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مجلس اإلدارة

صبيح طاهر درويش المصري
رئيس مجلس اإلدارة
خالد صبيح طاهر المصري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
احمد سعيد الشريف
عضو | ممثل الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية
أمل رفيق سليمان شبيب
عضو | ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
سامي عيسى عيد سميرات
عضو | ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
( خلفًا للسيد بسام وائل رشدي كنعان اعتبارًا من )2010/02/15

“ في عام  2010حافظت شركة
زارة لالستثمار القابضة على
موقعها الريادي من حيث
حصتها من فنادق وغرف
الخمس نجوم في األردن “

عصام حليم جريس السلفيتي
عضو | ممثل بنك االتحاد
كميل عبد الرحمن إبراهيم سعد الدين
عضو | ممثل شركة المسيرة لالستثمار
كمال غريب عبد الرحيم البكري
عضو | ممثل بنك القاهرة عمان
عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التركي
عضو
ياسين خليل محمد ياسين التلهوني
عضو
يزيد عدنان مصطفى المفتي
عضو
نافذ صالح عودة مصطفى
عضو
محمد أسامة جودت شعشاعة
عضو

لينا مظهر حسن عناب
المدير العام
السادة إرنست و يونغ
مدققو حسابات الشركة
شركة إتقان للمحاماة
المستشار القانوني للشركة | األستاذ وائل قراعين
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التشغيل حاجز  10,2مليون دينار أردني ،مسجلة بذلك أعلى إيرادات شهرية في تاريخ شركتنا.
أما مؤشرات األداء الرئيسية للعام  ،2010فتبين اآلتي:
اإليرادات التشغيلية (مليون دينار)
2010
2009

89.7
76.7

بلغت اإليرادات التشغيلية الموحدة  89,7مليون دينار مقارنة بمبلغ  76,7مليون دينار ،أي
بزيادة بلغت نسبتها  %17مقارنة بالعام .2009

كما بلغ الربح الموحد من العمليات  29,4مليون دينار مقارنة بمبلغ  22.5مليون دينار ،أي
بزيادة بلغت نسبتها  %31مقارنة بالعام  ،2009وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 9
مليون دينار مقارنة مع  7مليون دينار ،أي بزيادة بلغت نسبتها  %28مقارنة بالعام .2009
الربح من العمليات (مليون دينار)

صافي الربح (مليون دينار)
2010
2009

الموجودات (مليون دينار)
2010
2009

279,9
272.6

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الكرام

عائدات قطاع السياحة (مليون دينار)

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
2010
2009

أهال بكم في االجتماع العادي السابع عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة زارة.
100
80
60
40
20
0
2010
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2008
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االيرادات التشغيلية
صافي االيرادات التشغيلية

كان العام  2010متميزا لشركتنا في عدد من المجاالت ،فخالل هذا العام ،حققت شركتكم
أعلى إيرادات من تشغيل الفنادق في تاريخها ،وبنسبة نمو متميزة بلغت  %20مقارنة مع العام
 .2009كما أن إيرادات الفنادق التشغيلية لعام  2010نمت بمعدل  %16مقارنة بتلك المسجلة لعام
 ،2008ذلك العام الذي شهد نسبة نمو  %34مقارنة بالعام الذي سبقه .واألهم من هذا ،يسرني
أن أعلن بأن األرباح الصافية التي حققتها شركتكم لم تلغ الخسائر المتراكمة فحسب ،وإنما
مدورة مع نهاية العام  ،2010حيث يعتبر هذا إنجازًا مهمًا لشركتنا مع دخولنا
حققت رصيد أرباح
ّ
عام  2011بعد عدة سنوات من كفاءة االستثمار وإدارة العمليات.
إن ثقتنا بمرونة إدارة العمليات كانت واضحة خالل عام  2010بتحقيق إيرادات تشغيلية على أساس
شهري فاقت تلك المتحققة خالل العام الماضي وفي شهر تشرين أول من عام  ،2010تعدت إيرادات

10,200,000

االيرادات التشغيلية 2010
االيرادات التشغيلية 2009

6,000,000

كانون تشرين تشرين أيلول
األول الثاني األول

10

آب

تموز

حزيران

أيار

نيسان

آذار

شباط كانون
الثاني

2,423
2,067

9
7

2010
2009

29.4
22.5

بلغ معدل سعر الغرفة المتوفرة  72,0دينار ،أي بزيادة مقدارها  %1مقارنة بالعام .2009
وارتفعت موجودات الشركة إلى  279.9مليون دينار ،أي بزيادة مقدارها  %3مقارنة بالعام .2009

استمر قطاع السياحة في األردن بالتحسن خالل عام  ،2010وذلك بالرغم من تأرجح السياحة
العالمية نتيجة األزمة االقتصادية .ومع ضبابية توقعات السياحة العالمية ،إال أن األردن قد تمكن
من إثبات حقيقة واحدة وهي ثباته كوجهة سياحية مهمة على خارطة السياحة العالمية.
بلغت عائدات قطاع السياحة  2,423مليون دينار في عام  2010مقارنة مع  2,067مليون دينار في
عام  ،2009وبنسبة زيادة قدرها  ،%17وهي أعلى من المعدل العالمي للنمو والمتراوح بين -%5
 %6لعام  .2010كما بلغ عدد سياح المبيت القادمين إلى األردن  4,6مليون سائح وبنسبة زيادة
قدرها  %20مقارنة مع عام  ،2009وهي أعلى من المعدل العالمي والمتراوح بين  %8 - %5لعام 2010
حسب توقعات منظمة السياحة العالمية.

2010

2009

2008

2007

2006

عائدات قطاع السياحة (مليون دينار)

2,423

2,067

2,089

1,638

1,461

الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دينار)

17,486

16,266

15,056

12,057

10,378

النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

%13.9

%12.7

%13.9

%13.6

%14.1

في عام  2010حافظت شركة زارة لالستثمار القابضة على موقعها الريادي من حيث حصتها من
فنادق وغرف الخمس نجوم في األردن ،وكذلك من حيث عدد العاملين بالمقارنة مع إجمالي
عدد العاملين في قطاع الفندقة ،حيث بلغت العمالة في فنادق الخمس نجوم  8,938موظفًا،
منهم حوالي  %28يعملون في الشركات التابعة لشركة زارة لالستثمار في حين أن العمالة في
قطاع السياحة بلغت  42,041للعام  2010منهم حوالي  %6يعملون في الشركات التابعة لشركة
زارة لالستثمار.

3,000,000
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إن توظيف المواهب المحلية وتطوير الموارد البشرية لتمكين المجتمعات المحلية في أماكن
عملنا يبقى من أهم أولوياتنا .وقد سعدنا عندما أصدرت مؤسسة الضمان االجتماعي تقريرًا
حديثًا صنف فندق ومنتجع موفنبيك البحر الميت كأكثر منشأة في األردن توظف األردنيين
في قطاع السياحة .كما ذكرت منشآت أخرى تملكها زارة في هذا التقرير لمساهمتها الكبيرة
في توظيف األردنيين .مما يدل على الدور الذي تلعبه شركتكم في قطاع السياحة بشكل
خاص واالقتصاد بشكل عام كمنشأة رائدة توفر فرص العمل للعمالة المحلية وتنميتها.

“ إن توظيف المواهب المحلية
وتطوير الموارد البشرية
لتمكين المجتمعات المحلية
في أماكن عملنا يبقى من أهم
أولوياتنا“ .

على مدى العام  ،2010تابعنا تطوير وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى تحسين استدامة
وكفاءة عملياتنا ،حيث كانت مشاريع اإلنتاج النظيف ودعم التعليم من أهم المجاالت التي
ركزنا عليها .أتممنا بنجاح عددًا من مشاريع اإلنتاج النظيف التي تهدف إلى تحسين كفاءتنا
التشغيلية وزيادة ربحيتنا ،باإلضافة إلى تحقيق رؤيتنا وهي تحديد المعايير كنموذج يحتذى
به في السياحة الخضراء .إضافة إلى هذا ،في الربع الثاني من عام  ،2010جهزت جميع منشآتنا
لتلقي شهادة الجودة والسالمة  ، ISO 22000مما حول فنادق زارة لالستثمار إلى أولى الفنادق
التي تحصل على هذه الشهادات في األردن .كما حاز كل من فندق وريزيدنس موفنبيك
العقبة ،وفندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة على شهادات المفتاح األخضر المتميزة في
قطاع السياحة.

