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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
 الخاصة  المساهمة  السياحية األعمال شركة الى مساهمي

 عمان المملكة االردنية الهاشمية 
 
 
 

 الموحدةتقرير حول القوائم المالية  
 

 الـــرأي 
 

المالية القوائم  بتدقيق  قمنا  الخاصة  لشركة  المرفقة    الموحدة لقد  المساهمة  السياحية  التابعة  (  )الشركةاألعمال  وشركتها 
  الموحدة قائمة الدخل الشامل و   2021كانون األول    31في    الموحدة كما والتي تتكون من قائمة المركز المالي  )"المجموعة"(

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول   الموحدة وقائمة التدفقات النقدية  الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية
 وملخص ألهم السياسات المحاسبية.الموحدة  لية  القوائم الما

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

 التقارير المالية الدولية.قاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير  وأداءها المالي وتدف 2021كانون األول  
 

 أساس الرأي 
 

مدققي  مسؤولية  بند  أكثر ضمن  مفصلة  المعايير  لهذه  وفقًا  مسؤولياتنا  إن  للتدقيق،  الدولية  للمعايير  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
لمهني عد السلوك اوفقًا لقوا   المجموعةالواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن    الموحدة  الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

القانونيين  الدولية(   للمحاسبين  االستقاللية  معايير  ذلك  في  المهني   ة الصادر   )بما  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  عن 
لتد المالئمة  المهني االخرى  السلوك  إلى متطلبات  المالية  للمحاسبين باإلضافة  القوائم  التزمنا  الموحدةقيق  في األردن، وقد 

لسلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير ابمتطلبات السلوك  
 كافية و مالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي. 

 
 فقره توكيدية 

ي العمليات افتعبدء  ( حول القوائم المالية الموحدة، والذي يوضح أثر  26ى إيضاح رقم )دون التحفظ في رأينا، نلفت االنتباه ال
 . (Covid-19وباء فايروس كورونا )  والبيئة التشغيلية للمجموعة من 

 
 الموحدةبالحوكمة عن القوائم المالية    المكلفينمسؤولية اإلدارة والمسؤولين  

 
هذه   إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  الماليةإن  الدو   الموحدة  القوائم  المالية  التقارير  لمعايير  وفقا  عادلة  بصورة  لية،  وعرضها 

خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة   الموحدة  عداد قوائم ماليةباإلضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إل
 عن احتيال أو عن غلط.

 
علاااى االساااتمرار كمنشااا ة مساااتمرة و اإلفصااااح عااان األماااور المتعلقاااة بمبااادأ    مجموعاااةالكماااا أن اإلدارة مساااؤولة عااان تقيااايم قااادرة  

، إال إذا كااان فااي نيااة اإلدارة   الموحاادة  الماليااةارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم  االستمر 
 سوى القيام بذلك.أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر   المجموعةتصفية 

 
 . للمجموعة   الموحدة  قارير الماليةإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد الت

 

 



 

 

 

 2021كانون األول  31للعام المنتهي في  الخاصة المساهمة السياحية األعمالتقرير تدقيق شركة  

 

 الموحدة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
 

خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن   ككل  الموحدة  الماليةإن أهدافنا تتمثل بالحصول على ت كيد معقول ب ن القوائم  
 رأينا.  إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن

 
ان الت كيد المعقول هو ت كيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف 

وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو دائما خط  جوهريا عند  
 .الموحدة  مجتمعًة يمكن ان يكون لها ت ثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

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

 نقوم بما يلي: 
 
 وتصميم وتنفيذ سواء الناتجة عن احتيال أو غلط،    الموحدة،  تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية •

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

 لنظام الرقابة الداخلي.تزوير أو حذف متعمد أو ت كيدات غير صحيحة أو تجاوز  
 
بالتدقيق • المتعلق  الداخلي  الرقابة  لنظام  فهم  على  وليس    الحصول  للظروف  مالئمة  تدقيق  إجراءات  لتصميم  ذلك  و 

 .للمجموعةبهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي  
 
االيضاحات المتعلقة بها التي قامت بها   تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و  •

 االدارة.
 
ا • مالءمة  نتيجة حول  الى  تم التوصل  التي  التدقيق  أدلة  على  وبناًء  المحاسبة،  في  االستمرارية  لمبدأ  االدارة  ستخدام 

الحصول عليها، و فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط ب حداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة 
شارة في تقرير التدقيق إلى على االستمرار. و اذا ما توصلنا الى نتيجة ب ن هناك شك جوهري، فعلينا اإل  مجموعةال

المالية القوائم  استنتاجاتنا   الموحدة  ايضاحات  إن  كافية.  االيضاحات غير  كانت هذه  اذا  رأينا  تعديل  أو  الصلة  ذات 
يخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تار 

 ش ة مستمرة.نفي اعمالها كم المجموعةتمرار  تؤدي إلى عدم اس
 
 الموحدةتقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية   •

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

واإلشراف   التوجيه  عن  مسؤولون  إننا  الموحدة.  المالية  القوائم  حول  الرأي  إلبداء  التدقيق   وإنجاز المجموعة  عملية 
 لمجموعة. ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.ل

 
تعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي تواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يإننا ن

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

 حول المتطلبات القانونية تقرير  
 

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

 إرنسات ويوناغ/ األردن
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 حدة لموا  ةيالالم موائلقا ههذ  من جزءا 26 قمر لىا 1  قمر  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

 خاصةالمساهمة الشركة األعمال السياحية 

 الموحدة  قائمة المركز المالي

  2021كانون األول   31كما في 

 

 2020  2021 إيضاحات  

 ــارـــدين  دينـــــار  الموجودات
     

     - متداولة ر يغ وداتموج

 51ر879ر680  50ر603ر435 6 ممتلكات ومعدات 
 543ر916  1ر480ر230 7 مشاريع تحت التنفيذ 

 1ر205ر120  835ر794 8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 1ر000ر000  500ر000 9 كلفة المطفأةتموجودات مالية بال

 -  28ر458 10 ةحليف شركة  ر في ثمااست

 54ر628ر716  53ر447ر917  

     - لة اوت متدوداموج

 457ر573  403ر073  مخزون 
 354ر558  516ر728 11 وأرصدة مدينة أخرىم ذم

 1ر468ر628  1ر844ر037 8 األرباح والخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 -  500ر000 9 جل ألرة اقصي فأةالمطكلفة تية باللموجودات ما

 883ر849  1ر066ر099 12 لدى البنوكأرصدة نقد في الصندوق و 

 3ر164ر608  4ر329ر937  

 57ر793ر324  57ر777ر854  جوداتومع ال مجمو
     

     طلوبات حقوق الملكية والم
     

     - حقوق الملكية 

 50ر000ر000  50ر000ر000 13 مدفوعرأس المال ال
 1ر793ر016  1ر793ر016 13 ريابطي إجإحتيا

 45ر000  45ر000 13 إحتياطي إختياري 
 1ر126ر461  1ر059ر512  اتتلكات ومعدممييم ة تقي اعاداطإحتي

 290ر634  ( 99ر692) 8 احتياطي القيمة العادلة 
 ( 2ر218ر099)  ( 2ر987ر178)  مدورة خسائر

 51ر037ر012  49ر810ر658  مجموع حقوق الملكية 
     
     - متداولة ت غير ابلوطم

 2ر705ر153  2ر818ر129 14 قروض طويلة األجل 
     

     -  ولةاد متات مطلوب
 1ر682ر090  1ر910ر566 12 بنوك دائنة 

 1ر249ر807  1ر845ر831 14 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
 91ر200  42ر591 20 عالقة مبالغ مستحقة إلى جهات ذات 

 600ر501  875ر482  ئنة دا ذمم
 427ر561  474ر597 15 أخرىدائنة  رصدةأو  ت صامخص

 4ر051ر159  5ر149ر067  

 6ر756ر312  7ر967ر196  مجموع المطلوبات 

 57ر793ر324  57ر777ر854  موع حقوق الملكية والمطلوباتجم

 



 

 حدة لموا  ةيالالم موائلقا ههذ  من جزءا 26 قمر لىا 1  قمر  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

 خاصة المساهمة الشركة األعمال السياحية  

   الموحدة   ملشال الخالدقائمة 

 2021كانون األول   31ية في المنتهة  للسن

 

 2020  2021 إيضاحات  

 ـــارـدينـ  ـارــــنـدي  

     

 3ر814ر478  7ر148ر975 16 البحر الميت ماريوت  عتجمنو رادات تشغيل فندق يإ

 ( 5ر229ر861)  ( 6ر383ر120) 16 الميت  يف تشغيل فندق ومنتجع ماريوت البحرالتك

 ( 1ر208ر943)  ( 1ر159ر243) 6 عدات ممتلكات ومالك  تهإس

 ( 2ر624ر326)  ( 393ر388)  

 1ر035ر633  1ر461ر301 16 وت ريبترا ما دقفنإيرادات تشغيل 

 ( 1ر213ر126)  ( 1ر284ر109) 16 ماريوت  اق بترل فنديشغت فيلتكا

 ( 318ر501)  ( 319ر888) 6 ممتلكات ومعدات  إستهالك

 ( 495ر994)  ( 142ر696)  

 ( 3ر120ر320)  ( 536ر084)  فنادق التشغيل  خسائرمجمل 

  حابراألة الل قائممالية من خ لالموجودات للة التغير في القيمة العاد

 ( 309ر716)  171ر757 20 ائر سخوال

 ( 25ر000)  - 10 حليفة  شركةرئاسخ من  المجموعة حصة

 -  ( 6ر542) 10 فة خسارة تدني استثمار في شركة حلي

 ( 38ر024)  ( 36ر187) 6 ة اإلدار إستهالك ممتلكات ومعدات 

 ( 599ر279)  ( 614ر122) 17 ريةمصاريف إدا

 70ر532  59ر097  ئد بنكية إيرادات فوا

 ( 201ر289)  ( 257ر095)  مويلت فيتكال

 799  -    احأرب ت ايعزو ت  دائو ع 

 171ر426  383ر148 18 ي بالصاف ،الطاقة جنتاإ إيرادات 

 95ر052  -  أخرى إيرادات 

 ( 3ر955ر819)  ( 836ر028)  دخليبة القبل ضر رةاخسال

     

 -  - 19 نة ضريبة الدخل للس

 ( 3ر955ر819)  ( 836ر028)  سنة ال خسائر

 إلى ها تصنيف لتي اليتماألخرى ا الشامل ليضاف: بنود الدخ

 لفترات الالحقةا في اح والخسائر ربألا
    

 308ر781  ( 53ر771) 8 القيمة العادلةطي التغير في إحتيا في صا

 ( 3ر647ر038)  ( 889ر799)  ة للسنالشاملة   ارةالخسمجموع 

 



 

 حدة لموا  ةيالالم موائلقا ههذ  من جزءا 26 قمر لىا 1  قمر  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

 صة اخ المة اهس ملا  يةاحلسيعمال ا شركة األ

 حدة والم  ة كيملالحقوق يرات في ئمة التغاق

 2021األول   كانون  31سنة المنتهية في لل

 

   اطياحتي اطي اعادةتياح   

  ئرخسا قيمة  لا تقييم ممتلكات  إحتياطي إحتياطي رأس المــال  

 ع مومجال مـــدورة ة العادل ومعــدات  تيـاري خإ إجبـــاري  ــوع فـ مدلا 

 ـــار نـدي ر ـــادينـ ر نــــايد ر ـــادينـ دينــــار  ـار ـدينــ دينــــار  

2021 -        

 51ر037ر012 ( 2ر218ر099) 290ر634 1ر126ر461 45ر000 1ر793ر016 50ر000ر000 2021ون الثاني كما في أول كان صيدالر

 ( 889ر799) ( 836ر028) ( 53ر771) - - - - للسنة ةاملالش الخسارةع مومج

 - 66ر949 - ( 66ر949) - - - ةروالمد الخسائرلى المحول إ

 ( 336ر555) - ( 336ر555) - - - - (8 إيضاح) العادلة القيمة احتياطي من قتحقالم

 49ر810ر658 ( 2ر987ر178) ( 99ر692) 1ر059ر512 45ر000 1ر793ر016 50ر000ر000 2021 ون األولكان 31في  ماالرصيد ك

        

2020 -        

 55ر184ر050 2ر027ر515 125ر109 1ر193ر410 45ر000 1ر793ر016 50ر000ر000 2020ثاني كانون الالرصيد كما في أول 

 ( 3ر647ر038) ( 3ر955ر819) 308ر781 - - - - للسنة ةامللشا رةالخسامجموع 

 - 66ر949 - ( 66ر949) - - - ةروالمد الخسائرلى إالمحول 

 ( 500ر000) ( 500ر000) - - - - - (13يضاح زعة )إأرباح مو

 - 143ر256 ( 143ر256) - - - - (8 ضاحيإ) ةادلالع القيمة احتياطي من المتحقق

 51ر037ر012 ( 2ر218ر099) 290ر634 1ر126ر461 45ر000 1ر793ر016 50ر000ر000 2020ول ن األ كانو 31الرصيد كما في 

 



 

 حدة لموا  ةيالالم موائلقا ههذ  من جزءا 26 قمر لىا 1  قمر  من فقةمرال احاتضإليا  عتبرت

 صة خاالمساهمة الياحية  لسا  شركة األعمال

 ة حدولما  ات النقدية التدفققائمة 

 2021األول كانون    31في  لمنتهية انة  سلل
 
 2020  2021 ت حاضايإ 
 دينـــــار  ارــــدينـ  

     ة غيلياألنشطة التش 
     

 ( 3ر955ر819)  ( 836ر028)  ة يبضرالسنة قبل ال رةخسا
     

     : تعديالت
     

 1ر797ر941  1ر747ر791 6 ت إستهالكا
 ( 70ر532)  ( 59ر097)  كية بنإيرادات فوائد 

 309ر716  ( 171ر757) 20 والخسائر األرباح  خالل من  المالية للموجودات  العادلة القيمة في  التغير
 ( 799)  -  عاتيتوزعوائد 

 201ر289  257ر095  تكاليف تمويل
 25ر000  - 10 حليفة  خسائرشركة من  موعةمج ال حصة

 -  6ر542 10 شركة حليفة خسارة تدني استثمار في 
 ( 6ر099)  ( 5ر396) 11 المتوقعة  االئتمانية الخسائر مخصص المسترد من 

 ( 1ر534)  -  دات كات ومعتلبيع مم أرباح
     
     - املع لل ا لماات رأس ا يرغت

 94ر887  54ر500  مخزون 
 2ر636ر738  ( 166ر574)  ىخرأ مدينة ةصدأرذمم و 

 ( 446ر993)  274ر981  ذمم دائنة 
 44ر465  3ر936  قةت ذات عال اهجإلى حقة مبالغ مست

 ( 455ر505)  14ر972  ىنة أخرئاد مخصصات وأرصدة
 ( 140ر733)  ( 10ر681) 19 ل مدفوعةضريبة دخ

