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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة
ﺣﻀﺮات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻜﺮام
يسرني وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي الثاني والعشرون
لمؤسستكم والذي يتضمن قائمة المركز المالي كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٨وكل من قوائم الدخل،
والدخل الشامل ،والتغيرات في حقوق المساھمين ،والتدفقات النقدية للسنة المنتھية بذلك التاريخ،
باإلضافة إلى اإليضاحات حول البيانات المالية ونتائج أعمال الشركة وإنجازاتھا التي تحققت خالل
عام .٢٠١٨
أظھرت األرقام واإلحصائيات المتعلقة بعام  ٢٠١٨نمواً بالمقارنة مع عام ،٢٠١٧حيث ارتفع الدخل
السياحي إلى حوالي ٣,٨٤٧مليار دينار في عام  ٢٠١٨مقارنة بـ  ٣,٢٩٤مليار دينار عام ، ٢٠١٧
بإرتفاع نسبته حوالي  ،%١٦,٨وھذا اإلرتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة لزيادة عدد السياح الكلي
القادمين للمملكة بنسبة  %٢٠,٩بالمقارنة مع عام  ٢٠١٧فقد ارتفع عدد سياح المبيت خالل العام
 ٢٠١٨بنسبة %١٢,٧مقارنة بالعام الماضي ،وعدد سياح المبيت من الدول اآلسيوية إرتفع بنسبة
 ،% ٩,٣٥ومن الدول األوروبية إرتفع بنسبة  ،%١٩,٦٥وسياح الدول العربية إرتفع بنسبة
 ،%١٤,٠٩والــدول اإلفريقية إرتفع بنسبة ، %١١,٧٨والــدول األمريكية إرتـفع بنسـبـة ،%١٣,٨٦
ودول الخليج العربي إرتفع بنسبة . %١٩,٣٢
ان الزيادة في اعداد السياح لم يكن في العاصمة عمان بل كان للمناطق السياحية خارج العاصمة
ولفنادق ذات تصنيف اقل من فندقنا.
كما أن مؤشرات أداء القطاع عكست حالة اإلستقرار التي تتمتع بھا المملكة رغم وجودھا في منطقة
تشھد العديد من األحداث والتطورات السياسية واألمنية غير المستقرة .وقد بلغ مجموع عدد زوار
األردن خالل عام  ٢٠١٨حوالي  ٥,١مليون زائر مقابل  ٤,٦مليون زائر خالل عام  ،٢٠١٧بارتفاع
نسبته ،% ١٢,١٦حيث بلغ عدد سياح المبيت خالل عام  ٢٠١٨حوالي  ٤,٣٣مليون سائح مقارنة بـ
 ٣,٨٤مليون سائح عام  ،٢٠١٧و عدد سياح اليوم الواحد بلغ  ٧٨٧,٦الف سائح مقارنة بـ ٧٢١,٦
ألف سائح عام  ،٢٠١٧إضافة إلى اإلرتفاع في أعداد المجموعات السياحية بنسبة  ،%٤,٥٨وبلغ
معدل إقامة السائح خالل العام الحالي  ٤,٧يوم مقابل  ٤,٤يوم لعام .٢٠١٧
وعلى الرغم من تحسن األرقام الرسمية لقطاع السياحة خالل عام  ،٢٠١٨إلى أنه لم ينعكس ذلك
إيجابيا ً على نتائج الفنادق في المملكة ،وذلك لطبيعة ونوعية الزيادة في عدد السياح ،والمنافسة الشديدة
بين الفنادق بسبب زيادة العرض ونتيجة إفتتاح فنادق جديدة خاصة في العاصمة عمان.
أما بالنسبة لشركة البحر المتوسط لإلستثمارات السياحية فقد أظھرت الميزانية العامة للشركة في
نھاية عام  ٢٠١٨إنخفاضا ً طفيفا ً بنسبة  ، %٢حيث بلغ مجموع الموجودات  ٥٣,٧٥٨مليون دينار
في نھاية عام  ،٢٠١٨مقابل مبلغ  ٥٤,٩٥٤مليون دينار في نھاية عام  ،٢٠١٧وبلغ مجموع حقوق
المساھمين  ٥١,٠١٣مليون دينار في نھاية عام  ٢٠١٨مقابل  ٥١,٩٩٢مليون دينار في نھاية عام
.٢٠١٧
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ھذا وقد حققت الشركة إيرادات تشغيل لفندقھا الفورسيزنز مبلغ  ١٧,٦١٩مليون دينار في عام ٢٠١٨
مقارنة مع  ١٩,١٣٨مليون دينار في عام  ٢٠١٧بانخفاض نسبته  ، %٧,٩في حين أن نسبة إشغال
الفندق في عام  ٢٠١٨بلغت  %٥٢,٠٧مقارنة مع  %٥٩,٢٣في عام ) ٢٠١٧بينما بلغ معدل
األشغال  %٤٧,٩لفنادق الخمس نجوم األخرى في عمان ( ،وحافظ على معدل سعر الغرفة بمبلغ
 ١٨٨,٨٢دينار عام  ٢٠١٨مقارنة مع  ١٩٠,٦٨دينار عام ) ،٢٠١٧بينما بلغ المعدل  ١٠٧,٢٦دينار
لفنادق الخمس نجوم األخرى في عمان( ،على الرغم من المنافسة الشديدة نتيجة لفتح عدة فنادق خمس
نجوم في عمان خالل العامين الماضيين ،أما بالنسبة إليرادات الطعام والشراب  ،فقد حافظ الفندق
على مكان الصدارة بين الفنادق خمس نجوم في عمان .
وقد تم تصنيف الفندق من قبل )  ( Travel and Leisureمن أفضل مائة فندق في العالم ،وحاز
على المركز الثالث كأفضل فندق في الشرق األوسط وإفريقيا ،والمرتبة األولى من بين الفنادق في
األردن من حيث الخدمة والتميز ،كما حصل على جائزة التميز لثمانية أعوام من  ٢٠١١ولغاية
 ،٢٠١٨إضافة إلى جائزة أفضل فندق لرجال األعمال في الشرق األوسط لعام  ،٢٠١٦وكذلك صنف
المطعم الجديد للفندق  La Capitaleالذي تم افتتاحه نھاية عام  ٢٠١٦كأفضل مطعم في األردن من
قبل .Pinnacle Awards
ھذا وسوف تستكمل الشركة تنفيذ مشروع إعادة تأھيل لمعظم غرف ومرافق الفندق خالل عام ٢٠١٩
وذلك للمحافظة على مكانته كأفضل فندق في األردن.
وقد حقق الفندق أرباحا ً تشغيلية بلغت  ٤,٥٤٨مليون دينار أردني ،مقارنة مع  ٥,٩٤٤مليون دينار
أردني عام  ٢٠١٧بإنخفاض نسبته  ،%٢٣وبلغ صافي أرباح الشركة لعام  ٢٠١٨قبل الضريبة
 ٢,٠٤٠مليون دينار مقابل  ٣,٤٨٦مليون دينار عام  ٢٠١٧بإنخفاض نسبته.%٤١
كما بلغت األرباح الصافية بعد الضريبة  ١,٦٠٩مليون دينار مقارنة مع  ٢,٧٨٦مليون دينار عام
 ٢٠١٧بإنخفاض نسبته.%٤٢و بالرغم من ان ھنالك امكانية للفندق بتوزيع ارباح إال ان مجلس
االدارة إرتأى الى التوصية بعدم توزيع ارباح ھذا العام ،لإلحتفاظ بسيولة عالية لتمويل مشروع
تحديث الفندق المنوي البدء به في الربع األول من عام . ٢٠١٩
وختاما اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتقدير بالنيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة إلى جميع
المساھمين على ثقتھم المستمرة بالشركة ،كما أود أن أتوجه بالشكر أيضا ً إلى جميع موظفي الشركة
والفندق على جھودھم التي بذلوھا في سبيل تحقيق ھذه النتائج الجيدة رغم الظروف اإلقتصادية
الصعبة التي شھدناھا العام الماضي.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس اإلدارة
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إقرار من مجلس اإلدارة
• لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة لشركة البحر المتوسط لإلستثمارات السياحية
المساھمة العامة المحدودة بإطالع وتأكيد مجلس اإلدارة من أنھا قد أعدت وفقا ً
لمعايير المحاسبة الدولية ،وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة
تتفق مع القوائم المالية المرفقة.
• بعد اإلطالع على البيانات المالية للسنة المنتھية في  ٢٠١٨/١٢/٣١وحسب علمه
واعتقاده فإن المجلس يؤكد بأنه ال توجد أية أمور جوھرية قد تؤثر على
استمرارية الشركة خالل السنة المالية .٢٠١٩
• اقرار بصحة ودقّة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة قي التقرير.
• إن لدى الشركة نظام رقابة داخلي كفء يشمل إجراءات تدقيق داخلي فعالة لحماية
الموجودات ولتنفيذ المعامالت وفقا ً للصالحيات الموضوعة ،وإن القيود
والسجالت المحاسبية كافية ومتكاملة ويمكن اإلعتماد عليھا لغرض إعداد البيانات
المالية للشركة.
• إن القوائم المالية المرفقة مدققة من السادة ديلويت اند توش )الشرق األوسط( –
األردن.
عبدالقادر عبدﷲ القاضي
رئيس مجلس اإلدارة
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ھاني عبدالقادر القاضي

محمد حسان النجار

عضو مجلس اإلدارة المفوض

المدير المالي
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شركة البحر المتوسط لإلستثمارات السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – االردن
القوائم المالية للسنة المنتهية في
 31كانون االول 2018
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟ�ﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة(
ﻋﻤﺎن – ا�ردن
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن ا�ول ٢٠١٨

ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
تقرير مدقق الحسابات المستقل
قائمــــة
قائمة المركز المالي

أ

قائمة الدخل

ب

قائمة الدخل الشامل

ج

قائمة التغيرات في حقوق المساھمين

د

قائمة التدفقات النقدية

ھـ
صفحـــة

ايضاحات حول القوائم المالية

٥٤ – ٢٦
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قائمــــــــــة (أ)
شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – األردن
قائمة المركز المالي

الموجودات

موجودات غير متداولة :
الممتلكات والمعدات – بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
مجموع موجودات غير متداولة
موجودات متداولة :
بضاعة
ارصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة  -بالصافي
نقد في الصندوق ولدى البنك
مجموع موجودات متداولة
مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين :
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي اجباري
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة :
ذمم دائنة
المطلوب لطرف ذو عالقة
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
عضو مجلس االدارة المفوض

إيضاح

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــون االول
2017
2018
دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار

4
5

47.486.402
447.002
47.933.404

47.425.475
560.957
47.986.432

6
7
8
9

400.739
251.892
687.163
4.484.423
5.824.217
53.757.621

243.596
226.677
451.130
6.046.027
6.967.430
54.953.862

10
10
11

45.000.000
63.624
4.500.107
30.668
1.418.448
51.012.847

45.000.000
63.624
4.296.128
144.623
2.488.059
51.992.434

13
24
14
15

831.614
244.731
1.261.671
406.758
2.744.774
53.757.621

837.724
228.421
1.249.154
646.129
2.961.428
54.953.862

رئيس مجلس االدارة

إن اإليضاحات من ( )1الى ( )28المرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية
وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق .
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قائمــــــــــة (ب)
شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – األردن
قائمة الدخل

ايرادات تشغيل فندق الفورسيزنز
ينزل  :نفقات تشغيل فندق الفورسيزنز
مصاريف ادارية وعمومية  -فندق الفور سيزنز
أرباح تشغيل الفندق
ايرادات أخرى
مصاريف ادارية وعمومية  -الشركة المالكة
استهالك الممتلكات والمعدات
مصاريف أخرى
ربح السنة قبل ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
ضريبة الدخل
ربح السنة  -قائمة (ج) و(د)
حصة السهم من ربح السنة األساسي والمخفض

عضو مجلس االدارة المفوض

للسنة المنتهية في  31كانون االول
2017
2018
إيضاح
دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار
19.137.980
17.618.869 16
()3.569.763( )3.251.901
)9.624.499( )9.818.510( 17
5.943.718
4.548.458
290.596
180.368 18
()127.223
)130.294( 19
4
()1.535.083( )1.644.211
()1.086.389
)914.529( 20
3.485.619
2.039.792
()700.000
)430.424( 15
2.785.619
1.609.368
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دينار  /سهم
0/036

رئيس مجلس االدارة

إن اإليضاحات من ( )1الى ( )28المرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية
وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق .
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دينار  /سهم
0/062
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قائمــــــــــة (ج)
شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – األردن
قائمة الدخل الشامل

الربح للسنة  -قائمة (ب)
بنود الدخل الشامل :
صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل للسنة  -قائمة (د)

للسنة المنتهية في  31كانون االول
2017
2018
دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
2.785.619
1.609.368
()113.955
1.495.413

()53.752
2.731.867

إن اإليضاحات من ( )1الى ( )28المرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية
وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق .
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*

12

12

45.000.000
45.000.000

45.000.000
45.000.000

63.624
63.624

63.624
63.624

3.947.566
348.562
4.296.128

4.296.128
203.979
4.500.107

198.375
()53.752
()53.752
144.623

144.623
()113.955
()113.955
30.668

احتياطي القيمة
العادلــة – صافي
بعد الضريبة
دينـــــــــــــــــار

2.863.502
2.785.619
2.785.619
()348.562
()2.812.500
2.488.059

2.488.059
1.609.368
1.609.368
()203.979
()2.475.000
1.418.448

أربـــاح مــدورة
دينـــــــــــــــــار

52.073.067
2.785.619
()53.752
2.731.867
()2.812.500
51.992.434

51.992.434
1.609.368
()113.955
1.495.413
()2.475.000
51.012.847

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــــــار

إن اإليضاحات من ( )1الى ( )28المرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق .

قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  14آذار  2018الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  2.475.000دينار كأرباح عن العام
 2.812.500( 2017دينار للعام . )2016

الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2017
الرصيد في بداية السنة
الربح للسنة  -قائمة (ب)
التغير في احتياطي القيمة العادلة
اجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)
المحول الى اإلحتياطيات
األرباح الموزعة *

الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون االول 2018
الرصيد في بداية السنة
الربح للسنة  -قائمة (ب)
التغير في احتياطي القيمة العادلة
اجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)
المحول الى اإلحتياطيات
األرباح الموزعة *

إيضاح

رأس المــــــال
دينـــــــــــــــــار

عالوة إصــدار
دينــــــــــــــــار

احتيـاطـي
إجبـاري
دينـــــــــــــــار

شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – األردن
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

قائمــــــــــة (د)
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قائمــــــــــة (هـ)

شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – األردن
قائمة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
الربح للسنة قبل الضريبة  -قائمة (ب)
التعديالت :
استهالك ممتلكات ومعدات
ايراد فوائد بنكية
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود
رأس المال العامل
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة
(الزيادة) النقص في البضاعة
(الزيادة) النقص في األرصدة المدينة األخرى
(النقص) في الذمم الدائنة
الزيادة (النقص) في المطلوب لطرف ذو عالقة
الزيادة (النقص) في األرصدة الدائنة األخرى
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل المدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :
شراء ممتلكات ومعدات
دفعات مقدمة لمقاولين وموردين ولشراء ممتلكات ومعدات
فوائد بنكية مقبوضة
صافي (االستخدامات) النقدية في عمليات االستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
أرباح موزعة
صافي (االستخدامات) النقدية في عمليات التمويل
صافي (النقص) في النقد
نقد في الصندوق ولدى البنك  -بداية السنة
نقد في الصندوق ولدى البنك  -نهاية السنة

إيضاح

4
18

15

4

12

9

للسنة المنتهية في  31كانون االول
2017
2018
دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار
3.485.619
2.039.792
1.644.211
()53.091

1.535.083
()99.760

3.630.912
()236.033
()157.143
()10.138
()6.110
16.310
12.517
3.250.315
()669.795
2.580.520

4.920.942
580.439
124.545
97.298
()167.344
()1.118
()157.297
5.397.465
()830.548
4.566.917

()1.021.927
()683.211
38.014
)(1.667.124

()2.914.362
()771.410
68.871
()3.616.901

()2.475.000
)(2.475.000
()1.561.604
6.046.027
4.484.423

()2.812.500
()2.812.500
()1.862.484
7.908.511
6.046.027

ان االيضاحات من ( )1الى ( )28المرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم
وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق .

25

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون 2018

شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – األردن
إيضاحات حول القوائم المالية
 - 1عـــــــــــــــــــــــام
 تأسس ت شتتركة البحتتر المتوستتس لالستتت مارات الستتياحية المستتاهمة العامتتة المحتتدودة ومركزهتتاالرئيســي فــي عمـتـان  -المملكتة األردنيتة الهاشتمية ص.ب  941654عمتان  ، 11194بتتاريخ
 20تشرين ال اني  1996برأسمال  15مليون دينار /سهم بقيمة اسمية دينار للستهم الواحتد  ،هتذا
و قتتتد تتتتم زيادتتتتت عتتتدة متتترات كتتتان آخرهتتتا ختتتالل عتتتام  2003ليصتتتبح رأس المتتتال  45مليتتتون
سهم  /دينار .
 من أهتم غايتات الشتركة إقامتة وإدارة فنتادق ومنتجعتات ستياحية وتجهيتزات فندقيتة وكتذلك انشتاءفنادق ومطاعم ومسابح ومن ضمنها اقامة وتشغيل فندق فور سيزنز  Four Seasonsفي عمان.
 قامتتـ الشتتركة ومسسستتة الفورستتيزنز العالميتتة بتتالتوقيع علتتى اتفاقيتتة إدارة فنتتدق الفورستتيزنز Four Seasonsفي عمان بتاريخ  27كانون ال اني  ، 1997هذا ويسري مفعتول هتذا افتفاقيتة
لمدة  15عاما ً من التاريخ الفعلي لتشغيل الفندق والذي كان خالل العام  2003وتم تجديد افتفاقية
تلقائي تا ً لمتتدة  15عامتتا وتنتهتتي بتتتاريخ  27كتتانون ال تتاني  .2033يتتتألف الفنتتدق م تن  193غرفتتة
وبموجب هذا افتفاقية يتم دفع الرسوم التالية فدارة الفورسيزنز العالمية :
1
2
3
4
5
6
-

-

مصاريف ادارية بنسبة  %0.25من اجمالي افيرادات التشغيلية .
رسوم امتياز بنسبة  %0.05من اجمالي افيرادات التشغيلية .
مصاريف استشارية بنسبة  %1.75من اجمالي افيرادات التشغيلية .
مصاريف تشغيلية بنسبة  %9من اجمالي الربح التشغيلي المعدل .
رسوم تسويق بنسبة  %0.87من اجمالي افيرادات التشغيلية المقدرة للفندق .
رسوم دعاية للشركة بنسبة  %0.6من اجمالي افيرادات التشغيلية .