أما فيما يتعلق بالتعليم ،بدأنا بتطوير خطط ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة العمل
لتطوير مركز تميز للتدريب المهني السياحي في وادي األردن (الغور) .تهدف هذه المبادرة إلى توفير المهارات
التدريبية الضرورية لطالب منطقة الغور بهدف بناء قدراتهم للتوظيف ضمن قطاع السياحة المتنامي على
شواطئ البحر الميت باإلضافة إلى مناطق أخرى في المملكة.

شهد العام  2010إتمام عدد من مشاريع التحديث والتجديد
باإلضافة إلى تطوير المنتجات في عدد من منشآتنا .في فندق
انتركونتيننتال األردن ،افتتح مبنيي أ و ب المميزين بغرفهما
وأجنحتهما االستثنائية والمجددة بالكامل .كما انتهينا من
تجديد وإعادة تصميم صالة رجال االعمال .وشهد نفس الفندق
افتتاح مدخله األمامي الذي يهدف إلى تعزيز األمن والسالمة
في الفندق .وأكمل فندق جراند حياة عمان أيضا إنشاء مبنى
االستقبال المجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا والذي يهدف إلى
التخفيف من االكتظاظ بالتزامن مع ضمان أعلى معايير السالمة
عند عملية الوصول والدخول إلى الفندق.
ومن المشاريع التي افتتحناها عام  2010منتجع زارة الجديد في
فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة .فباإلضافة إلى كونه أول
منتجع قائم بحد ذاته في العقبة ،تم تزويد منتجع زارة بأحدث
تقنيات العالج المبتكرة السائدة في خدمات المنتجعات حول
العالم .إن إضافة منتجع زارة في فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي
العقبة ،ومنتجع زارة في البحر الميت يضعنا في الريادة من حيث
مقدمي خدمات المنتجعات في األردن .أما في البتراء ،فقد انتهينا
أيضا من برنامج التجديد الكامل لجميع الغرف واألجنحة الذي
أطلقناه العام الماضي.
لقد شهدت المؤشرات المالية نموًا إيجابيًا خالل عام  ،2010حيث
بلغت موجودات الشركة  279.9مليون دينار ،أي بزيادة بلغت
نسبتها  %3مقارنة مع عام  ،2009وبلغت حقوق المساهمين 170,5

مليون دينار أي بزيادة بلغت نسبتها  %9مقارنة مع عام  ،2009بينما
بلغت المطلوبات  109,4مليون دينار ،أي بإنخفاض بلغت نسبته %6
مقارنة مع عام .2009
ضمن جهودنا لتعزيز قيمة حقوق المساهمين وتحسين هيكلية
رأس المال ،قمنا بزيادة رأس مال عدد من الشركات التابعة خالل
عام  .2010فقد قمنا بزيادة رأس المال المسجل لشركة زارة لتنمية
الساحل الجنوبي ،مالكة فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة
بمبلغ  9مليون دينار ليصل إلى  24مليون دينار .كما قمنا بزيادة
رأس المال المسجل لشركة الساحل الجنوبي للفنادق والساحل
الجنوبي للتطوير العقاري بمبلغ  1.3مليون دينار و  5.8مليون دينار
أردني ليصل إلى  4.8مليون دينار و  10.05مليون دينار على التوالي.
أما رأس المال المسجل لشركة زارة الزراعية فقمنا بزيادته أيضًا
بمبلغ  50ألف دينار ليصل إلى  100ألف دينار أردني.
بعد مراجعة دقيقة لمحفظة استثماراتنا المتاحة للبيع ،وبهدف
توجيه سيولة شركتنا نحو تمويل استثماراتنا وعملياتنا األساسية،
قمنا بالتخارج من حصتنا البالغة  %10في الشركتين المالكتين
لفندق كمبنسكي عشتار البحر الميت وكمبنسكي العقبة البحر
األحمر ،وساهم هذا إيجابًا بتحسين وضع السيولة والرفع المالي
ومستوى الربحية للشركة.
أما تطلعاتنا للعام  2011فتبقى متفائلة ويقظة بنفس الوقت،
وكلنا أمل وثقة مستمدة من الزخم الذي شهدناه عام .2010
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فمرونة طريقة العمل التي نتبعها وقوة المنتج السياحي في األردن يعطينا الثقة الكاملة في
قدرتنا على التغلب على التحديات عند ظهورها .إال أن الغموض الذي ما زال يكتنف األسواق
االقتصادية والمالية في الداخل والخارج سيدفعنا إلى الحذر في الطريقة التي نخطط بها
استراتيجيا للمضي قدما .وستكون المجاالت الرئيسية التي سنركز عليها خالل  2011مشروع
التجديد والتحديث الشامل للغرف واألجنحة في فندق جراند حياة عمان .وكذلك مشاريع اإلنتاج
النظيف التي أطلقناها عام  .2009إضافة إلى هذا ،سنتابع العمل على عدة مشاريع في جميع
منشآتنا التي تهدف إلى ضمان عملها بطريقة فعالة .والمجال اآلخر الذي يمثل أهمية بالغة
هو مأسسة الدور الذي تلعبه شركتكم في تطوير المجتمعات المحلية في أماكن تواجدها.
كما سنستمر في التأكيد على دورنا القيادي من خالل المشاركة النشطة في القطاعين العام
والخاص في مبادرات تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في األردن.
لم تكن أي من إنجازاتنا خالل عام  2010ممكنة بدون إلتزام كامل فريقنا العامل في جميع
أنحاء األردن ،وعملهم الشاق .وإلى هؤالء السيدات والرجال أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان على
عملهم المتميز.

“ لم تكن أي من إنجازاتنا خالل
عام  2010ممكنة بدون إلتزام
كامل فريقنا العامل في جميع
أنحاء األردن ،وعملهم الشاق.
وإلى هؤالء السيدات والرجال
أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان
على عملهم المتميز“ .

وفي الختام إسمحوا لي بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها أن أشكر ثقتكم
ودعمكم المستمر لنا.

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس اإلدارة
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1 .1المقدمة

 (2.2أ ) أنشطة الشركة الرئيسية:

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة الكرام،
يسر مجلس اإلدارة الترحيب بكم ووضع التقرير السنوي السابع عشر عن أعمال ونشاطات الشركة
بين أيديكم ،باإلضافة إلى البيانات المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في  ،2010/12/31وأهم
التطلعات المستقبلية للعام .2011
شهد االقتصاد األردني نمو بنسبة  %3.5عام  ،2010مقارنة مع نسبة نمو  %2.3لعام  ،2009وبالرغم
من ُبعد القطاع المالي األردني إلى حد ما عن األزمة المالية الدولية ،والعائد إلنفتاح األردن المحدود
على السوق المالي العالمي ،إال أنه تأثر بالبيئة االقتصادية العالمية بشكل عام .وكان األثر السلبي
للتباطؤ االقتصادي العالمي على االقتصاد األردني واضحا من خالل تراجع نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،نظرًا لتأثر بعض القطاعات المعتمدة على التصدير والمرتبطة باألسواق العالمية .و
بالرغم من األجواء الصعبة والمليئة بالتحديات على المستوى المحلي والعالمي ،فقد أستمر قطاع
السياحة في عام  2010في إظهار حيويته من خالل تسجيل نسبة نمو بلغت  %17مقارنة مع عام .2009
فقد بلغت عائدات قطاع السياحة  2,423مليون دينار عام  2010مقارنة مع  2,067مليون دينار لعام ،2009
وهي أعلى من المعدل العالمي الذي تتراوح نسبته ما بين  %6 - %5لعام  .2010كما بلغ عدد سياح
المبيت القادمين إلى األردن  4.6مليون سائح ،بزيادة بلغت نسبتها  %20مقارنة بالعام  ،2009وهي
أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي بلغ  %8 - %5للعام  2010بحسب توقعات منظمة السياحة
العالمية.