 32ر022  1ر110ر284  شغيلية طة التاألنش  من ة ديالنق  تافق دتلا فياص
     

     ة ثماريستإلااألنشطة 
 ( 189ر750)  ( 195ر265) 6 شراء ممتلكات ومعدات 

 3ر300  -  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
 799  -  اتتوزيعئد او ع 

 ( 25ر000)  ( 200ر000)  امل الدخل الشلة من خالل لعادة ايمبالق ةيالشراء موجودات م
 -  ( 24ر652) 8 ئر األرباح والخسالة من خالل ادعلة ايملقبا ةيالشراء موجودات م
 -  ( 35ر000) 10 ة حليفة يادة رأس مال شركب زدفعات على حسا
 ( 246ر082)  ( 1ر212ر595) 7 يذ نفتحت الت مشاريع المدفوع على 

 70ر532  59ر097  مقبوضة كية نبفوائد 
 الدخل الشامل  خاللمن   لةعادلات مالية بالقيمة ادو جمو من  صل متحلا

 859ر259  - 8   اهر فيمستثمكة رش  مال رأس فيض خت نتيجة راآلخ

 473ر058  ( 1ر608ر415)  ة ياراألنشطة االستثم من  (في ةالمستخدم) لتدفقات النقديةي اصاف
     
     ة التمويلية طشناأل

 ( 500ر000)  -  أرباح موزعة
 ( 202ر840)  ( 257ر095)  ةوع فدم تمويل يفالتك

 دفوعةقروض م
 ةحمنو ض مقرو 

 - 
 709ر000

 ( 1ر063ر500) 
 2ر230ر327

 463ر987  451ر905  األنشطة التمويلية  ن م ديةصافي التدفقات النق 
     

 969ر067  ( 46ر226)  حكمه  في مافي النقد و ( الزيادةالنقص) فيصا

 ( 1ر767ر308)  ( 798ر241)  يانلثاون ل كانأو  في   هالنقد وما في حكم

 ( 798ر241)  ( 844ر467) 12 ل ن األونوكا 31ي ه فحكم في وما  نقدلا
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 عـــــام  (1)

 

دينار مقسم الى    11ر000ر000  برأسمال مقداره  1995  حزيران   18يخ  ار تب  ةلمسؤوليال السياحية محدودة اكة األعمشرت  سستأ

ا  11ر000ر000 بقيمة  للدينية  مسحصة  ت  وقد  .ةحصار  القغيير  تم  مساهمة  للشر  ةيانونالصفة  لتصبح    28من  اراً  تباع ة  اصخكة 

السنوات وقد    . هذا2002  لو ن األريتش ف  المجموعةمال    رأس  دةزيا  تم خالل   50ر000ر000ح  صبيل  2009ي عام  كان آخرها 

   للسهم الواحد.واحد ر سهم بقيمة اسمية دينا  50ر 000ر 000دينار مقسم الى 

 

 . ةحييالسا اتتثمارساإلو  ةيحالسيانشاء المنتزهات ا ي ف مجموعةالمثل غايات تت

 

العو يرامة  ومؤسس  ةمجموع القامت   بات  اتالتوقلمية  على  ادارة  فاقييع  البة  ماريوت  ومنتجع  المفندق  الميت،  قبل  م  ك و لمحر  ن 

  ل خال   دققد تم افتتاح الفن. و لفندقيل اشغفعلي لتخ التاريما ابتداءا من الن عاعشرو و   ستة  قية لمدةتفاذه اال، يسري مفعول همجموعةال

 . 2003ام ع 

 

ً يضأ  مجموعةال  كتلمت   ذه ه  لو يسري مفعو   2000ار  من أول أي اً ت ابتداءريو مؤسسة ما  قبل   ن له متشغيتم    يذوال  ت،يو رام ق بترادنف ا

ً امع  ربعون أاقية لمدة االتف  . 2001ول شرين األمن أول ت اً اءابتد ا

 

 

 ةسبيمحاسات الياهم السأاد والعدأسس ا (2)

 

 دةالموح  اليةملا ائم القوأسس إعداد   2-1

 

الا  تم ً ة وفموحدلاة  وائم الماليقعداد  ر والموجودات خالا  ل الل الدخل الشامخ  من موجودات المالية  ال  باستثناء  يخيةالتار  لكلفةبدأ الم  قا

 ة. موحدلاالمالية م القوائ اريخ ة بتبالقيمة العادل تظهر والتي  والخسائر ح ربااألخالل  لية من الما

 

 ية.لو الد  ةليير الماتقارللمعايير اقا وف  لموحدةية الامم القوائ تم إعداد ال

 

 للمجموعة. الرئيسية لة العم لثدة والذي يم وائم المالية الموحار القلة إظهو عمدني هرالدينار األ ن إ

 

 وحدةمقوائم المالية الال يددأ توحمب 2-2

 

ال   لشركة  المالية  القوائم  الموحدة  المالية  القوائم  تتضمن  المساهمة  السياحية   ليةتاال  التابعة  والشركات "(  الشركة)"  خاصةاألعمال 

ً  إليهم ويشار)  :2021 كانون األول 31 في  كما"( بالمجموعة" معا

 

 بلد التأسيس   نسبة الملكية   

     

 األردن  ٪100  واإلدارةشركة المراسي للتطوير 

 

للمجمو تتحقق   الع  عة حقوقالسيطرة عندما يكون  الناتجة عن ارتبفي  المتغيرة  القدرة  وائد  المستثمر فيها ولديها  على اطها بالشركة 

 . لعوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها ى هذه ار علتأثيال
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 تحقق ما يلي:  فقط عندلمستثمر فيها على الشركة ا لسيطرةاوتتم 

 

وعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة لحقوق القائمة التي تمنح المجمبها )ا لمستثمرطرة المجموعة على الشركة اسي -

 بها(.  تثمرالمسلشركة ل

 . لشركة المستثمر فيها ارتباطها بتعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ا -

 ئدها.على عواة المستثمر فيها والتأثير كة السيطرة على الشرالقدرة على ممارس -

 

المجموعة بأخذ جميع الحقائق ، تقوم  فيهاثمر  المست  ها في الشركةغلبية حقوق التصويت أو ما شابه عندما تمتلك المجموعة أقل من ا 

 ذلك: مستثمر فيها ويتضمن لسيطرة على الشركة ا فيما إذا كانت تمتلك ار لتحديدوالظروف ذات العالقة بعين االعتب

 

 مستثمر فيها. وق تصويت اآلخرين في الشركة الحملة حقدية مع الترتيبات التعاق -

 خرى.ة األاقديت التعالحقوق الناتجة من الترتيبا -

 حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  -

 

تغير في على ال  ائق تدلف أو حقالشركة المستثمر فيها وفي حال وجود ظرو لى  إذا كانت تسيطر ع   بإعادة تقييم فيماة  ع المجمو   ومتق

 ن عناصر السيطرة الثالثة. أحد أو أكثر من عنصر م

 

ايرادات ومصاريف    يدحة. يتم تو ة وحتى توقف هذه السيطرابعة إبتداءاً من تاريخ ممارسة السيطرركة التللش  اليةئم الميتم توحيد القوا

 سيطرة.كات التابعة وحتى تتوقف هذه اللى الشرجموعة ع طرة المائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيي قالشركات التابعة ف

 

بن وكل  والخسائر  األرباح  تحميل  بيتم  من  الشامالدخنود  د  غيرل  وحقوق  األم  الشركة  في  األسهم  حملة  حقوق  على  األخرى   ل 

كات ية للشرم المالالقوائ  مسيطرين. وإذا اقتضت الحاجة، يتم تعديلال  في رصيد حقوق غير  و أدى ذلك إلى عجزل  ى ين حتسيطرالم

سياساتها   لتتماشى  للمجموعة.التابعة  المحاسبية  السياسات  مع  ا  المحاسبية  استبعيتم  الملكية  لموجودااد  وحقوق  والمطلوبات  ت 

 لشركات التابعة. وا فيما بين المجموعةتعلقة بالمعامالت لماوالخسائر واإليرادات والمصروفات واألرباح 

 

ت الناتج عن  األثر  تسجيل  نسبيتم  الملكغير  الذي ال  ة  التابعة  الشركة  في  ع ية  الملكية.  في حقوق  للسيطرة  فقدان  عنه  فقدينجم  ان ند 

على  لسيطا ارة  بالموجودات  االعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم  التابعة،  )بالشركة  الم ا  ملتابعة  الشهرة(،  غير فيها  حقوق  طلوبات، 

ئمة األرباح أو الخسائر الموحدة.  رباح أو الخسائر الناتجة في قااف باألاالعتر  نما يتمسيطرين وبنود أخرى من حقوق الملكية، بيالم

 ظ به بالقيمة العادلة. المحتف ثمارالستراف بايتم االعت

 

 

 ةيبساحالم اساتت في السيتغييراال (3)

 

ال في المتبالمحاسبية    ت اساسيان  القوائم  دع ا  عة  التي   ة معمتفق  الموحدة  ةيالالماد  في    تلك  الع ااتبعت  سنة  لل  الموحدةمالية  لام  ئاقو داد 

 :2021كانون الثاني  1 تباراً من اع ديالت التالية بيق التعبتطمت  اق ةموع جالم، باستثناء أن 2020 كانون األول 31في  ةالمنتهي

 

قم  لية رماالارير  عداد التقمعيار الدولي إلتعديالت على ال  :نوك(وضة بين البائد المعر)سعر الفو  IBORصالح  إثانية من  المرحلة ال

و9) الدو(،  المحاسبة  )لمعيار  رقم  الت39ي  إلعداد  الدولي  والمعيار  و 7)   رقم  اليةالم ير  رقا(،  التقارير  (،  إلعداد  الدولي  المعيار 

 (. 16رقم )د التقارير المالية ادولي إلعد( والمعيار ال4المالية رقم )
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دال المرجع المستخدم لتحديد  بارير المالية عند استعلى التقباألثر    متعلقةإعفاءات مؤقتة وال  IBOR  انية من إصالحرحلة الثتوفر الم

 :ةية التاليالمخاطر. تشمل التعديالت التطبيقات العمل  عائد شبه الخالي من تمد على العيجع بمر IBORة سعر الفائد

 

 ير سعر الفائدة المرجعي  ة عن تغالناتج  التدفقات النقدية  ات على التغيررات التعاقدية و لتغييتم التعامل مع االتطبيق العملي ل

 السوق.  ائدة في الف سعر كة على رات في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الح ركتغيي

 المستخ التعريفات  تعديل  المجموعة  من  اإلعفاءات  تو تتطلب  في  وو ث دمة  التحوط  عمليات  مع  يق  التحوط  أداة  صف 

رجع يعتمد على العائد  ملتحديد سعر الفائدة الحالي ب  لمستخدملمرجع اوعة عند استبدال اللمجم   التحوطتمرارية عالقات  سا

 الخالي من المخاطر. 

 ي  أو أسعار الفائدة ف  ة مة العادلقديا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيسعر فائدة غير محدد تعااستخدام  عة  مجمو وز للجي

 نفصل. بشكل مأسعار الفائدة  رحال تم تحديد أخطا

 

 ملية في الع  يقاتالتطب  هسوف تقوم المجموعة باستخدام هذ  .عةللمجمو   ةالموحدي على القوائم المالية  ثر جوهر ديالت ألم يكن لهذه التع

 .الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق

 

  عداد إل  الدوليى المعيار تعديالت عل  - 2021 رانحزي 30بعد  COVID-19 المتعلقة بوباء  يجاراإلالت  أجيو تأتخفيضات 

 ( 16)  رقم  ليةالما  ير التقار

 

تعديالت    -  COVID-19المتعلقة بوباء  ار  إليجت اأجيالت أو تا تخفيض  2020  أيار  28لية في  ر المحاسبة الدو يأصدر مجلس معاي

لي  دو المعيار  المتطلبات  طبيق  من ت  ين فاءات للمستأجرمنح هذه التعديالت إع   .(16المالية رقم )  رقاري د التإلعداعلى المعيار الدولي  

الناتجة بشكل مباشر  ر  يجاإلت ايالتأج  و أضات  ييجار على تخفإلود ا لتعديالت المحاسبية لعقا( حول  16المالية رقم )ارير  تقالعداد  إل

  المتعلق ر  أو تأجيالت اإليجاضات  تخفيما إذا كان  قييم  عدم تر  ختار المستأجي، قد  ليًا عمحالً . نظًرا لكونه  COVID-19عن وباء  

 غيير في أي تيار  االخت   االمستأجر الذي يقوم بهذ  يحتسب أم ال.    ريجااإلمؤجر يمثل تعدياًل لعقد  ال  من   ةنوحوالمم  COVID-19وباء  ب

وث أي  سب بها حدقة التي يحتبنفس الطري  COVID-19  لقة بوباءتخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعالناتجة عن    اإليجار  دفعات 

 .اإليجارلعقد  تعديالً  ، إذا لم يمثل التغيير(16) قمر ليةماال اريرإلعداد التقعيار الدولي تغيير وفقًا للم

 

المفترض تط التبكان من  تأثير  2021  ران حزي  30  حتى   عديليق  ولكن نظًرا الستمرار  وبتاريخ COVID-19وباء  ،   آذار   31  ، 

 . 2022 حزيران  30 عملي إلى تطبيق الالمديد فترة تالمحاسبة الدولية ب قام مجلس معايير 2021

 

 . 2021نيسان  1تباراً من ع اعلى الفترات السنوية  تعديالت هذه ال تنطبق

 

ا هذ  ماباستخد  عةالمجمو   تقومسوف  ولكن  ،  COVID-19لمتعلقة بوباء  يالت اإليجار ات أو تأجيضاتخف  على   عةو المجم  تحصللم  

 ق المسموحة. خالل فترة التطبي بيقإذا أصبح قابل للتط ي العملالتطبيق 

 

 

 ات ريتقدلم ا خداتسإ (4)

 

غ لابلى متهادات تؤثر ع ات واجيرقد تبالقيام    عةمجمو لاة  ران إدلب مة يتطحاسبيسياسات الموتطبيق ال  ةدحالمو   إعداد القوائم المالية  ن ا

والمطلو لا الماح  فصواإللية  الما  ت باموجودات  االلتزامات  هذهحتملعن  ان  واالالتقدي  ة.  تؤثرجتهادا رات  اإليراداتأيضا    ت    على 

ت  قا فدوقات التوأ لغ  ابر ميدلتق  ادات هامةحكام واجتهام بأالقي  موعةمجلال خاص يتطلب من إدارة  شكت. وبمخصصالايف و صارالمو 

على فرضيات  رة  بالضرو   ورة مبنيةلمذك. ان التقديرات اتقبلفي المسات  قديرتلا  تلك  أوضاع وظروف  عن   ةمجالناة المستقبلية  النقدي

