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مجلس األدارة
م  .نديم يوسف عيسى المعشر

رئيس مجلس اإلدارة

عماد يوسف عيسى المعشر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

بسام فرح سليمان معايعه

عضو  /المدير العام

شركة البنك األهلي األردني

ويمثلها محمد موسى داود

الشركة العربية لالستثمار

السيد عبد العظيم بن عبد اهلل بن سويدان

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

ويمثلها شاكر نديم يوسف المعشر

شركة عبد الحى المجالي وشريكه

ويمثلها عبد الحي عطا اهلل جعفر المجالي

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

ويمثلها باسم جميل عيسى المعشر

شركة مصانع األجواخ األردنية

ويمثلها سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

شركة الرجاء لالستثمار

ويمثلها صالح رجائي صالح المعشر

شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

ويمثلها يوسف نبيل يوسف المعشر حتى 1237/31/31
ثم السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

ويمثلها قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

مركز المستثمر االردني

ويمثلها اسامة نقوال اسبير مدانات

تم خروج السادة  ZI& IMEمن مجلس االدارة في انتخابات المجلس بتاريخ 1237/4/33

السادة ارنست ويونغ

مدقق الحسابات

االستاذ مبدى دلل

المستشار القانوني
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كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات املساهمني الكرام،،،
يسعدني أن أرحب بكم يف اجتماعكم السنوي وأن اقدم وزمالئي اعضاء مجلس اإلدارة الى
هيئتكم الكرمية تقريرنا والبيانات املالية عن السنة املنتهية بتاريخ  2017/12/31واخلطة
السنوية لعام .2018
بدأ واحلمدهلل يف االول من شهر شباط  2017االنتاج التجاري حملطة توليد الكهرباء التي
قمنا ببنائها يف منطقة املوقر حيث قامت احملطة عام  2017بانتاج  4.6مليون كيلو واط
ساعة واالتي تشكل حوالي  %92من كافة احتياجات فندق الشركة ماريوت عمان أو %83.6
أذا ما أخذنا باالعتبار بدل الفاقد .وحيث أن احملطة لم تكن قد استكمل انشاؤها بعد،
فنحن نتوقع أن يغطي انتاج احملطة كامل احتياجات الفندق من الطاقة الكهربائية ،وانتاج ما
يزيد عن  5.6مليون كيلو واط ساعة عام  .2018واود هنا ان اذكر أننا ايضا نستغل الطاقة
البديلة لتسخني املياه حيث قمنا يف االعوام السابقة بتركيب السخانات الشمسية باالنابيب
املفرغة على اسطح فندق الشركة ،ويف ايام السنة الدافئة نقوم بتغطية احتياجات غرف
النزالء واملطابخ وبرك السباحة الداخلية واخلارجية من املياه الساخنة وبالفعل نستطيع ان
نفتخر باننا اصدقاء للبيئة.
كما انهينا عام  2017املرحلة االولى من مشروع حتديث واعادة بناء املنتجع الصحي للفندق
حيث مت بناء قاعة العاب رياضية جديدة وتزويدها بأحدث اجهزة التدريبات الرياضية كما
بدأنا بتنفيذ املرحلة الثانية من املشروع والتي نأمل االنتهاء منها يف منتصف هذا العام.
حضرات املساهمني الكرام،،،
بدأنا منذ الربع االول من عام  2017نالحظ دالئل قوية لتعايف قطاع السياحة الترفيهية
القادمة الى االردن يف مجموعات سياحية والتي كانت متأثرة باالوضاع غير املستقرة يف
دول اجلوار واخذ اعداد السياح القادمني يف تلك املجموعات السياحية تسجل نسب منو
بلغت  %51.4للربع االول و %48.2و %20.6للربعني الثاني والثالث على التوالي حيث كانت
مبعدلها تناهز االربعني باملائة .واستمر آداء فنادق البتراء مثال ممتازا للربع االخير من عام
 2017واالشهر االولى من عام  .2018وتشير احلجوزات للموسم االول من السنة يف املدينة
األثرية الى موسم جيد ان شاء اهلل مما حدا بالعديد من الفنادق املغلقة الى اعادة فتح ابوابها
استعدادا للموسم اجلديد.
اما على صعيد آداء فنادق املجموعة ،ارتفعت مبيعات فندق ماريوت البتراء لعام  2017بنسبة
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بلغت  %28.30مقارنة مع عام  2016من جراء ارتفاع نسب االشغال بنسبة  %9رافقها ارتفاع
يف سعر بيع الغرفة الواحدة مببلغ  8دنانير اما فندق ماريوت البحر امليت فلقد انخفض
مجمل ايراد الفندق بنسبة  %4.6مقارنة مع عام  2016من جراء انخفاض نسب اشغال
الفندق بحوالي  %2.5وبالرغم من ارتفاع سعر بيع الغرفة بحوالي  3دينار .كما انخفض
مجمل ايراد فندق شيراتون عمان بنسبة  %14.5من جراء انخفاض نسب إشغال الفندق من
 %57.39الى  %52.64مع انخفاض سعر بيع الغرفة بنسبة  .%8وبالرغم من االنخفاض يف
نسب االشغال وسعر بيع الغرفة الواحدة يف كل من ماريوت البحر امليت وشيراتون عمان فلقد
حققت الشركات احلليفة ارباحا وسوف تقومان بتوزيع ارباح على مساهميها.
حققت شركتنا ارباحا بلغت  1،236،708دينار عام  2017كما بلغت االرباح املدورة
 3،975،957دينار ولكنه يحضر التصرف مببلغ  2،777،034دينار من االرباح املدورة كما يف
 31كانون اول  2017والذي ميثل صايف الرصيد السالب من احتياطي القيمة العادلة وحصة
الشركة من احتياطي القيمة العادلة من استثمارات يف شركات حليفة .واستنادا الى النتائج
التي حققتها الشركة والشركات احلليفة فسوف يتقدم مجلس االدارة من هيئتكم الكرمية
بتوصية لتوزيع ارباحا على املساهمني تبلغ  2.08مليون دينار اي ما يعادل  %6.5من راس
املال املدفوع والبالغ  32مليون دينار يتم تغطيتها من االرباح املدورة بعد اجراء مناقلة قيمتها
 1مليون دينار من االحتياطي االختياري الى االرباح املدورة .
حضرات املساهمني الكرام،،،
ارجو ان اكرر شكري وشكر زمالئي اعضاء مجلس االدارة لكم جميعا لدعمكم املستمر
وثقتكم الغالية ،فلكم جميعا كل التحية والتقدير .
أما إدارات وموظفي الشركة والفندق فكان لعطائهم وجهودهم املباركة األداة الرئيسية لتنفيذ
اخلطط والبرامج التي يقرها مجلس اإلدارة ،فلهم جميعا كل التقدير.
وفقنا اهلل جميعا يف خدمة األردن وإقتصاده الوطني يف ظل صاحب اجلاللة الهاشمية امللك
عبد اهلل الثاني بن احلسني املعظم.
واهلل ولي التوفيق ،،،
رئيس مجلس اإلدارة
ندمي يوسف املعشر
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تقرير مجلس اإلدارة السنوي االربعون

عن أعمال الشركة لعام  1237والخطة المستقبلية لعام 1238
حضرات السادة المساهمين ،،،
يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم في إجتماعكم السنوي العادي وأن يقدم لكم تقريره والبيانات المالية

للسنة المنتهية بتاريخ  1237/31/13حيث عقد مجلس االدارة خالل عام 1237
ستة اجتماعات .

 -3وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي وعدد
الموظفين في كل منها .

أ -تمتلك الشركة فندق ماريوت عمان والذي تم إفتتاحه عام  3891وتديره مؤسسة ماريوت العالمية
بموجب عقد إدارة موقع خالل عام  3871والذي تم تعديله عدة مرات خالل كان اخرها خالل عام

 1234و يسري مفعول عقد االدارة حتى عام  . 1243كما قامت الشركة وخالل السنوات الماضية
بتأسيس و المشاركة في شركات حليفة لالستثمار في القطاع الفندقي االردني.

ب -عنوان مكاتب الشركة  :عمان –الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39الطابق الرابع هاتف
 6113431فاكس . 6111812

ج -يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة للسنه المنتهيه في  13كانون االول  1237بالدينار
االردني كما يلي-:

االستثمار في الممتلكات والمعدات -:

-

الكلفة التاريخية

-

-

:

1931913963

ينزل مجمع اإلستهالك

:

)(1431783199

صافي القيمة الدفترية

:

3432213611

ٍ
اإلستثمار في الشركات الحليفة

:

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

:

مجموع ٍ
اإلستثمار الراسمالي للشركة

:

موجودات مالية بالكلفة المطفاة

:

6333313178

132813631

336223222

7177317428

د  -يبلغ عدد موظفي الشركة بنهاية عام  ) 119 ( 1237موظفا
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 -1وصف للشركات الحليفة وطبيعة عملها -:
نسبة التملك

النشاط الرئيسي للشركة

إسم الشركة
مركز المستثمر األردني م.خ.م

% 483141

اإلستثمار والتداول في األسهم

األعمال السياحية م .خ.م

% 163631

فندق ماريوت البحر الميت

الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية

% 123811

االستثمار في األراضي

الدولية للفنادق واألسواق التجارية م.ع.م

% 163738

فندق شيراتون عمان

ستوديو التصاميم الداخلية م .م

%163222

التصميم الداخلي

العربية الدولية العقارية م .م

%413161

االستثمار في األراضي

والسندات واالستثمارات العقارية
وفندق ماريوت البتراء
والعقارات

والعقارات

شركة األعمال السياحية :عنوانها ( عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39هاتف
 6111383فاكس  6171131ص ب  – 842671عمان  33384االردن)

تملك الشركة بالكامل فندقي ماريوت البحر الميت بسعة غرف فندقية تبلغ ( )114غرفة وجناح

وفندق ماريوت البتراء وبسعة غرف تبلغ ( 322غرفة ) .تبلغ مساهمـة العـربية الدولـ ـية للفنادق

( )%163631من رأس مال شركة االعمال السياحية البالغ ( )62مليون دينار وقد بلغ عدد
موظفي الشركة ( )436موظفا .

الدولية للفنادق واألسواق التجارية م  .ع  .م( :.عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة
 39هاتف  6124713فاكس  6192326ص ب  – 841376عمان  33384االردن)

تمتلك الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية م.ع.م .فندق شيراتون عمان بالكامل وبسعة فندقية

أرضي مقابل وقرب فندق الشركة والتي تستعمل
تبلغ ( )119غرفة وجناح كما تمتلك ثالث قطع ا

حاليا كمواقف للسيارات .تبلغ مساهمة العربية الدولية للفنادق ( )%163738من رأس مال الشركة
البالغ ( )4131مليون دينار .يبلغ عدد موظفي الشركة ( )118موظفا .
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شركة مركز المستثمر األردني ( :عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39هاتف
 6111384فاكس  6111386ص ب  – 842671عمان  3334االردن )
تختص شركة مركز المستثمر االردني في اإلستثمار في األسهم والسندات والعقارات التجارية .تبلغ
مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق (  ) %483141من رأس مال شركة مركز المستثمر

األردني البالغ ( )16مليون دينار ويبلغ عدد موظفي الشركة ( )7موظفا .راسمالها المدفوع والبالغ

( )16مليون دينار.

شركة ستوديو التصاميم الداخلية ( :عمان الشميساني شارع عالل الفاسي عمارة  39هاتف
 6193971فاكس  6193974ص ب  – 843171عمان  33384االردن )

وهي شركة متخصصة في التصميم الداخلي تم تأسيسها لحاجة فنادق الشركة والشركات الحليفة

المستمرة .تبلغ مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق ( )% 16من رأس مال شركة التصاميم
الداخلية البالغ ( )122ألف دينار ويبلغ عدد موظفين الشركة ( )14موظفا .

شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية ( :ص ب – 842671عمان  33384االردن)
تمتلك شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية حوالي  3636دونم على الشاطئ الشمالي

لمدينة العقبة  .تبلغ نسبة مسـاهمة الشـركة العربية الدولية للفنادق ( )% 123811في رأس مال

الشركة البالغ ( )32مليون دينار .وال يوجد كادر يعمل في الشركة لتاريخة وانما تدار من قبل
موظفي شركة االعمال السياحية .