رأس المال المدفوع
 /دينار

النشاط الرئيسي

شركة زارة لالستثمار القابضة م.ع.م.
125,000,000

استثمار فندقي وسياحي واستثمارات عامة

المقر

عمان

عدد الموظفين

31

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة  279,9 :مليون دينار

أما فيما يتعلق بأهم المؤشرات اإلحصائية لقطاع الفنادق لعام  2010مقارنة بعام  2009فقد كانت
كالتالي:
عام *2010

عام 2009

نسبة التغير

عدد السياح القادمين (المبيت)

4,557,022

3,788,897

%20,3

الدخل السياحي  /مليون دينار

2,423

2,067

%17,2

معدل إقامة السائح (ليلة)

4,5

4,8

%6,3-

عدد المنشآت الفندقية المصنفة

208

204

%2,0

عدد الغرف الفندقية

17,058

15,854

%7,6

عدد األسرة

32,014

29,884

%7,1

عدد العاملين

42,041

39,896

%5,4

المصدر :وزارة السياحة واآلثار * االرقام كما في 2010/12/31

أما فيما يتعلق بأهم المؤشرات اإلحصائية لفنادق الخمس نجوم في المملكة لعام  2010مقارنة
مع العام الماضي  2009فقد كانت على النحو التالي:
عام 2010

عام 2009

نسبة التغير

عدد الفنادق من فئة الخمس نجوم

28

28

%0

عدد الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم

7,083

7,058

%0

عدد الغرف الفندقية التي تملكها شركة زارة من
فئة الخمس نجوم

2,131

2,131

%0

نسبة الغرف التي تملكها شركة زارة إلى المجموع

%30

%30

%0

المصدر :وزارة السياحة واآلثار

فندق جراند حياة عمان
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منتجع وريزيدنس موفنبيك العقبة

( 2.2ب) الشركات التابعة:
رأس المال
المدفوع  /دينار

النشاط الرئيسي

المقر

نسبة
الملكية %

عدد الموظفين

شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي ذ.م.م
24.000.000

مالكة فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة

العقبة

%75

378

شركة البحر األحمر للفنادق ذ.م.م
17.000.000

مالكة منتجع وريزيدنس موفنبيك العقبة

العقبة

%100

331

شركة عمان لالستثمار السياحي ذ.م.م.
16.500.000

مالكة فندق جراند حياة عمان ،برج حياة ومركز زارة

عمان

%100

435

الشركة الوطنية للفنادق والسياحة ذ.م.م
15.000.000

مالكة فندق ومنتجع موفنبيك البحر الميت

عمان

%100

532

شركة الفنادق والسياحة األردنية م.ع.م.
10.000.000

مالكة فندق انتركونتيننتال األردن

عمان

%51.6

452

شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري ذ.م.م
10.050.000

مالكة مشروع سياحي على الساحل الجنوبي في العقبة
(رأس اليمانية) تملك  528دونم

العقبة

%82

-

شركة الساحل الجنوبي للفنادق ذ.م.م
4.800.000

مالكة مشروع سياحي على الساحل الجنوبي في العقبة
(رأس اليمانية) تملك  94دونم

العقبة

%82

-

شركة فنادق النبطي ذ.م.م
2.800.000

مالكة فندق موفنبيك قلعة النبطي  -البتراء

عمان

%100

95

شركة الواحة الفندقية ذ.م.م
1.600.000

مالكة مشروع سياحي  -البحر الميت تملك  34دونم

عمان

%92.2

-

شركة المشرق للفنادق والسياحة ذ.م.م
500.000

مالكة منتجع موفنبيك البتراء

عمان

%100

198

شركة رم للفنادق والسياحة ذ.م.م
500.000

مالكة مشروع سياحي  -الطيبة  -البتراء تملك  66دونم عمان

%75

-

شركة الحمة المعدنية األردنية م.ع.م.
500.000

مالكة منتجع الحمة األردنية  -المخيبة

عمان

%55.8

3

الشركة األردنية لتجارة المستلزمات الفندقية ذ.م.م
300.000

مالكة محالت هدايا وتحف

عمان

%100

30

شركة زارة الزراعية ذ.م.م
100.000

مالكة مشتل إنتاج اشتال زراعية  -األغوار

مجموع عدد الموظفين

عمان

%54.3

19
2.504

ليس لدى الشركة القابضة أو أي من شركاتها التابعة أي فروع داخل المملكة أو خارجها
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(3.3أ) أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه تعريفية عنهم:

22

تاريخ تعيين
الممثل

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

تاريخ
التخرج

الخبرات العملية

العضوية

االسم

المنصب

تاريخ
العضوية

بكالوريوس هندسة
كيمائية

1963

رجل أعمال

x xنائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي

صبيح طاهر درويش المصري

رئيس
المجلس

1999

1937/12/2

1989

رجل أعمال

x xشركة الفنادق والسياحة األردنية
x xرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان
x xرئيس مجلس إدارة شركة الحمة المعدنية األردنية

خالد صبيح طاهر المصري

نائب
الرئيس

1994

1966/2/19

ماجستير إدارة أعمال

استاذ
جامعة قار يونس ليبيا

الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية
احمد سعيد الشريف

عضو

2000

2004/3/17

1945/6/7

دكتوراه في االقتصاد

1979

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
أمل رفيق سليمان شبيب

عضو

2000

2007/10/1

1961/10/18

بكالوريوس هندسة
مدنية

1983

مديرة التخطيط والتطوير
مجموعة نقل

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
سامي عيسى عيد سميرات

عضو

2000

2010/02/15

1971/04/13

ماجستير إدارة أعمال

2004

نائب الرئيس
مجموعة االتصاالت االردنية
المدير التنفيذي
شركة اورانج

بنك االتحاد
عصام حليم جريس السلفيتي

عضو

1994

1994/7/28

1944/5/23

بكالوريوس اقتصاد

1967

مدير عام
بنك االتحاد

x xرئيس مجلس إدارة بنك االتحاد
x xرئيس مجلس إدارة شركة االتحاد لتطوير األراضي
x xرئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية
x xشركة مصانع االتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

شركة المسيرة لالستثمار
كميل عبد الرحمن إبراهيم سعد الدين

عضو

1994

2004/2/14

1951/7/26

دبلوم عالي في الهندسة
المدنية إنكلترا

1975

المدير التنفيذي
الشركة العربية للتموين
والتجارة (أسترا) السعودية

x xشركة األردن لتطوير المشاريع السياحية
x xرئيس مجلس إدارة شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية
x xشركة النقليات السياحية األردنية (جت)

بنك القاهرة عمان
كمال غريب عبد الرحيم البكري

عضو

1994

2007/6/15

1969/6/7

بكالوريوس حقوق

1991

مدير عام
بنك القاهرة عمان

x xشركة النقليات السياحية األردنية (جت)
x xشركة التأمين األردنية

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التركي

عضو

2000

1931/11/12

بكالوريوس إدارة أعمال

1955

رجل أعمال

ياسين خليل «محمد ياسين» التلهوني

عضو

2000

1973/5/8

بكالوريوس اقتصاد

1994

رجل أعمال

x xنائب رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية
x xشركة الحمة المعدنية األردنية
x xشركة الكهرباء األردنية
x xبنك القاهرة عمان

يزيد عدنان مصطفى المفتي

عضو

2000

1953/3/27

بكالوريوس إدارة أعمال

1976

رجل أعمال

x xبنك القاهرة عمان
x xشركة الشرق األوسط للتأمين
x xشركة فلسطين للتنمية واالستثمار

نافذ صالح عودة مصطفى

عضو

2003

1934/12/12

رجل أعمال

x xشركة الفنادق والسياحة األردنية

محمد أسامة جودت شعشاعة

عضو

2008

1942/6/1

رجل أعمال

x xشركة التأمين األردنية

دبلوم عالي في االقتصاد
الدولي

1967
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(3.3ب) أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية ونبذة تعريفية عنهم:

لينا مظهر حسن عناب
المنصب

تاريخ التعيين

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

تاريخ التخرج

المدير العام

2002/5/1

1966/11/29

ماجستير العالقات الدولية

1990

الخبرات العملية
x xعملت في عدة مناصب في شركات عالمية في الواليات المتحدة األمريكية والشرق األوسط.
x xعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة.
x xعضو في المجلس الوطني للسياحة.
x xعضو هيئة مديرين في الشركة األردنية للتعليم الفندقي والسياحي.
x xنائب رئيس مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
x xعضو في المجلس االقتصادي واالجتماعي.
x xعضو مجلس إدارة في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
x xعضو مجلس إدارة في معهد عمان.

أحمد إبراهيم محمد جمجوم
المنصب

تاريخ التعيين

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

تاريخ التخرج

المدير المالي
التنفيذي

2008/11/01

1964/11/16

ماجستير نظم محاسبة
وتدقيق CPA

1991

الخبرات العملية
x xشغل عدة مناصب استشارية ومالية في العديد من المؤسسات الرائدة المحلية واإلقليمية .
x xعضو مجلس إدارة في شركة الحمة المعدنية االردنية.
x xعضو مجلس إدارة في شركة فلسطين لالستثمار السياحي.