النتائ لتعدم ادير و قتن الة ماوتفتدة لها درجات ممتعد  وعوامل   يت فارلتغيك نتيجة اديرات وذلن التق ختلف ع د تق  ةيج الفعليقن وان 

 قبل. ستالم
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 دات المعو ات للممتلك  النتاجيا  مرعلا

 

 وقع خدام المتار اإلستخذة بعين االعتبآ  ك اإلستهال  ب اسإحت  يات لغاة  سملمو اجي للموجودات النتإللعمر ابتقدير ا  للمجموعةرة  إدا  تقوم

بمر  ت.اوجودللم اإلدارة  القيجاتقوم  والمتبقا  مةعة  بنتاإل  راألعمية  إذا    هالكاإلست  عديل مصروفت  تميو   نوي،سل  شكاجية  المستقبلي 

 .ةقديرات السابقعن التتختلف  أن األعمار اإلنتاجية رةدااإل تقادي اع ف ان ك

 

 المتوقعة  ة الئتمانيا خسائر لا

 

يع  جم  ى علة  قعو تملة اتمانيئاالر  ائلخسل اجيلتس  (9)م  رق  المالية الدولي   التقاريرر  عيام  من   بسطةالم  ق الطريقةطبيتب  لمجموعةاقامت  

الخسالدين، و   ت اأدو  المتناتمائر االئحساب  قامامل  ى كوقعة علية  الدين.  الإ  تندبإعداد دراسة تس  موعةالمج  ت عمر أدوات  خبرة  لى 

 ية.داتصقة االيئب لاو خاصة بالمدينين ال ستقبليةلمامل االعو  ارتببعين االع خذ األ لخسارة االئتمانية مع ل يخيةلتارا

 

 

 المحاسبية  تاس ايسال  مألهملخص   (5)

 

 معدات ممتلكات و

ا إثبات  واتملميتم  باللكات  بلمعدات  االستهالككلفة  تنزيل  اأو   اكممترال  عد  مقابل  مخصص  تهالك اسيتم  وال    يمةالقفي    ي لتدن ي 

باستثن ااالراضي،  والماء  و ثاواال   ني باألراضي  المفروشالث  يتمات  با  تي  ت عبة  ادلالعيمة  قلقياسها  اني بملا  ى لع   ت ااالستهالك  لنزيد 

 م.التقيي ريخ بعد تا ةمقيواي تدني في ال ات والمفروش واالثاث 

 

تنزيل    عدييم بالتق   يخ ارة بتالعادل  قيمةمبلغ اعادة التقييم الل  ويمثييم  قالت دة  اعا  غبمبللمفروشات واالثاث  وا  اني لمباظهار األراضي وام  يت

المتراكم  اال و مبانل لستهالك  ويف  مكارتم  ي ن ات واي تدشو مفروال  ث ثا االي  القيمة  الي  و تقتم عمل  أللتأكد    فكاييم بشكل دوري  ن  من 

 . تريةالدف يمةالقعن  يجوهرها ال تختلف بشكل  ييمتق عادادلة للموجودات الممة العالقي

 

القيت  تياطي إعادةن احيتم تحويل جزء سنوي م   ى لع   ك ان االستهالق بيالفر   ثليم  لذيوا  ةرالمدو   حاإلى األربلمعدات  وا  ت اكتلمميم 

 . ةفكلك على أساس التهالييم واالسعادة التقإ ساسا

 

عدم  ات في الظروف تشير إلى  رتغي  ث أو اأحد  اكهنون  ا يكفي قيمتها عندم  اضنخفااليث  لمعدات من حلكات والممتم اقي  راجعةم  يتم

على من  جة أيمة المدرتكون الق  تي لا ت الاالح سترداد في الل لةابقلا  يمةالقب ات ودالموج جراعادة إديتم إرجة. مدال مةالقي ادردإمكانية است

 سترداد. الابلة لقلا القيمة

 

 فترية لدا  شطب المبالغيتم  نفصل ويتم رسملته، كما  مبند  ات كدالمعو   ات تلكالممل أي من مكونات  داستب ال  بدةنفقات المتكلتساب ايتم اح

م يتعدات.  ملواة بالممتلكات  تعلققبلية الم دية المستصاتقالا  ع افنمزيادة ال  ندع   قط ف  ة قحالالرى  خاألت  لنفقاا  لة يتم رسمبدل.  ء مستجزي  أل

 ف.مصرو لشامل الموحدة ك ا  دخلال ئمةألخرى في قا نفقات اجميع الاثبات 
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 :ي التالك ويةثابت وبنسب سنلا سطقة القم طريداتخمتوقعة باسية العلى مدى األعمار اإلنتاج الكستهالسب احي

 

   ٪ 

   

 1ر5  انيبم

 10  سيارات 

 10-5  ةهزة مكتبيحاسب آلي وأج زةهجأ

 9-5  اتورأثاث، مفروشات وديك

 5  تحاويا

 15-5  داتومعة جهزة كهربائيأ

 10  شواخص

 5  طاقة ع الو رمش

 

 مشاريع تحت التنفيذ 

 .رىخاألة  شرابلمف ااريالمصو  ات معدلاو اإلنشاءات كاليف ت من ضوتتة بالكلف يذتحت التنف شاريعتظهر الم

 

 الشامل اآلخر   لدخال الل من خدلة العا قيمة بال يةلامت ادموجو

 

 ويل.طلمدى الى الها ع غرض االحتفاظ بة بلكيالمت ااالستثمارات في أدو جودات ذه المو ل هتمث

 

ً فة مضاالعادل مةشراء بالقيند اليتم اثبات هذه الموجودات ع  ً قالح   هايمتقي  دااء ويعنريف االقتاليها مصا  ا ير في لتغار  هظيو   ،ة عادلـة اليملقبا  ا

تحويل    عن فروقات ج  اتالنلة  ديمة العاير في القلتغه ا في  بماالموحدة  لملكية  حقوق اوضمن    حدمو ال   ملمة الدخل الشا ئاق  ي دلة فالعا  يمةالق

عن   تجةالنا  رخسائأو ال   ح ارباأل  تسجيل  ميتمنها    ءوجودات أو جز بيع هذه الم  ل اح  ي ، وفنبيةالجت النقدية بالعمالالموجودات غير ا  دوبن

ال  الموحد  ملشال الئمة الدخاق  ك في ذل الاطي تق ويتم تحويل رصيد احتيحدة  المو ملكية  وضمن حقوق  المباع ييم  ى الة  اشرة مبموجودات 

 . وحدلما  ل قائمة الدخلالخ خسائر المدورة وليس من وال رباحاال

 

 ني.دلتر ائاسر ختباوجودات الخه المخضع هذت ال -

 

  .حدةو مال خسائرلاو  باحرألا ي قائمةفموزعة ال حايل االربجسم تيت -

 

 الموحدة ئر الخسااألرباح و عادلة من خاللال  يمة بالق ةي لام تادوجوم

قية السو  سعارباح من تقلبات األاألر قحقيقريب وتالمستقبل الها في  رض بيعها بغبشراؤ   عةمجمو لات  ي قامالمالية الت  دات وجو الم  هي 

 جرة.تاملاح باأرمش اهو أ صيرة األجلق

 

ويعــاد  لشــراء(عنــد ا  ةالموحــد  الشــامللى قائمة الدخل  قتناء ع اريف االصم)تقيد    ءارشلاعند  العادلة  ت بالقيمة  اذه الموجودم اثبات هتي

ادلــة علامــة يلقفــي ا يــرغتبمــا فيهــا ال حدةالمو  رسائالخاألرباح و ائمة ق في  ةدلاعيمة الفي القظهر التغير العادلة، ويقيمة  بالحقاً  ال  ييمهاتق

خــذ يــتم أ اات أو جــزء منهــ نبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودجالعمالت الاب ةيلنقدت غير اادنود الموجو ات تحويل بعن فروق  ج تاالن

  .موحدةلا الخسائررباح و ألافي قائمة  ن ذلكة ع لناتجر الخسائرباح أو ااأل

 

 .حدةو ملا خسائرلاو  باحرألاة مئقا ي د المتحققة فوائالفو ا عةل االرباح الموزتسجيم  تي

 

 لدولية.الية اير المرر التقامعايي ددة في  في الحاالت المحالبند إال الى هذا /ن م ةماليودات موجاي ة تصنيف  جوز اعادي ال
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 المطفأة ةلكلفبا ماليةدات موجو

  والتي تتمثلة  عاقديتلا  ةيت النقداقتدفالل  يصتحل  اهتفاظ بالها االحعم أ  لنموذجوفقاً    المجموعةإدارة    ف دته  ية التي لموجودات المالا  ي ه

 يد الدين القائم.رص على ائدة فلاو دين الن أصل ت مبالدفعا

 

ً اء بالكلفة مضالشرعند    ت وجودات هذه الميتـم اثبا   ريقة الفائدة الفعالة،طخدام  صم باستلعالوة / الخطفأ اتناء، وتقريف االصام  يهاال  افا

و جزء منه،  ل االصداد ارتسانية كاعدم املى  ا يؤدي اني في قيمتهتد عن ال ةتجانمخصصات  ةأيزل وين  ة،ئدافـاب الأو لحســ لى ع  اً قيد

 ل الموحدة. الدخئمة اقفي قيمتها في  ويتم قيد اي تدني 

 

ة مو مخصــ الة عــ قتو الم لنقديــةلتــدفقات ال يــةالالح تة فــي الســجالت والقيمــةبالمث القيمة ات الفرق بين موجودة هذه المني في قيدغ التبلم  ثلمي

 ي األصلي.علة الفدئفالابسعر 

 

   ة حليفت ركات في شاستثمارا

 تشــغيلية )والة واللماليــ ت اابالسياســ قــة متعللت ااراعــاال علــى القــراً فأثيرتــ   رس الشــركة فيهــالحليفة هي تلك الشركات التي تماشركات الا

ت ي الشركاستثمارات فاالوتظهر    يت،و ق التصو قح  ٪ من 50  لـى ٪ ا20نسبة تتراوح بين    ةمجموع لعليها( والتي تمتلك ا  ةالشركتسيطر  

ً و  ةلحليفا  لملكية.ا يقة حقوقرطل فقا

 

ه ذفــي هــ   الشــركة  وحســب نســبة مســاهمة  الحليفة  ت والشركاكة  الشر  بين ما  المعامالت في  ة عن ناتجلاات والمصروفات  يتم استبعاد االيراد

 الشركات.

 

 ادلة لعة االقيم

لعادلــة بتــاريخ مــة ابالقي دةالموحــ  ملاشــ الالدخل  ةمئل قايمة العادلة من خالقلبامالية دات و موج لثم ةالمالي ت ادو األ بقياس مجموعةال  ومتق

 (.23اح )إيض في  صاح عنهافكما يتم اإلموحدة لاائم المالية القو 

 

كين رالمشــ بــين ا ةملة منظماي معف املتزل إقسيتم دفعه لن الذيت أو جوداالمو  صول عليه عند بيعالحم  لذي سيتة السعر الدالعاة  يمتمثل الق

 القياس. خ يفي السوق بتار

 

ت دائيســية للموجــو ق الرألســوال ام مــن خــالتــ زام ل اإللتــ ت أو نقــ ودابيــع الموجــ  ة أن عمليــةفرضــيعلــى دلــة بنــاًء عاال ةمــ يالق اسيــتم قيــ 

 لوبات.والمط

 

 وبات.لالمطو أ دات وجو مكثر مالئمة للاأل السوقدام استخ تمسوق الرئيسي، ياب الال غيح في 

 

 كثر مالئمة.ألا قو سال و أ لرئيسي للسوق ا لو صة المتالك فرص الو ع و مجمج التاحت

 

 ســعيرتوق عنــد ن فــي الســ كو ارلمشــ ا هاالتــي سيســتخدماضــات إلفترم اباســتخدا ملتــزاأو اإل موجــودات لــة للمــة العادشــأة القيلمنس اتقي

 قتصادية.إلاهم مصلحت هن بما فيفو تصرسيق و السفي  أن المشاركين راض ى افتم عللتزاالموجودات أو اإل

 

ل مــن خــالادية قتصــ منافع اإللد الى توليالسوق ع في    المشاركون بار قدرة  االعتير المالية بعين  غ   ات دو وجملل  العادلةالقيمة    اسقييأخذ  

 ه.لفضل استخدام ت بأوجوداالم تخدمسعه لمشارك آخر سيأو بيدام له ضل استخبأفات ودوجلماستخدام ا

 

خدام ضــيح اســتدلة وتو العا فية لقياس القيمةكالا ت لوماعملا وتوفر الظروفع م  م مالئمة وتتناسب ييقت  ليب م أسااباستخد  ةوع المجمم  تقو 

 مباشر. غيرل شكتها بمالحظكن لممخالت ااستخدام المدل وتقليباشر ل متها بشكظمالح الممكن  لمدخالت ا
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 :يةالالم دوات ألل ةض القيمة العادلرع يد و في تحدذلك و يم  يقالت ئلبداب و اليألس ب التالي ام الترتيباستخد ةالمجموع تقوم  

 

شــطبها أو تم  لموحدةية اوائم المالفي القا  ح عنهافصاإل  مأو ت  ياسهادلة لقة العاتخدام القيماس  يتمت التي  والمطلوباودات  وجلما  عجميإن  

 ل:كك لةادلعلقياس القيمة ا مير مها تأثلديه ي الت خالت دلمى لستو ى مأدن اًء على وبنعادلة، قيمة اللل يةام المستويات التالستخداب

 

 .بهةمشالبات المطلو دات واللموجو اق الفعالة سو األ نة في عللمار السوقية اسعألا ول:ى األو تمسال

ر يــ غ  أو  اشــرمب شــكلبحظتهــا مال ة ويمكن العادل ةميا تأثير مهم على القهالت لالمدخ ى كون على حيث تخرأ  تقنيات  ني:الثاتوى المس

 اشر.مب

ســوق في ال  علومات مبنية على مست  لي  ولكنها  القيمة العادلةى  عل  مر مهتأثي  الهت  دخالم مخدستت  ث تقنيات أخرى حي ثالث:المستوى ال

 .تهاحظالمكن مي

 

 ي حكمه نقد وما فال

 اريخ لــديها تــو ي تــ لاو  بنوك  دىة لرصدوأ  دوقنفي الص  قدنمل على  حكمه يش  ي ف، فإن النقد وما  وحدةالم  ةديالنق  دفقات تلائمة اق  رضلغ

 دائنة.بنوك اللصدة ال أريتنزد بع لو أقهر أشأة حقاق ثالثستا

 

 مخزون

صال كل صنف الى يال  بدةف المتكيع المصارياليف جمثل التكمأقل. ت أيهاحقق  لتل لةافي القيمة القابص او  لفةر التكخزون بسعيظهر الم

 رجح. لما ةفالتكل سطمتو قة طرياع بلتكلفة باتوتحدد االحالي  هموقع

 

 دينة م م مذ

الذ الفابمب  ةنيمدلا  مم تظهر  األصتلغ  االئتمان  ومامخص  ي لورة  الخسائر  المتوقعة.  منها  االقدير  ت  مل ع يتم  ية  انمائتالخسائر  توقعة  ملية 

 انية مع ماالئت  ةراخسللة  خياريالت  تستند إلى الخبرة حيث   توقعةة المسائر االئتمانيخلساب اسط في حاألسلوب المب  وعةمجمالخدم  وتست

ً يئة االقتصادية  ينين والبدمخاصة باللقبلية ات سمال  ل امو علا  بعين االعتبارخذ  األ رقم    ةليماال  يرلي العداد التقاردو ال عيارلبات الملمتط  وفقا

(9.) 