الشركة العربية الدولية العقارية المساهمة الخاصة :عنوانها (ص ب  – 843171عمان 33384
االردن)

تملك الشركة العربية الدولية للفنادق ،وباالشتراك مع عدة شركات من المجموعة الشركة العربية

الدولية العقارية برأسمال مدفوع يبلغ  131مليون دينار .تمتلك الشركة العقارية قطعة أرض في
منطقة برما (دبين) تبلغ مساحتها االجمالية حوالي  17دونم .وارض بمنطقة الدوار الرابع بمساحة

 131دونم و تبلغ نسبة مساهمة الشركة العربية الدولية للفنادق ( )%413161في رأس مال الشركة

المدفوع وال يوجد موظفين يعملون في الشركة وانما تدار من قبل موظفي الشركة العربية الدولية
للفنادق.
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 -1أسماء أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم :
اسم العضو وتاريخ الميالد

منصبة

الجنسية

الشهادات العلمية
ماجستير هندسة

السيد نديم يوسف عيسى المعشر

مواليد العام 3862

مدنية 3874

رئيس
مجلس

جامعة ستانفورد

االردنية

اإلدارة

السيد عماد يوسف عيسى المعشر

مواليد العام 3867

نائب رئيس
مجلس

بكالوريس هندسة

معمارية 3871
جامعة ليدز

ماجيستير ادارة
األردنية

االدارة

اعمال دولية3893

بكالوريس اقتصاد
3878

الخبرات العملية
رئيس مجلس إدارات الشركات التالية :

* الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

* شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

* نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية
* عضو مجلس ادارة البنك االهلي االردني
* عضو مجلس االعيان سابق

رئيس مجلس ادارة و مدير عام شركة معشر لالستثمارات والتجارة

منذ العام  3893ولتاريخة

* رئيس مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية

*نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق
التجارية

*عضو مجلس ادارة البنك االهلي االردني
الرئيس التنفيذي  /المدير العام – البنك االهلي االردني منذ
شركة البنك االهلي االردني
ويمثلها

السيد محمد موسى داود

بكالوريس في
عضو

مجلس إدارة

االردنية

الرياضيات وادارة

االعمال

1236

رئيس مجلس ادارة شركة االهلي للتاجير التمويلي

عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

عضو مجلس ادارة جمعية البنوك االردنية

عمل في البنك العربي /مدير منطقة االردن 1236-3879

مواليد 3521

القوات المسلحة االردنية 3861- 3847

شركة عبد الحى المجالي وشريكه
ويمثلها

السيد عبد الحى عطا اهلل جعفر

عضو

مجلس إدارة

األردنية

المجالي

القوات المسلحة
االردنية

3861- 3847

عمل في مجال التجارة

قنصل مملكة ماليزيا االتحادية منذ  3879ولتاريخة

مدير عام مؤسسة النادر العالمية للتجارة
رئيس جمعية ابناء الجنوب

مواليد العام 3819
مدير عام شركة مصانع االجواخ االردنية

شركة مصانع االجواخ االردنية

ويمثلها

السيد سمير عودة اهلل دخل اهلل
علمات

عضو

مجلس إدارة

*عضو مجلس ادارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

االردنية

بكالوريس محاسبة
3871

*عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية
* سابا وشركاهم من  3811حتى 3814

مواليد العام 3841

* مدقق حسابات قانوني
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مساعد مدير عام شركة رانكو لالستثمارات المتعددة منذ العام

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
ويمثلها

السيد شاكر نديم يوسف المعشر

 1231/21ولتاريخة

عضو

مجلس إدارة

االردنية

بكالوريس عالقات
عامة واقتصاد
1233

مواليد العام 3587

مدير تطوير اداري – شركة  MiNeedsمن  1233/21الى
1231/21
*عضو مجلس ادارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
*عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة المتصدرة لالعمال
شركة سهيل جميل المعشر واخوانة
ويمثلها

السيد باسم جميل عيسى المعشر

والمشاريع

عضو

مجلس إدارة

االردنية

بكالوريس إدارة
اعمال

3878

مواليد العام 3869

*نائب رئيس مجلس ادارة شركة عبجي للمواد االستهالكية
* رئيس مجلس ادارة شركة هنكل االردن

* نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة واالوراق
المالية

*عضو مجلس االدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

*عضو مجلس ادارة شركة مصانع االجواخ االردنية

مدير رئيسي – ادارة االستثمار منذ العام  1226ولتاريخة /

الشركة العربية لالستثمار – الرياض – المملكة العربية السعودية

الشركة العربية االستثمار
ويمثلها
السيد عبد العظيم بن عبد هللا بن
سويدان
موايد العام 3811

شركة النبيل للتجارة وادارة
االستثمارات
و يمثلها

عضو

مجلس إدارة

عضو

مجلس إدارة

السعودية

بكالوريس محاسبة

* مصرف الراجحي الرياض  /مدير إدارة تمويل الشركات
1226 -1221

جامعة الملك سعود

*صندوق التنمية الصناعية السعودي – الرياض

3882

*شركة االتصاالت السعودية

بالرياض

مستشار ائتمان  /ادارة المشاريع 1221 - 3884

محاسب  /إدارة العقود والمناقصات 3884 - 3882

ماجستير إدارة مالية

االردنية

1221
بكالوريوس إدارة
أعمال 3884

السيد يوسف نبيل يوسف المعشر

مدير عام شركة النبيل للتجارة و االستثمار
حتى 1237/31/31

مواليد العام 3871

اعتبا ار من 1237/31/31
*مدير عام شركة شجرة التين للمطاعم السياحية  1231/32ولتاريخة

شركة النبيل للتجارة وادارة
االستثمارات
و يمثلها

السيد ابراهيم نبيل يوسف المعشر

عضو

مجلس إدارة

بكالوريس اقتصاد
االردنية

جامعة نورثوست

شيكاغو 1223

مواليد العام3878

*مدير دائرة االبحاث والتطوير الشركة العربية الدولية للفنادق 1229/8
حتى 1231/32
*محلل مالي  -شركة ارنست ويونغ لالستثمار العقاري دبي االمارات
العربية المتحدة منذ  1226/26حتى 1229/29
*مدير دائرة االبحاث والتطوير  1221/23حتى  1226/26الشركة
العربية الدولية للفنادق
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شركة مركز المستثمر االردني
ويمثلها

السيد اسامة نقوال اسبير مدانات

عضو

مجلس إدارة

ماجيستير هندسة

االردنية

مواليد العام 3863

مدنية 3891

بكالوريس هندسية
مدنية 3871

مدير عام الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية منذ العام 1223
مدير تنقيذي في شركة االتحاد الدولي الدارة المشاريع 1223- 3889

مدير مصانع الشركة المتحدة للحديد والصلب 3889-3881

عميد مهندس – رئيس قسم الدراسات والتصميم – مديرية سالح
الهندسة الملكية 3886-3871

*عضو مجلس إدارة شركة التامين العربية االردن

*عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

شركة

الجاهزة

الزي

لصناعة

األلبسة عضو

مجلس إدارة

األردنية

ويمثلها

ماجستير تسويق

ومحاسبة 3896
بكالوريس هندسة
صناعية 3891

السيد قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

مدير عام شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة منذ العام 3883
ولتاريخة

*عضو مجلس شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

مواليد العام 3811

ماجيستير علم نفس
شركة الرجاء لالستثمار
ويمثلها

السيد صالح رجائي صالح المعشر

عضو

مجلس إدارة

 1231جامعة هيل

االردنية

مواليد العام 3874

الواليات المتحدة
بكالوريس حقوق
3889
جامعة الزيتونة

رئيس هيئة المديرين  /شركة الوادي االخضر االولى االستثمارية

االردنية منذ 1229/33/3

نائب المدير العام  /الشركة االهلية للمراكز التجارية
من  1222/4/3حتى 1229/6/23

*عضو مجلس شركة مصانع االجواخ االردنية
مدير عام الشركة العربية الدولية للفنادق منذ العام 1221

ولتاريخة

عضو
السيد بسام فرح سليمان معايعه

مواليد العام 3847

مجلس إدارة

 /المدير
العام

بكالوريس علوم

االردنية

كمبوتر

األردنية

بكالوريوس محاسبة

مدير عام شركة االعمال السياحية منذ العام  3881ولتاريخة
شاعر وشركاة لالستشارات مدير شريك 3871-3881
الجمعية العلمية الملكية 3871-3876

*عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

المدير المالي /العربية الدولية للفنادق منذ العام  1221ولتاريخة

السيد وائل حزبون عيسى حزبون

مواليد العام 3814

المدير

المالي

3891

مساعد المدير المالي  /فندق الفور سيزنز االردن - 1221
1221

فندق ماريوت عمان

مشرف قسم المحاسبة 1221- 3883

مشرف قسم التدققيق الداخلي 3883 – 3891
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 -4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :
ويبين الجدول أدناه أسماء المساهمين الذين تبلغ مساهمتهم أكثر من  %6من أسهم الشركة ونسبة

مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة:

1237
عدد االسهم

االسم

نديم يوسف المعشر
عماد يوسف المعشر
شركة مصانع االجواخ

األردنية

الشركة العربية لالستثمار
شركة ZI & IME LTD
المجموع

731113463

1231
%

عدد االسهم

% 113232

731873319

%

% 113921

431833111

% 343112

431833111

% 343112

134223222

% 323116

134223222

% 323116

131743896

% 93168

131743896

% 93168

132643181

% 13412

132643181

% 13412

1273847252

% 117272

1273377771

% 117818

-2الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :
أ -تملك الشركة بالكامل فندق ماريوت عمان من فئة الخمس نجوم  ،يعمل الفندق ضمن مجموعة تنافسية هي :
إسم الفندق

عدد الغرف

عمان – ماريوت

181

انتركونتيننتال

442

المريديان

412

كمبينسكي

179

شيراتون

117

كراون بال از

183

ميلينيوم

319

حياه عمان

133

المجموع

1481

ب  -بلغت نسب اإلشغال ومعدل سعر بيع الغرفة للفنادق ضمن المجموعة التنافسية لعام  1237ما يلي:

إسم الفندق

نسبة اإلشغال

معدل سعر الغرفة
(دينار)

فندق عمان – ماريوت

% 18363

813172

معدل المجموعة التنافسية

% 49313

3223141

14

 -1درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا وخارجيا :
ال يوجد اعتماد على موردين محليين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون ( )%32فأكثر

من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.

 -7الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أى من منتجاتها بموجب

القوانين واألنظمة أو غيرها :

 منحت مؤسسة تشجيع اإلستثمار إعفاءا للشركة من الجمارك والرسوم ألغراض

تحديث الفندق ساريا المفعول لغاية عام  1234وقد تم تجديد االعفاءات لنهاية

العام 1237

 ال يوجد أى براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها

 قامت الشركة بالتوقيع على عقد مع ادارة فندق الشركة ماريوت عمان شركة
ماريوت العالمية تنتهي مدته عام .1243

 -8الق اررات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل
الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :

أ -تقوم إدارة الفندق بتنفيذ معايير شركة ماريوت العالمية في اإلدارة واألنظمة الرئيسية والضبط
الداخلي والجودة ويقوم ممثلو شركة ماريوت العالمية بزيارات مفاجئة إلى الفندق لضمان حسن

تطبيق األنظمة واإلجراءات .

ب -تعتمد الشركة معايير المحاسبة الدولية وعليه فإن حصة الشركة من صافي أرباح و /أو
خسائر الشركات الحليفة تدخل في حساب األرباح والخسائر للشركة.
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ومن الجدير ذكره أن فندق الشركة ماريوت عمان مضى على افتتاحه  16عاما حيث استقبل اول

ضيوفه في  11كانون ثاني  3891ويبين الجدول أدناه الساعات التدريبية وعدد الموظفين الذين تم
تدريبهم وتأهليهم خالل تلك الفترة والتي تبين مدى تأثير الشركة وفندقها على تأهيل الكوادر البشرية

االردنية:

فندق ماريوت عمان
عدد الساعات التدريبية من كانون ثاني  2891ولغاية نهاية كانون ثاني 1027
ملخص خمسه وثالثون عاما من تأهيل الكوادر البشرية

عدد الدورات المحلية
عدد الموظفين الذين التحقوا بالدورات
عدد الساعات التدريبية

عدد الدورات خارج المملكة االردنية الهاشمية
عدد المدراء الذين التحقوا بالدورات الخارجية
عدد الساعات التدريبية الخارجية
المجموع العام لعدد الدورات
المجموع العام لعدد الموظفين
المجموع العام لعدد الساعات التدريبية
عدد الموظفين والمتدربين االجمالي منذ إفتتاح فندق الشركة

خالل  35عاما

المعدل السنوي

8989

172

102729

5773

317033

8325

191

9

1293

72

51239

2980

8777

178

103957

5919

379277

20905

27385

979

 -32المخاطر التي تتعرض الشركة لها :

أ -إن فندق الشركة  ،ماريوت عمان ،وفنادق الشركات الحليفة ،تتأثر باألحداث االقتصادية
العالمية واالحداث السياسية واألمنية في منطقة الشرق األوسط وعليه فإن أي أحداث تؤثر سلبا

على المنطقة يكون لها تأثير على القطاع السياحي األردني وبالتالي على مجمل أيراد فنادق

الشركة والشركات الحليفة .وكان لعوامل عدم االستقرار الداخلي للعديد من دول الجوار التأثير
السلبي على أعداد السواح القادمين إلى االردن.