تم الموافقة على القوائم الماليـة المرفقة من قبل مجلس ادارة الشركــة بتاريخ  10شباط 2019
وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين .

 - 2السياسات المحاسبية الهامة
أسس اعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا ً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنب قة عن مجلس المعايير
الدولية ووفقا ً للقوانين المحلية النافذة .
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-

تتتم إعتتداد القتتوائم الماليتتة وفق تا ً لمبتتدأ التكلفتتة التاريخيتتة باستتت ناء الموجتتودات الماليتتة والمطلوبتتات
الماليـــة  ،حيث يتم إظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية .

-

ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يم ل العملة الوظيفية للشركة.
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-2-

إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متماثلة مع السياسات المحاسبيـــة التتي تتم
اتباعها للسنة المنتهية في  31كانون افول  ، 2017باست ناء أثر تطبيق المعتايير الجديتدة المعدلتة
التتواردة فتتي ايضتتاح ( – 27أ)  .وفيم تـا يلتتي أهـتتـم السياستتات المحاستتبية المتبعتتـة خـتتـالل الستتنة
المنتهيـة في  31كانون األول : 2018

أ-

الذمم المدينة
تُصنف الذمم المدينة التي تنطوي على دفعات ثابتة أو محددة وغير المدرجة في سوق نشس
كقروض وذمم مدينة ،ويتم إثباتها مبدئيًا بالتكلفة المطفأة مضافًا إليها تكاليف األقتناء المنسوبة
صا
مباشرة ،إن وجدت ،ويتم قياسها فحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناق ً
مخصص افنخفاض في القيمة (يشار إليت أيضًا باسم "مخصص الخسارة افئتمانية المتوقعة")
إن وجد.
تُعرف طريقة الفائدة الفعلية بطريقة حساب التكلفة المطفأة ألي من الموجودات المالية
وتخصيص إيرادات فوائد خالل الفترة المعنية .أما سعر الفائدة الفعلي فهو المعدل الذي يقوم
بشكل دقيق بتخفيض المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي،
أو عند افنتهاء ،عبر فترة أقصر.
يتم إثبات إيرادات الفوائد (ان وجد ) من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي ،باست ناء الذمم المدينة
قصيرة األجل عندما يكون افعتراف بالفائدة غير جوهري.
تقوم الشركة بإثبات مخصص خسارة للخسائر افئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة وعلى عقود
الضمان المالي ،إن وجدت .ويتم تحديث قيمة الخسائر افئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير
بحيث يعكس التغيرات في المالءة افئتمانية منذ افعتراف المبدئي لألداة المالية ذات الصلة.
وتقوم الشركة باستمرار بقيد الخسائر افئتمانية على مدار أعمارها الزمنية للذمم المدينة .ويتم
تقدير الخسائر افئتمانية المتوقعة لتلك الموجودات المالية باستخدام انظمة معينة للمخصص تستند
إلى خبرة الخسارة افئتمانية السابقة للشركة ويتم تعديلها بما يتوافق مع العوامل المتعلقة بالمدينين
واألوضاع افقتصادية العامة وتقييم كل من األوضاع الحالية والمستقبلية في تاريخ القوائم المالية،
بما في ذلك القيمة الزمنية لالصل حسب الحاجة.
وفيما يتعلق بجميع الموجودات المالية األخرى ،فتقوم الشركة بقيد الخسائر افئتمانية المتوقعة
على مدار أعمارها الزمنية إن طرأت زيادة جوهرية في مخاطر افئتمان منذ افعتراف المبدئي.
إف أنت إن لم يكن هناك تغيرات جوهرية على مخاطر افئتمان لألداة المالية منذ افعتراف
المبدئي ،فتقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بقيمة تعادل الخسائر افئتمانية
شهرا.
المتوقعة لفترة 12
ً
وتم ل الخسارة افئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية الخسائر افئتمانية المتوقعة التي
ستنشأ من جميع حافت التع ر في السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية .وفي
شهرا ذلك الجزء من الخسائر افئتمانية
المقابل ،تم ل الخسائر افئتمانية المتع رة لمدة 12
ً
المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية الذي يتوقع أن تنشأ من حافت التع ر في سداد األداة المالية
شهرا بعد تاريخ التقرير.
المحتمل حدوثها خالل 12
ً
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-3عند تقييم ما إذا كان مخاطر افئتمان على األداة المالية قد ارتفع بشكل جوهري منذ افعتراف
األولي ،تقارن الشركة مخاطر حدوث التع ر في السداد على األداة المالية في تاريخ التقرير مع
خطر التع ر في سداد األداة المالية في تاريخ افعتراف المبدئي عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ
الشركة بافعتبار ك ٍل من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ،بما في ذلك
الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد كبير .وتتضمن المعلومات
المستقبلية المرعية اآلفاق المستقبلية للمجافت التي يعمل فيها مدينو الشركة ،ويتم الحصول عليها
من تقارير الخبراء افقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة
وغيرها من المنظمات المماثلة ،وكذلك النظر في مصادر خارجية مختلفة وتوقع المعلومات
افقتصادية التي تتعلق بالعمليات األساسية للشركة.
يتم تقييم الموجودات المالية كمنخفضة القيمة افئتمانية عند وقوع حدث أو أك ر من األحداث التي
لها أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات.
وتعد الخسائر افئتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم لكل من احتمالية التع ر والخسارة بافتراض
التع ر والتعرضات عند التع ر .وتم ل احتمالية التع ر احتمالية تع ر المدين في استيفاء التزاماتت
شهرا) أو على مدار العمر
شهرا المقبلة (احتمالية التع ر لفترة 12
المالية إما على مدار الـ 12
ً
ً
الزمني المتبقي (احتمالية التع ر على مدار العمر الزمني) لاللتزامات المالية .وتم ل الخسارة
بافتراض التع ر التعرض المتوقع في حالة التع ر .وتستمد الشركة الخسارة بافتراض التع ر من
التعرض الحالي لألدوات المالية والتغيرات المحتملة للمبالغ القائمة المسموح بها بالعقد المتضمن
اإلطفاء .وتُعد الخسارة بافتراض التع ر ألي من الموجودات المالية هي إجمالي قيمتت الدفترية .أما
التعرضات عند التع ر فهي الخسارة المتوقعة المتوقفة على الع ر وقيمتها المتوقعة عند تحقيقها
والقيمة الزمنية لالصل.
وتتوقع الشركة تطبيق النهج المبسس لالعتراف بالخسائر افئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها
الزمنية للذمم المدينة وفقًا لما يسمح بت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( .)9وبنا ًء عليت،
يتم تصنيف الذمم المدينة غير منخفضة القيمة افئتمانية والتي ف تحتوي على أحد مكونات
التمويل الجوهرية ضمن المرحلة ال انية مع افعتراف بالخسائر افئتمانية المتوقعة على مدار
أعمارها الزمنية.
ويتضمن الدليل الموضوعي على أن أداة الدين قد تعرض فنخفاض القيمة ما إذا كان هناك أي
سداد للمبالغ األصلية والفائدة قد تخط تاريخ استحقاقها ألك ر من  90يو ًما أو عند وجود أي
صعوبات معلومة في التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة عمل الطرف المقابل وتدني
تصنيفت افئتماني وخرق شروط العقد األصلية وقدرتت على تحسين األداء عندما تظهر الصعوبات
المالية وتدهور قيمة الضمانات وإلى ما غير ذلك .وتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل
موضوعي على وجود انخفاض في القيمة على أساس فردي لكل أصل ذي قيمة فردية وبشكل
جماعي بالنسبة للموجودات األخرى التي ليس لها أهمية فردية.
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-4ويتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر افئتمانية المتوقعة كإنخفاض من إجمالي القيمة
الدفترية للموجودات المالية للتكلفة المطفأة.
-

إلغاء افعتراف بالموجودات المالية
تلغي الشركة افعتراف بأصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية
من األصل أو عندما تحول الشركة األصل المالي ،مع كافة مخاطر ومنافع الملكية الجوهرية ،إلى
أية منشأة أخرى .أما في حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو افحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر
ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول ،تعترف الشركة بحصتها المستبقاة في
األصل المحول والمطلوبات المتعلقة بت التي قد يجب على الشركة دفعها .أما في حالة احتفاظ
الشركة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المحول ،فتستمر الشركة بافعتراف
باألصل المالي.
وعند إلغاء افعتراف بأي من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يقيد الفرق بين القيمة
الدفترية لألصل ومبلغ المقابل المستلم أو مستحق افستالم في قائمة الدخل.

ب  -المطلوبات المالية وأدوات الملكية الصادرة عن الشركة
 التصنيف كدين أو أدوات ملكيةيتم تصنيف أدوات الدين والملكـية إما كمطلوبات مالية أو كحقـوق ملكية وفقا ً لمضمون الترتيبات
التعاقدية وتعريفات المطلوبات المالية وأداة حقوق الملكية.
-

أدوات الملكية
تُعرف أداة الملكية بالعقد الذي ي ب ملكية الحصص المتبقية من موجودات المنشأة بعد خصم
جميع المطلوبات .يتم تسجيل أدوات الملكية المصدرة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكلفة
اإلصدار المباشرة.

-

المطلوبات المالية
تُقاس جميع المطلوبات المالية فحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن المطلوبات المالية التي ليس ( )1مقابل محتمل للمنشأة
المستحوذة ضمن عملية اندماج أعمال ،أو ( )2محتفظ بها للتداول ،أو (ُ )3محددة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ،يتم قياسها فحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وتقاس الذمم والحسابات الدائنة األخرى المصنفة كـ "مطلوبات مالية " مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد
خصم تكاليف المعاملة ،بينما يتم قياسها يتم فحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
ويتم افعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي باست ناء ما يتعلق بالمطلوبات قصيرة
األجل إن كان من غير الجوهري افعتراف بالفائدة.
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-5-

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف
الف وائد على مدى الفترة المعنية .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبس الدفعات
النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع لاللتزام المالي أو عبر فترة أقصر
حسب افقتضاء.

-

إلغاء افعتراف بالمطلوبات المالية
تلغي الشركة افعتراف بالمطلوبات المالية عندما تعفى من التزاماتها أو عند إلغاء هذا افلتزامات
أو انتهاء صالحيتها .ويتم إثبات الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب المتالي الملغتى افعتتراف بتت
والمقابل المدفوع أو مستحق الدفع في الربح أو الخسارة.

ج  -الممتلكات والمعدات
 - 1تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل افستهالك المتراكم واي تدني في قيمتها ان وجد ،
ويتم استهالك الممتلكات والمعدات (باست ناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقــة
القسس ال اب على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب المئوية السنوية التالية :
مباني وانشاءات
اثاث ومفروشات
ديكورات
اجهزة كهربائية ومعدات واجهزة الحاسب اآللي
سيارات
مطعم متنقل

%
2
9
9
15 – 5
12
5

 - 2عندما يقل المبلغ الممكن استردادا من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانت
يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وقيد قيمة التدني في قائمة الدخل .
 - 3يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام  ،فإذا كان توقعات العمر
اإلنتاجي تختلف عن التقديرات المعدة سابقا ً يتم معالجة التغير في التقدير للسنوات الالحقة
باعتبارا تغيير في التقديرات .
 - 4يتم إستبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عندما ف يعود أي منافع مستقبلية متوقعة
من إستخدامها أو من التخلص منها.
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-6د  -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
تم تل الموجتودات الماليتة بالقيمتة العادلتة متن ختالل التدخل الشتامل افستت مارات افستتراتيجية فتتي
أسهم الشركات ألغراض افحتفاظ بها على المدى الطويل وليس ألغراض المتاجرة .
-

يتم اثبات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بالكلفة مضافا ً اليها مصاريف
افقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها فحقا ً بالقيمة العادلـة  ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمتة
التتدخل الشتتامل وضتتمن حقتتوق المستتاهمين بمتتا فيهتتا التغيتتر فتتي القيمتتة العادلتتة النتتاتج عتتن فروقتتات
تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت افجنبية  ،وفتي حتال بيتع هتذا الموجتودات أو جتزء
منهتتا يتتتم أختتذ األربتتاح أو الخستتائر الناتجتتة عتتن ذلتتك فتتي قائمتتة التتدخل الشتتامل وضتتمن حقتتوق
المستتاهمين ويتتتم تحويتتل رصتتيد احتيتتاطي تقيتتيم افستتت مارات الختتاص بتتأدوات الملكيـتتـة المباعتتة
مباشرة الى افرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل .

-

ف تخضع هذا الموجودات فختبار خسارة التدني.

-

يتم أخذ افرباح الموزعة في قائمة الدخل .

هـ  -القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة بموجب سعر السوق في بورصة عمـان  ،أما
الموجودات المالية غير المتداولة أو التي ف يتوفر لها أسعار معلنة فيتم تقييم قيمتها العادلة بعدة
طرق منها :
 - 1مقارنتها مع القيمة السوقية فداة مالية مشابهة لها الى حد كبير .
 - 2تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في اداة مالية
مشابت لها .
 - 3نماذج تسعير الخيارات .
تهدف طرق التقييم الى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ بافعتبار العوامل
السوقية واية مخاطر او منافع متوقعة عند تقدير قيمة الموجودات المالية  ،وفي حال وجود
موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليت يتم اظهارها بالكلفة .
و  -األدوات المالية
يتم اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي للشركة عندما
تكون الشركة طرفا ً في المخصصات التعاقدية لألدوات المالية.
ز-

الموجودات المالية
يتم افعتراف بالموجودات المالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم
قياس الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .تضاف تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باقتناء
أو إصدار الموجودات المالية (بخالف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل) إلى القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو خصمها ،عند افقتضاء،
عند افعتراف المبدئي .ويتم قيد تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مباشرة في قائمة الدخل.
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-7يتم فحقًا قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها بالكامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة استنادًا إلى تصنيف الموجودات المالية.
-

تصنيف الموجودات المالية
تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة فحقًا مخصو ًمأ منها خسائر
افنخفاض في القيمة (باست ناء است مارات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل افرباح أو
الخسائر عند افعتراف المبدئي):



أن يتم حيازة باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى افحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات
النقدية التعاقدية .و
أن يترتب على الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة وجود تدفقات نقدية تعد فقس مدفوعات
المبلغ األصل والفائدة على المبلغ األصل القائم.



تُقاس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.
-

طريقة الفائدة الفعلية
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة فحتساب التكلفة المطفأة ألي من أدوات الدين وتوزيع
إيرادات الفوائد على مدى الفترة المعنية .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبس
الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة
والتي تشكل جز ًءا متم ًما لنسبة الفائدة الفعلية وتكاليف المعامالت وغيرها من األقساط أو
الخصومات األخرى) وذلك على مدار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو عبر فترة أقصر ،إذا
كان ذلك مناسباً ،إلى صافي القيمة الدفترية عند افعتراف المبدئي.

ح  -البضاعـــــــة
تظهر البضاعة بالكلفة وفقا ً لطريقة المتوسس المتحرك أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل.
ط  -تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم قيد اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سيتم استالمها وافعتراف بها عند تقديم
الخدمة كما هو مبين أدناا :
-
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الغرف  :يتم افعتراف بافيرادات وفقا ً فساس افستحقاق .
الطعام والشراب  :يتم افعتراف بافيرادات عند تقديم الخدمة .
األقسام األخرى  :يتم افعتراف بافيرادات عند تقديم الخدمة .
اإليجارات  :يتم افعتراف بإيراد اإليجارات وفقا ً ألساس افستحقاق .
يتم قيد المصاريف في قائمة الدخل بموجب أساس افستحقاق .
يتم قيد العموفت كإيرادات عند تقييم الخدمات المتعلقة بها  ،ويتم افعتراف بتوزيعات
أرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين) .
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-8ي  -المعامالت بالعمالت االجنبية
يتم قيد المعامالت بالعملة األجنبية خالل السنة بموجب اسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك
العمليات ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت افجنبية الى الدينار افردني في القوائم
المالية بموجب اسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية وتسخذ فروق العملة الناتجة عن
التحويل الى قائمة الدخل .
ك  -ضريبة الدخل
تم ل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المسجلة.
-

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضتعة للضتريبة ،وتختلتف األربتاح
الخاضعة للضريبة عن األربتاح المعلنتة فتي القتوائم الماليتة  ،فن األربتاح المعلنتة تشتمل إيترادات
غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات فحقة او
الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليس خاضعة او مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية .

-

تحسـتتـب الضتترائب بموجتتب النستتب الضتترائبية المقتتررة بموجتتب القتتوانين واألنظمتتة والتعليمتتات
النافذة في المملكة .

-

إن الضرائب المسجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقتات الزمنيتة المسقتتة
بين قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم الماليتة والقيمتة التتي يتتم احتستاب التربح الضتريبي
على أساسها .يتم احتساب الضرائب المسجلة باستخدام طريقة افلتزام بتالمركز المتالي وتحتستب
الضترائب المسجلتتة وفقتا ً للنستب الضتتريبية التتتي يتوقتع تطبيقهتتا عنتتد تستوية افلتتتزام الضتتريبي او
تحقيق الموجودات والمطلوبات الضريبية المسجلة.

-

يتتتم مراجعتتة رصتتيد الموجتتودات والمطلوبتتات الضتتريبية المسجلتتة فتتي تتتاريخ القتتوائم الماليتتة ويتتتم
تخفيضها في حالة توقتع عتدم إمكانيتة افستتفادة متن تلتك الموجتودات الضتريبية جزئيتا او كليتا أو
تحقق افلتزامات الضريبية .

ل  -معلومات القطاعات
يتم تحديد قطاعات األعمال إستنادا ً إلى معلومات التقتارير الماليتة الداخليتة حتول عناصتر الشتركة
والتي تتم مراجعتها بإنتظام من قبل صانع القرار التشتغيلي الرئيستي متن أجتل تخصتيص المتوارد
للقطاع وتقييم أدائها  .تنقسم القطاعات إلى قطاعات أعمال أو قطاعات جغرافية .
-

قطاع األعمال يم ل مجموعة متن الموجتودات والعمليتات التتي تشتترك معتا ً فتي تقتديم منتجتات أو
خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى .

-

القطاع الجغرافي يرتبس في تقديم منتجات أو خدمات فتي بيئتة اقتصتادية محتددة خاضتعة لمختاطر
وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى .
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-9 - 3التقديرات المحاسبية
إن إعتتداد القتتوائم الماليتتة وتطبيتتق السياستتات المحاستتبية يتطلتتب متتن إدارة الشتتركة القيتتام بتقتتديرات
واجتهادات تسثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عتن افلتزامتات المحتملتة  ،كمتا ان
هتتذا التقتتديرات وافجتهتتادات تتتسثر فتتي اإليتترادات والمصتتاريف والمخصصتتات وك تذلك احتيتتاطي
القيمتتة العادلتتة التتذي يظهتتر ضتتمن حقتتوق المستتاهمين  .وبشتتكل ختتاص يتطلتتب متتن إدارة الشتتركة
إصتتدار أحكتتام واجتهتتادات هامتتة لتقتتدير مبتتالغ التتتدفقات النقديتتة المستتتقبلية وأوقاتهتتا .إن التقتتديرات
المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لهتا درجتات متفاوتتة متن التقتدير وعتدم
التتتيقن وان النتتتائج الفعليتتة قتتد تختلتتف عتتن التقتتديرات وذلتتك نتيجتتة التغيتترات الناجمتتة عتتن أوضتتاع
وظروف تلك التقديرات في المستقبل .
إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
 يتم تكوين مخصص لقاء الذمم المدينة اعتمادا على أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارةالشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينت بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية .
 يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لألنظمتة والقتوانين والمعتاييرالمحاستتبية ويتتتم احتستتاب واثبتتات الموجتتودات والمطلوبتتات الضتتريبية المسجلتتة ومخصتتص
الضريبة الالزم .
 يتم تكوين مخصص لقاء البضاعة بطيئة الحركة إعتمتادا ً علتى استس وفرضتيات معتمتدة متنقبل إدارة الشركة لتقدير المخصص الواجب تكوينت بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.
 تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة بشكل دوري لغايتات احتستابافستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامتة لتلتك األصتول وتقتديرات األعمتار اإلنتاجيتة
المتوقعة في المستقبل  ،ويتم اخذ خسارة التدني في قائمة الدخل.
 يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة على الشركة اعتمادا علتى دراستة قانونيتة معتدة متنقبل محامي الشركة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل  ،ويعاد
النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري .
 مستويات القيمة العادلتة  :يتوجتب تحديتد واإلفصتاح عتن المستتوى فتي تسلستل القيمتة العادلتةالتتتذي تصتتتنف بموجبتتتت مقتتتاييس القيمتتتة العادلتتتة كاملتتتة وفصتتتل قياستتتات القيمتتتة العادلتتتة وفقتتتا ً
للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بتين المستتوى ( )2والمستتوى
( )3لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كان المعلومتات أو المتدخالت يمكتن مالحظتهتا
ومتتدى أهميتتة المعلومتتات التتتي ف يمكتتن مالحظتهتتا ممتتا يتطل تب وضتتع أحكتتام وتحليتتل دقيتتق
للمدخالت المستخدمة لقيتاس القيمتة العادلتة بمتا فتي ذلتك األختذ بافعتبتار كافتة العوامتل التتي
تخص األصل أو افلتزام .
 الزيادة الجوهرية في مخاطر افئتمان :تُقاس الخسائر افئتمانية المتوقعة ،كما تم مناقشتها فيشهرا
السياسات المحاسبية ،كمخصص يعادل الخسائر افئتمانية المتوقعة لفترة 12
ً
للموجودات من المرحلة  ،1أو بما يعادل الخسائر افئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها
الزمنية للموجودات من المرحلتين  2و  .3وينتقل األصل إلى المرحلة  2إن كان مخاطر
افئتمان قد شهدت زيادة جوهرية منذ افعتراف المبدئي .وف يُحدد المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  9ما الذي يم ل زيادة كبيرة في مخاطر افئتمان .وتأخذ الشركة
بافعتبار ،عند تقييم ما إذا كان المخاطر افئتمانية لألصل قد زادت زيادة جوهرية،
المعلومات الكمية والنوعية التي يمكن الحصول عليها.
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 - 10المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة:
 فيما يلي أهم اففتراضات الخاصة بالمستقبل واففتراضات غيتر المسكتدة األخترى بتتاريخ التقريتروالتي لها نسبة مخاطرة والتي قد تتسبب بتعديل جوهري للقيمة الدفتريتة للموجتودات والمطلوبتات
خالل السنة المالية القادمة.
 حستتاب مخصتتص الخستتائ ر افئتمانيتتة المتوقعتتة :عنتتد قيتتاس الخستتائر افئتمانيتتة المتوقعتتة ،تستتتعينالشركة بمعلومات مستقبلية معقولة وقابلة لإلثبات تستند إلى افتراضات للحركة المستقبلية لمختلف
المحركتتات افقتصتتادية وكيفيتتتة تتتأثير هتتتذا المحركتتات علتتتى بعضتتها التتتبعض .وتعتبتتر الخستتتارة
بافتراض التع ر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التع ر عن السداد ،وتستند إلى الفرق بتين التتدفقات
النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقعها المقرض ،مع األخذ في افعتبار التتدفقات النقديتة متن
الضتتمانات اإلضتتافية والتحستتينات افئتمانيتتة المتكاملتتة .وتم تتل احتماليتتة التع تتر متتدخال رئيستتيا فتتي
قياس الخسائر افئتمانية المتوقعة .وتُعرف احتمالية التع ر بتقدير احتماليتة التع تر فتي الستداد علتى
مدار فتترة زمنيتة محتددة ويشتمل حستابها البيانتات التاريخيتة واففتراضتات والتوقعتات بتالظروف
المستقبلية.
بنا ًء على تقديرات اإلدارة ف يوجد اثر جوهري للمعيار الدولي رقم ( )9على القوائم المالية .
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-

-

13.541.561

-

11.749.505
1.792.056
13.541.561

13.603.314

-

2

24.911.331

10.035.083
708.476
10.743.559

32.910.231
315.813
2.428.846
35.654.890

24.448.599

10.743.559
736.392
11.479.951

مبانـــــــــــي
وانشاءات
دينــــــــــــــار
35.654.890
273.660
35.928.550

9

2.359.995

9.259.490
296.932
9.556.422

11.118.913
251.095
546.409
11.916.417

2.205.700

9.556.422
328.533
9.884.955

أثاث ومفروشات
دينــــــــــــــار
11.916.417
174.238
12.090.655

9

381.267

1.932.940
56.288
1.989.228

2.361.763
8.732
2.370.495

372.885

1.989.228
58.599
2.047.827

ديكورات
دينــــــــــــــار
2.370.495
50.217
2.420.712

15 - 5

4.920.521

4.006.298
454.206
4.460.504

8.089.018
546.666
745.341
9.381.025

4.835.323

4.460.504
496.399
4.956.903

اجهزة كهربائية
ومعدات واجهزة
الحاسب االلي
دينــــــــــــــــار
9.381.025
411.201
9.792.226

5
12

120.739
120.739

120.744
120.744

45.756

120.739
5.107
125.846

سيارات
دينـــــــــــــــار
120.744
50.858
171.602

5

167.047

-

1.143.748

-

4.092.934
771.410
()3.720.596
1.143.748

1.826.959

-

47.425.475

25.551.948
1.535.083
27.087.031

70.826.734
3.685.772
74.512.506

47.486.402

27.087.031
1.644.211
28.731.242

المجمــــــــوع
دينـــــــــــــــــار
74.512.506
1.705.138
76.217.644

197.398
19.181
216.579

383.626
383.626

147.866

216.579
19.181
235.760

مطعم متنقل
دينـــــــــــار
383.626
383.626

دفعات مقدمة
لشراء ممتلكات
ومعدات
دينـــــــــــار
1.143.748
683.211
1.826.959

تتضمن الممتلكات والمعدات موجودات تم استهالكها بالكامل بقيمة  13.725.886دينار كما في  31كانون األول  13.689.115( 2018دينار كما في
 31كانون األول .)2017

نسبة اإلستهالك %

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

االستهالك المتراكم :
استهالك متراكم في بداية السنة
استهالك السنة

الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
2017
الكلفـــة :
الرصيد في بداية السنة
اضافات
تحويالت

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

االستهالك المتراكم :
استهالك متراكم في بداية السنة
استهالك السنة

الرصيد في نهاية السنة

2018
الكلفـــة :
الرصيد في بداية السنة
اضافات

اراضـــــــــي
دينـــــــــــــــار
13.541.561
61.753
13.603.314

 - 4الممتلكات والمعدات  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

- 11 -
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 - 12 - 5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
يتكون هذا البند مما يلي :
 31كانـــــــــــــــون األول

أسهم مدرجة في سوق عمان المالي
أسهم غير مدرجة في سوق عمان المالي*

*

2017
2018
دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار
536.589
439.002
24.368
8.000
560.957
447.002

تم إحتساب القيمة العادلة لهذا افست مار استنادا على أحدث قوائم مالية مدققة .

 - 6بضــــــــــــاعة
يتكون هذا البند مما يلي :

طعام ومشروبات
لوازم غرف
اخرى

 - 7أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :

مصاريف تأمين وترخيص مدفوعة مقدما ً
فوائد مستحقة
اخرى

 31كانــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
166.066
132.896
52.779
186.153
24.751
81.690
243.596
400.739

 31كانــــــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
156.103
216.823
30.889
15.077
39.685
19.992
226.677
251.892
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 - 13 - 8ذمم مدينة  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :

مدينون تجاريون
ذمم مدينة أخرى

 31كانـــــــــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
402.612
604.567
48.518
82.596
451.130
687.163

تتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مسهلتة إئتمانيتاً ،وذلتك متن أجتل تخفتيض خطتر الخستائر
المالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزامات وفيما يلي أعمار المتدينون التجتاريون والتتي ف يوجتد
تدني في قيمتهــا :

 30 – 1يوم
 60 – 31يوم
 90 – 61يوم
 120 – 91يوم
 121يوم فأك ر
 - 9نقد في الصندوق ولدى البنك
يتكون هذا البند مما يلي :

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنك
ودائع لدى البنك *
*
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 31كانـــــــــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
365.880
526.892
25.318
60.203
3.926
8.290
1.514
1.526
5.974
7.656
402.612
604.567

 31كانـــــــــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
20.000
18.700
2.834.764
1.290.624
3.191.263
3.175.099
6.046.027 4.484.423

بالدينار األردني والدوفر األمريكي بفائدة تتراوح بين
محلي بالدينار
البنك محلي
يم ل هذا البند ودائع لدى بنك
 ٪2.75و  %5.25سنويا .
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 - 14 -10رأس المال وعالوة االصدار
 بلغ رأس المال المدفوع  45مليون دينار أردني مقســم التى  45مليتون ستهم قيمتة كتل ستهم دينتاراردني كما فتي  31كتانون األول  2018و ،2017هتذا ولتم يحتدث أيتة تغيترات علتى راس المتال
المدفوع خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
-

بلغ عالوة اإلصدار  63.624دينار كما في  31كانون األول  2018و.2017

 -11احتياطي اجباري
تم ل المبالغ المتجمعة في هذا الحستاب متا تتم تحويلتت متن األربتاح الستنوية قبتل الضترائب بنستبة
 %10وفقا ً لقانون الشركات وهو غيتر قابتل للتوزيتع علتى المستاهمين علتى ان ف يتجتاوز %25
من مبلغ رأس المال وان يتم اخذ موافقة الهيئة العامة للشركة في حال قرار الشركة بتجاوز نستبة
 %25من رأس المال.
 -12األرباح الموزعة
وافق الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  14آذار  2018على توصية
مجلس افدارة بتوزيع مبلغ  2.475.000دينار كأرباح نقدية للمساهمين أي ما نسبتت  ٪5.5من
رأس المال المدفوع عن العام  2.812.500( 2017دينار عن العام  2016اي ما نسبتت
 ٪6.25من رأس المال المدفوع ) .
 -13ذمم دائنة
يتكون هذا البند مما يلي :

ذمم تجارية
ذمم أخرى

 31كانــــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
736.946
780.218
100.778
51.396
837.724
831.614
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 - 15 - 14أرصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :

مصاريف مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
إيجارات مقبوضة مقدما ً
أمانات دائرة ضريبة المبيعات
أمانات دائرة ضريبة الدخل
حوافز موظفي افدارة الفندقية
امانات الضمان افجتماعي
امانات المساهمين
مخصص إجازات موظفين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
أرصدة دائنة أخرى

 31كانــــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
242.473
264.661
333.146
342.228
49.713
49.183
138.668
137.539
34.117
36.291
117.083
137.472
57.362
56.975
81.235
60.556
89.185
87.156
38.751
40.063
67.421
49.547
1.249.154 1.261.671

 - 15مخصص ضريبة الدخل
أ  -مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي :

رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل المدفوعة
ضريبة الدخل المستحقة
رصيد نهاية السنة

2018
دينـــــــــار
646.129
()669.795
430.424
406.758

2017
دينــــــــــــار
776.677
()830.548
700.000
646.129

ب  -تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي :

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
رصيد نهاية السنة

2018
دينـــــــــــــار
430.424
430.424

2017
دينـــــــــــــــار
700.000
700.000

-

لم يتم إحتساب الموجودات الضريبية المسجلة كونها غير مادية وف تتوقع اإلدارة اإلستفادة منهتا فتي
المستقبل القريب .

