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أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة
اﻝﺴﻴد أﺤﻤــــد ﺤﻠﻤـــﻲ ﻤﻨﻴب ﻋرﻤوش

رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة

ﻤﻤﺜل ﺸرﻜﺔ اﻝﺸﻤس ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻌﺎﻤﺔ

اﻝﺴﻴد أﺤﻤــــد ﺤﻤـــزة أﺤﻤــــد طﻨطــش

ﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس

ﻤﻤﺜل ﺸرﻜﺔ اﻝﺜﻘﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷردﻨﻴﺔ

اﻝﺴﻴــد طﺎرق ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻓﺎﺌق اﻝدﺠﺎﻨﻲ

ﻋﻀو/اﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم

ﻤﻤﺜل ﺸرﻜﺔ اﻷرز ﻝﻠوﻜﺎﻻت اﻝﺒﺤرﻴﺔ

اﻝﺴﻴد ﻓرﻴد ﻋﺒدﻩ ﺼﺎدق ﻨﺎﺼﻴف

ﻋﻀو

ﻤﻤﺜل ﺸرﻜﺔ اﻝﺴﻼم اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘل واﻝﺘﺠﺎرة

اﻝﺴﻴد ﺨﺎﻝد ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻝزﻴود

ﻋﻀو

ﻤﻤﺜل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻝﺴﻴد أﻨـور ﻋزﻴــز ﻴوﺴف ﺼﺒﻴﺢ

ﻋﻀو

ﻤﻤﺜل ﺸرﻜﺔ ﺒﺘ ار ﻝﻠﻤﻼﺤﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ

اﻝﺴﻴد ﻤﻨﻴر ﺒطرس إﺒراﻫﻴم ﻤﻌﺸر

ﻋﻀو

ﻤﻤﺜل اﻝﺒﻨك اﻝﻌرﺒﻲ

ﻤﺴـﺎد
اﻝدﻜﺘـور ﻤﺼطﻔـﻰ أﻤﻴن ﺤﺴن ّ

ﻋﻀو

ﻤﻤﺜل ﺸرﻜﺔ اﻝﻤدار اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻨﻘل واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ

اﻝﺴﻴد زﻴد ﻓرﻴد ﻋﺒدﻩ ﻨﺎﺼﻴف

ﻋﻀو

ﻤﻤﺜل ﺸرﻜﺔ ﻓرح ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ

ﻤدﻗﻘو ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺸرﻜﺔ


اﻝﺴﺎدة دﻴﻠوﻴت آﻨد ﺘوش )اﻝﺸرق اﻷوﺴط( اﻷردن.

اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ
اﻝﺴﺎدة ﺨﻠﻴﻔﺔ وﻤﺸﺎرﻜوﻩ /ﻤﺤﺎﻤون.
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أ -كلمة الرئيس
حضرة السادة مساهمي شركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية المحترمون
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يسعدني أن نلتقي معا ً في اجتماعنا السنوي لهيئتكم الموقرة ،لكنه لقاء مختلف هذه السنة جراء جائحة كورونا
التي ألمت بالعالم وأثرت سلبا ً على شتى مناحي الحياة واألعمال واالجتماعات ،كي نطلعكم على نتائج أعمال
شركتكم وإنجازاتها المحققة خالل عام  ،2020ونستمع إلى كل ما تودون طرحه وسماع إجاباتنا عليه بشفافية.
أبدأ بحمد الله وشكره على نعمه الكثيرة ،فقد استطعنا خالل عام  2002تحقيق نتائج إيجابية سواء من حيث
النمو في األرباح التشغيلية والمحافظة على حقوق المساهمين أو تعزيزالمؤشرات اإليجابية للنسب المالية .
لقد بذلنا جهودا ً مضنية وعلى كافة الصعد بهدف ضبط المصروفات بشكل خاص وزيادة االيرادات التشغيلية
ضمن المستطاع ،بالرغم عن التحديات الجوهرية ألعمال الفندق بشكل خاص وبعض األعمال المرتبطة
بالشركات التابعة والحليفة كنتيجة مباشرة لألثر االقتصادي جراء الجائحة ،حيث على الرغم من ذلك ،فإننا ال
نزال نعمل جاهدين في شركتكم وشركاتها التابعة والحليفة للحفاظ على ما تم إنجازه في ظل التحديات
االقتصادية واإلقليمية الراهنة ،ونتطلع لتنويع مصادر الدخل وتعظيم اإليرادات واألرباح التشغيلية بغض
النظرعن الظروف غير المريحة السائدة على مستوى اإلقليم والمرتبطة بطبيعة أعمال الشركة ،حيث تتأثر
أعمال قطاع النقل البحري ،كما تعملون ،إيجابا ً أو سلبا ً بالتطورات التي تحصل في المنطقة والعالم .
تأسيسا ً على ما سبق ،لم تقم الشركة بأية استثمارات جديدة في القطع البحرية أو السفن خالل عام  2002بل
كان تركيزنا منصبا ً على المحافظة على حجم أعمال الشركات التابعة وخدماتها المتنوعة ،وتطوير أنظمة
العمل الداخلية ،وفقا ً لما وعدناكم .
تعطي مؤشرات البيانات المالية لعام  2002التي بين أيديكم فكرة واضحة عن نتائج أعمال الشركة وأنشطتها
خالل العام المذكور مقارنة بالسنة الماضية  ، 2019ويمكنني تلخيص أهم المؤشرات كاالتي :
المؤشــــر
.1
.0
..
.4

نسبة الربح إلى رأس المال:
نسبة العائد على الموجودات غير المتداولة:
نسبة السيولة:
نسبة المديونية  /إجمالي الموجودات:
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النسبة
2002

النسبة
2019

%1..11
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%0..02
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أما بخصوص خطتنا للعام القادم  2021فأستطيع أن ألخصها باآلتي :
 .1متابعة األسووووووواق المحلية والخارجية للبحث عن الفرص المتاحة لالسووووووتثمار في مشوووووواريع الموان
والخدمات البحرية والموان البرية واألنشطة اللوجستية.
 .0متابعة التطورات في األسوووووواق البحرية وفرص االسووووووتثمار في القطع البحرية والسووووووفن ،والتحرك
السوريع حين ورود أي فرصوة ذات جدوى اقتصوادية ،علما أننا وضوعنا خطة لتملك وتشغيل البواخر
خالل الفترة القادمة باشتراط توفر الفرص التشغيلية المالئمة.
 ..دعم أعمال واسوووتثمارات شوووركتكم وشوووركاتها التابعة والحليفة باالسوووتثمار القائم بشوووركة ميناء العقبة
للخدمات البحرية .
 .4إجراء كل ما يلزم من تحديث وتطوير لزيادة الكفاءة التشغيلية للفندق وتعزيز تنافسيته.
 .1االستمرار في استراتيجية رفع مستوى األداء للشركة والشركات التابعة والحليفة ،من خالل تعزيز
االستثمار في التدريب لكافة الموظفين على اختالف مواقعهم ،بالوقت الذي ستستمر كافة إدارات
الشركات التابعة والحليفة ببذل قصارى جهدها لضبط النفقات دون التأثير على اإلنتاجية والكفاءة .
ختاما ً ،أكرر الترحيب بكم جميعا ً وأشكركم على ثقتكم بشركتكم ودعمكم الموصول لها .
كما أوجه الشكر للزمالء أعضاء مجلس االدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه واالدارة التنفيذية على جهودهم
الدؤوبة لخدمة هذه الشووووركة والشووووركات التابعة والحليفة لتطوير أعمالها كما ً ونوعاً ،كما أوجه الشووووكر لكافة
األخوات واألخوة المدراء والعاملين في الشووووووركة ومجموعة الشووووووركات ،وأحثهم على بذل المزيد من الجهد
لتطوير سبل األداء في كافة المجاالت .
شاكرا ً لكم مشاركتكم لنا حضور هذا االجتماع عبر وسيلة االتصال االلكتروني المرئي والمسموع.
راجين للجميع التوفيق بإذن الله تعالى ،ولبلدنا الحبيب التقدم واالزدهار في ظل قائد المسويرة حضرة صاحب
الجاللة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد عرموش
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التقرير السنوي لعام 2002
ب -تقرير مجلس اإلدارة والذي يتضمن ما يلي:
 -1أ -أنشطة الشركة الرئيسية
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في ممارسة أعمال النقل البحري بمختلف أنواعه سواء عن طريق تملك و/أو
إيجار و/أو استئجار السفن ،كما لها الحق بممارسة أعمال الوكاالت البحرية والقيام بأعمال الوساطة البحرية
وتمثيل هيئات التصنيف الدولية وممارسة األعمال التجارية والنقل البري ،ولها أن تشتري أو تستأجر أو أن
تمتلك أو تدير األبنية واألراضي الالزمة لتحقيق أغراض الشركة .
وفيما يلي بيان يوضح هذه األنشطة :
-

إن النشاط الرئيسي للشركة هو النقل البحري بمكوناته المتكاملة .خاصة في تملك وإيجار واستئجار
السفن ،والقيام بأعمال الوكاالت البحرية .وللشركة أن تقوم بعمليات النقل مباشرة مع المستأجرين وفق
الشروط التي يتم االتفاق عليها في كل عقد أو عملية على حدة.

 للشركة أن تقوم باستثمار فوائض أموالها بالطريقة التي ترى أنها تساهم في تحقيق أهدافها ،فهناكاستثمارات في األسواق المالية محليا ً وعربيا ً ودوليا ً ،باإلضافة الى ربط السيولة الزائدة عن حاجتها
التشغيلية كودائع لدى البنوك المحلية.
 لتمكين الشركة من القيام بأنشطتها البحرية بصورة شاملة ،فقد بادرت لالستثمار في العديد منالشركات التابعة والحليفة التي تعتبر أنشطتها مكملة لنشاط الشركة الرئيسي ،علما ً بأن هناك استثمار
عقاري يتمثل بفندق ( )1نجوم تزيد مساحته على ( )01ألف متر مربع في مدينة العقبة تعود ملكيته
لشركة تابعة (التجمعات البحرية األردنية لالستثمار العقاري) .
 -1ب  -أماكن الشركة الجغرافية
تم تسجيل الشركة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تحت رقم ( ،)112.112420ويقع مقرها
الرئيسي في شارع الملك حسين /عمارة شركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية ،وللشركة فرع متابعة
في مدينة عمان  -شارع الشريف ناصر بن جميل  /عمارة رقم ( .)11ويعمل في الشركة األم عدد
(  ) 15موظفا ً مكلفين باإلشراف على كافة األنشطة الرئيسية بها .
-

-

مبنى استثماريا ً في مدينة العقبة مكون من خمسة طوابق مؤجر كمكاتب منذ عام ،0223
تملك الشركة
ً
ً
ً
ً
وقد حقق هذا المبنى وما زال عائدا استثماريا جيدا للشركة.
كما قامت شركتكم بشراء كامل العقار المقام على قطعة األرض الكائنة في شارع وادي صقرة /عمان
والمستخدم كمكاتب متابعة للشركة ومؤجر لعدد من الشركات التابعة والحليفة.
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 عنوان الشركة في مدينة العقبة كما يلي -: شارع الملك حسين ،المنطقة التجارية الرابعة ،عمارة الخطوط البحرية الوطنية األردنية.
 للشركة فرع في مدينة عمان يقع في شارع وادي صقرة ،قرب حدائق الملك عبد الله.
 ال يوجد للشركة أية فروع خارج المملكة.
 -1ج  -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة خالل عام  2020مبلغا ً قدره ( ).0732.7013دينار أردني مقابل
( (.07.4,7,21دينار أردني خالل عام .2019
 - 0أ  -الشركات التابعة للشركة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها
 .1شركة التجمعات البحرية األردنية لالستثمار العقاري ش.ذ.م.م
تمارس هذه الشركة أنشطتها في مجال االستثمارات العقارية ومنها إقامة المباني والشقق السكنية والتجارية
وتأجير واستئجار األراضي والعقارات بمختلف أنواعها.
تم االنتهاء من بناء وتجهيز الفندق الذي تم تصنيفه ( )1خمسة نجوم تحت اسم Double Tree by Hilton
خالل شهر نيسان  ،0211وتم افتتاحه رسميا ً في بداية شهر تموز  0211بعد استكمال إجراءات تعيين العمالة
الالزمة .وقد بلغت كلفة هذا المشروع ما يقارب ( )00مليون دينار أردني  .علما ً بان رأس مال الشركة
المصرح به والمدفوع ( )15.6مليون دينار ،حصة شركة الخطوط البحرية الوطنية منه .%34
يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة العقبة ،ويبلغ عدد موظفي الشركة ( )1.2موظف منهم ( )3موظفين فقط
في مكتب المتابعة في عمان /عمارة السالم شارع الشريف ناصر بن جميل .آخذين بعين االعتبار أن معظم
موظفي الفندق هم أردنيون.
 .0شركة المجموعة األردنية للوكاالت البحرية ش.ذ.م.م
النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو أعمال الوكاالت البحرية و وساطة شحن الحاويات والبضائع باالتجاهين،
ويبلغ رأس مالها المصرح به والمدفوع (  )112ألف دينار ،حصة شركة الخطوط البحرية منه .%32
يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة العقبة  /شارع الملك حسين  /عمارة الخطوط البحرية الوطنية األردنية
ولها مكتب متابعة في مدينة عمان في شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة  ،11ويبلغ عدد موظفي الشركة
في العقبة وعمان ( )24موظف.
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 - 3أ -بيان باسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل منهم -:
 السيد أحمد حلمي منيب عرموش /ممثل شركة الشمس لالستثمارات العامة
يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة منذ  0220/10/1,وحتى اآلن ،حاصل على شهادة في المالحة والتجارة
الخارجية وبكالوريوس في إدارة األعمال /الواليات المتحدة األمريكية منذ عام  1233من مواليد عام .1211
يعتبر السيد أحمد عرموش من رجال األعمال المعروفين والمتخصصين بالنشاط البحري والعقاري والتجارة
العامة ،وهو مؤسس للعديد من الشركات منذ سنوات تخرجه األولى في عام  ،1233ومنها شركة بترا للمالحة
والتجارة الدولية وشركة السالم الدولية للنقل والتجارة وسلسلة مطاعم ماكدونالدز في األردن ،وقام بتشغيل
خط للركاب والمسافنة في منطقة البحر األحمر من خالل امتالك سفن الحاويات وبواخر الرورو (سيارات)
ونقل الركاب والبضائع العامة ،كما يرأس السيد أحمد عرموش عضوية شركات أخرى:
 رئيس هيئة مديري الشركة العربية إلدارة السفن. رئيس هيئة مديري األكاديمية األردنية للدراسات البحرية. السيد أحمد حمزة أحمد طنطش /ممثل شركة الثقة لالستثمارات األردنية
-

تاريخ العضوية.0222/6/4 :
تاريخ الميالد.12,3/2/02 :
الشهادات العلمية وسنة التخرج:
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية.
ماجستير نظم المعلومات من جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة عام .1220
شهادة إدارة األعمال من .London Business School
Harvard Business School Alumni

يشغل السيد أحمد طنطش حاليا ً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية
منذ تاريخ  ،0220/10/1,كما أنه يشغل حاليا ً منصب الرئيس التنفيذي ونائبا ً لرئيس مجلس إدارة شركة الثقة
لالستثمارات األردنية "جورد إنفست".
ً
خالل مسيرته المهنية التي تمتد ألكثر من  01عاما  ،ترأس أحمد طنطش العديد من الشركات في مختلف
الصناعات :في مجال المطاعم والسياحة والتصنيع والصناعات الدوائية .كما ساهم في تأسيس "إنتاج" التي
تعد مبادرة األردن األولى في تقنية المعلومات (جمعية تكنولوجيا المعلومات في األردن) ،وشغل أيضا رئيس
مجلس إدارة الجمعية األردنية األمريكية لألعمال .كما ساهم في وضع اللمسات األخيرة على اتفاقية التجارة
الحرة بين الواليات المتحدة االمريكية واألردن في محاولة للمساعدة في تطوير االقتصاد األردني.

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.
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السيد خالد محمد احمد الزيود /ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
تاريخ الميالد12,./10/12 :م.
المؤهل العلمي :دبلوم المعهد الدولي منظمة العمل الدولية /تورينو إيطاليا.
األنشطة:
 عضو مجلس إدارة شركة ضمان لالستثمار . رئيس هيئة مديرين شركة راما. عضو مجلس إدارة اتحاد التعاون. رئيس اتحاد تعاون محافظة الزرقاء. رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات. عضو اتحاد الدولي للنقل العالمي . ITF عضو مجلس إدارة نادي األمير محمد الرياضي. رئيس جمعية لواء الهاشمية التعاونية. السيد أنور عزيز يوسف صبيح /ممثل شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية
تاريخ الميالد1210/3/12 :م.
المؤهل العلمي :بكالوريوس تجارة  /جامعة القاهرة عام .1232
 يشغل السيد أنور صبيح عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية منذ 0220/10/1,ولغاية تاريخه.
 كما كان يشغل منصب مدير عام شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية لغاية أواسط عام  0213والتيالتحق بها منذ عام .12.1
و للسيد أنور صبيح أنشطة وفعاليات أخرى منها -:
 عضو هيئة مديري شركة المجموعة االردنية للوكاالت البحرية. عضو مجلس إدارة شركة الثقة للنقل الدولي منذ عـام  122,ولغاية تاريخه. عضو هيئة مديري شركة التجمعات البحرية األردنية لالستثمار العقاري منذ عام .0222 -عضو هيئة مديري شركة الخطوط البحرية لخدمات الموان والتخزين منذ عام .022,

11

7
اردﻧﻴﺔ م.ع.م.
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 السيد منير بطرس ابراهيم معشر /ممثل البنك العربي
المؤهالت العلمية:
 بكالوريوس محاسبة  -جامعة عمان األهلية سنة .1224 الدبلوما في التامين من معهد التأمين القانوني  - CIIلندن – بريطانيا سنة .0224الخبرات العملية:
 مدير إدارة أعمال التأمين – البنك العربي  022,ولتاريخه. الرئيس التنفيذي – شركة التامين العربية – لبنان .0211 – 021. مدير عام شركة بطاقة العناية إلدارة التأمينات الطبية .022, – 0224 شركة األردن الدولية للتأمين مساعدا للمدير العام للشؤون الفنية .0224 – 122, شركة الشرق األوسط للتأمين .1221 - 12.2عضوية مجالس االدارة
 رئيس مجلس إدارة شركة التأمين العربية – األردن ،رئيس لجنة التدقيق.عمان ،رئيس لجنة التدقيق.
 عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية فالكون – ُ عضو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية – السعودية ،رئيس اللجنة التنفيذية.سـاد /ممثل شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية
األستاذ الدكتور مصطفى أمين حسن م ّ



ساد عضوية مجلس اإلدارة منذ تاريخ  ،0220/10/1,كما تقلد عدة مناصب
يشغل األستاذ الدكتور مصطفى م ّ
في شركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية منذ عام  12.4وآخرها قائم بأعمال المدير العام منذ العام 0220
وحتى 0223/10/.1وهو من مواليد  ،1211/./1,حصل على شهادة بكالوريوس هندسة بحرية عام 1232
وشهادة ماجستير في إدارة األساطيل البحرية عام  12..وشهادة الدكتوراة في تكنولوجيا النقل البحري عام
.0222
ساد مديرا ً عاما ً للشركة العربية إلدارة السفن خالل الفترة  0223 - 122,ويشغل
عمل الدكتور مصطفى م ّ
حاليا ً منصب رئيس األكاديمية األردنية للدراسات البحرية ،كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة الهيئة البحرية
األردنية (العقبة) ،وعضو مجلس أمناء سابق للجامعة البحرية العالمية في السويد ،باإلضافة إلى عضويته في
مجالس إدارة عدد من الشركات األردنية والعربية ذات النشاط البحري ،والعديد من الهيئات العالمية
المتخصصة في النقل البحري وهي:
-

رئيس هيئة مديري شركة الخطوط الوطنية األردنية لتشغيل السفن.
عضو هيئة مديري الشركة العربية إلدارة السفن.
نائب رئيس هيئة مديري األكاديمية األردنية للدراسات البحرية.
عضو االتحاد األكاديمي في اكسفورد.
عضو نادي رؤساء الجامعات االوروبي.

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.
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 السيد فريد عبده صادق ناصيف /ممثل شركة السالم الدولية للنقل والتجارة
تاريخ العضوية0213/4/0. :
تاريخ الميالد1211 :
الشهادة العلمية  :رخصة طيار تجاري أكاديمية الطيران الملكي األردني /ماجستير ) (MAفي الحقوق /
الجامعة األردنية.
الخبرات العملية :مناصب إدارية عدة في قطاع النقل العام خالل العقود األربعة الماضية منذ عام ،1231
حيث بدأ حياته المهنيه طيار لطائرات البوينغ  302/323في الخطوط الجوية الملكية األردنية حتى عام 12..
وبمجموع  4222ساعة طيران تقريباً ،انتقل بعدها للعمل الحر في قطاع نقل الركاب ،حيث كان من رواد
المستثمرون في قطاع نقل الركاب داخل المملكة ،ليتوج خبراته المكتسبة طوال العقد الالحق بتأسيس إحدى
الشركات الرائدة في مجال النقل الدولي في األردن والمنطقة ،شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م والتي كانت من
الشركات السباقة في مجال النقل المنتظم في تاريخ المملكة األردنية الهاشمية ،ومنذ عام  122,وحتى تاريخه
يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي في هذه الشركة.
وجاء دور السيد ناصيف في تطوير قطاع النقل العام مدفوعا ً بمؤهالته األكاديمية ،حيث حاز على درجة
الماجستير في الحقوق من الجامعة األردنية في العام  ،12..باإلضافة الى العديد من مشاركاته في الدورات
والمؤتمرات في كل من المملكة األردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.
 السيد زيد فريد عبده ناصيف /ممثل شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية.
يشغل عضوية مجلس اإلدارة منذ تاريخ  ،0214/./1وهو من مواليد  ،123./10/,يحمل السيد زيد
ناصيف شهادة بكالوريوس في العلوم المصرفية والبنكية من الجامعة اللبنانية األمريكية في بيروت وشهادة
الماجستير في إدارة مالية الشركات من جامعة سالفورد في بريطانيا.
بدأ حياته العملية في عام  ،0221حيث شغل عدة مناصب إدارية في أبرز شركات اإلستشارات والخدمات
المالية في األردن والمنطقة كشركة الثقة لإلستثمارات األردنية (جورد إنفست) وشركة إدارة المحافظ
والمحافظ للعمالء (أموال إنفست) وشركة إثمار لإلستثمار واإلستشارات المالية (إثمار إنفست).
يشغل السيد زيد ناصيف حاليا ً منصب الرئيس التنفيذي لشركة سند كابيتال (جزء من مجموعة البنك
األردني الكويتي) ،وهي شركة تختص بتقديم االستشارات والخدمات المالية وإدارة اإلصدارات ،باإلضافة
إلى عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين م.ع.م ،وشركة األردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م،
وشركة دار الدواء م.ع.م ،وشركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.


السيد طارق سليمان فائق الدجاني /ممثل شركة األرز للوكاالت البحرية

يشغل السيد /طارق الدجاني منصب المدير العام لشركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية منذ عام  021,كما
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية منذ عام  0224وهو من مواليد عام
 1230وحاصل على بكالوريوس سياسة واقتصاد ( )1224وماجستير عالقات دولية ( )122,وماجستير إدارة
واقتصاد /ايطاليا ( )1222وشهادة مخطط استراتيجي معتمد (.)0214
شغل السيد طارق الدجاني قبل ذلك عدة مناصب في شركة السالم الدولية للنقل والتجارة آخرها مديرا ً عاما ً
للشركة لغاية  ،0211كما وعمل كمدير إدارة واستشارات في عدة شركات عالمية داخل األردن وخارجه،
وبدأ حياته العملية في البنك العربي والبنك األردني لالستثمار والتمويل.
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 - 3ب – أسماء اعضاء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم


الكابتن فريد محمود عبد الجبار ولد علي

يشغل الكابتن فريد عبد الجبار وظيفة نائب المدير العام لشؤون العمليات في شركة الخطوط البحرية الوطنية
األردنية ،وهو من مواليد  ،12,0ويحمل شهادة ربان أعالي البحار منذ العام  1222من األكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،مصر/االسكندرية وقد حصل على شهادة الدكتوراة في التحكيم الدولي
من بريطانيا عام .021.
عمل الكابتن فريد عبد الجبار في عدة مناصب منها في عام  0221-12.4ضابط بحري وربان على ظهر
السفن 022.-0221 ،نائب رئيس قسم البضائع العامة لدى شركة السالم الدولية للنقل والتجارة ،كما عمل
للفترة من  0222 - 022.مديرا ً للعمليات لشركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية ،أما الفترة من – 0222
 021.فقد عمل مديرا ً عاما ً لشركة الخطوط الوطنية االردنية لتشغل السفن.
ويشغل منذ عام  0214وحتى اآلن وظيفة نائب المدير العام لشؤون العمليات /شركة الخطوط البحرية الوطنية
األردنية  ،باإلضافة لعمله كمحاضر غير متفرغ لدى االكاديمية االردنية للدراسات البحرية .