ب -تتعرض موجودات الشركة للمخاطر الطبيعية من هزات أرضية وفيضانات ...الخ  .تقوم
الشركة بالتأمين على مبنى الفندق وكافة موجوداته ضد العوامل الطبيعية والحريق وسوء

االئتمان والتعطل عن العمل لهذه االسباب.
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 -31االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن
نشاط الشركة الرئيسي :

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل

ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

 -31السلسة الزمنية لالرباح والخسائر :
يبين الجدول أدناه األرباح ( الخسائر) التي حققتها الشركة واالرباح الموزعة ،إن كانت عينية أو

نقدية ،خالل السنوات الخمس الماضية  ،وأسعار إغالق األوراق المالية المصدرة من الشركة:
البيان
رأس المال
صافي األرباح
نسبة األرباح النقدية الموزعة %

1231

1234

1132223222

1132223222

3،922،346

1،647،881

%7

%9

قيمة االرباح النقدية الموزعة /بالدينار

131423222

1،612،222

صافي حقوق المساهمين

1336183649

1131643244

3،822

33172

سعر إغالق السهم السوقيه /دينار

1232

1231

1132223222

1132223222

%9

%9

3،812،731
1،612،222

1331743348
33132

138133719

1،612،222

1333313726
33162

1237

1132223222
331113729
% 136
132923222
6937113131
33392

3500

2500
2000
1500
1000
500
2013

2014

2015

2016

2017

1,800,145
2,240,000

2,547,993
2,560,000

1,960,713
2,560,000

2,931,728
2,560,000

1,236,708
2,080,000
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0
االرباح (دينار)
االرباح النقدية الموزعة

Thousands

3000

21

 -34تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية :
ا -مجموعة من النسب المالية التي تبين المركز المالي للشركة -:
البيان

1023

1029

1025

1027

1027

رأس المال

3100000000

3100000000

3100000000

3100000000

3100000000

مجموع الموجودات

7707980329

7709080789

7502590327

7707080937

9003720577

مجموع المطلوبات

2502280777

2509550759

2307990277

2509810731

1207170872

حقوق المساهمين

7205180599

7103590099

7203790298

7202270705

5907330727

صافي االرباح  /بعد
الضريبة

209000295

105970883

208700723

108320719

201370709

مبيعات فندق الشركة

2007190781

2101530985

2008270799

2109890198

2200770113

تكلفة تشغيل فندق الشركة

707170877

908700093

708290597

802180788

900790772

العائد على راس المال

% 5073

% 7087

% 7023

% 80271

% 30975

العائد على الموجودات

% 1035

% 3019

% 1072

% 30917

% 20538

العائد على حقوق
المساهمين

% 1083

% 9007

% 3010

% 90787

% 10207

هامش الربح

% 27089

% 10078

% 27087

% 170851

% 170258

حقوق المساهمين على
رأس المال

% 281019

% 289097

% 282078

% 2800880

% 2930593

كلفة المبيعات على المبيعات

% 72077

% 73010

% 71059

% 730099

% 710992

ب  -تقوم شركة ماريوت العالمية بإدارة وتشغيل فندق الشركة بموجب إتفاقية إدارة سارية المفعول حتى عام
 .1402بلغت أتعاب اإلدارة والرسوم للسنوات  1422 – 1423كما هو موضح أدناه (بالدينار االردني):
البيان

1231

1234

رسم اإلدارة

662،811

626،324

479،171

رسم التسويق الدولي

311،693

344،391

311،469

181،231

185،187

132،313

مجموع رسوم الماريوت
الدولية
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1232

1231

1237

6193941

4373324

3443821

3193622

1717745

2427124

ج  -نبين ادناة حركة بند الممتلكات والمنشأت والمعدات:
دينار أردني

البيان
القيمة الدفترية كما في 1237/3/3

3331213616

االضافات في االبنية والمعدات واالراضي

333233841

تحويل من مشاريع قيد التنفيذ

134173736

مخصص إستهالك عام 1237

()333413168

مجموع الممتلكات والمعدات كما في 1237/31/13

3432213611

د -بلغت قيمة الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل االخرواستثمارات بالقيمة المطفاة
واالستثمارات في شركات حليفة ( )2877257852بنهاية عام .1237

ه– بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام  )6937113131( 1237دينار مقارنة مع

( )1333313726دينار بنهاية عام  1231وبيان التغيركما يلي-:
مجموع حقوق المساهمين كما في 1237/3/3

1333313726

االرباح الموزعة عن العام 1231

()172127222

مجموع الدخل الشامل

3717533

مجموع حقوق المساهمين كما في 1237/31/13

2877117131

وفي ما يلي حركة بند االرباح المدورة-:
رصيد األرباح المدورة في 1237/23/23

631883148

ارباح عام 1237

331113729
()136123222

توزيعات ارباح عن عام 1231
رصيد األرباح المدورة كما في 1237/31/13
العائد لمساهمي الشركة

23

138763867

و -القروض واسناد القرض:
كما في 1237/31/13

كما في 1231/31/13

قروض تستحق خالل عام

339113444

138223114

قروض طويلة األجل

137313617

932123672

أسناد قرض

3232223222

-

3931763873

3338123984

البيان

مجموع القروض واسناد
القرض

ز -بلغت القيمة الدفترية لإلستثمارات في الشركات الحليفة (  )2373317175عام 1237
 -32التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لسنه قادمة على االقل :
 -3بناء المنتجع الصحي ومن المتوقع النتهاء العمل فية في الربع الثاني 1239

 -1اعادة تاهيل المسبح الداخلي ومن المتوقع البدء بتنفيذ المرحلة في الربع الثالث من العام
1239

 - 31االتعاب المهنية :
قررت الهيئة العامة انتخاب السادة ارنست ويونج لتدقيق حسابات الشركة للعام . 1237

* بلغت أتعاب التدقيق للشركة خالل العام  6،222 ( 1237دينار ) واتعاب تدقيق فندق الشركة

ماريوت عمان خالل العام  9،222 ( 1237دينار ) .

* بلغت اتعاب المستشار القانوني للشركة خالل العام  4،622( 1237دينار) واتعاب
المستشار القانوني لدى فندق الشركة ماريوت عمان خالل العام  1،422 ( 1237دينار ).
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 – 37عدد االوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واشخاص االدارة العليا التنفيذية :
1237
االسم

المنصب

1231

عدد االسهم

عدد االسهم

عدد االسهم

عدد االسهم

االردنية

-

731113463

-

7،171،191

-

431833111

-

4،183،111

113222

-

113222

1،422،222

1،714

الجنسية

التمثيلية

الشخصية

التمثيلية

الشخصية

نديم يوسف عيسى المعشر

رئيس

عماد يوسف عيسى المعشر

نائب رئيس

االردنية

عضو

االردنية

163912

عضو

االردنية

134223222

-

عضو

االردنية

363741

13714

36،741

عضو

االردنية

13841

13913

1،841

1،913

عضو

االردنية

33122

-

3،122

-

عضو

االردنية

93261

13811

9،261

1،811

اسامة نقوال المدانات

ممثل شركة مركز المستثمر االردني

سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

ممثل شركة مصانع االجواخ االردنية

باسم جميل عيسى المعشر ممثل

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

صالح رجائي صالح المعشر

ممثل شركة الرجاء لالستثمار
قسطندي فؤاد يغنم

ممثل شركة الزي لصناعة االلبسة

الجاهزة
الحي عطا اهلل المجالي
عبد

المجلس
المجلس

ممثل شركة عبد الحى المجالي وشريكة
يوسف نبيل يوسف المعشر ممثل شركة
النبيل للتجاره وادارة االستثمارات حتى

االردنية

333983117

333823222

3،398،117

3،382،222

عضو

االردنية

333983117

333183663

3،398،117

333183663

عضو

االردنية

1433199

3933962

-

373،962

عضو

االردنية

9283198

-

-

-

عضو

االردنية

131743896

-

1،174،896

-

االردنية

-

113122

-

11،122

االردنية

-

-

-

-

1237/31/31
ابراهيم نبيل يوسف المعشر ممثل شركة
النبيل للتجاره وادارة االستثمارات منذ
1237/31/31

شاكر نديم يوسف المعشر ممثل

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

محمد موسى داود ممثل

شركة البنك االهلي االردني
عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان
ممثل الشركة العربية لالستثمار

عضو

بسام فرح سليمان معايعة

عضو /

وائل حزبون عيسى حزبون

المدير

المدير العام
المالي
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ب – عدد االوراق المملوكة القارب أعضاء مجلس االدارة واقارب أشخاص االدارة العليا التنفيذية ( الزوجة واألوالد القصر )

عدد االسهم

عدد االسهم

نديم يوسف عيسى المعشر

زوجة

رانية عيسى مبدا دلل

االردنية

683922

68،922

عماد يوسف عيسى المعشر

زوجة

ندين وديع خليل هلسة

االردنية

63222

6،222

باسم جميل عيسى المعشر

زوجة

غادة فوزي ذيب عماري

االردنية

-

-

ابنه

هيا

االردنية

-

-

ابن

فيصل

االردنية

-

-

سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

زوجة

ريما خلف منصور غيشان

االردنية

-

-

صالح رجائي صالح المعشر

زوجة

ناتالي ميشيل توفيق ايوب

االردنية

-

-

ابن

رجائي

االردنية

-

-

ابنة

سيرين

االردنية

-

-

ابنة

منى

االردنية

-

-

زوجة

رشا فرحان سعد ابو جابر

االردنية

-

-

ابنة

ندين

االردنية

-

-

ابن

فؤاد

االردنية

-

-

ابن

قيس

االردنية

-

-

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

زوجة

رسمية شعبان اسحق ياخوت

االردنية

-

-

يوسف نبيل يوسف المعشر

االسم

قسطندي فؤاد يغنم

االسم

الصلة

الجنسية

1237

1231

زوجة

ندين فارس ابراهيم جميعان

االردنية

-

-

ابن

نبيل

االردنية

-

-

ابن

باسل

االردنية

-

-

زوجة

دينا رجائي حليم السلفيتي

االردنية

-

-

ابنه

ياسمين

االردنية

-

-

ابن

طالل

االردنية

-

-

ابنه

نور

االردنية

-

-

االردنية

-

-

زوجة

دالل علي محمد كيلو

االردنية

-

-

-

-

السعودية

-

-

بسام فرح سليمان معايعة

زوجة

عائدة فؤاد عواد منصور

االردنية

33146

3،146

اسامة نقوال اسبير المدانات

زوجة

هالة هاني سابا العكشة

االردنية

-

-

ابن

نديم

االردنية

-

-

ابنة

جود

االردنية

-

-

ابن

كريم

االردنية

-

-

زوجة

رانية وديع توفيق برغوث

االردنية

-

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

شاكر نديم يوسف المعشر
محمد موسى داود
عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان

وائل حزبون عيسى حزبون

26

-

أسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واشخاص االدارة العليا التنفيذية
واقرباء اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا التنفيذية :

عدد اسهم الشركة

عدد اسهم الشركة

الشركات المسيطر عليها

المسيطر عليها

المسيطر عليها

خالل العام

في

في

الشركة المصدرة عام

الشركة المصدرة عام

1237

1231

1433199

1433199

3313222

331،222

االسم

المنصب

نديم يوسف عيسى المعشر

رئيس المجلس

شركة رانكو لالستثمارات

عماد يوسف عيسى المعشر

نائب رئيس المجلس

معشر لالستثمارات

اسامة نقوال اسبير مدانات

عضو

سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

عضو

باسم جميل عيسى المعشر

عضو

صالح رجائي صالح المعشر

عضو

قسطندي فؤاد يغنم

عضو

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

المتعددة

والتجارة

سهيل جميل المعشر

36،741

363741

واخوانه

يوسف نبيل يوسف المعشر ثم

عضو

شركة عبد الحى المجالي

93261

عضو

وشريكة
شركة النبيل للتجارة

333983117

السيد ابراهيم يوسف المعشر منذ

9،261
3،398،117

وادارة االستثمارات

1237/31/31
شاكر نديم يوسف المعشر

عضو

محمد موسى داود

عضو

عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان

عضو

بسام فرح سليمان معايعة

عضو /المدير العام

وائل حزبون عيسى حزبون

المدير المالي

*ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا التنفيذية و أقرباء

أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية غير ما ذكر اعاله
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 -38المزايا والمكافأت التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا التنفيذية :

االسم
نديم يوسف عيسى المعشر

اجور واتعاب
ورواتب

وغيرة

داخل المملكة

خارج المملكة

63222

83122

3183122

عماد يوسف عيسى المعشر

63222

83122

343122

اسامة نقوال اسبير المدانات

63222

83122

343122

سمير عودة اللة دخل اللة علمات

63222

83122

343122

باسم جميل عيسى المعشر

00444

43922

83922

صالح رجائي صالح المعشر

63222

43922

83922

قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

63222

43922

83922

عبد الحي عطاللة جعفر المجالي

63222

43922

83922

يوسف نبيل يوسف المعشر

63222

43922

83922

-

-

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

3663222

مكافأت

بدل تنقالت

بدالت سفر

اخرى

المجموع

-

محمد موسى داود محمد عيسى
63222

عبد العظيم بن عبد هللا بن سويدان

63222

شاكر نديم يوسف المعشر

بسام فرح سليمان معايعة

883792

وائل حزبون عيسى حزبون

113222

63222

-

13122

13122

43922

83922

83122

343122

343422

3383392
113222

هناك سيارة مخصصة لرئيس مجلس اإلدارة وسيارة مخصصة للمدير العام.
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 -35التبرعات :

جمعية اجنحة االمل

القيمة (دينار)

البيان

12،122
22،22

صندوق المغطس

122

جمعية مار منصور

72،822

المجموع

 – 12العقود والمشاريع واالرتباطات التى عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو

الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أى موظف

في الشركة أو أقاربهم :

ال يوجد أ ية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة

أو الحليفة أو رئيس مجلس االدارة أو أعضاء مجلس االدارة أو المدير العام أو اي موظف في

الشركة او أقاربهم.
 -13خدمة البيئة و المجتمع المحلي :
ا) قامـ ــت الشـ ــركة بتوقيـ ــع إتفاقيـ ــة مشـ ــروع انتـ ــاج الكهربـ ــاء مـ ــن خـ ــالل الخاليـ ــا الشمسـ ــية مـ ــع شـ ــركات
متخصصة في هذا المجال وتم البدء بانتاج الكهرباء خالل الربع االول من العام . 1237

ب) تأسسـ ــت جمعي ـ ــة أجنحـ ــة األم ـ ــل عـ ــام  1226وبمب ـ ــادرة مـ ــن الس ـ ــيد رئـ ــيس مجل ـ ــس اإلدارة وعائلت ـ ــة
واش ـ ــقائه وته ـ ــدف ال ـ ــى تط ـ ــوير المش ـ ــاريع االجتماعي ـ ــة والرياض ـ ــية والثقافي ـ ــة للمن ـ ــاطق االق ـ ــل حظ ـ ــا ف ـ ــي

االردن وتفعيـ ـ ــل دور القطـ ـ ــاع الخـ ـ ــاص فـ ـ ــي العمـ ـ ــل الخيـ ـ ــري التطـ ـ ــوعي  .وقـ ـ ــرر مجل ـ ـ ـس إدارة الشـ ـ ــركة
العربي ـ ــة الدولي ـ ــة للفن ـ ــادق اإلنض ـ ــمام إل ـ ــى الجمعي ـ ــة لتك ـ ــون الوس ـ ــيلة الت ـ ــي م ـ ــن خالله ـ ــا تق ـ ــوم الش ـ ــركة
بخدم ـ ـ ــة المجتم ـ ـ ــع المحل ـ ـ ــي والبيئ ـ ـ ــة  ،كم ـ ـ ــا ق ـ ـ ــررمجلس اإلدارة المس ـ ـ ــاهمة س ـ ـ ــنويا بميزاني ـ ـ ــة الجمعي ـ ـ ــة

