على  بها االعتراف يمكن  والتي 

 (.23) حإيضا في  مبينة لالدخ ضريبة مخصص تفاصيل إن . الشركة إدارة
 

ب االستهالكات السنوية ي لغايات احتساردو تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار االنتاجية للموجودات الملموسة بشكل  -

ني )إن التدم أخذ خسارة ، ويتتقبلالمسالمتوقعة في ة يجتاعمار االناأل ات وتقديراتدو وجلملك ااعتماداً على الحالة العامة لت

 قائمة الدخل. ى لوجدت( إ
 

شــار القــانوني داً لــرأي المستاتنمخصصات قضائية: لمواجهة أية التزامات قضائية يتم أخذ مخصصات لهذه االلتزامات اســ  -

 .في الشركة
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 مةهاية الملخص السياسات المحاسب (5)

 

  اتعدممتلكات وم

 ك األراضي. ال يتم استهال ض في القيمة. اخفوأي ان لمتراكمالك اتنزيل االستهعد فة بلتكلت والمعدات باالكتملمتظهر ا

 

 كالتالي:ط الثابت وبنسب سنوية دام طريقة القسخستيحسب االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة با

 

  ٪ 

   

 1ر5  دقمبنى الفن 

 20 – 6  ات عدومة وآالت هزجأ

 8  روشات ومف أثاث

 15  رات سيا

 

تها عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى نخفاض في قيمت من حيث االادمعكات والالممتل ة قيميتم مراجع

الدفترية مة يقاللتي تكون ا ت د في الحاالادترسلة لالدراج الموجودات بالقيمة القابلدفترية.  يتم إعادة إترداد القيمة اسا عدم إمكانية

أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم  الستبداللمتكبدة ات اقفاب الناحتسيتم  .تردادالقابلة لالسالقيمة أعلى من 

قتصادية الا دة المنافعايز ندفقط ع سملة النفقات األخرى الالحقة ي جزء مستبدل. يتم رالغ الدفترية ألبلمرسملته، كما يتم شطب ا

 . الدخل كمصروفرى في قائمة خاأل النفقات ت جميع اثبا المعدات. يتملكات و ية المتعلقة بالممتقبلتسلما

 

 استثمارات عقارية 

أو لحين زيادة قيمتها وال  إيجاراتحتفظ بها للحصول على األبنية التي يو ي ستثمارات في األراضاستثمارات العقارية تمثل اال

 راض إدارية.غ االعتيادية أو أل مجموعةلالخدمات وأنشطة وانتاج البضائع خدمة في إتسلمضي والمباني اتشتمل على األرا
 

ستثمارات  ستهالك االاويتم  تدني في القيمةلا اكم وأي مخصص مقابلستهالك المترستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االتظهر اال

 .المتوقع لهاى العمر اإلنتاجي القسط الثابت على مدقة ي ربطستخدام زة لالالعقارية )باستثناء األراضي( عندما تكون جاه

 

 ه  في حكم ا النقد وم

 

قصيرة األجل  دى بنوك وودائعلة فإن النقد وما في حكمه يشمل على نقد في الصندوق وأرصد النقدية،ائمة التدفقات ض قلغر

 .ةنائالبنوك الدا مخصوماً منه قل أ أو تحقاق ثالثة أشهر واريخ استلديها  تي وال

 

 ذمم مدينة

 

تمان المتوقعة. تستخدم الشركة اسلوباً مبسطاً  ص خسارة االئماً منها مخص و صخة مليرة االصالفاتو مم المدينة بمبلغت الذيتم اثبا

 (.9) قارير المالية رقمعداد التلدولي إلا لمتطلبات المعيارلمتوقعة وفقاً ان في حساب خسارة االئتما

 

 مخزون 

 

 هما اقل. يا عيةبيقيمة الصافي المتوسط المرجح او لقة اطري باستخدامالكلفة  عرسبن مخزو عير التسيتم 
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 تثمارات في شركات حليفة سا

 

الية والتشغيلية اسات الميقة بالسعللى القرارات المتفعاال ع أثيراً تا فيه الشركةمارس تالشركات الحليفة هي تلك الشركات التي 

ر هظويت، وتوق التص٪ من حق50٪ الـى 20اوح بين نسبة تتر فيها  شركة لاك لتتموالتي ها( ليع  الشركةيطر يس وال)

 الحليفة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. ت في الشركات االستثمارا

 

في  الشركة مةاهمسكات الحليفة وحسب نسبة لشراو  الشركة معامالت فيما بينالناتجة عن ال ت فايتم استبعاد االيرادات والمصرو 

 كات.شرذه اله

 

ترية لالستثمارات في الشركة  فل القيمة الدفة، يتم تعديلكارات في الشركات الحليفة بالتظهر االستثم حقوق الملكية،طريقة وجب مب

الشركة الحليفة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن  ي صافي موجودات فت الحليفة الثبات حصة المجموعة في التغيرا

 منفرد. لكاجراء اختبار للتدني لها بش فاؤها وال يتمار وال يتم اطالستثماب ا سح ليفة كجزء من الشركة الح 

ل الشامل اآلخر  تغيرات في الدخ أيمة االرباح أو الخسائر الموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة. قائ تعكس

فإنه يتم شركة الحليفة حقوق ملكية الر على تغي دو جدة. في حال و لهذا االستثمار يتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل الموح

في حقوق الملكية الموحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن ئمة التغيرات ان وجدت في قا إظهار هذه التغيرات 

    جموعة والشركات الحليفة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الحليفة.عامالت بين الممال

 

التشغيلية رج األرباح ر الموحدة خائاضمن قائمة االرباح أو الخسالشركة الحليفة أرباح أو خسائر من  موعةجلمهار حصة اإظ يتم

 لشركة الحليفة. شركة التابعة للا ويمثل الربح أو الخسارة بعد الضريبة وحقوق غير المسيطرين في 

 

 ت المحاسبية.دام نفس السياسااستخة وبع مو المالية للمجيتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة 

 

ا إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة تدني على استثمارها في وعة بتحديد م، تقوم المجمةيبعد تطبيق طريقة حقوق الملك

في  رماتدني باالستثموعة في نهاية كل سنة مالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على اليفة، تقوم المجللح الشركة ا

ى أنه الفرق بين القيمة القابلة ك التدني علتساب قيمة ذلحالى التدني تقوم المجموعة بحال وجود دليل ع كة الحليفة. في الشر

 راف بالخسارة في قائمة االرباح أو الخسائر الموحدة.ية، ويتم االعترفتلالسترداد للشركة الحليفة وقيمتها الد

لة. ويتم بالقيمة العاد راف بالعائد على االستثمارعة بقياس واالعتفة، تقوم المجمو لحليكة ارلشلجوهري على اعند خسارة التأثير ا

 سائر الموحدة.االرباح أو الخ مةجيل أية فروقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة العادلة في قائتس

 

 ة المطفأةلية بالكلفموجودات ما

 

 تي تتمثل التعاقدية وال تحصيل التدفقات النقديةلها االحتفاظ بها لوفقاً لنموذج أعما ةشركلاة دف إدارته تي اللموجودات المالية هي ا

 ائم.الق ين رصيد الدبالدفعات من أصل الدين والفائدة على 

 

ً اليها كلشراء بالات عند الودوجملا يتـم اثبات هذه ئدة الفطريقة اام خدستلعالوة / الخصم بامصاريف االقتناء، وتطفأ افة مضافا

 ؤدي الى عدم امكانية استرداد االصلفي قيمتها ية عن التدني جتائدة، وينزل أية مخصصات ناأو لحســـاب الفالة، قيداً على الفع

 ة.حددخل المو قائمة ال في ا هتيميتم قيد اي تدني في ق، و همناو جزء 

 

المتوقعــة المخصــومة تدفقات النقديــة قيمة الحالية للوال جالت سالبتة في لمثا مةات الفرق بين القيهذه الموجود تدني في قيمةيمثل مبلغ ال

 ألصلي.ئدة الفعلي اافبسعر ال
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 اآلخر املشالل الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال

 

 ويل.حتفاظ بها على المدى الطالملكية بغرض اال ات ت في أدو الستثماراا ات دو وجتمثل هذه الم

ً اليهالعادلة م ء بالقيمةشرالاد عنودات موجاله يتم اثبات هذ ً بالقها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمضافا هر  ويظ يمة العادلـة،ا الحقا