السيد عبد الله مصطفى كامل كمال

يشغل السيد عبد الله كمال وظيفة المدير المالي واإلداري لشركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية وذلك
اعتبارا ً من  ،0201/1/1وهو من مواليد  ،12.1/0/.ويحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة
آل البيت /المفرق عام  ،022.كما حصل على شهادة الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعة الهاشمية
عام .0211
تدرج السيد عبد الله كمال في عدة مناصب في شركة الخطوط البحرية الوطنية األردنية ،حيث بدأ محاسبا ً
في الشركة في العام  ،022.ومن ثم تمت ترقيته في العام  022.ليكون رئيسا ً للحسابات ،ثم قائما ً بأعمال
المدير المالي واإلداري في .0202/1/1
 علما ً بأن خدمات المدير المالي واإلداري السابق السيد فايز منصور قد انتهت في نهاية العام .0212 -4بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة الذين يملكون نسبة تزيد على  %5وعدد األسهم المملوكة
لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
الرقم

االســم

.1
.0
..
.4
.1
.,

شركة السالم الدولية للنقل والتجارة
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
شركة الشمس لإلستثمارات العامة
شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية
شركة الثقة لالستثمارات األردنية
البنك العربي

عدد األسهم
كما في 2020/10/31
3,096,073
2,017,639
1,744,458
1,260,000
1,166,470
1,053,160

النسبة
%
20.64
13.45
11.63
8.40
7.78
7.02

عدد األسهم
كما في 2019/10/31
3,096,073
2,017,639
1,744,458
1,257,493
1,166,470
1,053,160

النسبة
%
20.64
13.45
11.63
8.38
7.78
7.02
10
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 -5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها واسواقها الرئيسية وحصة الشركة من السوق المحلي
واالسواق الخارجية
من المعلوم أن نشاط النقل البحري يعتبر نشاطا ً محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً ،لذا فإن هذه المنافسة تكون بالعادة شديدة
وتعتمد على اإلمكانيات المتاحة من حيث عدد السفن والخبرات المتوفرة والكفاءة التي يمكن استغاللها في
البحث عن السفن والحموالت في األسواق المفتوحة وبالتالي يمكن اعتبار النشاط الذي تمارسه الشركة من
األنشطة ذات المنافسة العالية.
حيث أن الشركة تمارس أعماالً وأنشطة مساعدة أخرى فإن ما تواجهه من منافسة في السوق المحلي تتمثل
بالشركات التي تمارس نفس العمل ،إال أنه من الصعوبة بمكان تحديد حصة سوقية من السوق المحلي نظرا ً
ألن النشاط البحري متنوع ولعدم توافر معايير محددة سوا ًء كانت محلية أو عالمية لقياس الحصص السوقية.
 -6درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا ً وخارجيا ً
تعتمد الشركة على بعض العمالء المحليين مثل شركة مناجم الفوسفات األردنية وشركة البوتاس العربية
وشركة مصفاة البترول األردنية وتقوم إدارة الشركة بإجراءات التعاقد ،باذلين جهودهم للحصول على أفضل
الشروط .هذا وتختلف الشروط التعاقدية باختالف العقود المبرمة مع كل عميل ،حيث تكون المرجعية عادة
هي قوانين المنطقة الجغرافية المتواجدة بها الباخرة.
 -7الحماية الحكومية او االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين
واألنظمة أو غيرها براءات اختراع او اي حقوق امتياز تم الحصول عليها.
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة
أو غيرها .كما ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.
 -8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على الشركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية واالفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.
ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل
الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية ،و تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية وقد حصلت
على شهادة .ISO 9001:2015

11
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 -9أ -الهيكل التنظيمي للشركة
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

المدقق الداخلي

الرئيس التنفيذي
نائب
الرئيس التنفيذي
سكرتاريا

الدائرة اإلدارية

الدائرة المالية

قسم األسهم

رئيس الحسابات

محاسب السفن

مكتب العقبة

محاسب

الديوان

دائرة تطوير
األعمال

دائرة العمليات

سكرتاريا

12
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 -9ب  -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم
المؤهل العلمي

الخطوط البحرية
الوطنية األردنية

المجموعة األردنية
للوكاالت البحرية

التجمعات البحرية لالستثمار
العقاري والفندق

دكتوراة
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
توجيهي
دون التوجيهي
المجموع

عدد الموظفين
1
3
3
0
2
6
15

عدد الموظفين
2
.
10
5
1
1
02

عدد الموظفين
2
2
29
33
36
9
107

مع العلم بأن عدد العاملين في الفندق المملوك لشركة التجمعات البحرية يبلغ ( )104موظف منهم
( )27موظف جامعي )33( ،دبلوم )35( ،توجيهي )9( ،موظف دون التوجيهي ،باإلضافة إلى وجود عدد
( )3موظفين في مكتب عمان.
 -9ج  -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
الرقم
1
0

-12

عدد الموظفين
1
1

اسم الدورة
دورة إعداد المدير المالي المعتمد
دورة إدارة المشاريع

المخاطر التي تتعرض الشركة لها
إن المخاطر التي تتعرض لها الشركة هي المخاطر المتعلقة بأسواق الشحن العالمية مثل انخفاض أو
ارتفاع كلف التشغيل وخاصة كلف الوقود عالميا ً والتقلبات المستمرة في األسعار كما أنها قد تتعرض
كغيرها من الشركات إلى التقلبات االقتصادية المحلية والدولية لما لذلك من أثر مباشر على أجور
الشحن ،كما يمكن أن تتأثر نتائج أعمال الشركة بالظروف المحيطة بسوق عمان المالي أسوة بغيرها
من الشركات ،آخذين بعين االعتبار أن االستقرار واالزدهار هما عامالن رئيسيان في تنشيط الحركة
السياحية وبالتالي جني األرباح المتوقعة من االستثمار في فندق العقبة.

-11
-11

أ  -اإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باالرقام
حققت الشركة من خالل استثماراتها في شركاتها التابعة والحليفة نتائج ايجابية خالل العام .0202
استمرت الشركة في إدارة وتنفيذ العطاءات والمشاريع التشغيلية في المجال البحري ،حيث تمكنت الشركة
من زيادة مستوى الربحية الناتجة من العمليات البحرية خالل العام .0202
قامت الشركة بشراء الحصة الثالثة واألخيرة من قطعة أالرض المقام عليها مكاتب الشركة في عمان.

ب  -األحداث الهامة التي مرت بها الشركة
ال توجد أحداث معينة يمكن اعتبارها أحداثا ً هامة خالل عام  0202بخالف ما تم ذكره ضمن
اإلنجازات.
13
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 -10األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي.
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن
نشاط الشركة الرئيسي.
 -13السلسلة الزمنية لإلرباح أو الخسائر المتحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار
األوراق المالية ،وذلك آلخر خمس سنوات.
السنة
021,
0213
2018
2019
0202

األرباح (الخسائر)
المتحققة
07.427,4.
.70,17.10
073,27124
.742.7240
072017213

األرباح الموزعة
نقداً
070127222
17.227222
1,800,000
070127222
*17.227222

النسبة
%
11
10
12
11
10

صافي حقوق
المساهمين
0.7,027410
0473,27.24
017...7.21
03711,7312
0,711.7.21

سعر الورقة
المالية
1.58
0.20
1.66
1.80
1.80

* يقترح مجلس اإلدارة توزيع نسبة  %12من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين عن العام ،0202
علما ً بأن هذا االقتراح خاضع لموافقة الهيئة العامة في اجتماعها العادي.
وقد تم توزيع أسهم مجانية كما يلي :
عام 0223
السنــة
.227222
األسهم المجانيــة

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.
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عام 0222
17.127222

عام 0225
472017222

عام 0210
072017222
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 -12تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية  0202و العام .0219
0202

2019

النسبة

الرقم
1

العائد على االستثمار

% 5.547

% 2.,,2

0

العائد على حقوق المساهمين

% 7.758

% 10..,.

.

نسبة المديونية

% 28.496

% 04.221

4

القيمة الدفترية للسهم

 1.341دينار

 1..12دينار

1

التوزيعات النقدية للسهم

 2.102دينار /سهم

 2.112دينار /سهم

,

ربحية السهم الواحد

 2.1.1دينار /سهم

 2.0..دينار /سهم

3

نسبة توزيع األرباح

% .....2

% ,4..3.

.

ريع السهم

% ,.,,3

% .....

2

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

مرة
ّ 1.2.4

مرة
ّ 2.224

12

مضاعف الربحية

مرة
ّ 1.....

مرة
ّ 3.301

 - 15التطورات المستقبلية الهامة والمشروعات الجديدة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على األقل
وتوقعات مجلس االدارة لنتائج أعمال الشركة:
تقوم الشركة بمتابعة حركة األسواق البحرية العالمية والتغير في أجور النقل البحري ،كما تتابع أسواق
بيع وشراء وبناء السفن الستغالل الوقت المناسب لالستثمار في شراء أو بناء باخرة أو أكثر للتشغيل
بهدف تعزيز عملها الرئيسي في النشاطات البحرية المحلية واإلقليمية والدولية.
 -16مقدار أتعاب التدقيق الخارجي للشركة والشركات التابعة ومقدار أية أتعاب عن خدمات أخرى:
الشركـة
الخطوط البحرية الوطنية األردنية

المبلغ

مالحظات

أية أتعاب أخرى

 137222غير شامل ضريبة المبيعات

ال يوجد

المجموعة األردنية للوكاالت البحرية

4,000

غير شامل ضريبة المبيعات

ال يوجد

التجمعات البحرية األردنية لالستثمار العقاري

6,000

غير شامل ضريبة المبيعات

ال يوجد

مع العلم بأنه ال توجد أية أتعاب أخرى مقدمة من السادة ديلويت آند توش غير خدمات التدقيق الخارجي.
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 -17أ -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الطبيعيين /غير الطبيعيين وممثليهماالســم

المنصب

الجنسية

شركة الشمس لالستثمارات العامة
أحمد حلمي منيب عرموش
شركة الثقة لالستثمارات األردنية
أحمد حمزة أحمد طنطش
شركة األرز للوكاالت البحرية
طارق سليمان فائق الدجاني
شركة السالم الدولية للنقل والتجارة
فريد عبده صادق ناصيف
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
خالد محمد أحمد الزيود
شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية
أنور عزيز يوسف صبيح
البنك العربي
منير بطرس إبراهيم معشر
شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية
مصطفى أمين حسن مسّاد
شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية
زيد فريد عبده ناصيف

رئيس مجلس
اإلدارة

أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني

الرقم

.1
.0
..
4
.1
.,
.3
..
.2

نائب الرئيس
المدير العام
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد األسهم كما في
2020/10/31

2019/10/31

17344741.
0247.12
1,166,470
9,316
1147.22
2
3,096,073
2
072137,.2
2
1,260,000
10,000
1,053,160
2
106,966
2
1.17,10
2

17344741.
0247.12
1,166,470
9,316
1147.22
2
3,096,073
2
072137,.2
2
17013742.
10,000
1,053,160
2
106,966
2
1.17,10
2

 -17ب  -عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا
عدد األوراق المالية كما في
الرقم

االســم

الوظيفة

الجنسية

2020/10/31

2019/10/31

1

طارق سليمان فائق الدجاني

المدير العام

أردني

ال يوجد

ال يوجد

0

فريد محمود عبد الجبار ولد علي

نائب المدير العام

أردني

ال يوجد

ال يوجد

0

عبد الله مصطفى كامل كمال

المدير المالي واإلداري

أردني

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد أي شركة مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة العليا المذكورين أعاله.
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 -17ج – أوالً  -عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة
العليا (الزوجة واألوالد القصر).

الرقم

االســم

الصلة

الجنسية

1

سهير مشهور جودت قطان

زوجة
رئيس المجلس

أردني

0

سيرين أحمد حمزة طنطش

.

زيد أحمد حمزة طنطش

4

حمزة أحمد حمزة طنطش

1

جنى أحمد حمزة طنطش

أبناء نائب
رئيس المجلس

عدد األسهم كما في
2020/10/31

2019/10/31

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها
من قبل أي منهم
2019/10/31
2020/10/31

371.,

371.,

ال يوجد

ال يوجد

أردني

211
201

211

ال يوجد

ال يوجد

201

ال يوجد

ال يوجد

أردني

201

201

ال يوجد

ال يوجد

أردني

201

201

ال يوجد

ال يوجد

أردني

 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم باستثناء ماورد أعاله.
 -17ج – ثانيا ً  -أسماء الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

المنصب

الجنسية

الشركة المسيطر عليها

أحمد حلمي منيب عرموش

شريك

أردني

شركة السالم الدولية للنقل والتجارة

عدد األسهم
عام 0219
عام 2002
.722,723.
.722,723.

أحمد حلمي منيب عرموش

شريك

أردني

شركة الشمس لالستثمارات العامة

17344741.

17344741.

أحمد حلمي منيب عرموش

شريك

أردني

شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية

1,260,000

1,257,493

أحمد حلمي منيب عرموش

شريك

أردني

شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية

12,72,,

12,72,,

أحمد حمزة أحمد طنطش

نائب الرئيس

أردني

شركة الثقة لالستثمارات األردنية

171,,7432

171,,7432

أحمد حمزة أحمد طنطش

نائب الرئيس

أردني

شركة إمكان للخدمات المالية

27124

27124

وال يوجد أية شركات أخرى مسيطر عليها من قبل أي من أعضاء مجلس االدارة غير األعضاء المذكورين أعاله.
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-18أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للشركة األم

رئيس
المجلس
نائب
الرئيس
المدير العام
عضو
عضو

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل
التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية
**

إجمالي
المزايا
السنوية

المزايا
العينية

22

6,000

95,000

101,000

سيارة

22

37.22

7,100

14,900

-

133,490

37.22

9,200

150,490

-

22

37.22

9,200

17,000

-

أنور عزيز يوسف صبيح

عضو

22

10,800

10,250

21,050

-

منير بطرس ابراهيم معشر

عضو

22

9,000

10,250

19,250

-

مصطفى أمين حسن مسّاد

عضو

22

37.22

9,200

17,000

-

فريد عبده صادق ناصيف

عضو

22

37.22

11,300

19,100

-

زيد فريد عبده ناصيف

عضو

22

10,800

10,250

21,050

-

االســم

المنصب

أحمد حلمي منيب عرموش*
أحمد حمزة أحمد طنطش
طارق سليمان فائق الدجاني
خالد محمد أحمد الزيود ***

* يتمتع رئيس مجلس اإلدارة باستعمال سيارة مملوكة للشركة وسائقها .
** المكافآت تخص العام  2002وتم صرفها خالل عام .0202
*** ت ُحول بدل التنقالت والمكافآت الخاصة بعضو مجلس اإلدارة السيد خالد الزيود إلى المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي.
 -بلغت نفقات السفر اإلجمالية خالل عام  2020ما مجموعه  10,290دينار.

 -18ب  -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا
االســم
فريد محمود عبد الجبار ولد علي
عبد الله مصطفى كامل كمال

المنصب
نائب المدير العام
لشؤؤن العمليات
المدير المالي
واإلداري

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

أمانة سر
المجلس

المكافآت
السنوية
*

إجمالي
المزايا
السنوية

81,200

00

00

81,200

21,782

07422

2,100

26,282

المزايا
العينية

* المكافآت تخص العام  2020وتم صرفها خالل عام .0202
 -ال توجد أية نفقات سفر ألشخاص اإلدارة العليا خالل العام .0202
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 -19فيما يلي التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية : 2020
صندوق همة وطن

المبلغ دينار

االسم

95,000

شركة نوى للتنمية المستدامة

10,000

تعليم طالب جامعات

5,900

الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

.7500

الصندوق االردني الهاشمي  /حملة البر واالحسان

.7222

جمعية كلنا الخير األردنية

3,000

جمعية رابطة آل الرفاعي

2,000

جمعية االقصى المبارك الخيرية

07222

جمعية لواء الهاشمية التعاونية

07222

جمعية الرميل الخيرية

17122

بدل أجور تعقييم ضد فايروس كورونا للمدارس – مؤسسة الخليج للتعقيم

1,500

الجمعية االردنية للعون الطبي للفلسطينيين

1,000

جمعية جبل عجلون الخيرية

17222

قاعة شهداء مؤتة

17222

جمعية الهاشمية للتنمية االجتماعية

.22

جمعية ديوان عائلة الشعار

.22

جمعية ديوان أبناء بني حسن

.22

جمعية الخالدية الخيرية مركز مؤاب لذوي االحتياجات الخاصة

.22

جمعية دار الهداية الخيرية

750

محافظة العقبة

122

تبرعات متفرقة

2,210

المجموع

139,060
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 -02أ –ب -العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة
أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو إي موظف في الشركة أو أقاربهم.
أ -العقود مع الشركات التابعة أوالشقيقة أو الحليفة
 .1تم توقيع عقد إيجار مكاتب الشركة العربية إلدارة السفن في الطابقين األول والثاني ومكاتب في الطابق
الثالث من المبنى الذي تمتلكه الشركة والواقع في عمان /شارع وادي صقرة /بمبلغ  027,.4دينار سنويا ً.
 .0تم توقيع عقد إيجار مكاتب المجموعة األردنية للوكاالت البحرية في الطابق األرضي والسدة من المبنى
الذي تمتلكه الشركة والواقع في عمان /شارع وادي صقرة /بمبلغ  147222دينار سنويا ً.
 ..تم في العام  2020توقيع عقود إيجار مكاتب في مبنى الشركة الواقع في مدينة العقبة لكل من الشركات
التابعة والحليفة بالمبلغ المذكور أمام كل منها كما يلي-:
اسـم الشركة
شركة الخطوط الوطنية األردنية لتشغيل السفن
شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية
الشركة العربية إلدارة السفن
شركة السالم الدولية للنقل والتجارة
شركة المجموعة األردنية للوكاالت البحرية

المبلغ /دينار
.7212
6,720
7,113
47131
117.01

ب -رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو إي موظف في الشركة أو أقاربهم
ال توجد أية عقود أو مشاريع موقعة مع أي من رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو
المدير العام أو إي موظف في الشركة أو أقاربهم.
 -01أ -مساهمة الشركة في حماية البيئة.
تحرص الشركة على استمرار االلتزام بالتعليمات البيئية الصادرة عن السلطات المختصة فيما يتعلق
بالسفن واستمرار صيانتها وذلك للمحافظة على البيئة ،كما أنها تقوم بالمساهمة في المشاريع
والمؤتمرات التي تهدف إلى الحد من التلوث والحفاظ على سالمة البيئة.
-01ب  -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي.
تقوم الشركة في المناسبات الرسمية والمختلفة بالمساهمة في مشاريع الدولة الخيرية مثل الهيئة الخيرية
األردنية والعديد من الجمعيات الخيرية في المملكة .وقد بلغت قيمة هذه المساعدات ( )139,060ألف
دينار أردني تقريبا ً.

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.

24

20

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
ج -اإلقرارات المطلوبة
 .1يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل
السنة المالية التالية.
 .0يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية كما في  ،0202/10/.1وتوفير نظام
رقابة فعّال في الشركة .
الرقم
.1

االســم
السيد أحمد حلمي منيب عرموش

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة

.0

السيد أحمد حمزة أحمد طنطش

نائب الرئيس

..

السيد طارق سليمان فائق الدجاني

4

السيد فريد عبده صادق ناصيف

عضو

1

السيد خالد محمد أحمد الزيود

عضو

.,

السيد أنور عزيز يوسف صبيح

عضو

.3

السيد منير بطرس ابراهيم معشر

عضو

..

السيد زيد فريد عبده ناصيف

عضو

.2

ساد
الدكتور مصطفى أمين حسن م ّ

عضو

التوقيع

المدير العام  /عضو

 ..نقر نحن الموقعون أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد حلمي منيب عرموش

المدير المالي واإلداري
عبد الله مصطفى كامل كمال

المدير العام
طارق سليمان فائق الدجاني
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تقرير حوكمة شركة الخطوط البحرية الوطنية االردنية
المادة -17أ
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة
باإلشارة إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة  ، 0217قامت الشركة باالمتثال لهذه
التعليمات قدر المستطاع وذلك وفقا ً للمتطلبات القانونية.

المادة -17ب
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقلين ( تنفيذي  -غير تنفيذي ) ( مستقل  -غير مستقل )
اسم العضو

الرقم

تنفيذي

غير

مستقل

غير

تنفيذي

مستقل

1

شركة السالم الدولية للنقل والتجارة

نعم

نعم

0

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

نعم

نعم

.

شركة الشمس لالستثمارات العامة

نعم

نعم

4

شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية

نعم

نعم

1

شركة الثقة لالستثمارات االردنية

نعم

نعم

,

البنك العربي

نعم

نعم

7

شركة األرز للوكاالت البحرية

نعم

نعم

8

شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية

نعم

نعم

9

شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية

نعم

نعم

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.
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المادة -17ج
أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين ( تنفيذي  -غير تنفيذي ) ( مستقل  -غير مستقل )
الرقم
1
0
.
4
1
,
3
.
2

تنفيذي

اسم العضو
السيد أحمد حلمي منيب عرموش  /رئيس المجلس
شركة الشمس لالستثمارات العامة
السيد أحمد حمزه أحمد طنطش  /نائب الرئيس
شركة الثقة لالستثمارات األردنية
السيد طارق سليمان فائق الدجاني  /المدير العام
شركة األرز للوكاالت البحرية
السيد فريد عبده صادق ناصيف
شركة السالم الدولية للنقل والتجارة
السيد خالد محمد احمد الزيود
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
السيد أنور عزيز يوسف صبيح
شركة بترا للمالحة والتجارة الدولية
السيد منير بطرس إبراهيم معشر
البنك العربي
الدكتور مصطفى أمين حسن مساد
شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية
السيد زيد فريد عبده ناصيف
شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية

غير
تنفيذي
نعم

مستقل

نعم

غير
مستقل
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

المادة -17د
المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها
االسم
الرقم
 1السيد طارق سليمان فائق الدجاني
 0الكابتن فريد محمود عبد الجبار ولد علي
 .السيد عبد الله مصطفى كامل كمال

المنصب

المدير العام
نائب المدير العام لشؤون العمليات
المدير المالي واإلداري
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المادة -17هـ
جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس االدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت
اسم العضو
الرقم
 1السيد أحمد حلمي منيب عرموش  /رئيس المجلس
 0السيد أحمد حمزه أحمد طنطش  /نائب الرئيس
 .السيد طارق سليمان فائق الدجاني  /المدير العام
 4السيد خالد محمد أحمد الزيود /عضو
 1السيد أنور عزيز يوسف صبيح /عضو
 ,السيد منير بطرس إبراهيم معشر /عضو
 3الدكتور مصطفى أمين حسن مساد /عضو
 .السيد فريد عبده صادق ناصيف /عضو
 2السيد زيد فريد عبده ناصيف /عضو

عضويات مجالس اإلدارة
ال يوجد عضويات أخرى
الثقة لالستثمارات االردنية
ال يوجد عضويات أخرى
ال يوجد عضويات أخرى
الثقة للنقل الدولي
التأمين العربية  -االردن
ال يوجد عضويات أخرى
الثقة للنقل الدولي
دار الدواء للتنمية واالستثمار /الثقة للنقل الدولي

المادة -17و
اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
السيد محمد عدنان توفيق حمدان
المادة -17ز
أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
1
0
.
4
5
6

لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات والمكافآت
لجنة الحوكمة
لجنة إدارة المخاطر
لجنة االستثمار
لجنة االستراتيجية
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المادة (-13ح ،ي)
اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية
وعدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين
عدد
المؤهالت والخبرات
المنصب
االسم
الرقم
االجتماعات
4/4
بكالوريس محاسبة  -جامعة عمان االهلية /
السيد منير بطرس إبراهيم معشر رئيس
1
دبلوم تأمين  -معهد التأمين القانوني لندن
اللجنة
4/4
بكالوريس تجارة  -جامعة القاهرة
السيد أنورعزيز يوسف صبيح عضو
0
.