ومشاريعها بمبالغ تعادل  %3من األرباح الموزعة على مساهمي الشركة.
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قامت الجمعية خالل عام  1237بانجاز البرامج والمبادرات التالية:
مشاريع جمعية اجنحة االمل
الجهة المستفيدة
مدرسة الحسن البصري المنارة

نوع االنجاز
صيانة وعزل السقف لملعب كرة السلة في

مدرسة الحسن البصري في منطقة المنارة في

القيمة
4،122

منطقة عمان
كلية عمون الفندقية

تدريس اربع طالب في مدرسة عمون الفندقية

1،822

محمية الموجب

تزويد المحمية بخاليا شمسية النتاج الكهرباء

6،222

بحجم توفير الطاقة الكلي من فاتورة الموقع

حوالي %12
مبرة ام الحسين

مؤسسة إرث االردن

تزويد المبرة بمشروع ألطاقة الشمسية وبلغت

1،976

بناء ثالث مواقع على الواقع االفتراضي

1،962

نسبة الوفر % 322

 (Virtual Realityجبل نيبو ،موقع

المغطس و كهف /كنيسة النبي لوط)
رواق االردن للثقافة والفنون -
اوركست ار وجوقة البلقاء:

تأثيث وتجهيز مقهى ثقافي في نفس الموقع في 6،622

شارع الخضر ليصبح مشروعا مد ار للدخل
ويغطى جزءا من مصاريف التشغيل

دعم مسابقات

قامت الجمعية بدعم عدد من الفاعليات
الرياضية في عدد من المدارس

دعم محاضرات

دورات فنية وثقافية متنوعة

وقد تكلفت الجمعية بما مجموعة  311،423دينار ككلفة اجمالية لكافة المشاريع التي قامت بها
خالل العام .1237
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نشاطات خدمة المجتمع المحلي لعام : 1237
كما قامت فنادق المجموعة بالعديد من المبادرات خالل العام

* -التبرع بغسيل ما وزنة  322كغم من المالبس كل شهر لصالح الهيئة الخيرية االردنية
الهاشمية وقد تطلب العمل  642ساعة بقيمة  1،122دينار
* -التبرع باثاث قديم لدى الفندق والقيام بصيانتة والتبرع بة لصالح جمعية اجنحة االمل للتبرع بة
للفقراء بكلفة 1،222

* -تقديم وجبات طعام لاليتام واالرامل في منطقة الكفرين االغوار خالل شهر رمضان المبارك
* -تم تقديم ما مجموعة  32،222وجبة طعام خالل شهر رمضان المبارك لجمعية مطبخ العائلة
بالتعاون مع عدد من الفنادق في منطقة عمان

* -التطوع بصيانة عدد من المنازل في االغوار بالتعاون مع جمعية الكفرين التطوعية

* -تم استضافه  62طفل من االجئين السوريين الضاءة شجرة عيد الميالد و تقديم الهدايا لهم
تم استضافة مجموعة بسمة التابعة لمركز الحسين للسرطان لالحتفال بهم بعيد االم

* -تم استضافة  62سيدة من مرضى مركز الحسن للسرطان لوجبة غداء في مطعم الفندق
* -تم استضافة  31طبيب من الواليات المتحدة الجراء عمليات جراحية ومعالجات طبية في مخـيم
الزعتري
* -التبرع ب  74وحدة دم من عدد من موظفي الفندق لصالح بنك الدم االردني
* -تدريب  1طلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في مطبخ الفندق

واما النشاطات المتعلقة بالبيئة :
* -فندق الشـركة مـن اوائـل الفنـادق التـي اسـتعملت الطاقـة الشمسـية لتسـخين الميـاة فـي الفنـدق منـذ
العام 1234
* -قام ــت الش ــركة بانش ــاء اول محط ــة خاص ــة ف ــي االردن والمنطق ــة النت ــاج الكهرب ــاء م ــن الخالي ــا
الشمسية وقد بدء انتاج الكهرباء منذ 1237/1/3
* -قام  62من موظفي الفندق بتنظيم شاطى السوية البحر الميت
* -قام  92من موظفي الفندق بتطيم حفلة تنظيف غابة غمدان
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تقريرحوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 1237

بعد ان اطلع مجلس االدارة على تعليمات هيئة االوراق المالية بخصوص تطبيق احكام تعليمات
الحوكمة لسنة  1237الصادرة استنادا الحكام المادتين ( /31ن) و ( /339ب) من قانون االوراق
المالية رقم ( )39لسنة  1237ومتطلباتها .

قرر مجلس االدارة بجلستة المنعقدة بتاريخ  1239/3/13اتخاذ كافة االجراءات الضرورية لتطبيق
هذة التعليمات مثل اعادة تشكيل اللجان وانتخاب بقية اللجان والتاكيد على علم اعضاء اللجان بما

هو مطلوب منهم مع التاكيد على اجراء االجتماعات الالزمة لذلك وتقديم تقاريرها الى مجلس
االدارة التخاذ االجراءات الالزمة حسب الق اررات الصادرة عنها .
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ب:اسماء اعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما اذا كان العضو
تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

اسم عضو مجلس االدارة

المنصب

الصفة

م نديم يوسف عيسى المعشر

رئيس مجلس االدارة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

عماد يوسف عيسى المعشر

نائب رئيس مجلس االدارة

غير مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير
مستقل
شركة البنك االهلي االردني

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

شركة عبد الحي المجالي وشريكة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

مستقل
مستقل

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

شركة الرجاء لالستثمار

مستقل
شركة مصانع االجواخ االردنية

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير

شركة مركز المستثمر االردني

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير

مستقل
مستقل

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير

الشركة العربية لالستثمار

مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

مستقل
بسام فرح سليمان معايعة

المدير العام

عضو مجلس ادارة تنفيذي وغير
مستقل
عضو مجلس غير تنفيذي و مستقل

ZI& IME

خرج من مجلس االدارة

بانتخابات1237/4/33
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ج:اسماء ممثلي أعضاء مجلس االدارة االعتباريين خالل السنة وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي
او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

اسم ممثل عضو مجلس االدارة

الجهة االعتبارية

الصفة

محمد موسى داود

شركة البنك االهلي االردني

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

شركة مصانع االجواخ االردنية

عبد الحي عطا اهلل جعفر المجالي

شركة عبد الحي المجالي وشريكة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

يوسف نبيل يوسف المعشر

شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و

ابراهيم نبيل يوسف المعشر

شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

باسم جميل عيسى المعشر

شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

اسامة نقوال اسبير المدانات

شركة مركز المستثمر االردني

عبد العظيم بن عبد اهلل بن سويدان

الشركة العربية لالستثمار

شاكر نديم يوسف المعشر

شركة رانكو لالستثمارات المتعددة

قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

صالح رجائي صالح المعشر

شركة الرجاء لالستثمار

عالء الدين رياض سامي

ZI& IME

مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير
مستقل
مستقل
مستقل
حتى 1237/31/31
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و
مستقل

من 1237/31/31
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و
مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير
مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير
مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي وغير
مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و
مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي و
مستقل
عضو مجلس االدارة غير تنفيذي و
مستقل

خرج من مجلس االدارة
بانتخابات1237/4/33

د  :المناصب التنفيذية في الشركة واسماء االشخاص الذين يشغلونها
المنصب

االسم
بسام فرح سليمان معايعة

المدير العام

وائل حزبون عيسى حزبون

المدير المالي
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عضويات مجالس االدارة التي يشغلها ممثل اعضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة العامة
اسم العضو
محمد موسى داود

عضويات الشركات المساهمة العامة
*عضو مجلس الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

ممثل البنك االهلي االردني
سمير عودة اهلل دخل اهلل علمات

ممثل شركة مصانع االجواخ االردنية
قسطندي فؤاد قسطندي يغنم

*عضو مجلس إدارة شركة مصانع االجواخ االردنية
*عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
*عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة

ممثل شركة الزي لصناعة االلبسة الجاخزة
عبد الحي عطاهلل جعفر المجالي

ممثل شركة عبد الحي المجالي وشريكة
اسامة نقوال اسبير المدانات

ممثل شركة مركز المستثمر االردني
شاكر نديم يوسف المعشر

ممثل شركة رانكو لالستثمارات المتعددة
صالح رجائي صالح المعشر

*عضو مجلس إدارة شركة النقليات السياحية االردنية
* عضو مجلس ادارة شركة اجادة لالستثمارات المالية
*عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجاس إدارة شركة التامين العربية االردن
*عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية
*عضو مجلس إدارة شركة الزي لصناعة االلبسة الجاهزة
*عضو مجلس إدارة شركة مصانع االجواخ االردنية

ممثل شركة الرجاء لالستثمار

*عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق واالسواق التجارية

باسم جميل عيسى المعشر

*رئيس مجلس إدارة الشركة المتصدرة لالعمال والمشاريع

ممثل شركة سهيل جميل المعشر واخوانة

*نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للوساطة واالسواق المالية
*عضو مجلس إدارة شركة مصانع االجواخ االردنية

*عضو مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية

عبد العظيم بن عبد اهلل بن سويدان
ممثل الشركة العربية لالستثمار
يوسف نبيل يوسف المعشر

ممثل شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات
ابراهيم نبيل يوسف المعشر

ممثل شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات

* ال يوجد اى عضويات مجالس ادارة لدى اى من الشركات
المساهمة العامة االردنية
تم خروجة من مجلس االدارة كممثل لشركة النبيل للتجارة وادارة
االستثمارات بتاريخ 1237/31/31
تم اضافتة كممثل لشركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات في مجلس
االدارة اعتبا ار من تاريخ 1237/31/31

و  :اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة  :وائل حزبون عيسى حزبون
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ثم قرر مجلس االدارة اعادة تشكيل اللجان حسب تعليمات حوكمة الشركات واللجان الداخلية الخاصة
بالشركة بتاريخ  1238/3/13لتصبح كالتالي :

رئيس اللجنة السادة شركة البنك االهلي االردني ويمثلها

لجنة التدقيق

السيد محمد موسى داود
غير تنفيذي و مستقل
شركة مصانع االجواخ االردنية ويمثلها السيد سمير عودة
هللا علمات غير تنفيذي وغير مستقل
شركة سهيل جميل المعشر واخوانة ويمثلها السيد باسم
جميل المعشر – غير تنفيذي ومستقل
رئيس اللجنة شركة سهيل جميل المعشر واخوانة ويمثلها

لجنة الترشيحات والمكافات

السيد باسم جميل المعشر
غير تنفيذي ومستقل
شركة البنك االهلي االردني ويمثلها السيد محمد موسى
داود غير تنفيذي ومستقل
شركة رانكو لالستثمارات المتعددة ويمثلها السيد شاكر نديم
المعشر غير تنفيذي وغير مستقل
رئيس اللجنة شركة عبد الحي المجالي وشريكة ويمثلها

لجنة الحوكمة

لجنة ادارة المخاطر

لجنة المتابعة

السيد عبد الحي عطاهلل المجالي
غير تنفيذي ومستقل
شركة الرجاء لالستثمار ويمثلها السيد صالح رجائي
المعشر غير تنفيذي ومستقل
الشركة العربية لالستثمار ويمثلها السيد عبد العظيم بن عبد
هللا بن سويدان غير تنفيذي وغير مستقل
رئيس اللجنة شركة الزي لصناعة الاللبسة الجاهزة
ويمثلها السيد قسطندي فؤاد يغنم غير تنفيذي ومستقل
شركة النبيل للتجارة وادارة االستثمارات ويمثلها السيد
ابراهيم نبيل المعشر غير تنفيذي ومستقل
شركة مركز المستثمر االردني ويمثلها السيد اسامة نقوال
مدانات غير تنفيذي وغير مستقل
رئيس اللجنة السيد نديم يوسف المعشر
السيد عماد يوسف المعشر
السيد بسام فرح معايعة
شركة مصانع االجواخ االردنية ويمثلها السيد سمير عودة
هللا علمات
شركة مركز المستثمر االردني ويمثلها السيد اسامة نقوال
مدانات
شركة رانكو لالستثمارات المتعددة ويمثلها السيد شاكر نديم
المعشر

43

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
م .ﻧدﯾم ﯾوﺳف اﻟﻣﻌﺷر
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الشركة العربية الدولية للفنادق
املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول ٢٠١٧
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الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
 31كانون األول 2017

الموجودات
موجودات غير متداولة -
ممتلكات ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في شركات حليفة
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

إيضاحات

2017
دينـ ــار

2016
دينـ ــار

6
7
8
9
10

563ر003ر14
516ر096ر6
379ر113ر51
000ر500ر1

565ر606ر11
347ر312ر2
036ر584ر6
392ر284ر52
-

موجودات متداولة -
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
نقد وودائع قصيرة األجل

458ر713ر72

340ر787ر72

12
13

354ر452
803ر800
962ر394ر6

709ر577
048ر756
340ر488ر2

119ر648ر7

097ر822ر3

577ر361ر80

437ر609ر76

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية-
رأس المال المدفوع
عالوة اإلصدار
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة  /من استثمارات
في شركات حليفة
أرباح مدورة