هيثم «محمد نزيه» نور الدين الحنبلي
المنصب
المدير المالي

تاريخ التعيين

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

تاريخ التخرج

2007/1/7

1969/7/31

بكالوريوس محاسبة CPA

1996

الخبرات العملية
x xشغل مناصب مالية وتدقيق لدى العديد من المؤسسات الرائدة المحلية واإلقليمية.
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5.5الوضع التنافسي للشركة:
تُعد شركة زارة لالستثمار القابضة أكبر شركة مالكة للفنادق من فئة الخمس نجوم في األردن،
حيث تملك الشركة سبعة فنادق من فئة الخمسة نجوم ذات المواقع اإلستراتيجية في عمان ،والبحر
الميت ،والبتراء ،والعقبة .ويصل مجموع الغرف فيها إلى  2,131غرفة .تتمتع زارة بمنصب قيادي كأحد
أهم شركات االستثمار في المملكة في قطاع السياحة ،مع نسبة  %34من دخل فنادق الخمسة
نجوم في المملكة .ويظهر هذا الموقع الريادي من خالل رأس المال المدفوع و/أو القيمة الدفترية
الصافية لممتلكاتها ومعداتها التي تصل إلى  125مليون دينار  /سهم  222,8مليون دينار أردني
على التوالي كما في  2010/12/31وهي زيادة مقدارها  %4,2مقارنة مع عام .2009
تدار جميع فنادق الشركة من خالل شركات إدارة دولية معروفة ،وتشمل مجموعة فنادق
ِّ
ويمكن هذا االرتباط مع المشغلين
إنتركونتيننتال ،حياة الدولية ،وفنادق ومنتجعات موفنبيك.
المهنيين فنادق زارة من المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة

4.4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع
عام :2009
االسم

عدد األسهم كما النسبة %
في 2010/12/31

عدد األسهم كما النسبة %
في 2009/12/31

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

18,516,245

%14,8

18.516.245

%14.8

الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية

16,282,943

%13,0

16.282.943

%13,0

شركة المسيرة لالستثمار

15,295,011

%12,2

15.295.011

%12.2

الشركة العربية للتموين والتجارة

9,173,628

%7,3

9.173.628

%7.3

بنك القاهرة عمان

8,325,070

%6,6

8.325.070

%6.6

محمد بن عبد الرحمن بن حمد آل الشيخ

6,000,000

%4,8

6,000,000

%4,8

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن
التركي

6,000,000

%4,8

6,000,000

%4,8

خالل العام  ،2010حافظت جميع منشآت زارة على موقعها القيادي في السوق .حقق فندق ومنتجع
موفنبيك البحر الميت أعلى إيرادات في المملكة ،بلغت  20,9مليون دينار أردني ،في حين حقق فندق
انتركونتيننتال األردن ثاني أعلى إيرادات في عمان ،وحافظ فندق جراند حياة عمان على موقعه بين
ثالث منشآت رئيسية في عمان فيما يتعلق باألرباح التشغيلية اإلجمالية .في البتراء احتل منتجع
موفنبيك البتراء المرتبة األعلى من حيث اإليرادات ،ومعدل سعر الغرفة ،واألرباح التشغيلية اإلجمالية،
ونسبة اإلشغال .أما فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة فحقق أعلى إيرادات في العقبة بالرغم
من كونه في عامه األول من التشغيل ،في حين حقق منتجع وريزيدنس موفنبيك العقبة أعلى أرباح
تشغيلية إجمالية ونسبة إشغال في العقبة.

6.6درجة االعتماد على موردين
محددين أو عمالء رئيسين محليًا أو
خارجيا:
ال يوجد إعتماد على موردين محددين أو
عمالء رئيسين محليًا أو خارجيًا يشكلون %10
فأكثر من إجمالي المشتريات و /أو المبيعات.

7.7الحماية الحكومية أو االمتيازات
التي تتمتع بها الشركة:
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع
بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب
القوانين واألنظمة أو غيرها.

 8.8القرارات الصادرة عن الحكومة أو
المنظمات الدولية أو غيرها التي لها
اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها
أو قدرتها التنافسية:
لقد استفادت جميع فنادق الشركة من اإلعفاءات
المنصوص عليها في قانوني تشجيع االستثمار
والمناطق التنموية الخاصة ،وعم ً
ال بأحكام هذين
القانونين فإن هذه الفنادق تمنح إعفاءات ضريبية
وجمركية إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب
على مشترياتها من األثاث والمفروشات واللوازم
لغايات التحديث والتجديد.

فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة
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(9.9ب) عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:

 (9.9أ) الهيكل التنظيمي للشركة:

دكتوراه

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية عامة

إجمالي عدد الموظفين

شركة زارة لالستثمار القابضة م.ع.م.
-

مجلس اإلدارة

3

-

19

3

6

31

الشركات التابعة
دكتوراه

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية عامة

إجمالي عدد الموظفين

شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي ذ.م.م.
-

اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق

-

-

128

106

144

378

شركة البحر األحمر للفنادق ذ.م.م.
-

-

-

65

88

178

331

شركة عمان لالستثمار السياحي ذ.م.م.
1

-

-

69

84

281

435

الشركة الوطنية للفنادق والسياحة ذ.م.م.
3

-

-

69

56

404

532

شركة الفنادق والسياحة األردنية م.ع.م.

المدير العام

2

-

-

73

102

275

452

شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري ذ.م.م.
-

-

-

-

-

-

-

شركة الساحل الجنوبي للفنادق ذ.م.م.
-

-

-

-

-

-

-

شركة فنادق النبطي ذ.م.م.

المدير المالي التنفيذي

-

الشركات التابعة

-

-

9

13

73

95

شركة الواحة الفندقية ذ.م.م.
-

-

-

-

-

-

-

شركة المشرق للفنادق والسياحة ذ.م.م.
-

1

19

27

-

151

198

شركة رم للفنادق والسياحة ذ.م.م.
-

-

-

-

-

-

-

شركة الحمة المعدنية األردنية م.ع.م.
الدائرة المالية

دائرة أنظمة
المعلومات

دائرة الموارد
البشرية

دائرة الشؤون
اإلدارية

الدائرة
الهندسية

دائرة االتصال
المؤسسي

-

الشركة األردنية لتجارة المستلزمات الفندقية ذ.م.م.
-

-

-

10

4

16

30

شركة زارة الزراعية ذ.م.م.
-

المجموع

28

-

-

-

3

3

-

-

-

19

19
2،504

29
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1111اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل عام :2010

(9.9ج) برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

مدرج أدناه أهم إنجازات الشركة للعام :2010
الوصف

عدد الموظفين

برنامج االستدامة

808

التدريب البيئي

294

مكافحة الحرائق

285

إدارة المخاطر

230

تدريب على توفير الراحة للضيوف

234

إدارة المخاطر الكيميائية

184

لغة انجليزية

182

االستفادة القصوى من األداء

152

برنامج تمويل متقدم

116

اإلسعاف األولي

106

دروس في القيادة االدارية

105

قواعد السلوك وأخالقيات العمل

102

الجودة وخدمة العمالء

76

المسؤولية تجاه األمن والحماية

70

التدريب على التقديم

55

3 .3شركة المشرق للفنادق والسياحة ،مالكة منتجع موفنبيك البتراء:

آيزو 22000

37

إدارة الوقت

36

منع إصابات العمل

32

مهارات االتصال

30

التميز في إدارة األداء

29

 .أاالنتهاء من تجديد وتحديث شامل للغرف و المرافق العامة
.باالنتهاء من تحديث المطعم الرئيسي في الفندق.
 .جاالنتهاء من تأثيث وتصميم تراس السطح.
 .داالنتهاء من تحديث صالة رجال األعمال.
 .هالحصول على شهادة الجودة والسالمة .ISO 22000

سد الفجوة التحفيزية

19

المحافظة على الطاقة

19

مايكروسوفت

17

كيفية إجراء االجتماعات

14

تدريب أثناء الوظيفة

10

خدمة الغرف

10

معالجة المياه

10

قانون ضريبة الدخل

10

مهارات إدارية مهمة

9

مهارات التقديم المهنية

3

إدارة الطاقة

2

المعايير الدولية للتقارير المالية

2

الخطابة العامة

1

المجموع

3,289

1 .1شركة الفنادق والسياحة األردنية ،مالكة فندق انتركونتيننتال األردن:
 .أافتتاح وتشغيل مبنيي أ و ب المجددين بالكامل ،واللذين يضمان 173غرفة وجناح.
.بافتتاح وتشغيل صالة رجال األعمال المعاد تصميمها وتجديدها بالكامل.
 .جافتتاح وتشغيل مدخل الفندق الخارجي .ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعزز مكانة
الفندق من حيث تحسين إجراءات األمن واألمان باإلضافة إلى إبراز الطابع المميز للمدخل
والذي يسهل عملية الدخول إلى الفندق.
 .دالحصول على شهادة الجودة والسالمة .ISO 22000