-

قام الشركة بالتوصل الى تسوية نهائية لضتريبة دختل الشتركة حتتى نهايتة العتام  ، 2015وقتد تتم
تقديم اإلقرار الضريبي لالعوام  2016و 2017ولتم يتتم مراجعتهتا متن قبتل دائترة ضتريبة التدخل
والمبيعات بعد .هذا وبرأي اإلدارة والمستشار الضتريبي للشتركة فتإن المخصصتات المرصتودة فتي
القوائم المالية كافية لمواجهة افلتزامات الضريبية .
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 - 16-

تتتم اعتبتتار شتتركة البحتتر المتوستتس لالستتت مارات الستتياحية (فنتتدق الفورستتيزنز) مشتتروعا ً اقتصتتاديا ً
وبتتذلك تتتم منحتتت اعفتتاءات متتن الرستتوم المنصتتوص عليهتتا فتتي المتتواد (6و )7متتن قتتانون تشتتجيع
افست مار رقم ( )16لسنة  1995على النحو التالي :
أ  -اعفاء الممتلكات والمعدات التي يتم استخدامها حصرا ً بالمشروع .
ب  -اعفاء قطع غيار مستوردة ما يعادل  %15من قيمة الموجودات ال ابتتة المعفتاة متن الضترائب
والرسوم .
ج  -تم اعفاء الشركة من الضرائب والرسوم الجمركية للمشتريات الرأسمالية وينتهي اإلعفتاء فتي
 27أيار . 2019

 - 16إيرادات تشغيل فندق الفور سيزنز
يتكون هذا البند مما يلي :
ايرادات الغرف
ايرادات الطعام
ايرادات المشروبات
ايرادات تاجير قاعات الحفالت
أخرى
 -17مصاريف إدارية وعمومية – فندق الفورسيزنز
يتكون هذا البند مما يلي :
رواتب وأجور ومنافع أخرى
كهرباء ومياا وتدفئة
محروقات
دعاية واعالن
أعمال ديكور و زينة
لوازم النزفء
رحالت و سفر
لوازم تنظيف
أتعاب مهنية
صيانة وخدمات
بريد وهاتف
قرطاسية ومطبوعات
مصاريف افدوات واللوازم
مصاريف خدمات
أخرى

2018
دينـــــــــــــــــار
6.285.251
6.182.973
1.316.237
845.384
2.989.024
17.618.869

2018
دينــــــــــــــــار
5.128.968
1.170.813
107.636
695.672
107.885
503.306
123.723
165.930
172.009
257.063
82.334
22.023
378.844
189.604
712.700
9.818.510

2017
دينـــــــــــــــــــار
7.204.267
6.502.012
1.363.555
829.008
3.239.138
19.137.980

2017
دينـــــــــــــــار
5.018.703
1.009.106
139.910
700.130
139.447
519.072
141.163
167.083
165.002
265.688
50.019
31.513
366.788
168.801
742.074
9.624.499
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 - 17 - 18إيرادات أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
فوائد بنكية
ايرادات افيجارات
إيرادات مختلفة

2018
دينــــــــــــــار
53.091
94.675
32.602
180.368

2017
دينـــــــــــــــار
99.760
107.627
83.209
290.596

 - 19مصاريف إدارية وعمومية – الشركة المالكة
يتكون هذا البند مما يلي :
رواتب وأجور ومنافع أخرى
بريد وهاتف
دعاية واعالن
قرطاسية ومطبوعات
أتعاب مهنية
رسوم وضرائب
تأمين وترخيص
ضيافة
صيانة وخدمات
مياا وكهرباء
أخرى

2018
دينـــــــــــار
13.528
1.717
2.226
1,068
8.880
19.224
19.566
10.959
1.264
26.836
25,026
130.294

2017
دينــــــــــــار
13.039
1.642
1.705
950
9.730
15.805
20.084
11.196
1.148
25.061
26.863
127.223

 - 20مصاريف أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
رسوم إدارة الفورسيزنز العالمية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2018
دينـــــــــــــــار
859.529
55.000
914.529

2017
دينـــــــــــــار
1.031.389
55.000
1.086.389

 - 21حصة السهم من الربح للسنة األساسي والمخفض
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
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الربح للسنة – قائمة (ب)

2018
دينــــــــــــــار
1.609.368

2017
دينـــــــــــــــار
2.785.619

المتوسس المرجح لعدد األسهم

45.000.000

45.000.000

حصة السهم من الربح للسنة – أساسي ومخفض

دينار  /سهم
0/036

دينار  /سهم
0/062
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 - 18 -22القضايا
هنالتتك قضتتايا عماليتتة مقامتتة علتتى الشتتركة بقيمتتة  32.536دينتتار ( 45.044 :2017دينتتار) لتتدى
المحتتاكم المختصتتة ،علم تا ً بتتأن الشتتركة قتتد قام ت برصتتد  25.000ديناركمتتا فتتي  31كتتانون األول
 2018و ، 2017وبرأي اإلدارة فانت ف داعي لقيد أية مخصصات إضافية لقاء تلك القضايا.
هنالك قضايا مقامة من قبل الشركة بمبلغ  35.022دينار لدى المحاكم المختصة .
 -23االلتزامات المحتملة
كتتتان علتتتى الشتتتركة بتتتتاريخ المركتتتز المتتتالي التزامتتتات محتملتتتة تتم تتتل فتتتي كفتتتافت بنكيتتتة قيمتهتتتا
 26.000دينتتار كمتتا فتتي  31كتتانون األول ( 2018كفتتافت بنكيتتة قيمتهتتا  29.872دينتتار كمتتا فتتي
 31كانون األول . )2017
 -24أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي تفاصيل االرصدة والمعامالت مع اطراف ذات عالقة :

بنود داخل قائمة المركز المالي :
نقد لدى البنك :

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون االول
2017
2018
دينـــــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــــار

ودائع ألجل وحسابات جارية – بنك اإلست مار العربي األردني * 4.465.723
ذمم مدينة:
14.232
اعضاء مجلس ادارة
المطلوب لطرف ذو عالقة :
244.731
ذمة الفورسيزنز العالمية **

6.026.027
20.826
228.421

استثمار :
است مار في شركة بنك اإلست مار العربي األردني *

37.002

50.589

بنود خارج قائمة المركز المالي:
كفافت بنكية – بنك افست مار العربي األردني *

26.000

29.872

بنود داخل قائمة الدخل :
أتعاب ادارة شركة الفورسيزنز العالمية **
إيرادات فوائد بنكية  -بنك اإلست مار العربي األردني *
رواتب ومنافع اإلدارة العليا للفندق

2018
دينــــــــــــــــــار
859.529
53.091
532.492

2017
دينــــــــــــــــــار
1.031.389
99.760
572.689

*

بنتتك اإلستتت مار العربتتي األردنتتي مستتاهم بنستتبة  % 9,63متتن رأس متتال شتتركة البحتتر المتوستتس
لإلست مارات السياحية ولت ايضا ً عضو مم ل في مجلس إدارة الشركة .

**

الشركة المشغِلة فعمال الفندق .
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 - 19 - 25إدارة المخاطر
 - 1ادارة مخاطر راس المال
تقوم الشركة بادارة راسمالها للتأكد من قدرتها على افستمرار وتعظيم العائد فصحاب المصالح
من خالل تحقيق التوازن افم ل بين حقوق المساهمين وافلتزامات .
 - 2مخاطر السيولة
مخاطر السيولة والتي تعرف ايضا ً بمخاطر التمويل  ،هي المخاطر التي تتم ل بالصعوبة التي
ستواجهها الشركة فيما يتعلق بتوفير افموال الالزمة للوفاء بافلتزامات وتقوم الشركة بادارة
مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على إحتياطات والرقابة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية
وموائمة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية  .كما ان جزء من اموال الشركة
مست مر كأرصدة نقدية لدى البنوك وكموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وهي
جاهزة للوفاء بمتطلبات التمويل قصير ومتوسس افجل وادارة السيولة .كان وضع السيولة بتاريخ
القوائم المالية كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

الموجودات المتداولة
ينزل  :المطلوبات المتداولة
رأس المال العامل
-3

2018
دينـــــــــــــــــار
5.824.217
()2.744.774
3.079.443

2017
دينــــــــــــــــار
6.967.430
()2.961.428
4.006.002

مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان تتعلق بمخاطر إخفاق الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماتت التعاقدية مما يسبب خسائر
للشركة  .هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مسهلة إئتمانيا ً  ،وذلك من أجل تخفيف خطر
الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء باإللتزمات .
كما أن موجودات الشركة المالية والتي تتكون بشكل أساسي من الذمم المدينة  ،والموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل والنقد في الصندوق ولدى البنك ف تم ل تركز هام لمخاطر
اإلئتمان غير النقد والذي يم ل حسابات لدى اطراف ذات العالقة كما ويتم المحافظة على رقابة
إئتمانية صارمة حيث يتم مراقبة حدود اإلئتمان لكل عميل على حدى بشكل مستمر وتحافظ على
أخذ مخصص خسائر إئتمانية متوقعة اذا لزم من خالل دراسة أعمار الذمم .

 - 4مخاطر السوق
المخاطر السوقية هي عبارة عن الخسائر بالقيمة الناتجة عن التغير في أسعار السوق كالتغير في
أسعار الفوائد  ،أسعار الصرف األجنبي  ،أسعار أدوات الملكية وبالتالي تغير القيمة العادلة للتدفقات
النقدية لألدوات المالية داخل وخارج المركز المالي .
ان العمليات الرئيسية للشركة هي بالدينار األردني وف يوجد أي أرصدة بعمالت أجنبية وبالتالي ف
يترتب أية نتيجة للتغيرات في اسعار العملة التي تنطبق على التسديدات بالعمالت افجنبية .
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 - 20هذا ويتم تحديد تحليل الحساسية أدناا وفقا ً للتعرض ألسعار الفائدة المتعلقة بالودائع البنكية بتاريخ
القوائم المالية كما أعد التحليل على فرض ان مبلغ افلتزام القائم بتاريخ القوائم المالية كان قائما ً
تقييم إدارة الشركة للتغير
طوال العام  ،ويتم استخدام زيادة او نقص بمقدار ( )1%والتي تم ل تقيم
المحتمل والمقبول بمعدفت الفائدة .
%1 +
2017
2018
دينــــار أردنــي
دينــــار أردنــي

31.751

قائمة الدخل

31.912

()%1 -
2017
2018
دينـــار أردنــي
دينــــار أردنــي

()31.751

()31.912

كما أن الجدول التالي يلخص أثر زيادة (نقصتان) فتي مسشتر ستوق عمتان المتالي  %5علتى القيمتة
العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المتداولة ممتا يتنعكس علتى قائمتة
حقوق المستاهمين كمتا فتي تتاريخ المركتز المتالي  .أعتد تحليتل الحساستية علتى إفتتراض ان أستعار
األسهم تتحرك بنفس نسبة تغير مسشر السوق :
%5 +
 31كانــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينــــار أردنــي
دينــــار أردنــي

21.950

حقوق المساهمين

26.829

 %5 31كانــــــــــــــــون األول
2017
2018
دينـــار أردنــي
دينــــار أردنــي

()21.950

()26.829

 -26القطاعات التشغيلية
أ  -معلومات عن قطاعات أعمال الشركة
ان تفاصيل قطاعات افعمال هي كما يلي :

الغرف
افيرادات
المصاريف
إجمالي ربح القطاع

دينــــــــار
6.285.251
()78.154
6.207.097

طعام وشراب
دينــــــــار
7.499.210
()2.599.449
4.899.761

أخرى
دينــــــــار
3.834.408
()574.298
3.260.110

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2017
2018
المجموع
المجموع
دينــــــــار
دينــــــــار

17.618.869
()3.251.901
14.366.968

19.137.980
()3.569.763
15.568.217

مصاريف غير موزعة
إيرادات أخرى

()12.507.544
180.368

()12.373.194
290.596

الربح للسنة قبل الضريبة

2.039.792

3.485.619

()430.424
1.609.368

()700.000
2.785.619

مصروف ضريبة الدخل للسنة
الربح للسنة

ب  -معلومات عن القطاع الجغرافي
ان اهم موجودات ومطلوبات وعمليات الشركة هي داخل المملكة األردنية الهاشمية .
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أ  -تعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية للشركة :
تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبح سارية المفعول
للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون ال اني  2018او بعد ذلك التاريخ  ،في اعداد القوائم
المالية للشركة ،والتي لم تسثر بشكل جوهري على المبالغ واففصاحات الواردة في القوائم الماليـــة
للسنة والسنوات السابقة  ،علما ً بأنت قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت
والترتيبات المستقبليـة:
التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
المعايير الجديدة والمعدلة
التحسييينات السيينوية علييى تشمل التحسينات تعديالت على كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
المعييايير الدولييية للتقييارير (" )1تطبيق المعايير الدولية ألول مرة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()28
الماليييييية الصيييييادرة خيييييالل "إست مارات في شركات حليفة ومشاريع مشتركة (.")2011
األعيييييييييييييييييييييوام – 2014
توضح التعديالت ان خيار تنظيم المشاريع اإلست مارية وغيرا من المنشآت
.2016
المماثلة لقياس افست مارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل متاح بشكل منفصل لكل شركة حليفة أو
مشروع مشترك  ،وانت ينبغي اجراء اإلختيار عند افعتراف افولي .
وبخصوص خيار المنشأة التي ليس منشآت إست مارية  ،اإلبقاء على قياس
القيمة العادلة الذي تطبقت الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي هي
منشآت إست مارية عند تطبيق طريقت حقوق الملكية  ،تقدم التعديالت توضيحا
مماثال بان هذا الخيار متاح لكل شركة حليفة ذات طبيعة إست مارية أو
مشروع مشترك لت طبيعة إست مارية.
تفسييييير لجنيييية تفسيييييرات
المعييايير الدولييية للتقييارير
المالييييييييييية رقييييييييييم (:)22

يتناول هذا التفسير كيفيت تحديد "تاريخ المعاملة" لغرض تحديد سعر الصرف
الذي يتعين استخدامت عند افعتراف افولي باألصل أو المصروف أو اإليراد
 ،عندما يسخذ بعين افعتبار بان ذلك البند قد سدد أو استلم مقدما بعملت أجنبيت
أدت إلى افعتراف باألصول غير النقدية أو بمطلوبات غير نقدية .

"المعيييييييييامالت بالعملييييييييية
األجنبيييييييييييية واليييييييييييدفعات
ويحدد التفسير ان تاريخ المعاملة هو تاريخ اإلعتراف األولي باألصول غير
المقدمة".

النقدية أو اإللتزامات غير النقدية الناشئة عن دفع أو إستالم الدفعات مقدما.
وإذا كان هناك مدفوعات أو مقبوضات متعددة مقبوضة مقدما  ،فان التفسير
يتطلب من الشركة ان يحدد تاريخ المعاملة لكل دفعت أو إستالم المقابل النقدي
مسبقا.

يتعلق هذا التفسير بالمعامالت التي تتم بالعملة األجنبية أو أجزاء من تلك
المعامالت في حال:
 وجود مقابل بالعملة األجنبية أو مسعر بالعملة األجنبية ؛
 تعترف المنشأة بالموجودات المدفوعة مقدما ً او بمطلوبات اإليرادات المسجلة
المتعلقة بذلك المقابل في موعد يسبق اإلعتراف بالموجودات أو اإليرادات أو
المصاريف ذات الصلة ؛
 وان الموجودات المدفوعة مقدما ً او مطلوبات اإليرادات المسجلة غير نقدية.
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المعايير الجديدة والمعدلة
التعيييييديالت عليييييى معييييييار توضح التعديالت ان التحويل إلى افست مارات العقارية أو منها يستلزم إجراء
المحاسيييييبة اليييييدولي رقيييييم تقييم يبين فيما إذا كان العقارات تستوفي أو لم تعد تستوفي بتعريف
(" :)40اإلسييييييييييييتثمارات افست مارات العقارية  ،ومعززة بأدلت يمكن مالحظتها تشير الى حدوث تغير
في افستخدام .وتوضح التعديالت كذلك ان الحافت المدرجة في المعيار
العقارية".
ليس شاملت وانت يمكن اجراء تغير في افستخدام فيما يتعلق بالعقارات تح
اإلنشاء (اي ان تغيير افستخدام ف يقتصر على العقارات المكتملة).
تعيييييديالت عليييييى المعييييييار تتعلق هذا التعديالت بتصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم
الييييدولي العييييداد التقييييارير وتوضح هذا التعديالت ما يلي:
عند تقدير القيمة العادلة للدفعة على أساس األسهم التي تسدد نقداً،
الماليييية رقيييم (" )2اليييدفع .1
ينبغي ان تتْبَع محاسبة آثار شروط افستحقاق وغيراإلستحقاق لنفس النهج
على أساس السهم".
المتبع في المدفوعات على أساس األسهم التي تسدد من حقوق الملكية.
إذا كان قانون الضريبة /القوانين تتطلب من الشركة إبقاء عددا ً محددا ً
.2
من أدوات حقوق الملكية مساويا للقيمة النقدية لاللتزام الضريبي للموظف
للوفاء بالتزاماتت الضريبية والتي ت ُ َح ّول بعد ذلك إلى هيئت الضرائب (في
العادة نقد)  ،اي ان ترتيب الدفعت على أساس األسهم لت "ميزة التسوية
بالصافي"  ،فإنت يجب تصنيف هذا الترتيب بكاملت على انت تسديد من حقوق
الملكية  ،بشرط انت كان باإلمكان تصنيف الدفعة على أساس األسهم على انها
تسديد من حقوق الملكية حتى لو لم تشمل ميزة التسوية بالصافي.
يجب إجراء المعالجة المحاسبية لتعديل الدفعة على أساس األسهم
.3
الذي يُعدل المعاملة من سداد نقدي الى سداد من حقوق الملكية على النحو
التالي:
أ  -إلغاء اإلعتراف باإللتزام األصلي .
ب  -افعتراف بالدفعة على أساس األسهم في تاريخ تعديل القيمة العادلة
ألداة حقوق الملكية الممنوحة بقدر ما تكون الخدمات قد قُم حتى
تاريخ التعديل.
ج  -اإلعتراف باي فرق بين القيمة الحالية لاللتزام في تاريخ التعديل
والمبلغ المعترف بت في حقوق الملكية في قائمة الدخل .
التعييييديالت علييييى المعيييييار تتعلق هذا التعديالت بالفرق ما بين تاريخ سريان كل من المعيار الدولي
اليييدولي للتقييييارير المالييييية للتقارير المالية رقم ( )9والمعيار الجديد لعقود التأمين.
رقيييييييييييم (" :)4عقيييييييييييود

التأمين".

معيييييار الييييدولي للتقييييارير صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15في أيار  2014الذي
الماليييييييييييية رقيييييييييييم ( )15وضع نموذجا شامال للمنشآت إلستخدامت في المحاسبة عن اإليرادات الناتجة
"اإليرادات من العقيود ميع من العقود مع العمالء .وسيحل هذا المعيار محل إرشادات تحقق اإليرادات
الحالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (" )18اإليرادات" ومعيار
العمالء".
المحاسبة الدولي رقم (" )11عقود اإلنشاء" والتفسيرات ذات الصلة.
إن المبدأ األساسي لهذا المعيار هو أنت يجب على المنشأة افعتراف
باإليرادات لتوضيح نقل السلع أو الخدمات الموعودة للعميل بمبلغ يعكس
المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليت مقابل تلك السلع أو الخدمات .وعلى
وجت التحديد ،يقدم المعيار منهجا من خمس خطوات إلثبات اإليرادات :
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التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
الخطوة  :1تحديد العقد (العقود) المبرمة مع العميل.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد.
الخطوة  :3تحديد سعر البيع.
الخطوة  :4تخصيص سعر للبيع إللتزامات األداء في العقد.
الخطوة  :5اإلعتراف باإليراد عندما تستوفي (أو لدى إستيفاء) المنشأة إلتزام
األداء.
بموجب هذا المعيار  ،تعترف المنشأة عندما (أو لدى) الوفاء بإلتزام األداء،
أي عندما ت ُ َح ّول "السيطرة" على السلع أو الخدمات التي يقوم عليها التزام
األداء المحدد إلى العميل .وقد أضيف إرشادات أك ر إلزاما ً في المعيار
للتعامل مع سيناريوهات محددة .وعالوة على ذلك ،يتطلب المعيار إفصاحات
شاملة.