السيد زيد فريد عبده ناصيف

عضو

بكالوريس في العلوم المصرفية والبنكية -
الجامعة اللبنانية األمريكية  /ماجستير إدارة
مالية جامعة سالفورد بريطانيا

4/4

المادة ( – 17ط – ي) اسم رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  -لجنة إدارة المخاطر  -لجنة الحوكمة
وعدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان االعضاء الحاضرين
لجنة الترشيحات والمكافآت
المنصب
االسم
رئيس اللجنة
 1الدكتور مصطفى أمين حسن مساد
عضو
 0السيد فريد عبده صادق ناصيف
عضو
 .السيد خالد محمد أحمد الزيود

عدد االجتماعات
2/2
2/2
2/2

لجنة الحوكمة
المنصب
رئيس اللجنة
عضو
عضو

عدد االجتماعات
2/2
2/2
2/2

لجنة إدارة المخاطر
المنصب
االسم
رئيس اللجنة
 1الدكتور مصطفى أمين حسن مساد
عضو
 0السيد طارق سليمان فائق الدجاني
عضو
 .السيد فريد عبده صادق ناصيف

عدد االجتماعات
2/2
2/2
2/2

االسم
 1السيد فريد عبده صادق ناصيف
 0السيد منير بطرس إبراهيم معشر
 .السيد خالد محمد أحمد الزيود
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المادة  - 17ك  -عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة
اجتماع واحد

المادة  - 17ل  -عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين
الرقم اسم العضو
 1السيد أحمد حلمي منيب عرموش
 0السيد أحمد حمزه احمد طنطش
 .السيد طارق سليمان فائق الدجاني
 4السيد خالد محمد أحمد الزيود
 1السيد أنور عزيز يوسف صبيح
 ,السيد منير بطرس إبراهيم معشر
 3الدكتور مصطفى أمين حسن مساد
 .السيد فريد عبده صادق ناصيف
 2السيد زيد فريد عبده ناصيف

المنصب
رئيس المجلس
نائب الرئيس
عضو /المدير العام
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد االجتماعات
9/8
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/8
9/9
9/9
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شركة الخطوط البحرية الوطنية اﻷردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(
منطقة العقبة اﻻقتصادية الخاصة – اﻷردن
القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في
 ٣١كانون اﻷول ٢٠٢٠
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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شركة الخطوط البحرية الوطنية اﻷردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(
منطقة العقبة اﻻقتصادية الخاصة – اﻷردن
 ٣١كانون اﻷول ٢٠٢٠

جدول المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل
قائمــــــة
أ

قائمة المركز المالي الموحدة
قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة

ب

قائمة الدخل الشامل الموحدة

ج

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

د

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

هـ
صﻔحـــة
٤٤ – ١

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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١٠
١١
١٢

١٣
١٣

استثﻤﺎرات :
موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
استثﻤﺎرات ﻓﻲ شركﺎت حليفﺔ
استثﻤﺎر عقﺎري  -بﺎلﺼﺎﻓﻲ
مجﻤوع اﻻستثﻤﺎرات

الﻤﻤتلكﺎت والﻤعدات :
مﻤتلكﺎت ومعدات  -بﺎلكلفﺔ
ينزل  :اﻻستهﻼك الﻤتراكم
صﺎﻓﻲ القيﻤﺔ الدﻓتريﺔ للﻤﻤتلكﺎت والﻤعدات

حقوق الﻤلكيﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )د(
حقوق الﻤسﺎهﻤين :
رأس الﻤﺎل
إحتيﺎطﻲ إجبﺎري
إحتيﺎطﻲ تقييم استثﻤﺎرات
أربﺎح مدورة
مجﻤوع حقوق الﻤسﺎهﻤين
حقوق غير الﻤسيطرين
مجﻤوع حقوق الﻤلكيﺔ
مجﻤوع الﻤطلوبﺎت وحقوق الﻤلكيﺔ

أﻗسﺎط ﻗروض طويلﺔ اﻻجل

الﻤطلوبــــــﺎت
مطلوبﺎت متداولﺔ :
ذمم داﺋنﺔ وأرصدة داﺋنﺔ اخرى
مخﺼص ضريبﺔ الدخل
الﻤطلوب ﻷطراف ذات عﻼﻗﺔ
أﻗسﺎط ﻗروض ﻗﺼيرة اﻻجل ومستحقﺔ
بنوك داﺋنﺔ
مجﻤوع مطلوبﺎت متداولﺔ

شركﺔ الخطوط البحريﺔ الوطنيﺔ اﻻردنيﺔ
)شركﺔ مسﺎهﻤﺔ عﺎمﺔ محدودة(
منطقﺔ العقبﺔ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ الخﺎصﺔ – اﻷردن
ﻗﺎﺋﻤﺔ الﻤركز الﻤﺎلﻲ الﻤوحدة

 ٣١كﺎنون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
ايضﺎح
دينـــــــــــــــﺎر
دينـــــــــــــــﺎر
الﻤوجــــــودات
موجودات متداولﺔ :
٦٫٧٣٢٫٢٢٣
٥
نقد ﻓﻲ الﺼندوق ولدى البنوك  -بﺎلﺼﺎﻓﻲ
٥٩٠٫٩٣٦
٦
ذمم مدينﺔ  -بﺎلﺼﺎﻓﻲ
١٫٢٣٤٫١٣٢
موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر ٧
 /١٦أ ٦٫٤٣٤
الﻤطلوب من أطراف ذات عﻼﻗﺔ  -بﺎلﺼﺎﻓﻲ
أرصدة مدينﺔ أخرى ومﺼﺎريف مدﻓوعﺔ مقدمﺎ ً
٢٣٥٫٩٣٤
٨
٨٣٫٩٧٤
٩
الﻤخزون  -الفندق
٨٫٨٨٣٫٦٣٣
مجﻤوع موجودات متداولﺔ

٢٫٥٢٧٫٥٦٥
٧٫٨٥٣٫٢٦٧
١٫٧٤٦٫٧١٢
١٢٫١٢٧٫٥٤٤

٢٣٫٨٤٠٫٢٢٠
)(٨٫٣٣٠٫٢٦٤
١٥٫٥٠٩٫٩٥٦

٤٫٨٤٦٫٢٧٥
٩٢٨٫١١٧
١٫٣٥٨٫٣٠٨
١٢٥٫٣٥٤
٢٧٤٫٧٠٢
٦٩٫٠٦٨
٧٫٦٠١٫٨٢٤

٣٫٢٠٧٫٩٢٢
٧٫٦٨٤٫٣٨١
١٫١٩٥٫١٦٦
١٢٫٠٨٧٫٤٦٩

٢٤٫٣٨٢٫٧٠٨
)(٧٫٩١٠٫٥٨٠
١٦٫٤٧٢٫١٢٨

٣٦٫٥٢١٫١٣٣

مجﻤوع الﻤوجودات

٣٦٫١٦١٫٤٢١

رﺋيس مجلس اﻻدارة
ان اﻻيضﺎحﺎت الﻤرﻓقﺔ تشكل جزءا ً من هذه القواﺋم الﻤﺎليﺔ الﻤوحدة وتقرأ معهﺎ ومع تقرير الﻤدﻗق الﻤرﻓق.

ايضﺎح

ﻗﺎﺋﻤـــــــــــﺔ )أ(

٢٫٨٥٨٫٢٠٩ ١٤
/١٥أ ١١٠٫٩٥٤
 /١٦ب ٧٣٢٫٥٥٠
١٧
٢٦٫١٦٣
٣٫٧٢٧٫٨٧٦

 ٣١كﺎنون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــﺎر
دينـــــــــــــــﺎر
١٫٨٨٨٫٨٢٣
١٣١٫٨٨٨
٧١٩٫٠١٥
١٫٠٧٥٫٠٠٠
٣٫٨١٤٫٧٢٦

١٧

٦٫٦٧٩٫٣٦٦

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٧٥٠٫٠٠٠
)(١٫١١٩٫٥٤٤
٧٫٤٧٦٫٦٤٦
٢٥٫١٠٧٫١٠٢
٢٫٠٤٩٫٦٤٨
٢٧٫١٥٦٫٧٥٠
٣٦٫١٦١٫٤٢١

٥٫١٨٩٫٩٤٥

 /١٨أ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
/١٨ب ٣٫٧٥٠٫٠٠٠
(١٫٨٦٢٫٠١٧) ١٩
٧٫٥٨٦٫٠٢٧ ٢٠
٢٤٫٤٧٤٫٠١٠
١٫٦٣٩٫٨٨١ ٢٤
٢٦٫١١٣٫٨٩١
٣٦٫٥٢١٫١٣٣
الﻤدير العﺎم

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

ﻗﺎﺋﻤــــــــــﺔ )ب(
شركﺔ الخطوط البحريﺔ الوطنيﺔ اﻻردنيﺔ
)شركﺔ مسﺎهﻤﺔ عﺎمﺔ محدودة(
منطقﺔ العقبﺔ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ الخﺎصﺔ – اﻷردن
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر الﻤوحدة
للسنــﺔ الﻤنتهيــﺔ ﻓـﻲ  ٣١كﺎنــون اﻷول
٢٠٢٠

٢٠١٩

اﻻيرادات :

دينــــــــــــــــــﺎر

دينــــــــــــــــــﺎر

ايضﺎح
صﺎﻓﻲ إيرادات الوكﺎﻻت الﻤﻼحيﺔ وإيرادات شحن وربط البواخر

٢١

٣٫٧٠٠٫٧٠٨

إجﻤﺎلﻲ الربح التشغيلﻲ للفندق ﻗبل الﻤﺼﺎريف اﻷخرى

٢٢

٣٫٦٦٣٫٥١٢

٥٣٧٫٥١٨

٢٫٤٠١٫٠٣٦

٤٫٢٣٨٫٢٢٦

٦٫٠٦٤٫٥٤٨

)(٢٫٣٠٧٫٤٦٤

)(٢٫٧٧٤٫٢٠٦

مﺼﺎريف تسويق ودعﺎيﺔ

)(١٣٢٫٧٧١

)(٢٢٤٫٢٤٢

مﺼﺎريف تكنولوجيﺎ معلومﺎت  -الفندق

)(٨٤٫٧١٦

)(١٠٠٫٧٢٧

مﺼﺎريف طﺎﻗﺔ وصيﺎنﺔ  -الفندق

)(٣٦٤٫١٤٤

)(٥٤٥٫٩٩٨

٥و ٦و ٨و١٦

٢٣٫٨٠٨

)(٢٠٦٫٣٣٣

١٢و١٣

)(٧١١٫٩٤٥

)(٧٦٢٫٣١٧

)(٤٨٤٫١٨٧

)(٥١٨٫٠٠٩

١٦٫٦٦٨

٢٠٥٫٥٣٨

٣٧٫٥٨٤

١٥٦٫٨١١

١٫٤٣٣٫٩٢٤

١٫٦٧٦٫٢٠٧

إجﻤﺎلﻲ الدخل
ينزل  :مﺼﺎريف اداريﺔ وعﻤوميﺔ

وﻓر )مﺼروف( خسﺎرة اﺋتﻤﺎنيﺔ متوﻗعﺔ

٢٣

استهﻼك مﻤتلكﺎت ومعدات واستثﻤﺎرات عقﺎريﺔ
مﺼﺎريف التﻤويل

٢٥

أربﺎح موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر  -بﺎلﺼﺎﻓﻲ
عواﺋد توزيعﺎت موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
حﺼﺔ الشركﺔ من أربﺎح اﻻستثﻤﺎرات ﻓﻲ شركﺎت حليفﺔ

٢٦

إيرادات أخرى

٢٧

الربح للسنﺔ ﻗبل الضريبﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )هـ(

٤٧٦٫٥٤٤
٢٫١٤١٫٥٢٧

/١٥ب

ضريبﺔ الدخل
الربح للسنﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ج( و )د(

٦٥٨٫١٧٩
٣٫٦٢٩٫٤٥١

)(١١٥٫٦١٠

)(١٣٦٫٤٠٩

٢٫٠٢٥٫٩١٧

٣٫٤٩٣٫٠٤٢

العﺎﺋد :
لﻤسﺎهﻤﻲ الشركﺔ
٢٤

الغير الﻤسيطرين

٢٫٣٧٥٫٠٤٣

٣٫٥١٧٫٦١٢

)(٣٤٩٫١٢٦

)(٢٤٫٥٧٠

٢٫٠٢٥٫٩١٧

٣٫٤٩٣٫٠٤٢

حﺼﺔ السهم من الربح للسنﺔ العﺎﺋد لﻤسﺎهﻤﻲ الشركﺔ:
٢٨

أسﺎسﻲ ومخفض

-/١٥٨

-/٢٣٥

الﻤدير العﺎم

رﺋيس مجلس اﻻدارة

ان اﻻيضﺎحﺎت الﻤرﻓقﺔ تشكل جزءا ً من هذه القواﺋم الﻤﺎليﺔ الﻤوحدة وتقرأ معهﺎ ومع تقرير الﻤدﻗق الﻤرﻓق.
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اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

ﻗﺎﺋﻤــــــــﺔ )ج(
شركﺔ الخطوط البحريﺔ الوطنيﺔ اﻻردنيﺔ
)شركﺔ مسﺎهﻤﺔ عﺎمﺔ محدودة(
منطقﺔ العقبﺔ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ الخﺎصﺔ – اﻷردن
ﻗﺎﺋﻤﺔ الدخل الشﺎمل الﻤوحدة
للسنﺔ الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١كﺎنون اﻷول

الربح للسنﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(

٢٠٢٠

٢٠١٩

دينـــــــــــــــﺎر

دينـــــــــــــــﺎر

٢٫٠٢٥٫٩١٧

٣٫٤٩٣٫٠٤٢

البنود غير القﺎبلﺔ للتحويل ﻻحقﺎ ً لقﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر الﻤوحدة :
التغير ﻓﻲ القيﻤﺔ العﺎدلﺔ  -موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل

)(٧٤٩٫٦٦٠

)(٥٣٥٫٣٥٨

)خسﺎﺋر( بيع موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل

)(٨٫٤٧٥

)(٢٫٨٧٤

إجﻤﺎلﻲ الدخل الشﺎمل  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )د(

١٫٢٦٧٫٧٨٢

٢٫٩٥٤٫٨١٠

إجﻤﺎلﻲ الدخل الشﺎمل العﺎﺋد إلى :
١٫٦١٦٫٩٠٨

مسﺎهﻤﻲ الشركﺔ
غير الﻤسيطرين

٢٫٩٧٩٫٣٨٠

)(٣٤٩٫١٢٦

)(٢٤٫٥٧٠

١٫٢٦٧٫٧٨٢

٢٫٩٥٤٫٨١٠

ان اﻻيضﺎحﺎت الﻤرﻓقﺔ تشكل جزءا ً من هذه القواﺋم الﻤﺎليﺔ الﻤوحدة وتقرأ معهﺎ ومع تقرير الﻤدﻗق الﻤرﻓق.

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.
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شركﺔ الخطوط البحريﺔ الوطنيﺔ اﻻردنيﺔ
)شركﺔ مسﺎهﻤﺔ عﺎمﺔ محدودة(
منطقﺔ العقبﺔ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ الخﺎصﺔ – اﻷردن
ﻗﺎﺋﻤﺔ التغيرات ﻓﻲ حقوق الﻤلكيﺔ الﻤوحدة

٧٫٥٨٨٫٧٨٦

٥٫٩٥٧٫١٥٢
٣٫٥١٧٫٦١٢
)(٢٫٨٧٤
٣٫٥١٤٫٧٣٨
)(١١١٫٤١٤
)(١٫٨٠٠٫٠٠٠
٧٫٥٦٠٫٤٧٦

)(١٫١١٩٫٥٤٤
)(٧٤٩٫٦٦٠
٧٫١٨٧
)(٧٤٢٫٤٧٣
)(١٫٨٦٢٫٠١٧

)(٥٨٤٫١٨٦
٢٫٨٧٤
)(٥٣٨٫٢٣٢
)(٥٣٥٫٣٥٨
)(١٫١١٩٫٥٤٤

احتيﺎطــــﻲ
اجبــــــﺎري
دينـــــــــــﺎر
٣٫٧٥٠٫٠٠٠
٣٫٧٥٠٫٠٠٠

٣٫٧٥٠٫٠٠٠
٣٫٧٥٠٫٠٠٠

رأس الﻤـــــﺎل
دينــــــــــــــــﺎر
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

للسنــــﺔ الﻤنتهيــــﺔ ﻓــﻲ  ٣١كﺎنــــــون اﻷول ٢٠٢٠
الرصيد ﻓﻲ بدايﺔ السنﺔ
الربح للسنﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
التغير ﻓﻲ القيﻤﺔ العﺎدلﺔ  -موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
)خسﺎﺋر( أربﺎح بيع موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
اجﻤﺎلﻲ الدخل الشﺎمل  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ج(
تحويﻼت خﻼل السنﺔ
اثر التغير ﻓﻲ حقوق غير الﻤسيطرين
أربﺎح موزعﺔ *
أربﺎح موزعﺔ على شركﺎء  -شركﺔ تﺎبعﺔ
الرصيد ﻓﻲ نهﺎيﺔ السنﺔ

للسنــــﺔ الﻤنتهيــــﺔ ﻓــﻲ  ٣١كﺎنــــــون اﻷول ٢٠١٩
الرصيد ﻓﻲ بدايﺔ السنﺔ
الربح للسنﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
التغير ﻓﻲ القيﻤﺔ العﺎدلﺔ  -موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
)خسﺎﺋر( أربﺎح بيع موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
اجﻤﺎلﻲ الدخل الشﺎمل  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ج(
تحويﻼت خﻼل السنﺔ
اثر التغير ﻓﻲ حقوق غير الﻤسيطرين
أربﺎح موزعﺔ *
أربﺎح موزعﺔ على شركﺎء  -شركﺔ تﺎبعﺔ
الرصيد ﻓﻲ نهﺎيﺔ السنﺔ

ﻗﺎﺋﻤـــــــــــﺔ )د(

)(٨٣٫٨٣٠
٨١٫٠٧١
)(٢٫٧٥٩

)(١٩٥٫٢٤٤
١١١٫٤١٤
)(٨٣٫٨٣٠

)(٢٫٢٥٠٫٠٠٠

*

-

إيضﺎح

٧٫٤٧٦٫٦٤٦
٢٫٣٧٥٫٠٤٣
)(١٥٫٦٦٢
٢٫٣٥٩٫٣٨١
)(٢٫٢٥٠٫٠٠٠
٧٫٥٨٦٫٠٢٧

٥٫٧٦١٫٩٠٨
٣٫٥١٧٫٦١٢
)(٢٫٨٧٤
٣٫٥١٤٫٧٣٨
)(١٫٨٠٠٫٠٠٠
٧٫٤٧٦٫٦٤٦

حقــــــــــــــــوق مسﺎهﻤـــــــــــــــــــــــﻲ الشركـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
احتيﺎطﻲ تقييم
أربـــــــــــــﺎح مــــــــــــــدورة
الﻤجﻤوع
غير متحققﺔ
متحققﺔ
استثﻤﺎرات
دينـــــــــــــــــﺎر
دينـــــــــــــــﺎر
دينـــــــــــــــــﺎر
دينـــــــــــﺎر

حقوق غير
الﻤسيطرين
دينــــــــــــــﺎر
٢٥٫١٠٧٫١٠٢
٢٫٣٧٥٫٠٤٣
)(٧٤٩٫٦٦٠
)(٨٫٤٧٥
١٫٦١٦٫٩٠٨
)(٢٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٤٫٤٧٤٫٠١٠

٢٣٫٩٢٧٫٧٢٢
٣٫٥١٧٫٦١٢
)(٥٣٨٫٢٣٢
٢٫٩٧٩٫٣٨٠
)(١٫٨٠٠٫٠٠٠
٢٥٫١٠٧٫١٠٢

مـجﻤــــــــــوع
حقوق الﻤسﺎهﻤين
دينــــــــــــــــــﺎر

مجﻤوع حقوق
الﻤلكيـــــــــﺔ
دينــــــــــــــــﺎر
٢٫٠٤٩٫٦٤٨
)(٣٤٩٫١٢٦
)(٣٤٩٫١٢٦
١٠٩
)(٦٠٫٧٥٠
١٫٦٣٩٫٨٨١

١٫٤٥٥٫٥٧٩
)(٢٤٫٥٧٠
)(٢٤٫٥٧٠
٦٩٣٫٦٣٩
)(٧٥٫٠٠٠
٢٫٠٤٩٫٦٤٨

٧٫٥٦٠٫٤٧٦
٢٫٣٧٥٫٠٤٣
)(١٥٫٦٦٢
٢٫٣٥٩٫٣٨١
)(٨١٫٠٧١

٢٧٫١٥٦٫٧٥٠
٢٫٠٢٥٫٩١٧
)(٧٤٩٫٦٦٠
)(٨٫٤٧٥
١٫٢٦٧٫٧٨٢
١٠٩
)(٢٫٢٥٠٫٠٠٠
)(٦٠٫٧٥٠
٢٦٫١١٣٫٨٩١

٢٥٫٣٨٣٫٣٠١
٣٫٤٩٣٫٠٤٢
)(٥٣٨٫٢٣٢
٢٫٩٥٤٫٨١٠
٦٩٣٫٦٣٩
)(١٫٨٠٠٫٠٠٠
)(٧٥٫٠٠٠
٢٧٫١٥٦٫٧٥٠

واﻓقت الهيئﺔ العﺎمﺔ ﻓﻲ اجتﻤﺎعهﺎ العﺎدي الﻤنعقد بتﺎريخ  ٩حزيران  ٢٠٢٠على توزيع  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠دينﺎر كأربﺎح نقديﺔ على الﻤسﺎهﻤين بواﻗع  % ١٥من رأس الﻤﺎل للعﺎم  ١٬٨٠٠٬٠٠٠ ) ٢٠١٩دينﺎر كأربﺎح نقديﺔ على الﻤسﺎهﻤين بواﻗع  % ١٢من رأس الﻤﺎل للعﺎم .(٢٠١٨

يحتجز من اﻷربﺎح الﻤدورة مبلغ يسﺎوي الرصيد السﺎلب ﻻحتيﺎطﻲ تقييم اﻻستثﻤﺎرات الظﺎهرة اعﻼه كﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١كﺎنون اﻷول  ٢٠٢٠و.٢٠١٩

ان اﻻيضﺎحﺎت الﻤرﻓقﺔ تشكل جزءا ً من هذه القواﺋم الﻤﺎليﺔ الﻤوحدة وتقرأ معهﺎ ومع تقرير الﻤدﻗق الﻤرﻓق.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
ﻗﺎﺋﻤـــــــــــﺔ )هـ(
شركﺔ الخطوط البحريﺔ الوطنيﺔ اﻻردنيﺔ
)شركﺔ مسﺎهﻤﺔ عﺎمﺔ محدودة(
منطقﺔ العقبﺔ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ الخﺎصﺔ – اﻷردن
ﻗﺎﺋﻤﺔ التدﻓقﺎت النقديﺔ الﻤوحدة

ايضﺎح
التدﻓقﺎت النقديﺔ من عﻤليﺎت التشغيل :
الربح للسنﺔ ﻗبل الضريبﺔ  -ﻗﺎﺋﻤﺔ )ب(
التعديﻼت :
استهﻼك مﻤتلكﺎت ومعدات واستثﻤﺎرات عقﺎريﺔ
عواﺋد توزيعﺎت موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر
عواﺋد توزيعﺎت موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
)وﻓر( مﺼروف مخﺼص خسﺎرة اﺋتﻤﺎنيﺔ متوﻗعﺔ
)أربﺎح( استثﻤﺎرات ﻓﻲ شركﺎت حليفﺔ
خسﺎﺋر استبعﺎد مﻤتلكﺎت ومعدات بﺎلﺼﺎﻓﻲ
خسﺎﺋر )اربﺎح( تقييم موجودات مﺎليﺔ محددة بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر
التدﻓقﺎت النقديﺔ من العﻤليﺎت ﻗبل التغير ﻓﻲ بنود رأس الﻤﺎل العﺎمل
النقص ﻓﻲ الذمم الﻤدينﺔ
النقص ﻓﻲ الﻤطلوب من اطراف ذات عﻼﻗﺔ
النقص ﻓﻲ أرصدة مدينﺔ ومﺼﺎريف مدﻓوعﺔ مقدمﺎ ً
)الزيﺎدة( ﻓﻲ الﻤخزون  -الفندق
الزيﺎدة )النقص( ﻓﻲ الذمم الداﺋنﺔ وأرصدة داﺋنﺔ اخرى
الزيﺎدة )النقص( ﻓﻲ الﻤطلوب ﻷطراف ذات عﻼﻗﺔ

صﺎﻓﻲ التدﻓقﺎت النقديﺔ من عﻤليﺎت التشغيل ﻗبل الضراﺋب الﻤدﻓوعﺔ
ضريبﺔ دخل مدﻓوعﺔ
صﺎﻓﻲ التدﻓقﺎت النقديﺔ من عﻤليﺎت التشغيل
التدﻓقﺎت النقديﺔ من عﻤليﺎت اﻻستثﻤﺎر :
توزيعﺎت أربﺎح ﻓﻲ شركﺎت حليفﺔ
)شراء( مﻤتلكﺎت ومعدات
النقص )الزيﺎدة( ﻓﻲ موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر
عواﺋد توزيعﺎت موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻربﺎح او الخسﺎﺋر مقبوضﺔ
)الزيﺎدة( النقص ﻓﻲ موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل
عواﺋد توزيعﺎت موجودات مﺎليﺔ بﺎلقيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل الدخل الشﺎمل مقبوضﺔ
صﺎﻓﻲ التدﻓقﺎت النقديﺔ من عﻤليﺎت اﻻستثﻤﺎر

للسنــــــــﺔ الﻤنتهيـــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ
 ٣١كﺎنـــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــــﺎر
دينـــــــــــــــــﺎر
٣٫٦٢٩٫٤٥١
٢٫١٤١٫٥٢٧

 ١٢و٧١١٫٩٤٥ ١٣
)(٦٩٫٦٨٢
)(٣٧٫٥٨٤
٥و٦و٨و(٢٣٫٨٠٨) ١٦
)(١٫٤٣٣٫٩٢٤
٢٦
٣٦٫٨٤١
١٣
٨١٫٠٧١
٢٥
١٫٤٠٦٫٣٨٦
٣٣٧٫١٨١
١١٨٫٩٢٠
٥٠٫٠٣٤
)(١٤٫٩٠٦
٨٨٨٫٨٢٣
١٣٫٥٣٥
٢٫٧٩٩٫٩٧٣
)(١٣٦٫٥٤٤
/١٥أ
٢٫٦٦٣٫٤٢٩

١١
١٣
٢٥

التدﻓقﺎت النقديﺔ من عﻤليﺎت التﻤويل :
الزيﺎدة ﻓﻲ بنوك داﺋنﺔ
)النقص( ﻓﻲ حقوق غير الﻤسيطرين  -بﺎلﺼﺎﻓﻲ
ﻗروض مدﻓوعﺔ
أربﺎح موزعﺔ
صﺎﻓﻲ )اﻻستخدامﺎت النقديﺔ ﻓﻲ( عﻤليﺎت التﻤويل
صﺎﻓﻲ الزيﺎدة ﻓﻲ النقد
النقد ومﺎ ﻓﻲ حكﻤه  -بدايﺔ السنﺔ
النقد ومﺎ ﻓﻲ حكﻤه  -نهﺎيﺔ السنﺔ

٢٩

بنود غير نقديﺔ:
الﻤحول من مﻤتلكﺎت ومعدات الى إستثﻤﺎرات عقﺎريﺔ
ذمم مدينﺔ معدومﺔ
ﻓواﺋد مرسﻤلﺔ على القروض