اتج عن فروقات تحويل قيمة العادلة النالتغير في ما فيه الب يةك للم الشامل  وضمن حقوق ا دخللا  في قائمةالتغير في القيمة العادلة 

أو الخسائر  حزء منها يتم تسجيل األرباالموجودات أو ج وفي حال بيع هذهية، جنبالا العمالت ة بدينقالموجودات غير ال بنود

شرة الى بالمباعة مموجودات االم ييتقتحويل رصيد احتياطي  يتمو ة ق الملكيك في قائمة الدخل الشامل  وضمن حقو لناتجة عن ذلا

 . خالل قائمة الدخل والخسائر المدورة وليس من االرباح 

 

 ة  عادلل ا  يمةالق قياس

 

 .المالية الخسائر بتاريخ القوائمألرباح أو دلة من خالل ابالقيمة العا ةألدوات المالية مثل الموجودات المالياس ابقي الشركةتقوم 

 

بين مة نظم في معاملة  إلتزام أو الذي سيتم دفعه لتسويةد بيع الموجودات عنول عليه سيتم الحصي لذا  عرتمثل القيمة العادلة الس

 ياس.لسوق بتاريخ القفي اكين رشاالم

 

ية للموجودات ئيسرالاألسواق وية اإللتزام تم من خالل ات أو تسة بيع الموجودفرضية أن عملي يتم قياس القيمة العادلة بناًء على 

  كة اج الشرتحت. ات وجودات أو المطلوبالسوق األكثر مالئمة للم يسي، يتم استخدامرئالسوق الحال غياب ي ف .ت باوالمطلو 

 سوق األكثر مالئمة.ق الرئيسي أو الفرص الوصول للسو الك المت

 

ر عند تسعي وقلسا في ستخدمة من المشاركين الم ات اإلفتراضالعادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام القيمة بقياس  الشركة تقوم

ً فقي السوق يتصرفون و لى افتراض أن المشاركين فمطلوبات ع ت أو الداالموجو   دية.قتصااإلصلحتهم لم ا

 

 صادية من ي السوق على توليد المنافع اإلقتفرة المشاركين ن االعتبار قديوجودات غير المالية يأخذ بعة العادلة للمإن قياس القيم

 دات بأفضل طريقة.ر سيستخدم الموجو آخلمشارك  ة أو بيعهيقطر  لفضاستخدام الموجودات بأل الخ

 

ام وتوضيح استخد ةت الكافية لقياس القيمة العادلر المعلومالظروف وتوفناسب مع اوتت ةئمالييم متق يب الباستخدام أس لشركةاتقوم 

 مباشر. يرغ  لكبشالت الممكن مالحظتها مدخلا استخدام ن مالحظتها بشكل مباشر وتقليللممكالمدخالت ا

 

تم  المالية أو ها في القوائم ح عنفصاإلا ما أو تاسهقيل ام القيمة العادلةالمطلوبات التي يتم استخدودات و جميع الموجف يتم تصني

 ةدلم لقياس القيمة العامه رثيلديها تأعلى أدنى مستوى للمدخالت التي اًء العادلة، وبنالية للقيمة تلشطبها باستخدام المستويات ا

 : كلك

 

 . مشابهةال ات وبللموجودات والمطل معلنة في األسواق الفعالةسعار السوقية الاأل  األول: المستوى

 

لة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر دالقيمة العا ير المهم على ثأي االعتبار المدخالت ذات التتقييم تأخذ ف تقنيات  ثاني: وى الالمست

 ر.غير مباشأو 

 

 في  ات وميست مبنية على معلالقيمة العادلة ولكنها ل ها تأثير مهم على ل ت دم مدخالحيث تستخم ييتق ات تقني المستوى الثالث: 

 ها. حظتن مالكمي السوق
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ييم ادلة من خالل إعادة تقت القيمة العما بين مستويات والمطلوبات ابتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجود كةالشرتقوم 

 كل فترة مالية. ة العادلة ككل( في نهاية ي على قياس القيمهرو ألثر الجت ذات اخالمدلل وى)بناًء على أدنى مستات فنيالتص

 

أو طر الموجودات طبيعتها ومخا ب بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حس الشركةقوم عادلة، تة الميلقيضاح اات إياغل

 ة.مستوى القيمة العادلالمطلوبات و 

 

 ة ومستحقات ن ئداذمم 

 

قبل من  بها ةبلام المطتت لمو مستلمة سواء تمت أبل للبضائع أو الخدمات الالسداد في المستقة قغ المستحت للمبالبالو مطلا يتم اثبات 

 المورد.
 

محتمل ات مزايد االلتاتج عن حدث سابق، وأن تسدي أو متوقع( نالتزام )قانون الشركةم إثبات المخصصات عندما يكون على تي

 عليه. تمدعي كلبشا ويمكن قياس قيمته
 

 ة  بنوك الدائنض والروالق
 

ً لقروض والبنوك الدائنة مبدئيتم تسجيل ا  .ة الفائدة الفعليةالمطفأة باستخدام طريق تقييمها الحقاً بالكلفة داعيعادلة و قيمة البال يا
 

 طاعاتمعلومات الق
 

ختلف لمخاطر وعوائد ت عةو خدمات خاضت ااتجمنم ديرك معا في تقت التي تشتلياملعجودات وامن المو  شركةقطاع األعمال يمثل 

 عمال أخرى.أتعلقة بقطاعات عن تلك الم
 

لقة لك المتعئد تختلف عن تاددة خاضعة لمخاطر وعو في بيئة اقتصادية محيم منتجات أو خدمات تقد ي ف طافي يرتبالجغر قطاعلا

 ادية.بقطاعات عمل في بيئات اقتص
 

واستثمارات في موجودات ان فندق شيراتون عمإيرادات ومصاريف  ي فمثل تت ةديتصاقا ات اع قطثالث يتكون من  الشركةط شان ن إ

 .ةت عقاريستثماراوا يةالم

 

 اف بالمصاريف تحقق االيرادات واالعتر
 

، ديد العقد، تحديد الثمن تح نضموالذي يت 15ر التقارير الدولي رقم طوات من معياموذج الخمس خنليتم تسجيل اإليرادات وفقاً 

رادات عند بيع يالباعتراف يتم اال  حيث . اءيراد عند تأدية التزام األدواالعتراف باال األداء في العقد،م اثمن على التزال عيزتو 

 نة من الزمن.ة معيعادة عند نقط مورة للعميل والتي تتللزبائن وإصدار الفات البضائع
 

 ء.اب للعمالالشرو  ماعالطع بيند تقديم الخدمات او ق ع دفنتشغيل اليتم اثبات ايرادات 
 

 قا لمبدأ االستحقاق.فرادات األخرى و يتم اثبات اإلي

 

 .بها المستثمر للشركات  العامة الهيئات  لبق من  اقرارها عند مارات ثتساال ارباح توزيعات  ات اثب يتم
 

 المصاريف على اساس مبدأ االستحقاق.ب افالعتريتم ا



 لمحدودةة ا العامة المساهم ريةا جادق واألسواق التفن ولية للالشركة الد

 ية  القوائم المالول ت حاحاضإي
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 عمالت األجنبية  لا
 

ويــل تحد عــات. كمــا يإجراء المعاماليخ رتافي جنبية خالل السنة، بأسعار الصرف السائدة تم بالعمالت األتي يتم تسجيل المعامالت الت

إلــى ائمــة المركــز المــالي ة في تاريخ قالسائد ر الصرفبأسعا ةلة بالعمالت األجنبية النقدية المسجلطبيعلوبات ذات امطجودات والو مال

 يل إلى قائمة الدخل.ن عمليات التحو ع ة . تؤخذ الفروقات الناتجالدينار األردني 
 

 ضريبة الدخل
 

ً وف الدخل بأخذ مخصص لضريبة كةالشر تقوم ً لمعيا، هاشميةلكة األردنية الالمم مول به في مع الة الدخل بيرض انون لق قا  ر وفقا

بية القيمة المحاس ن بية عن الفرق ما سجيل الضريبة المؤجلة الناتج( حيث ينص هذا المعيار على ت12) ولي رقمسبة الدالمحا

 بات.والضريبية للموجودات والمطلو 
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 معداتت وكالتمم (6)