 

 مستحقة ة ومبالغ ذمم دائن

إثبا تي اللت  وبالطمالت  م  الم  السداد  قةلمستحمبالغ  للبضفي  أ ا لمة سو تسمال ت  ماخدوالئع  استقبل  تمت  لء  بهتت  مو  المطالبة    لقب  ن ما  م 

 د.رو مال

 

 اتصصمخ

ا بإليتم  علالعتراف  يكون  عندما  المخصصات  ناتوني  ان)ق  متزاال  مجموعةى  فعلي(  تساسحدث    عن ج  او  وان  اإللبق،  زامات تديد 

 ه. بشكل يعتمد علي اقيمتهن قياس  محتمل ويمك

 

 دائنة وبنوك وضرق

كلفة  تسجيلها الحقاً بالقروض. ويتم  المتعلقة بالباشرة  ملا  فيلكاتلا  اهدلة وينزل منلعاابالقيمة  ة  ندائال  كو بن والض  رو لقباف  اريتم االعت

 .ةليفعطريقة الفائدة الم داخباستالمطفأة 
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 اضاليف اإلقتركت

ل م تسجيتصل. يألا  ك ذلة  لفك  من ء  زج تاج أصل مؤهل كإن  أو   شراء  اء أو مباشرة إلى إنش  زىتي تعتراض الة تكاليف اإلقرسمليتم  

 بها.  ت تي استحقالالفترة  ي ف فو صر مك  رىاإلقتراض األخ يفلتكا

 

 ريفوالمصا ت اإليراداتإثبا

ا تحقق  لمعي  ات ادرإلييتم  الموفقا  )  ي لالدو ة  سبحاار  ايحدحيث    (15رقم  الجديد  د  خ  نموذًجالمعيار  لالعتراف  س ممن    خطوات 

ايراداباإل العقود  لنا ت  عن  ام تجة  المبلقيب  ادات باإلير  عترافالا  تموي  الءلعمع  تمثل  تلاغ  مة  تحققه  ألمنشأة  ا  عق و تذي  بيع  قمن  ابل 

خدام  تسم واوباستال  لفاتورة للعميلر اار واصداتسليم العق  فيه  تمي  ذيلزمن في الوقت الا  من   ينةمعات عند نقطة  وتقديم الخدم قارات الع

 .عةالمجمو ن قبل ة مقدمت الملخدماالميزات وا

 

 .وجودات ملى الع  ي لعفد الائعلا ي بحيث يعكسمناس زعلى اسائد و الف  ت اادرت ايااثبم  تي

 

 بها. مستثمرلاكات للشرقبل الهيئات العامة  ن رها ممارات عند اقراعات ارباح االستثبات توزياث  يتم

 

 االستحقاق. بدأساس مف على أتراف بالمصارياالع يتم  

 

 الدخل ضريبة 

ولي رقــم الدبة المحاسار يمعقاً لف، وو 2018 ةنلس( 38دخل رقم )ة الضريبانون قلفقاً  و   لخدلا  ةريبلض  صخصمبأخذ    مجموعةال  ومتق

ت داو جــ و مة للضــريبيلمحاســبية والرق مــا بــين القيمــة افــ لن اة عــ جــ ة الناتلــ المؤج  لضريبةسجيل اار على تالمعي  نص هذا( حيث ي12)

 لمطلوبات. وا

 

ربــاح ألريبة عــن اضــ لل ربــاح الخاضــعةف األتختلــ يبة، و رة للضــ اضــعخح الاربــ األ سساأحقة على تسملائب  اضريف الراتحسب مص

نة تنزيل في الســ مصاريف غير قابلة لل أو  يبةرضعة للضاغير خ يرادات تشمل االمعلنة رباح ألن األ حدةالمو  م الماليةوائالق  معلنة في لا

ً يقبولة ضرملا اكمةرائر المتساو الخ قةسنوات الح في ا نماو  ةماليال  .     ةييبل ألغراض ضرالتنزيقبولة أو م خاضعةست يود لنبو  ابيا

 

 ية  بجنالالت اعم ال

  ل تحوييعاد  عامالت. كما  تاريخ إجراء الم   في   ئدةساال  ر الصرف االسنة، بأسع   ية خالل ت األجنبلعمالتتم باامالت التي  يل المعتسجم  تي

والمطلوبداجو مو لا ال  ات ت  النط ذات  بالعسملادية  قبيعة  بجاأل  الت مجلة  الصسعاأنبية  الرر  تارسائدة  ف  ال في  قائمة    المالي   ز كمريخ 

 .دةالموح ل مل الشاخ دمة الإلى قائلتحويل مليات اة عن ع الناتجني. تؤخذ الفروقات رداأل لدينارى الإ ةالموحد

 

 التقــاص  

بإجرايتم   تقاص  الء  والمطلوبليماال  ت داموجو ين  الة  وإماليات  في  ال  غلمبلاظهار  ة  اائمقصافي  اركلمة  عند  دةحالمو   ي المل ز  ما  فقط 

س  فلوبات في نلمطتسوية اجودات و تحقق المو كون  أو يص  سويتها على أساس التقام تدما يتعن  كللزمة وكذونية المنالقالحقوق ا  تتوفر

   .وقت ال



 اصة خلا مساهمةال  يةياحالس األعمال ركةش

 دةالموح ةالمالي م القوائ حول احاتايض

 2021 ولاأل  كانون 31
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 ولتدامقابل غير الم تصنيف المتداول

 .داولة أو غير متداولةمتصنيفها كتى أساس لع  الموحدة لي مالا المركز  ةفي قائم لمطلوبات بعرض الموجودات وا موعةالمج تقوم

 حاالت التالية:الداولة في تمجودات و متكون ال

 العادية. شغيل ة الت دور و استهالكها في يعها أإلى ب فتتحقق أو تهد من المتوقع أن  –

 رة. ا لغرض المتاجظ بهمحتف –

 . ةماليالم وائالق بعد تاريخ اً ة شهراثني عشر  ع أن تتحقق خالل فترةقتو الممن  –

  اً بعدة إثني عشر شهردم لتقسيط مطلوبات تتجاوز فترتخل أو المسداض التبارمقيد ألغ د الادل باستثناء النقلمعالنقد او النقد  –

 ة.  يلالقوائم الما تاريخ 

 

 متداولة.  ت غيروجودام هاخرى فيتم تصنيفقي الموجودات األبا أما

 

 : يةتاللاولة في الحاالت الوبات متدتكون المط

 

 ورة التشغيل العادية. من ددها ضيتسد متوقعمن ال –

 تاجرة. لغرض الم محتفظ بها –

 . الموحدة ليةم الماالقوائراً بعد تاريخ الدفع ضمن فترة اثني عشر شهقة حمست –

 . ةالموحد ةئم الماليريخ القوااثني عشر شهراً بعد تاجاوز بمدة تتتسديد المطلوبات  ود أو شروط لتأجيليقوجد ال ي –

 

 متداولة. مطلوبات غير كتصنيفها  خرى فيتمألمطلوبات اقي الابا أم



 اصة خال ةمساهم ال  ةالسياحي ألعمالا  كةشر
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 ومعدات كاتمتلم (6)

    زة أجهـ  اث ـــثأ اسب هزة حجأ    

    كهربائية  روشات فم ة وأجهز آلي    

 المجمـــوع ة مشروع الطاق شواخص عـدات وم ـاتيواح توديكورا مكتبية سيــارات  ـي ـــانمب أراضــي  -2021

 ــار دينــ ــــار دين ـار ـــدين ر ادينــــ ر نــــادي دينــــار  ار دينــــ ار ـدينـــ ر ـــانـدي ار ــــدين 

           - الكلفة

 82ر180ر762 4ر658ر304 8ر025 8ر105ر633 10ر446 9ر418ر435 2ر221ر573 792ر759 52ر903ر349 4ر062ر238 2021اني لثكانون ا أولفي  كما الرصيد

 195ر265 - - 133ر407 - 19ر365 13ر722 - 28ر771 - إضافـات

 276ر281 - - - - 84ر308 - - 191ر973 - (7 إيضاح) فيذاريع تحت التنل من مشالمحو

 82ر652ر308 4ر658ر304 8ر025 8ر239ر040 10ر446 9ر522ر108 2ر235ر295 792ر759 53ر124ر093 4ر062ر238 2021 لوكانون األ  31 كما في رصيدال

           
           -كم  ارلمتك استهالاإل 

 30ر301ر082 484ر567 6ر544 5ر662ر684 9ر821 6ر834ر879 1ر809ر569 590ر463 14ر902ر555 - 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر747ر791 232ر473 451 260ر122 623 371ر738 83ر764 35ر537 763ر083 - هالك السنةتاس

 32ر048ر873 717ر040 6ر995 5ر922ر806 10ر444 7ر206ر617 1ر893ر333 626ر000 15ر665ر638 - 2021كانون األول  31في ما الرصيد ك

           
           -  ريةدفتلقيمة الي اصاف

 50ر603ر435 3ر941ر264 1ر030 2ر316ر234 2 2ر315ر491 341ر962 166ر759 37ر458ر455 4ر062ر238 2021 لواأل  انونك 31في كما 

 
 :كما يلي  ن األول هي كانو  31للسنوات المنتهية في  كاالستهال وفرمصتوزيع فاصيل ت

 
 2021  2020 

 ــار دينـ  دينـــار  
    
 1ر527ر444  1ر479ر131 دق انفالات  ات ومعدكمتلك م هالاست

 38ر024  36ر187 ارة داإل  اتومعدك ممتلكات استهال
 232ر473  232ر473 ( 18 إيضاح) ةاقطل ا اجمشروع انت

 1ر797ر941  1ر747ر791 
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    أجهـزة   اث ـــثأ اسب هزة حجأ    

    ربائيةهك  روشات فم هزة أج و آلي    

 ــوعالمجمـ مشروع الطاقة  خصشوا ات عـدوم ـاتيواح وديكورات مكتبية سيــارات  ـي ـــنامب ــي أراض  -2020

 دينــــار   ــــار دين ر ادينــــ ر نــــادي دينــــار  ار دينــــ ار دينــــ ر اــــندي ر ادينــــ 

           - الكلفة

 81ر703ر860 4ر649ر457 8ر025 8ر013ر543 10ر446 9ر313ر542 2ر227ر047 747ر853 52ر671ر709 4ر062ر238 2020اني لثون اانك في أول كما الرصيد

 200ر684 8ر847 - 27ر146 - 16ر329 5ر460 67ر500 75ر402 - إضافـات

 ( 22ر594) - - - - - - ( 22ر594) - - ستبعاداتا

 ( 10ر934) - - - - - ( 10ر934) - - - الفنادق باحس ىالمحول ال

 309ر746 - - 64ر944 - 88ر564 - - 156ر238 - (7 إيضاح) يذفتنال تحت اريعمن مش لالمحو

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

           
           -راكم  متستهالك الاإل 

 28ر523ر969 252ر095 6ر407 5ر351ر540 9ر198 6ر468ر386 1ر722ر018 571ر109 14ر143ر216 - 2020 يانلثنون اكال ما في أوكالرصيد 

 1ر797ر941 232ر472 137 311ر144 623 366ر493 87ر551 40ر182 759ر339 - هالك السنةتاس

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

 30ر301ر082 484ر567 6ر544 5ر662ر684 9ر821 6ر834ر879 1ر809ر569 590ر463 14ر902ر555 - 2020ل نون األواك 31في ما كالرصيد 

           
           -دفترية  لقيمة الا يصاف

 51ر879ر680 4ر173ر737 1ر481 2ر442ر949 625 2ر583ر556 412ر004 202ر296 38ر000ر794 4ر062ر238 2020 لواأل  انونك 31في كما 
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 يذنفتحت الت عمشاري (7)

 ماريوت  مشاريع 

 يت لمالبحر ا

 عمشرو 

 2020 2021 وت البتراءيرما

 ـارــندي رـــاندي دينار  دينار  

     

 607ر580 543ر916 466ر813 77ر103 ثاني كانون ال 1ما في الرصيد ك

 246ر082 1ر212ر595 158ر696 1ر053ر899 إضافات 

 ( 309ر746) ( 276ر281) ( 157ر281) ( 119ر000) (6 إيضاح) والمعدات  لكات لممتا لى ول االمح

 543ر916 1ر480ر230 468ر228 1ر012ر002 األولكانون  31كما في  صيدالر

 

كما  التنت  تحع  اريمش  صيدر  لثمي األول  اك  31  في فيذ  األول    31)دينار    1ر480ر230  غبالوال  2021نون  : 2020كانون 

ت  ماريو   فندق  ةتوسع  وأعمال  ميت البحر ال  وت يمار  في   مطاعمالو   لحفالتة اقاع طوير  ساب تعلى ح  ةوع فدممبالغ    (دينار  543ر916

ً يبتقر دينار 5ر787ر 405 يةبلالمستق عريشاالم ل ماتكالس متوقعة الغ التكلفة لبوت. ءاالبتر  . ا

 

 

 موجودات مالية (8)

 

 راآلخامل شالخل ل الدن خالة مدلالقيمة العاية بموجودات مال . أ

 2021  2020 

 اردينـــ  دينـــار ي سوق عمان المالية فدرجمغير أسهم 

    

 515ر556  - اصةهمة الخاالمساحية سيالنتجعات دق والمالشواطئ للفنا كةشر

 635ر294  635ر294 يةالعقار ليةربية الدو علاة شركال

 1ر150ر850  635ر294 

    

    ي وق عمان المالة في سجم مدرسهأ

    

 54ر270  200ر500 سةاأللبناعة زي لصال ركةش

 1ر205ر120  835ر794 
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 :دلةعاالمة القيي احتياط ص الحركة على ملخ يلي  مافي
 2021  2020 

 رـاـينـد  رـاـنـدي 
    

 125ر109  290ر634 ني الثا نون كال ا في أو يد كمالرص
 308ر781  ( 53ر771) ةلالعادمة تغير في القيلا