 ١٢و١٣
٦
١٧

١٧
١٨

١٫٢٦٢٫٦٤٣
)(٣٣٨٫٧٧٦
٤٣٫١٠٥
٦٩٫٦٨٢
)(٦٢٫١١٦
٣٧٫٥٨٤
١٫٠١٢٫١٢٢

١٫١٥٥٫٠٠٠
)(٦٤٦٫٧٤١
)(٩٠٫٠٨١
٧٩٫٧٩٤
٣٩٦٫٥٥٤
١٥٦٫٨١١
١٫٠٥١٫٣٣٧

٢٦٫١٦٣
)(٦٠٫٧٥٠
)(١٫٧٥٥٫٠١٦
)(١٫٧٨٩٫٦٠٣
١٫٨٨٥٫٩٤٨
٤٫٨٤٦٫٢٧٥
٦٫٧٣٢٫٢٢٣

)(٧٥٫٠٠٠
)(٢٥٧٫٩١٨
)(١٫٥٥٦٫٠٥٢
)(١٫٨٨٨٫٩٧٠
١٫٣٠٩٫٨٤٨
٣٫٥٣٦٫٤٢٧
٤٫٨٤٦٫٢٧٥

٥٩٠٫٦٢٥
١١٠٫٥٢٨
٤١٤٫٤٢١

ان اﻻيضﺎحﺎت الﻤرﻓقﺔ تشكل جزءا ً من هذه القواﺋم الﻤﺎليﺔ الﻤوحدة وتقرأ معهﺎ ومع تقرير الﻤدﻗق الﻤرﻓق.
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٧٦٢٫٣١٧
)(٧٩٫٧٩٤
)(١٥٦٫٨١١
٢٠٦٫٣٣٣
)(١٫٦٧٦٫٢٠٧
٣٨
)(١١١٫٤١٤
٢٫٥٧٣٫٩١٣
٩٫٠٥٤
١٣٧٫١٧٤
١٢٦٫٤٨٧
)(٥٫٤٧٤
)(٢٠٧٫٢٦١
)(٣٨٤٫٠٥١
٢٫٢٤٩٫٨٤٢
)(١٠٢٫٣٦١
٢٫١٤٧٫٤٨١

-

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
شركة الخطوط البحرية الوطنية اﻷردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(
منطقة العقبة اﻻقتصادية الخاصة – اﻷردن
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 - ١عــــــــــــــــــــام
 بموجب قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ اﻷول من آب ٢٠٠٤وبموجب كتاب مراقب الشركات رقــــم م ش/اندماج ١٣٣٢٤/تاريخ  ٣٠اب  ٢٠٠٤والذي ينص على
موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة للشركة باندماج شركة الخطوط البحرية
الوطنية اﻷردنية مع الشركة السريعة للتجارة العالمية والنقل بتاريخ  ٣٠حزيران  ، ٢٠٠٤تم تأسيس
شركة مساهمة عامة جديدة تحت اسم شركة الخطوط البحرية الوطنية اﻷردنية برأسمال مقداره
 ٥٬٧٥٠٬٠٠٠دينار موزعة على  ٥٬٧٥٠٬٠٠٠مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها دينار للسهم الواحد  ،تم
زيادة رأسمال الشركة على عدة مراحل كان آخرها خﻼل العام  ٢٠١٣بحيث أصبح رأسمال الشركة ١٥
مليون دينار عن طريق رسملة  ٢/٩٢٥مليون دينار من اﻷرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على
المساهمين وتم استكمال اﻻجراءات الﻼزمة ﻷدراج اسهم الزيادة بتاريخ  ١٩حزيران .٢٠١٣
-

تم تسجيل الشركة أيضا ً في منطقة العقبة اﻻقتصادية الخاصة تحت رقم ) (١١٠٣١١٠٤٠٢بتاريخ
 ٤تشرين الثاني . ٢٠٠٣

-

إن غايات الشركة الرئيسية هي القيام بأعمال النقل البحري على اختﻼف أنواعه من خﻼل تشغيل البواخر
الخاصة بها وتأجير البواخر للغير وكذلك استئجار وتأجير بواخر الغير باﻹضافة إلي القيام بأعمال
الوكاﻻت البحرية والنقل البري .

-

وافق مجلس إدارة الشركة على القوائم المالية الموحدة بتاريخ  ٢٣آذار  ، ٢٠٢١وهي خاضعة لموافقة
الهيئة العامة للمساهمين .

 - ٢أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
ً
 تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةوالتفسيرات الصـادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.
-

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقـا ً لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة ،باسـتثناء الموجـودات الماليـة والمطلوبـات
المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر والموجودات الماليـة بالقيمـة العادلـة
من خﻼل الدخل الشامل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة .كما تظهر بالقيمة العادلة
الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.

-

ان الدينار اﻷردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

-

إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبيـــة التي تم
اتباعها للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻻول  ، ٢٠١٩باستثناء أثر تطبيق المعايير الجديدة المعدلة الـ واردة
في اﻻيضاح رقم ) - ٣أ( و) - ٣ب(.
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-٢أسس توحيد القوائم المالية
 يتم استبعاد المعامﻼت واﻷرصدة واﻻيرادات والمصروفات فيما بين الشركة والشركات التابعة . يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعه لنفس السنه المالية للمجموعة بإستخدام نفس السياسات المحاسـبيةالمتبعة في الشركة  ،إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة فـي الشـركة
فيتم إجراء التعديﻼت الﻼزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة
في الشركة .
 يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة بقائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخالذي يجري فيه فعليا انتقال سيطرة الشركة على الشركات التابعة  ،ويـتم توحيـد نتـائج عمليـات الشـركات
التابعة التي تم التخلص منها في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة حتى تاريخ التخلص منها وهو التـاريخ
الذي تفقد الشركة فيها السيطرة على الشركات التابعة .
 تمتلك الشركة المالكة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠٢٠الشركات التابعة التالية :طبيعة النشاط

شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية *
شركة المجموعة اﻷردنية للوكاﻻت البحرية **
شركة التجمعات البحرية لﻼستثمار العقاري ***

نسبة الملكية
%
وكاﻻت بحرية
٩٥
وكاﻻت بحرية
٧٠
استثمارات عقارية
٧٤

بلد التأسيس
اﻷردن
اﻷردن
اﻷردن

رأس المال المدفوع
دينــــــــــــــار
٣٠٬٠٠٠
١٥٠٬٠٠٠
١٥٬٦٠٠٬٠٠٠

* قامت شركة المجموعة اﻷردنية للوكاﻻت البحرية )شركة تابعة( خﻼل العام  ٢٠١١بشراء  ٪٩٥من
شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية بمبلغ  ٢٨٬٥٠٠دينار بحيث تشارك الشركة اﻷولى في أرباح
شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية اعتبارا من بداية العام  ، ٢٠١١علما بأنه تم توحيد نتائج أعمال
شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية والبالغ مجموع موجوداتها  ٤٣٦دينار ومجموع حقوق الشركاء
فيها عجز  ١١٧٬٦٢٢دينار كما في  ٣١كانون اﻷول  ، ٢٠٢٠هذا ولم تحقق الشركة أية إيرادات وتكبدت
مصاريف بمبلغ  ١٬٤٢٥دينار خﻼل السنة المنتهية في  ٣١كانون اﻻول .٢٠٢٠
** إن شركة المجموعة اﻷردنية للوكاﻻت البحرية مملوكة بنسبة  ٪٧٠لشركة الخطوط البحرية الوطنية
اﻷردنية بينما تمتلك شركة الفوسفات اﻷردنية  ٪١٥وشركة البوتاس العربية  ٪١٥من رأسمال الشركة
والبالغ  ١٥٠٬٠٠٠دينار  ،ومن غايات الشركة تمثيل الشركات والبواخر التي تتعاطى أعمال النقل
البحري والقيام بأعمال التمثيل والتوكيل البحري والتجاري والعمل كوسيط في أعمال النقل البحري وتقديم
كافة الخدمات الﻼزمة للبواخر والبضاعة والناقلين.
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-٣فيما يلي أهم المعلومات المالية الموحدة لشركة المجموعة اﻷردنية للوكاﻻت البحرية والتي تشمل أيضا
القوائم المالية لشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية )شركة تابعة( :

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية

مجموع اﻹيرادات
مجموع المصاريف
الربح للسنة

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــار
٧٦٥٬٩٤٠
٨٧١٬٤٩٤
٣٣٢٬١٤٠
٥٣٩٬٣٥٤
٨٧١٬٤٩٤

٢٣٠٬١٧٣
٥٣٥٬٧٦٧
٧٦٥٬٩٤٠

٢٠٢٠
٩٥٦٬٠٩٢
)(٧٥٠٬١٩٧
٢٠٥٬٨٩٥

٢٠١٩
٩٤٣٬٣٣١
)(٧٩٥٬٤٧٧
١٤٧٬٨٥٤

*** إن شركة التجمعات البحرية اﻷردنية لﻼستثمار العقاري مملوكة بنسبة  ٪٧٤لشركة الخطوط البحرية
الوطنية اﻷردنية فيما تملك شركة السﻼم الدولية للنقل والتجارة  %٢٦من رأسمال الشركة والبالغ ١٥٬٦
مليون دينار ومن غايات الشركة اﻻستثمار العقاري لكافة المباني والشقق السكنية وتأجير اﻷراضي
والعقارات والمجمعات السكنية والتجارية .
فيما يلي أهم المعلومات المالية لشركة التجمعات البحرية اﻷردنية لﻼستثمار العقاري :

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الشركاء

مجموع اﻹيرادات
مجموع المصاريف
)الخسارة( للسنة

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــار
١٦٬٣٠٦٬٥٩٩
١٥٬٣٠٦٬٤١٠
٩٬٦٠٥٬٦٧٥
٥٬٧٠٠٬٧٣٥
١٥٬٣٠٦٬٤١٠

٩٬٠٢٥٬٧٧٠
٧٬٢٨٠٬٨٢٩
١٦٬٣٠٦٬٥٩٩

٢٠٢٠
١٬٤٦٦٬٨٣٧
)(٣٬٠٤٦٬٩٣١
)(١٬٥٨٠٬٠٩٤

٢٠١٩
٢٬٨١٣٬٨٤٦
)(٣٬٠٧٨٬٨٢٥
)(٢٦٤٬٩٧٩
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-٤وتتحقق السيطرة عندما تكون الشركة :
• القدرة على السيـطرة على المنشﺂت المستث َمر بها ؛
• تتعرض للعوائد المتغيرة  ،أو لها الحق في العوائد المتغيرة  ،الناتجة من ارتباطاتها مع المنشﺂت
المستث َمر بها ؛ و
• لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشﺂت المستث َمر بها.
وتعيد المجموعة تقديراتها بشأن ما إذا كانت تسيطر على الشركات المستثمر بها أم ﻻ إن اشارت الحقائق
والظروف أن ثمة تغيرات على واحد أو أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعﻼه.
وفي حال انخفضت حقوق تصويت الشركة عن أغلبية حقوق التصويت في أي من الشركات المستثمر
بها ،فيكون لها القدرة على السيطرة عندما تكفي حقوق التصويت لمنح المجموعة القدرة على توجيه
أنشطة الشركات التابعة ذات الصلة من جانب واحد .وتأخذ المجموعة في اﻻعتبار جميع الحقائق
والظروف عند تقدير ما إذا كان للشركة حقوق تصويت في المنشأت المستثمر بها تكفي لمنحه القدرة على
السيطرة من عدمها .ومن بين تلك الحقائق والظروف :
• حجم حقوق تصويت التي تملكها الشركة بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت اﻷخرى ؛
• حقوق التصويت المحتملة التي تحوز عليها الشركة وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف
أخرى؛
• الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اﻷخرى ؛ و
• أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه تترتب للشركة  ،أو ﻻ يترتب عليه  ،مسؤولية حالية لتوجيه
اﻷنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ القرارات المطلوبة ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات
الهيئات العامة السابقة.
عندما تفقد الشركة السيطرة على أي من الشركات التابعة  ،تقوم الشركة بــ:
• إلغاء اﻻعتراف بموجودات الشركات التابعة )بما فيها الشهرة( ومطلوباتها ؛
• إلغاء اﻻعتراف بالقيمة الدفترية ﻷي حصة غير مسيطر عليها ؛
• إلغاء اﻻعتراف بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية ؛
• إلغاء اﻻعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ؛
• إلغاء اﻻعتراف بالقيمة العادلة ﻷي استثمار محتفظ به ؛
• إلغاء اﻻعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة اﻻرباح او الخسائر ؛
• إعادة تصنيف بحقوق ملكية الشركة المقيدة سابقًا في الدخل الشامل اﻷخر إلى قائمة اﻻرباح او الخسائر
أو اﻷرباح المدورة كما هو مﻼئم.
تمثل حقوق غير المسيطرين الجزء غير المملوك من قبل الشركة من حقوق ملكية الشركات التابعة .
وفيمـا يلي أهــم السياسات المحاسبية المتبعـة خــﻼل السنة المنتهيـة في  ٣١كانون اﻷول : ٢٠٢٠
تحقق اﻻيرادات
تعترف المجموعة من اﻹيرادات بشكل رئيسي من عمليات الشحن البحري وعموﻻت تشغيل البواخر على
أساس الرحلة الكاملة عند تقديم الخدمة وإصدار الفاتورة للعميل.
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-٥يتم قياس اﻹيراد بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سيتم تحصيلها )بالصافي بعد طرح الخصومات ان
وجدت( من العقدود مع العمﻼء او الشركات المﻼحية ويستثنى المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عـن جهـات
أخرى  .يتم اﻻعتـراف بـاﻹيرادات عنـدما تقـوم المجموعـة بتقـديم الخدمـة للبـاخرة التابعـة لهـا و إصـدار
الفاتورة للعميل وذلك عندما تتم عمليات الشحن البحري إلى موقع معين )التسليم( .بعد التسليم  ،يكون لدى
العميل كامل حرية التصرف .يتم اﻻعتراف بالذمم المدينة او اصدار اﻻشعارات الدائنة من قبل المجموعـة
عند تقديم الخدمة إلى العمﻼء حيـث تمثـل تلـك النقطـة الزمنيـة التـي يصـبح فيهـا الحـق فـي المقابـل غيـر
مشروط ،حيث أن مرور الوقت فقط مطلوب قبل استحقاق السداد.
تقوم المجموعة بقيد ايراد الخدمات والذي يتكون بشكل رئيسي من أنشطة التشغيل للفنـدق بمـا فيهـا اشـغال
الغرف عند تقديم الخدمة الى العمﻼء وبالرجوع الى ﻻئحة اﻷسعار واﻻتفاقيات المبرمة .
إيرادات إيجارات التشغيل
يتم قيد إيرادات عقود تشغيل البواخر على أساس القسط اليومي الثابت المتفـق عليـه بعقـد اﻹيجـار ولكامـل
فترة العقد في حالة التأجير الزمني .
ممتلكات ومعدات
 تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل اﻻستهﻼك المتراكـم وأي تدني في قيمتها ان وجد  ،ويتماستهﻼك الممتلكات والمعدات باستثناء اﻷراضي عندما تكون جاهزة لﻼستخدام بطريقة القسط الثابت
على مدى العمر اﻹنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية المئوية التالية :
%
٢
٢٥ - ٧/٥
١٥
٢٠ - ١٠
٢٥ - ٢٠
١٥
٣٥ - ٢٠

مبنى
أجهزة كهربائية ومكتبية
سيارات
أثاث ومفروشات
أجهزة الحاسب اﻻلي
قواطع وتحسينات وديكورات
أدوات المطبخ واخرى

 عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانــه يتمتخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وقيد قيمة التدني في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة .
 يتم مراجعة العمر اﻹنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام فإذا كانت توقعات العمر اﻹنتاجيتختلف عن التقديرات المعدة سابقا ً يتم معالجة التغيير في التقدير للسنوات الﻼحقة باعتباره تغيير في
التقديرات .
 يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ﻻ يعود أي منافع مستقبلية متوقعة مناستخدامها او من التخلص منها.
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-٦القيمة العادلة
تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات
ضمن معاملة منظمة بين المتشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر
يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو ما إذا كان مقدرا ً بفضل أسلوب تقييم أخر .وعند تقدير القيمة العادلة ﻷي
من الموجودات أوالمطلوبات ،تأخذ المجموعة بعين اﻻعتبار عند تحديد سعر أي من الموجودات أو
المطلوبات ما إذا كان يتعين على المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين اﻻعتبار في تاريخ القياس.
ي تم تحديد القيمة العادلة بشأن أغراض القياس و/أو اﻹفصاح في هذه البيانات المالية وفق تلك اﻷسس،
وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل
القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم ).(٣٦
إضافة إلى ذلك ،تُصنف قياسات القيمة العادلة ،ﻷغراض إعداد التقاريـر المالية ،إلى المستوى ) (١أو )(٢
أو ) (٣بنا ًء على مدى وضوح المدخﻼت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخﻼت بالنسبة لقياسات
القيمة العادلة بالكامل ،وهي محددة كما يـلي:
مدخﻼت المستوى )(١
مدخﻼت المستوى )(٢
مدخﻼت المستوى )(٣

وهي المدخﻼت المستنبطة من اﻷسعار المدرجة )غيـر المعدّلة( لموجودات أو
مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في
تاريخ القياس؛
وهي المدخﻼت المستنبطة من البيانات عدا عن اﻷسعار المدرجة المستخدمة في
المستوى  ١والمﻼحظة للموجودات أو المطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو
غيـر مباشرة؛ و
وهي مدخﻼت للموجودات أو المطلوبات ﻻ تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.

معلومات القطاعات
 قطاع اﻷعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقديم منتجات أو خدماتخاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلـك المتعلقـة بقطاعـات أعمـال أخـرى والتـي يـتم قياسـها وفقـا ً
للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدراء التنفيذيين وصانعو القرار الرئيسيين لدى المجموعة.
 القطاع الجغرافي يرتبط في تقـديم منتجـات أو خـدمات فـي بيئـة اقتصـادية محـددة خاضـعة لمخـاطروعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
مخزون البضاعة
يظهر المخزون بالتكلفة الفعلية أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل .
اﻷدوات المالية
يتم اﻹعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة عندما
تكون المجموعة طرفا ً في المخصصات التعاقدية لﻸدوات المالية.
تُقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العـادلة  ،وتضاف تكاليف المعامﻼت التـي تعود
مباشرة إلى اﻻستحـواذ أو إصـدار موجودات ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات المالية أو
المطلوبات الماليـة  ،أو خصمها منها  ،كما هو مناسب  ،عند اﻻعتـراف المبدئـي.
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-٧الموجودات المالية
ً
يتم اﻻعتراف بالموجودات المالية عندما تصبح المنشأة طرفا في اﻷحكام التعاقدية لﻸداة .يتم قياس
الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .تضاف تكاليف المعامﻼت المتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار
الموجودات المالية )بخﻼف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة( إلى
القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو خصمها ،عند اﻻقتضاء ،عند اﻻعتراف المبدئي.
يتم ﻻحقًا 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 ﻻحقا بالتكلفة المطفأة:
• أن يتم حيازة اﻷصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اﻻحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية
التعاقدية .و
• أن يترتب على الشروط التعاقدية لﻸداة في تواريخ محددة وجود تدفقات نقدية تعد فقط مدفوعات أصل
المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.
تُقاس جميع الموجودات المالية اﻷخرى بالقيمة العادلة.
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل
تقوم المجموعة بتقييم تصنيف وقياس اﻷصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج
أعمال المجموعة ﻹدارة اﻷصل .
بالنسبة لﻸصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل  ،فإن
شروطه التعاقدية ينبغي أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على
المبلغ اﻷصلي القائم .
لغايات اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ اﻷصلي القائم  ،فإن اﻷصل هو القيمة العادلة
لﻸصل المالي عند اﻻعتراف اﻷولي  .قد يتغير هذا المبلغ اﻷساسي على مدى عمر اﻷصل المالي )على
سبيل المثال ؛ إذا كان هناك تسديد ﻷصل الدين(  .تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود  ،ولمخاطر
اﻻئتمان المرتبطة بالمبلغ اﻷصلي القائم خﻼل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اﻹقراض
اﻷساسية اﻷخرى  ،باﻹضافة إلى هامش الربح  .يتم إجراء تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ
اﻷصلي القائم بالعملة المقوم بها اﻷصل المالي .
إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ اﻷصلي القائم والتي
تتوافق مع ترتيب التمويل اﻷساسي  .إن الشروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات
في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب التمويل اﻷساسي  ،مثل التعرض للتغيرات في أسعار
اﻷسهم أو أسعار السلع  ،ﻻ تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين
والفائدة .كما يمكن أن يكون اﻷصل المالي الممنوح أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب التمويل اﻷساسي
ضا في شكله القانوني.
بغض النظر عما إذا كان قر ً
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-٨التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعاله
إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة ﻻحتساب التكلفة المطفأة ﻷي من أدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد
على مدى الفترة المعنية.
إن معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة )بما في ذلك
جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة والتي تشكل جز ًءا متم ًما لنسبة الفائدة الفعلية وتكاليف
المعامﻼت وغيرها من اﻷقساط أو الخصومات اﻷخرى( بإستثناء الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة وذلك على
مدار العمر الزمني المتوقع ﻷداة الدين أو إذا كان ذلك مناسبا ً عبر فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية
عند اﻻعتراف المبدئي .فيما يتعلق بالموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت متدنية إئتمانيا ً  ،تُحتسب
إيرادات الفائدة الفعالة المعدلة من خﻼل خصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة متضمنة مخصص
الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة على التكلفة المطفأة للموجودات المالية عند اﻹعتراف المبدئي.
أرباح وخسائر صرف العمﻼت اﻷجنبية
تحدد القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة بالعملة اﻷجنبية وتترجم بالسعر السائد في نهاية کل فترة
تقرير .وفيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ليست جز ًءا من عﻼقة تحوطية
محددة  ،فإنه يعترف بفروقات العملة في قائمة اﻷرباح او الخسائر الموحدة.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسارة للخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة ويتم
تحديث قيمة الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير بحيث يعكس التغيرات في المﻼءة اﻻئتمانية
منذ اﻻعتراف المبدئي لﻸداة المالية ذات الصلة.
وتقوم المجموعة باستمرار بقيد الخسائر اﻻئتمانية على مدار أعمارها الزمنية للذمم المدينة التجارية ويتم
تقدير الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لتلك الموجودات المالية باستخدام مصفوفة للمخصص تستند إلى خبرة
الخسارة اﻻئتمانية السابقة للمجموعة ويتم تعديلها بما يتوافق مع العوامل المتعلقة بالمدينين واﻷوضاع
اﻻقتصادية العامة وتقييم كل من اﻻتجاه اﻷوضاع الحالية والمستقبلية في تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة
الزمنية للنقد حسب اﻻقتضاء.
وفيما يتعلق بجميع الموجودات المالية اﻷخرى ،فتقوم المجموعة بقيد الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على
مدار أعمارها الزمنية إن طرأت زيادة جوهرية في مخاطر اﻻئتمان منذ اﻻعتراف المبدئي وتمثل
الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة التي ستنشأ من جميع
حاﻻت التعثر في السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لﻸداة المالية.
مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة
قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط لﻼعتراف بالخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية
لذممها المدينة وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) .(٩وبنا ًء عليه ،تم تصنيف
الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة اﻻئتمانية والتي ﻻ تحتوي على أحد مكونات التمويل الجوهرية
ضمن المرحلة الثانية مع اﻻعتراف بالخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية.
يتوجب قيد مخصص للخسارة اﻹئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لﻸداة المالية إذا زادت مخاطر اﻻئتمان
تقديرا
على تلك اﻷداة المالية بشكل كبير منذ اﻻعتراف اﻷولي  ،وتعتبر الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
ً
ً
مرج ًحا
محتمﻼ للقيمة الحالية لخسائر اﻻئتمان  .يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة الحالية للفرق بين
التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استﻼمها والتي
تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية  ،مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال ﻷصل.
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-٩تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة على أساس فردي
لكل أصل ذي قيمة فردية وبشكل جماعي بالنسبة للموجودات اﻷخرى التي ليس لها أهمية فردية.
ويتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر اﻻئتمانية المتوقعة كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية
للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.
الشطب
تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من
صعوبات مالية وليس هناك احتمال واقعي للتعافي  ،على سبيل المثال ؛ عندما يكون المدين قد تم وضعه
تحت التصفية أو دخل في إجراءات اﻹفﻼس  ،أو عندما تتجاوز المبالغ الذمم المدينة التجارية سنتان ،
أيهما أقرب .قد تستمر المجموعة بإخضاع الموجودات المالية المشطوبة ﻹجراءات لمحاولة استرداد الذمم
المدينة  ،مع اﻷخذ باﻻعتبار المشورة القانونية عند اﻻقتضاء ويتم إثبات أية مبالغ مستردة في قائمة
اﻻرباح او الخسائر الموحدة.
إلغاء اﻻعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اﻻعتراف بأصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستﻼم التدفقات النقدية
من اﻷصل أو عندما تحول المجموعة اﻷصل المالي ،مع كافة مخاطر ومنافع الملكية الجوهرية ،إلى
منشأة أخرى .أما في حالة عدم قيام المجموعة بتحويل أو اﻻحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية
واستمرارها بالسيطرة على اﻷصل المحول  ،تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في اﻷصل المحول
والمطلوبات المتعلقة به التي قد يجب على المجموعة دفعها .أما في حالة احتفاظ المجموعة بشكل جوهري
بكافة مخاطر ومنافع الملكية لﻸصل المحول ،فتستمر المجموعة باﻻعتراف باﻷصل المالي.
وعند إلغاء اﻻعتراف بأي من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يقيد الفارق بين القيمة الدفترية
لﻸصل ومبلغ المقابل المستلم أو مستحق اﻻستﻼم في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة.
التصنيف كدين أو أدوات ملكية
يتم تصنيف أدوات الدين والملكـية إما كمطلوبات مالية أو كحقـوق ملكية وفقا ً لجوهر الترتيبات التعاقدية
وتعريفات المطلوب المالي وأداة حقوق الملكية.
أدوات الملكية
تُعرف أداة الملكية بالعقد الذي يثبت ملكية الحصص المتبقية من موجودات المنشأة بعد خصم جميع
المطلوبات .يتم تسجيل أدوات الملكية المصدرة بالمتحصﻼت المستلمة بعد خصم تكلفة اﻹصدار المباشرة.
يُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وتخصم مباشرة في حقوق الملكية .ﻻ يتم
إثبات أي أرباح او خسارة في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء
أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.
المطلوبات المالية
ً
تُقاس جميع المطلوبات المالية ﻻحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من
خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر.
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 - ١٠إن المطلوبات المالية التي ليست ) (١مقابل محتمل للمنشأة المستحوذة ضمن عملية اندماج أعمال ،أو )(٢
محتفظ بها للتداول ،أو )ُ (٣محددة بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر ،يتم قياسها ﻻحقًا
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وتقاس الذمم التجارية والحسابات الدائنة اﻷخرى المصنفة كـ "مطلوبات مالية " مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد
خصم تكاليف المعاملة  ،بينما يتم قياسها ﻻحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم
اﻻعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد
على مدى الفترة المعنية .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية
المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع لﻼلتزام المالي أو عبر فترة أقصر حسب اﻻقتضاء.
إلغاء اﻻعتراف بالمطلوبات المالية
تلغي المجموعة اﻻعتراف بالمطلوبات المالية عندما تعفى من التزاماتها أو عند إلغاء هذه اﻻلتزامات أو
انتهاء صﻼحيتها .ويتم إثبات الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي الملغى اﻻعتراف به والمقابل
المدفوع أو مستحق الدفع في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة.
اﻹستثمار في شركات حليفة وشركات تخضع لسيطرة مشتركة
المجموعة الحليفة هي تلك المجموعة التي تمارس فيها المجموعة المالكة تأثيراً فعاﻻً على القرارات
المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية والتي ﻻ تسيطر المجموعة المالكة عليها والتي تتراوح فيها نسبة
الملكية فيها ما بين  ٪٢٠إلى  ٪٥٠من حقوق التصويت  ،ويتم تأسيسها من خﻼل اتفاقيات تعاقدية وتتطلب
قراراتها المالية والتشغيلية موافقة باﻹجماع .
يظهر اﻻستثمار في الشركات الحليفة في القوائم المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم
اﻻعتراف اﻻولي بها بالكلفة وتشمل الكلفة جميع تكاليف اﻻقتناء.
تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة من اﻻرباح و الخسائر من اﻻستثمار في الشركات الحليفة
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية وذلك بعد اجراء التسويات الﻼزمة لتتناسب مع السياسات المحاسبة المتبعة
للمجموعة المالكة.
اﻻستثمارات العقارية
هي تلك الموجودات التي يتم اقتناؤها لغايات تحقيق ايرادات تأجير او استثمار وليس بهدف بيعها من
خﻼل نشاطات المجموعة اﻻعتيادية  .تظهر اﻻستثمارات العقارية بصافي القيمة الدفترية بعد طرح مجمع
اﻻستهﻼك المتراكم بنهاية السنة  ،ويتم اﻻفصاح عن القيمة العادلة لها ضمن القوائم المالية الموحدة بشكل
سنوي من قبل خبراء عقاريين مستقلين  ،اعتماداً على اﻻسعار السوقية بنهاية العام .
المخصصات
يتم اﻻعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
ناشئة عن احداث سابقة وان تسديد اﻻلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
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 - ١١مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين :
 يتم تكوين مخصص لمواجهة اﻻلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية الخدمة للموظفين بتـاريخقائمة المركز المالي الموحدة بموجب النظام الداخلي للمجموعة.
-