 2020 

  وع مشر  أثـــــاث وآالت أجهزة  ــدقفن مبنى  ـدق ن فض أر عري شا ومأراضي  

 المجمــوع  الطاقة  رات سيـا ومفروشـات  ومعـــدات  شيراتون عمان *ن عمانشيراتو قيد التنفيــذ 

 دينــــار ارـدينــ دينـــار  دينــــار دينــــار نـــــاري د دينـــــار راــدينـــ -التكلفـــة 

         

 79ر385ر462 3ر685ر588 150ر218 6ر956ر439 6ر670ر561 51ر582ر191 6ر531ر407 3ر809ر058 2020ون الثاني ن كاأول في  امك

 272ر758 17ر763 - 34ر000 10ر090 210ر905 - - ات إضاف

 (50ر000) - (50ر000) - - - - - * *تدااستبعا

 2020ل و كانون األ  31كما في 
 79ر608ر220 3ر703ر351 100ر218 6ر990ر439 6ر680ر651 51ر793ر096 6ر531ر407 3ر809ر058

         –االستهالك 

         

 24ر079ر823 362ر673 134ر840 5ر763ر150 5ر064ر359 12ر754ر801 - - 2020أول كانون الثاني  في كما

 1ر572ر555 184ر280 7ر503 253ر055 353ر989 773ر728 - - *** ت السنةااستهالك

 (42ر125) - (42ر125) - - - - - استبعادات

 25ر610ر253 546ر953 100ر218 6ر016ر205 5ر418ر348 13ر528ر529 - - 2020ل كانون األو  31ا في مك

 

 الدفترية: صافي القيمة 

        

 53ر997ر967 3ر156ر398 - 974ر234 1ر262ر303 38ر264ر567 6ر531ر407 3ر809ر058 2020ن األول و انك 31كما في 

 

 (.15ولى )إيضاح رجة األري من الدمحل رهن عقا قدنلفارض ا  *

 .2020 ولألا ن كانو  31 كما في  5ر702ر113امل بالك والمستهلكةمة في العمليات التشغيلية للشركة ستخدالم  دات والمع ت الممتلكا * بلغت *

بالغ وال رةااإلد ومعدات  ممتلكات  واستهالك دينار 1ر563ر249والبالغ  الفندق ات دعومتلكات مماستهالك ن يب 2020 األول كانون  31للسنة المنتهية في ك ستهالمصروف االيقسم  ***

 .دينار 9ر306
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 2019 

  وع رشم  أثـــــاث جهزة وآالت أ مبنى فنــدق أرض فنـدق  أراضي ومشاريع 

 المجمــوع  الطاقة  ت ارسيـا ومفروشـات  دات ومعـــ عمانشيراتون  *ن عمانشيراتو ذتنفيــقيد ال 

 دينــــار ارـــدين  دينـــار  نــــاردي  دينــــار دينـــــار ــــارنـدي  دينـــــار -ة فـــل كتلا

         

 78ر136ر613 3ر996ر535 150ر218 6ر746ر539 6ر561ر528 50ر566ر031 6ر531ر407 3ر809ر058 2019كما في أول كانون الثاني 

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

 (618ر978) (618ر978) - - - - - - ولينمن المقاالمسترد 

 (164ر076) - - - (164ر076) - - - اتاستبعاد

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

         

         –ستهالك الا

         

 22ر662ر991 181ر740 121ر265 5ر516ر511 4ر847ر164 11ر996ر311 - - 2019لثاني ما في أول كانون ا ك

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

 (150ر267) - - - (150ر267) - - - اداتاستبع

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

         

         رية: مة الدفتيافي القص

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

 

 (.15ولى )إيضاح ألاة رهن عقاري من الدرجق محل فندارض ال  *
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 لمطفأةت مالية بالكلفة اجودامو (7)

 

من سندات إسناد قرض الشركة العربية الدولية للفنادق )شركة   سند 500بشراء  2017ي ناون الثكانقامت الشركة خالل شهر 

احدة بدفعة و  ت اندلسكل عام. وتستحق اهر من أش كل ستةق تستح٪ 5ر5فائدة مقداره دينار بسعر  500ر000شقيقة( بقيمة 

 .2022الثاني نون كا 22 بتاريخ 

 

 

 استثمارات عقارية  (8)

 

 .أعلى من التكلفةالقيمة السوقية لهذه األراضي كانت تظهر بالكلفة و  أراضي ارية عقلامارات ستثتمثل اال

 

 2020 األول كانون  31 في  كما تقريباً  دينار ليون م 2ر587ر200 العقارية مارات الستثهذه ال لةدعاال القيمة بلغت 

ً  دينار يون لم 2ر356ر600)  .(2019 األول كانون  31 في  كما تقريبا

 

 

 حليفةة استثمارات في شرك (9)

 

ولية محدودة المسؤ لية لداخا ميملتصاستوديو امن رأسمال  ٪25بما نسبته  لشركةااهمة وع من مسء المدفد الجزيمثل هذا البن

احدة. ومن غاياتها القيام ة اسمية دينار للحصة الو بقيمحصة  200ر000دينار مقسم إلى  200ر000 والبالغألردن المسجلة في ا

  الداخلية. الهندسيةال التصاميم بأعم
 

 ركات حليفة:ت في شاستثماراكة على فيما يلي الحر

 2020  2019 

 رـادينــــ  ــــاردينـ 
    

 40ر609  - الرصيد كما في أول كانون الثاني

 -  25ر000 أس المال دة في رزيا

 (40ر609)  (25ر000) حليفة ةخسائر شركمن  ةشركحصة ال

 -  - كانون األول   31في الرصيد كما 

 

 ولية:محدودة المسؤ لية خلدالتصاميم اا توديو سكة في شركة راستثمار الش توضح الجداول التالية ملخص المعلومات المالية حول
 

 2020  2019 

 دينـــــار  ـــــاردين 
    

 14ر553  7ر865 لةو ر متداموجودات غي

 310ر897  46ر817 متداولةموجودات 

 (376ر334)  )355ر533( بات متداولةمطلو 

 (50ر884)  (300ر851) حقوق الملكية 

    

 ٪25  ٪25  الملكية نسبة

 -  - ثمارالستا مةقي
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 2020  2019 

 دينـــــار  ردينـــــا 
    

 371ر959  203ر043 دات إيرا

 (583ر923)  (355ر332) مصاريف

 (211ر964)  (152ر289) ( نةالس )خسائر

    

 (40ر609)  (38ر072) الشركة الحليفة ائرخس حصة الشركة من 

 

 

 خر ل اآلخل الشامخالل الد العادلة من يمةجودات مالية بالقمو (10)

 2020  2019 

 ارــدينـ  دينـــار 
    

 1ر386ر684  1ر134ر899 جةأسهم شركات مدرفي ارات استثم

 2ر043ر776  1ر407ر549 شركات غير مدرجةسهم أاستثمارات في 

 3ر430ر460  2ر542ر448 

 

 القيمة العادلة:  اطي احتيفيما يلي ملخص الحركة على 

 2020  2019 

 رــاــدينـ  ـــاردينــ 
    

 (629ر591)  (1ر176ر475) نيون الثاالرصيد كما في أول كان

 (546ر884)  (621ر345) ادلة لعا القيمةغير في الت

 -  (44ر444) اآلخر  الشامل الدخل  خالل من  العادلة القيمةب مالية موجودات  بيع أرباح

 (1ر176ر475)  (1ر842ر264) األولكانون  31الرصيد كما في 

 

 

 مم مدينة ذ (11)

 2020  2019 

 دينـــــار  ردينـــــا 
    

 722ر161  191ر770 ذمم مدينة

 (16ر602)  (9ر170) قعةخسائر ائتمانية متو مخصص ل: زين

 705ر559  182ر600 

 

ما ك اريند 16ر602بل مقا 2020انون األول ك 31ا في دينار كم 9ر170 ية المتوقعةمخصص الخسائر االئتمان قيمةاجمالي بلغ 

 .2019كانون األول  31في 
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 :قعةتو سائر ائتمانية مخ ركة على مخصص فيما يلي الح

 2020  2019 

 ـارـدينـ  دينـــار 
    

 11ر826  16ر602 السنة دايةرصيد ب

 4ر776  (7ر432) سنةخصص للالم

 16ر602  9ر170 رصيد نهاية السنة

 
 

 نون األول:كا 31كما في  ر ائتمانية متوقعةخسائص مخص بعد تخفيض تحصيلها في ير المشكوك الذمم غ  جدول أعمار فيما يلي 
 
