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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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 الموحدة تقرير حول القوائم المالية

 

 الـــرأي 

 

 وشركتها التابعة )"المجموعة"(( )الشركةاألعمال السياحية المساهمة الخاصة لشركة المرفقة  الموحدة لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية

وقائمة التغيرات في  الموحدة قائمة الدخل الشامل و  2020كانون األول  31في  كماالموحدة  والتي تتكون من قائمة المركز المالي 

الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية  الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة حقوق الملكية

 وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 

كانون  31كما في  للمجموعةالمرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  الموحدة في رأينا، إن القوائم المالية

 قاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.وأداءها المالي وتدف 2020األول 

 

 أساس الرأي 

 

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

 وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين المجموعةالواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن  الموحدة تدقيق القوائم المالية

عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات  ةالصادر )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية(

في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس   الموحدةيق القوائم المالية المالئمة لتدق األخرىالسلوك المهني 

 الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية و مالئمة و توفر أساساً إلبداء الرأي.

 

 فقره توكيدية 

، والذي يوضح أثر تفشي وباء فايروس كورونا الموحدة ( حول القوائم المالية27االنتباه الى إيضاح رقم )دون التحفظ في رأينا، نلفت 

(Covid-19 على البيئة التشغيلية )للمجموعة. 

 

 الموحدةبالحوكمة عن القوائم المالية  المكلفينمسؤولية اإلدارة والمسؤولين 

 

وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى  الموحدة القوائم الماليةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه 

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

 

على االستمرار كمنشأة مستمرة و اإلفصاح عن األمور المتعلقةةة بمبةةدأ االسةةتمرارية  مجموعةالكما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 

أو  المجموعة، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية  الموحدة بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية

 آخر سوى القيام بذلك.إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي 

 

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

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 
1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية -11118عمان   
0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
 

 

http://www.ey.com/


 

 

 
 
 
 

 الموحدة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
 

خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال  ككل الموحدة إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية
 أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

 
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ 

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

 
التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم بما إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني  كجزء من 

 يلي:
 
اجراءات  وتصميم وتنفيذسواء الناتجة عن احتيال أو غلط،  ،الموحدة تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية •

داء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ أساساً إلب ومالئمة توفرتدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية 
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. 
 
ميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتص •

 . للمجموعةرأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي 
 
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة. •
 
دارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام اال •

على  المجموعةعليها، و فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة 
 رير التدقيق إلى ايضاحات القوائم الماليةاالستمرار. و اذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تق

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

 شأة مستمرة. ناعمالها كم
 
تمثل  الموحدةواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحت •

 المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل. 
 
]الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق   •

وائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف و إنجاز عملية التدقيق للمجموعة. المجموعة إلبداء الرأي حول الق
 ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.

 
تواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط إننا ن

 نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.ضعف مهمة في 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

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

 إرنسةت ويونةغ/ األردن
 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم 

 الهاشمية  األردنية المملكة – عمان 
 2021اذار 3
 

 



 

 الموحدة  ةيالالم القوائم ههذ  من جزءا 27 رقم الى 1  رقم  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

 خاصةالمساهمة  الشركة األعمال السياحية  
 الموحدة   قائمة المركز المالي

 2020كانون األول    31كما في  
 
 2019  2020 إيضاحات  

 دينـــــار  دينـــــار  الموجودات 
     متداولة ر  يغودات  موج

 53ر179ر891  51ر879ر680 6 ممتلكات ومعدات 
 607ر580  543ر916 7 مشاريع تحت التنفيذ

 1ر755ر598  1ر205ر120 8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 1ر000ر000  1ر000ر000 9 كلفة المطفأةتموجودات مالية بال

 56ر543ر069  54ر628ر716  
     لة ت متداو وداموج
 552ر460  457ر573  مخزون 

 2ر985ر197  354ر558 11 ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
 1ر778ر344  1ر468ر628 8 األرباح والخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 1ر375ر888  883ر849 12 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 6ر691ر889  3ر164ر608  

 63ر234ر958  57ر793ر324  جوداتو ممجموع ال
     

     طلوبات حقوق الملكية والم
     حقوق الملكية 

 50ر000ر000  50ر000ر000 13 رأس المال المدفوع 
 1ر793ر016  1ر793ر016 13 إحتياطي إجباري 
 45ر000  45ر000 13 إحتياطي إختياري 

 1ر193ر410  1ر126ر461  اتتلكات ومعدة تقييم ممي اعادإحتياط
 125ر109  290ر634 8 احتياطي القيمة العادلة

 2ر027ر515  (2ر218ر099)  أرباح مدورة(  )خسائر
 55ر184ر050  51ر037ر012  مجموع حقوق الملكية 

     
     مطلوبات غير متداولة 
 1ر989ر189  2ر705ر153 14 قروض طويلة األجل 

     
     ولة ا دات متمطلوب

 3ر143ر196  1ر682ر090 12 بنوك دائنة
 798ر944  1ر249ر807 14 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام

 46ر735  91ر200 20 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 
 1ر047ر494  600ر501  ذمم دائنة
 1ر025ر350  427ر561 15 أخرى دائنة   وارصدة  صات مخص

 6ر061ر719  4ر051ر159  
 8ر050ر908  6ر756ر312  مجموع المطلوبات 

 63ر234ر958  57ر793ر324  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 



 

 الموحدة  ةيالالم القوائم ههذ  من جزءا 27 رقم الى 1  رقم  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

 خاصة المساهمة  الشركة األعمال السياحية  
   الدخل الشامل الموحدةقائمة  

 2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 
 
 2019  2020 إيضاحات  
 ـــارـدينـ  ـاردينـــــ  
     
 11ر793ر325  3ر814ر478 16 البحر الميتماريوت    عتجمنرادات تشغيل فندق و يإ

 (9ر963ر636)  (5ر229ر861) 16 الميت  تكاليف تشغيل فندق ومنتجع ماريوت البحر
 (1ر288ر635)  (1ر208ر943) 6 ممتلكات ومعدات إستهالك  

 541ر054  (2ر624ر326)  
 4ر321ر849  1ر035ر633 16 وتريإيرادات تشغيل فندق بترا ما

 (2ر802ر160)  (1ر213ر126) 16 ماريوت  اق بتر ل فنديشغت  فيتكال
 (314ر021)  (318ر501) 6 ممتلكات ومعدات  إستهالك 

 1ر205ر668  (495ر994)  
 1ر746ر722  (3ر120ر320)  أرباح تشغيل الفنادق)خسائر(  مجمل  

 حابر األالل قائمة  لة لموجودات مالية من خالتغير في القيمة العاد
 ائر  سخوال

20 
 (119ر682)  (309ر716)

 (38ر679)  (25ر000) 10 شركة حليفة  رحصة المجموعة من خسائ
 (32ر344)  (38ر024) 6 إستهالك ممتلكات ومعدات 

 (691ر180)  (599ر279) 17 مصاريف إدارية
 77ر499  70ر532  ئد بنكيةإيرادات فوا
 (242ر823)  (201ر289)  مويليف تتكال
 1ر289ر687  799   أرباح  ت ايعز و ت  دائو ع 
 (55ر000)  -  أة أعضاء مجلس اإلدارةافمك

 381ر270  171ر426 18 بالصافي   الطاقة  انتاج  إيرادات 
 29ر905  95ر052  أخرى   إيرادات 

 2ر345ر375  (3ر955ر819)  الربح قبل ضريبة الدخل(  رة الخسا)
     

 (165ر000)  - 19 نةضريبة الدخل للس
 2ر180ر375  (3ر955ر819)  سنة ال  حبر )خسائر(  

األخرى التي اليتم تصنيفها إلى   الشاملل  يضاف: بنود الدخ
 األرباح والخسائر في الفترات الالحقة

    

 14ر070  308ر781  القيمة العادلةصافي التغير في إحتياطي  
 2ر194ر445  (3ر647ر038)  ةالدخل الشامل للسن)الخسارة(  مجموع  

 



 

 الموحدة  ةيالالم القوائم ههذ  من جزءا ٢٧ رقم الى ١  رقم  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

ة األ ال اش   صة االة  اه لا   ةاحلع
ق  اق ات في حق غ ة ال لئ ة ال   ةال   ح
ة في  لل ه ن األول    ٣١ة ال   ٢٠٢٠ان

  
  

ي اعادة    ا ي اح ا    اح
ــال  ي رأس ال ا ي إح ا ات  إح ل ة  لا تق م )   ق ائ ـــاحأر (خ   ـ
علا  ـــ ـــار  ف ات  ـار خإ إج ورة  ة العادل ومعــ  ع  ال مـــ

ــــار  ــ دي ــــار ـارـدي ــــار دي ـــا دي ـ ـ  ردي ــــار رـــادي  دي
٢٠٢٠-        

اني  ن ال ان ا في أول  ص   ٥٥ر١٨٤ر٠٥٠ ٢ر٠٢٧ر٥١٥ ١٢٥ر١٠٩ ١ر١٩٣ر٤١٠ ٤٥ر٠٠٠ ١ر٧٩٣ر٠١٦ ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ٢٠٢٠ال
ع  ارةم امل ال ة ةال  )٣ر٦٤٧ر٠٣٨( )٣ر٩٥٥ر٨١٩(  ٣٠٨ر٧٨١ - - - - لل

ل إ  - ٦٦ر٩٤٩  - )٦٦ر٩٤٩( - - - ةر و ح الالى األرال
  )٥٠٠ر٠٠٠(  )٥٠٠ر٠٠٠(  -  -  -  -  -  )١٣اح زعة (إأراح م 

ق ي م ال ا ة اح اح( العادلة الق   -  ١٤٣ر٢٥٦  )١٤٣ر٢٥٦(  -  -  -  -  )٨ إ

ص   ٥١ر٠٣٧ر٠١٢ )٢ر٢١٨ر٠٩٩(  ٢٩٠ر٦٣٤ ١ر١٢٦ر٤٦١ ٤٥ر٠٠٠ ١ر٧٩٣ر٠١٦ ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠  ٢٠٢٠ ن األولان ٣١في  اال

         
٢٠١٩-        

ا في أول  ص  ن الال  ٥٣ر٧٣٩ر٦٠٥ ٧٦٤ر٧٢٩ ١١١ر٠٣٩ ١ر٢٦٠ر٣٥٩ ٤٥ر٠٠٠ ١ر٥٥٨ر٤٧٨ ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ٢٠١٩اني ان
خل ال ع ال ةم  ٢ر١٩٤ر٤٤٥ ٢ر١٨٠ر٣٧٥  ١٤ر٠٧٠ - - - - امل لل

ل إلى ا  - ٦٦ر٩٤٩  - )٦٦ر٩٤٩( - - - ةور اح الرألال
اح  زعة (إ   )٧٥٠ر٠٠٠(  )٧٥٠ر٠٠٠(  -  -  -  -  -  )١٣أراح م

اإلى اال لال ار ح   -  )٢٣٤ر٥٣٨(  - -  -  ٢٣٤ر٥٣٨  - ي االج

ا في  ص   ٥٥ر١٨٤ر٠٥٠ ٢ر٠٢٧ر٥١٥  ١٢٥ر١٠٩ ١ر١٩٣ر٤١٠ ٤٥ر٠٠٠ ١ر٧٩٣ر٠١٦ ٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠  ٢٠١٩ن األول ان ٣١ال

 



 

 الموحدة  ةيالالم القوائم ههذ  من جزءا 27 رقم الى 1  رقم  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

 صة خاالمساهمة  الالسياحية    شركة األعمال
 حدة و لم ا  قائمة التدفقات النقدية

 2020األول  كانون    31في    لمنتهيةانة  سلل
 
 2019  2020 ضاحات يإ 
 دينـــــار  دينـــــار  

     األنشطة التشغيلية 
 2ر345ر375  (3ر955ر819)  ضريبةربح السنة قبل ال  (رةخسا)
     

     تعديالت: 
 1ر823ر942  1ر797ر941 6 ت إستهالكا

 (77ر499)  (70ر532)  كيةإيرادات فوائد بن
 119ر682  309ر716  ح والخسائر األرباخالل قائمة    دلة من ة العالية بالقيمت مااموجود  خسائر

 (1ر289ر687)  (799)  عوائد توزيعات
 242ر823  201ر289  تكاليف تمويل

 38ر679  25ر000 10 ركة حليفةن خسائر شوعة مالمجمة  صح
 -  (1ر534)  داتكات ومعبيع ممتل  أرباح

     
     -امللع لمال اات رأس اير غت

 (9ر322)  94ر887  مخزون 
 (2ر028ر832)  2ر630ر639  أخرى   مدينة  أرصدةذمم و 

 185ر364  (446ر993)  ذمم دائنة
 9ر525  44ر465  قة ت ذات عالاهحقة إلى جمبالغ مست

 88ر331  (455ر505)  ى نة أخر ئاد مخصصات وأرصدة
 (50ر990)  (140ر733) 19 ل مدفوعةضريبة دخ