يتم قيد التعويضات الم دفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حسـاب مخصـص تعـويض نهايـة
الخدمة عند دفعها  ،ويتم اخذ مخصص لﻼلتزامات المترتبة على المجموعة من تعويض نهاية الخدمة
للموظفين في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة.

التقــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبـات الماليـة واظهـار المبلـغ الصـافي فـي قائمـة المركـز
المالي الموحد فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقـاص او
يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
ضريبة الدخل
 تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.-

تحسب مصاريف الضرائب المسـتحقة علـى أسـاس اﻻربـاح الخاضـعة للضـريبة ،وتختلـف اﻻربـاح
الخاضعة للضـريبة عـن اﻻربـاح المعلنـة فـي القـوائم الماليـة الموحـدة  ،ﻻن اﻻربـاح المعلنـة تشـمل
ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيـل فـي السـنة الماليـة وانمـا فـي سـنوات
ﻻحقة او الخسائر المتراكمة المقبولـة ضـريبيا أو بنـود ليسـت خاضـعة او مقبولـة التنزيـل ﻻغـراض
ضريبية.

-

تحســب الضرائب بموجـب النسـب الضـريبية المقـررة بموجـب القـوانين واﻻنظمـة والتعليمـات فـي
البلدان التي تعمل فيها المجموعة.

-

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بـين
قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتسـاب الـربح الضـريبي
على اساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة اﻻلتزام بقائمة المركز المـالي الموحـد
وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اﻻلتزام الضريبي او
تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

-

يتم مراجعة رصيد الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويـتم
تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية اﻻستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.

عقود اﻹيجار
تصنف عقود اﻻيجار كايجارات تمويلية عندما تنص شروط اﻻيجار على تحويل جميع المخاطر والمنـافع
المتعلقة بتملك المستأجر بشكل جوهري .اما جميع عقود اﻻيجار اﻻخرى فتصنف كايجارات تشغيلية.
الشركة كمؤجر
يتم قيد دخل اﻻيجارات التشغيلية باستخدام طريقـة القسـط الثابـ ت علـى مـدى عمـر اﻻيجـار .كمـا تضـاف
التكاليف المباشرة اﻻوليـة المتكبـدة فـي مناقشـة وترتيـب العقـد التشـغيلي الـى القيمـة الحاليـة للموجـودات
المؤجرة وتقيد وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اﻻيجار.

61

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ١٢الشركة كمستأجر
يتم تحميل اﻹيجارات المستحقة بموجب عقود إيجار تشغيلية علﯽ الدخل وفقـــا لطريقـــة القسط الثابت علﯽ
ً
تمثيﻼ للنمط الزمني الذي يتم فيه
مدى فترة عقد اﻹيجار ذات الصلة إﻻ إذا کان أساس منهجي أکثر
استهﻼك المنافع اﻻقتصادية من أصل اﻹيجار .يتم اﻹعتـراف بإﻻيجـارات المحتملـة الناشـئة عـن اﻹيجـار
التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
في حالة استﻼم حوافز التأجير للدخول في عقود اﻹيجار التشغيلي  ،يتم اﻻعتراف بهـذه الحـوافز كـالتزام.
يتم اﻻعتراف بالمنافع اﻹجمالية للحوافز کتخفيض في مصروفات اﻹيجار علﯽ أساس القسط الثابت علﯽ
ً
تمثيﻼ للنمط الزمني الذي يتم فيه استهﻼك المنافع
مدى فترة اﻹيجار  ،إﻻ إذا کان أساس منهجي آخر أکثر
اﻻقتصادية من اﻷصل المستأجر.
تكاليف اﻻقتراض
تمثل تكاليف اﻻقتراض مصاريف التمويل العائدة الى الفائدة على القروض  ،يتم اﻻعتراف بجميع تكـاليف
اﻻقتراض بطريقة الفائدة الفعالة ضمن قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة.
العمﻼت اﻻجنبية
 يتم تسجيل المعامﻼت التي تتم بالعمﻼت اﻷجنبية خﻼل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجـراءالمعامﻼت.
 يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمﻼت اﻻجنبية الوسطية السائدة فيتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
 يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمﻼت اﻻجنبية والظاهرة بالقيمة العادلةفي تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
 يتم تسجيل اﻻربـاح والخسـائر الناتجـة عـن تحويـل العمـﻼت اﻷجنبيـة فـي قائمـة اﻻربـاح او الخسـائرالموحدة.
 يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمﻼت اﻷجنبية غير النقدية )مثل اﻷسهم(كجزء من التغير في القيمة العادلة.
 عند توحيد القوائم المالية يـتم ترجمـة موجـودات ومطلوبـات والشـركات التابعـة مـن العملـة الرئيسـية)اﻻساسية( الى عملة التقرير وفقا ً لﻼسعار الوسطية للعمﻼت في تاريخ قائمة المركـز المـالي الموحـدة.
أما بنود اﻻيرادات والمصروفات فيتم ترجمتها على اساس معدل السعر خـﻼل السـنة وتظهـر فروقـات
العملة الناجمة في بند مستقل في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة .وفي حالة
بيع احدى هذه الشركات فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمﻼت اﻻجنبية المتعلق بهـا ضـمن اﻻيـرادات/
المصاريف في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة .
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 - ١٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل
تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل الموحد  ،اﻻستثمارات اﻻستراتيجية في
أسهم الشركات ﻷغراض اﻻحتفاظ بها على المدى الطويل وليس ﻷغراض المتاجرة .
يتم إثبات الموجودات المالية من خﻼل الدخل الشامل بالقيمة العادلة مضافا ً إليها مصاريف اﻻقتناء عند
الشراء ويعاد تقييمها ﻻحقا ً بالقيمة العادلـة  ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل
الموحدة وضمن حقوق الملكية بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود
الموجودات غير النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية  ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ اﻷرباح
أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد
احتياطي تقييم اﻻستثمارات الخاص بأدوات الملكية المباعة مباشرة إلى اﻷرباح والخسائر المدورة
وليس من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة.
ﻻ تخضع هذه الموجودات ﻻختبار خسارة التدني.
يتم أخذ اﻷرباح الموزعة من هذه اﻻستثمارات في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة.
 - ٣تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ  -تعديﻼت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة :
تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات
المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني  ٢٠٢٠او بعد ذلك التاريخ  ،في اعداد القوائم المالية
للشركة ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واﻻفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة للسنة
والسنوات السابقة  ،علما ً بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــﻼت والترتيبات
المستقبليـة .
المعايير الجديدة والمعدلة
تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد
التقارير المالية رقم ) (٩اﻷدوات المالية،
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٩اﻷدوات
المالية :التحقق والقياس والمعيار الدولي
ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٧إفصاحات
اﻷدوات المالية المتعلقة بإصﻼح معيار
سعر الفائدة

التعديﻼت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
إن هذه التعديﻼت تعمل على تعديل متطلبات معينة تتعلق
بمحاسبة التحوط بحيث تُطبِّق المنشﺂت تلك المتطلبات على
افتراض أن معيار سعر الفائدة الذي تستند إليه التدفقات النقدية
المتحوطة والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتغير نتيجة
ﱠ
ﻹصﻼح معيار سعر الفائدة؛ كما ان هذه التعديﻼت إلزامية
لجميع عﻼقات التحوط التي تتأثر مباشرةً بإصﻼح معيار سعر
الفائدة؛
ﻻ يُقصد بهذه التعديﻼت تقديم إعفاء من أي عواقب أخرى ناشئة
عن إصﻼح معيار سعر الفائدة )إذا لم تَعُد عﻼقة التحوط تفي
بمتطلبات محاسبة التحوط ﻷسباب أخرى غير تلك المحددة في
التعديﻼت ،فيجب وقف محاسبة التحوط(؛
تتطلب هذه التعديﻼت إفصاحات محددة حول مدى تأثر عﻼقات
التحوط الخاصة بالمنشﺂت بتلك التعديﻼت.
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 - ١٤التعديﻼت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
المعايير الجديدة والمعدلة
تعديل على المعيار الدولي ﻹعداد التقارير إن التعديﻼت في تعريف اﻷعمال )التعديﻼت على المعيار
المالية رقم )" (٣اندماج اﻷعمال" فيما الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) ((٣هي تغييرات على
الملحق )أ(  ،المصطلحات المحددة ،وإرشادات التطبيق واﻷمثلة
يتعلق بتعريف اﻷعمال
التوضيحية للمعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٣فقط.
إن هذه التعديﻼت:
• توضح أنه حتى يتم اعتبار مجموعة اﻷنشطة والموجودات
التي تم اﻻستحواذ عليها على أنها أعمال ،فإنه يجب أن
تتضمن ،على اﻷقلُ ،مدخﻼت وعملية جوهرية تساهمان
معًا الى ح ٍد كبير في القدرة على إنشاء المخرجات؛
ضيق نطاق تعريف اﻷعمال والمخرجات من خﻼل
• تُ َ
التركيز على السلع والخدمات المقدمة للعمﻼء وإزالة
اﻹشارة إلى القدرة على خفض التكاليف؛
• تضيف إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشﺂت على
تقييم ما إذا كان قد تم اﻻستحواذ على عملية جوهرية؛
• تزيل الحاجة إلى تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق
قادرين على استبدال أي مدخﻼت أو عمليات مفقودة
واﻻستمرار في إنتاج المخرجات؛
• تُضيف اختبار تركيز اختياريا ً يسمح بإجراء تقييم مبسط
حول ما إذا كانت مجموعة اﻷنشطة والموجودات المستحوذ
عليها ﻻ تعتبر أعماﻻً.
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 - ١٥المعايير الجديدة والمعدلة
تعديﻼت على اﻹشارات إلى اﻹطار
المفاهيمي في معايير التقارير المالية الدولية
 تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعدادالتقارير المالية رقم ) (٢المدفوعات على
أساس اﻷسهم ،والمعيار الدولي ﻹعداد
التقارير المالية رقم ) (٣اندماج اﻷعمال،
والمعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم
) (٦استكشاف الموارد المعدنية وتقييمها،
والمعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم
) (١٤الحسابات المؤجلة التنظيمية ،ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ) (١عرض البيانات
المالية ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم )(٨
السياسات المحاسبية والتغييرات في
التقديرات واﻷخطاء المحاسبية ،ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ) (٣٤التقارير المالية
المرحلية ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم
) (٣٧المخصصات واﻻلتزامات المحتملة
واﻷصول المحتملة ،ومعيار المحاسبة
الدولي رقم ) (٣٨اﻷصول غير الملموسة،
وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية
الدولية رقم ) (١٢ترتيبات امتياز الخدمة،
وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقارير المالية رقم ) (١٩إطفاء اﻻلتزامات
المالية بأدوات حقوق الملكية ،وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
رقم ) (٢٠تكاليف التجريد في مرحلة
اﻹنتاج لمنجم سطحي ،وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
رقم ) (٢٢معامﻼت العمﻼت اﻷجنبية
وتفسير لجنة
واﻻعتبارات المسبقة،
التفسيرات القياسية رقم ) (٣٢اﻷصول غير
الملموسة  -تكاليف الموقع اﻹلكتروني
لتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق
باﻹشارات واﻻقتباسات من اﻹطار ،أو ،في
حال اﻹشارة إلى إصدار مختلف من اﻹطار
المفاهيمي ،توضيح ذلك.

التعديﻼت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
طبﱠقت الشركة التعديﻼت على معايير التقارير المالية الدولية
) (٢و ) (٦و ) (١٥؛ ومعايير المحاسبة الدولية ) (١و ) (٨و
) (٣٤و ) (٣٧و ) (٣٨؛ وتفسيرات اللجنة الدولية لتفسير
التقاريرالمالية ذات اﻷرقام ) (١٢و ) (١٩و) (٢٠و )(٢٢؛
وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم ) (٢١في السنة الحالية.

65

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ١٦التعديﻼت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
المعايير الجديدة والمعدلة
تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم تجدر اﻹشارة على وجه الخصوص إلى ثﻼثة جوانب جديدة
) (١عرض البيانات المالية ومعيار للتعريف الجديد:
المحاسبة الدولي رقم ) (٨السياسات • التعتيم .ركز التعريف الحالي فقط على حذف المعلومات أو
المحاسبية والتغييرات في التقديرات
تحريفها ،إﻻ أن المجلس َخلُص إلى أنه قد يكون ﻹبهام
المحاسبية واﻷخطاء فيما يتعلق بتعريف
المعلومات الجوهرية بمعلومات يمكن حذفها تأثير مماثل.
المادية
وعلى الرغم من أن مصطلح التعتيم جديد في التعريف ،إﻻ
أنه كان بالفعل جز ًءا من معيار المحاسبة الدولي رقم )(١
)معيار المحاسبة الدولي ١٫٣٠أ(
• من المتوقع  -في حدود المعقول – أنه قد يكون لها تأثير.
أشار التعريف الحالي إلى "قد يكون لها تأثير" والذي شعر
المجلس أنه قد يُفهم على أنه يتطلب الكثير من المعلومات ،إذ
أن أي شيء تقريبًا "قد يكون" له تأثيرعلى قرارات بعض
مستخدمي القوائم المالية حتى وإن كانت احتمالية ذلك بعيدة.
• المستخدمون الرئيسيون .أشار التعريف الحالي فقط إلى
"المستخدمين" الذين يخشى المجلس أيضا ً أنه قد يُفهم على
نطاق واسع جداً وأنه يتطلب مراعاة جميع المستخدمين
المحتملين للقوائم المالية عند تحديد المعلومات التي يجب
اﻹفصاح عنها.
تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد يوفر التعديل للمستأجرين إعفا ًء من تقييم ما إذا كان امتياز
ً
تعديﻼ على عقد
التقارير المالية رقم ) (١٦عقود اﻹيجار اﻹيجار المتعلق بجائحة كورونا )كوفيد (١٩-يعد
المتعلقة بامتيازات اﻹيجار المتعلقة بجائحة اﻹيجار.
كورونا )كوفيد. (١٩-
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 - ١٧ب-

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية
المفعول بعد كما بتاريخ القوائم المالية وتفاصيلها كما يلي:
المعايير الجديدة والمعدلة
إصﻼح معيار سعر الفائدة – المرحلة )) (٢تعديﻼت على المعيار الدولي
ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٩اﻷدوات المالية ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم
) (٣٩اﻷدوات المالية :اﻻعتراف والقياس ،والمعيار الدولي ﻹعداد التقارير
المالية رقم ) (٧إفصاحات اﻷدوات المالية ،والمعيار الدولي ﻹعداد التقارير
المالية رقم ) (٤عقود التأمين ،والمعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم
) (١٦عقود اﻹيجار(

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
أول كانون الثاني ٢٠٢١

تُقدم التعديﻼت في معيار سعر الفائدة – المرحلة )) (٢تعديﻼت على المعيار
الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم )(٣٩
والمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية ذات اﻷرقام ) (٧و ) (٤و )((١٦
وسيلة عملية للتعديﻼت التي يتطلبها اﻹصﻼح ،وتوضح أن محاسبة التحوط لم
تُوقَف فقط بسبب إصﻼح معيار سعر الفائدة وإدخال اﻹفصاحات التي تسمح
للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصﻼح معيار سعر الفائدة
الذي تتعرض له المنشأة وكيفية إدارة المنشأة لتلك المخاطر باﻹضافة إلى تقدم
المنشأة في التحول من إصﻼحات معيار سعر الفائدة إلى معدﻻت مرجعية
بديلة ،وكيفية إدارة المنشأة لهذا اﻻنتقال

تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ):(٣إندماج اﻷعمال
المتعلقة باﻹشارة إلى اﻹطار المفاهيمي.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢

تعمل التعديﻼت على تحديث مرجع قديم لﻺطار المفاهيمي في المعيار الدولي
ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٣دون تغيير المتطلبات في المعيار الى ح ٍد كبير.

تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (١٦الممتلكات واﻵﻻت والمعدات

المتعلقة بالمتحصﻼت قبل اﻻستخدام المقصود.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢

تح ُ
ظر التعديﻼت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واﻵﻻت
والمعدات أي عائدات من بيع اﻷصناف المنتجة أثناء إحضار ذلك اﻷصل إلى
قادرا على التشغيل بالطريقة التي إرتأتها
الموقع وتهيئته لحالته الﻼزمة ليكون ً
اﻹدارة .وبدﻻً من ذلك ،تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود ،وتكلفة إنتاجها،
في الربح أو الخسارة.
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 - ١٨المعايير الجديدة والمعدلة
تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٧المخصصات واﻻلتزامات
المحتملة واﻷصول المحتملة المتعلقة بالعقود المثقلة بالتزامات  -تكلفة الوفاء
بالعقد.

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
أول كانون الثاني ٢٠٢٢

تُحدد التعديﻼت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة
بالعقد" .يمكن أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف إضافية
للوفاء بهذا العقد )من اﻷمثلة على ذلك العمالة المباشرة والمواد( أو تخصيص
التكاليف اﻷخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود )من اﻷمثلة على ذلك
تخصيص رسوم اﻹستهﻼك لبند من الممتلكات واﻵﻻت والمعدات المستخدمة
في تنفيذ العقد(.
التحسينات السنوية على المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية – ٢٠١٨
 ٢٠٢٠إجراء تعديﻼت على المعايير التالية:

 المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) - (١تطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية للمرة اﻷولى  -يسمح التعديل للشركة التابعة التي تُطبق
الفقرة د ) ١٦أ( من المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١بقياس
فروق الترجمة التراكمية من خﻼل استخدام المبالغ ال ُمبلﱠغ عنها من
الشركة اﻷم ،بنا ًء على تاريخ انتقال الشركة اﻷم إلى معايير التقارير
المالية الدولية .

 المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) - (٩اﻷدوات المالية -
يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عندما تطبق اختبار ""٪١٠
في الفقرة ب  ٣٫٣٫٦من المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم )(٩
في تقييم ما إذا كان سيُلغى اﻻعتراف بالتزام مالي .تتضمن المنشأة فقط
الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقترض( والمقرض ،بما في
ذلك الرسوم التي يدفعها أو تستلمها المنشأة أو المقرض نيابة عن اﻵخر.
 المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٦عقود اﻹيجار  -يزيل
التعديل على المثال التوضيحي رقم ) (١٣المصاحب للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ) (١٦توضيح سداد المؤجر لتحسينات عقد اﻹيجار
من أجل حل أي ارتباك محتمل فيما يتعلق بمعالجة حوافز اﻹيجار التي قد
تنشأ بسبب الكيفية التي تم توضيح حوافز اﻹيجاربها في هذا المثال.
 معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٤١الزراعة  -يلغي التعديل المطلب
الوارد في الفقرة ) (٢٢من معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٤١للمنشﺂت
ﻻستبعاد التدفقات النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة لﻸصل
الحيوي باستخدام تقنية القيمة الحالية.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ١٩المعايير الجديدة والمعدلة
تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) :(١عرض البيانات المالية
المتعلقة بتصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة تهدف
التعديﻼت إلى تعزيز اﻻتساق في تطبيق المتطلبات من خﻼل مساعدة المنشأة
على تحديد ما إذا كان يجب تصنيف الديون والمطلوبات اﻷخرى في قائمة
المركز المالي التي لها تاريخ تسوية غير مؤكد على أنها متداولة )مستحقة أو
يحتمل أن تكون مستحقة السداد خﻼل عام واحد( أو غير متداولة.

تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٤عقود التأمين

سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
أول كانون الثاني ٢٠٢٣

أول كانون الثاني ٢٠٢٣

تمديد اﻹعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم
).(٩

يغير التعديل تاريخ انتهاء الصﻼحية المحدد لﻺعفاء المؤقت في المعيار
الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٤من تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد
التقارير المالية رقم ) (٩اﻷدوات المالية ،بحيث يُطلب من الشركات تطبيق
المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٩للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد أول كانون الثاني .٢٠٢٣
أول كانون الثاني ٢٠٢٣

المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٧عقود التأمين

يتطلب المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٧قياس مطلوبات
التأمين بالقيمة الحالية للوفاء ويوفر نهج قياس وعرضا ً موحداً لجميع عقود
صممت هذه المتطلبات لتحقيق هدف أن تكون لمحاسبة متسقة وقائمة
التأمينُ .
على المبادئ لعقود التأمين .يحل المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم
) (١٧محل المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٤عقود التأمين
اعتبارا ً من أول كانون الثاني .٢٠٢٣
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 - ٢٠المعايير الجديدة والمعدلة
تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٧عقود التأمين
يُعدل المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٧معالجة المخاوف
وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي ﻹعداد التقارير
المالية رقم ) (١٧عقود التأمين في عام  .٢٠١٧وتشمل التغييرات الرئيسية ما
يلي:











سارية المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
أول كانون الثاني ٢٠٢٣

تأجيل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(١٧
لمدة عامين إلى الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني
.٢٠٢٣
استبعاد إضافي لعقود بطاقات اﻻئتمان والعقود المماثلة من نطاق المعيار
والتي توفر تغطية تأمينية باﻹضافة إلى استبعاد اختياري من النطاق
لعقود القروض التي تنقل مخاطر تأمين كبيرة.
اﻻعتراف بالتدفقات النقدية ﻻستحواذ التأمين المتعلقة بالتجديدات
المتوقعة للعقود ،بما في ذلك المخصصات اﻻنتقالية والتوجيهات
للتدفقات النقدية ﻻقتناء التأمين المعترف بها في اﻷعمال المقتناة في
اندماج اﻷعمال.
توضيح تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٧في
المعلومات المالية المرحلية مما يسمح باختيار سياسة محاسبية على
مستوى المشأة.
توضيح تطبيق هامش الخدمة التعاقدي المنسوب إلى خدمة عائد
اﻻستثمار والخدمات المتعلقة باﻻستثمار والتغييرات في متطلبات
اﻹفصاح المقابلة.
تمديد خيار تخفيف المخاطر ليشمل عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
والمشتقات غير المالية.
تعديﻼت للطلب من المنشأة أن تعترف عند اﻹعتراف اﻷولي بخسائر
ضا بمكاسب
عقود التأمين المثقلة باﻹلتزامات الصادرة لكي تعترف أي ً
عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.
عرض مبسط لعقود التأمين في قائمة المركز المالي بحيث تقوم المنشأة
بعرض أصول والتزامات عقود التأمين في قائمة المركز المالي التي يتم
تحديدها باستخدام محافظ عقود التأمين بدﻻً من مجموعات عقود التأمين.
إعفاء إضافي من عمليات النقل إندماج اﻷعمال وتخفيف إضافي لﻼنتقال
لتاريخ تطبيق خيار تخفيف المخاطر واستخدام نهج انتقال القيمة العادلة.