2 .2شركة عمان لالستثمار السياحي ،مالكة فندق جراند حياة عمان:
 .أافتتاح وتشغيل مبنى االستقبال والذي يوفر للضيوف مناطق ترحيب مميزة باإلضافة
إلى تسهيل عملية الدخول إلى الفندق .كما أن هذا البناء طور بأحدث التصاميم التي
تهدف إلى زيادة إجراءات األمن واالمان وتخفيف التأخير الذي تتسبب به منطقة األمن
بشكل روتيني في معظم فنادق األردن.
.بالحصول على شهادة الجودة والسالمة .ISO 22000

4 .4شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي ،مالكة فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة:
 .أاالفتتاح الرسمي لمنتجع زارة البالغة مساحته  1،200مترًا مربعًا والمجهز بأحدث المعدات،
خالل شهر حزيران  .2010ويحتوي منتجع زارة على  11غرفة متنوعة للعالج باإلضافة إلى غرف
ساونا وبركة جاكوزي باإلضافة إلى عدة مرافق خاصة بالمنتجعات .و ُيشكل هذا االفتتاح
تأسيس أكبر منتجع في العقبة وجنوب األردن.
.بتركيب نظام تسخين شمسي جديد يهدف إلى االستبدال الجزئي الستعمال الكهرباء و
وقود الديزل.
 .جزيادة رأس المال المسجل بمبلغ  9مليون دينار ،ليصل إلى  24مليون دينار.
 .دالحصول على شهادة الجودة والسالمة .ISO 22000
 .هالحصول على شهادة المفتاح األخضر.
5 .5شركة زارة لالستثمار القابضة:
 .أاستمرت الشركة في تطوير واستخدام أنظمة المعلومات الخاصة بها .ويتم حاليا
دمج نماذج الذكاء والتحليل العملية مع نظام تخطيط موارد الشركة بهدف تحسين
منهجية العمل والرقابة من خالل توفير أفضل التقارير المالية والتشغيلية.

1010المخاطر التي تتعرض لها الشركة:
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض لها الشركة خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير مادي
عليها.
30
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1212األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال
تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:
ال يوجد أي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن
نشاط الشركة الرئيسي.

الوصف

الرقم

%2010

%2009

1

العائد على االستثمار

3,36

2,67

2

العائد على حقوق المساهمين

5,51

4,64

3

العائد على رأس المال المدفوع

7,52

5,81

4

العائد على اإليرادات التشغيلية

10,48

9,48

2010

2009

2008

2007

2006

5

صافي الربح قبل الضرائب إلى اإليرادات التشغيلية

11,95

11,18

األرباح (الخسائر) المحققة

9,008,142

7,024,635

9,844,760

4,669,869

()462,449

6

نسبة الملكية

60,92

57,51

األرباح الموزعة

-

-

-

-

-

7

حقوق المساهمين إلى القروض

184,83

166,86

صافي حقوق مساهمي الشركة

149,726,283

139,966,939

131,673,954

119,666,590

109,517,280

8

القروض إلى مجموع الموجودات

32,96

34,47

أسعار األوراق المالية  /دينار

1,14

1,40

1,75

2,05

2,00

9

الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين

130,71

136,39

10

معدل المديونية

11,13

10,54

11

المطلوبات إلى مجموع الموجودات

39,08

42,49

12

المطلوبات إلى حقوق المساهمين

64,16

73,87

13

المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين

18,27

18,33

14

القروض طويلة األجل إلى حقوق المساهمين

45,74

54,75

15

اإليرادات التشغيلية إلى حقوق المساهمين

52,61

48,93

16

اإليرادات التشغيلية إلى مجموع الموجودات

32,05

28,14

17

نسبة التداول

104,57

85,61

1313السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر واألرباح الموزعة وصافي حقوق
مساهمي الشركة وأسعار األوراق المالية لألعوام :2010 -2006

فندق ومنتجع موفنبيك البحر الميت
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1414تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:

فندق انتركونتيننتال األردن
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وفيما يلي أهم المؤشرات حول أداء فنادق الشركة لعام  2010مقارنة بمثيالتها لعام :2009
عدد
الغرف

الفندق

(*)

برج حياة  -الشقق
المفروشة

(**)
المجموع

نسبة اإلشغال %

معدل أجرة الغرفة
 /دينار

اإليرادات التشغيلية  /دينار

2010

2009

2010

2009

2010

2009

450

66

70

126

115

18,484,409

14.953.302

316

63

61

124

131

16,547,340

17.213.238

90

70

76

133

132

1,695,439

1.833.604

362

68

61

127

122

20,851,125

18.354.818

332

59

57

89

100

8,999,867

9.451.366

183

68

63

118

111

9,307,544

8.209.651

92

59

49

83

74

2,604,212

1.891.206

306

57

25

90

90

10,031,567

1.759.605

2.131

63

60

113

112

88,521,503

73.666.790

* تم تشغيل المبنيين (أ) و (ب) بمجموع  173غرفة في شهر تشرين األول .2010
** يمثل أول سنة تشغيلية كاملة حيث تم افتتاح الفندق في .2009/08/12
.1

.2
.3
.4

.5

34

1تشير قائمة المركز المالي الموحدة لشركة زارة لالستثمار إلى أن مجموع الموجودات كما في
 2010/12/31قد بلغ  279,856,071دينار وذلك مقارنة مع  272,568,960دينار كما في  2009/12/31أي
بارتفاع بلغت نسبته .%2,67
2بلغ صافي حقوق مساهمي الشركة كما في  2010/12/31ما مجموعه  149,726,283دينار مقارنة
مع  139,966,939دينار كما في  2009/12/31أي بارتفاع بلغت نسبته .%6,97
3كما تشير قائمة الدخل الموحدة إلى أن مجموع اإليرادات التشغيلية لعام  2010قد بلغ 89,687,120
دينار مقارنة مع  76,698,399دينار لعام  2009أي بارتفاع بلغت نسبته .%16,93
4أما فيما يتعلق بمجموع المصاريف الموحدة لعام  2010والتي تمثل االستهالكات وصافي
المصاريف التمويلية والمصاريف اإلدارية فقد بلغت  21,487,615دينار مقارنة مع  17,095,350دينار
لعام  ،2009أي بارتفاع بلغت نسبته .%25,69
5في ضوء ما جاء أعاله ،فإن صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لعام  2010قد بلغ 9,008,142
دينار مقارنة مع  7,024,635دينار لعام  2009أي بارتفاع بلغت نسبته .%28,24

“ فمرونة طريقة العمل التي
نتبعها وقوة المنتج السياحي
في األردن يعطينا الثقة الكاملة
في قدرتنا على التغلب على
التحديات عند ظهورها“ .

تقرير مجلس اإلدارة

فندق جراند حياة عمان

1515التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة لعام :2011
.1

1سنقوم بتحسين ربحيتنا وكفاءتنا التشغيلية من خالل االستمرار في تطوير وتطبيق
مشاريع اإلنتاج النظيف .مثل التحول من استعمال وقود الديزل إلى الغاز المسال الذي
يحترق بطريقة نظيفة ،وتركيب أنظمة التسخين الشمسي الجديدة لتستبدل بشكل جزئي
استعمال الكهرباء ووقود الديزل ،وتحسين إدارة الموارد المائية عن طريق إدخال انظمة
صديقة للبيئة.

.2

2سنقوم بتحسين إجراءات ضبط النفقات من خالل تطبيق أدوات تحليل ومراقبة ذكية لألعمال،
مصممة بحسب أفضل الممارسات في القطاع.

.3

3سنقوم بتجديد وتحديث غرف وأجنحة فندق جراند حياة عمان.

.4

4سنعزز ونضمن مأسسة أفضل للنشاطات والبرامج المجتمعية التي تهدف إلى تنشيط
وتمكين مواطني المجتمعات التي نعمل بها.

.5

5سنستمر في السعي الحثيث للتعاون مع شركات استثمار محلية ،وإقليمية ودولية لتأسيس
مشاريع مشتركة في األردن.

1616مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن
خدمات أخرى تلقاها المدقق و  /أو مستحقة له:

36

الشركة

مقدار األتعاب  /دينار

شركة زارة لالستثمار القابضة م.ع.م.

12,528

شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي ذ.م.م.

10,500

شركة البحر األحمر للفنادق ذ.م.م.

13,300

شركة عمان لالستثمار السياحي ذ.م.م.

15,550

الشركة الوطنية للفنادق والسياحة ذ.م.م.