غير  ممالذ 

حقة وغير لمستا

المشكوك في  

 هايلتحص

  صيلهاشكوك في تحلمغير اقة و مم المستحالذ 

  

1 -30 

  يــوم

31 – 60 

  يــوم

61 – 90 

  يــوم

91 -120 

  يــوم

 120 أكثر من 

 المجموع  يــوم

 دينـــار  اردينــ  دينـــار  نـــاردي  دينـــار  دينـــار  دينـــار 
              

47ر950  55ر498 2020  182ر600  46ر370  9ر509  5ر529  17ر744  

264ر165  77ر126 2019  705ر559  22ر421  52ر954  116ر808  171ر734  
 
 

 .مالذمل هذه حصول على ضمانات مقاببال الشركة. ال تقوم الكاملبحصيلها في ت المشكوك الذمم غير تحصيل ركةالشإدارة  تتوقع

 

 

 ة أخرى نأرصدة مدي  (12)

 2020  2019 

 ـــــاردين  دينـــــار 
    

 266ر666  - ستحقة القبضم أسهمباح أر

 151ر076  111ر086 اريف مدفوعة مقدمامص

 11ر458  11ر458 قةفوائد مدينة مستح

 142ر906  142ر906 مستردةتأمينات 

 26ر318  60ر291 فعات مقدمةد

 2ر507  7ر718 ظفينذمم مو 

 123ر419  754ر230 طةنة المحاأمانات صي

 -  888 (22 إيضاح) مقدما مدفوعة دخل ضريبة

 8ر608  61ر614 أخرى 

 732ر958  1ر150ر191 

 

 

 مدفوعال رأس المال (31)

 

 ينار للسهم الواحد.سهم بقيمة اسمية د 43ر200ر000سم إلى دينار مق 43ر200ر000دفوع به والم يبلغ رأس المال المكتتب 
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 يبارجإ ياطيتاح (41)

 

قابل للتوزيع صافي ربح السنة ال٪ عن 10بمعدل و دني رقانون الشركات األم اً ألحكاباري عن األرباح وفقياطي االجيقتطع االحت

استناداً الى ذلك   كة الشراالحتياطي االجباري ربع رأسمال  بلغ رصيد ذاإحويل السنوي هذا الت إيقاف للشركةل الضريبة. ويمكن قب

 ياطي االجباري. الى االحتلغ بويل أي متحدم ع  لشركةاقررت فقد 

 

 

 قروض (15)

 

 قها كما يلي:تاريخ استحقا ب ض حسرو تم تصنيف هذه الق

 

 ســـاط أق 

 لةقروض طوي

 األجل تستحق 

  الدفع خالل سنة

 اط أقســـ

 ةقروض طويل

 المجمـــوع   الجـــــل ا

 دينـــــار  ردينــــا  دينـــــار 
      

 8ر208ر485  4ر260ر463  3ر948ر022 2020

      

 6ر718ر461  2ر546ر523  4ر171ر938 2019

 

 ا يلي تفاصيل هذه القروض:لي االردني وفيماالهروض من البنك على جميع الق لحصولا تم

 

 (1رقم ) قرض

 لشــركة بموجبهــاحــت احيث من ألردني ية قرض مع البنك األهلي ابالتوقيع على اتفاق 2016شرين الثاني ت 5تاريخ ب قامت الشركة

ً ٪ سن3ر5عر فائدة ثابتة بسر أردني دينا 4ر000ر000بسقف قرض طاقة  الرصــيد اليــومي  على أساس (2019في كما  ٪ 4) ويا

حق ، ويســت2016تشــرين الثــاني  1ول بتــاريخ القســط األ قنوي حيــث يســتحسط نصــف ســ ق 18المستغل. يسدد القرض بموجب 

 2ر414ر082) 2020 األولكــانون  31 ار كمــا فــي دين 2ر414ر082د القرض صيلغ ر. ب2025أيار  1القسط األخير بتاريخ 

 .(2019ار دين

 

 (2قرض رقم )

 بســقف الشــركةنــي حيــث منحــت داألهلــي األر مــع البنــكقــرض  قيــةاتفالتوقيع علــى بــا 2018 أيلــول 19بتــاريخ  الشــركةقامت 

ً  ٪ 5ر125 بسعر فائدة كي دوالر أمري 2ر000ر000 ت الشــركة خــالل عــام مــ ثــم قا د اليــومي المســتغل.لرصياأساس  على  سنويا

علــى أســاس ســنوياً  (2019في كما  ٪ 4ر75) ٪ 4 امريكي بسعر فائدةدوالر  3ر000ر000 صبح سقف القرض لية ادبزي 2019

، 2019 كــانون األول 18ل بتــاريخ ق القســط األو ســتحاحيــث  شــهريقســط  24القــرض بموجــب  ديسدلمستغل االيومي  الرصيد

 2020ل و كــانون األ 31فــي  كمــادينار  576ر885ض صيد القرربلغ  .2021 الثاني  تشرين  18األخير بتاريخ  لقسطاستحق يو 

 .(2019دينار  1ر464ر379)
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 (3قرض رقم )

كة قرض دوار بمبلغ منحت الشردني حيث اقية قرض مع البنك األهلي األريع على اتفقبالتو  2012ر اذا 31 خ قامت الشركة بتاري

ً  (2019كمــا فــي  ⸓4ر75) ٪ 4 الر امريكي بسعر فائــدةدو  4ر000ر000 ل. يســدد غيــومي المســتالالرصــيد علــى أســاس  ســنويا

تحق القسط األخير بتــاريخ س، وي2020باط ش 20 ريخ يستحق القسط األول بتاحيث  أقساط خمس وجب بمالمستغل القرض رصيد 

 2ر840ر000) 2020كــانون األول  31مــا فــي ك اردينــ  2ر834ر675 المســتغل رضرصيد الق . بلغ2021 ين الثاني تشر 25

 .(2019 دينار

 

 (4رض رقم )ق

ركة بســقف منحــت الشــ رض مــع البنــك األهلــي األردنــي حيــث بــالتوقيع علــى اتفاقيــة قــ  2020حزيــران  8خ شركة بتــاريال قامت 

ً 3دينار أردني بسعر فائدة  2ر585ر000 لتعليمــات البنــك قــرض هــذا ال على أســاس الرصــيد اليــومي المســتغل. يخضــع ⸓ سنويا

ســتغل طاعات االقتصادية، ويسدد رصيد القــرض المل ودعم القمويج سلف ت/ برنام زينك المركالخاصة بمنح سلف البركزي الم

كــانون األول  31 ، ويســتحق القســط األخيــر بتــاريخ 2022زيــران ح 30ل بتــاريخ قســط األو يســتحق الحيــث  اقســط 16بموجب 

 .2020ألول كانون ا 31دينار كما في  2ر382ر843 لمستغلا . بلغ رصيد القرض2029
 
 

 2019  2020  ي:على القروض كما يل كةإن الحر

 ردينـــا  ردينـــا  
     

 4ر908ر616  6ر718ر461  رصيد بداية السنة 

 4ر258ر795  6ر951ر693  لقروض ا مستغل من ال

 (2ر448ر950)  (5ر461ر669)  تسديد قروض

 6ر718ر461  8ر208ر485  

 

 يلي:كما ي ض هللقرو واستحقاقاتها سنوية لإن مبلغ الدفعات ا
 

 ـاردينـــ  ــــةالسن 
    

 3ر948ر022  2021 

 4ر260ر463  وبعد 2022 

 8ر208ر485   
 

 ن عمان.فندق شيراتو ى أرض ى علاألول ةجورهن عقاري من الدرشركة العاله بكفالة منح القروض أ وهذا وقد تم

 
 

 بنوك دائنة  (16)
 

ألردني بسقف  البنك األهلي ا مانية الممنوحة من ت االئتتسهيالمن ال دينار 722ر028 بالغةوالالمستغلة  لمبالغايشمل هذا البند 

ت لتسهيالاإن . (2019 كانون األول 31في كما  ٪ 8ر625) ٪7ر5 بةولة سنوية بنسدينار بفائدة وعم 1ر500ر000مقداره 

 .(22)إيضاح  عمان تون ق شيراداألولى على أرض فنضمان رهن عقاري من الدرجة ممنوحة ب
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 ىة أخررصدة دائنأ (17)
 2020  2019 