تعديﻼت على المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٠البيانات المالية
الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (٢٨اﻻستثمارات في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة ) (٢٠١١فيما يتعلق بمعالجة بيع أو مساهمة اﻷصول من
والمستثمر في شركته الزميلة أو المشروع المشترك.

تأجيل تاريخ السريان إلى
أجل غير مسمى .ما يزال
التبني مسمو ًحا به.

تتوقع اﻹدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما
تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة قد ﻻيكون لها أي تأثير جوهري على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق اﻷولي .
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 - ٢١ - ٤اﻷحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
ان اعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة المجموعة القيام
باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك اﻻفصاح
عن اﻻلتزامات المحتملة  .كما ان هذه التقديرات واﻻجتهادات تؤثر في اﻻيرادات والمصاريف
والمخصصات بشكل عام والخسائر اﻹئتمانية المتوقعة  .وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة
اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها .ان التقديرات المذكورة
مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في
المستقبل
إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
اﻻعمار اﻻنتاجية للموجودات الملموسة
تقوم اﻻدارة باعادة تقدير اﻻعمار اﻻنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب
اﻻستهﻼكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك اﻻصول وتقديرات اﻻعمار اﻻنتاجية المتوقعة في
المستقبل ويتم قيد خسارة التدني في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة للسنة.
ضريبة الدخل
ً
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لﻸنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية
ويتم احتساب واثبات الضرائب المؤجلة ومخصص الضريبة الﻼزم.
مخصص القضايا
ً
يتم تكوين مخصص لمواجهة أية التزامات قضائية محتملة استنادا للدراسة القانونية المعدة من قبل
المستشار القانوني في المجموعة والتي تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك
الدراسة بشكل دوري.
الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقوم اﻻدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في
قيمتها ويتم قيد خسارة التدني في قائمة اﻻرباح او الخسائر الموحدة للسنة.
قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تستخدم المجموعة  ،بيانات السوق
المتاحة القابلة للمﻼحظة .وفي حال عدم وجود مدخﻼت المستوى ) ، (١تجري المجموعة التقييمات
باﻻستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لﻸدوات المالية.
إحتساب مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة
يتطلب من إدارة المجموعة استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية
وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة الهامة في مخاطر اﻹئتمان للموجودات المالية بعد اﻹعتراف اﻷولي بها
ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر اﻹئتمان المتوقعة.
يتم قياس الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر
الزمني للموجودات.
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 - ٢٢تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات  /السوق
وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو
عند قياس الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة  ،تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة
تستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف المحركات اﻻقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات
على بعضها البعض.
احتمالية التعثر
ً
تشكل احتمالية التعثر مدخﻼ رئيسيًا في قياس الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة .وتعتبر احتمالية التعثر
تقديرا ﻻحتمالية التعثر عن السداد على مدى فتره زمنية معينة  ،والتي تشمل إحتساب البيانات
ً
التاريخية واﻻفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.
الخسارة بإفتراض التعثر
تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد .وهو يستند إلى
الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها ،مع اﻷخذ في
اﻹعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اﻹضافية والتعديﻼت اﻻئتمانية المتكاملة.
اﻹعتراف باﻹيراد
تقوم إدارة المجموعة باستخدام تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مبلغ وتوقيت اﻹعتراف
باﻹيرادات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )" (١٥اﻹيرادات من العقود مع
العمﻼء".
المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة:
 فيما يلي أهـم اﻻفتراضـات الخاصـة بالمسـتقبل واﻻفتراضـات غيـر المؤكـدة اﻷخـرى بتـاريخالتقرير والتي لها نسبة مخاطرة والتي قد تتسبب بتعديل جـوهري للقيمـة الدفتريـة للموجـودات
والمطلوبات خﻼل السنة المالية القادمة.
-

حساب مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة :عند قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعـة ،تسـتعين
المجموعة بمعلومات مستقبلية معقولة وقابلة لﻺثبات تستند إلى افتراضـات للحركـة المسـتقبلية
لمختلف المحركات اﻻقتصـادية وكيفيـة تـأثير هـذه المحركـات علـى بعضـها الـبعض .وتعتبـر
الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد ،وتستند إلـى الفـرق
بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التـي يتوقعهـا المقـرض ،مـع اﻷخـذ فـي اﻻعتبـار
التدفقات النقدية من الضمانات اﻹضافية والتحسينات اﻻئتمانية المتكاملة .وتمثل احتمالية التعثر
مدخﻼ رئيسيا في قياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة .وتُعرف احتماليـة التعثـر بتقـدير احتماليـة
ال تعثر في السداد على مدار فترة زمنية محددة ويشمل حسابها البيانات التاريخية واﻻفتراضات
والتوقعات بالظروف المستقبلية.
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 - ٢٣إن حدث انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  (١٩ -في مطلع العام  ٢٠٢٠وتفشيه في عدة
مناطق جغرافية حول العالم قام بالتسبب باضطرابات لﻸنشطة اﻻقتصادية واﻷعمال ،كما ان هذا
الحدث يشهد تطورات مستمرة ومتسارعة اﻷمر الذي تطلب من إدارة المجموعة إجراء تقييم لﻶثار
المتوقعة على أعمال المجموعة  ،وإجراء دراسة لمراجعة وتقييم المخاطر المحتملة في القوائم
المالية الموحدة كما في  ٣١كانون اﻷول  ، ٢٠٢٠بناء على ما تقدم قامت المجموعة باﻹجراءات
التالية ﻻحتواء اﻻزمة وكما يلي:
أ(

قامت المجموعة بتشكيل لجنة تخطيط استمرارية العمل لتحديد واﻻشراف علـى تطبيـق خطـة
استمرارية العمل والمتعلقة بما يلي:

-

تجهيز مواقع بديلة لتوزيع الموظفين عليها و ذلك لضمان إستمرارية العمـل وللمحافظـة علـى
التباعد اﻹجتماعي بين الموظفين.

-

تفعيل خاصـية العمـل عـن بعـد للوظـائف الحساسـة وذلـك لضـمان إسـتمرارية تقـديم الخدمـ ة
للعمﻼء من خﻼل القنوات اﻹلكترونية .

-

الحفاظ على سﻼمة كل من الموظفين والعمﻼء وذلك من خﻼل إتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة
بتعقيم أماكن العمل.

ب( في جانب رصد أثر ازمة )كوفيد –  (١٩على نتائج أعمال المجموعة  ،قامت ادارة المجموعة
بتحديث التطلعات المستقبلية للفرضيات المستخدمة في احتساب مخصص الخسـائر اﻻئتمانيـة
المتوقعة.
ج( في جانب رصد أثر أزمة )كوفيد –  (١٩على مستويات السيولة لـدى المجموعـة  ،فقـد قامـت
ادارة المجموعة بإعداد كافة السيناريوهات المتعلقة باﻷوضاع الضاغطة علما بأن المجموعـة
تتمتع بمستويات مريحة تمكنها من اﻹستجابة ﻷوضاع السوق والتطورات اﻻقتصادية  ،علمـا ً
بأن اهم العمليات التشغيلية لم تتأثر خﻼل اﻷزمة .
د(

قامت المجموعة بوضع خطة ادارة للتعامل مـع اضـطرابات اﻷنشـطة اﻻقتصـادية واﻷعمـال
المتعلقة بحدث انتشار فيروس كورونا المسـتجد )كوفيـد  (١٩ -فيمـا يخـص فنـدق دبـل تـري
هيلتون في العقبة وكانت تتمثل بما يلي:
-١

مراجعة جميع عقودها مع الموردين و قد قامت بتاجيل جميع التزامتها طبقا لتعليمات
قانون الدفاع اﻷردني.

-٢

تخفيض رواتب واجور الموظفين والذين يعملون في اعمال الفندق استجابة لتعليمات
قانون الدفاع اﻷردني.

-٣

محاولة اﻻستفادة من التسهيﻼت المعلنة من قبل البنك المركزي ان تطلب اﻻمر كذلك
حيث تم تأجيل سداد اقساط القروض لسنة  ٢٠٢٠الى نهاية عمر القرض واستمرارية
الحصول على تمويل من الشركاء لتسديد فوائد واقساط القروض البنكية اذا استدعى
اﻻمر.

-٤

استغﻼل فرصة توقف الفندق خﻼل تلك الفترة لعمل بعض اعمال الصيانة والتحديث
علما بأنه قد تم إعادة افتتاح الفندق بتاريخ  ٧تموز  ٢٠٢٠بعد توقف العمل بتاريخ
 ١٨آذار . ٢٠٢٠

-٥

قامت الشركة بمراجعة قيم الموجودات الثابتة ومقارنتها مع القيم السوقية وتؤكد اﻻدارة
ان القيم السوقية للموجودات تتجاوز صافي القيمة الدفترية.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
 - ٢٤ - ٥نقد في الصندوق ولدى البنوك  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :

نقد في الصندوق وشيكات برسم التحصيل
وديعة لدى البنك *
حسابات جارية
ينزل  :مخصص خسائر ائتمانية )حسابات جارية
لدى البنوك( **
*

 ٣١كانــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
١٠٬٤٠٤
٩٬٩٨٩
٣٬١٧٦٬١٤١
٤٬٨٩٧٬٠٧١
١٬٧١٤٬٤٧٤
١٬٩٠٢٬٤٨٦
٤٬٩٠١٬٠١٩
٦٬٨٠٩٬٥٤٦
)(٧٧٬٣٢٣
٦٬٧٣٢٬٢٢٣

)(٥٤٬٧٤٤
٤٬٨٤٦٬٢٧٥

إن الودائع أعﻼه مربوطة لمدة تتراوح بـين شـهرالى سـنة وتتـراوح معـدﻻت الفائـدة علـى أرصـدة
الودائع لدى البنوك من  ٪٤/٢٥الى .٪٥/٢٥

** إن الحركة على مخصص خسائر ائتمانية الخاص بالنقد كانت كما يلي:

الرصيد في بداية العام
خسائر ائتمانية متوقعة خﻼل العام
الرصيد في نهاية العام
 - ٦ذمم مدينة  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :

ذمم تجارية
ذمم شركات أجنبية
ذمم مالكي البواخر
ذمم نزﻻء الفندق
ينزل  :مخصص خسائر ائتمانية *
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للسنة المنتهيـــــــــــــــــــــــة في
 ٣١كانــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينـــــــــــار
٤٧٬٢٤٨
٥٤٬٧٤٤
٧٬٤٩٦
٢٢٬٥٧٩
٧٧٬٣٢٣
٥٤٬٧٤٤

 ٣١كانـــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
٨٨٦٬١١٢
٢٣٩٬٦٢٧
١٠٦٬٢٠٠
١٥٣٬٥٧٩
١٣٨٬٠٥٦
١٩٦٬٥٢٤
٢٥٬٧٩٦
٦٨٬٢٦٣
١٬١٥٦٬١٦٤
٦٥٧٬٩٩٣
)(٢٢٨٬٠٤٧
)(٦٧٬٠٥٧
٩٢٨٬١١٧
٥٩٠٬٩٣٦

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٢٥*

إن الحركة على مخصص خسائر ائتمانية الخاص بالذمم المدينة كانت كما يلي :

الرصيد في بداية العام
)وفر( خسائر ائتمانية متوقعة خﻼل العام
ديون معدومة خﻼل السنة *
الرصيد في نهاية العام
*

للسنة المنتهيـــــــــــــــــــــــة في
 ٣١كانــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
٧٩٬٢١٠
٢٢٨٬٠٤٧
١٤٨٬٨٣٧
)(٥٠٬٤٦٢
)(١١٠٬٥٢٨
٢٢٨٬٠٤٧
٦٧٬٠٥٧

تم الموافقة على قيد اعدام الديون من قبل مجلس اﻹدارة.
تتبع المجموعة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة إئتمانيا ً ذات سمعة جيدة في السوق باﻹضافة
للحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا ً  ،وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية
الناجمة عن عدم الوفاء باﻹلتزامات  ،وفيما يلي جدول اعمار الذمم المدينة كما في  ٣١كانون اﻷول
:٢٠٢٠

 ١يوم –  ١٧٩يوم
 ١٨٠يوم –  ٣٦٠يوم

 ٣١كانـــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
١٬٠٤٤٬٤٥٤
٥٩٢٬٢٩٢
١١١٬٧١٠
٦٥٬٧٠١
٦٥٧٬٩٩٣
١٬١٥٦٬١٦٤

-٧

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر
يتكون هذا البند مما يلي :
 ٣١كانـــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
٨٠٩٬٦٠٠
٧٦٤٬٧٠٠
أسهم مدرجة في بورصة عمان
١٩٦٬٩٢٧
١٨١٬٩٥٠
أسهم شركة كﻼركسون*
٣٥١٬٧٨١
٢٨٧٬٤٨٢
أسهم مدرجة في أسواق عالمية
١٬٣٥٨٬٣٠٨
١٬٢٣٤٬١٣٢

*

ان اسهم شركة كﻼركسون متداولة في سوق لندن المالي .
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٢٦ - ٨أرصدة مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما ً
يتكون هذا البند مما يلي :

تأمينات كفاﻻت بنكية
تأمينات مستردة
دفعات مقدمة لمقاولين وموردين– تخص شركة تابعة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم موظفين
إيراد فوائد مستحقة
إيرادات مستحقة
أخرى
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية لقاء دفعات مقدمة لموردين
وتأمينات مستردة*
*

 ٣١كانـــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار
١١٦٬٤٣٨
١٢٬٥٠٠
٧٣٬٨١٥
٨٣٬٩٠٥
٣٦٬٨٦٢
٣٦٬٨٦٢
١١٧٬٩١١
٧٦٬٣٠٣
٥٬٠٥٣
٣٢٬٣٠٣
٧٠٬٤٦٢
١٦٬٥٣٨
٦٬٦٥٤
٣٦١٬٥٦٤
٣٢٤٬٠٤٢
)(٨٨٬١٠٨
٢٣٥٬٩٣٤

)(٨٦٬٨٦٢
٢٧٤٬٧٠٢

ان الحركة على حساب مخصص خسائر ائتمانية لقاء دفعات مقدمة لموردين وتأمينات مستردة كانت
على النحو التالي:

رصيد بداية السنة
المخصص المستدرك خﻼل السنة
رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهيــــــــــــــــــــــــــة في
 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــار
دينــــــــــــار
٣٦٬٨٦٢
٨٦٬٨٦٢
٥٠٬٠٠٠
١٬٢٤٦
٨٦٬٨٦٢
٨٨٬١٠٨

 - ٩المخزون  -الفندق
يتكون هذا البند مما يلي :

طعام وشراب
لوازم نزﻻء
لوازم عامة
ينزل :مخصص بضاعة بطيئة الحركة *
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 ٣١كانـــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــــــار
٣٩٬٤٣٩
٣٧٬٧٠٥
٢٤٬٤٧٢
٤١٬١١٢
٢٦٬١٥٧
٢٦٬١٥٧
٩٠٬٠٦٨
١٠٤٬٩٧٤
)(٢١٬٠٠٠
)(٢١٬٠٠٠
٦٩٬٠٦٨
٨٣٬٩٧٤

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٢٧*

ان الحركة على حساب مخصص بضاعة بطيئة الحركة وكانت على النحو التالي:

رصيد بداية السنة
المخصص المستدرك خﻼل السنة
رصيد نهاية السنة

للسنة المنتهيــــــــــــــــــــــــــة في
 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــار
دينــــــــــــار
٢١٫٠٠٠
٢١٫٠٠٠
٢١٫٠٠٠
٢١٫٠٠٠

 -١٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل
يتكون هذا البند مما يلي :

أسهم مدرجة في بورصة عمان
أسهم غير مدرجة

 ٣١كانـــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
٢٬٨٤٣٬٠٧٩
٢٬١٧٩٬٢٢١
٣٦٤٬٨٤٣
٣٤٨٬٣٤٤
٣٬٢٠٧٬٩٢٢
٢٬٥٢٧٬٥٦٥
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- ٢٨ -

 - ١١استثمارات في شركات حليفة
يمثل هذا البند اﻻستثمارات في شركات حليفة والتي تظهر بطريقة حقوق الملكية :
راس المال
المدفوع
دينـــــــــــار
٦٠٬٠٠٠
١٤٩٬٠٠٠
٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠١٩
دينـــــــــــار
٦٠٬٠٠٠
١٥٠٬٠٠٠
-

٢٠٢٠
دينـــــــــــار
٣٢٬٦٤٣
٩٠٬٠٠٠
١٩٥٬٠٠٠
-

الموقع
العقبة
العقبة
عمان
العقبة
العقبة

النشاط

وساطة بحرية

ادارة سفن
تعليم
مﻼحة
مﻼحة

الشركة اﻷردنية الدولية للمشارطة البحرية *

الشركة العربية ﻹدارة السفن

اﻷكاديمية اﻷردنية للدراسات البحرية

شركة ماسة العقبة لبناء السفن

شركة الخطوط البحرية لخدمات الموانئ والتخزين

توزيعات خﻼل السنة

٤٠
٣٠
٣٠

٥٠٠٬٠٠٠

-

 ٣١كانون اﻷول

٤٠
٣٠
٣٠

٥٠

-

شركة سميت لمنالكو ليمتد  /اﻷردن

اسم الشركة

٢٠٢٠
دينـــــــــــــــار
٢٣٩٬٣٧٦
١٬٢١٩٬٧٨٧
٥٠

٣٬٥٠٠٬٠٠٠

خدمات سفن

نسبـــــــة الملكيــــــــــة
 ٣١كانون
 ٣١كانون
اﻷول ٢٠١٩
اﻷول ٢٠٢٠
%
%

٢٠١٩
دينـــــــــــــــار
٣٥٬٠٣٨
٢٦٣٬٦٤٤
١٬١٧٩٬٥٨٨
٢٠٥٬٣٩٢

٥٠

العقبة

٢٠٥٬٤٦٦

٥٠

٩٤٥٬٠٠٠

٣٠٨٬١٨٩

٩٤٥٬٠٠٠

٣٠٨٬٢٦٤

٥٠٬٠٠٠

٢٧

٢٧

٥٬١٠٣٬٥٢٨

شركة الخطوط الوطنية اﻷردنية لتشغيل السفن

٥٬٠٢١٬٧٢٢

نقل بحري

٥٠

العقبة

٥٠

-

٧٧٦٬٩٩٥

-

٦٧٠٬٦٥٩

٧٠٠٬٠٠٠

إجمالي استثمارات في شركات حليفة

٧٬٨٥٣٬٢٦٧

١٬٢٦٢٬٦٤٣

٧٬٦٨٤٬٣٨١

١٬١٥٥٬٠٠٠

*

تم بتاريخ  ١٠شباط  ٢٠٢٠تصفية الشركة بإتفاق الشركاء وتم تحصيل معظم رصيد اﻻستثمار خﻼل العام .٢٠٢٠

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٢٩ -١٢استثمار عقاري  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :
العــــــــام ٢٠٢٠
رصيد بداية السنة
تحويﻼت )ايضاح (١٣
المجموع
اﻻستهﻼك المتراكم
رصيد بداية السنة
اﻻستهﻼك خﻼل السنة
تحويﻼت )ايضاح (١٣
المجموع
رصيد نهاية السنة

أراضـــي
دينـــــــــــار
٢٤٨٬٩٩٥
٤٤٢٬٤٧٨
٦٩١٬٤٧٣

مبانــــــــي
دينــــــــــــــار
١٬٢٧٠٬٠٢٦
١٧٢٬٤١٢
١٬٤٤٢٬٤٣٨

مجمـــــــوع
دينـــــــــــــار
١٬٥١٩٬٠٢١
٦١٤٬٨٩٠
٢٬١٣٣٬٩١١

٦٩١٬٤٧٣

)(٣٢٣٬٨٥٥
)(٢٥٬٤٠٠
)(٣٧٬٩٤٤
)(٣٨٧٬١٩٩
١٬٠٥٥٬٢٣٩

)(٣٢٣٬٨٥٥
)(٢٥٬٤٠٠
)(٣٧٬٩٤٤
)(٣٨٧٬١٩٩
١٬٧٤٦٬٧١٢

نسبة اﻻستهﻼك السنوية
العــــــــام ٢٠١٩
رصيد بداية السنة
المجموع
اﻻستهﻼك المتراكم
رصيد بداية السنة
اﻻستهﻼك خﻼل السنة
المجموع
رصيد نهاية السنة
نسبة اﻻستهﻼك السنوية
-

٢٤٨٬٩٩٥
٢٤٨٬٩٩٥

١٬٢٧٠٬٠٢٦
١٬٢٧٠٬٠٢٦

١٬٥١٩٬٠٢١
١٬٥١٩٬٠٢١

٢٤٨٬٩٩٥

)(٢٩٨٬٤٥٥
)(٢٥٬٤٠٠
)(٣٢٣٬٨٥٥
٩٤٦٬١٧١

)(٢٩٨٬٤٥٥
)(٢٥٬٤٠٠
)(٣٢٣٬٨٥٥
١٬١٩٥٬١٦٦

٪٢

-

تقدر القيمـــة السوقيـــة لﻼستثمارات العقارية بحوالي  ٤٬٣٠٥٬٤٨٠دينار كما في  ٣١كانون اﻻول ٢٠٢٠
) ٣٬٦٩١٬٢٧٠دينار كما في  ٣١كانون اﻻول .(٢٠١٩
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وتحسينات
وديكورات
دينــــــــــــــار

اجهــــــزة
حاسب الي
دينــــــــــــــار
٥٢٩٫٥٨٠
٧٫٣٥٢
)(٧٥٦

اثـــــــاث
ومفروشات
دينــــــــــــــار
٢٫٢٩٩٫٧٤١
١١٫٤٦٢
)(١٧٢٫٨٠٨
١٫٥٤٩
٢٫١٣٩٫٩٤٤

سيـــــارات
دينــــــــــــــار
٢٦٥٫٩٧٨
١٣٠٫٠٠٠
)(٩٢٫٨١٠
٣٠٣٫١٦٨

ومكتبية
دينــــــــــــــار
٢٫٠٦٤٫١٥٠
١٢٫٢٨١
)(١١٫٧٧٩
٢٫٠٦٤٫٦٥٢

مبنﻰ
دينــــــــــــــار
١٦٫٣٢٨٫٣٦٠
٢٫٣٢٣
)(١٧٢٫٤١٢
١٦٫١٥٨٫٢٧١

اراضــــــي

دينــــــــــــــار

١٫٨٠٣٫١٨٦

-

-

)(٤٤٢٫٤٧٨

١٫٣٦٠٫٧٠٨

٢٠٢٠

الكلفـــــــــــــــــــة :

الرصيد في بداية السنة

إضافات

استبعادات

تحويﻼت )*(

- ٣٠ -

ادوات مطبخ
واخرى
دينــــــــــــــار
٦٤٥٫٨٦٩
١٫٨٠٠
١٠٫٢٣٠
٥٤٦٫٤٠٦

 - ١٣الممتلكات والمعدات
يتكون هذا البند مما يلي :
مشاريع قيد التنفيذ
واخرى
دينــــــــــــــار
٤٤٥٫٨٤٤
٦٤٧٫٦٦٩