13,150

شركة الفنادق والسياحة األردنية م.ع.م

17,000

شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري ذ.م.م.

1,800

شركة الساحل الجنوبي للفنادق ذ.م.م.

1,800

شركة فنادق النبطي ذ.م.م.

6,800

شركة الواحة الفندقية ذ.م.م.

2,088

شركة المشرق للفنادق والسياحة ذ.م.م.

11,750

شركة رم للفنادق والسياحة ذ.م.م.

2,088

شركة الحمة المعدنية األردنية م.ع.م

4,500

الشركة األردنية لتجارة المستلزمات الفندقية ذ.م.م.

2,250

شركة زارة الزراعية ذ.م.م.

1,800

المجموع

116,904
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 (1717أ ) عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

38

األسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في
2010/12/31

عدد األسهم كما في
2009/12/31

الشركات المسيطر عليها من قبل
أي منهم

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
2010/12/31

2009/12/31

صبيح طاهر درويش المصري

رئيس المجلس

األردنية

1,705,000

1,705,000

xxالشركة العربية للتموين والتجارة
xxشركة استرا لالستثمار
xxشركة المسيرة لالستثمار

9,173,628
10,000
15,295,011

9,173,628
10,000
15,295,011

خالد صبيح طاهر المصري

نائب الرئيس

األردنية

1,730,000

1,730,000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية
يمثلها احمد سعيد الشريف

عضو

الليبية

16,282,943
ــ

16,282,943
ــ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
يمثلها أمل رفيق سليمان شبيب

عضو

األردنية

18.516,245
ــ

18.516,245
ــ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
يمثلها سامي عيسى عيد سميرات

عضو

األردنية

18,516,245
ــ

18.516,245
ــ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

بنك االتحاد
يمثله عصام حليم جريس السلفيتي

عضو

األردنية

90,250
ـــ

90,250
ـــ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

شركة المسيرة لالستثمار
يمثلها كميل عبد الرحمن إبراهيم سعد الدين

عضو

األردنية

15,295,011
ــ

15,295,011
ــ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

بنك القاهرة عمان
يمثله كمال غريب عبد الرحيم البكري

عضو

األردنية

8,325,070
ــ

8,325,070
ــ

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التركي

عضو

السعودية

6,000,000

6,000,000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ياسين خليل محمد ياسين التلهوني

عضو

األردنية

4,141,188

4,141,188

x xالشركة الوطنية لإلنماء والتموين
x xشركة المشرق لالستثمارات

200,000
1,462,500

200,000
1,462,500

يزيد عدنان مصطفى المفتي

عضو

األردنية

25,000

25,000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

نافذ صالح عودة مصطفى

عضو

السعودية

500,000

500,000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

محمد أسامة جودت شعشاعة

عضو

األردنية

10,850

10,850

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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(1717ب) عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

الجنسية

المنصب

عدد األسهم
كما في

عدد األسهم
كما في

2010/12/31

2009/12/31

الشركات المسيطر
عليها من قبل أي
منهم

(1818أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

عدد األسهم المملوكة في
الشركات المسيطر عليها من
قبل أي منهم
2010/12/31

2009/12/31

لينا مظهر حسن عناب
أردنية

المدير العام

-

-

ال يوجد

-

-

أحمد إبراهيم محمد جمجوم
المدير المالي التنفيذي

أردنية

-

-

ال يوجد

-

-

هيثم «محمد نزيه» نور الدين الحنبلي
المدير المالي

أردنية

-

-

ال يوجد

-

-

( 1717ج) عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة
العليا التنفيذية:

الصلة

الجنسية

عدد األسهم
كما في

عدد األسهم
كما في

2010/12/31

2009/12/31

الشركات المسيطر
عليها من قبل أي
منهم

عدد األسهم المملوكة في
الشركات المسيطر عليها من
قبل أي منهم
2010/12/31

2009/12/31

أقارب صبيح طاهر المصري
نجوى محمد عبد الرحمن ماضي
زوجة

أردنية

1,730,000

1,730,000

ال يوجد

-

-

أقارب نافذ عودة مصطفى
ماري بنت عيسى بن إلياس اللوصي
زوجة
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سعودية

500,000

500,000

ال يوجد

-

-

اسم العضو

بدل التنقالت

بدل حضور
الجلسات

اإلقامة

اإلجمالي/
دينار

صبيح طاهر درويش المصري
رئيس المجلس

6,000

-

-

6,000

خالد صبيح طاهر المصري
نائب الرئيس

6,000

-

-

6,000

أحمد سعيد الشريف
عضو

-

15,038

2,089

17,127

أمل رفيق سليمان شبيب
عضو

6,000

-

-

6,000

بسام وائل رشدي كنعان ( لغاية )2010/02/15
عضو

500

-

-

500

سامي عيسى عيد سميرات ( اعتبارًا من )2010/02/15
عضو

5,500

-

-

5,500

عصام حليم جريس السلفيتي
عضو

6,000

-

-

6,000

كميل عبد الرحمن إبراهيم سعد الدين
عضو

6,000

-

-

6,000

كمال غريب عبد الرحيم البكري
عضو

6,000

-

-

6,000

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التركي
عضو

-

-

4,525

4,525

ياسين خليل محمد ياسين التلهوني
عضو

6,000

-

-

6,000

يزيد عدنان مصطفى المفتي
عضو

6,000

-

-

6,000

نافذ صالح عودة مصطفى
عضو

6,000

-

-

6,000

محمد أسامة جودت شعشاعة
عضو

6,000

-

-

6,000

المجموع

66,000

15,038

6,614

87,652
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(1818ب) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

الرواتب

المنصب

بدل التنقالت

المكافآت

أخرى

اإلجمالي  /دينار

لينا مظهر حسن عناب
100,800

المدير العام

-

30,000

-

130,800

أحمد إبراهيم محمد جمجوم
المدير المالي التنفيذي

66,000

3,000

18,500

600

88,100

هيثم «محمد نزيه» نور الدين الحنبلي
46,740

المدير المالي

1,260

2,400

-

50,400

1919التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:
اسم الجهة المتبرع لها

المبلغ  /دينار

الجمعية األردنية للعون الطبي الفلسطيني

1,200

حكمت السالمة المرورية

8,118

وزارة العمل

12,000

طرود الخير  -رمضان

3,000

أخرى

1,719

المجموع

26,037

(2121أ) مساهمة الشركة في حماية البيئة:
طبقت زارة لالستثمار بنجاح خطة شاملة بمبلغ  1,4مليون دينار أردني غطت مشاريع متعددة
كبيرة الحجم تهدف إلى تطبيق أحدث الوسائل الدولية لحماية البيئة في جميع فنادقنا في األردن.
كما طبقنا عددًا من البرامج الصديقة للبيئة على نطاق أصغر ،مثل إعادة تدوير الورق واستعمال
المصابيح الموفرة للطاقة في عدد من منشآتنا.

بناء على الدراسة البيئية المعمقة التي تمت لجميع فنادقنا ،أطلقنا مشاريع اإلنتاج النظيف التالية
والتي أدت إلى:
.1

1المحافظة على مصادر المياه بحوالي  50,000متر مكعب.

.2

2التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة مع تقليل سنوي النبعاثات ثاني أوكسيد الكربون يتوقع
أن يصل إلى  3,700طن.

.3

3االستعمال الناجح لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خالل التحول الجزئي إلى الطاقة
الشمسية في عدد من منشآتنا.

.4

4االستبدال الجزئي الستعمال وقود الديزل بأنظمة الغاز المسال النظيف لغايات تسخين مياه
البرك.

.5

5الحصول على شهادات الجودة والسالمة  ISO 22000لجميع فنادقنا.

.6

6وضع المعايير لقطاع سياحي وفندقي أخضر وصديق للبيئة ،وهو احد القطاعات االساسية
في دعم اقتصاد االردن.

(2121ب) مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
تلعب الشركة دورا أساسيا في المجتمعات المحلية في أماكن تواجدها .ومن أهم مساهمات
الشركة خلق فرص عمل للسكان من المجتمعات المحلية .باإلضافة إلى التوظيف ،توفر الفنادق
مرافق للطالب من المدارس المحيطة والتي تبحث عن فرص تدريب في قطاع السياحة .في العام ،2010
وفرت فنادقنا أكثر من  100فرصة تدريب عملي لطالب القطاع السياحي في دوائر الطعام والشراب،
والتدبير المنزلي ،والمطبخ .وتعمل زارة اآلن على تأسيس مركز تميز للتدريب الفندقي ،يهدف إلى
خدمة مواطني وادي األردن.
كما أن الشركة تبحث باستمرار عن فرص تمكنها ،من خالل خبرتها في نقل المعرفة من المساهمة
في مساعدة وتمويل بناء قدرات لمراكز التدريب الفندقي المختارة بعناية.