 1ر397ر391  32ر022  شغيلية طة التاألنش  دية منالنق  تاتدفقفي الاص
     

     األنشطة اإلستثمارية
 (965ر705)  (189ر750) 6 شراء ممتلكات ومعدات 

 1ر289ر687  799  توزيعاتئد  عوا
 -  (25ر000)  الدخل الشامل لة من خالل  لعادبالقيمة ا  ةيالشراء موجودات م
 (1ر522ر316)  (246ر082)  يذنفتحت الت مشاريعالمدفوع على  
 77ر499  70ر532  فوائد مقبوضة

 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  
الدخل الشامل    خاللمن    عادلةلودات مالية بالقيمة اموجمن  المتحصل  
  شركة مستثمر فيها  تخفي  رأس مال نتيجة  راآلخ

 
8 

 3ر300
 

 859ر259

 - 
 
- 

 (1ر120ر835)  473ر058  ةياألنشطة االستثمار   (في  ةالمستخدم)  من  صافي التدفقات النقدية
     
     ة التمويلية طشناأل

 (750ر000)  (500ر000)  أرباح موزعة
 (243ر938)  (202ر840)  ةوع دفم  تمويل  يفالتك

 دفوعةقروض م
 ةحقروض ممنو 

 (1ر063ر500) 
 2ر230ر327

 (444ر444) 
- 

 (1ر438ر382)  463ر987  األنشطة التمويلية   (المستخدمة في)من    صافي التدفقات النقدية
 (1ر161ر826)  969ر067  حكمه   في  صافي النقص في النقد وما
 (605ر482)  (1ر767ر308)  يانون الثالنقد وما في حكمه في أول كان

 (1ر767ر308)  (798ر241) 12 لكانون األو  31في حكمه في  وما    نقدلا
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 عـــــام  ( 1)
 

دينار مقسم الى  11ر000ر000 برأسمال مقداره 1995حزيران  18يخ ار تب ةال السياحية محدودة المسؤوليكة األعمتأسست شر 
 28من اصة اعتبارًا كة لتصبح مساهمة خللشر  ةيانونالصفة القغيير تم ت وقد حصة.حصة بقيمة اسمية دينار لل 11ر000ر000

دينار  50ر000ر000ح صبيل 2009كان آخرها في عام  المجموعةرأسمال  تم خالل السنوات زيادةوقد . هذا 2002 لو تشرين األ
 للسهم الواحد.  واحد  سهم بقيمة اسمية دينار   50ر000ر000مقسم الى 

 
 .ةياحيالس  ات تثمار ساإلو   ةيحالسيانشاء المنتزهات ا  ي ف  مجموعةالتتمثل غايات  

 
،  مجموعةالن قبل م كو لمفندق ومنتجع ماريوت البحر الميت، الميع على اتفاقية ادارة يوت العالمية بالتوقر امة ومؤسس مجموعةالقامت 

 .2003ام ع   لخال  دققد تم افتتاح الفن. و لفندقيل اعشرون عاما ابتداءا من التاريخ الفعلي لتشغو   ستة  قية لمدةتفايسري مفعول هذه اال
 
  لو يسري مفعو  2000ت ابتداء من أول أيار له من قبل مؤسسة ماريو تم البدء بتشغي يوت، والذير ام ايضا فندق بترا مجموعةالك تلتم
 .2001شرين األول  من أول تاء  ابتد  عاما اربعون اقية لمدة  االتف  ذهه
 
 
 ةسبيمحاسات الأسس االعداد وأهم السيا ( 2)

 
 دةالموح  اليةم لاائم  القو أسس إعداد   2-1
 

ر والموجودات  خالا لمن خالل الدخل الشامموجودات المالية التاريخية باستثناء اللكلفة موحدة وفقًا لمبدأ الاة تم اعداد القوائم المالي
 ة.موحدلاالمالية  والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم    والخسائرح  ربااأللية من خالل  الما
 

 ولية.الد  ةليير المالمعايير التقار وفقا    لموحدةية الامم القوائتم إعداد ال
 
 للمجموعة.   الرئيسية  العملة  لثوائم المالية الموحدة والذي يمار القدني هو عملة إظهإن الدينار األر 

 
 وحدة قوائم المالية المال  مبدأ توحيد 2-2
 

٪( 100 ةسبهمة الخاصة )مملوكة بنالمسا الدارةر وايو طللت راسي شركة الم طلوبات ت ومادعلى موجو تتضمن القوائم المالية الموحدة 
 المجموعة".بويشار اليهم معًا "

 
 شركة التابعة.وال المجموعةلناتجة عن المعامالت بين  مصاريف الرباح واألألرصدة والمعامالت وااد جميع ايتم استبع

 
ن ندما تكو ع  رةوتتحقق السيط  السيطرة. هذه توقفحتى و  ةسيطر رسة الريخ ممامن تا ابتداء التابعةة يتم توحيد القوائم المالية للشرك

على التأثير  ةتكون قادر قوق في هذه العوائد و لها ح يكون ، و ةعمن االستثمار في الشركات التابائد المتغيرة الناتجة الشركة معرضة للعو 
 .ةت التابعركاى الشفي هذه العوائد من خالل سلطتها عل
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قدان ي حقوق الملكية. عند فال ينجم عنه فقدان للسيطرة ف يلذة اة في الشركة التابعالملكينسبة  يرغت نع اتج الن يتم تسجيل األثر

 ا يلي:لمجموعة بماعة، تقوم باالسيطرة على الشركة الت
 
 ا الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. بموجودات )بما فيه  الغاء االعتراف -
 ين.سيطر ق غير المف بحقو راعتالالغاء ا -
 نبية.جاألاف باحتياطي ترجمة العمالت  ر االعت  ءاغلا -
 ة. عادلة للمبالغ المستلماالعتراف بالقيمة ال -
 لشركة التابعة.ه في االمحتفظ ب  رلالستثما  ةلاالعتراف بالقيمة العاد -
 رة.طياف باألرباح او الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السعتر الا -
 
 
 ةيبساحالم  اساتت في السيتغييراال (3)
 

المنتهية في  سنة لل الموحدةالمالية ائم اعداد القو اتبعت في  تلك التيمتفقة مع  الموحدة  ة ي الاد القوائم المدعا  المتبعة في المحاسبية  ت سياساان ال

 :2020كانون الثاني  1 تباراً منقامت بتطبيق التعديالت التالية اع ةالمجموع ، باستثناء أن 2019 كانون األول 31

 

 (: تعريف "األعمال" 3)م رق  الدولي اليةمال ر يالتقار تعديالت على معيار
  عمال"،"اندماج األ( 3ة الدولي رقم )ر التقارير الماليل" في معياعمااسبة الدولية تعديالت على تعريف "األالمح رييمجلس معاأصدر 

.  ال األعمال" أم" ف ريععليها تالمستحوذ عليها ينطبق األنشطة والموجودات ت مجموعة ة المنشآت على تحديد ما إذا كانلمساعد
ل أي عناصر قادرين على استبدافي السوق  ركون عمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشا ت األابطلدنى لمتلحد األتعديالت اوضح هذه الت

عريفات ليها جوهرية، وتضييق تالعملية المستحوذ ع  إذا كانت  ت لمساعدة المنشآت على تقييم ماتوجيها ، وتضيفغير موجودةأعمال 
   اري.يتخعادلة االيمة التركيز القال اختبار خاد، و ل والمخرجات اعمألا

يخ استحواذها في أو بعد على األصول التي يكون تار و استحواذاندماج األعمال أ ي تكون إماالت تم تطبيق التعديالت على المعامالت 
هذه   النظر في  إعادة مجموعةلا  على ، لم يتعين ي اللتا. وب2020كانون الثاني  1بعد  وية التي بدأت في أو ابالغ سن اية أول فترة بد

 اح عنها.عديالت ويجب اإلفصر لهذه التلمبكثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق اي حدتلا  لمعامالت ا
 

 . جموعةمللموحدة لاالمالية ذه التعديالت على القوائم لم ينتج أي أثر عن تطبيق ه
 

 جوهري" (: تعريف "ال8م )لي رقولدة ا باسمحل( ومعيار ا 1لي رقم )محاسبة الدوى معيار التعديالت عل
رقم  ة الدولي ية ومعيار المحاسبعرض القوائم المال -( 1رقم )ولي اسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدلمحل لي لس الدو المج درأص

فة  اك ييرامعال ف ما هو "جوهري" ضمن المحاسبية لتوحيد تعريالتقديرات واألخطاء ييرات في المحاسبية والتغالسياسات  -(8)
أو إغفالها أو  ج عن حذفهاا نتد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذجديلاف التعري يف. ينصمن التعر وضيح جوانب معينةوت

س تلك  ألغراض العامة على أسان للقوائم المالية ل األساسيو  خذها المستخدمون ت التي يتى القرارامعقول عل فاءها، تأثير بشكل إخ
   نشأة ". ة حول الملومات مالية محددفر معو ت لتي او  ة،يالقوائم المال

 
 . للمجموعة الموحدة لماليةئم اأثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوا يأ تج لم ين

 

 ( 7الية الدولي رقم )التقارير المومعيار ( 9قم )ر  المالية الدولي  لى معيار التقاريرت الفائدة ع تعديل معدال

تشمل عدد من عمليات  7ي رقم دوللا ة المالي ريرلتقاار اومعي 9لية الدولي رقم تقارير المالا  اريلمع ةدائتعديالت معايير معدالت الف ن إ
لتحوط إذا  تتأثر عالقة ا  ئدة.دالت الفاديل معايير معتعب شكل مباشرتحوط التي تتأثر بلى جميع عالقات التي تنطبق ع ت الاإلعفاءا

و أداة التحوط.  ط أو حلتلبند ا لمعيار،ندة إلى اات النقدية المستحجم التدفق أو  / و قيت و تن إلى حالة من عدم التيقن بشأ أدى التعديل
بند التحوط أو أداة  لمعيار، للمستندة إلى اا يةقات النقدو / أو حجم التدف دم تيقن حول توقيت كون هناك ع قد ينتيجة لهذا التعديل، 

 مدع  ذلك إلى دي د يؤ (. قRFR)  خالي من المخاطر بسعر فائدة ي اللحائدة افاللسابقة الستبدال معيار معدل التحوط، خالل الفترة ا
 .عالة للغايةف  وطالقة التحالمتوقع أن تكون ع ة وما إذا كان من  تملة للغاية محتيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعال

 
 . للمجموعة الموحدةم المالية التعديالت على القوائ تطبيق هذه أي أثر عن لم ينتج  
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 COVID-19الت االيجار المتعلقة بوباء أجيت  اوخفيضات ت-رات" ( "االيجا 16الدولي رقم ) ةارير المالي قلتا  رديالت على معيا عت

( 16المالية الدولي رقم )تقارير على معيار الديالت تع دارإصب 2020أيار  28حاسبية بتاريخ المجلس الدولي للمعايير الم قام

للمستأجر  ات ءاعفديالت إذه التع. تمنح هCOVID-19عن وباء  جار الناتجةيالا ت يضات او تأجيالفخبت"االيجارات" والتي تتعلق 

و تأجيالت خفيضات الى تجار ع االي عديالت المحاسبية لعقودول الت( ح16)ر المالية الدولي رقم قاريمتطلبات معيار الت من تطبيق

حزيران   30قبل  المستحقة  عات االيجارفلدض يالتعديل بتخفا ذهق . يتعلCOVID-19باشر عن وباء تجة بشكل ماليجار الناا

كتعديل   COVID-19اء جيالت االيجار الناتجة عن وبو تألمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات از لو جي ل عملي، . كح 2021

 ر.إليجاعلى عقد ا
 

  .كر، مع السماح بالتطبيق المب2020حزيران  1عتبارا من ذه التعديالت ابيق هتم تط

 

   .المجموعةى لد الموحدةالية أثر جوهري على القوائم الم التعديالت  ههذق يلم ينتج عن تطب

 
 
 ات ر تقديخدام التسإ ( 4)
 

غ لابلى متهادات تؤثر ع ات واجير بتقدالقيام  مجموعةلاارة ن إدحاسبية يتطلب مسياسات الموتطبيق ال حدةالمو  ان إعداد القوائم المالية
 ت تؤثر أيضا على اإليراداتالتقديرات واالجتهادا عن االلتزامات المحتملة. ان هذهفصاح المالية واإل ت باموجودات والمطلو لا
ت دفقاوقات التوأبالغ دير ملتق حكام واجتهادات هامةام بأالقي المجموعةل خاص يتطلب من إدارة مخصصات. وبشكلالمصاريف واو 

على فرضيات بالضرورة  . ان التقديرات المذكورة مبنيةفي المستقبلقديرات تلا  تلك أوضاع وظروف عن  ةمجالناة المستقبلية النقدي
ي رات فلتغيديرات وذلك نتيجة ان التقختلف ع ية قد تج الفعليقن وان النتائدير وعدم التقاوتة من التفتدة لها درجات موعوامل متعد

 قبل. ستالم
 

 ا: مفصلة تالي لتقديرات ا  ان اهم

 

 دات المعو ات للممتلك  النتاجيا  مرعلا

 

 خدام المتوقعخذة بعين االعتبار اإلستآ ك ب اإلستهالاسلغايات إحتة اجي للموجودات الملموسبتقدير العمر اإلنت للمجموعةتقوم إدارة 

المستقبلي إذا   اإلستهالك عديل مصروفت تميو  نوي،شكل سار اإلنتاجية بألعمية والمتبقعة القيمة اجاتقوم اإلدارة بمرللموجودات. 