 ( 143ر256)  - *ها شركة مستثمر فيمال تخفيض رأس نتيجة ة مة العادلياطي القمن احتي ققتحالم

 -  ( 336ر555) ** هافيستثمر شركة م ندماجاة نتيجدلة مة العايالقاطي حتيمن ا ققالمتح

 290ر634  (99ر692) األولانون ك 31 ي فكما الرصيد 

 

دينار    10ر000ر000ن  وذلك م  ٪ 80بنسبة  به  تخفيض رأس المال المكتتب  ب  حيةالسياات  فنادق والمنتجعلل  اطئ قامت شركة شو   *   

المكتت  اصبح  وبذلك،  ارني د  2ر000ر000الى   المال  الشركة من رأس    31ا في  نار كمدي  214ر815  والمدفوع  به  ب تحصة 

    دينار. 859ر259يض رأس المال مبلغ عن تخف لغ المتحصلبو ، 2020 ولألكانون ا

 

 فنادق لل  ليةدو ال  العربية  الشركةمع    الخاصة   المساهمة   السياحية  والمنتجعات   للفنادق   الشواطئ   شركة ندماج  إ  2021لعام  خالل ا  **   تم

 بتاريخ   المنعقد  العادي  غير  جتماعهاإ  في   العامة   اهمةمسال  للفنادق  الدولية  العربية  للشركة  العامة  ئةالهي  وافقت .  العامة   المساهمة

  ندماج اإل   على   النهائية  الموافقة  تمت .  السياحية  والمنتجعات   للفنادق  الشواطئ   شركة  مع  الشركة  ندماجإ   على   2020  حزيران   28

  حزيران   30  في   كما  ين ركتش لل  المالي   المركز   على   اً بناء  2021  حزيران   9  بتاريخ   المنعقد  جتماعتهاإ  في   العامة   الهيئة  قبل   من 

 لدى  2021  اب   2  وبتاريخ   2021  حزيران   23  بتاريخ   والتجارة  ةالصناع   وزارة  لدى  ج دمال   إجراءات   ستكمالإ  وتم.  2021

ً   ندماجاإل  عن   الناتجة  و أ  مجةالدا  كةالشر  وتعتبر  المالية  األوراق  وهيئة  اإليداع  مركز ً اق  خلفا   محلها   وتحل  المندمجة  للشركة  نونيا

   . والتزاماتها حقوقها عجمي في 

 

 ح والخسائرارباألن خالل قائمة لة مالعاد يمةالقبموجودات مالية  .ب

 

 2021  2020 

 ـاردينــ  راـدينــ لياالم ناسوق عم جة فيردأسهم م

    

 6ر083  151ر492 ةمة العامق المساهادلفنلدولية للعربية الشركة اا

 -  30ر000 ةمة العامالمساه واألسواق التجارية قادلفنلدولية لالشركة ا

 6ر083  181ر492 

    

    ان الماليرجة في سوق عمر مديم غأسه

    

 1ر462ر545  1ر662ر545 اصة خلاة المستثمر األردني المساهمة شرك

 1ر468ر628  1ر844ر037 
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 فأة طمال ة فية بالتكلالجودات ممو (9)

 

عامة  ادق المساهمة النللفالدولية  ة  يكة العربلشرااد قرض  سند من اسن  500اصة بشراء  خلة المساهمة اياحيالعمال السا  مجموعة  مت قا

تدفع  ٪  5ر5ره  مقدا  ت بسعر فائدة ثابو   2017كانون الثاني    29يخ  بتارد  حوالدينار للسند ا  1ر000بسعر  (  ةهممسا)شركة    دةالمحدو 

استحقاق   2022  الثاني   كانون تم خالل شهر    .2022ن الثاني  نو كا  22ة بتاريخ  دحبدفعة وا  سنادالحق اتست،  نويس  نصف  لكئدة بشفاال

 .ت متداولةاالسندات كموجودتصنيف رصيد هذه تم ذا ل  .بالكامل ات لسندا ههذرصيد تحصيل و 

 

  بتاريخواحد دينار للسند ال 100ر000ر عسب( ةساهممدني )شركة ك األهلي األرالبن قرضمن اسناد  ت سندا 5 ء ابشر مجموعةقامت ال

المركزي    دى البنكصم لخلإعادة اائدة  ف  عراوي سرة تسفتاية كل  فائدة بدكون التئدة متغير بحيث  عر فاوبس  2017ول  أل ين اشرت  12

هاألردن اليها  عند2  ش ماي مضافاً  بلغت  بحيث  تدفع  6ر75صدار  اال  ٪  بداال  ستحقت،  بشكل نصف سنويئدة  االف٪  ة  حداو   ة عفسناد 

 . 2023ألول تشرين ا 12بتاريخ 

 

 

 ليفةر في شركة حمااستث (10)

 

البند هذا  مساهالمدفوع  الجزء    يمثل  الداخ  ستوديو ال  ام أس ر  من  ٪ 25نسبته  ا  بم  موعةالمج  ة ممن  المسؤ التصاميم  محدودة  ية لو لية 

األر في  إلى  م  ريناد   200ر000  غوالبالن  دالمسجلة  بقيم  200ر000قسم  غ للح  ناري د  اسميةة  حصة  ومن  الواحدة.  القيام  اياتها  صة 

 لداخلية.ة ااميم الهندسيصال التعمبأ

 

 ة: يفحل شركة في  رامستثالاب اركة على حسالح ي فيما يل

 2021  2020 

 دينـــــار  رينـــــاد 

    

 -  - أول كانون الثاني في  االرصيد كم

 25ر000  35ر000 س المال أ ر ي يادة فالزفعات على حساب د

 ( 25ر000)  9ر245 ة حليفةشرك (سائرخ) أرباحالمجموعة من  حصة

 -  ( 9ر245) ائر سنوات سابقةأثر خس

 -  ( 6ر542) تدني استثمار

 -  28ر458 ولانون األك  31 كما في الرصيد 
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 ولية:لمسؤ ا ةدو حدم ةم الداخلييتصامالديو تو ساة في شرك المجموعة راستثما  ولحلية اومات المص المعلملخ ي ل التالو وضح الجدي

 

 2021 2020 

 رادينـــ رادينـــ 
   

 - 406ر131 المتداولةالموجودات 
 - 4ر693 المتداولةير  ات غ موجودلا

 - ( 253ر991) لةلمتداو المطلوبات ا
 - ( 43ر000) ر المتداولةبات غيو المطل

 - 113ر833 لكيةالم قو قح

 25 25 ٪  ة الشركةلكية منسب
 - 79ر245 الستثمارا مةقي

 - ( 9ر245) سابقة أثر خسائر سنوات 

 - ( 41ر542) رثماتدني است

 - 28ر458 يمة االستثمارت صافي ق

   
   رادتياإل
 - 149ر000 تشغيليةال يرادات إلا

 ( 98ر636) ( 100ر473) ريةاإلدف االمصاري
 - ( 11ر546) لف التمويليتكا

 ( 98ر636) 36ر981 للسنة ة(رالخسا) ربح لا

 ( 24ر659) 9ر245 السنة( رةخسا) ربح  ن ة مكرشال صةح

 

 

 أخرى ينة  دمذمم وأرصدة   ( 11)
 2021  2020 
 ـــاردين  ارـــندي 
    
 175ر222  273ر222 ةم تجاريمذ

 (10ر088)  (4ر692) *  ةة متوقعيائتمان رائخس مخصص

 165ر134  268ر530 
 97ر289  127ر598 ردة مست تامينات 

 73ر478  66ر930 ا مة مقدفوع مد مصاريف
 17ر868  17ر748 المطفاة  ةكلفلتلية بامات اة على موجودتحقسمفوائد 
 789  35ر922 أخرى

 354ر558  516ر728 
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      :ةعقانية المتو ئتماال رئاخسال على مخصص فيما يلي الحركة* 

 2021  2020 

 ــارينـد  نـــاردي 

    

 16ر187  10ر088 ني كانون الثا 1رصيد كما في ال

 ( 6ر099)  ( 5ر396) خالل العام صصخالمالمسترد من 

 10ر088  4ر692 األول كانون  31في رصيد كما ال

 

كــانون  31فــي  مــاك عــةوقعــة متمتوقالتمانية ئاإلخسائر الصص مخ  ليزنعد تصيلها بك في تحغير المشكو   ول أعمار الذممجد  فيما يلي 

  ول:األ

 

 

  اصيلهتح وك في المشكمستحقة وغير ال مالذم

 المجموع

1 -30 

  يوم 

31 – 90 

  وم ي

91 – 120 

  م يو  

 ن م كثرأ

  يوم  121

 دينـــار  اردينـــ  ـــاردين  رــانـدي  ـارنــدي 

          

 268ر530  31ر668  3ر377  76ر172  157ر313 2021

 165ر134  31ر901  1ر456  22ر966  108ر811 2020

 

 

 كمهح ما فيوالنقد  (12)

 2021  2020 

 ينـــارد  دينـــار 

    

 850ر850  1ر036ر599 لدى البنوكة صدرأ

 32ر999  29ر500 وقالصندنقد في 

 883ر849  1ر066ر099 

 ( 1ر682ر090)  ( 1ر910ر566) دائنة* وكل: بنينز

 ( 798ر241)  ( 844ر467) 

 

ة دائــ فســعر  لدينــار وبمعــد 1ر500ر000بلغ سقوف ت  جمالي با  ردني أللي اهمن البنك األة  ممنوح  ةيكعة تسهيالت بنجمو الم  لدى *

 1ر500ر000  بلــغبســقف يســتيه جنــرال  و س  مــن بنــك  ة ممنوحــةالت بنكيسهي. وت(٪ 8:  2020نون األول  كا  31)  ٪ 7ر5سنوي  

دة ســنوي ئــ دوالر بســعر فا  500ر000غ  ف يبلبسقو (  ٪ 6ر5:  2020ول  كانون األ  31)  ٪ 6ر65  يو نائدة سر فعس  دينار وبمعدل

 .(٪ 4ر25:  2020كانون األول   31) ٪ 4
 



 خاصة ال مساهمةال  احيةلسيا  المعألا  شركة

 الموحدة ماليةال م ائوالق حول حاتيضاا

 2021 األول  نونكا 31

 

- 17 - 

 

 
 ة ق الملكيقوح ( 13)
 
 عدفوال الملمأس ار

 رادينــ   يةمســ ا  قيمــةســهم ب  50ر000ر000م الــى  ســ مق  دنــي رأنار  دي  50ر000ر000ع  به والمدفو مصرح  ال  جموعةالممال    أسيبلغ ر

 .2021 ولن االكانو  31للسهم كما في 
 
 باري جإحتياطي إ

 وهــو   يبةضــرقبــل النة  السربح    في ن صام  ٪ 10وبمعدل    ني األرد  ركات ون الشكام قاناألرباح وفقاً ألح  جباري من اإلطي  االحتياع  طيقت

 لمساهمين.وزيع على ال للتابقغير 
 
 ي رتياخإاطي حتيإ

وهــو قابــل ت نواالل الســ خــ  ٪ 20زيــد عــن ت  ة بنســبة الالســنوياح  ألربتم تحويله من صافي ا  ام  حساب ال  اذهفي    بالغ المتجمعةتمثل الم

 مين.لتوزيع على المساهل
 
 احأرب وزيعاتت

ة ربــاح نقديــ أكة الشــرك مال سأمن ر٪ 1ر5سبته  توزيع ما نعلى    2020زيران  ح  18الذي عقد في    هاجتماع ة في اامعلالهيئة ا  قت واف

 .2020ل األو  ن كانو  31كما في دينار   500ر000 يمثل ذيلاو  ن هميعلى المسا
 
 
 قروض (41)

 

 روض اط القـأقس

 جل ويلة األط

 ل عامتستحق خال

 

 قروض 

 2020   2021  ل ـ جيلة االطو

 ردينـــــا  دينـــــار  ارــــنـدي   ارنـــــدي  
        

 2ر433ر633  2ر433ر633  1ر892ر825  540ر808 دينار   -( 1)ي  ردن نك األهلي األالب  رض ق

 709ر000  1ر418ر000  175ر477  1ر242ر523 ر دوال –( 2)  نيألردا ألهليا البنك قرض 

 812ر327  812ر327  749ر827  62ر500 دينار – المركزي البنك قرض 

 3ر954ر960  4ر663ر960  2ر818ر129  1ر845ر831 

 

 دينار - (1) يردناأل هليألاقرض البنك  -

 عــامل الخــالة كرلشــ يــث قامــت اح،  ناردي  2ر433ر633  بمبلغ  ردني هلي األألاالبنك  رض  قستغل من  صيد المالر  دنالب  يتضمن هذا

: 2020ألول كــانون ا 31كمــا فــي ) ٪ 3ر5دة ائــ فعر بمعــدل ســ دينــار أردنــي و   4ر000ر000بسقف    قرض  ةبتوقيع اتفاقي  2015

 222ر222احد الو ط لقسمة اقي ساويةتم ةف سنويصن طسق  18  ى دد القرض عليسو   ركةالشبكفالة  ادر  هذا القرض ص  إن .  (٪ 3ر5

ً شه  دئاو الف  م تسديدتي  ن على أ  2016ثاني  تشرين ال  1يخ  بتار  لاألو القسط  حق  تواسهذا    ،ي دينار أردن قامت الشركة خالل العام   .ريا

ل شــهر حيث يستحق القسط األول بعد هذه الجدولة خال دينار 270ر404قسط ليصبح يمة القوتعديل  بإعادة جدولة القرض  2020

  .2026خالل شهر أيار من العام  ويستحق القسط األخير 2022 أيار من العام

 

 ردوال -( 2األردني ) هليض البنك األقر -

ل العــام خــال ركةلشــ ا  ، حيــث قامــت ارنيد  1ر418ر000مبلغ  دني بلي األرلبنك األهقرض االرصيد المستغل من    ذا البنده  ن يتضم

. (٪ 4: 2020كــانون األول   31  كما فــي )  ٪ 4  ئدةفادل سعر  عموبدوالر    2ر000ر000ف  سقبدد  متج  قرض  يةفاقات  عقيبتو   2017

حصــلت الشــركة خــالل   .تلقائيــا  ربع دفعات ربع سنوية ويجــدد القــرضأ  على لقرض  ويسدد ا  ةركالة الشكفب  صادررض  القا  هذ  إن 

خــالل شــهر  تستحق الدفعة األخيرةحيث دينار تسدد على أربع دفعات  709ر000مبلغ عة من سقف القرض بعلى دف  2021العام  

 .2023آذار من العام 
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 دينار - يالمركزقرض البنك  -

  بسقف   الشركة  منحت   ث حي  ي ردناأل  األهلي   نكالب  مع  قرض  فاقيةات  لى ع   عبالتوقي   2020  ولايل  2  ريخ بتا  ة الشرك  مت اق