 دينـــــار  ـــــاردين 
    

 446ر460  258ر967 مصاريف مستحقة
 182ر190  3ر772 مبيعاتنات ضريبة الأما

 141ر216  15ر827 ايرادات مؤجلة
 39ر000  - افأة أعضاء مجلس اإلدارة كم

 351ر171  344ر467 عةفو أرباح أسهم غير مد
 27ر288  19ر140 خرىأ

 1ر187ر325  642ر173 

 

 

 أرباح موزعة (18)
 

لى دينار كأرباح ع  1ر080ر000بتوزيع مبلغ  2019نيسان  30بتاريخ المنعقد  ي اجتماعهافن ئة العامة للمساهميوافقت الهي
 .2018نتائج أعمال ن وذلك ع  2018عن عام  من رأس المال المدفوع ٪ 2ر5ن بنسبة يساهمالم
 

 
  ىراخدات إيرا (19)
 2020  2019 

 ردينـــــا  نـــــاردي 
    

 28ر135  29ر836 د بنكيةايرادات فوائ 
 8ر753  2ر125 إيرادات أخرى

 36ر888  31ر961 

 
 
 مصاريف إدارية   (02)

 2020  2019 

 دينـــــار  ــــارـدين 
    

 294ر908  243ر186 فينأخرى للموظوأجور ومنافع تب روا
 50ر000  60ر000 (24 اح)إيض مكافآت 

 11ر952  10ر309 تماعي مصاريف الضمان االج
 125ر400  85ر200 (24اح )إيض جلس اإلدارةء ماعضتنقالت ومكافآت أ

 8ر508  8ر200 مهنية واستشاراتأتعاب 
 64ر368  59ر262 أمين تريف مصا

 5ر416  3ر531 نةاصيمصاريف 
 30ر000  30ر000 ت إيجارا

 97ر042  81ر395 رسوم حكومية
 7ر317  9ر232 ياه وهاتفاء ومكهرب

 10ر800  - رعاتتب
 19ر673  36ر111 الخدمةمخصص نهاية 

 11ر567  19ر301 ىأخر

 736ر951  645ر727 
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 السنة ربح  )خسارة( م من  لسهحصة ا (21)

 2020  2019 
 

 ــاردينـــ  ينـــــارد

    نةالسربح )خسارة( من  سية للسهماالحصة األس
    

 485ر654  (2ر712ر213) السنة )دينار( ربح )خسارة( 

 43ر200ر000  43ر200ر000 )سهم( د األسهمسط المرجح لعدالمتو 

 011/0  (063/0) ربح السنة  خسارة(ن )الحصة األساسية والمخفضة للسهم م

 

 سنة.ربح السارة( )خمن  سية للسهمة مساوية للحصة األساربح السن ة()خسارخفضة للسهم من إن الحصة الم

 

 

 في حكمه  ما والنقد  (22)

 
 مالي: القائمة المركز التالية المدرجة في  على األرصدةتدفقات النقدية ال ةفي قائم  رلظاهاي حكمه النقد وما فيشمل 

 
 2020  2019 

 ــــاردينـ  ينـــــارد 
    

 445ر902  86ر189 دى البنوكولنقد في الصندوق 
 200ر535  52ر854 *جلاأل ةودائع قصير

 (353ر290)  (722ر028) (16 إيضاح) دائنةبنوك 

 293ر147  (582ر985) 

 

  معدل  تحمل والتي  أشهر وثالثة يوم بين  ما اوحتتر لفترات  األردني  بالدينار نوكالب لدى ودائع لاألج قصيرة الودائع تمثل *
 ٪.3 فائدة سعر

 
 
 بة الدخلريض (23)

 
( 38رقم )انون ضريبة الدخل لقوفقأ  2019و  2020ل نون األو كا 31منتهية في ال وات قة للسنحلمستا لدخلتم احتساب ضريبة ا

 .2018سنة ل
 

 .2019 ل حتى عامئرة ضريبة الدخنهائية من دا لصةاعلى مخكة حصلت الشر
 

 لدخل هي كما يلي: مخصص ضريبة الى إن الحركة ع 

 2020  2019 

 دينـــــار  ـاردينــــ 
    
 63ر918  95ر124 بداية السنةد صير

 (68ر791)  (96ر012) ةلمدفوع ل الدخا ضريبة
 88ر511  - ضريبة الدخل المستحقة للسنة 

 7ر060  - وات سابقةنن سع ة دخل ريبض
 4ر426  - لوطنية ضريبة المساهمة ا

 -  888 (12 إيضاح) مقدمامدفوعة  دخلبة ضري

 95ر124  - ية السنةيد نهارص
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 :2020لعام  يبي ضرحاسبي مع الربح اللملي تسوية الربح اي مافيو 
 2020  2019 

 ـــــاردين  ينـــــارد 
    

 585ر651  (3ر379ر102) ضريبة ال  قبل المحاسبيالربح ة( )الخسار
 (452ر770)  (115ر026) لضريبةلر خاضعة غي يطرح: ايرادات 

 309ر675  159ر683 : مصاريف غير مقبولةيضاف

    
 442ر556  (3ر334ر445) ريبي لض الربح اخسارة( ال)

 88ر511  - ةللسن ضريبة الدخل

    
 ٪20  ٪0 نسبة ضريبة الدخل الفعلية

 ٪20  ٪20 ونيةقانلالدخل انسبة ضريبة 

 

 يتكون مما يلي: سائراألرباح والخفي قائمة  الدخل الظاهرمصروف ضريبة إن 

 2020  2019 

 اردينــــ  دينــــار 

    

 (88ر511)  - للسنة الحالية لدخلا ضريبة روفصم

 -  666ر 889 ت ضريبية مؤجلةموجودا

ضريبة الدخل  (مصروف) –وفر  666ر 889  (88ر115)    
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 القة ت عذا جهاتالمعامالت مع  (24)

 

يتم  .دارةاإل ء مجلسأعضاو لشركة ل انفيذية العليلتالدارة ااو  والمساهمين الرئيسيين  ردني األ نك األهلي القة البت ع ذا جهات  لتمث

 . الشركةرة دا لمتعلقة بهذه المعامالت من قبل إوط االشرر و عاة األساعتماد سياس

 

 :كما يلي  ي ي هالمالقائمة المركز تضمنها ة التي تذات عالقات هأرصدة ج

 2020  2019 

 ــــاردينـ  ـــــاردين 

    

 (6ر718ر461)  (8ر208ر485) (دني )مساهمرأللبنك األهلي اامنوحة من قروض وتسهيالت م

 200ر535  52ر854 هلي األردني )مساهم(ك األى البندع ألجل لودائ

 433ر902  74ر189 لي األردني )مساهم(البنك األه لطلب لدىت احة تحسابات جاري

 (353ر290)  (722ر028) اهم(ردني )مسنك األهلي األالب-ن نك دائب

    

    لفة المطفأة لك ا لية بدات ماوجوم

 500ر000  500ر000 ة(يقكة شقنادق )شرشركة العربية الدولية للفلا

    

    اآلخر ل الشامل الل الدخن خم يمة العادلة موجودات مالية بالق

 777ر064  692ر601 قيقة(ش )شركة نيةردشركة مصانع االجواخ األ

 222ر222  - قة(شقيشواطئ للفنادق السياحية )شركة شركة ال

 2ر066ر684  1ر359ر549 مر األردني )شركة شقيقة( ثالمست  شركة مركز

    

    ذمم دائنة 

 (6ر248)  - اهمين()مس ردني األ ستثمرشركة مركز المل م دائنةذم

 -  (9ر800) ()مساهمين  ارةواالد يرلتطو مراسي لذمم دائنة لشركة 

 

 :كما يلي  هي الدخل  مةئقا تتضمنهالتي العالقة ات اذ الجهات المعامالت مع 

 2020  2019 

 ـــارــدين  رــاينـــد 

    

 211ر088  177ر869 االعلياإلدارة التنفيذية  –افع أخرى تب ومكافآت ومنروا

 125ر400  85ر200 رةت أعضاء مجلس اإلداومكافآبدل تنقالت 

 50ر000  50ر000 الوة بدل تمثيل رئيس مجلس اإلدارةع 

 635  2ر261 )مساهم( ي بنك األهلي األردنال –يرادات فوائد إ

لية الشركة العربية الدو -ية بالكلفة المطفأةمال ودات موج –ئدواادات فإير

 27ر500  27ر500 ة(ة شقيقرك)ش قللفناد

 274ر619  264ر840 )مساهم(األردني لي البنك األه-ف تمويل تكالي

 331ر646  60ر814 شركة شقيقة() –عوائد توزيعات أرباح 
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 خاطر مإدارة ال (52)
 

 ة ائدر الف مخاطر أسعا 
 

الدائنة  لبنوكاو  ودائع لدى البنوكال مثلة ائدفتحمل عار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي ر أسمخاطل شركة رضتتع

 والقروض.
 