التعييييديالت علييييى المعيييييار تتعلق هذا التعديالت بتوضيح ثالثة جوانب من المعيار ( تحديد التزامات
الييييدولي إلعييييداد التقييييارير أألداء ،واعتبارات الموكل مقابل الوكيل ،والترخيص) وبعض اإلعفاء
الماليييييييييييية رقيييييييييييم ( )15اإلنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنجزة.
"اإليرادات من العقيود ميع
العمالء".
ب-

تعديالت اثرت على القوائم المالية للشركة :
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية"
صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9في تشرين ال اني  2009وطرح متطلبات جديدة
لتصنيف وقياس الموجودات المالية .وفحقا تم تعديل المعيار في تشرين األول  2010ليشمل
متطلبات حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية وإلغاء افعتراف بها .كما تم تعديل المعيار في
تشرين ال اني  2013ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط العام .وصدرت نسخت معدلة
من المعيار في تموز  2014لتتضمن( :أ) متطلبات التدني للموجودات المالية ،و(ب) تعديالت
محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة قياس "القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل افخر" لبعض أدوات الدين البسيطة.
تـم اتبـاع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية" الصادر عن المجلس الدولي
لمعايير المحاسبة في تموز  ،2014حيث كان تاريخ التطبيق المبدئي لهذا المعيار في أول كانون
األول  .2018وقد ترتب على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9إحداث تغيرات
على السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها سابقًا في القوائم المالية  ،علما بأن
الشركة قام بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (( )9المرحلة األولى) الصادر في
العام  2009والمتعلقة بتصنيف وقياس الموجودات المالية منذ بداية العام .2010
قام الشركة  ،بحسب ما تجيزا األحكام افنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (، )9
عدم إعادة إدراج أرقام المقارنة  ،وتم افعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات المالية في تاريخ افنتقال في األرصدة اففتتاحية لألرباح المدورة وحقوق غير
المسيطرين للفترة الحالية .كما اختارت الشركة مواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة
بمعيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية :افعتراف والقياس ،حول تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم (.)9
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المحاسبية لتحديد الموجودات والمطلوبات المالية وتصنيفها وقياسها وكذلك افنخفاض في قيمة
الموجودات المالية .كما يقوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9بتعديل المعايير
األخرى التي تتناول األدوات المالية م ل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 7األدوات
المالية :اإلفصاحات".
تحتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9على المتطلبات المحاسبية لألدوات
المالية وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)39اإلعتراف والقياس .وتتضمن النسخة الجديدة
من المعيار المتطلبات التالية:
التصنيف والقياس:
تصنف الموجودات المالية بناءا على نموذج اإلعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية .وقدم
نسخة  2014تصنيف جديد لبعض أدوات الدين حيث يمكن تصنيفها ضمن "الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل افخر" .وتصنف المطلوبات المالية تصنيفا مماثال لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )39إف أن هنالك إختالفات بالمتطلبات المطبقة على قياس مخاطر اإلئتمان
المتعلقة بالمنشأة .
التدني:
قدم نسخة  2014نموذج "الخسارة افئتمانية المتوقعة" لقياس خسارة تدني الموجودات الماليـة،
وعليت أصبح من غير الضروري زيادة المخاطر افئتمانية قبل افعتراف بخسارة افئتمان .
محاسبة التحوط:
قدم نسخة  2014نموذجا ً جديدا ً لمحاسبة التحوط صمم ليكون أك ر مالئمة مع كيفية قيام المنشأة
بإدارة المخاطر عند التعرض لمخاطر التحوط المالي وغير المالي.
إلغاء اإلعتراف:
تم اتباع متطلبات إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية كما هي واردة في المعيار
المحاسبي الدولي رقم (.)39
إن تفاصيل السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة والتقديرات الهامة المستخدمة من قبل إدارة
الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية ( )9المحددة والمطبقة في الفترة الحالية كما ترد في اإليضاح
( ، )3علما ً بانة لم يكن هنالك أثر جوهري لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
على الشركة.
ج-

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناا الصادرة لكن غير
سارية المفعول بعد كما بتاريخ القوائم المالية وتفاصيلها كما يلي:

المعايير الجديدة والمعدلة
التحسينات السنوية على المعايير
الدولية للتقارير المالية الصادرة
خالل األعوام 2017 – 2015
)يبدا من اول كانون الثاني (2019

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تشمل التحسينات تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم
(" )3اندماج األعمال" و(" )11الترتيبات المشتركة" ومعايير
المحاسبة الدولية رقم (" )12ضرائب الدخل" و(" )23تكاليف
اإلقتراض".
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التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية رقم ()23
عدم التيقن حول معالجة ضريبة
الدخل

يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) ،
واألسس الضريبية  ،والخسائر الضريبية غير المستخدمة  ،والمنافع
الضريبية غير المستخدمة  ،ومعدفت الضريبة عندما يکون هناك
عدم تيقن بشأن معالجة ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )12وهي تتناول على وجت التحديد:
 ما إذا كان المعالجة الضريبية يجب ان تعتبر بشكل إجمالي؛
 افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبية؛
 تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) ،
واألساس الضريبي  ،والخسائر الضريبية غير المستخدمة ،
وافعفاءات الضريبية غير المستخدمة ،ومعدفت الضريبة ؛
 وأثر التغيرات في الوقائع والظروف.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم (" )16عقود اإليجار"

يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16کيف يمكن
لمعد التقارير ياإلعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح
عنها .كما يوفر المعيار نموذجا ً محاسبيا ً منفردا ً للمستأجرين يتطلب
من المستأجر افعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود
اإليجار إف إذا کان مدة اإليجار ( )12شهرا أو أقل أو کان األصل
ذو قيمة منخفضة .ويواصل المسجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود
إيجار تشغيلية أو تمويلية  ،حيث لم يتغير منهج المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )16حول محاسبة المسجر تغيرا ً كبيرا
عن سابقت معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17

التعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (" )9األدوات
المالية".

تتعلق هذا التعديالت بمزايا الدفع مقدما ً مع التعويض السلبي  ،حيث
تم تعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
فيما يتعلق بحقوق إنهاء الخدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة المطفأة
(أو بنا ًء على نموذج األعمال  ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر) حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
رقم (" )28اإلست مار في المنشآت
الحليفة والمشاريع المشتركة"

تتعلق هذا التعديالت بالحصص طويلة األجل في المنشآت الحليفة
والمشاريع المشتركة .وتوضح هذا التعديالت ان المنشأة تقوم
بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )9األدوات
المالية" للحصص طويلة األجل في منشأة حليفة أو مشروع مشترك
والتي تشكل جزءا من صافي اإلست مار في المنشأة الحليفة أو
المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشأنها

تعديالت على المعيار المحاسبي
الدولي رقم (" )19منافع

تتعلق هذا التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على الخطس أو التخفيضات
أو التسويات.

)يبدا من اول كانون الثاني .(2019

)يبدا من اول كانون الثاني .(2019

)يبدا من اول كانون الثاني .(2019

)يبدا من اول كانون الثاني .(2019

الموظفين"

)يبدا من اول كانون الثاني .(2019
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 - 26المعايير الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيار المحاسبي
الدولي رقم (" )1عرض القوائم

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
تتعلق هذا التعديالت بشأن تعريف األهمية.

المالية".

(يبدا من اول كانون الثاني .(2020
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير
المالية (" )3إندماج األعمال"
(يبدا من اول كانون الثاني .(2020

توضيح هذا التعديالت تعريف األعمال حيث نشر مجلس معايير
المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل.
يشمل ذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات باإلضافة إلى
إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء افعتراف والعرض واإلفصاح.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،إلى جانب اإلطار المفاهيمي
المعدل ،تعديالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاهيمي في
معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،حيث تحتوي الوثيقة
على تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( 2و3
و 6و )14والمعايير المحاسبية الدولية أرقام ( 1و 8و 34و37
و )38وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام (12
و )19وتفسير و ( 20و )22وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير
رقم ( )32من أجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات
وافقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى ما تشير إليت من نسخة
مختلفة من اإلطار المفاهيمي

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم (" )17عقود التأمين"
(يبدا من اول كانون الثاني .(2022

ويوفر منهج قياس وعرض أك ر اتساقا لجميع عقود التأمين .وتهدف
هذا المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على
المبادئ لعقود التأمين .ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()4
"عقود التأمين" .
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم( )17قياس
مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء ،

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد

التقارير المالية رقم (" )10القوائم
المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة
الدولي رقم (" )28اإلست مارات في
المنشآت الحليفة والمشاريع المشتركة
(")2011

تتعلق هذا التعديالت بمعاملة بيع أو مساهمة الموجودات من
المست مر في المنشأة الحليفة أو المشروع المشترك.

(تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل
غير مسمى .وما يزال التطبيق
مسموحا به)
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 - 27تتوقع اإلدارة تطبيق هذا المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما
تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذا المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد فيكون لها أي تأثير
جوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق أألولي باست ناء أثر تطبيق المعاير الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )16وكما هو موضح في ادناا:
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود اإليجار"
يقدم المعيار نموذجا شامال لتحديد ترتيبات اإليجار ومعالجتها في القوائم المالية لكل من المسجرين
والمستاجرين .كما سيحل محل المعيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" والتفسيرات
ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون ال اني
.2019
ف يوجد إختالف جوهري للمعالجة المحاسبية في سجالت المسجر ما بين المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( )16والمعيار المحاسبي الدولي رقم (.)17
يتعلق التغيير في تعريف عقد اإليجار بشكل اساسي بمفهوم السيطرة .ويميز المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )16بين عقود اإليجارات وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان العميل لت
السيطرة في استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم موجودا إذا كان لدي العميل :
 الحق في الحصول على قدر كبير من جميع الفوائد افقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات
محددا ؛ و
 الحق في توجيت استخدام هذا األصل.
افثر على المعالجة المحاسبية في سجالت المستأجر
اإليجارات التشغيلية
تم بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16تغيير المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التي
صنّف سابقا على انها عقود إيجار تشغيليت حسب معيار المحاسبة الدولي رقم ( ، )17والتي
كان ت ُ َ
كان تصنف على انها بنود خارج قائمة المركز المالي.
عند التطبيق افولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (( )16باست ناء ما هو مشار اليت
أدناا) ستقوم الشركة بما يلي لجميع عقود اإليجار:
أ  -افعتراف بموجودات "حق افستخدام" والتزامات اإليجار في قائمة المركز المالي  ،وتقاس في
البداية على اساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المدفوعة.
ب  -افعتراف باستهالك موجودات "حق افستخدام" والفائدة على التزامات اإليجار في قائمة الدخل.
ج  -فصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع إلى جزء رئيسي (المعروض في اطار أنشطت التمويل) والفائدة
(المعروضة في اطار افنشطت التشغيلية) في قائمة التدفقات النقدية.
اما فيما يتعلق بعقود اإليجار القصيرة األجل (مدا اإليجار التي تبلغ  12شهرا أو اقل) وعقود إيجار
األصول ذات القيمة المنخفضة (م ل الحواسيب الشخصية وأثاث المكاتب)  ،فإن الشركة ستختار
افعتراف بنفقات اإليجار على أساس القسس ال اب على النحو الذي يسمح بت المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم (. )16
سيتم الغاء اإلعتراف بحوافز التزام اإليجار التي اعترف بها سابقا فيما يتعلق بعقود اإليجار
التشغيلية ،وسيُحتسب المبلغ في قياس موجودات ومطلوبات اإليجار الخاصة بحق افستخدام .
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 - 28وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( ، )17ت ُ ْع َرض جميع مدفوعات اإليجار المتعلقة بعقود
اإليجار التشغيلية كجزء من التدفقات النقدية من افنشطت التشغيلية .سيكون اثر التغييرات في اطار
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16هو تخفيض المبالغ النقدية المتولدة عن أنشطت
التشغيل دينار وزيادة صافي النقد المستخدم في تمويل افنشطت بنفس المبلغ.
اإليجارات التمويلية
افختالفات الرئيسية بين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي
رقم ( )17فيما يتعلق بالموجوات التي كان موجودة سابقا (إن وجدت) بموجب عقد إيجار تمويلي
هي قياس ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المستاجر إلى المسجر .ويشترط المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )16على الشركة اإلعتراف كجزء من التزاماتت افيجارية فقس بالمبلغ المتوقع
دفعت بموجب ضمان القيمة المتبقية  ،بدف من المبلغ بالحد األقصى المضمون وفقا لما يقتضيت معيار
المحاسبة الدولي رقم ( . )17وعند الطلب افولي  ،ستقوم الشركة بعرض المعدات التي كان
مدرجت سابقا في الممتل كات والمنشات والمعدات ضمن البند المتعلق بموجودات " حق افستخدام "
والتزامات اإليجار  ،التي سبق عرضها ضمن افقتراض ليتم عرضها  ،ضمن بند منفصل
لمطلوبات اإليجار.
واستنادا إلى تحليل عقود اإليجار التمويلي للشركة كما في  31كانون األول  2018على أساس
الوقائع والظ روف القائمة في ذلك التاريخ  ،تم اعتبار ان هذا التغيير لن يسثر على المبالغ المعترف
بها في القوائم المالية للشركة ،حيث ان لم يكن للشركة اي عقود ايجارات لها أثر بما سبق ذكرا.
افثر على المعالجة المحاسبية في سجالت المسجر
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ، )16يستمر المسجر تصنيف عقود اإليجار على انها
اما إيجارات تمويلية أو عقود إيجار تشغيليت وإجراء معالجة محاسبية لهذين النوعين من عقود
اإليجار بشكل مختلف .غير ان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16قد غير ووسع نطاق
اإلفصاحات المطلوبة  ،وبشكل خاص حول كيفية قيام المسجر بادارا المخاطر الناشئة عن حصتت
المتبقية في األصول المسجرة .
وبموجب المعيارالدولي للتقارير المالية رقم ( ، )16لغايات المسجر الوسيس يعتبر عقد اإليجار
الرئيسي والتاجير الفرعي كعقدين منفصلين .
ويتعين على المسجر الوسيس ان يصنف التاجير الفرعي كتمويل أو إيجار تشغيلي بالرجوع إلى
أصل الحق في افستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي (وليس بافشارا إلى األصل األساسي
كما كان الحال في اطار معيار المحاسبة الدولي رقم (.))17
وبسبب هذا التغيير ،ستقوم الشركة بتصنيف بعض اتفاقات التاجير الفرعي الخاصة بها باعتبارها
عقود إيجار تمويلي .ووفقا لما يقتضيت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ، )9سيتم األعتراف
بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في ذمم اإليجار التمويلي المدينة ،وسيتم الغاء اإلعتراف
باألصول المسجرة والمبالغ المستحقة القبض على أصول اإليجار التمويلي ،وسيسدي هذا التغيير في
المحاسبة إلى تغيير توقي افعتراف باإليرادات ذات الصلة .
تتوقع اإلدارة أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في القوائم المالية للشركة
للفترة السنوية التي تبدأ في األول من كانون ال اني  2019غير جوهري.
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المستوى األول

للبنود المبينة اعالا قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى ال اني وفقا ً لنماذج تسعير متفق عليها والتي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.

مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة
ودائع لدى البنك

 31كانـــــــــــــــــون افول 2018
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
دينــــــــــار
دينــــــــــــار
3.190.176
3.175.099
3.190.176
3.175.099

 31كانـــــــــــــــــون افول 2017
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
دينــــــــــار
دينــــــــــــار
3.222.152
3.191.263
3.222.152
3.191.263

مستوى القيمة العادلة

ب  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باست ناء ما يرد في الجدول ادناا اننا نعتقد ان ا لقيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية للشركة تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة الشركة تعتقد أن القيمة
الدفترية للبنود المبينة ادناا تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما فستحقاقها قصير افجل او ان أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام .

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى افول والمستوى ال اني خالل العام .2018

 - 28مستويات القيمة العادلة
أ  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية  ،والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذا الموجودات المالية
والمطلوبات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة) .
العالقة بين المدخالت
القيمــــــــــــــة العادلــــــــــــــــة
الهامة غير الملموسة
 31كانــــــــــــــــــــــــون األول
مدخالت هامة
طــــــريقة التقييم
مستوى القيمة
2017
2018
والقيمة العادلة
غير ملموسة
والمدخالت المستخدمة
العادلــــــــة
الموجودات المالية  /المطلوبات المالية
دينــــــــــار
دينــــــــــــار
موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
افسعار المعلنة في
ف ينطبق
ف ينطبق
افسواق المالية
المستوى افول
536.589
439.002
اسهم متوفر لها اسعار سوقية
قوائم مالية صادرة عن
ف ينطبق
ف ينطبق
الشركات
المستوى ال اني
24.368
8.000
اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
560.957
447.002
المجموع

- 29 -
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟ�ﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة
ﻋﻤﺎن  -ا�ردن

إﻳﻀﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻴﺌﺔ ا�وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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إيضاحات إضافية – شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية المساھمة المحدودة
يحتوي ھذا الجزء من التقرير السنوي على إيضاحات وبيانات مالية ،باإلضافة إلى ما جاء في
تقرير مجلس اإلدارة ويعتبر جزءاً ال يتجزأ منه ،وذلك عمالً بما ورد في تعليمات اإلفصاح
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الـواجب توافرھا في مدققي حسابات الجھات
الخاضعة لرقابة ھيئة األوراق المـالية رقم ) (١لسنة  ١٩٩٨الصادرة عن مجلس مفوضي ھيئة
األوراق المالية استنادا ًألحكام المادتين ) (٩و) (٥٣من قانون األوراق المالية رقم ) (٢٣لسنة
. ١٩٩٧
• تأسست شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية المساھمة العامة المحدودة في المملكة
األردنية الھاشمية بتاريخ  ،١٩٩٦/١١/٢٠ويبلغ رأسمالھا الحالي ٤٥مليون دينار أردني
ومركزھا الرئيسي في عمان وليس لھا أية فروع في المملكة ويبلغ عدد موظفيھـــا الحاليين
) (٣٦٣موظفـــــا ً مقارنـــــة بـ ) (٤٠٢موظفا ً عام .٢٠١٧
• إنجازات الشركة عام : ٢٠١٨
ً
• حقق الفندق نتائج إيجابية مقارنة بفنادق الخمس نجوم المنافسة سوا ًء على صعيد اإليرادات
المتحققة من الغرف أو على صعيد إيرادات الطعام والشراب  ،حيث تص ّدر الفندق الترتيب
األول على صعيد إيرادات الطعام والشراب وإيرادات الحفالت .
• على صعيد إيرادات الغرف فقد كان دخول فنادق جديدة على السوق من ضمنھا فندق
الفيرمونت وفندق روتانا وفندق وأجنحة روتانا عرجان وفندق " "Wاألثر الكبير في تراجع
نسبة األشغال في ظل سوق تعاني أصالً من انخفاض الطلب وتراجع نسبة اإلشغال.
• لقد تأثر الفندق كما الفنادق األخرى بقرار الحكومة بإضافة بند فرق أسعار المحروقات على
فواتير الكھرباء وكان لھذا القرار األثر السلبي في زيادة فرق مصروف الكھرباء بما يزيد
عن  ١١٠آالف دينار عن العام  ٢٠١٧مما كان له بعض األثر في تراجع أرباح الفندق.
• لقد بلغت نسبة إشغال الفندق لعام  % ٥٢,٧ ، ٢٠١٨مقارنةً بـ  %٥٩,٢في عام .٢٠١٧
كما بلغ سعر الغرفة ١٨٨,٨٢دينار مقارنةً بـ  ١٩٠,٦٨دينار في عام .٢٠١٧
• ھذا وقد حقق الفندق مجمل إيرادات تشغيلية مقدارھا  ١٧,٦مليون دينار مقارنةً بـ  ١٩,١مليون
دينار في عام .٢٠١٧
ً
ً
كما حقق الفندق أرباحا تشغيلية مقدارھا  ٤,٥٤٨مليون دينار مقارنة بـ  ٥,٩٤٤مليون دينار
في عام .٢٠١٧
• ھذا وقد حققت الشركة صافي أرباح بعد الضريبة مقدارھا  ١,٦٠٩مليون دينار مقارنة
بـ  ٢,٧٨٦مليون دينار عام  ٢٠١٧بإنخفاض نسبته .%٤٢,٢
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• الخطة المستقبلية:
ستواصل إدارة الفندق أعمال التطوير والتحديث لجميع الغرف واألجنحة الفندقية  ،والمرافق العامة
لمواجھـة المنافسة الشديدة في ظل دخول فنادق جديدة إلى السوق.

ھذا ومن المتوقع ان تبدأ اعمال التحديث الكبيرة المخطط لھا في شھر آذار من ھذا العام مع
اكتمال اعمال التصاميم لجميع الغرف العادية واألجنحة الفندقية.
يتوقع ان تبلغ تكلفة اعمال التحديث مبلغ اجمالي  ١٣,١٦مليون دينار وان تمتد لفترة ١٣
شھر.
• الوضع التنافسي :
حقق الفندق في نسب اإلشغال ،ومعدل سعر الغرفة مركزاً متقدما ً بين فنادق الخمس نجوم في
عمـان لعام ٢٠١٨بالرغم من األوضاع السياسية واإلقتصادية الصعبة التي تعم المنطقة.
اسم الفندق
الفور سيزنز – عمان
فنادق الخمس نجوم األخرى

نسبة اإلشغال

٢٠١٨
%٥٢,٧
%٤٧,٩

٢٠١٧
%٥٩,٢
%٥٠,٦

معدل سعر الغرفة

٢٠١٨

١٨٨,٨٢
١٠٧,٢٦

٢٠١٧

١٩٠,٦٨
١١٥,٠٧

معدل ربحية الغرفة
GOPAR

٢٠١٨
٧٠
١٦

٢٠١٧
٩٠
٢١

• ال يوجد أية مخاطر قد تتعرض لھا الشركة كما ال توجد أية قرارات صادرة عن
الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرھا ولھا اثر مادي على عمل الشركة أو قدرتھا التنافسية.

• يطبق الفندق معايير الجودة العالمية للفنادق.
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•

كشف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومساھماتھم في رأس المال-:

اســـم الــعــضــو

تاريخ العضوية

عدد األسھم

نسبة المساھمة

عدد األسھم

نسبة المساھمة

المملوكة في

بالمائة في

المملوكة في

بالمائة في

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١

%
عبد القادر عبد ﷲ القاضي

٢٠١٥/٣/٢٤

٧,٠٥٩,٦٠٠

١٥,٦٩

٧,٠٥٩,٦٠٠

١٥,٦٩

محمود زھدي محمود ملحس

٢٠١٥/٣/٢٤

١٠,٦٢٦,٩٤٠

٢٣,٦٢

١٠,٦٢٦,٩٤٠

٢٣,٦٢

ھاني عبد القادر عبد ﷲ القاضي

٢٠١٥/٣/٢٤

١,٥١١,٨٤١

٣,٣٦

١,٥١١,٨٤١

٣,٣٦

باسم محمود زھدي ملحس

٢٠١٥/٣/٢٤

١٥٨,٠٠٠

٠,٣٥

١٥٨,٠٠٠

٠,٣٥

٢٠١٨/١٠/٤

٤,٣٣٥,٥٠٩

٩,٦٣

٤,٣٣٥,٥٠٩

٩,٦٣

-

-

-

-

-

السيد وائل عبد القادر القاضي

٢٠١٥/٣/٢٤

١,٨٧٥,٠٠٠

٤,١٧

١,٨٧٥,٠٠٠

٤,١٧

سامر عبد القادر القاضي

٢٠١٥/٣/٢٤

١,٨٨٢,١٠٦

٤,١٨

١,٨٨٢,١٠٦

٤,١٨

محمد محمود محمد العقر

٢٠١٥/٣/٢٤

١٣٨,٣٣٤

٠,٣١

١٣٨,٣٣٤

٠,٣١

محمود خليل عبد الرحمن أبو الرب

٢٠١٥/٣/٢٤

٥,٠٥٦,٥٥٠

١١,٢٤

٥,٠٥٦,٥٥٠

١١,٢٤

٣,١٤٦,٨٤٩

٦,٩٩

٣,٠٤٩,١١٧

٦,٧٨

١٥٠,٠٠٠

٠,٣٣

١٥٠,٠٠٠

٠,٣٣

٢٢٦,٤٧٣

٠,٥

٢٢٦,٤٧٣

٠,٥

بنك االستثمار العربي األردني
ويمثلھا السيد رائد روحي المصيص

شركة اليقين لالستثمار

٢٠١٥/٣/٢٤

ويمثلھا السيد فھد محمود ملحس
خليل محمود خليل ابو الرب

•
•

%

٢٠١٥/٣/٢٤

عقد مجلس إدارة الشركة ) (٦اجتماعات خالل السنة المالية .٢٠١٨
ال يوجد أية شركات مسيطر عليھا من قبل الشركة.
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-

مساھمة ممثلي الشركات بصفتھم الشخصية كالتالي - :
رائـــد روحــي المصيص

عدد األسھم المملوكة حتى ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١
-

اإلســــــــم
فـھــد محمــود ملحــس

١٥٠,٠٠٠

• تم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  ٢٠١٧بقيمة إجمالية قدرھا )(٥٠
ألف دينار أردني موزعة على النحو التالي-:

اسم العضو

قيمة المكافأة
دينار أردني

السيد عبد القادر عبد ﷲ القاضي

٥,٠٠٠

السيد محمود زھدي ملحس

٥,٠٠٠

السيد وائل عبد القادر القاضي

٥,٠٠٠

السيد ھاني عبد القادر القاضي

٥,٠٠٠

السيد سامر عبد القادر القاضي

٥,٠٠٠

السيد رائـــد روحي المصيص
ممثل بنك االستثمار العربي األردني

٥,٠٠٠

السيد محمد محمود محمد العقر

٥,٠٠٠

السيد باسم محمود زھدي ملحس

٥,٠٠٠

السيد فھد محمود زھدي ملحس
ممثل شركة اليقين لالستثمار

٥,٠٠٠

السيد خليل محمود ابو الرب
المجمـــــــــــــــوع

٥,٠٠٠
٥٠,٠٠٠

• سيتم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  ٢٠١٨بنفس القيم أعاله بعد إقرار
البيانات المالية من قبل الھيئة العامة.
• لم يتم منح أية رواتب أو مزايا مجانية ألي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خالل السنة
المالية .٢٠١٨
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كشف بأسماء المساھمين الذين تزيد نسبة مساھمتھم عن  ٥بالمائة من رأسمال الشركة-:
رقم

اسم العـضو

عدد األسھم
المملوكة في
٢٠١٨/١٢/٣١

نسبة المساھمة
بالمائة %
٢٠١٨/١٢/٣١

عدد األسھم
المملوكة في
٢٠١٧/١٢/٣١

نسبة المساھمة
بالمائة %
٢٠١٧/١٢/٣١

٢

عبد القادر عبد ﷲ القاضي

٧,٠٥٩,٦٠٠

١٥,٦٩

٧,٠٥٩,٦٠٠

١٥,٦٩

١٤٠

محمود زھدي محمود ملحس

١٠,٦٢٦,٩٤٠

٢٣,٦٢

١٠,٦٢٦,٩٤٠

٢٣,٦٢

٤,٣٣٥,٥٠٩

٩,٦٣

٤,٣٣٥,٥٠٩

٩,٦٣

٣,٠٠٠,٠٠٠

٦,٦٦

٣,٠٠٠,٠٠٠

٦,٦٦

٢٦

شركة اليقين لالستثمار

٣,١٤٦,٨٤٩

٦,٩٩

٣,٠٤٩,١١٧

٦,٧٨

٣٠

محمود خليل عبدالرحمن
أبوالرب

٥,٠٥٦,٥٥٠

١١,٢٤

٥,٠٥٦,٥٥٠

١١,٢٤

المساھم

١
٥

بنك االستثمار العربي
األردني
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني

• عدد المساھمين األردنيين ) (١١٨مساھم يمتلكون ) (٣٠,٠٦٦,٦٤٣سھما ً تشكل نسبة ملكيتھم من
راس المال ).(%٦٦,٨١
• عدد المساھمين العرب واألجانب ) (٢٢مساھم يمتلكون ) (١٤,٩٣٣,٣٥٧سھما ً  ،تشكل نسبة
ملكيتھم من راس المال ).(%٣٣,١٩
• بلغ العدد اإلجمالي لموظفي شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية ) (٣٦٣موظفا عام ٢٠١٨
منھم)  ( ٨موظفين أجانب مقارنة بـ ) ٤٠٢موظفا ً عام  (٢٠١٧منھم )٨موظفين اجانب(
• وقد بلغ معــدل الـدوران ) (%٢٨,٨٤و ) (%٣٧,٥٦لعامي٢٠١٨و  ٢٠١٧علــى التــوالـي.
• تتبع إدارة الفندق سياسة داخليه للتعيين في الوظيفة المطلوبة حيث يتم اإلعالن داخليا عن
الوظيفة الشاغرة ويتم انتقاء الشخص المناسب من المرشحين الداخليين في حال وجوده  ،أما في
حال عدم وجوده فيتم اإلعالن في الصحف اليومية ويتم فرز وانتقاء الموظف األفضل بعد أن تتم
مقابلة المتقدم من قبل لجان مختصة للتعيين.
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• فئات الموظفين -:
تصنف الشركة موظفيھا ألربعة درجات أساسية على النحو التالي -:
٢٠١٨

٢٠١٧

عدد االشخاص

عدد االشخاص

الدرجة األولى  /اإلدارة التنفيذية

٧

٧

الدرجة الثانية  /المدراء

٣٩

٤٠

مساعدو مدراء أقسام

١٧

١٧

مشرفين وموظفين

٣٠٠

٣٣٨

المجموع

٣٦٣

٤٠٢

• الدورات التدريبيه لعام -:٢٠١٨
تتبع إدارة الفندق برامج داخليه وخارجية مكتوبة ضمن برامج موثقة لتأھيل وتدريب
الموظفين على أعلى المستويات التدريبية  ،حيث يتم استقطاب المدربين الخارجيين
)األجانب( لتدريب الكوادر المحلية ويتم أيضا ً إرسال بعض الموظفين المحليين للخارج
إلتمام تلك الدورات لتأھيلھم ،وقد عقدت إدارة الفندق عددا من الدورات التدريبية لموظفيھا
عام  ٢٠١٨نورد منھا-:

-

برنامج تدريب المدراء على مھارات القيادة.

-

برنامج تدريب المدراء على المھارات اإلدارية والحياتية للنجاح في مسارھم المھني .

-

برنامج تنمية المھارات للمشرفين.
دورة تأھيل مدربي االقسام لتدريب الموظفين الجدد.
مھارات االتصال الفعال.
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-

برنامج الطرق نحو المھنية ،لتوفير الفرصة للموظفين للحصول على شھادة وطنية
معتمدة في مجاالت التدبير الفندقي و إعداد الطعام و الضيافة ،ويتضمن البرنامج تأھيل
مدربين مقيمين والطالب أنفسھم من خالل تدريبھم على مھارات العمل.

-

تھيئة الموظفين الجدد.
التدريب على التعامل مع شكاوى الضيوف.

-

بناء خطة تطوير مھني فعالة.

-

ميثاق قواعد السلوك وأخالقيات األعمال.
تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع البطاقات اإلئتمانية وحماية المعلومات.
التوعية بسالمة الغذاء لموظفي الطعام والشراب.
مھارات اإلسعافات األولية.
دورة توعوية من مركز الحسين للسرطان.
التوعية بالسالمة والصحة العامة.
برنامج تدريب المدراء على ضمان جودة الخدمة.

-

• تمكن الفندق من االحتفاظ بمركزه القيادي بفضل معرفته ودراساته الواسعة للسوق المحلي
وامتالكه لشبكة تسويقية عالمية تغطي كافة انحاء العالم باإلضافة الى عالقته القوية مع
الوكالء المحليين واالقليميين.
• تم اعتبار مشروع شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية )فندق الفورسيزنز(
مشروعا ً اقتصاديا ً مصدقا ً وتم منحه االعفاءات من الرسوم المنصوص عليھا في المواد
) (٧,٦من قانون تشجيع االستثمار رقم  ١٦لسنة  ١٩٩٥وھي على النحو التالي:
•

•

•
•
•
•
•
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إعفاء الموجودات الثابتة )االالت ،االجھزه ،االليات ،المخصصة لالستخدام حصراً بالمشروع(.