ً سنو   ٪ 3  فائدة  بسعر  أردني   دينار  1ر000ر000   البنك   مات لتعلي  القرض  هذا  عيخض.  المستغل  ومي الي  صيدرل ا  أساس  على   يا

  المستغل   قرضال  يدرص  ويسدد  ة،قتصادياال  ات قطاع ال  عمود  يلتمو   فلس  امج برن  /  المركزي  البنك  فسل  بمنح   لخاصةا  المركزي

 لغ ب.  2028  ران حزي  30  خ اريبت  األخير  القسط   ويستحق  ،2022  موزت  30  بتاريخ   األول   لقسطا   يستحق  ث حي  قسطآ  16  وجب بم

 (.راندي  812ر327: 2020نون األول كا 31) 2021 لاألو  كانون  31 في  ماك دينار 812ر327 للمستغا القرض يدرص

 

 :يلي  ي كماروض هقلل هاتواستحقاقاسنوية لغ الدفعات الإن مب
 

 دينار   ةسنال
   

 1ر845ر831  2022

 841ر283  2023

 1ر976ر846  2028 – 2024

 4ر663ر960      

 

 

 أخرىنة ائأرصدة دخصصات وم (51)

 2021  2020 

 ـــاردين  ـارــدين 

    

 236ر444  266ر166 ف مستحقةمصاري

 5ر731  - ميةلماريوت العاات شركة تحقسم

 9ر284  35ر490 تحقةئد مسواف

 93ر886  70ر193 العمالءمن دمة قم ت ادفع

 4ر850  52ر192   بيعات ضريبة م أمانات 

 10ر681  - (19 لدخل )إيضاحضريبة ا مخصص

 17ر110  3ر156 ي اع مجتاإلن مالضات اناأم

 20ر550  27ر050 * خدمةالة صص نهايمخ

 29ر025  20ر350 رىــخأ

 427ر561  474ر597 

 

 هاية الخدمة هي كما يلي:* ان الحركة على مخصص ن

 2021  2020 

 ــارينـد  نـــاردي 

    

 14ر050  20ر550 كانون الثاني  1في  االرصيد كم

 6ر500  6ر500 للسنة خصصالم

 20ر550  27ر050 األول كانون  31الرصيد كما في 
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 دقالفنا ليغتشكاليف وت تاداإير (61)

ت  ريو امع منتجو فندق  

 ت حر الميالب

 

 ريوتبترا ما دقفن

 ـــاردين  ـارــدين 

2021 -    

 922ر923  3ر749ر677 الغرف ت اإيراد

 493ر339  2ر965ر019 راب لشام واالطع يرادات إ

 45ر039  434ر279 أخرىسام قا إيرادات 

 1ر461ر301  7ر148ر975 

 

ت  يو مار عجتومنفندق  

 البحر الميت 

 

 ماريوتدق بترا نف

 دينـــار  ـارــدين 

    

2021 -    

 163ر591  716ر387 الغرف لفةتك

 293ر395  1ر897ر341 راب لشام والطعاة تكلف

 21ر595  264ر444 أخرىقسام ا لفةتك

 470ر381  1ر467ر261 يةوتسويق إداريةمصاريف 

 300ر429  1ر877ر030 شغيلصيانة والتاريف المص

 34ر718  160ر657 ةلعالميوت ااريم ةرسوم مؤسس

 1ر284ر109  6ر383ر120 

    

ماريوت   عومنتج دقفن 

 ت البحر المي

 

 دق بترا ماريوتنف

 دينـــار  ارـــدين 

2020 -    

 694ر827  2ر063ر942 الغرف ت اداإير

 286ر860  1ر576ر869 شراب الطعام وال رادات إي

 53ر946  173ر667 رىأخ ماسقا ادات إير

 1ر035ر633  3ر814ر478 
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  ت ماريو ع ومنتجفندق  

 البحر الميت 

 

 دق بترا ماريوتفن

 دينـــار  ـارــندي 

2020 -    

 190ر927  599ر234 رفالغ ةفلتك

 269ر294  1ر503ر911 راب لشام واالطعلفة تك

 18ر279  269ر972 رىأخقسام ا تكلفة

 452ر043  1ر285ر892 يةقيو سوت إدارية مصاريف

 268ر948  1ر503ر681 والتشغيل ةالصيان يفمصار

 13ر635  67ر171 وت العالميةاريرسوم مؤسسة م

 1ر213ر126  5ر229ر861 

 

 

 ةف إداريريمصا (71)

 2021  2020 

 دينـــار  ـارـدينـ 

    

 251ر571  316ر418 رىأخ نافعر ومو واتب وأجر

 85ر922  64ر571 تأمين ف مصاري

 55ر639  44ر000 تسويق

 52ر800  52ر800 لس االدارةمجعضاء أ ت القنبدل ت

 34ر042  13ر307 ت الت وتنقرامصاريف سيا

 19ر528  22ر928 أتعاب مهنية

 19ر350  19ر350 إيجارات 

 8ر297  1ر979 بنكيةاريف صم

 6ر167  3ر928 رسوم ورخص

 5ر861  3ر572 يافةض

 5ر000  350 ت تبرعا

 4ر935  1ر628 ومياهء باكهر

 3ر352  3ر342 تفهاو  دبريق، بر

 1ر280  871 طبوعات ة ومسيطاقر

   52ر545 تعديالت سنوات سابقة

 45ر535  12ر533 رىــأخ

 599ر279  614ر122 
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 يصافبال ،ةالطاق انتاج اتإيراد (81)

 2021  2020 

 ــاردينـ  رانـــدي 

    

 528ر923  723ر330 قةالطا تاجنا ات اديرإ

    :حيطر

 (232ر473)  (232ر473) (6 إيضاح) ات كهالتسا

 (125ر024)  (107ر709) نظيفوتمصاريف تشغيل وصيانة 

 ( 357ر497)  ( 340ر182) 

 171ر426  383ر148 

 

 

 دخلالبة يضر (91)

 

 :لسنةل ريبة الدخلصص ضخعلى مكة فيما يلي الحر

 2021  2020 

 رــاينـد  اردينـــ 

    

 151ر414  10ر681 ني لثاا ن كانو  1 ا في الرصيد كم

 -  - للسنة دخللريبة اض مصروف

 -  - طنيةو المساهمة اليبة رض مصروف

 ( 140ر733)  ( 10ر681) لسنةالمدفوع خالل ا

 10ر681  - األول كانون  31الرصيد كما في 

 

للسنوات ضريب  لم يتم احتساب مصروف المصاريف الملز  وذلك  2020و  2021  ة دخل  ً ة ضريبيقبوليادة  الخاضعة    ادات االيرعن    ا

ً لضريبة ل  . 2014 لسنة (30) رقم ثمارستاإل نون وقا وتعديالته 2014 لسنة( 34) رقم لدخلا ضريبة انون قل وفقا

 

ومــاريوت  ا يخــص فنــدق مــاريوت البحــر الميــت فيم 2017 غاية عاملة  لشركجالت امراجعة سة الدخل والمبيعات بريبض  ت دائرةمقا

 .2017م نهاية عاحتى مبيعات وال لدخليبة ارض دائرة ية من هائن ةوية على تست الشركلحص وقد راءالبت

 

ية للشــركة اســبدائرة ضريبة الدخل والمبيعــات بمراجعــة الســجالت المح  مولم تق  2020  معاللتي  ادير الذقكشف الت  ة بتقديمشركمت القا

 يخ اعداد هذه القوائم المالية.ى تارحت



 خاصة ال مساهمةال  احيةلسيا  المعألا  شركة

 الموحدة ماليةال م ائوالق حول حاتيضاا

 2021 األول  نونكا 31

 

- 22 - 

 

 ة عالقت ال ذا تلجهاا ( 20)
 

عتماد ا ن. يتمرئيسيي  ن يالكم ايهكون فالتي ي شركات الو  لمجموعةل ايعلارة الدي اإلهمين وموظفمساقة اللعال ا ت جهات ذاتشمل ال

 . المجموعة ارةإد بلق عالقة من ات القة بالتعامالت مع الجهات ذعلالمت طو الشرعار و ساأل
 

 :ا يلي هي كم دةلموح ا لي الماز  كالمر قائمة هاتتضمن ات ذات عالقة التي جه دةصأر

 

يعة طب 

 2020  2021 قة العال

 ــارينـد  نـــاردي  

     يةابات جارسح

 805ر988  299ر375 مساهم ي ردنألالي األهنك بلا
     

     أةفالمط ية بالتكلفةموجودات مال

 500ر000  500ر000 مساهم (9ضاح )إي ردني األ هلي البنك األ

 500ر000  500ر000 مساهم (9)إيضاح  ةعامساهمة الالم ادقلفنلية وللدية اكة العربرالش

     

      رئاباح والخسرألة ادلة من خالل قائمعااليمة ة بالقيالودات مجمو

 6ر083  151ر492 اهمسم (8 إيضاح) العامة همةق المسانادللف يةولية الدالعربة الشرك

 -  30ر000 ركة شقيقةش (8)إيضاح   العامةسواق التجارية المساهمة  الشركة الدولية للفنادق واأل

 1ر462ر545  1ر662ر545 اهممس (8 إيضاح) مساهمة الخاصةكة المستثمر األردني الرش
     

     آلخرشامل ال الخلدخالل ا منقيمة العادلة لباية مال تموجودا

ــادق وافللشــركة الشــواطئ  ــات جمنتلن ــياحيةع ــاه الس  ةصــ االخ مةالمس

 - مساهم (8 احضيإ)

 

 515ر556

 635ر294  635ر294 شركة شقيقة (8 إيضاح) ةقاريالعة لعربية الدوليركة اش

 54ر270  200ر500 ةشركة شقيق (8 إيضاح) ةبسلألالصناعة  الزي ةشرك

 

 ةطبيع 

 2020  2021 لعالقة ا

 ـــاردين  اردينـــ  

     قروض

 3ر954ر960  4ر663ر960 مساهم (14)إيضاح  ي األردني بنك األهلال

     

     د مستحقةفوائ

 9ر284  35ر490 هممسا ي ردنهلي األالك انبال

 17ر868  17ر748 مساهم العامة لمساهمةا للفنادق لدوليةا بيةرالع كةشرال
     

     نديجاري م

 1ر182ر172  708ر911 مساهم ألردني ا األهلي ك البن
     

     عالقةجهات ذات ى لإ حقةمستمبالغ 

 91ر200  42ر591 غل مش لميةالعاوت ق مارية فندذم
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 : حدةمو ال ل الشامللدخة اقائم هاضمنتت تي لاة ق عالت الجهات ذامالت مع اللمعاا

 

يعة بط 

 2020  2021 قة العال

 ــارينـد  رـاينــد  

     

ح األربـال  ة مـن خـالالقيمـة العادلـبليـة  ات مادوجـوم  (رائخسأرباح )

 ئروالخسا

 

 ( 309ر716)  171ر757

     

 ماليــة بالتكلفــة موجــوداتوجــل ودائــع أل نكيــة عــنوائــد بات فدإيــرا

 ةفأمطال

    

 41ر981  31ر750 مساهم ني ي األرداألهل البنك

 27ر728  27ر347 ممساه فنادقلل وليةدلا ةبيالعر الشركة

     

     يةلماات دجوئد موعوا

 799  - ساهمم مةمة العاهسالمق ادناية للفلو دلكة العربية اشرال

 164ر010  195ر375 غل مش عالميةريوت الما شركة –رية اإدسوم ر

     

     ويلف تمليتكا

 201ر289  257ر095 مساهم ي ردنألاألهلي ا البنك

 

 

 لةتمزامات المحتلا (21)

 

 الشركة   على  المقامةضايا الق

 77ر404 :2020) 2021  لو نون األاكــ   31فــي  كمــا    اردينــ   77ر404  تهــاغــت قيمبلقضايا  ال  دد من يها في ع دعى علم  ةجموع المن  إ

ى وعلــ . يــات حــدوثهالامتحواا ضــايقبهــذه الالمتعلقــة لمخــاطر وقد تم تحليــل ا .ماليةع  بقضايا  لقة  ونية متعانت قلبامطا  ي ف  ثلوتتم  (دينار

 .جوهرية ت اامة التزيعنها أ  لن ينتج نه أن  لقانونييريها اشاة ومستدارى اإلتر، بدقةقضايا ال هذه  نتائج د ن تحديك يمن أنه الرغم مال

 

 

 2021  2020 

 ـــاردين  ـارـدينـ -لية ماسرأاريف صم

    

 7ر000ر000  5ر787ر405 حت التنفيذاريع تمش
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 اطرخملا رةداإ (22)

 

 ةر الفائدأسعار مخاط

 

نــة ائالبنــوك الد ك،البنــو  دىلودائــع لــ ل امثــ  دةئاف لتي تحملاتها وابومطلو  هاتعلى موجودادة  لفائار اأسعلمخاطر  عرضة  م  ةمجموع ال  ان 

 قروض.الو 

 

ويــتم دة، احــ لســنة و  عــةو مجملا بــح ر لــى فوائد ع بأسعار اللممكنة ترضة االتغيرات المف  ثربأ  الموحدة  لخل الشاملداة  مئاة قسياتمثل حست

 ول.ألن انو كا 31في كما  غيرمت ئدةفا تحمل سعرالتي ة ماليات المطلوبالدات و وجو ى الملسابها ع احت

 

ول انون األكــ  31لفائــدة كمــا فــي ا قولــة علــى أســعاركنة المعمالم ت يراللتغ موحدةال للشامخل الدا اسية قائمةسح التالي دول يوضح الج

 .ة ثابتةى المؤثرألخرا المتغيرات  عيمجء قامع ب،  2020و   2021

 

2021- 

 ـة ــالعمل

 زيادةال

  دة الفائر بسع

 على ثر األ

 ة لسنا ارةخس

 ــارـدين  ( ةمئوي)نقطة  

    

 ( 51ر565)  100 ي نردأينار  د

 ( 14ر180)  100 يكي أمر ردوال

 

 ـــة العمل

  النقص

  فائدة الر بسع

 األثر على 

 السنة  ةخسار

 ــارـنيد  ة( مئوي )نقطة 

    

 51ر565  100 أردني   ردينا

 14ر180  100 يكي أمر والرد

 

2020- 

 ـة ـالعملـ

 ة دالزيا

  ائدة لفار بسع

  ى ر علثاأل

 لسنة ا خسارة

 دينـــار  ة( ة مئوي)نقط 

    

 ( 49ر281)  100 ي نردينار أد

 ( 7ر090)  100 ر أمريكي دوال

 

 ـة لعملــا

 نقص ال

  ائدة بسعر الف

  ى علر األث

 ة السن سارةخ

 ردينـــا  ( يةئو طة م)نق 

    

 49ر281  100 ار أردني دين

 7ر090  100 يكي دوالر أمر
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 سهمر األعاأسير بلتغا اطرمخ