وتبرعت الفنادق بمبلغ  14,200دينار لجمعيات خيرية متعددة كما تم جمع مبلغ  83,449دينار من
زبائنها وتوريدها لصالح مؤسسة الحسين للسرطان.

 2020العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع
الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء
المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:
ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة
أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو
أقاربهم.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة زارة لالستثمار
المساهمة العامة المحدودة  -شركة قابضة («الشركة») وشركاتها
التابعة (ويشار إليهم معًا «بالمجموعة») والتي تتكون من قائمة
المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2010وقائمة الدخل
الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في
حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية
والمعلومات اإليضاحية األخرى.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة
وتوفر أساسا إلبداء الرأي.

الـــرأي
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة ،من كافة
النواحي الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في  31كانون األول
 2010وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة
إلى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة
خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ.

تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة
اصولية ،وإن القوائم المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة
متفقة معها ونوصي المصادقة عليها.

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة
استنادا إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية
للتدقيق ،وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك
المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد
معقول بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة
للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة .إن اختيار
تلك اإلجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك
تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء
الناتجة عن االحتيال أو الخطأ .عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر
يأخذ في االعتبار نظام الرقابة الداخلي للمجموعة ذي الصلة بإعداد
وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم
إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى
فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة .يتضمن التدقيق كذلك
تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات
المحاسبية التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إلى تقييم العرض العام
للقوائم المالية الموحدة.

إرنسـت ويونــغ /األردن
بشـر إبراهيـم بكـر
ترخيص رقم  592فئة ( أ )
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 20آذار 2011
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شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2010
الموجـودات
موجودات غير متداولة

إيضاح

شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة الدخـل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2010
2010

2010
دينــــار

2009
دينــــار

اإليرادات التشغيلية

120ر687ر89

399ر698ر76

النفقات التشغيلية

(313ر015ر)59

(387ر003ر)52

807ر671ر30

012ر695ر24

2009

دينــــار

دينــــار

ممتلكات ومعدات

4

800ر502ر193

623ر228ر185

استثمارات عقارية

5

875ر667ر6

052ر859ر6

إيضاحات

مشاريع تحت التنفيذ

6

028ر669ر22

739ر719ر21

صافي اإليرادات التشغيلية

موجودات مالية متوفرة للبيع

7

390ر372ر23

994ر680ر31

537ر072ر1
630ر284ر247

537ر486ر2
945ر974ر247

إيرادات أخرى

دفعات على حساب استثمارات

موجودات متداولة
مخزون

8

258ر048ر2

115ر141ر2

ذمم مدينة

9

740ر354ر9

659ر001ر7

أرصدة مدينة أخرى

10

933ر191ر11

940ر362ر8

النقد وما في حكمه

11

510ر976ر9

301ر088ر7

مجموع الموجودات

382ر499ر1

073ر351ر1

840ر729

-

مصروفات إدارية

19

(036ر515ر)3

(950ر555ر)3

خسائر تدني قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

7

-

(520ر25

صافي مصروفات التمويل

20

(579ر830ر) 6

(698ر618ر) 5

استهالكات

4و5

(000ر142ر)11

(702ر920ر) 7

مخصصات

21

(933ر522

أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

441ر571ر32
071ر856ر279

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

518ر719ر10

758ر573ر8

(041ر322ر)1

(322ر305ر)1

477ر397ر9

436ر268ر7

حق ملكية حملة أسهم الشركة األم

23

000ر000ر125

000ر000ر125

احتياطي إجباري

12

660ر657ر3

747ر747ر2

احتياطي اختياري

12

496ر689

496ر689

حقوق الجهات غير المسيطرة

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

7

431ر495ر19

229ر744ر18

أرباح مدورة (خسائر متراكمة)

698ر883

(533ر214ر) 7

مجموع حقوق الملكية – مساهمي الشركة األم

285ر726ر149

939ر966ر139

316ر751ر20

018ر793ر16

601ر477ر170

957ر759ر156

)

(705ر312

)

ويعود إلى:
مساهمي الشركة األم

مجموع حقوق الملكية

(752ر38

015ر594ر24

ربح السنة

22

)

960ر568ر272

ضريبة الدخل

12

)

)

رسوم مختلفة

حقوق الملكية

حقوق الجهات غير المسيطرة

18

(963ر170

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال المدفوع

17

144ر008ر9
22

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

24

635ر024ر7

333ر389

801ر243

477ر397ر9

436ر268ر7

فلس  /دينــار

فلس  /دينــار

0/072

0/056

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل

13

075ر969ر77

400ر832ر85

مطلوبات ضريبية مؤجلة

23

969ر259

615ر249ر1

044ر229ر78

015ر082ر87

شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة الدخـل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2010

مطلوبات متداولة

إيضاح

أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل سنة

13

325ر425ر12

بنوك دائنة

14

716ر838ر1

842ر309ر1

787ر719ر7

204ر595ر8

أرصدة دائنة أخرى

15

535ر426ر7

330ر806ر9

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات
المالية المتوفرة للبيع

مخصصات

16

201ر598

795ر173ر1

مجموع الدخل الشامل للسنة

مخصص ضريبة الدخل

23

ذمم دائنة

862ر140ر1

675ر034ر1

ويعود إلى:

426ر149ر31

988ر726ر28

مجموع المطلوبات

470ر378ر109

003ر809ر115

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

071ر856ر279

960ر568ر272
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142ر807ر6

ربح السنة
7

2010
دينــــار

2009
دينــــار

477ر397ر9

436ر268ر7

202ر751

350ر268ر1

679ر148ر10

786ر536ر8

مساهمي الشركة األم

346ر759ر9

985ر292ر8

حقوق الجهات غير المسيطرة

333ر389

801ر243

679ر148ر10

786ر536ر8
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القوائم المالية الموحدة

التقرير السنوي 2010

شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2010

حق ملكية حملة أســــــــــــ
رأس المال
المدفوع

التغير المتراكم في القيمة العادلـة
للموجودات المالية المتوفرة للبيع

المجمــوع

حقوق الجهات
غير المسيطرة

مجموع حقوق
الملكيـــة

دينــــار

دينــــار

دينــــار

(533ر214ر)7

939ر966ر139

018ر793ر16

957ر759ر156

346ر759ر9

333ر389

679ر148ر10

-

965ر568ر3

أرباح مدورة
(خســـائـــر متراكمــة)

إجباري

اختياري

دينـــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2010

000ر000ر125

747ر747ر2

496ر689

229ر744ر18

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

202ر751

144ر008ر9

المحول إلى االحتياطيات

-

913ر909

-

-

(913ر)909

-

التغير في حقوق الجهات غير المسيطرة

-

-

-

-

-

-

965ر568ر3

الرصيد كما في  31كانون األول 2010

000ر000ر125

660ر657ر3

496ر689

431ر495ر19

698ر883

285ر726ر149

316ر751ر20

601ر477ر170

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2009

000ر000ر125

948ر030ر2

496ر689

879ر475ر17

(369ر522ر)13

954ر673ر131

166ر118ر14

120ر792ر145

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

350ر268ر1

635ر024ر7

985ر292ر8

801ر243

786ر536ر8

المحول إلى االحتياطيات

-

799ر716

-

-

(799ر716

-

-

-

التغير في حقوق الجهات غير المسيطرة

-

-

-

-

-

-

051ر431ر2

051ر431ر2

الرصيد كما في  31كانون األول 2009

000ر000ر125

747ر747ر2

496ر689

229ر744ر18

(533ر214ر)7

939ر966ر139

018ر793ر16

957ر759ر156
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احتيـــــاطيــــــات

ــــــــهم الشركة األم

دينــــار

دينــــار

)
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القوائم المالية الموحدة

التقرير السنوي 2010

شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2010
إيضــاح

شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2010
2009
دينــــار

2010
دينــــار

إيضــاح

األنشطة التشغيلة
ربح السنة قبل ضريبة الدخل

2010
دينــــار

2009
دينــــار

األنشطة التمويلية
758ر573ر8

518ر719ر10

قروض مدفوعة

(142ر807ر) 6

(285ر464ر)22

المتحصل من القروض

000ر562ر4

400ر936ر24

702ر920ر7

التغير في حقوق الجهات غير المسيطرة نتيجة زيادة رأسمال الشركات التابعة

965ر568ر3

051ر431ر2

(195ر) 336

فوائد مدينة مدفوعة

(921ر240ر) 7

(730ر985ر) 5

)