، مع 2019كانون األول  31 في  ار الفائدة كماولة على أسعقالمعالممكنة  الدخل للتغيرات اسية قائمة التالي حس الجدول ح يوض

 .ابتةرة ثى المؤثخرات األغيرالمت بقاء جميع
 

بناًء  احتسابهاتم ، ويلسنة واحدة شركةالبح أسعار الفوائد على رب ةمكنلماة ضلمفترالتغيرات ا الدخل بأثرتمثل حساسية قائمة ت

 .2019كانون األول  31متغير كما في  ل سعر فائدةمالموجودات والمطلوبات المالية والتي تح على 
 

2020 - 

ــ   ة العملـ

 ة بسعريادالز

  لفائدةا

لى ربح ثر ع األ

 السنة

 دينـــار  )نقطة مئوية(  
    

 (11ر711)  25 نيردر أادين

 (8ر493)  25 ريكيدوالر أم

 

ــ   ة العملـ

بسعر النقص 

  ائدةالف

األثر على ربح 

 لسنةا

 دينـــار  )نقطة مئوية( 
    

 11ر711  25 ينار أردندي

 8ر493  25 أمريكي دوالر

 

2019 - 

 ــة العملـ

ر بسع يادةالز

  ةالفائد

ى ربح علاألثر 

 السنة

 رـانــيد  )نقطة مئوية( 
    

 (16ر429)  25 دينار أردني

 (279)  25 ر أمريكيدوال

 

 لعملـــة ا

النقص بسعر 

  ائدةالف

بح األثر على ر

 لسنةا

 دينـــار  ية()نقطة مئو  
    

 16ر429  25 ار أردنيندي

 279  25 مريكيدوالر أ
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 ألسهم بأسعار ا غير الت مخاطر

 

مع بقاء جميع األسهم، قولة على أسعار لمعالممكنة انتيجة للتغيرات  دلةة العايمالق ي احتياطالجدول التالي حساسية  ضحيو 

 بتة:األخرى المؤثرة ثاالمتغيرات 

 

2020- 

 المؤشر

لتغير في ا

  رالمؤش

على حقوق  األثر

 لكية مال

 ـــاردينـ  )٪( 

    

 113ر490  10 ة عمانبورص

 

2019- 

 رالمؤش

 في التغير 

  المؤشر

وق قحاألثر على 

 ملكية ال

 دينــــار  )٪( 

    

 138ر668  10 عمان بورصة

 

 كس اإلشارة. ه مع ع أعال ألثر مساوي للتغيروجود تغير سلبي في المؤشر يكون ا في حال

 

 ر االئتماناطخم

 

 .لشركةا جاهت الوفاء بالتزاماتهم عن ف األخرى المدينون واألطرا عجز ف أو عن تخل قد تنجم اطر التي االئتمان هي المخ طرامخ

 

مة  م القائالذملعمالء مع مراقبة تمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني لاطر االئرة لمخضة بدرجة كبيليست معر بأنها الشركةوترى 

 رائدة. ت مصرفيةدى مؤسسارصدة والودائع لألبا الشركةا تحتفظ كم بشكل مستمر.

 

ألول انون اك 31في  كما م المدينةمن الذم ٪ 10ا نسبته م عميل يأل ثميال ير من العمالء. كبلعدد  تهابتقديم خدما لشركةاوم تق

 .2019و  2020

 

 مخاطر السيولة 

 

 الت البنكية.يسهتأكد من توفر اللتاوذلك عن طريق  السيولةاطر على إدارة مخ شركةالتعمل 
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لفترة المتبقية أساس اى عل 2020كانون األول  31ي ف صومة( كمات المالية )غير مخلوباالمطتوزيع  ول أدناهلخص الجدي

 ية الحالية: دة السوقالفائ عاقدي وأسعارتحقاق التلالس

 

  شهور  3أقل من  

شهور إلى  3من 

  شهر 12

 سنة حتى من 

  سنوات 3

 3ن م رأكث

 سنوات

 

 عالمجمو 

 ـاردينـ  نــاردي  ـاردينـ  ـاردينـ  دينــار 

          2020كانون األول  31

 697ر277  -  -  -  697ر277 ذمم دائنة  

 8ر930ر513  1ر682ر077  2ر578ر386  2ر583ر925  2ر086ر125 نةدائ نوكقروض وب

 642ر173  -  -  -  642ر173 أخرى أرصدة دائنة

 10ر269ر963  1ر682ر077  2ر578ر386  2ر583ر925  3ر425ر575 عموجالم

          
          2019نون األول اك 31
 866ر310  -  -  -  866ر310 دائنة  ذمم 

 7ر404ر554  -  2ر661ر117  2ر738ر447  2ر004ر990 قروض وبنوك دائنة

 863ر919  -  -  -  863ر919 أرصدة دائنة أخرى

 9ر134ر783  -  2ر661ر117  2ر738ر447  3ر735ر219 جموعالم

 

 ت العمال خاطرم

 

مع الدوالر الدينار مربوط بسعر ثابت  سعر صرفيكي. إن مرألا والدوالر الدينار األردني هي ب ركة شالم تعامالت ن معظإ

 مالية.ال ائمالقو ي على ت غير جوهرلعمال فإن أثر مخاطر اوالر لكل دينار(، وبالتالي د 41/1ريكي )األم

 

 

 ةت الماليدوامة العادلة لأليلقا (62)

 

 مالية.ة والمطلوبات الت المالياة في الموجودلماليات ال األدو تتمث

 

موجودات المالية وبعض األرصدة المدينة ة والالمدين ى البنوك والذممة من النقد في الصندوق ولدالمالي لموجودات ن او تكت

 خرى.ة األالدائن رصدةاألوض وبعض لقرنوك الدائنة وابالائنة و الذمم الدن مية لمالوبات اتتكون المطلرى. األخ

 

 الدفترية لهذه األدوات.القيمة وهري عن ل جكبشال تختلف ألدوات المالية لعادلة لاإن القيمة 

 

 وجودات المالية والمطلوبات المالية.ي الممالية فتمثل األدوات الت

 

 الية:الم لألدوات دلة لعاالقيمة ارض لك في تحديد وع ذو  لتقييموبدائل ا يب لسالي ألب التاالترتي شركةالم تستخد

 

 لموجودات والمطلوبات.لنفس ا  الفعالة واقسألعلنة في اعار السوقية المول: األسالمستوى األ

 

أو  شكل مباشرب اظتهمالحيمكن  يمة العادلةالق ث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على رى حينيات أخستوى الثاني: تقالم

 لسوق. ت اباشر من معلومامر غي

 

ت مبنية على معلومات من نها ليسادلة ولكالع مةعلى القي ت لها تأثير مهمدم مدخالخأخرى حيث تستنيات : تقالثالث  ستوىالم

 ها. سوق يمكن مالحظتال
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 ه:الأع مذكور الهرمي الب يترتب اللة وحسلقيمة العادة باالتالي يبين تحليل األدوات المالية المسجل لجدولا

 

 المجموع   لث الثا ستوىالم انيالث  توىالمس ول  األالمستوى  

 ارــــين د نــــاردي  دينــــار اردينــــ 

2020 -     

عادلة من خالل  موجودات مالية بالقيمة ال

 2ر542ر448 1ر407ر549 - 1ر134ر899 اآلخر شامل لدخل ال ا

     

2019 -     

خالل   عادلة منالقيمة الب  ةالي ات مموجود

 3ر430ر460 2ر043ر776 - 1ر386ر684 اآلخر  املالدخل الش

 

 

 إدارة رأس المال (72)

 

ل مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة  رأسمالى نسب د من المحافظة ع بالتأك الشركةدارة رأسمال تعلق بإي فيما ييسئرالثل الهدف يتم

 لكية.الم ويعظم حقوق

 

تقم الشركة بأية  ملعمل. هذا ولا روفات ظتغيروء في ضها زمة عليالالراء التعديالت جالمال وإيكلة رأس ه ةداربإ ةالشرك تقوم

 لسنة السابقة.ية واة الحالالمال خالل السناءات المتعلقة بهيكلة رأس  واإلجر السياساتو  فاهدت على األتعديال

 

ة مدوررباح الواأللة مة العادلقيوااإلجباري  ات ياالحتياطو المدفوع ل االمرأس ثل في س المال تتمة رأإن البنود المتضمنة في هيكل

انون األول ك 31دينار كما في  54ر007ر767ابل مق 2020 ولألا كانون  31 دينار كما في  50ر007ر319 بالغ مجموعهاوال

2019. 