 .ةتختلف عن التقديرات السابق أن األعمار اإلنتاجية دارةي اعتقاد اإلف ان ك

 

 المتوقعة  الئتمانية االخسائر 

 

على جميع ة قعو تملة اتمانيائر االئلخسل التسجي (9رقم ) المالية الدولي  من معيار التقاريرالمبسطة  ق الطريقةطبيبت لمجموعةاقامت 

لى الخبرة إ بإعداد دراسة تستند المجموعة عمر أدوات الدين. قامت ية المتوقعة على كامل ناتمالدين، وحساب الخسائر االئ ت اأدو 

 ية.داتصة االقوالبيئخاصة بالمدينين امل المستقبلية التبار العو بعين االع خذ األ لخسارة االئتمانية مع لتاريخية لا
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 المحاسبيةت  اسايسال  مألهملخص   ( 5)
 

 ممتلكات ومعدات 
تهالك االراضي، وال يتم اس في القيمة يمتراكم واي مخصص مقابل التدنعد تنزيل االستهالك اللمعدات بالكلفة بلكات واتملميتم إثبات ا
 اني واالثاثمبلا ى لع  ت ال االستهالكد تنزيعبة العادللقيمة قياسها با تي يتمث والمفروشات الباني واالثاألراضي والمباستثناء ا
 التقييم.بعد تاريخ   ةمقيواي تدني في ال  والمفروشات 

 
التقييم بعد تنزيل  اريخ ة بتالعادل مبلغ اعادة التقييم القيمةييم ويمثل قاعادة الت غبمبلاني والمفروشات واالثاث اظهار األراضي والمبم يت
ن القيمة  للتأكد من أ فكاييم بشكل دوري و تم عمل التقي القيمة ويف مكار تم ي نوشات واي تدوالمفر  ث ثاي واالللمبانستهالك المتراكم اال
 الدفترية.  عن القيمة  ي تقييمها ال تختلف بشكل جوهر   ادلة للموجودات المعادالع
 

اس سا ى لع  كالفرق بيان االستهال لذي يمثلالمدورة وا حاإلى األربكات والمعدات تلتقييم المم تياطي إعادةيتم تحويل جزء سنوي من اح
 . ةفكلك على أساس الييم واالستهالإعادة التق

 
ات في الظروف تشير إلى عدم ث أو تغير اهناك أحدفي قيمتها عندما يكون  االنخفاضلمعدات من حيث لكات واقيم الممت راجعةيتم م

على من يمة المدرجة أ التي تكون الق ت الاالح ابلة لالسترداد في قلالقيمة االموجودات ب جراعادة إدالمدرجة. يتم إ  رداد القيمةإمكانية است
 سترداد.ابلة لالقلا  القيمة
 

الدفترية  شطب المبالغنفصل ويتم رسملته، كما يتم ات كبند مدات والمعل أي من مكونات الممتلكالستبدا نفقات المتكبدةلتساب ايتم اح
م عدات. يتملواة بالممتلكات قبلية المتعلققتصادية المستالا عافنمفقط عند زيادة ال ةقرى الالحلنفقات األخا لةيتم رسمي جزء مستبدل. أل

 لشامل الموحدة كمصروف. الدخل ا  ألخرى في قائمةنفقات ااثبات جميع ال
 

 التالي:ك ويةثابت وبنسب سنسط الة القتخدام طريقمتوقعة باسعلى مدى األعمار اإلنتاجية ال  ستهالكاليحسب ا
 
   ٪ 
   
 1ر5  انيبم

 10  سيارات
 10-5  هزة مكتبيةحاسب آلي وأجزة  هجأ

 9-5  اتأثاث، مفروشات وديكور 
 5  ت حاويا
 15-5  ومعداتجهزة كهربائية  أ

 10  شواخص
 5  روع الطاقة مش
 

 مشاريع تحت التنفيذ
 .شرة األخرى اباريف المات والمصمعدلاو اإلنشاءات كاليف  من توتتضبالكلفة  يذ  تحت التنف  تظهر المشاريع
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 الشامل اآلخر   لدخمن خالل الدلة  العا ية بالقيمة لامت ادموجو

 

 ويل.طغرض االحتفاظ بها على المدى الالملكية بت االستثمارات في أدواتمثل هذه الموجودات 

 

ً قيمها الحاء ويعاد تقينريف االقتاً اليها مصاالعادلة مضافمة شراء بالقييتم اثبات هذه الموجودات عند ال ر التغير في هظيو ،ةعادلة بالقيمة الا

 دلة الناتج عن فروقات تحويل بنويمة العادبما فيه التغير في القالموحدة وضمن حقوق الملكية  الموحد ملمة الدخل الشائاق العادلة في  يمةالق

 ك فيعن ذلتجة النا خسائراح أو الاألرب تسجيل ميتء منها وجودات أو جزبيع هذه الم حالنبية، وفي ت االجالموجودات غير النقدية بالعمال

رباح ة الى االموجودات المباعة مباشرويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الالموحدة وضمن حقوق الملكية  الموحد ملشائمة الدخل الاق

 .الموحد خالل قائمة الدخل والخسائر المدورة وليس من 

 

 ني.لتدر خسائر اتباوجودات الخال تخضع هذه الم -

 

  .لخلدا موزعة في قائمةالح ايتم تسجيل االرب -

 
 الموحدة  الخسائراألرباح و   يمة العادلة من خاللبالق  ةيلا م  تاجودو م
الســوقية    بــاح مــن تقلبــات األســعاراألر   قرض بيعهــا فــي المســتقبل القريــب وتحقيــ ها بغــ بشــرا   المجموعةي قامت وجودات المالية التالم هي 

 جرة.تاالمأرباح أو هامش    قصيرة األجل
 
عنــد الشــراء( ويعــاد    ةالموحــد  لــى قائمــة الــدخل الشــاملقتنــاء ع مصــاريف اال)تقيــد    ءار شــ لاعنــد  العادلــة  ت بالقيمــة  اذه الموجــودم اثبــات هــ تيــ 
ادلــة  العمــة  لقيتغيــر فــي ابمــا فيهــا ال  الموحــدة  رالخســائاألربــاح و ائمــة  ق  فــي   ةالعادلة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــ ييمها الحقًا بالقيمة تق
يــتم أخــذ    انبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــ الجعمالت الابــ   ةيــ لنقدت غيــر اادنــود الموجــو ات تحويــل بعــن فروقــ   ج تالنــا

 .  الموحدة  الخسائراألرباح و في قائمة   لخسائر الناتجة عن ذلكاألرباح أو ا
 
 .حدةو مال  خسائرلاو  رباحألاي قائمة  الفوائد المتحققة فو  ا ل االرباح الموزعةتسجيم تي
 
 ير المالية الدولية.ر ددة في معايير التقا في الحاالت المحالبند إال الى هذا  /ن م  ةماليودات  موجاي  ة تصنيف جوز اعادي ال
 

 المطفأة ةموجودات مالية بالكلف

ً لنموذج المجموعةف إدارة دلموجودات المالية التي تههي ا  والتي تتمثلة عاقديتلية ات النقداقل التدفيصها لتحتفاظ بأعمالها االح وفقا

 يد الدين القائم.رص على ائدة فلاو دين ن أصل الت مبالدفعا

 

ً عند الشراء بالكلفة مض يتةم اثبات هذه الموجودات  ريقة الفائدة الفعالة، طلعالوة / الخصم باستخدام تناء، وتطفأ اقاليها مصاريف اال افا

و جزء منه،  ل االصداد ارتسانية عدم امكالى ا يؤدي اني في قيمتهتدعن ال ةناتجمخصصات  ةوينزل أي فائدة،ةاب العلى أو لحسةة اً قيد

 ئمة الدخل الموحدة.اويتم قيد اي تدني في قيمتها في ق

 

ة بسةةعر مو ة المخصعقالمتو  لنقديةية للتدفقات االتة في السجالت والقيمة الحبات الفرق بين القيمة المثة هذه الموجودمثل مبلغ التدني في قيمي

 ي األصلي.علة الفدئالفا

 
  ةحليفركات  ت في شاستثمارا

لماليــة والتشــغيلية )وال تســيطر  ت ااارات المتعلقــة بالسياســ أثيرًا فعــاال علــى القــر تــ لحليفة هي تلك الشــركات التــي تمــارس الشــركة فيهــا  شركات الا
ة  لحليفــ ت اي الشــركاســتثمارات فــ االوتظهــر    ق التصــويت،و قــ ح  ٪ مــن 50  ٪ اـلــى 20نســبة تتــراوح بــين    ةمجموعــ عليهــا( والتــي تمتلــك ال  ةالشــرك
 لملكية.ا  يقة حقوق ر طل  فقاً و 
 

ه  ذوحســب نســبة مســاهمة الشــركة فــي هــ   الحليفــة  ت والشــركامــا بــين الشــركة  ناتجــة عــن المعــامالت فيليــتم اســتبعاد االيــرادات والمصــروفات ا
 الشركات.
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 ادلة ة العالقيم
لعادلــة بتــاريخ  مــة ابالقي  الموحــدة  ملاشــ الالــدخل    ةمــ ئل قايمــة العادلــة مــن خــالقلباموجــودات ماليــة   لثــ م ةالماليــ  ت ااألدو  بقيــاس مجموعــةتقوم ال

 (.23صاح عنها في )إيضاح  فكما يتم اإلالموحدة  القوائم المالية  
 

كين  ر المشــ ملــة منظمــة بــين اام فــي معاسيتم دفعه لنقل إلتــز   الموجودات أو الذي  ة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيعلديمة العاتمثل الق
 القياس. خ يفي السوق بتار 

 
 لوبات.دات والمطئيسية للموجو م من خالل األسواق الر تة أن عملية بيع الموجودات أو نقل اإللتزام فرضيعلى العادلة بناًء   ةميالق  اسيتم قي
 

 وبات.أو المطل  كثر مالئمة للموجودات استخدام السوق األ في حال غياب السوق الرئيسي، يتم
 

 كثر مالئمة.ألا  ق و سال  أو   للسوق الرئيسي   لو صة المتالك فرص الو ع و مجمتحتاج ال
 
ن فــــي الســــوق عنــــد تســــعير  كو ار ها المشــــ التــــي سيســــتخدمباســــتخدام اإلفتراضــــات    مشــــأة القيمــــة العادلــــة للموجــــودات أو اإللتــــزالمنس اتقــــي

 قتصادية.إلاهم ن بما فيه مصلحتق سيتصرفو أن المشاركين في السو لتزام على افتراض  الموجودات أو اإل
 

ل  منــافع اإلقتصــادية مــن خــاللبــار قــدرة المشــاركون فــي الســوق علــى توليــد ااالعتير الماليــة بعــين  غ  ات دو وجملل القيمة العادلة اسقييأخذ 
 فضل استخدام له.تخدم الموجودات بأسضل استخدام له أو بيعه لمشارك آخر سيبأفات  لموجوداستخدام ا

 
دلــة وتوضــيح اســتخدام  العا  فيــة لقيــاس القيمــةكاال  ت لومــاعمالالظــروف وتــوفر  ع  م م مالئمة وتتناسب ييقت ليب باستخدام أسا ةالمجموع م تقو 

 مالحظتها بشكل غير مباشر.كن  لممخالت ااستخدام المدتها بشكل مباشر وتقليل  ظالمدخالت الممكن مالح
 
 :يةدوات المالألل  ةض القيمة العادلر ع يد و يم وذلك في تحديقالتب وبدائل  ب التالي ألساليام الترتيباستخد  المجموعةتقوم 
 
أو تــم شــطبها    لموحــدةوائم الماليــة ااإلفصاح عنها في القــ   ميتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تت التي  والمطلوباودات  وجلما عجميإن 

 ككل:  لةادلعلقياس القيمة ا مير مهالتي لديها تأث  خالت ستوى للمداًء على أدنى مللقيمة العادلة، وبن باستخدام المستويات التالية
 
 مشابهة.لاألسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات ا  نة في عللمار السوقية اسعألا ول:ى األو تمسال

ر  اشــر أو غيــ حظتهــا بشــكل مبمــة العادلــة ويمكــن ماليا تأثير مهــم علــى القالمدخالت له  كون على ى حيث تخر تقنيات أ ني:المستوى الثا
 اشر.مب

ليست مبنية علــى معلومــات فــي الســوق    ولكنها  القيمة العادلةى  عل  مر مهتأثي  الهم مدخالت  خدستت  ث تقنيات أخرى حي ثالث:المستوى ال
 حظتها.اليمكن م

 
 ي حكمه  نقد وما فال

  اريخ لتــي لــديها تــو او   بنــوكرصــدة لــدى  فــي الصــندوق وأ  قــدي حكمــه يشــمل علــى نفــ ، فــ ن النقــد ومــا  الموحــدة  دفقات النقديــةتــ لائمة الغرض ق
 دائنة.بنوك الصدة الل أر تنزيد بع  لو أقهر أشأة حقاق ثالثستا
 

 مخزون 
صــال كــل صــنف  يثــل التكــاليف جميــع المصــاريف المتكبــدة المأقــل. ت  حقــق أيهــالة للتاو صافي القيمة القاب يظهر المخزون بسعر التكلفة

 المرجح.    ةفالتكلسط  قة متو اع طريه الحالي وتحدد التكلفة باتبالى موقع
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 دينة مم  مذ

لمتوقعة  ئتمانية االخسائر االمل تقدير ع منها الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم  ومامخص لي ورة األصلغ الفاتبمب ةنيمدلا ممتظهر الذ
االئتمانية مع  ةر خساخية للالتاريتستند إلى الخبرة  ة المتوقعة حيث سائر االئتمانيخاألسلوب المبسط في حساب ال جموعةمالخدم وتست
ة رقم الماليير الدولي العداد التقار  وفقًا لمتطلبات المعياريئة االقتصادية ينين والبمدخاصة بالقبلية المستال لامو علا بعين االعتبارخذ األ
(9 .) 
 