قواطع

دينــــــــــــــار
١٧٣٫٥٥٨
٤٤٥٫٨٤٤

أجهزة كهربائية

المجمـــــــــــوع
٢٤٫٣٨٢٫٧٠٨
٣٣٨٫٧٧٦
)(٢٦٦٫٣٧٤
١٧٣٫٥٥٨

الرصيد في نهاية السنة

)(٦١٤٫٨٩٠
٢٣٫٨٤٠٫٢٢٠

-

٤٤٥٫٨٤٣
٤٤٥٫٨٤٣

٦٤٠٫٥٩١
٥٫٢٨٠
٦٤٥٫٨٧١

١٫٧٩٨

٤٨٨٫٢٩٣
١٢٫٨٧٠
)(٧٥٦
٨٫٧٨٩
٥٠٩٫١٩٦

٣٧٫٢١٠

١٫٩٨٩٫٩٩٥
١٥٧٫٣٧٧
)(١٥٧٫٣٥٣
٥٠٠
١٫٩٩٠٫٥١٩

١٤٩٫٤٢٥

٢١٠٫١٤٩
٢٨٫٤٣٥
)(٧١٫٤٢٤
١٦٧٫١٦٠

١٣٦٫٠٠٨

١٫٣٣٤٫٤٩٨
١٤٩٫٠٧٢
)(٨٫٦٧٣
١٫٤٧٤٫٨٩٧

٥٨٩٫٧٥٥

٢٫٨٠١٫٢١١
٣٣٣٫٥١١
)(٣٧٫٩٤٤
٣٫٠٩٦٫٧٧٨

١٣٫٠٦١٫٤٩٣

-

-

-

-

-

١٫٣٦٠٫٧٠٨

الرصيد في بداية السنة

اضافات

استبعادات

تحويﻼت )*(

الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في
 ٣١كانون اﻻول ٢٠٢٠

اﻻستهﻼك المتراكم :
٧٫٩١٠٫٥٨٠
٦٨٦٫٥٤٥
)(٢٢٩٫٥٣٣
)(٣٧٫٣٢٨
٨٫٣٣٠٫٢٦٤

١

٤٤٥٫٨٤٤

٦٤١٫٩٧٩
٣٫٨٩٠
٦٤٥٫٨٦٩

٤٩٣٫٦٣٩
٤١٫١٦٨
)(٥٫٢٢٧
٥٢٩٫٥٨٠

٢٫٢٦٧٫٧٤٠
٤٥٫٤٩٠
)(١٣٫٤٨٩
٢٫٢٩٩٫٧٤١

٢٦٥٫٩٧٨
٢٦٥٫٩٧٨

١٫٩٩٣٫٤٥٤
٧٦٫٢٤٥
)(٥٫٥٤٩
٢٫٠٦٤٫١٥٠

١٦٫٢٥٣٫٣٦٨
٧٤٫٩٩٢
١٦٫٣٢٨٫٣٦٠

١٫٣٩٨٫٢٣٠

٤٠٤٫٩٥٦

-

١٫٨٠٣٫١٨٦

الرصيد في بداية السنة

إضافات

١٥٫٥٠٩٫٩٥٦

١٧٣٫٥٥٨

٢٠١٩
-

٤٤٥٫٨٤٤

الكلفـــــــــــــــــــة :
٢٣٫٧٦٠٫٢٣٢
-

الرصيد في نهاية السنة

استبعادات

٦٤٦٫٧٤١
)(٢٤٫٢٦٥
٢٤٫٣٨٢٫٧٠٨

-

-

٤٤٥٫٨٤٣
٤٤٥٫٨٤٣

٦٢٥٫٩٦٢
١٤٫٦٢٩
٦٤٠٫٥٩١

٤٥٤٫٩٣٣
٣٨٫٥٧٣
)(٥٫٢١٣
٤٨٨٫٢٩٣

١٫٨٤٥٫٤٥٤
١٥٨٫٠١٦
)(١٣٫٤٧٥
١٫٩٨٩٫٩٩٥

٣٠٩٫٧٤٦

١٨١٫١٠٩
٢٩٫٠٤٠
٢١٠٫١٤٩

٥٥٫٨٢٩

١٫١٩١٫١٩٤
١٤٨٫٨٤٣
)(٥٫٥٣٩
١٫٣٣٤٫٤٩٨

٧٢٩٫٦٥٢

٢٫٤٥٣٫٣٩٥
٣٤٧٫٨١٦
٢٫٨٠١٫٢١١

١٣٫٥٢٧٫١٤٩

-

-

-

-

١٫٨٠٣٫١٨٦

الرصيد في بداية السنة

اضافات

الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في
 ٣١كانون اﻻول ٢٠١٩

اﻻستهﻼك المتراكم :
٧٫١٩٧٫٨٩٠

-

٤١٫٢٨٧

استبعادات

٧٣٦٫٩١٧
)(٢٤٫٢٢٧
٧٫٩١٠٫٥٨٠

٥٫٢٧٨

١٦٫٤٧٢٫١٢٨

١

٢٥ - ٢٠

١٥

٣٥ - ٢٠

-

نسبة اﻻستهﻼك السنوية %

-

٢

٢٥ - ٧/٥

١٥

٢٠ - ١٠

 -تتضمن الممتلكات والمعدات موجودات مستهلكة بالكامل قيمتها  ٢٬٣٥٠٬٦٩٥دينار كما في  ٣١كانون اﻷول  ١٬٩٥٠٬٩٦٦) ٢٠٢٠دينار كما في  ٣١كانون اﻷول .(٢٠١٩

* بموجب قرار مجلس اﻹدارة تم اعادة تصنيف جزء من قيمة أرض ومبنﻰ الشركة في عمان وما يخصه من استهﻼكات الﻰ اﻻستثمارات العقارية )إيضاح  (١٢كون أنه يتم تأجير حوالي  %٥٠من ذلك المبنﻰ كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠٢٠

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٣١ -١٤ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :

ذمم موردين
أمانات مساهمين وأمانات أخرى
مصاريف مستﺤﻘة
مكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة وهيئة المديرين
شيكات مؤجلة الدفع
إيرادات مﻘبوضة مﻘدما ً
أتعاب اﻹدارة ورسوم أخرى  -هيلتون العالمية *
ضريبة مبيعات
أخرى
*

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار
٨٤٩٬٧٩٧
٢٬٠٨٥٬٦٦٩
١١١٬١٤٦
١٦٣٬٨٢٠
٤٩٠٬٨٣٢
٢٥١٬٨١٠
٢٣٤٬٩١٨
٢٢٬٣٢٠
٨٥٬٧٧٦
١٥٤٬٥٤٥
٥٩٬٨٩٩
١٠٣٬٧٧٤
٤٠٬٧٠٠
٥١٬٩٢٠
١٬٦١٩
١٠٬٥٢٠
١٤٬١٣٦
١٣٬٨٣١
١٬٨٨٨٬٨٢٣
٢٬٨٥٨٬٢٠٩

بموجب اﻻتفاقية الموقعة بين فندق دبل تري هيلتون – العﻘبة وشركة هيلتون العالمية للفنادق فأنه يتم
احتساب رسوم بنسبة  ٪٢من إجمالي اﻹيرادات التشغيلية للفندق وأتعاب اﻹدارة بنسبة  ٪١/٧٥من إجمالي
اﻹيرادات التشغيلية للفندق وحوافز اﻻدارة بنسبة  ٪٦من صافي الربح التشغيلي المعدل للفندق.

 -١٥ضريبة الدخل
أ  -مﺨصص ضريبة الدخل
إن الﺤركة على مﺨصص ضريبة الدخل هي كما يلي :

رصيد بداية السنة
ضريبة الدخل المستﺤﻘة عن أرباح السنة
ضريبة المساهمة الوطنية المستﺤﻘة عن ارباح السنة
ضريبة الدخل المدفوعة
رصيد نهاية السنة

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
٩٧٬٨٤٠
١٣١٬٨٨٨
١١٥٬٠٥١
١١٥٬٦١٠
٢١٬٣٥٨
)(١٠٢٬٣٦١
)(١٣٦٬٥٤٤
١١٠٬٩٥٤
١٣١٬٨٨٨

ب  -تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة اﻻرباح او الﺨسائر الموحدة ما يلي :

ضريبة الدخل المستﺤﻘة عن أرباح السنة
ضريبة المساهمة الوطنية المستﺤﻘة عن ارباح السنة
ضريبة الدخل المستﺤﻘة عن سنوات سابﻘة

للسنــــة المنتهيــــــة فـــــــــي
 ٣١كانــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
)(١١٥٬٠٥١
)(١١٥٬٦١٠
)(٢١٬٣٥٨
)(١١٥٬٦١٠
)(١٣٦٬٤٠٩
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٣٢-

تم تسوية ضريبة دخل شركة الﺨطوط البﺤرية الوطنية اﻷردنية "الشركة المالكة" حتى نهاية العام
 ٢٠١٩وتم تسوية ضريبة دخل شركة المجموعة اﻷردنية للوكاﻻت البﺤرية )شركة تابعة( حتى
نهاية العام  ٢٠١٩اما عن شركة التجمعات البﺤرية اﻻردنية لﻼستثمار العﻘاري )شركة تابعة( تم
تسوية ضريبة الدخل حتى نهاية العام .٢٠١٦

-

تم تسوية ضريبة الدخل لشركة العﻘبة للتنمية والﺨدمات البﺤرية اﻷردنية حتى نهاية العام ، ٢٠١٩
وتم تﻘديم كشف التﻘدير الذاتي للعام  ٢٠٢٠في مواعيدها الﻘانونية ولم تﻘم مراجعتها من قبل دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات  .ونظرا لعدم ممارسة الشركة اي نشاط خﻼل السنة فانه ﻻ يترتب عليها
اي ضريبة دخل .

-

تم تﻘديم كشف التﻘدير الذاتي لشركة التجمعات البﺤرية اﻻردنية لﻼستثمار العﻘاري )شركة تابعة(
لﻸعوام  ٢٠١٧وحتى العام  ٢٠١٩ولم يتم مراجعتها بعد.

-

تم قيد مﺨصص لﻘاء ضريبة الدخل للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻻول  ٢٠٢٠لكل من شركة
الﺨطوط البﺤرية الوطنية اﻷردنية وشركة المجموعة اﻷردنية للوكاﻻت البﺤرية )شركة تابعة( وفﻘا ً
لمتطلبات قانون ضريبة الدخل اﻷردني وقانون منطﻘة العﻘبة اﻻقتصادية الﺨاصة  ،في حين لم يتم
اخذ مﺨصص لﻘاء ضريبة الدخل لشركة التجمعات البﺤرية اﻷردنية لﻼستثمار العﻘاري )شركة
تابعة( باعتبارها أنها تكبدت خسائر للسنة وبرأي اﻻدارة والمستشار الضريبي فأنه ﻻ داعي لﻘيد اي
مﺨصص اضافي كما في  ٣١كانون اﻻول .٢٠٢٠

-

لم تﻘم شركة التجمعات البﺤرية اﻷردنية لﻼستثمار العﻘاري بﻘيد أية ضرائب مؤجلة وذلك كونها
غير موافق عليها بعد وانه من غير الممكن اﻻستفادة منها في المستﻘبل الﻘريب .

 -١٦ذمم أطراف ذات عﻼقة
يتكون هذا البند مما يلي :
أ  -المطلوب من أطراف ذات عﻼقة  -بالصافي :

الشركة العربية ﻹدارة السفن
الشركة اﻷردنية الدولية للمشارطة البﺤرية
شركة لمنالكو – اﻷردن
شركة الفوسفات اﻷردنية
شركة البوتاس العربية
شركة CMA CGM
شركة نجمة البﺤر للشﺤن والﺨدمات اللوجستية
اخرى
المجموع
ينزل  :مﺨصص خسائر ائتمانية متوقعة *
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 ٣١كانــــــــــــــون اﻻول
٢٠١٩
٢٠٢٠
طبيعة العﻼقة
دينــــــــــــار دينــــــــــار
٨٢٬٧١٨
٧٬٩٧٠
شركة حليفة
٩٤٤
شركة حليفة
شركة حليفة
١٠٬٢٩٠
عضو مجلس إدارة -
عضو مجلس إدارة -
شركة شﻘيﻘة
٣٥٬٦١٢
٤٬٥٧٥
شركة شﻘيﻘة
٢٬٥٠٠
٣٬٤٢٧
١٣٢٬٠٦٤
١٥٬٩٧٢
)(٦٬٧١٠
)(٩٬٥٣٨
٦٬٤٣٤
١٢٥٬٣٥٤

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٣٣* إن الﺤركة على مﺨصص خسائر ائتمانية متوقعة الﺨاص بذمم اطراف ذات عﻼقة كانت كما يلي :
للسنــــة المنتهيــــــة فـــــــــي
 ٣١كانــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
٦٬٧١٠
٦٬٧١٠
٢٬٨٢٨
٦٬٧١٠
٩٬٥٣٨

الرصيد في بداية العام
خسائر ائتمانية متوقعة خﻼل العام
الرصيد في نهاية العام
ب  -المطلوب ﻷطراف ذات عﻼقة :
طبيعة العﻼقة
شركة الﺨطوط البﺤرية لﺨدمات الموانئ والتﺨزين
ماسة العﻘبة لبناء السفن
شركة السﻼم للتجارة والنﻘل
الﺨطوط الوطنية اﻻردنية لتشغيل السفن
اخرى
 -١٧الﻘروض
يتكون هذا البند مما يلي :

شركة حليفة
شركة حليفة
شركة شﻘيﻘة
شركة حليفة

 ٣١كانــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
٣٣٥٬٤٠٠
٣٣٥٬٤٠٠
٢١٣٬٥٨٠
٢١٣٬٥٨٠
٤٬٠٤٤
٨٬١٣٧
١٦٤٬٤٩١
١٦٩٬٩١٥
١٬٥٠٠
٥٬٥١٨
٧٣٢٬٥٥٠
٧١٩٬٠١٥

 ٣١كـانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠٢٠
أقساط قروض
أقساط قروض
أقســاط
المجمـــــــوع
طويلة اﻷجل
المجمـــوع
قصيرة اﻷجل
مسـتﺤﻘة
دينـــــــــــــــار
دينــــــــــار
دينــــــار
دينـــــار
دينـــار
٣٬٦٣٣٬٢٥٥
٣٬٩٩٩٬٢٨٥
٢٬٦٣١٬٦٩٠
٢٬٦٨٠٬٠٨١
٢٠١٩

قرض البنك العﻘاري المصري العربي  -دينار )*(
قرض البنك العﻘاري المصري العربي  -دوﻻر)*(

-

-

٦٬٦٧٩٬٣٦٦

-
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
 - ٣٤*

تم خﻼل العام  ٢٠١١منح شركة التجمعات البﺤرية اﻷردنية لﻼستثمار العﻘاري )شركة تابعة(
تسهيﻼت ائتمانية من البنك العﻘاري المصري العربي وكما يلي:
 -١قرض بﻘيمــة  ٣٬٧٨٥٬٢٠٠دينار أردني بواقع فائدة  ٪٨سنويا ً بﺤيث يســدد علــى  ٣٦قسط ربع
سنوي قيمة كل قسط  ١٥٠٬١٦٢دينار شامﻼً الفوائد يستﺤق الﻘسط اﻷول في  ٣١آب .٢٠١٢
 -٢سلفة تجارية متناقصة بﻘيمة  ٥٬٦٠٠٬٠٠٠دوﻻر أمريكي بواقع فائدة ﻻيبور  ٦أشهر ٪٢٫٥ +
سنويا ً وبﺤد أدنى  ٪٣سنويا ً بﺤيث يسدد على  ٣٦قسط ربع سنوي قيمة كل قسط ١٨٢٬٥٩٧
دوﻻر أمريكي شامﻼً الفوائد يستﺤق الﻘسط اﻷول في  ٣١آب .٢٠١٢
 -٣تم خﻼل العام  ٢٠١٢منح الشركة تسهيﻼت ائتمانية إضافية من البنك العﻘاري المصري العربي
بﺤيث يتم إلغاء سﻘف الﺤساب الجاري المدين بﻘيمة  ٧٥٠٬٠٠٠دينار وتﺤويلها الى سلفة تجارية
بمبلﻎ  ٧٥٩٬٠٠٠دينار باﻹضافة الى ما يترتب عليه من فوائد وعموﻻت ليسدد على  ٢٠قسطا
ربع سنوي متساوي قيمة كل منها  ٤٥٬٩٩٠دينار وبفائدة سنوية قدرها  ٪٨ابتداء من ٣١
أيار.٢٠١٣
تم بموجب كتاب الشركة رقم  ٣٦/JMCR/٢٠١٣تاريخ  ٢٥تشرين الثاني  ٢٠١٣الطلب من البنك
تأجيل اقساط الﻘروض التي تستﺤق خﻼل العام  ٢٠١٤لمدة سنة ولتسدد ابتدا ًء من بداية العام
 ٢٠١٥حيث تم الموافﻘة على طلب الشركة من قبل البنك بتاريخ  ١٢آذار .٢٠١٤
إن الغاية اﻷساسية من هذه التسهيﻼت سداد المديونية الﻘائمة لبنك اﻻتﺤاد – حيث تم تسديد قرض
بنك اﻻتﺤاد خﻼل عام  - ٢٠١٩مﻘابل رهن قطعة اﻷرض رقم ) (٦٤٦حوض الميناء الشمالي رقم
 ٧من أراضي العﻘبة وبناء الفندق المﻘام عليه بموجب سند رهن رقم  ٦٤٠من الدرجة اﻷولى بﻘيمة
 ٨/٥مليون دينار باﻹضافة الى كفالة الشركاء في الشركة.
تﻘدمت شركة التجمعات البﺤرية اﻷردنية لﻼستثمار العﻘاري )شركة تابعة( بتاريخ  ٢٤حزيران
 ٢٠١٥الى البنك العﻘاري المصري العربي بطلب تأجيل أقساط جميع الﻘروض التي تستﺤق خﻼل
الفترة من  ٣٠تشرين الثاني  ٢٠١٥وحتى  ٣١أيار  ٢٠١٦ليتم تسديدها اعتبارا ً من  ٣٠تشرين
الثاني  ٢٠٢٢وحتى  ٣١أيار  ٢٠٢٣للﻘرضين اﻷول والثاني أعﻼه واعتبارا ً من  ٣١آب ٢٠١٩
وحتى  ٢٨شباط  ٢٠٢٠للﻘرض الثالث أعﻼه  ،وتم توقيع اﻻتفاقية بتاريخ  ٢٧تشرين اﻻول
.٢٠١٥
تم خﻼل الربع اﻷول من العام  ٢٠١٩هيكلة رصيد التسهيﻼت الممنوحة من البنك العﻘاري
المصري العربي ولتسدد على النﺤو التالي :
-

التسهيﻼت الممنوحة بالدينار اﻷردني والبالﻎ رصيدها عند الهيكلة  ٣٬٤٧٧٬٩٨٢دينار عدا
المستﺤﻘة الﻘائمة بموجب سلفة هيكلة التزامات بعد دفع قيمة اﻷقساط المستﺤﻘة والﺨاصة بشهر
آب  ٢٠١٨وبمبلﻎ اجمالي  ١٩٣٬٤٣٠دينار )عدا فوائد التأخير( إضافة الى ما يترتب على
الهيكلة من فوائد وعموﻻت حتى تاريخ تنفيذ الهيكلة المطلوبة  .وبﺤيث يتم سداد سلفة هيكلة
اﻻلتزامات المطلوبة بواقع  ١٧قسط ربع سنوي بعد فترة سماح تبدأ اعتبارا ً من تاريخ تنفيذ
الهيكلة لغاية شهر أيار  . ٢٠١٩وبﺤيث تبدأ عملية السداد اعتبارا ً من  ٣١آب  ٢٠١٩وبواقع
 ١٣٠٬٠٠٠دينار )قسط شامل الفائدة( لغاية تاريخ  ٣١أيار  ٢٠٢٣والﻘسط اﻷخير يستﺤق
بتاريخ  ٣١آب  ٢٠٢٣بباقي المديونية وبسعر فائدة مدينة بنسبة  ٪٩/٧٥سنويا ً بدون عمولة ،
على ان يتم خدمة الفائدة الشهرية خﻼل فترة السماح .
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٣٥-

التسهيﻼت الممنوحة بالدوﻻر اﻷمريكي والبالﻎ رصيدها عند الهيكلة  ٣٬٦٦٥٬٢٦٨دوﻻر أمريكي
عدا المستﺤﻘة الﻘائمة بموجب سلفة هيكلة التزامات بعد دفع قيمة الﻘسط المستﺤق بمبلﻎ ١٨٢٬٥٩٨
دوﻻر أمريكي )عدا فوائد التأخير( إضافة الى ما يترتب على الهيكلة من فوائد وعموﻻت حتى
تاريخ تنفيذ الهيكلة المطلوبة  .وبﺤيث يتم سداد سلفة هيكلة اﻻلتزامات المطلوبة بواقع  ١٧قسط ربع
سنوي بعد فترة سماح تبدأ من تاريخ تنفيذ الهيكلة لغاية شهر أيار  . ٢٠١٩وبﺤيث تبدأ عملية السداد
اعتبارا ً من  ٣١آب  ٢٠١٩وبواقع  ١٢٠٬٠٠٠دوﻻر أمريكي )قسط شامل الفائدة( لغاية  ٣١أيار
 ٢٠٢٣والﻘسط اﻷخير يستﺤق بتاريخ  ٣١آب  ٢٠٢٣بباقي قيمة المديونية وبسعر فائد مدينة بنسبة
 ٪٥٫٢٥سنويا ً بدون عمولة .على ان يتم خدمة الفائدة الشهرية خﻼل فترة السماح .

-

بتاريخ  ١٣أيار  ٢٠٢٠تم الموافﻘة على تأجيل سداد كافة اﻷقساط والفوائد المترتبة على شركة
التجمعات البﺤرية لعام  ٢٠٢٠ليتم سدادها بعد نهاية عمر الﻘرض بموجب أقساط ربع سنوية ودون
الﻘيام بسداد فوائد خدمة الدين طول فترة التأجيل ،حيث يستﺤق أول قسط لﻘرض الدينار بتاريخ ٣٠
تشرين الثاني  ٢٠٢٣وبﻘيمة  ١٣٠٬٠٠٠دينار لكل قسط ،ويستﺤق أول قسط لﻘرض الدوﻻر بتاريخ
 ٣٠تشرين الثاني  ٢٠٢٣بﻘيمة  ١٢٠٬٠٠٠دوﻻر ) ٨٥٬٠٨٠دينار( لكل قسط.

ج  -ان تفاصيل الﺤركة على الﻘروض خﻼل العامين  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩كانت كما يلي :

رصيد بداية السنة
فوائد مرسملة
قروض مدفوعة
رصيد نهاية السنة

 ٣١كانــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــار
دينـــــــار
٦٬٥٢٢٬٨٦٣
٦٬٢٦٤٬٩٤٥
٤١٤٬٤٢١
)(٢٥٧٬٩١٨
٦٬٢٦٤٬٩٤٥
٦٬٦٧٩٬٣٦٦

 - ١٨رأس المال واﻻحتياطيات
أ  -رأس المال
يبلﻎ رأس المال المصرح به والمدفوع  ١٥مليون دينار ُموزعا ً على  ١٥مليون سهم  ،قيمة السهم
الواحد اﻻسمية دينار واحد كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠٢٠و.٢٠١٩
ب -احتياطي اجباري
يمثل المبالﻎ المتجمعة في هذا الﺤساب ما تم تﺤويله من اﻷرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ٪١٠
وفﻘا ً لﻘانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين على ان ﻻ تتجاوز  ٪٢٥من رأس المال
المدفوع.
ج  -اﻷرباح الموزعة
وافﻘت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعﻘد بتاريخ  ٩حزيران  ٢٠٢٠على توزيع ٢٬٢٥٠٬٠٠٠
دينار كأرباح نﻘدية على المساهمين بواقع  ٪١٥من رأس المال للعام .٢٠١٩
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 - ٣٦ - ١٩احتياطي تﻘييم استثمارات
يمثل هذا البند التغير في احتياطي تﻘييم استثمارات  ،بيانه كما يلي :

الرصيد في بداية السنة
صافي التغير خﻼل السنة – قائمة )د(
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١كانــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار
)(٥٨٤٬١٨٦) (١٬١١٩٬٥٤٤
)(٥٣٥٬٣٥٨
)(٧٤٢٬٤٧٣
)(١٬١١٩٬٥٤٤) (١٬٨٦٢٬٠١٧

 - ٢٠اﻷرباح المدورة
إن الﺤركة على هذا البند هي كما يلي :

رصيد بداية السنة
الربح للسنة
)خسائر( بيع موجودات مالية بالﻘيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل
أرباح موزعة
الرصيد في نهاية السنة

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار
٥٬٧٦١٬٩٠٨
٧٬٤٧٦٬٦٤٦
٣٬٥١٧٬٦١٢
٢٬٣٧٥٬٠٤٣
)(١٥٬٦٦٢
)(٢٬٢٥٠٬٠٠٠
٧٬٥٨٦٬٠٢٧

)(٢٬٨٧٤
)(١٬٨٠٠٬٠٠٠
٧٬٤٧٦٬٦٤٦

 -٢١صافي إيرادات الوكاﻻت المﻼحية وإيرادات شﺤن وربط البواخر
يتكون هذا البند مما يلي :

إيرادات شﺤن وربط البواخر
إيرادات الوكاﻻت المﻼحية
)ينزل(  :تكلفة شﺤن وربط البواخر
صافي إيرادات الوكاﻻت المﻼحية وإيرادات
شﺤن وربط البواخر

٢٠٢٠
دينــــــــــار
١٦٬٣٦٤٬٥٠٧
٩٠٢٬٢٤٢
١٧٬٢٦٦٬٧٤٩
)(١٣٬٥٦٦٬٠٤١

٢٠١٩
دينــــــــــار
١٢٬٣٦٤٬٧٢٩
٨٩٧٬٧٦٠
١٣٬٢٦٢٬٤٨٩
)(٩٬٥٩٨٬٩٧٧

٣٬٧٠٠٬٧٠٨

٣٬٦٦٣٬٥١٢

 تمثل معظم اﻻيرادات اعﻼه صافي ايرادات تشغيل بواخر لصالح احد العمﻼء باﻹضافة الىايرادات الوكاﻻت المﻼحية اﻻخرى.
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 - ٣٧ -٢٢إجمالي الربح التشغيلي للفندق قبل المصاريف اﻷخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
٢٠٢٠
اﻹيـــــــــرادات
دينـــــــــــــار
٩٠٤٬٥٥٩
الغرف
٤٠١٬١٥٠
الطعام والشراب
هاتف وفاكس وإنترنت ٦٢٠
١٬١٨٧
نادي صﺤي وغسيل
١٬٣٠٧٬٥١٦