 

 

 علومات القطاعاتم (82)

 

 ئدعوالمخاطر و  عةخاض خدمات او  ت امنتج ديمتق في  معا كرتشت لتيا ليات والعم جودات المو  من  شركة يمثل األعمال قطاع

 .أخرى أعمال بقطاعات  علقةالمت تلك عن  ختلفت

 

 تلك المتعلقة عن  تختلف ئدوعوا طرلمخا خاضعة حددةم اقتصادية بيئة في  خدمات  أو  تجات من تقديم ي ف بطيرت غرافي الج القطاع

 .اديةاقتص بيئات  في  عمل بقطاعات 

 

 شيراتون عمان: غيل فندقيرادات تشإ ي تالل الالجدو  يلخص

  2020  2019 

 ـاردينـ  نــاردي  

     
 5ر852ر934  2ر066ر084  الغرف ت إيرادا

 4ر168ر822  1ر000ر469  الشراب و الطعام ات دراإي

 1ر000ر123  574ر190  رادات أخرى  إي

 11ر021ر879  3ر640ر743  
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 مال:ع الت اطاعاومات قالتالي معل لجدوللخص اي

 

  ق ع الفنادقطا

 استثمارات في 

 ليةجودات مامو 

 

 مجموعال

 ــــاردينـ  ارــــنـدي  ـــاردينــ - 2020انون االول ك  31نتهية في ه الم للسن

      

 3ر701ر557  60ر814  3ر640ر743 االيرادات

      

      -نتائج األعمال 

 (3ر379ر102)  60ر814  (3ر439ر916) ل يبة الدخالربح قبل ضر

 -  -  - خلدضريبة ال

 (3ر379ر102)  60ر814  (3ر439ر916) لفترةح ارب

      
      خرى معلومات القطاعات األ

 272ر758  -  272ر758 سمالية ريف الرأمصالا

 1ر572ر556  -  1ر572ر556 تهالكات االس

      
      - 2019ول كانون اال   30ة في للسنه المنتهي

 11ر439ر137  407ر870  11ر031ر267 داتراياال      

      

      - األعمالائج  نت

 585ر651  407ر870  177ر781 بة الدخل يالربح قبل ضر

 (99ر997)  (23ر445)  (76ر552) ليبة الدخضر

 485ر654  384ر425  101ر229 ربح الفترة

      
      القطاعات األخرى  معلومات

 1ر188ر222  -  1ر188ر222 ة ماليالرأس المصاريف

 1ر567ر099  -  1ر567ر099 االستهالكات 

 

 

  لفنادق طاع اق

ارات ماستث

  عقارية

 في  استثمارات 

 ةاليمات موجود

 

 وعالمجم

 ــاردينـــ  نـــــاردي  دينـــــار  ينـــــارد 

        -لوباتلموجودات والمطا

        -2020ول كانون األ  31كما في 

 60ر276ر394  3ر042ر448  1ر523ر038  55ر710ر908 اعقطلات اوجودم

 9ر220ر510  -  -  9ر220ر510 اعالقططلوبات م

        -2019 ولكانون األ  31كما في 

 63ر228ر277  3ر930ر460  1ر523ر038  57ر774ر779 ودات القطاعموج

 9ر216ر084  -  -  9ر216ر084 مطلوبات القطاع

 

 ة الهاشمية.يكة األردنخل المملدا هاطتأنش لشركةاتمارس 
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 ذة بعد نافلادرة وغير ا الص  عديالتوالت دةيت الجدافسيرلية والتالدولية ير المالتقارا  رمعايي  (92)

 

وستقوم ئم المالية مدرجة أدناه، نافذة بعد حتى تاريخ القوا ة والغيردرالت الصاالجديدة والتعديالمالية والتفسيرات عايير إن الم

 ي: لزامالا داًء من تاريخ التطبيقابت ت التعدياله هذ بيقتطبالشركة 

 

 مين  عقود التأ (17قم )رلدولي الية رير الما لتقاار ا معي

ً شامار نموذجمعيليقدم ا معيار  مين. ويحل هذا المعيار محل قود التأبعلمتعلقة رض وااليضاحات اعتراف والقياس والعالً لالا

من  اغيرهالحياة وقود ثل ع أمين )مد التو قعمعيار على جميع أنواع ال قبمين. ينطتأال قودع  –( 4لدولي رقم )التقارير المالية ا

ات  ض الضمانبعطبق على التأمين، كما ينمنشأة المصدرة لعقد نظر للدون اللتأمين( ة ادة وعقود إعاين المباشرد التأمو عق

ع  توزي ةقية الرسوم المتغيرة وطرريقط استخدام من يتضار عيمإلطار العام للحمل خاصية المشاركة. ان اواألدوات المالية التي ت

 اط. األقس

 

 لمبكر. طبيق اح بالتمع السما، 2021ن الثاني كانو  1من  اعتبارا لمعياراهذا م تطبيق سيت

 

 : تعريف النشاط التجاري 3المالية ر  للتقاري  المعيار الدولي تعديالت على

  الية الم لتقارير يار اعم  ريف النشاط التجاري في تع ى لعديالت ع ت 2019ل و ألة خالل تشرين ادر المجلس الدولي للمحاسبأص

ذ موجودات المستحو مجموعة األنشطة وال ا كانت ما إذ لى تحديدت ع ااعدة المنشئألعمال لمسموعات اجم -( 3)رقم الدولي 

وق قادرين على الس ي شاركون فلمن اكا ذاإتزيل تقييم ما األدنى لمتطلبات العمل، و ريًا أم ال. وهي توضح الحد اًطا تجانشعليها 

وهرية، ليها جتحوذ ع لية المسلعماا إذا كانت لى تقييم منشئات ع معدة الالمس توجيهات  ضافةة، إر مفقودعناص يأ استبدال

 لعادلة االختياري.  دخال اختبار تركيز القيمة ارجات، وإمخارية والات األعمال التجوتضييق تعريف

ن  ول، فلألطبيق اتخ البعد تاريأو  ث في لتي تحدخرى األاالمعامالت أو األحداث لى ع  مستقبلي  ثربأ طبقتن ألن التعديالت  نظًرا

 ال.االنتقتاريخ يالت في تعدلشركة بهذه اتتأثر ال

 

 (: تعريف المواد8)( و1قم )ر الدولية  ياريين المحاسبةتعديالت على مع

ت البيانالعرض ( 1المحاسبي الدولي رقم ) اريمععلى ال ديالت تع 2019تشرين األول  جلس الدولي للمحاسبة خالل أصدر الم

عريف  اسبية لمواءمة تقديرات واألخطاء المحي التيرات فة والتغيسبيالسياسات المح( ا8رقم ) الدولي ي محاسبليار اة والمعماليال

تم حذفها أو   ذاإة ت جوهريعلوما الم" ن ف الجديد على أة من التعريف. ينص التعريانب معينالمعايير وتوضيح جو دة" عبر ما"ال

ات المالية  لبيانسيون لون األساخدمتيتخذها المس رارات التي لى القع  معقول  بشكل  أن تؤثروقع المتا، فمن خفاءهإ  و إغفالها أ

 ة للمنشأة".  ية حول إعداد تقارير محددومات مالية، والتي توفر معلات المالانتلك البيلعامة على أساس لألغراض ا

 

 .ةكللشر الماليةائم القو ير على د تأثوامللتعديالت على تعريف الن و يكوقع أن المت غيرن م

 

 

 ارقام المقارنة  (30)

 

. لم ينتج عن اعادة 2020وائم المالية لسنة لقأرقام ا تناسب مع تبويب لت 2019وائم المالية لعام ققام الأر ب بعضبويتتم إعادة 