 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
 لقب نما م المطالبة بهتت ملمة سواء تمت أو لتسالمخدمات ئع والالسداد في المستقبل للبضا لمستحقةمبالغ اللت وبالمطاليتم إثبات 

 د. مور ال
 

 اتمخصص
زامات محتمل ديد اإللتسابق، وان تسج عن حدث او فعلي( نات)قانوني  التزام مجموعةمخصصات عندما يكون على الالعتراف بيتم اإل

 ه.بشكل يعتمد علي  ويمكن قياس قيمتها
 

 وبنوك دائنة  قروض
تسجيلها الحقًا بالكلفة قروض. ويتم المتعلقة بباشرة الالم فيلكاتلا اهدلة وينزل منلعاابالقيمة دائنة ال كو والبنروض ف بالقيتم االعترا
 فعلية.دام طريقة الفائدة الخالمطفأة باست

 
 اضاليف اإلقتر كت

صل. يتم تسجيل ألك الفة ذلء من كاء أو شراء أو إنتاج أصل مؤهل كجز مباشرة إلى إنش يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي تعزى 
 بها. تي استحقت الفترة الي  ف  فو صر مك  رى اإلقتراض األخ  يفلتكا
 

 والمصاريف  ت اإليراداتإثبا
باإليرادات  خطوات لالعتراف  سيحدد المعيار الجديد نموذًجا من خمحيث   (15لي رقم )الدو حاسبة  ار المادات وفقا لمعير يتم تحقق اإلي

وتقديم  قارات ابل بيع العمقن تحققه لمنشأة أا عقو تذي تلاغ مة تمثل المبلقيب عتراف باإليرادات الاتم الء وي ع العمالناتجة عن العقود م
خدام الميزات تلفاتورة للعميل وباستالم واسار واصدار اتسليم العق ذي يتم فيهمن الزمن في الوقت ال الخدمات عند نقطة معينة

 .عةالمجمو لخدمات المقدمة من قبل  وا
 
 .وجودات لى المع   ي لعفد الائعلا  ي بحيث يعكسمناس ز الفوائد على اس ت اادت اير اثبايتم 
 
 بها.  مستثمرللشركات القبل الهيئات العامة    ن عات ارباح االستثمارات عند اقرارها مبات توزياث يتم
 

 االستحقاق. يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ
 

 ضريبة الدخل
ولي رقــم  الــدالمحاســبة  ار  معيــ قــًا لف، وو 2018  ةنلســ (  38دخل رقــم )ة الــ ضــريبانون  فقــًا لقــ و  لدخلــ ا ريبةص لضبأخذ مخص مجموعةتقوم ال
ت  جـــوداو مضـــريبية للة عـــن الفـــرق مـــا بـــين القيمـــة المحاســـبية والة الناتجـــ لـــ نص هـــذا المعيـــار علـــى تســـجيل الضـــريبة المؤج( حيـــث يـــ 12)
 لمطلوبات.  وا
 

معلنــة  ربــاح الألريبة عــن اضــ لل  رباح الخاضــعةف األتختلة للضريبة، و اضعح الخرباس األحقة على أساتسملائب ضرااريف التحسب مص
  ةنة الماليــ يبة أو مصــاريف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســ ضــعة للضــر األن األرباح المعلنــة تشــمل ايــرادات غيــر خ  حدةالمو   م الماليةوائالق في 
 .     ةييبل ألغراض ضر التنزيقبولة  خاضعة أو مست  بنود ليو  قبولة ضريبيًا املا  اكمةائر المتر ساو الخ  قةسنوات الح  ا في وانم



 اصة خلا مساهمةال  السياحية األعمال شركة

 دةالموح ةالمالي القوائم  حول ايضاحات

 2020 ولاأل  كانون 31

- 8 - 

 
 ية  بجنالت االعم ال
  ل يعاد تحويالسائدة في تاريخ إجراء المعامالت. كما ر الصرف ات األجنبية خالل السنة، بأسعتتم بالعمالامالت التي يل المعتسجيتم 
  المالي زكمر يخ قائمة الفي تار سائدة ر الصرف السعانبية بأججلة بالعمالت األسملادية بيعة النقطذات ال ات ت والمطلوبجوداالمو 
 . الموحدة  لل الشامخدالناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الني. تؤخذ الفروقات  ردلدينار األى اإل  ةالموحد

 

 التقــاص  

 ما تتوفرفقط عند الموحدة ي اللملمركز اصافي في قائمة اال غلمبلمالية وإظهار اات الة والمطلوبماليت الداين الموجو يتم إجراء تقاص ب

  س الوقت.أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفص سويتها على أساس التقادما يتم تعن ونية الملزمة وكذلكنالقالحقوق ا

 
 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تكون  .داولة أو غير متداولةى أساس تصنيفها كمتلع الموحدة  بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي  المجموعةتقوم 

 حاالت التالية:الموجودات متداولة في ال

 من المتوقع أن تتحقق أو تهدف إلى بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية. –

 محتفظ بها لغرض المتاجرة.  –

 .م الماليةبعد تاريخ القوائاً ع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة شهرمن المتوق –

دم لتقسيط مطلوبات تتجاوز فترة إثني عشر شهراً بعد مقيد ألغراض التبادل أو المستخد الادل باستثناء النقالنقد والنقد المع –

 لية. تاريخ القوائم الما

 

 أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة. 

 

 : تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية

 

 ورة التشغيل العادية.تسديدها ضمن د متوقعمن ال –

 محتفظ بها لغرض المتاجرة.  –

 . الموحدة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهراً بعد تاريخ القوائم الماليةقة مستح –

 .الموحدة ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة تتجاوز اثني عشر شهراً بعد تاريخ القوائم المالية –

 

 متداولة.تصنيفها مطلوبات غير  خرى فيتممطلوبات األباقي الا أم
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 متلكات ومعداتم (6)
    أجهـزة  اث ـــثأ اسبهزة ح ج أ    
    كهربائية  روشات فم وأجهزة آلي    

 المجمـــوع مشروع الطاقة  شواخص  عـدات وم ـاتيو اح  وديكورات  مكتبية سيــارات  ـيـــانمب أراضــي  -2020
 دينــــار   ــــار دين دينــــار  ر نــــادي دينــــار  ار دينــــ دينــــار  ر دينــــا ار دينــــ 

           - الكلفة

 81ر703ر860 4ر649ر457 8ر025 8ر013ر543 10ر446 9ر313ر542 2ر227ر047 747ر853 52ر671ر709 4ر062ر238 2020اني لثكانون ا في أول كما الرصيد
 200ر684 8ر847 - 27ر146 - 16ر329 5ر460 67ر500 75ر402 - إضافـات
 (22ر594) - - - - - - (22ر594) - - أستبعادات
 (10ر934) - - - - - (10ر934) - - - الفنادق باحس ىالمحول ال
 309ر746 - - 64ر944 - 88ر564 - - 156ر238 - (7 إيضاح) اريع تحت التنفيذل من مشالمحو 

 82ر180ر762 4ر658ر304 8ر025 8ر105ر633 10ر446 9ر418ر435 2ر221ر573 792ر759 52ر903ر349 4ر062ر238 2020 ولكانون األ 31 كما في رصيدال

           
           -راكم ستهالك المتاإل

 28ر523ر969 252ر095 6ر407 5ر351ر540 9ر198 6ر468ر386 1ر722ر018 571ر109 14ر143ر216 - 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 1ر797ر941 232ر472 137 311ر144 623 366ر493 87ر551 40ر182 759ر339 - هالك السنةتاس

 (20ر828) - - - - - - (20ر828) - - تأستبعادا

 30ر301ر082 484ر567 6ر544 5ر662ر684 9ر821 6ر834ر879 1ر809ر569 590ر463 14ر902ر555 - 2020كانون األول  31في ما الرصيد ك

           
           -دفترية لقيمة الي اصاف

 51ر879ر680 4ر173ر737 1ر481 2ر442ر949 625 2ر583ر556 412ر004 202ر296 38ر000ر794 4ر062ر238 2020 ولاأل انون ك 31في كما 
 
 يلي:هي كما  اريف االستهالكمص توزيع فاصيل ت
 2020  2019 
 دينـــار  دينـــار 
 1ر602ر656  1ر527ر444 دقاات الفناستهالك ممتلكات ومعد    

 32ر344  38ر024 دارة اإلومعدات  ك ممتلكات استهال
 188ر942  232ر473 (18 إيضاح)  ةلطاقاج امشروع انت
 1ر823ر942  1ر797ر941 السنة نهاية د كما فيالرصي
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    هـزةج أ  أثـــاث  اسبأجهزة ح     
    كهربائية  روشات فم وأجهزة آلي    

 المجمـــوع مشروع الطاقة  شواخص  عـدات وم حاويـات وديكورات  تبيةكم سيــارات  ـيـــانمب اضــي ر أ -2019
 دينــــار   ر ــــادين ـــار دينـ ار نــــيد ــــار دين دينــــار  دينــــار  ــار دينــ ار ــــدين 

           - الكلفة

 78ر652ر117     3ر778ر841 8ر025 7ر615ر872 10ر446 9ر234ر148  2ر139ر131   747ر853 51ر218ر264 3ر899ر537 2019اني لثكانون ا في أول كما الرصيد
 569ر570 74ر595 - 397ر671 - 79ر394 87ر916 - 163ر428 162ر701 إضافـات
 2ر086ر038 796ر021 - - - - - - 1ر290ر017 - (7 إيضاح) ت التنفيذتح اريع ل من مشحو الم

 81ر703ر860 4ر649ر457 8ر025 8ر013ر543 10ر446 9ر313ر542 2ر227ر047 747ر853 25ر167ر097 4ر062ر238 2019ول األكانون  31 كما في رصيدال

           
           -كم راستهالك المتاإل

 26ر700ر270 63ر153 6ر269 4ر938ر628 8ر575 6ر107ر832 1ر634ر648 536ر635 13ر404ر287 - 2019ون الثاني اند كما في أول كالرصي
 1ر823ر294 188ر942 138 412ر912 623 360ر554 87ر370 34ر474 738ر929 - هالك السنةاست

 28ر235ر996 252ر095 6ر407 5ر351ر540 9ر198 6ر468ر386 1ر722ر018 571ر109 14ر143ر216 - 2019كانون األول  31 ما فيد كرصيلا

           
           -دفترية لقيمة الصافي ا

 53ر179ر891 4ر397ر362 1ر618 2ر662ر003 1ر248 2ر845ر156 505ر029 176ر744 38ر528ر493 4ر062ر238 2019األول  نون كا 31في ا مك
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 يذنفتحت الت  مشاريع (7)
ماريوت مشاريع   

 يت لمالبحر ا
مشروع  
 2019 2020 ماريوت البتراء

 ـارــدين ـــاردين دينار دينار 
     

 1ر171ر302 607ر580 401ر445 206ر135 ةسناية البد رصيد
 1ر522ر316 246ر082 65ر368 180ر714 إضافات  
  لكــــــــــــــات لممتا  ول الــــــــــــــى المـحـــــــــــــ 
 (2ر086ر038) (309ر746) - (309ر746) (6  إيضاح) والمعدات 

 607ر580 543ر916 466ر813 77ر103 مجموعال
 
مبالغ  (دينار 607ر580: 2019)دينار  543ر916 غبالوال 2020نون األول كا 31 فيفيذ كما تحت التنع صيد مشارير  لثمي
بلغ التكلفة وت. ءالبتراماريوت  فندق ةتوسعميت واألعمال البحر ال وتيمار  في  مطاعمالو  قاعة الحفالت على حساب تطوير  ةوع فمد
 .يون دينار تقريباً مل  7  يةبلع المستقريشامال الم تكالسمتوقعة  ال
 