التكاليـــــف
المباشــــرة
دينـــــــــــــار
)(٢٩٨٬٥٩٦
)(٤٦٠٬٤٢٧
)(٤٬٢١٢
)(٦٬٧٦٣
)(٧٦٩٬٩٩٨

 -٢٣المصاريف اﻹدارية والعمومية
يتكون هذا البند مما يلي :
رواتب وأجور وعﻼوات ومكافآت
حصة الشركة في الضمان اﻻجتماعي
إيجارات
بريد وهاتف وفاكس
قرطاسية ومطبوعات
رسوم واشتراكات
مياه وكهرباء وتدفئة
مصاريف التنظيف
ضيافة
مياومات وتكاليف السفر واﻹقامة
صيانة عامة
مصاريف السيارات وآليات
أقساط تأمين
دعاية وإعﻼن
تبرعات
بعثات ودورات ومؤتمرات
بدل تنﻘﻼت أعضاء مجلس اﻹدارة
بدل تنﻘﻼت أعضاء هيئة مديرين – شركات تابعة
مصروف مﺨصص مكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة واللجان
مكافأة أعضاء هيئة مديرين – شركات تابعة
مصاريف قانونية واستشارات وطوابع
مصاريف حماية
مصاريف حاسوب
دراسات تجارية
أتعاب إدارة واشتراكات – فندق هيلتون
مصاريف حكومية
عموﻻت بنكية
أخرى

٢٠١٩
إجمالي الربــــح
التشغيلـــــــــي
دينـــــــــــــار
٦٠٥٬٩٦٣
)(٥٩٬٢٧٧
)(٣٬٥٩٢
)(٥٬٥٧٦
٥٣٧٬٥١٨

٢٠٢٠
دينـــــــــــــــار
١٬١٣٥٬٥٣٧
٩١٬٤٤٥
٤٠٬٧٠٦
٢٥٬٧٢٨
٥٬٠١٩
٥٬١٧٣
٢٤٬٣٢٨
٩٬٥١٧
١٢٬٢٥٤
١٦٬٧٩٤
٤٦٬٦٨٧
٢١٬٨٤٥
٩٣٬٥٢٤
١٬٨٤٣
١٥٨٬٤١٠
١٦٬٦٨٧
٧٨٬٠٠٠
١٨٬٠٠٠
١٧٣٬٨٥٠
٢٢٬٣٢٠
٦٩٬٦٢٤
٢٣٬٤٩٧
٢٬١٦٣
١٢٬٦٨٠
٥١٬٩٢٠
٤٨٬٨٢٠
٢٦٬٨١٨
٧٤٬٢٧٥
٢٬٣٠٧٬٤٦٤
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إجمالي الربــــح
التشغيلـــــــــي
دينـــــــــــــار
٢٬٠٦٦٬٦٢٨
٣٤٦٬٣٧٠
)(٢٬٥٨٢
)(٩٬٣٨٠
٢٬٤٠١٬٠٣٦

٢٠١٩
دينـــــــــــــار
١٬٢٧٦٬٠٤٨
٩٦٬٩٢٧
٣٧٬٧٤٧
٣٧٬٠٠٩
١٥٬٨٩٦
٩٨٬٤٥٣
٤٨٬٥٨٥
١٠٬٤٩٥
٢٩٬٦٢٠
٩٥٬٩٢٨
١٤٬٠٨٥
٣٢٬٨٦٩
٨٧٬٣٦٨
٩٬٥٠٣
٢٧٬٦٩١
١٦٬٤٧٢
٧٨٬٠٢٠
٢٠٬٣٩٨
١٨٧٬٦٧٨
٢٢٬١٢٦
٥٤٬٧٧١
٩٦٬٦٢٥
٣٬٨٣٨
٢٠٬٥١٨
٢٠٥٬٥٣٢
٣٢٬١٧٢
٣٦٬٧٨١
٨١٬٠٥١
٢٬٧٧٤٬٢٠٦

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اردﻧﻴﺔ م.ع.م.
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 - ٢٤حقوق غير المسيطرين

احتياطي

احتياطي
اجباري

رأس المال
المدفوع

ﻧسبة

المساهمة

- ٣٨ -

أرباح
)ﺧساﺋر(

اﺧتياري

%

 ٣١كاﻧون اﻻول

الربح
)الخسارة(

مدورة

دينــــــــــــار

٢٠٢٠

٢٠١٩

مجموع
حقـــــــوق

للسنة

دينـــــــــــار

حصة حقوق

حقوق

الشركاء

دينــــــــــار

حصة حقوق

من الربح
غير المسيطرين

دينـــــــــار

غير المسيطرين
حقوق
)الخسارة( للسنة

دينـــــــــار

غير المسيطرين
من الربح
غير المسيطرين

دينـــــــــــــار

يمثل هذا البند قيمة حقوق غير المسيطرين في صافي حقوق الشركاء للشركات التابعة وتفاصيلها كما يلي :

اســـــــــــــــــــــــم الشركـــــــــــــــــــــــة

)الخسارة( للسنة

دينـــــــــــــــار

٣٠٫٠٠٠

دينــــــــــــار

٩٫٣٤٠

دينـــــــــــــــار

٢٠٥٫٨٩٥

-

دينــــــــــــار

٥٤٥٫٢٣٥

-

شركة المجموعة اﻻردﻧية للوكاﻻت البحرية

١٦٣٫٥٧١

)(٨٫٣١٩٫١٧١

٣٠٫٠٠٠

٣٠

٦١٫٧٦٩

)(١٫٥٨٠٫٠٩٤

١٢٦٫٩٢٠

١٥٠٫٠٠٠

١٦٢٫٤٨٦

٥٫٧٠٠٫٧٣٥

)(٣٠٣٫١١٧

١٥٠٫٠٠٠

٤٤٫٣٥٦

١٫٤٨٢٫١٩١

)(١٫٤٢٥

شركة التجمعات البحرية لﻼستثمار العقاري

)(٤١٠٫٨٢٤

)(١١٧٫٦٢٢

٢٦

١٫٨٩٣٫٠١٦

)(٥٫٨٨١
١٫٦٣٩٫٨٨١

١٥٫٦٠٠٫٠٠٠

)(٦٨٫٨٩٦

)(٧١
)(٣٤٩٫١٢٦

شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية *

)(٥٫٨٥٤
٢٫٠٤٩٫٦٤٨

٥

)(٣٠
)(٢٤٫٥٧٠

٣٠٫٠٠٠

* مملوكة من قبل الشركة التابعة شركة المجموعة اﻻردﻧية للوكاﻻت البحرية .
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٣٩ -٢٥أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر  -بالﺼاﻓﻲ
يتكون هذا البند مما يلﻲ :
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
)خسائر( أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من
١١١٬٤١٤
)(٨١٬٠٧١
خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر
أرباح بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خﻼل
١٤٬٣٣٠
٢٨٬٠٥٧
قائمة اﻻرباح او الخسائر
٧٩٬٧٩٤
٦٩٬٦٨٢
عوائد توزيع
٢٠٥٬٥٣٨
١٦٬٦٦٨
 -٢٦حﺼة الشركة من أرباح اﻻستثمارات ﻓﻲ شركات حليفة
إن تفاصيل هذا البند هﻲ كما يلﻲ :
الشركة العربية ﻹدارة السفن
اﻻكاديمية اﻷردنية للدراسات البحرية
شركة ماسة العقبة
شركة الخطوط البحرية لخدمات الموانئ والتخزين
شركة سميت لمنالكو ليمتد  /اﻷردن
شركة الخطوط الوطنية اﻷردنية لتشغيل السفن

٢٠٢٠
دينـــــــــــار
٦٥٬٧٣٢
٢٣٥٬١٩٩
)(٧٤
)(٧٥
١٬٠٢٦٬٨٠٦
١٠٦٬٣٣٦
١٬٤٣٣٬٩٢٤

٢٠١٩
دينـــــــــــار
١٠٦٬٧٣٦
٢٣٣٬٣٩٧
)(١٬٤٦٢
)(١٬٤٧٣
١٬٢١٣٬١٠٢
١٢٥٬٩٠٧
١٬٦٧٦٬٢٠٧

يتم احتساب إيراد اﻻستثمار ﻓﻲ الشركات الحليفة وﻓقا ً لطريقة حقوق الملكية.

-

 -٢٧إيرادات أخرى
يتكون هذا البند مما يلﻲ :
ﻓروقات عملة
عموﻻت بيع تذاكر
ﻓوائد بنكية دائنة
إيرادات اﻹيجارات – بالﺼاﻓﻲ
ايرادات اخرى– بالﺼاﻓﻲ *
*

٢٠٢٠
دينـــــــــــار
)(١٬٣٥٠
٢٬٠٣٧
١١٠٬٣٦٤
٢١٩٬٨٩٦
١٤٥٬٥٩٧
٤٧٦٬٥٤٤

٢٠١٩
دينـــــــــــار
١٬٠٠٠
١٥٬٠٠٠
٤٨٬٣٩٧
٢٠٦٬٢٦٣
٣٨٧٬٥١٩
٦٥٨٬١٧٩

يتضمن ايرادات اخرى تخص الفندق.
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 - ٤٠ -٢٨حﺼة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمﻲ الشركة
تم احتساب حﺼة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمﻲ الشركة بقسمة الربح للسنة العائد لمساهمﻲ
الشركة علﻰ عدد اﻷسهم خﻼل الفترة المالية وبيانه كما يلﻲ :
 ٣١كانــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار
٣٬٥١٧٬٦١٢
٢٬٣٧٥٬٠٤٣
الربح للسنة – مساهمﻲ الشركة
سهــــــــــــــم
سهــــــــــــــم
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠
عدد اﻷسهم
دينار  /سهـم
دينار  /سهـم
حﺼة السهم من الربح للسنة :
-/٢٣٥
-/١٥٨
أساسﻲ ومخفض
 -٢٩النقد وما ﻓﻲ حكمه
يتكون هذا البند مما يلﻲ:

نقد ﻓﻲ الﺼندوق ولدى البنوك وشيكات
برسم التحﺼيل
ودائع تستحق خﻼل  ٣أشهر

 ٣١كانــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
١٬٩١٢٬٤٧٥
٤٬٨١٩٬٧٤٨
٦٬٧٣٢٬٢٢٣

١٬٩١٦٬٦٨٤
٢٬٩٢٩٬٥٩١
٤٬٨٤٦٬٢٧٥

 -٣٠معامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة
أ  -بلغت إيرادات اﻹيجار من الشركة العربية ﻹدارة السفن )شركة حليفة(  ٢٩٬٦٣٤دينار للسنة المنتهية
ﻓﻲ  ٣١كانون اﻷول  ٣٠٬٠٨٠) ٢٠٢٠دينار للسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١كانون اﻷول .(٢٠١٩
ب  -بلغت تفاصيل رواتب ومناﻓع مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات التابعة
باﻹضاﻓة لراتب وبدﻻت مدير عام الفندق كما يلﻲ :

رواتب ومكاﻓآت ومياومات سفر
بدل تنقﻼت أعضاء مجلس اﻹدارة
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٢٠٢٠
دينــــــــــــار
٥٣٠٬٩٠٥
٩٦٬٠٠٠
٦٢٦٬٩٠٥

٢٠١٩
دينــــــــــــار
٥٦٩٬٨٩٣
١١٢٬١٠٠
٦٨١٬٩٩٣

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

 - ٤١ -٣١اﻻلتزامات المحتملة
 كان علﻰ المجموعة بتاريخ المركز المالﻲ الموحدة التزامات محتملة تتمثل ﻓﻲ كفاﻻت بنكية بقيمة ١٠٠٬٠٠٠دينـــار ،تأميناتهـــا النقدية المدﻓوعة  ١٧٬٥٠٠دينار.
 -٣٢إدارة المخاطر
أ  -إدارة مخاطر راس المال
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها علﻰ اﻻستمرار وتعظيم العائد ﻷصحاب
المﺼالح من خﻼل تحقيق التوزان اﻷمثل بين حقوق الملكية والدين  ،كما انه لم يطرأ أي تغيير
علﻰ سياسة المجموعة منذ العام . ٢٠١٩
هذا وان استراتيجية المجموعة المحاﻓظة علﻰ معدل مقبول للدين منسوبا ً لحقوق الملكية )ويحتسب
بتقسيم مجموع الدين الﻰ مجموع حقوق الملكية( بحيث ﻻ يتجاوز مجموع الدين عن .٪٢٠٠
الجدول التالﻲ يوضح مجموع الدين بالنسبة لحقوق الملكية كما يلﻲ :

مجموع الديون
مجموع حقوق الملكية
نسبة المديونية إلﻰ حقوق الملكية

 ٣١كانــــــــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٥
٢٠٢٠
دينــــــــــــــــار
دينــــــــــــــــار
٩٬٠٠٤٬٦٧١
١٠٬٤٠٧٬٢٤٢
)(٢٧٬١٥٦٬٧٥٠
)(٢٦٬١١٣٬٨٩١
٪٣٣
٪٤٠

ب  -مخاطر السوق
المخاطر السوقية هﻲ عبارة عن الخسائر بالقيمة الناتجة عن التغير ﻓﻲ أسعار السوق كالتغير ﻓﻲ
أسعار الفوائد  ،أسعار الﺼرف اﻷجنبﻲ  ،أسعار أدوات الملكية وبالتالﻲ تغير القيمة العادلة
للتدﻓقات النقدية لﻸدوات المالية داخل وخارج قائمة المركز المالﻲ الموحدة .
مخاطر العمﻼت اﻷجنبية :
تنتج مخاطر العمﻼت عن التغير ﻓﻲ قيمة اﻷداة المالية نتيجة للتغيرات بأسعار صرف العملة
اﻷجنبية.
إن العمليات الرئيسية للمجموعة هﻲ بالدينار اﻷردنﻲ والدوﻻر اﻷمريكﻲ .
ويتعلق خطر العملة بالتغييرات ﻓﻲ أسعار العملة التﻲ تنطبق علﻰ التسديدات بالعمﻼت اﻷجنبية.
وكون الدينار اﻷردنﻲ )العملة الرئيسية للمجموعة( مرتبﻂ بالدوﻻر اﻷمريكﻲ  ،ﻓان إدارة المجموعة
تعتقد بان خطر العملة اﻷجنبية غير مادي .
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 - ٤٢مخاطر أسعار الفوائد :
تنتج مخاطر أسعار الفوائد عن التغير ﻓﻲ قيمة اﻷداة المالية نتيجة للتغيرات بمعدﻻت الفائدة السوقية  ،هذا
ويتم تحديد تحليل الحساسية أدناه وﻓقا للتعرض ﻷسعار الفائدة المتعلقة بالتسهيﻼت المستغلة والودائع
القائمة بتاريخ القوائم المالية الموحدة .كما اعد التحليل علﻰ ﻓرض ان المبلغ بتاريخ القوائم المالية الموحدة
كان قائما طوال العام .يتم استخدام زيادة أو نقص بمقدار نﺼف نقطة مئوية :

التسهيﻼت البنكية القائمة ) -الخسارة(  /الربح
الودائع البنكية  -الربح ) /الخسارة(

الرصيد
دينــــــــار

٪٠ /٥ +
دينــــــــار

 ٪٠ /٥دينــــــــار

٦٬٦٧٩٬٣٦٦

)(٣٣٬٣٩٧

٣٣٬٣٩٧

٤٬٨١٩٬٧٤٨

٢٤٬٠٩٩
)(٩٬٢٩٨

)(٢٤٬٠٩٩
٩٬٢٩٨

ج  -مخاطر السيولة
مخاطر السيولة  ،والتﻲ تعرف أيضا بمخاطر التمويل ،هﻲ المخاطر التﻲ تتمثل بالﺼعوبة التﻲ تواجهها
المجموعة ﻓيما يتعلق بتوﻓير اﻷموال الﻼزمة للوﻓاء باﻻلتزامات وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة
عن طريق الحفاظ علﻰ احتياطات والرقابة المستمرة للتدﻓقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات
الموجودات المالية مع المطلوبات المالية .كما ان جزء من أموال المجموعة مستثمر بأرصدة نقدية لدى
البنوك والموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر وهﻲ جاهزة للوﻓاء
بمتطلبات التمويل قﺼير ومتوسﻂ اﻷجل وإدارة السيولة وتعتقد اﻹدارة أن مخاطر السيولة غير جوهرية.
د  -مخاطر اﻻئتمان
مخاطر اﻻئتمان تتعلق بمخاطر إخفاق الطرف اﻵخر بالوﻓاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر
للمجموعة  .هذا وتتبع المجموعة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانيا باﻹضاﻓة للحﺼول علﻰ
ضمانات كاﻓية حيثما كان ذلك مناسبا ً  ،وذلك من أجل تخفيف خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم
الوﻓاء باﻻلتزامات .
أن موجودات المجموعة المالية والتﻲ تتكون بشكل أساسﻲ من ذمم العمﻼء  ،والموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل
والنقد وما ﻓﻲ حكمه وذمم مدينة أخرى  ،وتتمثل الذمم التجارية ﻓﻲ ديون علﻰ العمﻼء المحليين وبعض
الجهات الحكومية باﻹضاﻓة لعمﻼء خارجيين .ان إدارة المجموعة ترى أن نسبة عدم تحﺼيل الذمم
المدينة أو عدم تحﺼيل جزء منها يكاد يكون ضعيفا جدا  ،كما ويتم المحاﻓظة علﻰ رقابة ائتمانية صارمة
حيث يتم مراقبة مديونية كل عميل علﻰ حدى وبشكل مستمر وتعتقد اﻹدارة بان مخاطر اﻻئتمان غير
جوهرية.
 -٣٣التوزيع الجغراﻓﻲ
إن جميع موجودات ومطلوبات المجموعة كما ﻓﻲ  ٣١كانون اﻷول  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩تقـع داخـل المملكـة
اﻷردنية الهاشمية باستثنـــاء ما يلﻲ :
أ-

الذمم :

ذمم مدينة )دائنة(
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 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
ذمم دائنة
ذمم مدينة
دينــــــــــار
دينــــــــــار
٥٢٦٬٧٥٢
١٥٣٬٥٧٩
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 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
ذمم دائنة
ذمم مدينة
دينــــــــار
دينـــــــــار
١١٠٬٤٦٦
٢٤٣٬٥٧٨

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

- ٤٣ -

ب  -اﻻستثمارات

 ٣١كانــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
استثمارات مالية
دينـــــــــار
دينـــــــــار
١٩٦٬٩٢٧
١٨١٬٩٥٠
٢٣٤٬٣١٧
٢٨٧٬٤٨٢
١١٧٬٤٦٤
٥٤٨٬٧٠٨
٤٦٩٬٤٣٢

شركة كﻼركسون
الشركة العربية اللوجستيه
شركة موانئ دبﻲ

ج  -معلومات عن قطاعات أعمال الشركة
ﻓيما يلﻲ معلومات عن قطاعات أعمال الشركة موزعة حسب اﻷنشطة :
قطاع
الخدمات البحرية
دينـــــــار
اﻻيرادات
التكلفة المباشرة
نتائج أعمال القطاع
مﺼاريف تسويق ودعاية
مﺼاريف تكنولوجيا معلومات
مﺼاريف طاقة وصيانة
المﺼاريف اﻹدارية والعمومية
مﺼروف خسارة ائتمانية متوقعة
مﺼاريف استهﻼك
مﺼاريف تمويل
إيـــــرادات موجـــــودات ماليـــــة
واستثمارات
إيرادات أخرى
الربح )الخسارة( للسنة قبل
الضريبة
مﺼروف ضريبة الدخل
الربح )الخسارة( للسنة

معلومات أخرى:
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

قطاع
الخدمات الفندقية
دينــــــــار

المجمــــــــــــــــــــــــوع
للسنة المنتهية ﻓﻲ  ٣١كانون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينــــــــــار

أخرى
دينــــــــار

١٧٬٢٦٦٬٧٤٩
)(١٣٬٥٦٦٬٠٤١
٣٬٧٠٠٬٧٠٨
)(١٬٧٣٤٬٨٦٠
٢٣٬٨٠٨
)(٧٣٬٤٣٥
-

١٬٣٠٧٬٥١٦
)(٧٦٩٬٩٩٨
٥٣٧٬٥١٨
)(١٣٢٬٧٧١
)(٨٤٬٧١٦
)(٣٦٤٬١٤٤
)(٥٧٢٬٦٠٤
)(٦٣٨٬٥١٠
)(٤٨٤٬١٨٧

-

١٨٬٥٧٤٬٢٦٥
)(١٤٬٣٣٦٬٠٣٩
٤٬٢٣٨٬٢٢٦
)(١٣٢٬٧٧١
)(٨٤٬٧١٦
)(٣٦٤٬١٤٤
)(٢٬٣٠٧٬٤٦٤
٢٣٬٨٠٨
)(٧١١٬٩٤٥
)(٤٨٤٬١٨٧

١٧٫٠٣٠٫٢٣٧
)(١٠٫٩٦٥٫٦٨٩
٦٬٠٦٤٬٥٤٨
)(٢٢٤٫٢٤٢
)(١٠٠٫٧٢٧
)(٥٤٥٫٩٩٨
)(٢٫٧٧٤٫٢٠٦
)(٢٠٦٬٣٣٣
)(٧٦٢٫٣١٧
)(٥١٨٫٠٠٩

٣١٧٬٢٢٣

١٥٩٬٣٢١

١٬٤٨٨٬١٧٦
-

١٬٤٨٨٬١٧٦
٤٧٦٬٥٤٤

٢٫٠٣٨٫٥٥٦
٦٥٨٫١٧٩

٢٬٢٣٣٬٤٤٤
)(١١٥٬٦١٠
٢٬١١٧٬٨٣٤

)(١٬٥٨٠٬٠٩٣
)(١٬٥٨٠٬٠٩٣

١٬٤٨٨٬١٧٦
١٬٤٨٨٬١٧٦

٢٬١٤١٬٥٢٧
)(١١٥٬٦١٠
٢٬٠٢٥٬٩١٧

٣٫٦٢٩٫٤٥١
)(١٣٦٫٤٠٩
٣٫٤٩٣٫٠٤٢

١٥٬٣١٠٬٩٧٨
١٥٬٣١٠٬٩٧٨

٢١٬٢١٠٬١٥٥
٢١٬٢١٠٬١٥٥

-

 ٣١كانــــــــــــــــون اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينــــــــــــار
دينــــــــــــار
٣٦٬١٦١٬٤٢١
٣٦٬٥٢١٬١٣٣
٣٦٬١٦١٬٤٢١
٣٦٬٥٢١٬١٣٣

٧٬٦٣٦٬٦٣٠
٧٬٦٣٦٬٦٣٠

٢٬٧٧٠٬٦١٢
٢٬٧٧٠٬٦١٢

-

١٠٬٤٠٧٬٢٤٢
١٠٬٤٠٧٬٢٤٢
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٩٬٠٠٤٬٦٧١
٩٬٠٠٤٬٦٧١
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١٫٢٣٤٫١٣٢

١٫٣٥٨٫٣٠٨

مستوى القيمة
العادلــــــــة

المستوى اﻻول

المستوى اﻻول
المستوى الثاني

طــــــريقة التقييم
والمدخﻼت المستخدمة

اﻻسعار المعلنة في
اﻻسواق المالية
اﻻسعار المعلنة في
طريق المالية
عناﻻسواق
استخدام
طريقة حقوق الملكية

مدخﻼت هامة
غير ملموسة

ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق
ﻻ ينطبق

العﻼقة بين المدخﻼت الهامة
غير الملموسة والقيمة العادلة

ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق
ﻻ ينطبق

المستوى الثاني

مستوى القيمة العادلة

٢٫٨٤٣٫٠٧٩
٣٦٤٫٨٤٣
٣٫٢٠٧٫٩٢٢
٤٫٥٦٦٫٢٣٠

القيمة العادلة  ٣١كانـــــــون اﻻول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

 - ٤٤ - ٣٤مستويات القيمة العادلة
أ  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل سنة مالية  ،والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية
والمطلوبات المالية )طرق التقييم والمدخﻼت المستخدمة( :

الموجودات المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة اﻻرباح او الخسائر:
أسهم متداولة خﻼل أسواق نشطة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل:
أسهم متداولة خﻼل أسواق نشطة
اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

٢٫١٧٩٫٢٢١
٣٤٨٫٣٤٤
٢٫٥٢٧٫٥٦٥
٣٫٧٦١٫٦٩٧

لم تكن هنالك أي تحويﻼت بين المستوى اﻻول والمستوى الثاني خﻼل العامين  ٢٠٢٠و. ٢٠١٩

 ٣١كانون اﻷول ٢٠٢٠
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
دينــــــــــــــار
دينــــــــــــــار

ب  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وغير المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة للشركة تقارب قيمتها العادلة:

موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة
استثمار عقاري
مجموع الموجودات المالية غير محددة بالقيمة العادلة
١٫٧٤٦٫٧١٢
١٫٧٤٦٫٧١٢

٤٫٣٠٥٫٤٨٠
٤٫٣٠٥٫٤٨٠

١٫١٩٥٫١٦٦
١٫١٩٥٫١٦٦

٣٫٦٩١٫٢٧٠
٣٫٦٩١٫٢٧٠

للبنود المبينة اعﻼه تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني وفقا ً لنماذج تسعير متفق عليها والتي تعكس مخاطر اﻻئتمان لدى اﻻطراف التي يتم التعامل معها.

 - ٣٥أحداث ﻻحقة
اوصى مجلس اﻻدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  ٢٣آذار  ٢٠٢١الهيئة العامة للمساهمين الموافقة على توزيع  ١٫٨٠٠٫٠٠٠دينار كأرباح نقدية على المساهمين بواقع  %١٢من رأس المال.
ان هذه التوصية خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين .

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
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