000ر000ر32
693ر644ر3
000ر000ر8
000ر000ر14
(318ر104ر)2

000ر000ر32
693ر644ر3
000ر000ر8
000ر000ر14
(681ر532ر)1

(716ر)782
957ر975ر3

(556ر)294
249ر299ر5

مجموع حقوق الملكية

616ر733ر58

705ر116ر61

527ر813ر6
000ر000ر10

570ر030ر8
-

527ر813ر16

570ر030ر8

444ر862ر1
790ر889
200ر062ر2

579ر886
324ر900ر3
082ر039ر1
177ر636ر1

434ر814ر4

162ر462ر7

مجموع المطلوبات

961ر627ر21

732ر492ر15

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

577ر361ر80

437ر609ر76

14
14
14
14
8

المطلوبات غير المتداولة-
قروض طويلة األجل
اسناد القرض

16
11

المطلوبات المتداولة -
بنوك دائنة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
ذمم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

16
17

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  29جزءا من هذه القوائم المالية
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الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة األرباح والخسائر
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

إيضاحات
إيرادات تشغيل فندق عمان ماريوت
تكاليف تشغيل فندق عمان ماريوت

6

استهالك ممتلكات ومعدات
الربح التشغيلي للفندق

9

حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
إيرادات الفوائد
تكاليف تمويل
إيرادات أخرى
استهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف إدارية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

18
6
19

الربح قبل ضريبة الدخل
20

ضريبة الدخل للسنة
ربح السنة

2017
دينـ ــار
223ر077ر11
(771ر068ر)8

249ر498ر12
(699ر129ر)9

652ر873ر1

629ر225ر2

282ر722
749ر139
(780ر)791
412ر375
(859ر)7
(070ر)866
(000ر)65

888ر891ر1
231ر7
(698ر)459
576ر419
(063ر)37
(178ر)773
(000ر)65

386ر380ر1

385ر209ر3

(678ر)143

(657ر)277

708ر236ر1

728ر931ر2

(800ر134ر)1

فلس /دين ــار
22

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

039ر0

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  29جزءا من هذه القوائم المالية
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2016
دينـ ــار

(921ر142ر)1

فلس /دين ــار
092ر0

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

إيضاحات
ربح السنة

2017
دين ــار
708ر236ر1

2016
دين ــار
728ر931ر2

يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى التي اليتم تصنيفها
إلى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة
صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة
حصة الشركة من صافي التغير احتياطي القيمة العادلة

من استثمارات في شركات حليفة

مجموع الدخل الشامل للسنة

8

(637ر)571

(336ر)308

9

(160ر)488

(836ر)320

911ر176

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  29جزءا من هذه القوائم المالية

55

556ر302ر2
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الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

- 2017

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
دينـ ــار

رأس المـال
المدفوع

دينـ ــار

احتياطي
اختي ــاري
دينـ ــار

احتياطي
اجب ــاري
دينـ ــار

عـالوة
إصــدار
دينـ ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017

احتياطي القيمة
العادلة

000ر000ر32

دينـ ــار

693ر644ر3

حصة الشركة من
احتياطي القيمة
العادلة /
من استثمارات
في شركات حليفة

000ر000ر8

دينـ ــار
000ر000ر14

أربـاح مدورة*

(681ر532ر)1

الرصيد كما في  31كانون األول 2017
- 2017

كما في أول كانون الثاني 2017
الرصيد
- 2016

دينـ ــار
249ر299ر5

رأس -المـال
المدفوع
000ر000ر32
دينـ ــار
000ر000ر32

الرصيدموز
أرباح
عةفي  31كانون األول 2017
كما

الرصيد كما في  31كانون األول 2016
- 2016

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2016

المجمــوع

705ر116ر61

ـالوة
ع-
إصــدار
693ر644ر3
دينـ ــار
693ر644ر3

000ر -
000ر32
000ر -
000ر32
000ر000ر32
000ر000ر32

التحويالت

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

-

-

000ر000ر32

-

-

693ر644ر3

-

-

-

000ر000ر8

-

-

(000ر000ر)2

000ر000ر14

(336ر)-308

(681ر532ر)1

302ر2
احتياطي القيمة 556ر
)320السالب من728ر931ر2
يمثل صافي (836ر
الذير)308
 31كانون األول  2017-و(336
يحظر الشامل للسنة
مجموع الدخل
وحصة
العادلة
الرصيد
المدورة كما في
التصرف بمبلغ 034ر887ر 2دينار -من األرباح
*
أرباح موزعة
حليفة.
ات في شركات
الشركة من احتياطي القيمة العادلة من استثمار

التحويالت

الشامل )15
الدخل(إيضاح
مجموعموزعة
أرباح
للسنة

مجموع
للسنة الثاني 2016
الشاملكانون
الدخلفي أول
الرصيد كما

أرباح موزعة (إيضاح )15

مجموع الدخل الشامل للسنة

احتياطي
اجب ــاري
000ر000ر8
دينـ ــار
000ر000ر8

693ر -
644ر3
693ر -
644ر3
693ر644ر3
693ر644ر3

-

احتياطي
اختي ــاري
000ر000ر14
دينـ ــار
000ر000ر14

000ر -
000ر8
000ر -
000ر8
000ر000ر8
000ر000ر8

-

احتياطي القيمة
العادلة
(318ر104ر)2
دينـ ــار
(681ر532ر)1

000ر -
000ر16
000ر -
000ر14
(000ر000ر)2
000ر000ر14
000ر000ر16

-

حصة الشركة من
(556ر294
احتياطي)القيمة
(160ر)488
العادلة /
استثمارات
من -
في شركات حليفة
(716ر)782
دينـ ــار
(556ر)294
345ر571
(637
)224ر)1
(318ر-104ر)2
(681ر532ر)1
(345ر224ر)1

-

708ر236ر1
(000ر560ر)2
أربـاح مدورة*
957ر975ر3
دينـ ــار
249ر299ر5
)488
(160
280ر26

280ر26

-

-

(637ر)571

911ر176
(000ر560ر)2
المجمــوع
616ر733ر58
دينـ ــار
705ر116ر61
(836ر -
)320
(716ر -
)782
(556ر)294

-

-

(556ر)294

927ر1
521ر236
708
2

560رر)22
000رر931
(728
975رر)32
957رر560
(000
000ر000ر2
249ر299ر5
521ر927ر2

(000ر560ر)2

000ر000ر2

249ر299ر5

149ر176
911
374ر61

560رر)22
000رر302
(556
733رر)2
616رر560
(000
58
705ر116ر61
149ر374ر61

(000ر560ر)2

-

705ر116ر61

* يحظر التصرف بمبلغ 034ر887ر 2دينار من األرباح المدورة كما في  31كانون األول  2017والذي يمثل صافي الرصيد السالب من احتياطي القيمة العادلة وحصة
الشركة من احتياطي القيمة العادلة من استثمارات في شركات حليفة.

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  1الى رقم  29جزءا من هذه القوائم المالية

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
إيضاح
األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل ضريبة الدخل

2017
دين ــار

2016
دين ــار

386ر380ر1

385ر209ر3

تعديالت على:
إستهالك ممتلكات ومعدات
خسائر بيع ممتلكات ومعدات
تكاليف تمويل
إيرادات فوائد بنكية
حصة الشركة من أرباح شركات حليفة
عوائد توزيعات أرباح
تغيرات رأس المال العامل:
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
ضريبة دخل مدفوعة

659ر142ر1
780ر791
(749ر)139
(282ر)722
(342ر)369

984ر179ر1
372ر14
698ر459
(231ر)7
(888ر891ر)1
(576ر)391

355ر125
(755ر)44
(292ر)149
051ر531
(706ر)248

064ر126
409ر222
(549ر)153
890ر118
(337ر)265

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

105ر297ر2

221ر621ر2

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
توزيعات أرباح شركات حليفة
فوائد مقبوضة
عوائد توزيعات أرباح مقبوضة
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

(942ر101ر)1
(117ر)84
135ر405ر1
749ر139
342ر369
(368ر)125
(000ر500ر)1
(201ر)897

(367ر931ر)1
(156ر)1
770ر068ر1
231ر7
576ر391
(493ر814ر)1
(439ر279ر)2

األنشطة التمويلية
ارباح موزعة
تسديدات قروض
قروض مقبوضة
اسناد القرض
تكاليف تمويل مدفوعة
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من األنشطة التمويلية

(000ر560ر)2
(923ر254ر)3
000ر000ر10
(780ر)791
297ر393ر3

(000ر560ر)2
(404ر954ر)2
729ر798ر3
(698ر)459
(373ر175ر)2

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

201ر793ر4
761ر601ر1

(591ر833ر)1
352ر435ر3

962ر394ر6

761ر601ر1
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الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2017
()1

عـــام

سجلت الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") كشركة مساهمة عامة خالل عام  1975برأسمال
000ر000ر 3دينار تمت زيادته خالل األعوام ليصبح 000ر000ر 32دينار بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.
تمتلك الشركة فندق عمان ماريوت والذي تم افتتاحه خالل عام  ،1982وتديره مؤسسة ماريوت العالمية بموجب اتفاقية إدارة موقعة
خالل عام  1976والتي تم تعديلها عدة مرات خالل األعوام والتي كان آخرها خالل عام  2014ويسري مفعول هذه االتفاقية حتى
عام .2041
تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ،...............وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.
()2

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

()3

التغييرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31
كانون األول  ،2016باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية بدًأ من  1كانون الثاني :2017
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )7قائمة التدفقات النقدية" -اإلفصاحات
تشمل التعديالت المحدودة ما تعلق بإضافة بعض االيضاحات حول المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية والتي تشمل التغيرات
النقدية وغير النقدية (مثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية) .لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية
للشركة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )12ضريبة الدخل" :االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الخسائر
غير المعترف بها
تشمل التعديالت المحدودة ما تعلق بقانون ضريبة الدخل واذا ما كان يقيد مصادر الربح الضريبي والتي يمكن االستفادة منها
لتخفيض الفروقات الزمنية المؤقتة عند عكسها .باإلضافة إلى بعض التعديالت المحدودة االخرى ،لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه
التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2017
()4

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبي ة يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات
وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن
اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات
متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف
تلك المخصصات.

()5

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .ال يتم استهالك األراضي.
يحسب االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة باستخدام طريقة القسط الثابت وبنسب سنوية كالتالي:
٪
مبنى الفندق ،التجديدات والتحسينات
أثاث ،مفروشات وتجهيزات
آالت ومعدات
سيارات
نظام مكافحة الحريــق

20 – 2
12 - 8
20 - 6
15
4

يتم مراجعة قيم الممتلكات والمعدات من حيث االنخفاض في قيمتها عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم
إمكانية استرداد القيمة الدفترية .يتم إعادة إدراج الموجودات بالقيمة القابلة لالسترداد في الحاالت التي تكون القيمة الدفترية أعلى من
القيمة القابلة لالسترداد.
يــتم احتســاب النفقــات المتكبــدة الســتبدال أي مــن مكونــات الممتلكــات والمعــدات كبنــد منفصــل ويــتم رســملته ،كمــا يــتم شــطب المبــالغ
الدفتريــة ألي جــزء مســتبدل .يــتم رســملة النفقــات األخــرى الالحقــة فقــط عنــد زيــادة المنــافع االقتصــادية المســتقبلية المتعلقــة بالممتلكــات
والمعدات .يتم اثبات جميع النفقات األخرى في قائمة األرباح والخسائر كمصروف.
مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن تكاليف اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرة األخرى.

-2-

59
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغير
في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود
الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك
في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى االرباح والخسائر المدورة
وليس من خالل قائمة الدخل.
 ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني. يتم تسجيل االرباح الموزعة في قائمة الدخل.موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة الشركة وفقاً لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل

بالدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

يتـم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة  /الخصم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة،
قيدًا على أو لحس ــاب الفائدة ،وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي الى عدم امكانية استرداد االصل او جزء
منه ،ويتم قيد اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.

يمثل مبلغ التدني في قيمة هذه الموجودات الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
استثمارات في شركات حليفة

الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس الشركة فيها تأثي اًر فعـاال علـى القـ اررات المتعلقـة بالسياسـات الماليـة والتشـغيلية (وال تسـيطر
الشركة عليها) والتي تمتلك الشركة نسبة تتراوح بين  ٪20الـى  ٪50من حقوق التصويت ،وتظهر االسـتثمارات فـي الشـركات الحليفـة وفقـاً
لطريقة حقوق الملكية.
يــتم اســتبعاد االي ـرادات والمصــروفات الناتجــة عــن المعــامالت فيمــا بــين الشــركة والشــركات الحليفــة وحســب نســبة مســاهمة الشــركة فــي هــذه
الشركات.
ذمم مدينة
تظهـر الــذمم المدينــة بمبلــغ الفــاتورة األصــلي مخصـوما منهــا المبــالغ المقــدر عــدم تحصــيلها .يـتم عمــل تقــدير للــذمم المشــكوك فــي تحصــيلها
عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل أو جزء منه غير محتمل .تشطب الذمم عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها.
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مخزون
يتم تسعير المخزون بسعر الكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح او صافي القيمة البيعية ايهما اقل.
النقد وما في حكمه
لغرض قائمة التدفقات النقدية  ،فإن النقد وما في حكمه يشمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل والتي
لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل مخصوماً منها البنوك الدائنة.
القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم
المالية كما يتم اإلفصاح عنها في (إيضاح .)5
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لنقل إلتزام في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
بناء على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو نقل اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات
يتم قياس القيمة العادلة ً
والمطلوبات.
في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات.
تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
تقيس المنشأة القيمة العادلة للموجودات أو اإللتزام باستخدام اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير
الموجودات أو اإللتزام على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه مصلحتهم اإلقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة المشاركون في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل
استخدام الموجودات بأفضل استخدام له أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل استخدام له.
تقوم الشركة باست خدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام
المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
تقوم الشركة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
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إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة أو تم
وبناء على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
شطبها باستخدام المستويات التالية للقيمة العادلة،
ً
المستوى األول:
المستوى الثاني:
المستوى الثالث:

األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
تقنيات أخرى حيث تكون على المدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو
غير مباشر.
تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في
السوق يمكن مالحظتها.