 

ت موجــوداوال للــدخا قائمــة  اللخــ   العادلــة مــن بالقيمــة  يــة  الالم  ودات لموجل  وحدةالم  لشاملا  لدخالسية قائمة  احسلتالي  ا  ولضح الجديو 

رات تغيــ لمع اميــ قــاء جع بســهم، مــ األعلى أسعار لة رات الممكنة المعقو تغيجة للنتي  امل االخرلشا  لدخلالل اخ  ادلة من علا  ةمقيالالمالية ب

 ابتة:ث مؤثرةلرى اخاأل

 

2021- 

 شرالمؤ 

 التغير

  ر  شالمؤ في 

 لى ر ع األث

 نةالس ح رب

على ر األث 

 ملكية حقوق ال

 ارـــنـدي  رـــانـدي  ()٪  

      

 10ر025  7ر575  5 ان عمبورصة 

 ( 10ر025)  ( 7ر575)  (5) 

 

2020- 

 ؤشرلما

 التغير

  المؤشر   في 

 على األثر 

 ح السنةرب

 ى األثر عل 

 لملكية اق حقو 

 ــارـدينـ  رـاـينــد  ()٪  

      

 2ر714  304  5 مان ع ة بورص

 ( 2ر714)  ( 304)  (5) 

 

 نمامخاطر االئت

 

 .لمجموعةاتجاه بالتزاماتهم  اءلوفعن ا ىخرطراف األاأللمدينون و اتخلف أو عجز عن  مجنت دق تي طر اللمخاان هي اتماطر االئمخ

 

 قائمــةال مالــذم مراقبــة مععمالء للاني ئتمابوضع سقف  مقو يث تح ئتمان الااطر لمخ رةيببدرجة ك  ضةمعر  ت بأنها ليس  ةلمجموع اوترى  

 ئدة.ار ةيفصرم ات سسؤ دى ملرصدة األب مجموعةالفظ حتبشكل مستمر. كما ت

 

 لةومخاطر السي

 

 ة.يكنالت البر التسهيتوفمن عن طريق التأكد  ذلكالسيولة و  طرمخادارة ى إعل موعةمجالتعمل 
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عاقدي تحقاق التلالس يةأساس الفترة المتبق  على   2020و   2021األول  ن  كانو   31ما في  ة كبات الماليو طلالمع  يدناه توزول أدص الجخيل

 ة:يلاحالة يقسو ال ائدةأسعار الفو 

 

 

 أقل من 

  رو شه 3

 رهو ش 3من 

  شهر 12إلى 

 تى ح سنةمن 

 لمجموعا  سنوات 5

 ـار ـنيد  ــار دين  ـار نـدي  دينــار  

        2021ل األو كانون 31

 4ر979ر922  3ر000ر051  1ر484ر903  494ر968 وضرق

 2ر053ر858  -  -  2ر053ر858 دائنة وكبن

 875ر482  -  -  875ر482 ئنة  ذمم دا

 7ر909ر262  3ر000ر051  1ر484ر903  3ر424ر308 المجموع

        

        2020األول كانون  31

 4ر285ر155  2ر945ر603  669ر776  669ر776 ضو رق

 1ر816ر657  -  -  1ر816ر657 ك دائنةو نب

 600ر501  -  -  600ر501 دائنة  م ذم

 6ر702ر313  2ر945ر603  669ر776  3ر086ر934 جموعالم

 

 تمخاطر العمال

 

الــدوالر مــع   ر ثابــت عبســ   ربــوطم  الــدينار  رفصــ ر  ســع  إن كــي.  دوالر األمريوالــ   نــي الــدينار األردي به  وعةمجمالعامالت  ت  إن معظم

 .دةالموح اليةئم المالقواى عل عمالت غير جوهريلاطر امخ أثر إن تالي فالار(، وبنر لكل ديدوال 41/1) ي كمرياأل

 

 

 دوات الماليةألل ةدلعاالقيمة ال (32)

 

 ت المالية. لوبامطت المالية والوداالموجفي المالية  ت امثل األدو تت

 

الماليداووجالمن  تتكو  ا  ةت  ال  دلنق من  اصندو في  ولدى  المدينل او وك  لبنق  والموجذمم  المو ة  اقيبال  يةالدات  و دلعامة  المطفأةبلة   التكلفة 

وض قرك الدائنة والبنو ة والائنالذمم الد  ن المالية م  ت تتكون المطلوبا  .ىرخألا  ة المدينةصدراأل  وبعض  ركة حليفةثمارات في شستوا

 .خرىألا ئنةالدا رصدةاألو  خصصات الم  ضعبو عالقة ت ذا رافأطمن  حقةومبالغ مست

 

 وات.األدترية لهذه ي عن القيمة الدفجوهربشكل  فتلتخ ال  لماليةا لألدوات   لةدقيمة العاإن ال
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 لية: لماا وات دقيمة العادلة لأللا رضوع  ديدذلك في تحو ل التقييمئاليب وبدا الي ألستلا يب رتلمجموعة التام دتستخ

 

 ات. لوبطجودات والملنفس المو  عالة لفااألسواق  ي ف معلنةلية ا لسوقااألسعار  :لى األو مستو ال

 

ر  اشر أو غيبها بشكل ممالحظت  ن كمية  دلالقيمة العا  لى ع مهم    لها تأثيرت التي  كون كل المدخالخرى حيث تأ  قنيات تلثاني:  ا  لمستوىا

 وق.  سال ت ومامعلمباشر من 

 

السوق  ن  ات ملومعبنية على منها ليست مولك  لةديمة العاقلا  م على هير متأث  ا مدخالت له  متستخد  حيث   رىيات أختقن:  الث لثالمستوى ا

 تها. ظكن مالحيم

 

 ه: عالالمذكور أ يب الهرمي ب الترتسح و  لةادبالقيمة الع لة جالمس ت الماليةاألدوا الي يبين تحليللجدول التا

 

 ع مجموال لثالث ى اتولمسا المستوى الثاني    ول أل ى استوالم 

 نــــاري د رــــان دي  رـــاـدين  ـــارـن دي  

2021 -     

 835ر794 635ر294 - 200ر500 امل اآلخر لشدخل الخالل ا  منعادلة اليمة القب دات مالية موجو

 1ر844ر037 1ر662ر545 - 181ر492 رخسائ الرباح واألخالل قائمة   من ةل دعاالالقيمة ية ب مالات جودمو

     

2020 -     

 1ر205ر120 1ر150ر850 - 54ر270 آلخر ل ا ملشاخل الدال  من خاللة لعاداالقيمة ب  ة ي ات مالموجود

 1ر468ر628 1ر462ر545 - 6ر083 قائمة األرباح والخسائر  ة العادلة من خالليمبالق مالية  داتموجو

 

 

 س المال رة رأإدا ( 24)

 

الهدف  ميت يتعلق فيسي  رئيالثل  االتأكب  عةالمجمو أسمال  ربإدارة    ما  من  على حاملد  بشرأسنسب    فظة  نشاطيد  كل مال    جموعة الم  عم 

 ة. حقوق الملكييعظم و 

 

بأية   ةمجموع التقم    ولم  اذه  ل. عمال رات ظروف يتغ  ضوءي  لتعديالت الالزمة عليها فأس المال وإجراء ار  هيكلةإدارة  ب  ةمجموع لا  قومت

 قة.ابسالالسنة ة و حاليلالسنة ال ال لمال خرأس ا كلةالمتعلقة بهي إلجراءات ياسات والسوا دافهت على األالديتع

 

المالب  ان  ر  تضمنةنود  هيكلة  فتت  مال لا  أسفي  المي رمثل  ال أس  المدمدال  واألرباح  و فوع  إجباريورة    اري يإختطي  ياإحتو  إحتياطي 

القيمة  طيااحتو   عدات ات ومم ممتلكتقيي   ةدااع ي  اطإحتيو  ألول  ا  ن و كان  31ا في  مر كدينا  49ر810ر658موعها  لبالغ مجوا  لة عادالي 

 .2020األول انون ك 31في ما  ك دينار 51ر037ر012 ابلمق 2021
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 بعد النافذة  وغيررة دالصا  والتعديالت الجديدة  لدولية والتفسيراتاة  لماليرير التقا ير ا ايمع ( 52)
 

ه،  أدنا  مدرجة   حدةالمو   م الماليةخ القوائى تاريحت  ر النافذة بعديالت الصادرة وغيعددة والتيالجد  يرات فسلتوا  دوليةلاعايير المالية  ملا  إن 

 اللزامي: تطبيق اريخ الن تا مءً بتداالت اهذه التعدي بتطبيق لمجموعةاقوم وست

 

 ن  يمأ تالد ( عقو17قم )المالية رالتقارير  إلعداد   الدولي معيارال

ا المجلس  المحاسأصدر  للمعايير  في  لدولي  عامأبية  من  ا ال  دادإلع   الدولي   معيارال  2017  يار  التأمين   (17)  رقملمالية  تقارير   عقود 

قارير الت  عدادإلالدولي    معيارال، يحل  سريالتأمين. وما أن  متعلقة بعقود  ضاحات العرض وااليمالً لالعتراف والقياس والنموذجاً شا

  ي لدولا  معيارال  . ينطبق2005  امع أمين الصادر في  عقود الت  (4رقم )ة  ر الماليالتقاري  إلعداد  الدولي   معيارالمحل    (17)  مقر  يةالمال

دة  وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعاعقود الحياة    مين )مثلعقود التأعلى جميع أنواع    ( 17رقم )  رير الماليةالتقا  إلعداد

  لمشاركة. اصية االية التي تحمل خمانات واألدوات المبعض الض  لتأمين، كما ينطبق على ة المصدرة لعقد اأشنمللر  ن( دون النظالتأمي

نموذج محاسبي لعقود    (17رقم )  قارير الماليةالت  عدادإل  الدولي   معيارلل  العام  اإلطار  وفريالتطبيق.    لنطاقت محدودة  ناءاتسري استث

 ، (4م )رققارير المالية  الت  إلعدادالدولي    معيار ال  المتطلبات الواردة في   التأمين. على عكس  ت اكشرل   دة واتساقًا أكثر فائ  التأمين يكون 

( نموذًجا شامالً  17لية رقم )التقارير الما  إلعداد  الدولي   ار معياليوفر    السابقة، محلية  المحاسبة الاسات  ير على سيد كبعتمد إلى حوالتي ت

  ( هو النموذج17)  تقارير المالية رقم ال  عدادإل  الدولي   معيار الجوهر  سبية ذات الصلة.  احملا  نب جميع الجوا  يغطي   حيث   لعقود التأمين 

 : ، ويكملهالعام

 

 متغيرة(،ة المباشرة )نهج الرسوم ال زات المشاركد للعقود مع ميمحد تطبيق• 

 األقساط( بشكل أساسي للعقود قصيرة األجل.  سط )نهج تخصيص• نهج مب

 

  .مجموعةلا ى علر هذا المعيا ال ينطبق

 

 داولة غير المت مقابل  لوبات المتداولة تصنيف المط(: 1قم )الدولي رت على معيار المحاسبة تعديال

( مــن معيــار المحاســبة 76( الى )69على فقرات )تعديالت بإصدار  2020كانون الثاني  خالل بيةلمحاسايير اللمع لس الدولي المج قام

 :التعديالت  توضح هذهمقابل غير المتداولة. لوبات المتداولة طملاف نيمتطلبات تص ( لتحديد1الدولي رقم )

  ،”تسويةالتأجيل لالحق “ تعريف  -

 ،ية الفترة الماليةفي نهاوجود يجب ان يكون م سويةالتلتأجيل حق ال -

 ، ة ممارسة حقها في التأجيللمنشأاتمالية  تأثر باحصنيف ال يان الت -

وط عنــد اذ ال تــؤثر شــر وق ملكيــةل فــي حــد ذاتهــا أداة حقــ ت القابلة للتحويابو لمطال لمتضمنة في لمشتقات افي حال كانت او  -

   .   هاتصنيف المطلوبات على 

 

تأثير التعديالت على الممارسات بتقييم    اليًا حمجموعة  ال تقوم  .2024كانون الثاني    1اً من  رجعي اعتبارلتعديالت بأثر  ايق  سيتم تطب

 عادة تفاوض.حالية قد تتطلب إلا ضرو لقاتفاقيات ا إذا كانت  الحالية وما

 

   .موعةلمج ل موحدةالمالية الائم ر جوهري على القو أث يكون للتعديالت  متوقع أن المن غير
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 ( 3الية رقم )التقارير الم  إلعداد   يالدول يارمعالتعديالت على  -فاهيمي اإلطار الم إشارة الى 

ج  ادمنا(  3المالية رقم )  التقاريرعداد  ال  الدولي   معيارلاار تعديالت على  دصإب  2020خالل أيار  لمحاسبية  للمعايير االمجلس الدولي   قام

الذي ائم المالية و عرض القو إلعداد و   شارة الى اإلطار المفاهيمي الت محل اإلتحل هذه التعديمي.  ار المفاهيالى اإلطإشارة    -األعمال  

عام   في  اإلط  1989صدر  الى  اإلشارة  المفاهومع  للتقاريار  ايلامالر  يمي  في  والذي صدر  على جو   تغيير  دون   2018ذار  ة  هري 

 مي. فاهيمتطلبات اإلطار الم

 

 خسائرهور أرباح أو  مكانية ظ( لتجنب إ3التقارير المالية رقم )  د عداال  لدولي ا  معيارالراف بالعتاء لمبدأ الس استثنف المجكما أضا

الثاني"   سير لجنة تف و أ  (37لمحاسبة الدولي رقم )ضمن نطاق معيار ا  ةل و شملمالمحتملة ا  اللتزامات للمطلوبات وا  (Day 2)"اليوم 

 .  ل منفصل تم تكبدها بشك حال  ( في 21قم )لدولية رالية ايير التقارير المتفسير معا

 

  ن ل   تي الل المحتملة  ( لألصو 3)المالية رقم    التقاريرعداد  ال  الدولي  معياراللحالية على  وجيهات اتوضيح التفي الوقت ذاته قرر المجلس  

  لقوائم المالية. د وعرض اإلطار المفاهيمي إلعداباستبدال ا تتأثر

  .2022الثاني كانون  1اً من تباراع  مستقبلي بأثر ت لتعديالسيتم تطبيق هذه ا

 

   .لمجموعةل الموحدةئم المالية القواهري على أثر جو  ت للتعديال  المتوقع أن يكون من غير

 

 ( 16رقم ) ار المحاسبة الدوليعلى معي  تعديالت - المعنيخدام قبل االست البيع نم لحصمت الالمعدات:  واآلالت والممتلكات 

آلالت الممتلكات وا  (16رقم )ة الدولي  تعديالت على معيار المحاسببإصدار    2020خالل أيار    يةحاسبلممعايير الل  لدولي مجلس اقام ال