 .2019م الملكية لعا قة وحقو ى الخسارأي أثر عل التبويب 
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 ة ثره على الشركأو (19  -د يكوف)س كورونا روي نتشار فاا (31)
 

ن له أثر  في األسواق العالمية وما صاحب من ذلك قيود السفر مما كا ضطرابات اال ي عالمال فيروس كورونا على االقتصاد ثرأ

لوزراء  ا سوقرر مجل ما ء. كالمرات وحجوزات النزؤتم ال ءلى إلغاما أدى اييد مجة للتقسلبي على قطاع السياحة والضيافة نتي

السفر.  أيلول والتشديد على إجراءات  4حتى  0202 آذار 17رحالت المسافرين من والى المملكة ابتداًء من ع جمي ي إيقافردناأل

ة للمملك لصحي المؤسسي للقادمين الى الحجر ا باإلضافة  

 

 عمليات لى ع مباشرة  يراو غ  شرةبام قاثرت بطري تلية الالتادفاع أوامر الة قسابلا فترةلي خالل األردناوزراء رئيس ال صدرأ

 : ةكالشر وأداء

 

 1 رقم تماعي االج الضمان  قانون  امأحكب العمل وقفي ،1992لسنة  13رقم  الدفاع ن و انقب وجمب الصادر 1 رقم اعفالد أمر .1

 تأمين  بيقتط قيعلتلك ذ ملشوي ي االجتماع  ان للضم ةامع ال ةمؤسسال اتطبقه ي الت ت لتعليماوا األنظمةو  وتعديالته 2014 لسنة

 جميع على  2020 عامل وأيار ونيسان  راآذ هرشألل الفترة لخال ي اع مالجتا مانلضا قانون  في  ليهع  وصصلمنا يخوخةالش

 .  الخاص القطاع منشآت  في  لالعم قانون  ألحكام لخاضعين ا  لالعما

 

ع طات القشآنسسات وممؤ  في  العاملين ور جأدد ح، ت1992سنة ل 13م رق فاعدن الانو قبموجب  لصادرا 6رقم مر الدفاع أ .2

 ي: كما يلل العم ون نلقا خاضعةى رفي أي جهة اخخاص و لا

 

لحرة على يجوز االتفاق بإرادة العامل اه ان أجورهم كاملة، على  ملهم في مكان العأعمالؤدون الذين يلعاملون ق احتيس •

ا كان ال إذار اخيذا الهل يتم اللجوء التاد وان لمعاامل عمن اجر ال ٪ 30 فيضتخلر اااوز مقديتج ن العلى اض اجره تخفي

 ة.أشلمنلا ة العليارتب االدارو لامال ش يضفالتخ

 

ل او  صرح لها بالعمكلي في المؤسسات والمنشآت المل بشكاعمالهم "عن بعد" اء ذين يقومون بأدهم الأجور لعاملون يستحق ا •

 . لعملار المصرح لها بغي او   طيلعرار التة بقشمولك المتل

 

 طيل وغيرعلتار رابق شمولة الم ا او تلكهلرح المص آت شؤسسات والمنالم ي ي فجزئ كلش" بون "عن بعدملاستحق العي •

فق  او و  لواحدة،ألجر الساعة ا يقل عن الحد األدنى المحدد ال بماالعمل الفعلية و  اعات عمل اجورهم حسب سا بال رح لهالمص

 .الدفاع رامفي ه يعل صالمنصو  الجرا

 

تلك  او  ملبعن يالمكلف يرعاملين غ للبة النسبة يل بصورة جزئالعمبا هرح للمصات ات والمنشآسسؤ ل في الملعمااحب صل •

 االجرن قيمة م ٪50يقل عن  ر العمل للسماح له بدفع ما الزيلو  العمل، التقدم بطلب ب طيل ولم يصرح لهاالتع بقرارمولة المش

 ور.جأللدنى اال حدالجر عن الا ن العمال ماه ضيتقا ى ان ال يقل ماعل المعال لهؤالء عتادالم

 

 لي:ا يمك 2020ر أيا 31 خ بتاري 6 قمالدفاع رر متم تعديل أ

 

جره ض أخفيفي مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على ته عملمع العامل الذي يؤدي  االتفاق ،االقطاعات األكثر تضررفي  •

قبل صاحب  ن ط مر أو ضغون إجباوبد 2020 زيران من عامر وحاكل من شهري اي عن  ٪30تى حقد تصل سبة ي بنالشهر

 نى ألدامل من اجر عن الحد اعلى أن ال يقل ما يتقاضاه الع ع،الدفامر بأ ةواردت الوباوالعقمسؤولية الت طائلة تح العمل

 . نشأةالم العليا في رة اإلدالألجور شريطة ان يبدأ التخفيض باجور 
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صحاب ألقتصادية الاذلك بسبب الظروف ل، و رة العمأو وزالعامل ا ةاشتراط موافقودون  الشهرية املون الع من  يضفالتخ •

يث ال تتجاوز نسبة بح مللذين ال يتطلب منهم ع مة الحد االدنى من دخل العاملين اة لديمو جلحااقت الو  نفسمل وبالع

دنى لحد االا ن عد التخفيض عامل بعال يقل اجر الان  لى ع 2020لسنة ران وحزيهري ايار ن شع( وذلك ٪ 50التخفيض ال )

 .ضررار تة أكثك المصنفتلعام غير ل كك في القطاعات بشل ذل ألجور كل

 

اجر وبما ال يقل  ٪ 60 سبة تصل إلىبن ريخفيض أجر العامل الشهتب صاحب العملل يحق ،ااألكثر تضررقطاعات لي اف •

 . ملاالعمل أو الع زارةو شتراط موافقة ون اود ياهرينار ش( د150) لتخفيض عن د االعامل بع

 

ل غير المكلفين بعمل  ة للعما قستحمال 2020ام ة للعت السنويزايد اإلجارص من  ٪ 50ما نسبته  بحسمالعمل  لصاحب  حقي •

نون قابل عماية الن بددة م ترة الممتالفة فأكثر خالل ة ثالثين يوما متصلة او متقطعلمدل ة أو عن بعد بشكل كامبموقع المنشأ

 .الدفاع

 

ل خال ن م ذلكو  ريةمراردني في االستألد اصاقتالمختلف قطاعات ا اعدةلمسلفة ات مختمن جه رىخات أرارقدار صتم او ما ك

 ذلك: ات. مثاال على القطاع  األعباء المالية على تلك تخفيف

 

د  فراواال ت شركالعلى ا وض المستحقةقرلا اط بتأجيل أقسملة العادنية رألاألردني بإلزام جميع البنوك االمركزي  ر البنكقرا .1

 أخرى. افيةإض عباءم أي أتحميلهن و بد

 . وحةاها على التسهيالت الممنضي تتقالتة ادئالفار سعاأ ضاألردني بتخفي ركزيلما كقرار البن .2

  .ل عملياتهاويمتل ي فائدة متدنعار بأس الخاصو  ماجات التمويلية للقطاعين العااالحتيير ني بتوفاألردركزي رار البنك المق .3

 .ةتصاديقالا لقطاعات ا ودعم ليلتمو  هجرنامب مويلت كلف يضفتخب كزير الم كالبن قرار .4

 

القادمين من ن لمسافريي لجر المؤسسي واالكتفاء بالحجر المنزل حال إجراءات  إلغاءب 2020ل لو يأل شهر خال  حكومة الت قام

 لضيافة.وا حةياالس ت قطاعاشاطثير على نتأ مما كان له جميع الوجهات 

 

  الشركة ال متائج أع ى ننعكاس سلبي علكان لها ا تي لف الراهنة والظرو ة بالتشغيليطتها اوانش ةركشالارات ثماست بعض ت لقد تأثر

ى لع و  ةالشرك شطةأن تحديد أثر فيروس كورونا على لية لعداد دراسة أو بإاإلدارة  مت قا للعام السابق. فترةلفترة مقارنة بنفس الل

ة  دار كما وأن اال .اهنةلراالظروف  في ضوء اطهشابنارها استمر نها من يكمالمناسبة لت ت ءاراج خاذ اإلتال للشركة  ي لما ال اءاألد

على  ا بالتزاماتها والوفاء موجوداتهدها ة استردايوامكان الشركة مليات ع  على  الجائحةيد أثر لتحد ةلية تفصيراسداعداد  ددصب

  عيد.بتوسط والمال ىالمد
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