 
 موجودات مالية (8)
 
 خل الشامل اآلخرل الدن خالة مالقيمة العادلية بموجودات مال . أ

 2020  2019 
 اردينـــ  دينـــار ي سوق عمان المالية فدرجمغير  أسهم  

    
 1ر074ر074  515ر556 اصةهمة الخالمساالسياحية  الشواطئ للفنادق والمنتجعات   شركة
 635ر294  635ر294 لية العقاريةربية الدو علاة  شرك
 1ر709ر368  1ر150ر850 
    

    وق عمان المالي  ة في سم مدرجأسه
    
 46ر230  54ر270 األلبسةناعة ركة الزي لصش
 1ر755ر598  1ر205ر120 
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 :العادلةمة  القيفيما يلي ملخص الحركة على احتياطي 
 2020  2019 
 رـاينــد  رـادينــ 
    
 111ر039  125ر109 يد كما في أول كانون الثاني الرص
 14ر070  308ر781 ةالعادلمة  تغير في القيلا

شــــركة  مــــال  تخفــــي  رأس  نتيجــــة  مــــة العادلــــة  مــــن احتيــــاطي القي  قــــقالمتح
 * مستثمر فيها 

 
 (143ر256)

  
- 

 125ر109  290ر634 األولكانون  31ي  الرصيد كما ف
 

دينار الى  10ر000ر000ن وذلك م % 80فنادق والمنتجعات السياحية بتخفيض رأس المال المكتتب بنسبة قامت شركة شواطئ لل* 

كانون األول  31نار كما في دي 214ر815 حصة الشركة من رأس المال المكتبب به والمدفوعدينار، وبذلك اصبحت  2ر000ر000

   دينار. 859ر259عن تخفيض رأس المال مبلغ  لغ المتحصلبو ، 2019األول  انون ك 31في دينار كما  1ر074ر074مقابل  2020

 
 األرباح والخسائرلة من خالل قائمة  العاد  القيمةبموجودات مالية   .ب
 
 2020  2019 

 ـاردينــ  راـدينــ ليالمان  سوق عما جة فير دأسهم م
    

 5ر874  6ر083 ق المساهمة العامةادلعربية الدولية للفنالشركة ا
    

    ان الماليير مدرجة في سوق عمم غأسه
    
 1ر772ر470  1ر462ر545 لخاصة  ة المستثمر األردني المساهمة اشرك

 1ر778ر344  1ر468ر628 
 
 
 مطفأةالية بالتكلفة  الجودات ممو  (9)
 
عامة نادق المساهمة الللفكة العربية الدولية لشر اسند من اسناد قرض  500خاصة بشراء ياحة المساهمة الالعمال السا مجموعة مت قا

تدفع ٪ 5ر5مقداره ت بسعر فائدة ثابو  2017كانون الثاني  29بتاريخ د دينار للسند الواح 1ر000بسعر ( ة هممسا)شركة  دةالمحدو 
 .2022كانون الثاني   22دة بتاريخ بدفعة واح سنادالحق اتستنوي،  س  ئدة بشكل نصففاال
 

 دينار للسند الواحد بتاريخ  100ر000( بسعر ةساهممدني )شركة البنك األهلي األر  قرضسندات من اسناد  5 ءابشر  مجموعةوقامت ال
المركزي   دى البنكصم لخلإعادة اائدة ف رة تساوي سعرفتاية كل كون الفائدة بدعر فائدة متغير بحيث توبس 2017ألول تشرين ا 12

ة  احدسناد بدفعة و اال ستحقت، ائدة بشكل نصف سنوي الف٪ تدفع 6ر75صدار اال ٪ بحيث بلغت عند2ش اماألردني مضافًا اليها ه
 .2023تشرين األول    12بتاريخ  
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 ليفةمار في شركة حاستث (10)
 

ية المسجلة  ولالتصاميم الداخلية محدودة المسؤ  ل ستوديوأسمار  من  ٪ 25نسبته ا المجموعة بم ةممن مساهالجزء المدفوع يمثل هذا البند 
بأعمال صة الواحدة. ومن غاياتها القيام للحاسمية دينار حصة بقيمة  200ر000ر مقسم إلى يناد 200ر000والبالغ دن في األر 
 ة الداخلية.صاميم الهندسيالت
 

 ة:يففي شركة حل  راماب استثالحركة على حس  فيما يلي 
 2020  2019 
 دينـــــار  رينـــــاد 
    

 63ر679  - أول كانون الثاني  في الرصيد كما  
 -  25ر000 أس المالر   ي الزيادة ف

 (63ر679)  (25ر000) ة حليفةشركحصة المجموعة من خسائر  
 -  - ولكانون األ  31  كما في  الرصيد
 

 ة المسؤولية: ديم الداخلية محدو تصامالتوديو  ة سالمجموعة في شرك  رااستثم  ولحومات المالية  ص المعلول التالية ملختوضح الجدا
 
 2020  2019 
 ـــارـنـدي  دينـــــار 
    

 14ر553  7ر865 موجودات غير متداولة
 310ر897  46ر817 وجودات متداولةم

 (376ر334)  (355ر533) لةبات متداو مطلو 
 (50ر884)  (300ر851) صافي حقوق الملكية 

    
 ٪25  ٪25 لملكية سبة ان
 -  - ستثماراال  مةقي
 
 2020  2019 
 ردينـــــا  اردينـــــ 
    
 971ر959  203ر043 داتراإي

 (759ر995)  (355ر332) مصاريف
 (211ر964)  (152ر289) السنة  خسارة
 (25ر000)  (38ر679) من خسائر شركة حليفةلمجموعة  صة اح
 



 خاصة ال مساهمةال  السياحية مالعألا  شركة

 الموحدة المالية م ائالقو حول ايضاحات

 2020 األول  نكانو 31

 

- 14 - 

 

 ينة أخرى دمذمم وأرصدة   ( 11)
 2020  2019 
 ـــاردين  ارــنـدي 
    
 2ر809ر169  175ر222 ةم تجاريذم
 37  - (20ح ضام موظفين )إيذم

 (16ر187)  (10ر088) ائتمانية متوقعة  رائخس  مخصص
 2ر793ر019  165ر134 

 95ر105  97ر289 مستردة  تامينات
 36ر290  73ر478 مدفوعة مقدما  مصاريف
 19ر657  17ر868 المطفاة  ةكلفلتلية باة على موجودات ماتحقسمفوائد  
 41ر126  789 أخرى 

 2ر985ر197  354ر558 
 
 (.ناردي  16ر187:  2019)  2020األول    كانون   31كما في    دينار 10ر088مبلغ  انية المتوقعة  تملخسائر االئصص امخبلغ  
 

      :ةعقئتمانية المتو خسائر االالفيما يلي الحركة على مخصص  
 2020  2019 
 ــارينـد  نـــاردي 
    

 16ر187  16ر187 رصيد بداية السنة
 -  (6ر099) للسنة  المخصصالمسترد من 

 16ر187  10ر088 ة السنةيد نهايرص
 

 ول:  كانون األ 31كما في    وقعةعة متخسائر ائتمانية متوقل مخصص  زينول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها بعد تفيما يلي جد
 

 

  اصيلهتحوك في  المشكمستحقة وغير  ال  مالذم

 المجموع 
1  -30 

  يوم
31  –  90 
  يوم

91  –  120 
  ميو   

 من   كثرأ
  يوم  121

 دينـــار  دينـــار  ـــاردين  ردينـــا  نـــاردي 
          

 165ر134  31ر901  1ر456  22ر966  108ر811 2020
 2ر793ر019  3ر477  54ر234  984ر669  1ر750ر639 2019
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 كمهح  ما فيو النقد   (12)
 2020  2019 
 دينـــار  دينـــار 
    

 1ر375ر888  850ر850 بنوك جاريةة  ارصد
 -  32ر999 وق الصندنقد في 

 1ر375ر888  883ر849 
 (3ر143ر196)  (1ر682ر090) دائنة*   ل: بنوكينز 
 )1ر767ر308(  (798ر241) 
 
ة  دائــ ســعر ف  دينــار وبمعــدل  1ر500ر000ســقوف تبلــغ    جمــالي با  ردنــي ألهلــي امــن البنــك األة  ممنوحــ  ةيــ جموعة تسهيالت بنكالم لدى * 

  ٪ 6ر5  وي نســعر فائــدة ســ دينــار وبمعــدل    1ر500ر000  بســقف يبلــغســتيه جنــرال  سو سهيالت بنكية ممنوحة من بنــك ٪. وت8سنوي 
 .٪ 4ر25دوالر بسعر فائدة سنوي   500ر000ف يبلغ بسقو 

 
 
 ة حقوق الملكي  ( 13)
 

 ال المدفوعلمرأس ا
للســهم    ارســهم بقيمــة اســمية دينــ   50ر000ر000مقســم الــى    دنــي أر نــار  دي  50ر000ر000المصــرح بــه والمــدفوع   جموعــةالممال أسيبلغ ر 
 .2020  ولكانون اال 31كما في  
 
 جباري  إحتياطي  إ
  وهــو   يبةضــر قبــل الربــح الســنة    في مــن صــا  ٪ 10األردنــي وبمعــدل    ركات األربــاح وفقــًا ألحكــام قــانون الشــ   اإلجبــاري مــن طي  االحتيــاع  طــ يقت
 ابل للتوزيع على المساهمين.قغير 

 
 ي  ر تياخإاطي  حتيإ

ت وهــو قابــل  نواالل الســ خــ   ٪ 20تزيــد عــن    الســنوية بنســبة الاح  ا تــم تحويلــه مــن صــافي األربــ مــ   بــالغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب تمثــل الم
 للتوزيع على المساهمين.

 
 احأرب  توزيعات

ة علــى  ربــاح نقديــ أة كمال الشــركســ أمــن ر ٪  1.5على توزيع مــا نســبته    2020جزيران    18الذي عقد في   جتماعهاامة في اعلوافقت الهيئة ا
 دينار(. 750ر000: 2019) 2020كانون األول   31كما في  دينار  500ر000ن والذي يمثل المساهمي

 
 قروض (14)

 

 اط القروض أقسـ
 طويلة األجل 
 ل عامتستحق خال

 
 قروض 
 2019   2020  ل ـجطويلة اال

 دينـــــار  دينـــــار  ــارـنــدي  ارنـــــدي 
                

 2ر433ر633  2ر433ر633  1ر892ر826  540ر807 دينار  -(  1)ردني  نك األهلي األالبقرض  
 354ر500  709ر000  -  709ر000 ردوال  –(  2)  نياألرد  األهلي   البنك  قرض
 -  812ر327  812ر327  - دينار  –(  3)  المركزي   البنك  قرض
 2ر788ر133  3ر954ر960  2ر705ر153  1ر249ر807 
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 دينار  -  (1)ي  ردناألألهلي  اقرض البنك   -
  بتوقيــع اتفاقيــة  2015  خــالل العــامة  كر لشــ يــث قامــت اح،  نــاردي  2ر433ر633  بمبلــغ  ردنــي ألهلــي األايتضــمن هــذا البنــد قــرض البنــك  

دد  يســ و   ركةالشــ بكفالــة  ادر  هــذا القــرض صــ   إن .  (2019  :٪4)  ٪3ر5ائــدة  بمعــدل ســعر فدينــار أردنــي و   4ر000ر000بســقف    قــرض
  1يخ  بتــار   األولالقســط  حق  تواســ هــذا    ،دينــار أردنــي   222ر222ط الواحــد  لقســ مــة اقي  ســاويةتة مقســط نصــف ســنوي  18  ى القــرض علــ 
 .شهرياً  ئداو الف م تسديدتين  على أ 2016ثاني تشرين ال

 
 دوالر-(  2قرض البنك األهلي األردني ) -

  يــة قــرضفاقع اتقيبتو   2017ركة خالل العام  لشا  ، حيث قامت اردين  709ر000مبلغ  دني بلبنك األهلي األر قرض ا ن هذا البنديتضم
ويســدد القــرض    ةرككفالــة الشــ صــادر با القرض  هذ  إن .  (2019  :٪4ر5)  ٪4  ئدةدل سعر فاعوبمدوالر    2ر000ر000بسقف  دد متج

 .على أربع دفعات ربع سنوية ويجدد القرض تلقائيا
 

 دينار-(  3)  المركزي قرض البنك   -
 بسقف الشركة منحت  حيث  ياألردن األهلي نكالب مع قرض فاقيةات على  بالتوقيع 2020 ولايل 2 ريخ بتا ةالشرك قامت 
 البنك  لتعليمات  القرض هذا عيخض. المستغل ومي الي لرصيدا أساس على ياً سنو  ٪3 فائدة بسعر أردني  دينار 1ر000ر000
  المستغل  قرضال رصيد ويسدد ة،قتصادياال قطاعاتال عمود تمويل سلف امج برن/  المركزي  البنك سلف بمنح  الخاصة المركزي 
 بلغ. 2028 ران حزي 30 خ اريبت األخير القسط ويستحق ،2022 موزت 30 بتاريخ  األول القسط يستحق حيث  قسطآ 16 وجب بم
 .2020 األول  كانون   31  في  كما  دينار  812ر327  لالمستغ  القرض  يدرص
 