قروض وبنوك دائنة
يتم تسجيل القروض والبنوك الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة ويعاد تقييمها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق ،وأن تسديد االلتزامات محتمل
ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات إعمال أخرى.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة
بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.
إن نشاط الشركة يتكون من ثالثة قطاعات اقتصادية تتمثل في إيرادات ومصاريف فندق ماريوت عمان واستثمارات في موجودات
مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات في شركات حليفة.
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم إثبات إيرادات المبيعات عندما تنتقل مخاطر ومنافع الملكية جوهريًا إلى المشتري وعند التمكن من قياس اإليرادات بشكل يمكن
االعتماد عليه ،ويتم إثبات إيراد الخدمات عند تقديم الخدمة للعمالء.
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم اثبات حصة الشركة من ارباح االستثمارات في شركات حليفة بطريقة حقوق الملكية وعند اعالن الشركات الحليفة لنتائج اعمالها.
يتم إثبات اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ اإلستحقاق.
يتم االعتراف بالمصاريف وفقًا لمبدأ اإلستحقاق.
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العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة ،بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت .كما يعاد تحويـل
الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسـعار الصـرف السـائدة فـي تـاريخ قائمـة المركـز المـالي إلـى
الدينار األردني .تؤخذ الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل.
ضريبة الدخل
تقــوم الشــركة بأخــذ مخصــص لضـريبة الــدخل وفقـًا لقــانون ضـريبة الــدخل رقــم ( )34لســنة  ،2014ووفقـًا لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم
( )12حيــث يــنص هــذا المعيــار علــى تســجيل الض ـريبة المؤجلــة الناتجــة عــن الفــرق مــا بــين القيمــة المحاســبية والض ـريبية للموجــودات
والمطلوبات.
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة
في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السـنة الماليـة وانمـا فـي
سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً او بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
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ممتلكات ومعدات

دين ــار

دين ــار

مبنى الفندق
التجديـدات
والتحسينات

دين ــار

أثاث ،مفروشات
وتجهيزات

دين ــار

آالت ومعدات

دين ــار

سيـارات

168ر094ر2
168ر094ر2

168ر094ر2

دين ــار

624ر459ر5

008ر117ر1
160ر977
168ر094ر2
-

نظام مكافحة
الحريــق

269ر326ر16
578ر32
844ر411
691ر770ر16
778ر979ر10
289ر331
067ر311ر11

491ر346ر5

دين ــار

929ر075ر8
278ر50
703ر425
910ر551ر8
372ر413ر6
331ر409
703ر822ر6
207ر729ر1

352ر311ر16
917ر14
269ر326ر16
624ر651ر10
154ر328
778ر979ر10

مشاريـع
تحت التنفيذ*

088ر563ر6
879ر317
462ر198
429ر079ر7
687ر161ر5
169ر374
856ر535ر5
573ر543ر1

504ر096ر8
127ر45
(702ر)65
929ر075ر8
484ر059ر6
218ر405
(330ر)51
372ر413ر6
557ر662ر1

دين ــار
550ر409
550ر409
873ر263
750ر27
623ر291
927ر117

410ر823ر5
585ر124
093ر615
088ر563ر6
085ر758ر4
602ر403
687ر161ر5
401ر401ر1

مشروع الطاقة

462ر418
462ر418

423

550ر278
000ر131
550ر409
273ر235
600ر28
873ر263
677ر145

دين ــار
728ر955
207ر701
(009ر036ر)1
926ر620
919ر417
120
039ر418

462ر418
462ر418
509ر403
410ر14
543

المجم ــوع

194ر843ر34
942ر101ر1
715ر437ر715 2ر437ر2
715ر437ر851 2ر382ر38
926ر620

243ر932
578ر638
(093ر)615
728ر955
-

919ر417

168ر094ر2

-

-

728ر955

-

629ر236ر23
659ر142ر1
288ر379ر24
715ر437ر563 2ر003ر14

529ر977ر32
367ر931ر1
(702ر)65
194ر843ر34
975ر107ر22
984ر179ر1
(330ر)51

-

أ ارضـي
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()6

-2017

الكلفــة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017
إضافات
تحويالت
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ إيضاح ()7
الرصيد كما في  31كانون األول 2017

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017
استهالك السنة

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2017

-2016
الكلفــة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2016
إضافات
تحويالت
استبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2016

استبعادات

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2016
استهالك السنة

الرصيد كما في  31كانون األول 2016

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون األول 2016

629ر236ر23
565ر606ر11

بلغت مجموع الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل 014ر254ر 9دينار كما في  31كانون األول 450 :2016( 2017ر380ر.)8
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()7

مشاريع تحت التنفيذ

يشمل هذا البند كلفة إنشاء مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية ،تم استكمال كافة هذه األعمال في الربع األخير من عام  2017وقد تم
تحويلها بالكامل الى الممتلكات والمعدات ،فيما يلي الحركة على مشاريع تحت التنفيذ:
2017
دين ــار
347ر312ر2
368ر125
(715ر437ر)2

الرصيد كما في أول كانون الثاني
اضافات
تحويالت الى ممتلكات ومعدات
الرصيد كما في  31كانون األول

() 8

-

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

استثمارات في أسهم شركات – مدرجة
استثمارات في أسهم شركات – غير مدرجة*

2016
دين ــار
854ر497
493ر814ر1
347ر312ر2

2017
دين ــار

2016
دين ــار

516ر919ر5
000ر177

036ر407ر6
000ر177

516ر096ر6

036ر584ر6

* تظهر أسهم الشركات غير المدرجة بالكلفة حيث يتعذر عملياً حسب أري ادارة الشركة من قياس القيمة العادلة لها بموثوقية.
فيما يلي ملخص الحركة على احتياطي القيمة العادلة:

الرصيد كما في أول كانون الثاني
التغير في القيمة العادلة
الرصيد كما في  31كانون األول

2017
دين ــار

2016
دين ــار

(681ر532ر)1
(637ر)571

(345ر224ر)1
(336ر)308

(318ر104ر)2
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()9

استثمارات في شركات حليفة

شركة األعمال السياحية *
الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية *
شركة استوديو التصاميم الداخلية
شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية
شركة مركز المستثمر األردني
العربية الدولية العقارية

*

نسبة الملكية
2016
2017
٪
٪
516ر35
72ر25
25
93ر30
34ر49
35ر42

51ر34
62ر26
25
93ر30
34ر49
35ر42

2017
دينـ ــار

القيمـ ـ ــة

2016
دينـ ــار

954ر877ر17
797ر087ر14
714ر66
688ر873ر2
657ر693ر14
569ر513ر1

105ر274ر17
980ر281ر15
638ر74
487ر898ر2
180ر242ر15
002ر513ر1

379ر113ر51

392ر284ر52

قامــت الشــركة ببيــع 346ر 389ســهم فــي الشــركة الدوليــة للفنــادق واألس ـواق التجاريــة وش ـراء 812ر 419ســهم مــن اســهم شــركة
األعمال السياحية وفق اتفاقية تبادل اسهم الموقعـة مـع البنـك األهلـي األردنـي (شـركة ذات عالقـة) بتـاريخ  24أيـار  2017بقيمـة
اجمالية 298ر 537دينار ولم ينتج عن العملية أي ربح او خسارة.

فيما يلي ملخص لنشاطات الشركات الحليفة:
نشــاط الشركـ ـ ـ ــة

الشرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الشركة المالكة لفندق ماريوت البحر الميت
وفندق ماريوت البتراء
الشركة المالكة لفندق شيراتون عمان
أعمال الديكور والتصاميم الخاصة بالفنادق
الشركة المالكة لمشروع ماريوت العقبة
االستثمار في األسهم والشركات
اإلستثمار في األراضي والعقارات

شركة األعمال السياحية المساهمة الخاصة
الشركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية المساهمة العامة
شركة استوديو التصاميم الداخلية محدودة المسؤولية
شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية المساهمة الخاصة
شركة مركز المستثمر االردني المساهمة الخاصة
العربية الدولية العقارية المساهمة الخاصة
فيما يلي ملخص الحركة على االستثمارات في الشركات الحليفة:

2017
دين ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
أرباح موزعة
حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة
حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة من االستثمارات في شركات حليفة
بيع أسهم مستثمرة في شركة حليفة
شراء أسهم في شركة حليفة

-9-

66

392ر284ر52
(135ر405ر)1
282ر722
(160ر)488
298ر537
(298ر)537

379ر113ر51

2016
دين ــار
110ر782ر51
(770ر068ر)1
888ر891ر1
(836ر)320
-

392ر284ر52
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– 2017

االستثمار في الشركات الحليفة

الشركة الدولية
للفنادق واألسواق
التجارية
دين ــار

شركة األعمال
السياحية
دين ــار

شركة مركز
المستثمر األردني
دين ــار

شركة استديو
التصاميم الداخلية
محدودة المسؤولية
دين ــار

شركة الشواطئ
للفنادق والمنتجعات
السياحية المساهمة
الخاصة

العربية الدولية
العقارية
دين ــار

دين ــار

الموجودات المتداولة

933ر276ر1

482ر523ر6

448ر154ر1

463ر39

445ر124

215ر91

الموجودات غير المتداولة

437ر248ر62

096ر893ر54

276ر999ر32

706ر336

803ر103ر14

598ر482ر3

(149ر538ر)6

(183ر646ر)4

(129ر712ر)6

(832ر)102

(305ر)1

(530ر)2

-

-

المطلوبات المتداولة

-

المطلوبات غير المتداولة

(077ر878ر)2

-

-

حقوق الملكية

221ر987ر56

318ر892ر53

595ر441ر27

337ر273

943ر226ر14

283ر571ر3

نسبة ملكية الشركة ٪

72ر25

516ر35

342ر49

25

926ر30

353ر42

قيمة االستثمار

797ر087ر14

954ر877ر17

657ر693ر14

714ر66

688ر873ر2

569ر513ر1

اإليرادات

464ر547ر3

024ر577ر14

126ر465ر1

931ر47

326ر5

235ر2

المصاريف اإلدارية

(023ر213ر)2

(271ر717ر)13

(121ر)388

(226ر)79

(514ر)85

تكاليف التمويل

(715ر)44

(150ر)152

(462ر)570

()413

الربح قبل الضريبة

726ر289ر1

603ر707

543ر506

(708ر)31

مصروف ضريبة الدخل

اإليرادت

-

()901

(188ر)80

334ر1

(945ر)257

(298ر)34

-

الربح للسنة

782ر031ر1

305ر673

542ر506

(708ر)31

(188ر)80

334ر1

حصة الشركة من ربح السنة

374ر265

131ر239

938ر249

(927ر)7

(799ر)24

565

-

-

-

– 2016

االستثمار في الشركات الحليفة
الموجودات المتداولة

737ر956ر7

749ر936ر4

595ر905ر9

329ر347

226ر403

347ر90

الموجودات غير المتداولة

226ر398ر59

168ر825ر55

861ر371ر27

973ر41

939ر939ر13

599ر482ر3

المطلوبات المتداولة

(232ر124ر)5

(324ر052ر)4

(948ر612ر)8

(933ر)93

(600ر)1

(992ر)2

المطلوبات غير المتداولة

(927ر748ر)2

(226ر915ر)2

-

-

-

-

حقوق الملكية

804ر481ر59

367ر794ر53

508ر664ر28

369ر295

565ر341ر14

954ر569ر3

نسبة ملكية الشركة ٪

622ر26

516ر34

342ر49

25

926ر30

353ر42

قيمة االستثمار

980ر281ر15

105ر274ر17

180ر242ر15

638ر74

487ر898ر2

002ر513ر1

اإليرادات

817ر494ر17

528ر083ر14

544ر741ر1

399ر713

767ر16

271ر2

المصاريف اإلدارية

(891ر506ر)11

(525ر833ر)13

(539ر)502

(315ر)644

(150ر)75

(444ر)3

تكاليف التمويل

(175ر)124

(924ر)79

(817ر)382

(500ر)1

()13

-

الربح قبل الضريبة

751ر863ر5

079ر170

188ر856

584ر67

(396ر)58

(173ر)1

مصروف ضريبة الدخل

اإليرادت

(918ر)543

(000ر)10

-

(655ر)1

الربح للسنة

833ر319ر5

079ر160

188ر856

929ر65

(396ر)58

(173ر)1

حصة الشركة من ربح السنة

246ر416ر1

253ر55

462ر422

482ر16

(060ر)18

()496
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()10

موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

بشرء  15سند من اسناد قرض البنك
قامت الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  12تشرين األول  2017ا
األهلي األردني (شركة شقيقة) وبسعر فائدة متغير بحيث تكون الفائدة بداية كل فترة تساوي سعر فائدة إعادة الخصم لدى البنك المركزي
األردني مضافاً اليها هامش  ٪2بحيث بلغت عند االصدار 75ر ٪6تدفع الفائدة بشكل نصف سنوي ،يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ
 12تشرين األول .2023

()11

اسناد القرض

قامت الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  22كانون الثاني  2017بإصدار اسناد قرض عن طريق البنك
األهلي بواقع 000ر 10سند حيث بلغت القيمة االسمية للسند الواحد 000ر 1دينار وبقيمة اجمالية 000ر000ر 10دينار لمدة خمس
سنوات وبسعر فائدة ثابت مقداره 5ر ٪5تدفع الفائدة بشكل نصف سنوي ،يستحق االسناد بدفعة واحدة بتاريخ  22كانون الثاني .2022