إعفاء  %١٥من كافة الرسوم والضرائب على قطع الغيار المستورده )رسوم االستيراد
والرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى المقررة( بموجب التشريعات السارية
المعمول بھا.
تم اعفاء الشركة من الضرائب والرســوم الجمركية للمشتريات الرأسمـــــالية وتم تجديدھا
لمدة سنــــة تنتھي في  /٢٧آيار.٢٠١٩ /
ال يوجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرھا ولھا أثر مادي على
عمل الشركة أو منتجاتھا أو قدرتھا التنافسية.
اعتمدت الشركة على عدة موردين محليين وال يوجد منھم ما يشكل ) %(١٠من إجمالي
مشتريات الشركة أو مبيعاتھا.
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثـت خـالل السنــة المـالية ٢٠١٨
او اي امور جوھرية ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.
ً
لقد بلغ حجم االستثمار الرأسمالي )شراء ممتلكات ومعدات( مبلغا قدره )(١,٧٠٥,١٣٨
دينار أردني و) (٣,٦٨٥,٧٧٢دينار أردني للسنوات المالية  ٢٠١٨و  ٢٠١٧على التوالي.
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تساھم الشركة بخدمة المجتمع المحلي من خالل :
• مبادرات التبرع بالمالبس لبنك المالبس التابع للھيئة الخيرية الھاشمية.
• دعم أطفال الشلل الدماغي )كراسي متحركة  ،عالج طبيعي(.
• اليوجد مساھمه للشركة في حماية البيئة.
مؤشرات التحليالت المالية المقارنة على النحو التالي-:
الــبـــيــــــان

٢٠١٨

٢٠١٧

إجــــــمـــــالي األصـــــــــــــــــول

٥٣,٧٥٧,٦٢١

٥٤,٩٥٣,٨٦٢

إجـــمــــالــــي االلتـــزامـــــــــــات

٢,٧٤٤,٧٧٤

٢,٩٦١,٤٢٨

األربــــاح المــوزعــــة نــقــــــــداً

٢,٤٧٥,٠٠٠

٢,٨١٢,٥٠٠

حـــقــــوق الــمــســـاھـمـيــــــــــن

٥١,٠١٢,٨٤٧

٥١,٩٩٢,٤٣٤

صـــافــــي الـــربـــح بعـد الضريبة

١,٦٠٩,٣٦٨

٢,٧٨٥,٦١٩

عـــدد األسـھــــم المكـتـتـب بــھــــا

٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٥,٠٠٠,٠٠٠

القيـمـــة الســوقـيــــة للســـھـــــــم

 ٢,٤٢٠دينار

 ٢,٤١٠دينار

الـعـــائــــد عــلـــــــى االسـتـثـــمار

%٢,٩٦

%٥,٠٦٩

نـــســبـــــة الــمـــديــونـيـــــــــــــة

%٥,١١

%٥,٣٨

القيــمــــة الــدفـتـــريـــــــــة للسھم

 ١,١٣دينار

 ١,١٦دينار

عـــــــائــــــــد الـســـــھــــــــــــــم

 ٠,٠٣٦دينار

 ٠,٠٦٢دينار

العــائــد عـلـى حقــوق المساھمــين

%٣,١٢

%٥,٣٦

التـــوزيعـــات النـقــديـــة للســھـــم

-

%٥,٥

نســبــــة تــــوزيع األربـــــــــــــاح

-

%٨٨,٨

القيمة السوقية إلى القيمة الدفتريـــة

 ٢,١٤مرة

 ٢,٠٧مرة
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• أھم المؤشرات المالية و البيانات المالية المقارنة على النحو التالي-:
البيان

٢٠١٤
دينار

٢٠١٥
دينار

٢٠١٦
دينار

٢٠١٧
دينار

٢٠١٨
دينار

األرباح الصافية للشركة
بعد الضريبة

٢,٩٩٧,٠١٨

٢,٨٢٦,٠٠٧

٣,٢٦٢,٤٨٤

٢,٧٨٥,٦١٩

١,٦٠٩,٣٦٨

حقوق المساھمين

٥١,٤١٤,٨٠٢

٥١,٣٩٨,٤٢١

٥٢,٠٧٣,٠٦٧

٥١,٩٩٢,٤٣٤

٥١,٠١٢,٨٤٧

األرباح النقدية الموزعة
على المساھمين

٢,٧٠٠,٠٠٠

٢,٧٠٠,٠٠٠

٢,٥٨٧,٥٠٠

٢,٨١٢, ٥٠٠

٢,٤٧٥, ٠٠٠

٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٥,٠٠٠,٠٠٠

٤٥,٠٠٠,٠٠٠

سھم

سھم

سھم

سھم

سھم

سعر السھم في آخر
يوم عمل /دينار أردني

٢,٢٢٠

٢,٣٢٠

٢,٣٩٠

٢,٤١٠

٢,٤٢٠

حصة السھم من صافي
الربح

٠,٠٦٧

٠,٠٦٣

٠,٠٧٢

٠,٠٦٢

٠,٠٣٦

عدد األسھم

• نسبة الملكية بشكل مقارن-:
نسبة الملكية/
الموجودات

•
•
•
•

•
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٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

%٩٤,٦

%٩٤,٣

%٩٣,٨

%٩٤,٦١

%٩٤,٨٩

بلغت قيمة أتعاب مدققي حسابات الشركة مقابل تدقيق الحسابات الفصلية ونصف السنوية
والسنوية للشركة مبلغا ً قدره ) (١٧,٥٠٠دينار أردني .
مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش )الشرق األوسط( األردن ص.ب )(٢٤٨
عمان ) (١١١١٨األردن.
ال يوجد للشركة أية شركات تابعة أو حليفة.
لم تعقد الشركة أية عقود أو ارتباطات مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير
العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربھم ،باستثناء قيام بنك االستثمار العربي األردني وكل
من الشركة المحمودية لتجارة الساعات والمجوھرات باستئجار مخزنين تجاريين في السوق
التجاري التابع للفندق.
إن العالمة التجارية ) (FOUR SEASONSمسجلة في سجالت العالمات التجارية بتاريخ
 ٢٠٠٠/١/١٢تحت الرقم ) (٥٨٩٩٩في الصنف ) (٤٢باسم فورسيزنز ھوتيلز )باربادوس
ليمتد( ألجل خدمات الفنادق والمنتجعات السياحية والعالجية وان ھذه العالمة مجددة وسارية
المفعول لغاية .٢٠٢٠/١/١٢
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ﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة
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السيد عبد القادر عبد ﷲ القاضي )رئيس مجلس اإلدارة(
-

من مواليد عام .١٩٣٤
ماجستير اقتصاد /جامعة اوريجون -أمريكا.
مستشار في بنك االستثمار العربي االردني منذ الربع االول من عام  ٢٠١٤وحتى تاريخه.
مساعد رئيس دائرة التخطيط /مجلس االعمار األردني .١٩٦١-١٩٥٩
المساعد الثاني للمدير العام للبنك األھلي األردني .١٩٦٤ -١٩٦١
رئيس مكتب نائب أمير دولة قطر .١٩٧٠ -١٩٦٤
مدير عام وزارة مالية قطر .١٩٨٨ -١٩٧٠
رئيس مجلس إدارة بنك اإلستثمار الفلسطيني .٢٠٠٩ – ١٩٩٤
رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني .٢٠١٤ – ١٩٧٨

السيد محمود زھدي ملحس )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
-

من مواليد عام .١٩٣٨
بكالوريوس اقتصاد /الجامعة األمريكية في بيروت.
رئيس مجلس إدارة عدد مــن الشـــركـــات منھا -:الشركة المحمودية التجارية ،شوبارد ،جاكوار،
رينـــج روفــــر  ،النــــد روفــــر  ،فــولـفــــو  ،وتـوفـنـجـيـان ،شركة الباسم للتجارة والبناء،
Mclean Square Shopping Mall U,Sوعــــدد مــــــن الـفـنــــــادق مـــنـــھـــــا:
فـنــــدق  ،Cote D’azur- Beirutفنــدق وايــت ھــاوس -لنــدن ،فنــدق المـاريـــوت -بيروت.

-

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني.
مستثمر رئيسي في رؤوس أموال عدة شركات.

-
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عضو مجلس إدارة البنك األھلي األردني وشركة سينوسوريكس وشركة تيكان ايه جي السويسرية.
السكرتير الخاص لجاللة المغفور له الملك فھد بن عبد العزيز آل سعود -المملكة العربية السعودية.
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السيد ھاني عبد القادر عبد ﷲ القاضي )عضو مجلس اإلدارة المفوض(
-

-

من مواليد عام .١٩٦٢
ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف وتمويل /جامعة ھارفرد -بوسطن.
بكالوريوس ھندسة /جامعة امبريال للعلوم والتكنولوجيا -لندن.
رئيس مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي االردني اعتباراً من .٢٠١٧/٥/١
المدير العام /الرئيس التنفيذي /بنك االستثمار العربي األردني من شھر .٢٠١٧ / ٤ – ١٩٩١ / ٥
رئيس جمعية البنوك في األردن .
عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساھمة المحلية والخارجية.
ضابط ائتمان في دائرة اإلقراض الدولية في مورجان بنك نيويورك .١٩٨٧ -١٩٨٤
مساعد مدير دائرة الخدمات االستثمارية البنكية في BANKERS TRUSTنيويورك .١٩٩١-١٩٨٨

السيد باسم محمود زھدي ملحس )نائب عضو مجلس اإلدارة المفوض(
-

من مواليد عام .١٩٧٢
بكالوريوس إدارة أعمال /جامعة جورج واشنطن -الواليات المتحدة األمريكية.
عضو مجلس إدارة /البنك التجاري الفلسطيني -شركة مساھمة عامة منذ عام .٢٠٠٤
عضو مجلس إدارة /شركة ألفا للنقل منذ عام .٢٠٠٦
عضو مجلس إدارة شركة إدارات.
عضو مجلس إدارة /جمعية الرؤساء الشبان.
عضو مجلس إدارة /جمعية انجاز.

السيد محمود خليل عبد الرحمن أبو الرب
 من مواليد عام .١٩٣٣ بكالوريوس ھندسة كيميائية. مھندس رئيس وشريك في العديد من شركات المقاوالت والشركات الصناعية. -مستثمر وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات.

67

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون 2018

السيد فھد محمود زھدي ملحس )ممثل شركة اليقين لالستثمار(
-

من مواليد عام .١٩٧٦
بكالوريوس في العالقات الدولية /الجامعة األمريكية في بيروت.
عضو مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني.
عضو مجلس إدارة فندق الكوت دازور بيروت.
نائب مدير عام شركة الباسم للتجارة والمقاوالت -الرياض -المملكة العربية السعودية.
عمل كرئيس قسم األسواق المالية لدول الخليج ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا -وعمل كمدير قسم
األسھم -بنك  HSBCالمملكة العربية السعودية.

السيد سامر عبد القادر القاضي
-

من مواليد عام .١٩٦٦
دبلوم عالي في اإلدارة واالقتصاد /جامعة .RICHMOND
رئيس قسم دائرة االستثمار في بنك قطر الوطني .١٩٨٨ -١٩٨٧
مساعد مدير عام بنك االستثمار العربي األردني  -١٩٨٨حتى تاريخه.

السيد محمد محمود العقر
-
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من مواليد عام .١٩٤٨
ماجستير تمويل.
عضو مجلس إدارة -بنك قطر الدولي.
عمل كمدير إقليمي للتخطيط  -بنك ستاندرد تشارترد.
تقلد عدة مناصب قيادية في بنك .ANZ Grindlays
يملك شركات عقارية وإنشائية وتجارية .

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون 2018

-

-

السيد وائل عبد القادر القاضي
من مواليد عام .١٩٦٩
بكالوريوس في علم الحاسوب /جامعة .BOSTON UNIVERSITY
تقلد عدة مناصب قيادية في بنك االستثمار العربي األردني منذ عام  ٢٠٠٠وحتى تاريخه ،آخرھا
مساعد المدير العام.
عمل في إدارة االستثمار في بنك  -HAMBROS BANKلندن.
عمل في إدارة تمويل الشركات وإدارة رؤوس األموال  -DRESDNER BANK AGنيويورك.

السيد رائد روحي المصيص )ممثل بنك االستثمار العربي األردني(
-

-

من مواليد عام .١٩٧٩
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية عام .٢٠٠١
ماجستير في التمويل و االستثمار من  Kingston University - Londonعام .٢٠٠٤
عضو مجلس ادارة في شركة اكزانتيا للصناعات الدوائية القابضة – االمارات العربية المتحدة.
عمل على تدقيق العديد من البنوك و الشركات المالية المحلية و العالمية .
عمل لمدة  ١٦سنة في مجال التدقيق و التاكيدات بوظيفة مشارك في احدى كبرى شركات التدقيق
المھنية في االردن والمملكه المتحده.
عمل في مجال التدريب المالي والمخاطر في الشرق االوسط والمملكة المتحده /بريطانيا.

السيد خليل محمود ابو الرب
من مواليد عام .١٩٧٦
بكالوريوس في علوم إدارة األعمال والتسويق  /جامعة ھورن – لندن.
عضو مجلس إدارة في شركة .The Real Estate Development –Lebanon
تقلد عدة مناصب في شركة خالد بن أحمد السويدي للتجارة والمقاوالت الصناعية )(KBAS
من عام  ١٩٩٦وحتى تاريخه آخرھا نائب مدير عام.
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.١

ﻛﺸﻒ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ �ﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة
ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻗﺎرﺑﻬﻢ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٢٠١٨/١٢/٣١و ٢٠١٧/١٢/٣١

 .٢ﻛﺸﻒ ﺑﺎ�ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا�دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٢٠١٨/١٢/٣١و ٢٠١٧/١٢/٣١
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كشف األسھم المملوكه ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتھم الشخصيه وأقاربھم
كما في  ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١و ٢٠١٧ / ١٢ / ٣١

.١

عدد األسھم
المملوكة بإسم
العضو شخصيا ً
٢٠١٨

عدد األسھم المملوكة
بإسم أقرباء أعضاء
مجلس اإلدارة
٢٠١٨

مجموع عدد االسم
المملوكة باسم عضو
مجلس اإلدارة
وأقربائه
٢٠١٨

مجموع عدد االسم
المملوكة باسم عضو
مجلس اإلدارة وأقربائه
٢٠١٧

٧,٠٥٩,٦٠٠

-

٧,٠٥٩,٦٠٠

٧,٠٥٩,٦٠٠

٩٢٠.٠٠٠

٩٢٠,٠٠٠

٩٢٠,٠٠٠

المجموع

٧,٠٥٩,٦٠٠

٩٢٠,٠٠٠

٧,٩٧٩,٦٠٠

٧,٩٧٩,٦٠٠

السيد محمود زھدي ملحس
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(
السيدة ريما سمير جميل الخالدي )زوجة(

١٠,٦٢٦,٩٤٠

-

١٠,٦٢٦,٩٤٠

١٠,٦٢٦,٩٤٠

-

١٢٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

المجموع

١٠,٦٢٦,٩٤٠

١٢٠,٠٠٠

١٠,٧٤٦,٩٤٠

١٠,٧٤٦,٩٤٠

السيد ھاني عبد القادر القاضي
السيدة رنا محمد فاروق المفتي )زوجة(

١,٥١١,٨٤١

-

١,٥١١,٨٤١

١,٥١١,٨٤١

-

٧٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠

المجموع

١,٥١١,٨٤١

٧٠,٠٠٠

١,٥٨١,٨٤١

١,٥٨١,٨٤١

السيد باسم محمود زھدي ملحس

١٥٨,٠٠٠

-

١٥٨,٠٠٠

١٥٨,٠٠٠

١,٨٨٢,١٠٦

-

١,٨٨٢,١٠٦

١,٨٨٢,١٠٦

اسم العضو

السيد عبد القادر القاضي
)رئيس مجلس اإلدارة(
السيدة سھاد صالح النحوي )زوجة(

السيد سامر عبد القادر القاضي
السيدة ليندا داود قشطة )زوجة(
اآلنسة بانا سامر القاضي )ابنة(

-

المجموع

١,٨٨٢,١٠٦

السيد محمود خليل أبو الرب
السيدة حنان محمود السعدي )زوجة(

-

٥,٠٥٦,٥٥٠

١,٩٠٠
١,٩٠٠

٣,٨٠٠
٢٦٤,٤٤٦

١,٩٠٠
١,٩٠٠

١,٨٨٥,٩٠٦
٥,٠٥٦,٥٥٠
٢٦٤,٤٤٦

١,٩٠٠

١,٩٠٠
١,٨٨٥,٩٠٦
٥,٠٥٦,٥٥٠
٢٦٤,٤٤٦

المجموع

٥,٠٥٦,٥٥٠

٢٦٤,٤٤٦

٥.٣٢٠.٩٩٦

٥,٣٢٠,٩٩٦

السيد وائل عبد القادر القاضي

١,٨٧٥,٠٠٠

ـــ

١,٨٧٥,٠٠٠

١,٨٧٥,٠٠٠

شركة بنك االستثمار العربي األردني
ويمثلھا السيد رائــد روحي المصيص

٤,٣٣٥,٥٠٩
ـــ

ـــ
ـــ

٤,٣٣٥,٥٠٩
ـــ

٤,٣٣٥,٥٠٩
ـــ

السيد محمد محمود محمد العقر

١٣٨,٣٣٤

ـــ

١٣٨,٣٣٤

١٣٨,٣٣٤

شـركــة اليقـيـن لـإلستـثـمـــار
ويمثلھا السيد فھد محمود ملحس

٣,١٤٦,٨٤٩
١٥٠,٠٠٠

ـــ

٣,١٤٦,٨٤٩
١٥٠,٠٠٠

٣,٠٤٩,١١٧

خليل محمود خليل ابو الرب

٢٢٦,٤٧٣

ـــ

٢٢٦,٤٧٣

٢٢٦,٤٧٣

١٥٠,٠٠٠
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 -٢كشف باألسھم المملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية بصفتھم الشخصية كما في  ٢٠١٨/١٢/٣١و ٢٠١٧/١٢/٣١

عدد األسھم المملوكة
كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧,٠٥٩,٦٠٠

عدد األسھم المملوكة
كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٧,٠٥٩,٦٠٠

محمود زھدي محمود ملحس

١٠,٦٢٦,٩٤٠

١٠,٦٢٦,٩٤٠

ھاني عبد القادر عبدﷲ القاضي

١,٥١١,٨٤١

١,٥١١,٨٤١

باسم محمود زھدي ملحس

١٥٨,٠٠٠

١٥٨,٠٠٠

اسماء اعضاء اإلدارة التنفيذية
عبد القادر عبدﷲ القاضي

عدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المملوكة من قبل شركات مسيطر عليھا ھي كما يلي :

اسم العضو

المنصب
اإلداري
بالشركة

اسم الشركة
المسيطر عليھا

الصفة
القانونية

الجنسية

عدد األوراق المالية
المملوكة
٢٠١٧
٢٠١٨

عبد القادر
عبدﷲ القاضي

رئيس مجلس
اإلدارة

شركة اليقين
لالستثمار

شركة محدودة
المسؤولية

أردنية

٣,١٤٦,٨٤٩

٣,٠٤٩,١١٧

ھاني عبد القادر
القاضي

عضو مجلس
االدارة المفوض

شركة بترا إلنشاء
وادارة المطاعم

شركة محدودة
المسؤولية

أردنية

١,٠٠٠

١,٠٠٠

سامر عبد القادر
القاضي

عضو مجلس
االدارة

شركة بترا إلنشاء
وإدارة المطاعم

شركة محدودة
المسؤولية

أردنية

١,٠٠٠

١,٠٠٠

وائل عبد القادر
القاضي

عضو مجلس
االدارة

شركة بترا إلنشاء
وإدارة المطاعم

شركة محدودة
المسؤولية

أردنية

١,٠٠٠

١,٠٠٠

محمود بن زھدي
بن محمود ملحس

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

شركة محدودة
المسؤولية

أردنية

١٢٩,٥١٠

١٢٩,٥١٠

باسم بن محمود
بن زھدي ملحس

نائب عضو
مجلس االدارة
المفوض

شركة محدودة
المسؤولية

أردنية

-

-

فھد بن محمود
بن زھدي ملحس

عضو مجلس
االدارة

شركة محدودة
المسؤولية

أردنية

-

-

الشركة
المحمودية
التجارية
الشركة
المحمودية
التجارية
الشركة
المحمودية
التجارية

 -اليوجد شركات مسيطر عليھا من قبل اقارب اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.