 :يلي   ي كماروض هواستحقاقاتها للقسنوية لغ الدفعات الإن مب
 

 دينار  ةالسن
   

 1ر249ر807  2021
 603ر307  2022
 2ر101ر846  2026 – 2023
 3ر954ر960     
 
 
 أخرى نة  ائأرصدة دخصصات و م (15)
 2020  2019 
 دينـــار  ـارــدين 
    

 287ر473  236ر444 مصاريف مستحقة
 46ر375  5ر731 ميةماريوت العالمستحقات شركة  

 10ر835  9ر284 تحقةوائد مسف
 107ر778  93ر886 العمالءمن دمة  قم دفعات 
 3ر138  4ر850  بيعات ضريبة م أمانات 
 151ر414  10ر681 (19لدخل )إيضاح  ضريبة ا  مخصص

 2ر093  17ر110 ي ماع جتاإلمان  لضاانات أم
 290ر864  - المستحقة  بدل الخدمة

 40ر179  20ر550 مخصص نهاية خدمة
 85ر201  29ر025 أخــرى 

 1ر025ر350  427ر561 
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 دقالفنا  ليغتشوتكاليف    اداتإير  (61)
ت ع ماريو ومنتجفندق   

 البحر الميت 
 

 دق بترا ماريوتفن
 دينـــار  ـارــدين 
    

2020-    
 694ر827  2ر063ر942 الغرف ت إيرادا
 286ر860  1ر576ر869 راب لشام واالطع إيرادات 
 53ر946  173ر667 أخرى قسام ا إيرادات 

 1ر035ر633  3ر814ر478 
 
ت ع ماريو ومنتجفندق   

 البحر الميت 
 

 دق بترا ماريوتنف
 دينـــار  ـارــدين 
    

2020-    
 190ر927  599ر234 الغرف تكلفة
 269ر294  1ر503ر911 راب لشام واالطعتكلفة 
 18ر279  269ر972 أخرى قسام  ا تكلفة

 452ر043  1ر285ر892 يةوتسويق إداريةمصاريف  
 269ر948  1ر503ر681 مصاريف الصيانة والتشغيل

 13ر635  67ر171 وت العالميةاريم  رسوم مؤسسة
 1ر213ر126  5ر229ر861 
    
ماريوت   عومنتج  دقفن 

 البحر الميت 
 

 دق بترا ماريوتنف
 دينـــار  ـارــدين 
    

2019-    
 3ر037ر721  5ر789ر259 الغرف ت اداإير 
 1ر175ر873  5ر049ر373 الطعام والشراب  رادات إي
 108ر255  954ر693 أخرى قسام ا ادات إير 
 4ر321ر849  11ر793ر325 
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ت ع ماريو ومنتجفندق   

 البحر الميت 
 

 دق بترا ماريوتفن
 دينـــار  ـارــدين 
    

2019-    
 451ر865  1ر228ر874 الغرف تكلفة
 770ر286  3ر330ر449 راب لشام واالطعتكلفة 
 40ر602  534ر501 أخرى قسام  ا تكلفة

 804ر965  2ر227ر841 يةوتسويق إداريةمصاريف  
 510ر606  2ر423ر060 مصاريف الصيانة والتشغيل

 223ر836  218ر911 وت العالميةاريرسوم مؤسسة م
 2ر802ر160  9ر963ر636 
 
 
 ةف إداريريمصا (71)
 2020  2019 
 دينـــار  ـارـدينـ 
    
 319ر259  251ر571 أخرى   نافعر ومواتب وأجو ر 

 89ر896  85ر922 ف تأمين مصاري
 75ر000  55ر639 تسويق
 52ر800  52ر800 لس االدارةمجعضاء  أ  نقالت بدل ت

 20ر677  34ر042 ت ت وتنقالرامصاريف سيا
 19ر528  19ر528 أتعاب مهنية
 19ر350  19ر350 إيجارات 
 3ر153  8ر297 بنكيةاريف  صم

 7ر535  6ر167 رسوم ورخص
 3ر568  5ر861 ضيافة
 9ر950  5ر000 تبرعات 
 2ر295  4ر935 ء ومياهكهربا
 3ر354  3ر352 تفهابريد و برق،  
 2ر224  1ر280 ة ومطبوعات قرطاسي
 62ر591  45ر535 ــرى أخ
 691ر180  599ر279 
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 صافيبال  ةالطاق  انتاج  إيرادات (81)
 2020  2019 
 دينـــار  رانـــدي 
    
 726ر842  528ر923 الطاقة تاجان اداير 

    :يطرح
 (188ر942)  (232ر473) (6  )إيضاح  ات كاستهال

 (84ر211)  (125ر024) مصاريف تشغيل وصيانة وتنظيف
 (72ر419)  - فوائد بنكية

 (345ر572)  (357ر497) 
 381ر270  171ر426 
 
 
 دخلاليبة ضر  (91)
 

 :ريبة الدخلصص ضخعلى مكة  فيما يلي الحر 
 2020  2019 
 ــاردينـ  اردينـــ 
    

 37ر404  151ر414 ةنلسا يةرصيد بدا
 160ر000  - للسنة  ريبة الدخلض  المخصص
 5ر000  - يبة مساهمة وطنيةر ض  مخصص

 (50ر990)  (140ر733) لسنةالمدفوع خالل ا
 151ر414  10ر681 ةسنة الايرصيد نه

 
 لشامل:دخل ااهرة في قائمة الظلدخل الة اضريبتمثل 

 2020  2019 
 ــاردينـ  نـــاريد 
    
 160ر000  - ح السنةاربأ لمستحقة عن خل االد بةيضر 

 
 رقم  لدخلا  ضريبة  لقانون   وفقاً   2019و  2020  األول  نون كا  31  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  الدخل  ضريبة  مخصص  احتساب  تم
 .2014 لسنة(  30)  رقم  ثماراالست  وقانون   2018  لسنة(  38)
 

ومــاريوت البتــراء  فيما يخص فندق ماريوت البحر الميــت    2017لغاية عام  لشركة  جالت امراجعة سة الدخل والمبيعات بريبض  قامت دائرة
 .2018م نهاية عامبيعات حتى يبة الدخل والر ض دائرة  ية من وية نهائلت الشركة على تسوقد حص
 
 .بولةقمن ضمن العينات المشف  لكوتم قبول هذا ا 2019  مللعاتي ادير الذقة بتقديم كشف التشركمت القا
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 ذات العالقة ت  لجهاا ( 20)
 

سعار اعتماد األ  ن. يتمرئيسيي  ن الكيم  ايهكون فالتي ي  والشركات   لمجموعةلا  يعلارة الهمين وموظفي اإلدمساجهات ذات العالقة التشمل ال
 . المجموعةبل إدارة  عالقة من قات القة بالتعامالت مع الجهات ذعلالمت  وطالشر و 
 
 ا يلي:هي كم  دةالموح   المالي ز  المرك  قائمة  تتضمنها  ات ذات عالقة التيجه  دةأرص

 2019  2020 قة طبيعة العال 
 ــارينـد  نـــاردي  

     يةحسابات جار 
 1ر467ر584  1ر182ر172 مساهم ردني ألااألهلي  نك بلا
     

     أةفية بالتكلفة المطموجودات مال
 500ر000  500ر000 مساهم ردني البنك األهلي األ

 500ر000  500ر000 مساهم عامةساهمة اللفنادق المية لولية الدكة العربر الش
     

       رئباح والخسار ألة االعادلة من خالل قائمة بالقيمة  يالودات مموج
 5ر874  6ر083 اهمسم (8  إيضاح)  ق المساهمة العامةنادللف  يةولية الدة العربالشرك

 1ر772ر470  1ر462ر545 اهممس (8  إيضاح)  مساهمة الخاصةشركة المستثمر األردني ال
     

     آلخرل الشامل اخلدخالل ا  قيمة العادلة منلباموجودات مالية  
  ةصــــ امة الخالمســــاه  عــــات الســــياحيةجمنتنــــادق واللفلشــــركة الشــــواطئ  

 (8  احإيض)
 1ر074ر074  515ر556 مساهم

 635ر294  635ر294 شركة شقيقة (8 إيضاح)  ة العقاريةشركة العربية الدولي
 46ر230  54ر270 ةشركة شقيق (8 إيضاح)  ةلبسألالصناعة   ة الزي شرك
     
 
 2019  2020 لعالقة ا  ةطبيع 
 ـــاردين  اردينـــ  

     قروض
 2ر788ر133  3ر954ر960 مساهم ي األردنالبنك األهلي  

     
     د مستحقةفوائ
 10ر835  9ر284 هممسا هلي األردني نك االبال
 19ر657  17ر868 مساهم العامة  المساهمة للفنادق  لدوليةا  ربيةالع  شركةال
     

     نديجاري م
 1ر467ر753  1ر182ر172 مساهم األردني   لي ك االهالبن
     

     عالقةى جهات ذات  لإ  حقةمبالغ مست
 46ر735  5ر731 ةكة شقيقشر  العالميةوت  ذمة فندق ماري
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 : حدةالمو   ل الشاملة الدخقائم  تهاتتضمن تي لاة  ق ت العاللمعامالت مع الجهات ذاا
 
 2019  2020 يعة العالقة بط 
 ينـــارد  ينـــارد  
     

 (119ر682)  (309ر716)  ح والخسائراألرباالقيمة العادلة من خالل  بات مالية  دوجو ر مخسائ
     

ماليــة بالتكلفــة    موجــوداتجــل و ودائــع ألوائــد كنكيــة عــن  إيــرادات ف
 ةفأمطال

    

 35ر186  41ر981 مساهم ي األردني األهل البنك
 -  27ر728 مساهم للفنادق  الدولية  العربية  الشركة

     يةلمادات  جو عوائد مو 
 799  799 مساهم مة العامةهلمساق ادلية للفناو كة العربية الدشر ال

 1ر288ر889  - مساهم الخاصة  المساهمة  السياحية والمنتجعات  للفنادق  الشواطئ   شركة
 667ر398  164ر010 مشغل  عالميةريوت الشركة ما –ارية  إدرسوم  

     
     ويلف تمتكالي

 106ر117  174ر310 مساهم ي ردنألالبنك األهلي ا
     
     بدالتيا ومصاريف و العل  يذيةرة التنفدااإلت  تب ومكافآاو ر 
 423ر346  -    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةو 
 
 
 لةتمزامات المحالت (21)
 
 الشركة المقامة علىضايا الق
  81ر574  :2019)  2020  لو نون األكــا  31فــي  كمــا    دينــار  77ر404  غــت قيمتهــاالقضــايا بل  دد مــن دعى عليهــا فــي عــ مــ   ةجموعــ المإن  
وعلــى  .  يــات حــدوثهاضــايا واحتمالوقــد تــم تحليــل المخــاطر المتعلقــة بهــذه الق  .ماليــةع  بقضــايا  انونيــة متعلقــة  لبــات قمطا  ي فــ   ثــلوتتم  (دينــار
 .ت جوهريةاامة التز عنها أي نه لن ينتج أن ريها القانونييدارة ومستشاى اإلتر ،  قضايا بدقةال هذه كن تحديد نتائج ن أنه ال يمرغم مال
 
 
 2020  2019 
 دينـــار  ــاردينـ -لية  ماسرأاريف  صم
    
 6ر913ر963  7ر000ر000 حت التنفيذاريع تمش
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 اطرإدارة المخ (22)
 

 ةأسعار الفائدر  مخاط
 
نــة  ائالبنــوك الد  ك،البنــو   لودائــع لــدىل ادة مثــ ئــ اتهــا والتــي تحمــل فاومطلوبهــا  علــى موجوداتلفائــدة  ار المخــاطر أســعمعرضــة    المجموعــة  ان 
 قروض.الو 
 
دة، ويــتم  احــ لســنة و   عــةالمجمو ربــح    ترضــة الممكنــة بأســعار الفوائــد علــى التغيــرات المف  ثربــأ  الموحــدة  لــدخل الشــاملامــة  ئاة قاســيتمثــل حست
 ول.ألكانون ا 31كما في   متغير ئدةتحمل سعر فاة التي  ماليمطلوبات اللى الموجودات والسابها ع احت
 

كــانون األول    31لفائــدة كمــا فــي  ا  كنــة المعقولــة علــى أســعارمالم  ت يــراللتغ  موحــدةال  للشــامخل الــدا  اســية قائمــةسح  التــالي يوضــح الجــدول  
 .ة ثابتةألخرى المؤثر ا المتغيرات قاء جميع  ، مع ب2019و  2020
 