()12

ذمم وأرصدة مدينة اخرى

ذمم تجارية
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

2017
دين ــار

2016
دين ــار

819ر466
(652ر)37

510ر517
(384ر)40

167ر429
218ر75
418ر296

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى

803ر800

126ر477
448ر83
474ر195

048ر756

بلغ إجمالي قيمة الذمم المشكوك في تحصيلها 652ر 37دينار كما في  31كانون األول 384 :2016( 2017ر 40دينار).
فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

2017
دين ــار

2016
دين ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
ديون معدومة

384ر40
(732ر)2

007ر45
(623ر)4

الرصيد كما في  31كانون األول

652ر37

384ر40
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فيما يلي جدول أعمار الذمم التجارية غير المشكوك في تحصيلها كما في  31كانون األول:
30- 1
يوم
دين ــار
909ر300
944ر325

2017
2016

60 – 31
يوم
دين ــار
667ر81
597ر90

ذمم غير مشكوك في تحصيلها
120 – 91
90 – 61
يوم
يوم
دين ــار
دين ــار
351ر15
291ر36

128ر9
221ر5

150-121
يوم
دين ــار
829ر3
654

 151يوم
فأكثر
دين ــار
283ر18
419ر18

المجموع
دين ــار
167ر429
126ر477

تقوم إدارة الشركة بتحديد الذمم المشكوك في تحصيلها بشكل تفصيلي علـى مسـتوى أرصـدة العمـالء وتقـوم أيضـًا ببنـاء مخصـص عـام بنـاءًا
على أعمار الذمم.
فــي تقــدير إدارة الشــركة فإنــه مــن المتوقــع تحصــيل الــذمم غيــر المشــكوك فــي تحصــيلها بالكامــل .ال تقــوم الشــركة بالحصــول علــى ضــمانات
مقابل هذه الذمم ،وبالتالي فهي غير مضمونة.
()13

النقد ما في حكمه

2017
دين ــار

ودائع قصيرة األجل*
النقد لدى البنوك وفي الصندوق
ينزل :بنوك دائنة

2016
دين ــار

280ر617ر3
682ر777ر2

340ر488ر2

962ر394ر6

340ر488ر2

962ر394ر6

761ر601ر1

-

579ر886

* تمثل الودائع قصـيرة األجـل ودائـع لـدى البنـوك المحليـة بالـدينار األردنـي تسـتحق خـالل فتـرة ال تتجـاوز الثالثـة أشـهر بمعـدل فائـدة تتـراوح
بين 75ر ٪3و .٪4
()14

حقوق الملكيـة

رأس المال
يبلغ راس مال الشركة المصرح به والمدفوع 000ر000ر 32دينار أردنـي مقسـم الـى 000ر000ر 32سـهم بقيمـة اسـمية دينـار للسـهم كمـا
في  31كانون االول .2017
عالوة اإلصدار
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب المبالغ المقبوضة والناتجة عن الفرق بين سعر اإلصدار والقيمة االسمية للسهم.
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إحتياطي إجباري
يمثل رصيد هذا الحساب ما تم تحويلـه مـن صـافي األربـاح السـنوية قبـل ضـريبة الـدخل خـالل السـنوات بنسـبة  ٪10وهـو غيـر قابـل للتوزيـع
على المساهمين .يمكن للشركة ايقاف هذا التحويل السنوي اذا بلغ االحتياطي االجباري ربع رأسمال الشركة .استناداً الى ذلك فقـد قـررت الشـركة
خالل عام  2017عدم تحويل أي مبالغ اضافية الى االحتياطي االجباري.
إحتياطي اختياري
يمثل رصيد هذا الحساب ما تم تحويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  ٪20كحـد اعلـى وذلـك وفقـا لقـرار مجلـس ادارة
الشركة ،وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
()15

األرباح الموزعة والمقترح توزيعها

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد في  31آذار  2017على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ما نسبته  ٪8من رأسمال الشركة
كأرباح نقدية على المساهمين والذي يمثل 000ر560ر 2دينار كما في  31كانون االول 000 :2016)2017ر560ر.)2
سيقوم مجلس اإلدارة بالتوصية الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي سيعقد في  24نيسان  2018بتوزيع ما نسبته 5ر ٪6من
رأس المال كأرباح نقدية عالى المساهمين والذي يمثل 000ر080ر 2دينار وذلك عن نتائج أعمال .2017
()16

قروض

تم تصنيف هذه القروض حسب تاريخ استحقاقها كما يلي:
2017
أقسـاط القروض
قروض طويلة
طويلة األجل
االجـل
تستحق خالل عام
دين ـ ــار
دين ـ ــار
البنك
البنك
البنك
البنك

األهلي
األهلي
األهلي
األهلي

األردني– دوالر()1
األردني– دوالر()2
األردني– دينار()3
األردني– دوالر()4

المجم ــوع
2017
دين ـ ــار

2016
دين ـ ــار

000ر418ر1
444ر444
-

000ر127ر2
936ر646ر2
591ر039ر2
-

000ر545ر3
936ر646ر2
035ر484ر2
-

000ر963ر4
936ر646ر2
769ر458ر2
189ر862ر1

444ر862ر1

527ر813ر6

971ر675ر8

894ر930ر11

البنك األهلي األردني -دوالر ()1
يمثل هذا البند رصيد قرض البنك األهلي األردني بمبلغ 000ر000ر 10دوالر امريكي (000ر090ر )7دينار أردني حيث قامت
الشركة بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ  6آب  ،2015ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فائدة 10ر،٪4
على ان يسدد القرض على  10اقساط نصف سنوية متساوية ،هذا واستحق القسط االول بتاريخ  30ايلول  2015على ان يتم تسديد
الفوائد كل  6أشهر.
للفنادق)2المساهمة العامة المحدودة
العربية
الدولية دوالر (
األردني-
الشركةاألهلي
البنك
إيضاحات حول القوائم المالية
2017
31
قرض البنك األهلي األردني بمبلغ 000ر200ر 4دوالر امريكي (800ر977ر )2دينار أردني حيث قامت الشركة
األولرصيد
كانونالبند
يمثل هذا
بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ  15نيسان  ،2015ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر فائدة  ،٪4على ان
القسط االول بتاريخ  30ايلول  2016على ان يتم تسديد الفوائد كل 6
يسدد القرض على  18قسط نصف سنوية متساوية ،هذا واستحق- 13 -
أشهر ،تم إعادة جدولة القرض بحيث تم تأجيل تواريخ استحقاق أقساط سنتي  2017و 2018الى سنتي  2025و.2026
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البنك األهلي األردني -دينار ()3
قامت الشركة بتاريخ  4تشرين الثاني  2015بالتوقيع على اتفاقية قرض مع البنك األهلي األردني حيث منحت الشركة بموجبها قرض
طاقة بسقف 000ر000ر 4دينار أردني بسعر فائدة  ٪4سنوياً على أساس الرصيد اليومي المستغل .يسددالقرض بموجب  18قسط
نصف سنوي حيث استحق القسط األول بتاريخ  1تشرين الثاني  ،2016ويستحق القسط األخير بتاريخ  1أيار  2025بلغ رصيد القرض
035ر484ر 2ديناركما في  31كانون األول .2017
البنك األهلي األردني -دوالر ()4
يمثل هذا البند رصيد قرض متجدد من البنك األهلي األردني بسقف يبلغ 000ر000ر 3دوالر امريكي (000ر127ر )2دينار أردني
حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي االردني بتاريخ  8أيار  ،2016ان هذا القرض صادر بكفالة الشركة وبمعدل سعر
فائدة االقراض في اسواق لندن مضافاً اليه 5ر ٪1على ان ال يقل سعر الفائدة عن 1ر ،٪4تم تسديد القرض كامالً خالل عام .2017
 إن مبلغ الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض هي كما يلي:السنة
2018
2019
2020
2021
2026-2022

دينار
625ر531ر1
310ر193ر2
310ر484ر1
311ر775
415ر691ر2
971ر675ر8

()17

مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

أمانات مساهمين وأرباح غير موزعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف مستحقة
مخصص ضريبة دخل (إيضاح )20
أرصدة دائنة أخرى
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2017
دين ــار

2016
دين ــار

501ر431
000ر65
027ر886
661ر182
011ر497

832ر413
000ر65
559ر622
689ر287
097ر247

200ر062ر2

177ر636ر1
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()18

إيرادات أخرى

عوائد توزيعات ارباح
أخرى

()19

مصاريف إدارية

رواتب وأجور ومنافع أخرى
ضمان اجتماعي
سفر وتنقالت أعضاء من اإلدارة
مصاريف مكتب رئيس مجلس اإلدارة
مصاريف تأمين
رسوم حكومية
تبرعات
إيجارات
أتعاب مهنية
دعاية واعالن
مصاريف سيارات
مصاريف بنكية
مسقفات ومعارف
قرطاسية ومطبوعات
خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
مصاريف ضيافة
أخرى

()20

2017
دين ــار

2016
دين ــار

342ر369
070ر6

576ر391
000ر28

412ر375

576ر419

2017
دين ــار

2016
دين ــار

397ر361
820ر12
487ر100
098ر7
213ر69
985ر63
800ر75
350ر19
283ر27
379ر22
749ر11
394ر14
724ر45
957ر10
335ر14
099ر9

477ر372
025ر12
962ر91
757ر9
705ر70
653ر34
600ر25
350ر19
435ر10
790ر6
880ر11
737ر25
724ر45
726ر11
372ر14
493ر2
492ر7

070ر866

178ر773

ضريبة الدخل

تم احتساب ضريبة الـدخل للسـنوات المنتهيـة فـي  31كـانون األول  2017و 31كـانون األول  2016وفقـاً لقـانون ضـريبة الـدخل رقـم ()34
لسنة .2014
توصلت الشركة العربية الدولية للفنادق الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام .2015
قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن عام  2016ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعته حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.
كمــا هــو مبــين فــي إيضــاح ( )21هنالــك مطالبــات ض ـريبية مــن دائ ـرة ض ـريبة الــدخل والمبيعــات ،حيــث تــم بيانهــا فــي ايضــاح االلت ازمــات
المحتملة على الشركة.
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أ-

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

2017
دين ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
ضريبة دخل السنة
ضريبة الدخل المدفوعة
الرصيد كما في  31كانون األول

2016
دين ــار

689ر287
678ر143
(706ر)248

369ر275
657ر277
(337ر)265

661ر182

689ر287

ال تقوم الشركة بتسجيل الضرائب المؤجلة لعدم وجود أثر جوهري لها على القوائم المالية حسب تقدير اإلدارة.
ب-

ملخص تسوية الربح المحاسبي على الربح الضريبي:
2017
دين ــار

الربح المحاسبي
ارباح غير خاضعة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيًا
الربح الضريبي
ضريبة الدخل الفعلية المستحقة
نسبة الضريبة الدخل القانونية
نسبة ضريبة الدخل الفعلية
()21

386ر380ر1
(637ر100ر)1
643ر438
392ر718
678ر143
٪20
4ر٪10

2016
دين ــار
385ر209ر3
(464ر283ر)2
365ر462
286ر388ر1
657ر277
٪20
7ر٪8

التزامات محتملة

قامت دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة الدولية لإلستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية المساهمة العامة
المحدودة (المندمجة في الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة) لعام  1995و  1996وقدرت ضريبة الدخل المستحقة
بمبلغ 154ر 231دينار و 001ر 130دينار على التوالي ،وقامت الشركة بإستئناف القرار لدى المحكمة وما زالت القضية منظورة أمام
محكمة التمييز كما أن الشركة الدولية لالستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية لم تتوصل الى مخالصة ضريبية مع دائرة ضريبة الدخل
لألعوام  1996و 1998و 1999حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.
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()22

حصة السهم من ربح السنة العائد على مساهمي الشركة

ربح السنة العائد على مساهمي الشركة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية السنة (سهم)

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

2017

2016

708ر236ر1
000ر000ر32

728ر931ر2
000ر000ر32

فلس /دين ــار

فلس /دين ــار

039ر0

092ر0

إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة العائد على مساهمي الشركة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.
()23

الجهات ذات العالقة

تشمل الجهات ذات العالقة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات التي يكون فيها مالكين رئيسيين والشركات الحليفة .يتم
اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بالتعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.
أرصدة جهات ذات عالقة التي تتضمنها قائمة المركز المالي هي كما يلي:
2017
دين ــار

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة:

2016
دين ــار

ودائع لدى البنك األهلي األردني
حسابات جارية تحت الطلب لدى البنك األهلي األردني
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (إيضاح )10

280ر617ر3
182ر756ر2
000ر500ر1

840ر466ر2
-

ذمة الشريك في شركة استوديو التصاميم الداخلية – ضمن بند ذمم وأرصدة مدينة اخرى
فندق ماريوت البتراء – ضمن بند ذمم وأرصدة مدينة اخرى
فندق ماريوت البحر الميت – ضمن بند ذمم وأرصدة مدينة اخرى

299ر30
560ر14
359ر30
218ر75

299ر36
428ر12
721ر34
448ر83

2017
دين ــار

مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة:

2016
دين ــار

قروض ممنوحة من البنك األهلي األردني
حساب جاري مدين لدى البنك األهلي األردني
أسناد قرض (إيضاح )11

971ر675ر8
000ر750ر7

894ر930ر11
579ر886
-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
شركة مصانع األجواخ األردنية المساهمة العامة
شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة
البنك األهلي األردني

2017
دين ــار
966ر852ر2
704ر40
906ر702ر1

2016
دين ــار
181ر362ر3
384ر47
764ر578ر1
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة التي تتضمنها قائمة الدخل هي كما يلي:

2017
دين ــار
280ر117
952ر303
469ر22
(947ر)403
(500ر)390

إيرادات فوائد الودائع – البنك األهلي األردني
عوائد توزيعات أرباح من استثمارات في شركة مساهمة
ايراد فوائد موجودات مالية بالتكلفة المطفاة
رواتب ومكافآت وبدالت اإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة
تكاليف تمويل -البنك األهلي األردني

2016
دين ــار
231ر7
(911ر)393
(698ر)459

قامــت الشــركة ببيــع 346ر 389ســهم فــي الشــركة الدوليــة للفنــادق واألس ـواق التجاريــة وش ـراء 812ر 419ســهم مــن اســهم شــركة األعمــال
السياحية وفق اتفاقية تبادل اسهم الموقعة مع البنك األهلي األردني (شركة ذات عالقة) بتاريخ  24أيار  2017بقيمـة اجماليـة 298ر537
دينار ولم ينتج عن العملية أي ربح او خسارة.
()24

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائـدة مثـل الودائـع لـدى البنـوك والقـروض ،كمـا ال يوجـد أيـة
مخاطر على فائدة أسعار إسناد القرض كونها فائدة ثابتة.
تتمثــل حساســية قائمــة الــدخل بــأثر التغي ـرات المفترضــة الممكنــة بأســعار الفوائــد علــى ربــح الشــركة لســنة واحــدة ،ويــتم احتســابها بنــاءاً علــى
الموجودات والمطلوبات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول.
يوضــح الجــدول التــالي حساســية قائمــة الــدخل للتغي ـرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي  31كــانون األول ،مــع بقــاء جميــع
المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
- 2017

الزيادة بسعر
الفائدة
نقطة مئوية

العمل ــة

100
100

دينار أردني
دوالر أمريكي

النقص بسعر
الفائدة
نقطة مئوية

العمل ــة

100
100

دينار أردني
دوالر أمريكي
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األثر على ربح
السنة
دين ــار
332ر26
(916ر)61
األثر على ربح
السنة
دين ــار
(332ر)26
916ر61
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إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2017

-2016

الزيادة بسعر
الفائدة
نقطة مئوية

العمل ــة

100
100

دينار أردني
دوالر أمريكي

النقص بسعر
الفائدة
نقطة مئوية

العمل ــة

100
100

دينار أردني
دوالر أمريكي

األثر على ربح
السنة
دين ــار
(588ر)24
(721ر)94
األثر على ربح
السنة
دين ــار
588ر24
721ر94

مخاطر التغير بأسعار األسهم
يوضح الجدول التالي حساسية احتياطي القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار األسهم ،مع بقاء جميع المتغيرات
األخرى المؤثرة ثابتة:
-2017

التغير في
المؤشر
()٪

المؤشر
بورصة عمان
-2016
المؤشر
بورصة عمان

األثر على
حقوق الملكية
دينـ ــار

5
()5

826ر304
(826ر)304

التغير في
المؤشر
()٪

األثر على
حقوق الملكية
دينـ ــار

5
()5

352ر320
(352ر)320

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة.
وترى الشركة بأنها ليست معرضـة بدرجـة كبيـرة لمخـاطر االئتمـان حيـث تقـوم بوضـع سـقف ائتمـاني للعمـالء مـع مراقبـة الـذمم القائمـة بشـكل
مستمر .كما تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
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مخاطر السيولة
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبـات الماليـة (غيـر مخصـومة) كمـا فـي  31كـانون األول علـى أسـاس الفتـرة المتبقيـة لالسـتحقاق التعاقـدي
وأسعار الفائدة السوقية الحالية:
من سنة حتى 5
من  3شهور
أقل من 3
المجموع
سنوات
إلى  12شهر
شهور
دينــار
دينــار
دينــار
دينــار
 31كانون األول 2017
أسناد القرض
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
قروض

990ر951ر2
090ر716

000ر550
565ر186ر1

000ر650ر11
068ر086ر7

000ر200ر12
990ر951ر2
723ر988ر8

المجموع

080ر668ر3

565ر736ر1

068ر736ر18

713ر140ر24

 31كانون األول 2016
بنوك دائنة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
قروض

202ر903
259ر675ر2
988ر793ر2

304ر444ر1

435ر726ر8

202ر903
259ر675ر2
727ر964ر12

المجموع

449ر372ر6

304ر444ر1

435ر726ر8

188ر543ر16

مخاطر العمالت
إن معظــم تعــامالت الشــركة هــي بالــدينار األردنــي والــدوالر األمريكــي .إن ســعر صــرف الــدينار مربــوط بســعر ثابــت مــع الــدوالر األمريكــي
( 1/41دوالر لكل دينار) ،وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية.
()25

القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة والموجودات المالية وبعض األرصدة المدينة األخرى .تتكون
المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تستخدم المجموعة الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.
المستوى الثاني :تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير
مباشر من معلومات السوق.
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المستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق
يمكن مالحظتها.
الجدول التالي يبين تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وحسب الترتيب الهرمي المذكور أعاله:
المستوى األول
دينـ ــار

- 2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

516ر919ر5

- 2016
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

036ر407ر6

()26

المستوى الثاني
دينـ ــار
-

-

المستوى الثالث
دينـ ــار

000ر177

000ر177

المجموع
دينـ ــار

516ر096ر6

036ر584ر6

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس المال بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم
حقوق الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت
على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطي اإلجباري واالختياري وعالوة اإلصدار
واحتياطي القيمة العادلة وحصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة من استثمارات في شركات حليفة والبالغ مجموعها 616ر733ر58
دينار كما في  31كانون األول  2017مقابل 705ر116ر 61دينار كما في  31كانون األول .2016
()27

تعهدات والتزامات محتملة

قضايــا -
إن الشركة مدعى عليها في عدد من القضايا بمبلغ 593ر 28دينار تتمثل في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها (593 :2016ر28
دينار).
ان الشركة مدعية في عدد من القضايا بمبلغ 459ر 29دينار تمثل في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها.
مصاريف رأسمالية -

2017
دين ــار
-

مشاريع تحت التنفيذ
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()28

معلومـات القطاعـات

قطاع األعمال يمثل الشرك ة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك
المتعلقة بقطاعات إعمال أخرى.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
عمل في بيئات اقتصادية .فيما يلي ملخص ألعمال القطاعات:
قطاع الفنادق
 31كانون األول -2017

االيرادات

نتائج األعمال -

الربح قبل ضريبة الدخل

ضريبة الدخل
ربح الفترة

دين ـ ــار

استثمارات في
شركات حليفة
دين ـ ــار

استثمارات في
موجودات مالية
دين ـ ــار

المجموع
دين ـ ــار

573ر200ر11

282ر722

811ر391

666ر314ر12

293ر266

282ر722

811ر391

386ر380ر1

(097ر)89

(114ر)36

(467ر)18

(678ر)143

196ر177

168ر686

344ر373

708ر236ر1

معلومات القطاعات األخرى
المصاريف الرأسمالية

310ر227ر1

-

-

310ر227ر1

اإلستهالكات

659ر142ر1

-

-

659ر142ر1

 31كانون األول -2016
اإليرادات

480ر533ر12

888ر891ر1

576ر391

944ر816ر14

الربح قبل ضريبة الدخل

921ر925

888ر891ر1

576ر391

385ر209ر3

449ر838ر1

997ر371

نتائج األعمال-
ضريبة الدخل

(639ر)204

282ر721

ربح الفترة
معلومات القطاعات األخرى
المصاريف الرأسمالية

860ر745ر3
984ر179ر1

اإلستهالكات

(439ر)53

-

(579ر)19

-

(657ر)277

728ر931ر2
860ر745ر3
984ر179ر1

الموجودات والمطلوبات-

 31كانون األول

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

-2017

 31كانون األول -2016

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

682ر651ر21

379ر113ر51

961ر627ر21

-

009ر741ر17

392ر284ر52

732ر492ر15

-
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()29

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه ،وستقوم الشركة بتطبيق
هذه التعديالت
ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:
ً
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية
خالل شهر تموز من العام  ،2014قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من معيار التقارير المالية الدولي رقم 9
(األدوات المالية) والذي سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  39المالية (األدوات المالية :االعتراف والقياس) وجميع االصدارات
السابقة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  .9يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم  9جميع جوانب المحاسبة الثالثة المتعلقة باألدوات
المالية :التصنيف والقياس والتدني في القيمة ومحاسبة التحوط .قامت الشركة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم
 9الصادر خالل عام  .2009وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في  1كانون الثاني .2011
ابتداء من  1كانون الثاني  2018مع السماح
ان النسخة الجديدة من معيار التقارير المالية الدولي رقم  9تطبق على الفترات السنوية
ً
بالتطبيق المبكر .يطبق المعيار بأثر رجعي باستثناء محاسبة التحوط وتضمن المعيار رقم  9اعفاء الشركات من تعديل أرقام المقارنة.
ستقوم الشركة بتطبيق معيار الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار ولن تقوم الشركة بتعديل ارقام المقارنة.
التصنيف والقياس
أ)
ال تتوقع الشركة وجود تأثير جوهري على المركز المالي أو حقوق الملكية ناتج عن تطبيق متطلبات التصنيف والقياس لمعيار التقارير
ابتداء من  1كانون الثاني 2018
المالية الدولي رقم  .9تتوقع الشركة استم اررية استخدام التكلفة المطفأة واستخدام التصنيف الجديد
ً
لتصنيف جزء من محفظة أدوات الدين باستخدام القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ان القروض والذمم المدينة المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،تتمثل بالدفعات من اصل الدين والفائدة .قامت الشركة بتحليل
خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات المالية وتوصل الى انها تتفق مع مواصفات قياس الكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  .9ولذلك فإن إعادة تصنيف هذه األدوات غير مطلوب.
التدني في القيمة
ب)
يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم  9من الشركة تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين والقروض والذمم
المدينة ،إما على فترة  12شهر او على كامل عمر القرض .ستقوم الشركة بتطبيق االسلوب المبسط وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة
على جميع الذمم المدينة .في تقدير الشركة ،أن المخصصات اإلضافية التي يجب تسجيلها والناتجة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة
لذممها المدينة ال تختلف بشكل جوهري مقارنة مع المتطلبات الحالية.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء
يبين معيار رقم ( ) 15المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت
التي تدخل في عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم ()17
االيجارات.
ال من المعايير والتفسيرات التالية:
يحل هذا المعيار بد ً
-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود االنشاء
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18االيراد
تفسير لجنة معايير التقارير ( )13برامج والء العمالء
تفسير لجنة معايير التقارير ( )15اتفاقيات انشاء العقارات
تفسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل االصول من العمالء
التفسير ( )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
قامت الشركة خالل عام  2017بعمل دراسة لتقييم أثر معيار التقارير المالية الدولي رقم  . 15ان هذه الدراسة قائمة على األرقام الحالية
المتوفرة والتي من الممكن ان تكون معرضة للتغيير بسبب احتمال توفر معلومات جديدة عندما تقوم الشركة بتطبيق المعيار في عام
 ،2018حيث
ال تتوقع الش ركة وجود تأثير جوهري على المركز المالي أو حقوق الملكية ناتج عن تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم
.15
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته
الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( )28فيما يتعلق بفقدان السيطرة على
الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى شركة حليفة أو مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه
يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة  -وفقًا لمعيار التقارير
الدولية ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة  .في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو
تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في
الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.
تعديالت على معيار التقارير المالية رقم (– )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( -)2الدفع على أساس األسهم -بحيث تشمل هذه
التعديالت ثالثة أمور رئيسية :تأثير شروط االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد ،وتصنيف معاملة الدفع
على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم
التي تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية.
يجب تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود االيجار" خالل كانون الثاني  2016الذي
يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( ) 16مشابه بشكل جوهري للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم
( .) 17وفقا لذلك ،المؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية ،بحيث يقوم بمعالجة
هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.
يتطلب معيار أعداد التقارير المالية الدولية رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف باألصول وااللتزامات لجميع عقود االيجار التي
تزيد مدتها عن  12شهر ،اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل والمتمثل في
االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير
المالية الدولية ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة
وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية
المشاركة .ان االطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- )40تحويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديالت متى يجب على الشركة تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى او من بند
االستثمارات العقارية.
تنص التع ديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية (او في حال لم تعد متطلبات
التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام .إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في
االستخدام.
يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت
مع ضرورة اإلفصاح عن التطبيق المبكر.
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تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( – )4تطبيق معيار التقارير المالية رقم (" )9االدوات المالية" مع معيار التقارير المالية رقم
(" )4عقود التأمين"
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في أيلول  2016بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم ( )4لمعالجة األمور التي قد تنتج
من اختالف تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الجديد لعقود التأمين رقم (.)17
تقدم التعديالت خيارين بديلين للمنشآت التي تصدر عقود خاضعة لمعيار التقارير المالية رقم ( :)4استثناء مؤقت من تطبيق معيار
التقارير المالية رقم ( )9للسنوات التي تبدأ قبل  1كانون الثاني  2021كحد اقصى ،او السماح للمنشأة التي تطبق معيار التقارير المالية
رقم ( ) 9بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة الناتجة عن هذه الموجودات المالية خالل الفترة من األرباح والخسائر الى الدخـل الشامل كما لو
أن المنشأة طبقت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39على هذه الموجودات المالية.
تفسير رقم ( - )22لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة
يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل (أو
جزء منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة
باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.
يمكن للمنشآت تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي أو مستقبلي.
يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر لهذا التفسير مع ضرورة اإلفصاح
عنه.
تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار
المحاسبة الدولي ( . )12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي ( )12وال تتضمن
متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل
معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.
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