72

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون 2018

المزايا والمكافـآت التـى تتمتع بھا اإلدارة التنفيذية بالفنــدق
بــلــــغ إجمـــالـــــي األجــور واألتعــاب والرواتب والعــالوات ومصـاريـف السفــر واإلنتقــال المدفـوعــة لإلدارة
التنفيذيــة بالـفـنـدق لـعـام  ٢٠١٨مـبـلـغ ) (٥٣٢,٤٩٢ديـنـار،وتـفـاصـيــل ذلــك كـمـا يـلــي - :
الـــرواتــــــب
الســـنــويــــة

المكافأت
السنوية

مـصــــاريــــف
الـسـفـر
واإلنـتقـال

إجـــمــالــــي
المزايا
الـسـنويــة

ديـنـــــــــار

ديـــنـــــــار

ديـنــــــــار

ديـــنــــــار

١٠,٥٨٤

٤,٨٠٠

٨٠,٨٨٣

٤,٨٠٠

٧٣,٦٥٥
٧٣,٣٤١

اإلســـــــــــم

الــمـنــصـــب

طـالل عـلـي خريـس

مديـر دائــرة الھنـدسـه

٦٥,٤٩٩

ناديـا حنـا دعـبــوب

مدير شؤون الموظفيـن

٥٩,٢٧٧

٩,٥٧٨

سـامــر الحسـينــي

مـديـر مالــي للفنــــدق

٥٩,٢٧٧

٩,٢٦٤

٤,٨٠٠

كارلو ستراجيوتو

مـديـــر عــام الـفـنـــدق

٨٧,٢٠٧

---

---

٨٧,٢٠٧

ثوماس كروس-وبك

مديــر الفندق

٧٨,٦٨٥

٧١٣

٤,٨٠٠

٨٤,١٩٨

ھاني أبوالفي

مـديــر الغرف

٥٢,١٨٥

٧,٠٢٣

٤,٨٠٠

٦٤,٠٠٨

علي عبيدات

مدير المبيعات والتسويق

٥٩,٢٧٧

٢,٧٢٣

٧,٢٠٠

٦٩,٢٠٠

٤٦١,٤٠٧

٣٩,٨٨٥

٣١,٢٠٠

٥٣٢,٤٩٢

المجمــــــــــوع

• اليوجد اسھم مملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية بالفندق والتوجد شركات مسيطر عليھا من
اإلدارة التنفيذية او اقاربھم.
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ﻧﺒﺬه ﺗﻌﺮﻳﻔـﻴﻪ ﻋﻦ أﺷﺨﺎص ا�دارة اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق
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السيد كارلوستراجيوتو
المدير العام
تاريخ الميالد:

من مواليد عام ١٩٦٧

مستوى التعليم:

دبلوم ادارة فنادق  -ايطاليا

الخبرات العملية:
المديرالعام

فندق فورسيزنز – عمان

 - ٢٠١٨/٥تاريخه

المديرالعام

فندق فورسيزنز – دبي DIFC

٢٠١٨/٥ - ٢٠١٥/٥

مديرالفندق

فندق فورسيزنز  -ميالن  -ايطاليا

٢٠١٥/٤ - ٢٠٠٧/٤

مديرالفندق

فندق فورسيزنز – شرم الشيخ  -مصر

٢٠٠٧/٤ - ٢٠٠٣/٩

مديرالطعام والشراب

فندق فورسيزنز – شرم الشيخ  -مصر

٢٠٠٣/٩ - ٢٠٠١/٩

مديرالطعام والشراب

فندق فورسيزنز  -باريس  -فرنسا

٢٠٠١/٨ - ٢٠٠٠/١

مديرالطعام والشراب

فندق فورسيزنز  -اسطنبول  -تركيا

٢٠٠٠/١ - ١٩٩٧/٩

مديرمبيعات الحفالت

فندق فورسيزنز  -ميالن  -ايطاليا

١٩٩٧/٩ - ١٩٩٦/١
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السيد توماس كروزويك
مــديـــر الـفــنــدق
تاريخ الميالد:
مستوى التعليم:

من مواليد عام ١٩٧٦
بكالوريوس إدارة فنادق .

الخبرات العملية:
فندق الفورسيزنز – عمـــان

مـديــر الفنــدق

من  - ٢٠١٧ / ١٢تاريخه

فندق الفورسيزنز – تورنتو

مــديـر الفنــدق

٢٠١٧ / ١٢ - ٢٠١٥ /٣

فندق فورسيزنز يفرلي ويلشاير  -بفرلي ھيلز

مديـر طعـام والشــراب

٢٠١٥ / ٣ – ٢٠١٢ / ٥

فندق تومســون – تورنتـو

مـديـر الفنــدق

٢٠١٢ - ٢٠١٠
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السيدة ناديا حنا دعبوب
-

من مواليد عام .١٩٥٦
بكالوريوس في األدب االنجليزي .١٩٧٩
تعمل حاليا ً كمدير شؤون الموظفين في فندق الفورسيزنز -عمان.
عملت كمدير شؤون الموظفين في عدة شركات.

الـسـيــد طــالل خـريـــس
-

من مواليد عام .١٩٦٣
بكالوريوس في الھندسة الميكانيكية .١٩٨٧
يعمل حاليا ً كمدير الھندسة في فندق الفورسيزنز -عمان.
عمل كمساعد مھندس في فندق الموفنبك البحر الميت.
عمل كمدير المھندسين مجمع الرويال.

السيد ھاني أبو الفي
-

من مواليد عام .١٩٧٨
بكالوريس ادارة فنادق – جامعة ھدرزفيلد – بريطانيا.
مدير إدارة المبيعات والتسويق اعتباراً من  -٢٠١٤/٤فندق الفورسيزنز – عمان .
مدير قسم المبيعات من  ٢٠١٤/٤ – ٢٠٠٩/٧فندق الفورسيزنز  -عمان.
مدير مبيعات من  - ٢٠٠٩/٦ – ٢٠٠٥/٢فندق الفورسيزنز – عمان.
مسؤول مبيعات من  – ٢٠٠٤/٨ -٢٠٠٣/٢مكتب مبيعات ماريوت العالمي.
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السيد علي محمود عبيدات
-

التحق بالفندق بوظيفة مدير إدارة المبيعات والتسويق إعتباراً من .٢٠١٧/٩/١
حاصل على دبلوم عالي في إدارة الفنادق من األكاديمية األمريكية للفنادق في عمان ،وعلى دبلوم إدارة
الفنادق من كلية إدارة الفنادق في مونترو ) (SHMSبسويسرا في العام .٢٠٠٠
موظف في قسم المبيعات والتسويق  -:بفندق الماريوت عمان .٢٠٠٨ – ٢٠٠٢
مدير المبيعات والتسويق -:لدى مركز الملك حسين بن طالل للمؤتمرات حتى العام  ،٢٠١١ثم فندق
ھيلتون العقبة يليھا منتجع تاالبيه بالعقبة حتى العام .٢٠١٥
مدير المبيعات والتسويق -:مجموعة فنادق اإلنتركونتينتال في البحر الميت وعمان .٢٠١٧ – ٢٠١٥

السيد سامر الحسيني
-
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من مواليد عام .١٩٧٤
ماجستير محاسبة ومالية .١٩٩٨
يعمل حاليا ً كمدير مالي في فندق الفورسيزنز -عمان.
عمل كمساعد المدير المالي ومحاسب في فندق جراند حياة عمان /األردن.
عمل كمحاسب عام /رئيسي في نادي الديونز /عمان.

الهيكل التنظيمي للشركة
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ا�ﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺪى ا�ﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨
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تقرير مجلس اإلدارة حول الحاكمية المؤسسية لعام ٢٠١٨
أوالً :المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لعام ٢٠١٧

لدى شركة البحر المتوسط لإلستثمارات السياحية مجموعة منتظمة من العالقات مع مجلس اإلدارة
والمساھمين وجميع األطراف األخرى ذات الصلة ،وتتناول ھذه العالقات اإلطار العام إلستراتيجية
الشركة والوسائل الالزمة لتنفيذ أھدافھا ،ويضمن اإلطار العام للحوكمة المؤسـسية المعاملة العادلة
القائمة علـى المسـاواة بيـن جميـع المسـاھميـن ،كمـا يعتـرف بجميـع حقـوق المساھمين التي حددھا
القانون ،ويؤكد تزويدھم بجميع المعلومات المھمةحول نشاط الشركة ،وإلتزام أعضاء مجلس اإلدارة
بمسؤوليتھم نحو الشركة والمساھمين.وفي ھذا الصدد قامت الشركة بما يلي-:
 .١إلتزام الشركة بتعليمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لسنة  ٢٠١٧وستقوم لجنة الحاكمية

المؤسسية بمراجعة دورية لمدى إلتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة
والتوصية للمجلس بالخصوص.
 .٢توفير المعلومات اإلفصاحية للمساھمين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة ،وفي األوقات
المحددة ،وفقا ً لمتطلبات الجھات الرقابية والتشريعات النافذة مما يمكنھم من إتخاذ قراراتھم.
ثانيا ً :تشكيل مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لإلستثمارات السياحية من أحد عشر عضواً ،يتم إنتخابھم من قبل
الھيئة العامة للمساھمين لمدة أربعة سنوات.
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•
ا

تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤھم لمدة أربعة سنوات من قبل الھيئة العامة للشركة
المنعقد بتاريخ .٢٠١٥/٣/٢٤
إسم عضو مجلس اإلدارة

إسم الممثل

الوصف

السيد عبدالقادر عبدﷲ القاضي

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد محمود زھدي ملحس

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد ھاني عبدالقادر القاضي

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد باسم محمود زھدي ملحس

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد محمود خليل أبو الرب

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد سامر عبدالقادر القاضي

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد وائل عبدالقادر القاضي

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

شركة بنك اإلستثمار العربي األردني

رائد روحي المصيص *

غير مستقل  /غير تنفيذي

شركة اليقين لإلستثمار

فھد محمود زھدي ملحس

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد خليل محمود أبوالرب

-

غير مستقل  /غير تنفيذي

السيد محمد محمود العقر

-

مستقل  /غير تنفيذي

* تم تعيين السيد رائد روحي المصيص كعضو مجلس ادارة وممثل بنك االستثمار العربي االردني
بتاريخ .٢٠١٨/١٠/٤
* تنتھي الدورة الحالية لمجلس اإلدارة ومدتھا أربعة سنوات في شھر آذار من عام .٢٠١٩
* ال يوجد إستقاالت من أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام المالي .٢٠١٨
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ثالثا ً-:
* المناصب التنفيذية العليا في فندق الفورسيزنز المملوك من قبل الشركة وأسماء األشخاص الذي يشغلونھا.
اإلسم

المنصب

(١

السيد كارلوستراجيوتو

مدير عام الفندق

(٢

Mr. Thomas Krooswijk

مدير الفندق

(٣

السيدة ناديا حنا دعبوب

مدير شؤون الموظفين

(٤

السيد سامر الحسيني

مدير مالي للفندق

(٥

السيد طالل علي خريس

مدير دائرة الھندسة

(٦

السيد ھاني أبو الفي

مدير الغرف

(٧

السيد علي عبيدات

مدير المبيعات والتسويق

رابعا ً :عضويات مجالس اإلدارة في الشركات المساھمة العامة

إسم عضو مجلس اإلدارة

عضويات مجالس اإلدارة في الشركات المساھمة العامة

السيد عبدالقادر القاضي

بنك اإلستثمار العربي األردني – عضو مجلس اإلدارة

السيد ھاني عبدالقادر القاضي

بنك اإلستثمار العربي األردني – رئيس مجلس اإلدارة

السيد محمود زھدي ملحس

البنك األھلي األردني  -عضو مجلس اإلدارة

السيـد سامر عبدالقادر القاضي

الشركة المتحـدة للتـأميـن
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خامسا ً :ضابط اإلرتباط في الشركة
قامت الشركة بتعيين السيد رائد روحي المصيص  /أمين سر مجلس اإلدارة ضابط اإلرتباط لدى الھيئة.
سادسا ً :لجان المجلس
تم تشكيل لجنة دائمة من مجلس اإلدارة تقوم بأعمال لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتتخذ
قراراتھا بأغلبية أعضائھا.
وتكون صالحية اللجنة اإلشراف على إدارة الفندق وأعماله ومراجعة السياسات اإلدارية والتسويقية
والمالية إلدارة الفندق ،كما تقوم اللجنة بمراجعة البيانات المالية للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة.

أعضاء اللجنة
السيد عبدالقادر القاضي

رئيس اللجنة

السيد محمود زھدي ملحس

نائب رئيس اللجنة

السيد ھاني عبدالقادر القاضي

عضو

السيد باسم محمود ملحس

عضو

* بلغ عدد إجتماعات اللجنة خالل السنة ) (٦إجتماعات.
* قامت اللجنة باإلجتماع بمدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة واحدة خالل عام .٢٠١٨
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مؤھالت وخبرات أعضاء اللجنة
السيد عبدالقادر القاضي  -رئيس اللجنة
المؤھالت العلمية  - :ماجستير إقتصاد من جامعة أوريجون – أمريكا
 بكالوريوس اقتصاد من جامعة ھمبلت – كاليفورنيا – أمريكا.الوظيفة الحالية  - :عضو مجلس إدارة ومستشار– بنك اإلستثمار العربي األردني.
الخبرات العملية  - :رئيس مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردني لغاية ٢٠١٤/٣/٢٦
 المساعد الثاني للمدير العام للبنك األھلي األردني .١٩٦٤ – ١٩٦١ ممثل دولة قطر في مجالس العديد من المؤسسات المالية اإلقليمية .١٩٨٨ – ١٩٧٠السيد محمود زھدي ملحس  -نائب رئيس اللجنة
المؤھالت العلمية
الوظيفة الحالية

 بكالوريوس إقتصاد – الجامعة األمريكية في بيروت . -مستثمر في رؤوس أموال عدة شركات .

الخبرات العملية

 عضو مجلس إدارة البنك األھلي األردني . رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني . -رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات المحلية والخارجية .

السيد ھاني عبدالقادر القاضي
المؤھالت العلمية:

 -ماجستير إدارة أعمال تخصص مصارف وتمويل من جامعة ھارفرد – أمريكا.

الوظيفة الحالية:

 بكالوريوس ھندسة من جامعة إمبريال للعلوم والتكنولوجيا – لندن. -رئيس مجلس إدارة بنك اإلستثمار العربي األردني.

الخبرات العملية:

 ضابط إئتمان من دائرة اإلقراض الدولية في بنك JP Morganنيويورك الفترة من .١٩٨٦ – ١٩٨٤
 -مدير عام  /رئيس تنفيذي . ٢٠١٧ – ١٩٩١ AJIB :
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السيد باسم محمود زھدي ملحس
المؤھالت العلمية :

 -بكالوريس إدارة أعمال  /جامعة جورج واشنطن – أمريكا.

الوظيفة الحالية :

 -مستثمر في رؤوس أموال عدة شركات.

الخبرات العملية:

 عضو مجلس إدارة البنك التجاري الفلسطيني منذ عام .٢٠٠٤ عضو مجلس إدارة بشركة ألفا للنقل منذ عام .٢٠٠٦ -عضو مجلس إدارة عدد من الشركات المحلية والخارجية.

سيتم تشكيل لجان المجلس في ضوء إلتزام الشركة بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات المساھمة
لعام  ٢٠١٧من خالل إعادة تشكيل مجلس اإلدارة لتصويب أوضاع اللجان المنبثقة عنه من
األعضاء المستقلين ،وسنقوم بتزويدكم باللجان الرئيسية وأسماء أعضائھا.
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سابعا ً -:إجتماعات مجلس اإلدارة :بلغت إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة ) (٦إجتماعات.

المنصب

عدد مرات
الحضور

عدد مرات
الغياب

رئيس مجلس اإلدارة

٦

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة

٥

١

عضو مجلس اإلدارة المفوض

٦

-

نائب عضو مجلس اإلدارة
المفوض

٥

١

السيد  /محمود خليل عبدالرحمن أبو الرب

٤

٢

السيد  /سامر عبدالقادر القاضي

٦

-

السيد  /وائل عبدالقادر القاضي

٦

-

ممثل بنك االستثمار العربي االردني

٦

-

السيد  /خليل محمود أبو الرب

٦

-

السيد  /محمد محمود محمد العقر

٤

٢

السيد /فھد محمود زھدي ملحس

٦

-

إسم عضو مجلس اإلدارة الطبيعي
السيد  /عبدالقادر عبدﷲ القاضي
السيد  /محمود زھدي ملحس
السيد  /ھاني عبدالقادر القاضي
السيد  /باسم محمود زھدي ملحس

علما ً بأن مجلس اإلدارة سوف يقوم بتصويب األوضاع المتعلقة بتشكيلة أعضاء مجلس إدارة الشركة
من األعضاء المستقلين إستناداً ألحكام المادة )/٤ج( من تعليمات حوكمة الشركات لعام .٢٠١٧

عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس اإلدارة
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