2020- 

 ـة العملــ
 الزيادة
  دة ر الفائبسع

 علىاألثر  
 لسنةربح ا

 ــارـدين  ()نقطة مئوية 
    
 (49ر280)  100 ي نردينار أد

 (7ر090)  100 يكي أمر  دوالر
 

 العملـــة 
  النقص
  فائدة الر  بسع

 األثر على
 ربح السنة

 ينـــارد  مئوية(  )نقطة 
    
 49ر280  100 أردني ر دينا

 7ر090  100 دوالر أمريكي 
 

2019- 

 ــة العملـ
 دة الزيا
  لفائدة ر ابسع

  ىثر علاأل
 لسنةا  ربح 

 دينـــار  ة(ة مئوي)نقط 
    
 (55ر768)  100 ي ردنينار أد
 (3ر545)  100 ر أمريكي دوال
 

 ـة العملــ
 نقص ال

  بسعر الفائدة 
 األثر على 

 ةالسن  ربح 
 ردينـــا  ية(ئو )نقطة م 

    
 55ر768  100 دينار أردني 
 3ر545  100 دوالر أمريكي 
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 سهمعار األالتغير بأس  اطرمخ
 
والموجــودات    للــدخا  الل قائمــةخــ   العادلــة مــن بالقيمــة  يــة  المال  ودات لموجــ ل  وحــدةالم  لشــاملا  دخلالــ ســية قائمــة  احسلتــالي  ول اضــح الجــديو 

لمتغيــرات  ع اقــاء جميــ ســهم، مــع بعلــى أســعار األنتيجــة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة    لشــامل االخــرا  الل الــدخلخــ  ادلة من عالمالية بالقيمة ال
 ابتة:مؤثرة ثلخرى ااأل
 

2020- 

 شر المؤ 
 التغير
  ر  المؤشفي  

 لىر ع األث
 نةالس  ربح 

على األثر   
 ملكية حقوق ال

 نــــاردي  رـــادينـ  ()٪  
      

 2ر713  304  5 بورصة عمان 
 (2ر713)  (304)  (5) 
 

2019- 

 المؤشر 
 التغير

  في المؤشر  
 األثر على
 ربح السنة

األثر على  
 لملكية احقوق  

 ــارـدينـ  ــارينــد  ()٪  
      

 2ر312  293  5 مان ع بورصة  
 (2ر312)  (293)  (5) 
 

 نمامخاطر االئت
 
 .لمجموعةاعن الوفاء بالتزاماتهم تجاه   ى طراف األخر األلمدينون و تخلف أو عجز اعن  نجمت  ان هي المخاطر التي قداطر االئتممخ
 

  قائمــةم الالــذم  مــع مراقبــةللعمــالء  اني  ائتمــ بوضــع ســقف    مقــو يــث تح  االئتمــان اطر  رة لمخــ يــ بدرجــة كب  بأنهــا ليســت معرضــة  ةالمجموعــ وتــرى  
 ية رائدة.مصرفات  سسلدى مؤ رصدة باأل  مجموعةالفظ  حتبشكل مستمر. كما ت

 
 لةمخاطر السيو 

 
 كية.نتوفر التسهيالت البذلك عن طريق التأكد من  دارة مخاطر السيولة و على إ  موعةمجالتعمل  
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عاقــدي  تحقاق التلالســ   يــةأساس الفتــرة المتبق  على   2019و   2020ن األول  كانو   31ما في  ة كبات الماليو طلع الميدول أدناه توز ص الجخيل

 حالية:ية السوقالوأسعار الفائدة 
 

 
 أقل من 
  رشهو   3

 رهو ش  3من  
  شهر  12إلى  

 من سنة حتى
 المجموع   سنوات  5

 نــاريد  دينــار  نــاردي  دينــار 
        2020األول    كانون   31
 3ر954ر960  2ر705ر152  624ر904  624ر904 وضر ق
 1ر682ر090  -  -  1ر682ر090 دائنةوك  بن

 600ر501  -  -  600ر501 ذمم دائنة 
 6ر237ر551  2ر705ر152  624ر904  2ر907ر495 المجموع

        
        2019األول  كانون    31
 2ر433ر633  1ر634ر689  399ر472  399ر472 وضقر 
 3ر143ر196  -  -  3ر143ر196 ك دائنةو نب
 1ر047ر494  -  -  1ر047ر494 دائنة م ذم
 6ر624ر323  1ر634ر689  399ر472  4ر590ر162 جموعالم
 

 مخاطر العمالت
 

  كــي مرياألر ثابــت مــع الــدوالر  عمربــوط بســ   الــدينار  صــرفر  إن سعدوالر األمريكي.  ني والهي بالدينار األرد  وعةالمجمعامالت  ت  إن معظم
 .الموحدة  اليةئم المالقواى عل لعمالت غير جوهري اطر امخ  أثر  ن التالي فر لكل دينار(، وبدوال 41/1)
 
 
 لألدوات المالية  ةالقيمة العادل (23)
 
 ت المالية.مطلوباالموجودات المالية والالمالية في    ت امثل األدو تت
 
  التكلفة المطفأة بلة و دلعامة اقيبال اليةة والموجودات المذمم المدينلواوك لبنفي الصندوق ولدى ا دة من النقت الماليوداوجن المتتكو 
قروض  ة والبنوك الدائنة والالذمم الدائن نالمالية مت رى. تتكون المطلوباخة المدينة األاألرصد وبع  ركة حليفةثمارات في شستوا

 .خرى ألا  ئنةاألرصدة الداو   المخصصات   ع بو ذات عالقة    أطرافحقة من  ومبالغ مست
 
 وات.األدترية لهذه  ي عن القيمة الدفبشكل جوهر   فتلتخ  ال المالية  لة لألدواتدقيمة العاإن ال
 



 خاصة ال مساهمةال  السياحية مالعألا  شركة

 الموحدة المالية م ائالقو حول ايضاحات

 2020 األول  نكانو 31

 

- 25 - 

 

 
 لية:لماا  وات لقيمة العادلة لألدرض اوع  ذلك في تحديدو   ل التقييماليب وبدائالتالي ألسم المجموعة الترتيب  دتستخ
 
 ات. طلوبجودات والملفعالة لنفس المو ااألسواق    ي ف  معلنةلاألسعار السوقية ا   :مستوى األول ال
 
ر  اشر أو غيها بشكل مبمكن مالحظتلى القيمة العادلة يع لها تأثير مهم ت التي كون كل المدخالخرى حيث تأ قنيات تالثاني:  لمستوى ا

 سوق.  ت الومامباشر من معل
 

السوق  ن ات معلومبنية على ملة ولكنها ليست مدقيمة العالا م على همدخالت لها تأثير م حيث تستخدم يات أخرى تقن: الث المستوى الث
 تها. ظيمكن مالح

 
 ه:عالالمذكور أ يب الهرمي  وحسب الترتلة بالقيمة العادلة  جت المالية المساألدوا  الي يبين تحليللجدول التا
 
 مجموعال لثالثى اتو لمسا المستوى الثاني  ألولى االمستو  
 ينــــار د ر ــــان دي  دينــــار  ـــار ـدين  

2020  -     
 1ر205ر120 1ر150ر850 - 54ر270 امل اآلخر لشدخل المن خالل اعادلة اليمة بالقدات مالية موجو 
 1ر468ر628 1ر462ر545 - 6ر083 رخسائ الاألرباح و من خالل قائمة  عادلةالقيمة المالية ب ات موجود
     

2019  -     
 1ر755ر598 1ر709ر368 - 46ر230 ل اآلخر م خل الشالدال من خالالقيمة العادلة ة ب ي موجودات مال

 1ر778ر344 1ر772ر470 - 5ر874 ة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائريمبالق دات ماليةموجو 
 
 
 س المالرة رأإدا ( 24)
 
ويعظم  المجموعة عم نشاطيد كلمال بشفظة على نسب رأسمحالالتأكد من اب المجموعةأسمال ب دارة ر  سي فيما يتعلقرئيمثل الهدف اليت

 ة. حقوق الملكي
 
بأية  ةمجموع التقم  هذا ولم العمل.تغيرات ظروف  ضوءأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ر  هيكلةب دارة  ةلمجموع ا قومت
 قة.ابسالالسنة  السنة الحالية و ل  ال رأس المال خالمتعلقة بهيكلة  إلجراءات  والسياسات وا  دافالت على األهديتع
 
اطي إحتيو  إختياري طي إحتياو  إحتياطي إجباري فوع واألرباح المدورة و مدال الي رأس المتمثل فت ماللأس افي هيكلة ر  البنود المتضمنة ان 

 مقابل 2020ألول ن او كان 31ا في ر كمدينا 51ر037ر012موعها والبالغ مج لةعادطي القيمة اليااحتو  عداتات ومم ممتلكاعادة تقيي
 .2019األول  كانون    31ما في ك  دينار 55ر184ر050
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 بعد وغير النافذة  رة  الصاد  والتعديالت  الدولية والتفسيرات الجديدةة  لمالي لتقارير اايير امع ( 52)
 
مدرجة أدناه،   الموحدة دة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم الماليةالجدي فسيرات لتوا لدوليةاالمعايير المالية  إن 

 اللزامي: تطبيق ان تاريخ ال مبتداء  هذه التعديالت ا بتطبيق المجموعةقوم وست

 

 التأمين   ( عقود 17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير  عرض قياس والالو شامال  لالعتراف نموذجا   يقدم المعيار

ود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين نواع عقعلى جميع أار المعيالتأمين. ينطبق عقود  –( 4)دولي رقم المالية ال

أمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي الت درة لعقدمصلالنظر للمنشأة ا أمين( دون باشرة وعقود إعادة التمال

 ة توزيع األقساط. ة وطريقوم المتغيرلرسيقة اتضمن استخدام طرم للمعيار يطار العاتحمل خاصية المشاركة. ان اإل

 

ر شريطة ان المنشأة طبقت  لمبكلتطبيق ابا قارنة، مع السماح ارقام الممع  2023كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

الدولي رقم  لمالية التقارير اار ق معيقبل أو مع تطبي (15الية الدولي رقم )( ومعيار التقارير الم9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(17 .) 

 

 ة اول تدممقابل غير ال ةول ات المتداطلوب تصنيف الم(: 1قم )رتعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المحاسبة ( من معيار 76( الى )69تعديالت على فقرات ) إصدارب 2020كانون الثاني  خالل ةيلمحاسبللمعايير ا جلس الدولي الم قام

 :التعديالت  هتوضح هذ. ةمقابل غير المتداول ةصنيف المطلوبات المتداولطلبات تلتحديد مت (1)رقم  الدولي 

   ،تسويةالتأجيل لق الح تعريف -

 ، تاريخ اعداد القوائم المالية عندجب ان يكون موجود ي يةتسو اليل أجتلحق ال -

   ،ي التأجيللمنشأة ممارسة حقها فاان التصنيف ال يتأثر باحتمالية  -

شروط تؤثر  عند اذ ال ملكية المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق نة في المتضم ت المشتقات كانحال  في و  -

     . الوبات على تصنيفهالمط

 

 .2023كانون الثاني  1التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من طبيق تم تسي

 

 ( 3)لدولي رقم ة ا لماليعيار التقارير اتعديالت على م -هيمي إشارة الى اإلطار المفا

 -عمال ج األادمان( 3) ملمالية الدولي رقلتقارير اتعديالت على معيار ا راإصدب 2020أيار  خاللة يلمحاسبللمعايير االمجلس الدولي  قام

في  صدرالذي قوائم المالية و اهيمي إلعداد وعرض الإشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المف

 ارطعلى متطلبات اإل جوهري ييرتغ دون  2018في اذار ر داإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صومع  1989عام 

 مي.المفاهي

 

يوم "ال رباح أو خسائرجنب إمكانية ظهور أ( لت3كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

لجنة تفسير تفسير  و أ (37بة الدولي رقم )اسحطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المللم (Day 2)ني" لثاا

 . ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل21مالية الدولية رقم )اللتقارير ا ريمعاي

 

 ( لألصول المحتملة التي لن تتأثر3)رقم  لية الدولي لمارير اة على معيار التقاح التوجيهات الحاليفي الوقت ذاته قرر المجلس توضي

 . الموحدة ةئم المالييمي إلعداد وعرض القواهباستبدال اإلطار المفا

 

م القوائ أثر جوهري على التالمتوقع أن يكون للتعديمن غير .2022كانون الثاني  1اعتباراً من  بأثر مستقبلي ذه التعديالت ه سيتم تطبيق

 .  لمجموعةل لموحدةا المالية
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 ( 16رقم )لي  اسبة الدوت على معيار المح تعديال - المعنيتخدام سقبل اال المتحصل من البيعلمعدات:  اآلالت واوالممتلكات 

اآلالت و  الممتلكات  (16ي رقم )معيار المحاسبة الدول تعديالت على  بإصدار 2020أيار  خالل ةيلمحاسبير اللمعاي لدولي ا قام المجلس