بقيمة المبالغ   والمعدات فة الممتلكات واآلالت  شئات من تخفيض كلن ملاع  منوالذي يعني  تخدام المالمتحصل من البيع قبل االسوالمعدات:  

التي   ةالمقصود  بالطريقة  لعملللحالة الالزمة  هيزه لتجالموقع و   ر األصل إلى حضاإ  ل الفترة خال  في نتاجه  ج تم اتحصلة من بيع منتالم

االعت  تحددها المنشأة  على  يجب  لذلك  وفقا  بالمباإلدارة.  المتحصلراف  المنتجات    عيب  من ة  الغ  انتاجها  وتهذه  أو ارباالفي  كلفة  ح 

 . رئخساال

 

تطبيق بأثر    سيتم  االتعديالت  ب  2022اني  الث  كانون   1من  عتباراً  رجعي  والتي  ات ممتلكالنود  على  والمعدات  البدء  واآلالت   تم 

 . رة األولى م لل ت يالفيها التعد التي تطبقفي السنة المالية فترة مالية تم عرضها  أولفي بداية  هاماستخداب

 

   .لمجموعةل وحدةالمالمالية وائم أثر جوهري على الق لتعديالت المتوقع أن يكون ل غيرمن 

 

 ( 37) ولي رقم حاسبة الدتعديالت على معيار الم -د  زامات العقوكلفة الت  – سرةالخاد  وعقال

( والتــي تحــدد 37رقــم ) المحاســبة الــدولي  رايــ عم لــى ر تعــديالت ع ، بإصــدا2020خــالل أيــار   لمحاسبيةللمعايير الس الدولي  قام المج

 عنه خسارة.  سينتج او  سرالخاكان العقد اذ  د تقييم ماعن عتبارين االان تأخذها بعشأة التي يجب على المن التكاليف

 

مــن التكــاليف  الكــ  ن ضــمتتالخــدمات  أو لبضــائع ا  بيــعالمتعلقة بعقود  المباشرة  التكاليف    ان ة المباشرة".  "التكلف  الت طريقةالتعدي  تطبق

لك ل مباشر ولــذية بالعقود بشكعمومدارية والصاريف االلق الممباشر. ال تتعكل  بشقة بأنشطة العقد  المتعلة  الموزع التكاليف  و افية  اإلض

 جب شروط العقد. طرف االخر بمو لى الاا تم تحميلهال إذا يتم استبعادها إ

 

كما فــي  هالوفاء بجميع شروطلم يتم ايالت على العقود التي . تطبق هذه التعد2022ي  انكانون الث  1باراً من  التعديالت اعتسيتم تطبيق  

 األولى.  لتعديالت للمرةها اتي تطبق فيمالية الال سنةالبداية  

 

   .لمجموعةل الموحدةلمالية القوائم ا على ر جوهري أث عديالت المتوقع أن يكون للتمن غير
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 يكمتبن شركة تابعة  - ولى األالمالية للمرة  التقاريرعايير الدولية إلعداد  تبني الم –( 1م )قر ة ليماالتقارير الإلعداد   يالدول معيارال

    ة األولىللمر لمالية التقارير ا داد  إلع  الدولية يرلمعايل

اسبة  حملار  ييدر مجلس معا، أص2020-2018التقارير المالية لألعوام من  إلعداد    ةالدولي  معايير العالجة  نات على متحسيالكجزء من  

يسمح   .لمرة األولى ارير المالية لالتقية إلعداد  ير الدول المعايتبني    -(  1رقم )  ليةالتقارير الما  دلي إلعداالدو   معيارالياًل على  الدولية تعد

ت تحويل  اقو رف   اسلقي(  1رقم )المالية    التقارير  الدولي إلعداد  معيارال)أ( من    16  طبيق الفقرة دتختار ت  ابعة التي التعديل للشركة الت

المتراكم  عمالت ال الباس األجنبية  األعنها    المعلن مبالغ  تخدام  الشركة  قبل  بنمن  على  م،  تطبياًء  التاريخ  األم  ق   ة الدولي  اييرمعللشركة 

الفقرة    قيبتطر  ك الذي يختاار المشترتعديل أيًضا على الشركة الحليفة أو االستثمتطبيق هذا ال  يتم  ولى األ  للمرة  التقارير الماليةإلعداد  

 (. 1ارير المالية رقم )التق دادإلع الدولي   معيارالمن )أ(  16د 

 

 ماح بالتطبيق المبكر.  ، مع الس2022كانون الثاني  1ن اعتباراً متعديالت هذه السيتم تطبيق 

 

 .ةالمجموع  على ل ا التعديينطبق هذ ال

 

 ية ات المالغاء االعتراف بالمطلوبل إل  ’% 10’اختبار   – ةلي مااألدوات ال ( 9رقم )ة التقارير المالي إلعداد   الدولي معيارال

المحاسبة  ، أصدر مجلس معايير  2020-2018عوام من  ير المالية لألتقارال  إلعداد  الدولية  معايير الات على معالجة  تحسينالكجزء من  

االعتبار عند   بعين عة  المجمو تأخذها  تي  لا  مسو لرح التعديل ايوض  . (9)  التقارير المالية رقم  الدولي إلعداد  معيارلاتعدياًل على  الدولية  

مل  لوبات المالية األصلية. تشن شروط المطفًا جوهريًا ع اختالدلة تختلف  أو المع  لجديدةطلوبات المالية اإذا كانت شروط الم  تقييم ما

ترض  مقمستلمة من قبل اللا  و أ  عةرسوم المدفو في ذلك الأو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما    تلك المدفوعة  فقطرسوم  هذه ال

السنة  بعد بداية    ادلها في أو تعديلها أو تب  يتم  مالية التي لوبات الى المطتطبيق التعديل علب  المجموعة  تقوم   ر. عن اآلخ  أو المقرض نيابة

 ل.التعدي مجموعةال فيها تطبقالتي  المالية

 

التبتالمجموعة    قومست.  ركاح بالتطبيق المبمسلاع  م  ،2022لثاني  كانون ا  1هذه التعديالت اعتباراً من  سيتم تطبيق   عديل على  طبيق 

 .عديلالت المجموعة فيها  تطبقتي ال المالية السنةعد بداية أو ببادلها في لها أو تم تعديالمالية التي يت المطلوبات 

 

 .ةجموع لمل موحدةالالمالية أثر جوهري على القوائم لتعديالت وقع أن يكون لالمتغير من 

 

 ( 8رقم )لدولي على معيار المحاسبة ا  تعديالت -يرات المحاسبية دلتق ا يف تعر

لـ  حيث قدم تعريفًا    ،   (8)  المحاسبة الدولي رقمعلى معيار    ة تعديالت يلدولبة ا جلس معايير المحاسم  رأصد  ،2021  باط من عامشفي  

المحاسبية وتصحيح  لسياسات  ة والتغيرات في اياسبمحالالتقديرات    بين التغييرات في   الفرقتعديالت  توضح ال  المحاسبية".  "التقديرات 

 اسبية.قديرات المحتطوير التلالت لمدخلتقنيات القياس وا لمنشآت اكيفية استخدام  طاء. كما أنها توضح األخ

 

تطبيق   السيتم  اعتباراً  هذه  ال  1من  تعديالت  على وت  2023ثاني  كانون  المحاسب  نطبق  السياسات  في  والتغيراالتغييرات    في ت  ية 

 .اإلفصاح عن ذلك لما تملتطبيق المبكر طاك الفترة. ي سمح بادث في أو بعد بداية تلالتي تح قديرات المحاسبيةتال

 

 . ةلمجموع اعلى  جوهريأثر الت يكون للتعديمتوقع أن لا يرمن غ 
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 ( 2م )رقة يان الممارسوب ( 1) رقم  يار المحاسبة الدوليت على معتعديال -بية سياسات المحاساإلفصاح عن ال

عامفي   من  المحاأ،  2021  شباط  معايير  مجلس  الدولية  صدر  المحتعديالسبة  معيار  على  الت  مموبيا  (1)  رقم   دولي اسبة    ارسة ن 

م  لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكاوأمثلة    تقدم إرشادات حيث  النسبية،  اذ أحكام األهمية  اتخ  (2)  رقم  قارير الماليةالدولية للتالمعايير  

ا عن  ع ية  سبلناألهمية  اإلفصاحات  التعدالسياسة  لى  تهدف  مساالمحاسبية.  إلى  اليالت  تقديم  عدة  على  السياسة    إفصاحات منشآت 

الالمحاسبي تة  منكتي  ذات  من ون  أكبر  متطلب  فعة  استبدال  المخالل  عن  ات  باإلفصاح  المحنشآت  "الهامسياساتها  بمتطلاسبية  بات ة" 

اذ القرارات  في اتخمية النسبية  ق المنشآت لمفهوم األهفية تطبية إرشادات حول كيفإضاو   ة"بية "المادياإلفصاح عن سياساتها المحاس

 ة.اسبيح عن السياسة المحاإلفصا بشأن 

 

مع السماح بالتطبيق   2023  ي ون الثانكان  1أو بعد  التي تبدأ في  للفترات    (1رقم )  الدولي على معيار المحاسبة  التعديالت    يتم تطبيقس

ألالمب نظًرا  الدلتعا  ن كر.  بيان  على  )رممارسة  يالت  غ   تقدم  (2قم  إلزامية  إرشادات  تطبحير  ى عل  وهريمصطلح جيق تعريف  ول 

 وريًا.التعديالت ليس ضرذه ريخ سريان هة، فإن تايحاسبالم معلومات السياسة

 

 .ة موع مجللالمحاسبية  يد تأثيرها على إفصاحات السياسةالت لتحدتأثير التعدياليًا بتقييم حالمجموعة  تقوم

 

 

 عة المجموثره على أو (19  -د يفوك)ورونا س كورينتشار فاا ( 26)

 

أثر  ه  ان لقيود السفر مما ك  مية وما صاحب من ذلكاق العالسو سبب اضطرابات في األالعالمي وت  تصاداالقعلى    انكورو وس  أثر فير

 زالء. الن ت احجوزو  رات تملمؤ ء ا غاى إل تقييد مما أدى الة للة نتيجوالضياف  احةلسيقطاع اسلبي على 

 

 ات وأداء مليو غير مباشرة على ع رق مباشرة ات بطالتي اثر  ةيلتالع ا ر الدفاالسابقة أواملفترة  ردني خالل ا وزراء األلأصدر رئيس ا

 :المنتجع

 

قانو بم  ادرالص  2020حزيران    14  يخ بتارالصادر    14اع رقم  أمر الدف .1 الدفوجب    مج برااث  حداست  ،1992لسنة    13قم  اع رن 

في فيما يتعلق  اصة  ة عليه خبترالمتاء  مساعدته لتحمل األعبوطني و االقتصاد ال  ي لحمايةف( وتعا2ين )( وتمك1ن )يكمة وتايحم

 .عم مرحلة التعافي ضررا ولدية األكثر تاالقتصادطة القطاعات واألنش

 

رقم  ر  أم .2 بالصاد  24الدفاع  االكا  13يخ  تار ر  بموج  2020ول  نون  قاالصادر  انو ب  است1992  ةنسل  13م  رق  اعلدفن  حداث ، 

 ماعي.   جتة العامة للضمان االومة والمؤسسالحكاون بين عتلص بالخافرص عمل في القطاع ا ة على وذلك للمحافظاستدامة  برنامج 

 
  فيف تخ  لن خالستمرارية وذلك مي اال ردني فتصاد األالقت اقطاعا لمساعدة مختلفة  لفختات أخرى من جهات مار قراركما وتم اصد

 ذلك:  ثاال على مالقطاعات.  على تلكية لامء الباألع ا
 

بإل البنك  قرار   األردني  األا  عجمي  زامالمركزي  العاملة  ردنلبنوك  القرو ية  أقساط  ابتأجيل  و لمستحقة  ض  الشركات  بدون  االفراعلى  د 
 إضافية أخرى.  اءأعب تحميلهم أي

 وحة.  ت الممنيالهستى العلها ضاتقاي تلتدة اخفيض أسعار الفائي بتاألردنالمركزي نك البقرار  .1

 لياتها.  عم فائدة متدني لتمويلخاص بأسعار  وال ين العامع اطللق ليةر االحتياجات التمويبتوفي ركزي األردني لبنك الما قرار  .2

 ة. القتصاديت ااعام القطجه لتمويل ودع امبرن كلف تمويل بتخفيض لمركزيقرار البنك ا .3

 

لضمان االجتماعي منها امة لسسة العالمؤ   مج برا  ضبعبتطبيق    لشركةل  ةكالمملو   لميت ا  البحراريوت  ومراء  البتق ماريوت  دانف  ت مقا

 الل الفترة. ى الكلف التشغيلية ختوفير عل دقاالفن ت قافي حيث حقمكين وتعوت تدامة وحمايةسا ج نامبر
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ً ع انتعاًشا    يت لبحر المماريوت ااء و البترماريوت    دقافن  ت شهد الثاني الف  صةخا  يةلتشغيلا  طةاألنش  في   اما لي الحاالعام    ي من نصف 

رنة  لعام الحالي مقال  دقاالفنل  أعماائج  نتملخص    يلي   مافي.  ةغيليتشال   هاعمليات  ى علابي  بشكل إيجلتعافي  ر ا ثأوقد  بق،  الساام  بالع  مقارنة

 : مع العام السابق 
 

عاالرتفا قيمة  2020  2021    

 دينار   دينار   دينار   

         -البتراء فندق ماريوت 

       اإليرادات: 

(٪ الغرف )نسبة إشغال  30ر2   22ر7   7ر5    

ر( دينادل سعر الغرفة لليوم )مع 82ر3   68ر9   13ر4    

)دينار( ةتاحة الواحدلمراد الغرفة اأي 25ر2   19ر1   6ر1    

التشغيلية( ة ي )الخسارغيلشتالبح لرصافي ا 071ر561   ( 208ر185)   315ر467    

       

         - تالميبحر الت فندق ماريو

       اإليرادات: 

(٪ رف )الغإشغال نسبة  39ر6   30ر7   8ر9    

ر( )ديناوم للي  عر الغرفةدل سمع 031ر8   73ر5   30ر3    

)دينار( لمتاحة الواحدةرفة اراد الغأي 78ر3   41ر7   36ر6    

ة التشغيلية( ي )الخسارغيلشتال بح صافي الر 393ر011   ( 1ر482ر975)   1ر587ر770    
 
 

 ارسمييث  دني حاد األرقتصواالع السياحة  وقطا  الفنادق  على   (19  -)كوفيد    ارونانتشار فايروس كو أثر  بعة  ستمرة بمتام  دارةن اإلإ

 اومركزه  الفنادقائج أعمال  تعلى نلي  مستقبثر  أ  ايكون لهالتي قد    تمرةا المسك بسبب تطورات فايروس كورونوذل  ،أنشطته  دقالفن

 لي. الما