المبالغ بقيمة والمعدات  اآلالت و  لفة الممتلكات كن تخفيض موالذي يمنع المنشئات ني من البيع قبل االستخدام المع حصل المتات: عدوالم

التي  المقصودة قةلعمل بالطريللحالة الالزمة تجهيزه لإحضار األصل إلى الموقع و  ترة خالل في الفنتاجه ا بيع منتج تمحصلة من متلا

ح أو ارباالة قائمفي تكلفة انتاجها ومن بيع هذه المنتجات  ةالمتحصل لغعلى المنشأة االعتراف بالمبا يجبقا لذلك وفا اإلدارة. تحدده

 .الموحدة رئساالخ

 

 ها استخدامتم البدء بت والتي اآلالت والمعداو  ممتلكات العلى بنود  2022كانون الثاني  1 من رجعي اعتباراً ر تعديالت بأثالتطبيق تم سي

 . ى األول مرةلل تطبق فيها التعديالت  التي في السنة المالية عرضها  رة مالية تمفت أول ةبدايفي 

 

 . مجموعةلل الموحدةم المالية القوائ ىعل أثر جوهري تعديالتيكون لل المتوقع أن من غير

 

 ( 37عيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على م  -كلفة التزامات العقود  – الخاسرةد وعقال

تكاليف الوالتي تحدد  (37قم )رديالت على معيار المحاسبة الدولي تع بإصدار، 2020أيار  خالل ةيلمحاسبيير اعاللمدولي لمجلس القام ا

 . سينتج عنه خسارةاو  الخاسرما اذ كان العقد  عند تقييم ارتبا بعين االع ان تأخذهأة التي يجب على المنش

كةةال مةةن التكةةاليف  تتضةةمن  مات أو الخةةد البضةائع بيةةعقةةة بعقةةود المتعلاشةةرة مبالكةةاليف الت ان . التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" تطبق

 اشر. مب بشكللمتعلقة بأنشطة العقد ا الموزعةالتكاليف و  ةياإلضاف

 

روط بموجةةب شةة  لى الطرف االخةةراتم تحميلها  إال إذا والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها ريف االداريةصا تتعلق المال

  د.العق

 

ا فةةي كمةة  هام يتم الوفاء بجميةةع شةةروطل الت على العقود التي ي. تطبق هذه التعد2022انون الثاني ك 1التعديالت اعتباراً من يق سيتم تطب

 . األولى  مرةلل ق فيها التعديالت التي تطبلية ماال السنةية بدا

 

  .مجموعةلل وحدةالم يةالمالئم القوا أثر جوهري على يكون للتعديالت المتوقع أنمن غير

 

 لوبات المالية عتراف بالمطااللغاء  إل ’% 10’اختبار    –األدوات المالية ( 9رقم )تقارير المالية الدولي معيار ال

ر مجلس معااايير المحاساابة الدوليااة ، أصد2020-2018 لألعوام من  ةمالية الدوليالتقارير ال رييمعالجة معاعلى  نات حسيتالكجزء من 

 يم ما إذا كاناات عند تقي االعتبار بعين  المجموعةتأخذها التي يوضح التعديل الرسوم  .(9قم )ر الدولي ية الالتقارير الممعيار ال  على تعدي

. تشمل هذه الرسوم فقط تلك ةة األصليالماليالمطلوبات وهري ا عن شروط  ف اختالف ا جتلتخة  لمعدلأو اة يدلجداة المالي المطلوبات شروط  

 يابة عن نالمقترض أو المقرض  المستلمة من قبلفي ذلك الرسوم المدفوعة أو لمقرض، بما واتلمة من قبل المقترض أو المس المدفوعة

 اآلخر.

 

التااي تطبااق فيهااا  ماليااةالساانة اللها أو تبادلهااا فااي أو بعااد بدايااة لتااي يااتم تعااديا الماليااةمطلوبات ال التعديل على  بتطبيق المجموعةتقوم 

 .يلالتعد المجموعة

 

  لسماح بالتطبيق المبكر، مع ا2022ن الثاني انو ك 1ارا  من تبالتعديالت اع هذه م تطبيق سيت

 

 .لمجموعةل الموحدة القوائم المالية وهري على أثر جكون للتعديالت ي ن المتوقع أمن غير
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 م المقارنـة أرقـا ( 26)
 

 31 يف منتهيةدة للسنة الة الموحيم المالع تبويب أرقام القوائاسب متتنل 2019دة لعام المالية الموحالقوائم أرقام يب بع  تم إعادة تبو 
 .2019ق الملكية لعام  و حقأثر على الربح و   ب أييادة التبو ، ولم ينتج عن اع 2020األول   نون اك
 
 
 المجموعة ثره على أو (19  -د يوفك)س كورونا وري نتشار فاا ( 27)

 

سلبي  األسواق العالمية وما صاحب من ذلك قيود السفر مما كان له أثر رابات في عالمي االضطال س كورونا على االقتصادو ثر فيرأ

ردني إيقاف الوزراء األ سجل وقرر مما المؤتمرات وحجوزات النزالء. ك ء لى إلغاييد مما أدى اجة للتقالضيافة نتيعلى قطاع السياحة و 

الى الحجر   السفر. باإلضافةول والتشديد على إجراءات أيل 4تى ح 2020آذار  17ى المملكة ابتداًء من لرحالت المسافرين من واجميع 

 ة للمملك ؤسسي للقادمين الصحي الم

 

 وأداء  عمليات  لى ع مباشرة  يرغ او  شرةمبا قطراثرت بي تلالتالية ادفاع أوامر السابقة لا فترةلألردني خالل ا اوزراء رئيس ال صدرأ

 : المجموعة

 

 لسنة 1 رقم تماعياالج الضمان  قانون  امأحكب العمل وقفي ،1992لسنة  13رقم الدفاع  ونقانب وجمب الصادر 1 رقم اعفالد مرأ .1

 الشيخوخة ين تأم بيقتط قيعلتلك ذ ملشوي االجتماعي ان للضم العامة ةمؤسسال اتطبقه التي  مات لتعليوا األنظمةو  وتعديالته 2014

 لخاضعين ا لالعما  جميع على  2020 عامل وأيار ونيسان  ارآذ هر شألل  الفترة لخال ي اع مالجتا ن مالضا قانون  في  ليهع  صوصالمن

 .  الخاص القطاع منشآت  في  لالعم قانون  ألحكام

 

لخاص ع اطاشآت القنوم سسات مؤ  في ين ملالعاور جأ، تحدد 1992سنة ل 13فاع رقم دن الانو قالصادر بموجب  6رقم مر الدفاع أ .2

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

 

ض رة على تخفيلحاالتفاق بإرادة العامل ا  يجوزانه  أجورهم كاملة، على  ملهم في مكان العأعمالؤدون لذين يعاملون الق احتيس •

  ال ام ش يضفا كان التخاال إذر خياهذا ال ل جوءيتم الل الن واتاد لمع امن اجر العامل  % 30 ر التخفيضااوز مقديتج ه على ان الاجر

 شأة.لمنلا ة العليارتب االدارو ل

 

تلك  ل او ح لها بالعم صرفي المؤسسات والمنشآت المكلي بشكل اعمالهم "عن بعد" اء ذين يقومون بأدهم الأجور عاملون يستحق ال •

 . ر المصرح لها بالعملطيل او غيعرار التة بقالمشمول

 

ا  رح لهالمصيل وغير طعر الترابق شمولةالم ا او تلك هلرح صالم آت شؤسسات والمني المجزئي ف كل" بشبعدون "عن ملالعا ستحقي •

 صالمنصو  الجرة، او وفق الواحدجر الساعة األل عن الحد األدنى المحدد  يقبما الالعمل الفعلية و  اعات عمل اجورهم حسب سبال

 .الدفاع رامفي عليه 

 

ولة لك المشمت مل او بعن يالمكلف يرعاملين غ للبة سالنبة يل بصورة جزئبالعم ا رح لهالمصت نشآات والمسسؤ لما ل في لعم اصاحب ل •

 لهؤالء  عتادة االجر المن قيمم % 50قل عن ي عمل للسماح له بدفع ما الر اللوزي العمل، التقدم بطلب ب طيل ولم يصرح لهاالتع بقرار

 جور.ألدنى لاال حدال الجر عن ا ن م الالعماه ضى ان ال يقل ما يتقاعمال علال
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 لي:كما ي 2020ر أيا 31 خ بتاري 6 قمفاع رلدار متم تعديل أ

 

ره ض أجخفيتكلي على مكان العمل او عن بعد بشكل في عمله مع العامل الذي يؤدي  االتفاق ،االقطاعات األكثر تضررفي  •

  ن قبل صاحب العمل ون إجبار أو ضغط موبد 2020 عامن زيران مكل من شهري ايار وح عن  %30تى حقد تصل سبة الشهري بن

جور شريطة  لأل ألدنى امل من اجر عن الحد اعلى أن ال يقل ما يتقاضاه الع ع، الدفامر واردة بأت الوباوالعقمسؤولية الائلة ط ت تح

 .نشأةلعليا في المرة اإلدااباجور  ان يبدأ التخفيض

 

مل  صحاب العألادية تصقالاذلك بسبب الظروف أو وزارة العمل، و لعامل ا ةافقمو اشتراط الشهرية ودون  املون العيض من فالتخ •

( % 50)ال تتجاوز نسبة التخفيض ال يث مل بحلذين ال يتطلب منهم ع ة الحد االدنى من دخل العاملين اة لديمومقت الحاجالو  نفسوب

ك في  دنى لألجور كل ذللحد االا ن ض ع فيعد التخال يقل اجر العامل بعلى ان  2020لسنة ران ري ايار وحزين شهع لك وذ

 .ضررار تة أكثك المصنفتلغير  امع ل كالقطاعات بش

 

د ل بعجر العاماوبما ال يقل  %60 تصل إلى سبةري بنخفيض أجر العامل الشهتب صاحب العملل يحق ،األكثر تضررقطاعات افي ال •

 . ملاالعو العمل أ شتراط موافقة وزارةيا ودون اهرينار ش( د150تخفيض عن )ال

 

غير المكلفين بعمل بموقع   ة للعمالالمستحق 2020ام ة للعت السنويزااإلجاد يرص من  % 50ما نسبته  لصاحب العمل بحسم حقي •

 .الدفاعل بقانون عماية الن بدرة الممتدة مالفتالل فأكثر خ ةالثين يوما متصلة او متقطعة ثل لمدة أو عن بعد بشكل كامالمنشأ

 

  ل تخفيف من خال ذلكو  ريةمراردني في االستألا داصقتالمختلف قطاعات ا اعدةلمسات مختلفة رى من جهخت أارراقدار صما وتم اك

 ذلك: ات. مثاال على القطاع  األعباء المالية على تلك

 

ن وبد دافرواال ت على الشركا وض المستحقةالقر اطبتأجيل أقسملة العانية ردألوك اميع البناألردني بإلزام جالمركزي  كقرار البن .1

 أخرى. افيةإض م أي أعباءتحميله

 . وحةاها على التسهيالت الممني تتقاضتئدة الالفار سعاأ ضاألردني بتخفي كزيرم لا كقرار البن .2

  .ل عملياتهاتمويل ي فائدة متدنعار بأس لخاصوا مالعالقطاعين اجات التمويلية لاالحتيير فاألردني بتو ركزي رار البنك الم ق .3

 .ةصاديتقالا لقطاعات ا ودعم ليلتمو  هجبرنام مويلت كلف يضفتخب يكزرالم  كقرار البن .4

 

القادمين من جميع ن يي للمسافرجر المؤسسي واالكتفاء بالحجر المنزلحال إجراءات  لغاءبإ 2020 لولأيل شهر خال حكومةالت قام

 حة والضيافة. ياالس ت قطاعاير على نشاطتأث ن لهمما كا ت الوجها

 

 ة المجموع  تائج أعمالى ننعكاس سلبي علكان لها ا تي لف الراهنة والظرو طتها التشغيلية بانشوا المجموعة ات ارثماست بعض لقد تأثرت 

 تالي:، وذلك على النحو الالسابق بالعاممقارنة  للسنة

  الفنادقتشغيل ات انخفاض جوهري بإيراد -

 العام السابقفي نة بأرباح متحققة في كل فندق مقارتشغيل تكبد خسائر  -

 .7 إيضاحالفنادق والمشار اليها الخاصة ب رتجميد اعمال التوسعة والتطيو  -

 

  ت ءارا خاذ اإلجتال كةللشر مالي ال اءاألدى لع و  المجموعة أنشطة على  س كوروناتحديد أثر فيرو ة للياد دراسة أو بإعداإلدارة  مت قا 

يد أثر لتحد ليةدراسة تفصي اعداد ددصة بداركما وأن اال .هنةالراالظروف  في ضوء اطهبنشااستمرارها  نها من يكممناسبة لتال

 بعيد.توسط والمال ىمدعلى ال ابالتزاماتها والوفاء هموجوداتدادها ة استريوامكان المجموعة مليات ع  على  الجائحة

 