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

(098ر917ر) 5

(564ر082ر) 1

003ر930ر5

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

335ر359ر2

(777ر654ر) 9

(305ر) 311

النقد وما في حكمه في بداية السنة

459ر778ر5

236ر433ر15

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

794ر137ر8

459ر778ر5

تعديالت على:
استهالكات

000ر142ر11

توزيعات أرباح

(418ر36

)

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

(886ر66

)

فوائد مدينة

886ر890ر6

فوائد دائنة

(307ر60

مخصص مشاريع تحت التنفيذ

035ر350

-

مخصصات انتفت الحاجة إليها

(240ر) 440

-

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

518ر347

662ر1

أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

(840ر) 729

-

خسائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع

-

520ر25

(297ر42

)

11

تغيرات رأس المال العامل:
مخزون

857ر92

(569ر26

ذمم مدينة

(599ر700ر) 2

888ر572

أرصدة مدينة أخرى

737ر469

(593ر) 153

ذمم دائنة

(417ر875

أرصدة دائنة أخرى

(795ر379ر) 2

)

)

648ر229

)

282ر925ر1
-

مخصصات

(354ر135

ضريبة دخل مدفوعة

(854ر215ر) 1

(338ر239ر) 1

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

841ر371ر21

166ر070ر23

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

(625ر064ر) 2

(331ر995ر)1

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

011ر55

703ر104

دفعات على حساب شراء اراضي

(730ر298ر) 3

(000ر000ر)3

)

(582ر)13

شراء استثمارات عقارية

(999ر3

مشاريع تحت التنفيذ

(790ر093ر) 18

شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

-

(700ر1

المتحصل من بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

000ر000ر11

-

دفعات على حساب استثمارات

(000ر786

توزيعات أرباح مقبوضة

418ر36

195ر336

فوائد دائنة مقبوضة

307ر60

305ر 311

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

(408ر095ر) 13

(379ر642ر)31
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)

(432ر597ر)26

(537ر786

)
)
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القوائم المالية الموحدة | إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2010

التقرير السنوي 2010

شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  31كانون األول 2010

•االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار الذي تم االحتفاظ به.
•االعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة.
•إعادة تصنيف حصة الشركة األم في البنود التي تم االعتراف بها
سابقًا في قائمة الدخل الشامل الموحدة أو األرباح المدورة وفقًا
لما هو مناسب.
تم اإلفصاح عن الشركات التابعة ونسبة المساهمة فيها في إيضاح
رقم .28

3-2

1 .1معلومات عامة
تأسست شركة زارة لالستثمار المساهمة العامة المحدودة  -شركة قابضة (“الشركة”) بتاريخ  10أيار  1994ويبلغ رأسمال الشركة 000ر000ر 125دينار
موزع على 000ر000ر 125سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.
ومن غاياتها إدارة الشركات التابعة لها (ويشار إليهم معًا “بالمجموعة”) والمشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وكذلك استثمار
أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية وتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها .تمتلك الشركة من خالل شركاتها
التابعة العديد من الفنادق والمنتجعات المنتشرة في المملكة األردنية الهاشمية (عمان والبحر الميت والبتراء والحمة والعقبة).
تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ  20آذار  ،2011وتتطلب هذه القوائم المالية
الموحدة موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

أهم السياسات المحاسبية

ممتلكات ومعدات
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك
المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيم .تمثل الكلفة
تكلفة استبدال الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع
تحت التنفيذ طويلة األجل إذا استوفت شروط االعتراف بها .يتم
اثبات مصروفات الصيانة واإلصالح في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إستهالك الممتلكات والمعدات (بإستثناء األراضي) باستخدام
طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع باستخدام
النسب التالية:

2 .2السياسات المحاسبية

%

 1-2أسس اإلعداد

مباني وإنشاءات

2

أعمال كهربائية وميكانيكية

15

آالت ومعدات

15

أثاث ومفروشات

15

أجهزة الحاسب اآللي

20

سيارات

15

أخرى

20 - 2

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير التقارير
المالية الدولية كما تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة
الدولية.

في الشركة األم فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم المالية
للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في
الشركة األم.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية
باستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر بالقيمة
العادلة بتاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.

يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات غير المتحققة
والمصروفات غير المتحققة واألرباح بالكامل فيما بين شركات
المجموعة.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي
يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

حقوق الجهات غير المسيطرة تمثل ذلك الجزء غير المملوك من
قبل الشركة األم من حقوق الملكية في الشركات التابعة .يتم
تسجيل الخسائر التي تعود إلى حقوق الجهات غير المسيطرة حتى
وإن كان رصيدها سالبًا.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات
والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها
إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة
الدخل الموحدة.

يتم تسجيل التغير في نسبة ملكية الشركة التابعة والتي ال
تؤدي لفقدان السيطرة كحركة في حقوق الملكية .في حال فقدان
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،فتقوم الشركة األم بما
يلي:

يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة
مالية للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع
االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات وتعدل بأثر حالي
ومستقبلي.

2-2

مبدأ توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة والشركات
التابعة لها كما في  31كانون األول  .2010يتم توحيد الشركات
التابعة بالكامل من تاريخ التملك وهو تاريخ حصول المجموعة
على السيطرة ويستمر توحيد الشركات التابعة حتى تاريخ فقدان
السيطرة .وتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على
التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك
للحصول على منافع من أنشطتها .يتم إعداد القوائم المالية
للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم وباستخدام
نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم .إذا كانت
الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة
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•استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات للشركة
التابعة.
•استبعاد أي قيمة دفترية للجهات غير المسيطرة.
•استبعاد حساب فروقات ترجمة العملة المتراكم الموجود في
حقوق الملكية.
•االعتراف بالقيمة العادلة لما تم استالمه.

يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عند عدم وجود
منافع اقتصادية مستقبلية منها ويتم إدراج أية أرباح أو خسائر
استبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

يحتفظ بها للحصول على إيجارات أو لحين زيادة قيمتها وال تشتمل
على األراضي والمباني المستخدمة في انتاج البضائع والخدمات
وأنشطة الشركة االعتيادية أو ألغراض إدارية.
تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم
وأي مخصص مقابل التدني في القيمة ويتم استهالك االستثمارات
العقارية (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة
القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها وبنسب سنوية
تتراوح ما بين  ٪2إلى .٪20
مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات
والمعدات والمصروفات المباشرة .وال يتم استهالك المشاريع تحت
التنفيذ إال حين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة
لالستخدام.
التدني في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة بتقييم وجود أية
مؤشرات على انخفاض قيمة الموجودات .وفي حال وجود مثل
تلك المؤشرات أو عند القيام بفحص التدني السنوي للموجودات،
تقوم المجموعة بتقدير القيمة الممكن إستردادها .تمثل القيمة
الممكن إستردادها للموجودات ،القيمة العادلة لكل أصل /وحدة
توليد النقد بعد تنزيل مصروفات البيع أو القيمة المستخدمة،
أيهما أعلى ويتم احتسابها لكل أصل على حدة ،ما لم يكن لألصل
وحدة توليد نقد منفصلة عن تلك الموجودات .في حال زيادة القيمة
الدفترية عن القيمة الممكن إستردادها يتم تنزيل قيمة الموجودات
لكل وحدة توليد نقد إلى القيمة الممكن إستردادها .والحتساب
القيمة المستخدمة فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة
إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة
والذي يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المتعلقة بتلك الموجودات .وعند احتساب القيمة العادلة
مطروحا منها مصروفات البيع ،يتم األخذ باالعتبار عمليات السوق
الحديثة ،ان وجدت ،وفي حالة عدم وجود مثل هذه العمليات ،يتم
استخدام وسائل تقييم مناسبة .ويتم تسجيل خسائر التدني في
قائمة الدخل الموحدة.
يتم تقييم الموجودات بتاريخ القوائم المالية الموحدة فيما اذا كان
هناك أية مؤشرات تدل على أن انخفاض القيمة الذي تم االعتراف
به سابقا لم يعد موجودا أو قد انخفضت قيمته ،وتقوم المجموعة
بتقييم القيمة الممكن إستردادها لألصل أو وحدة توليد النقد.
ويتم إسترجاع خسارة التدني التي تم االعتراف بها سابقا فقط في
حالة وجود تغير في الفرضيات التي تم استخدامها الحتساب القيمة
الممكن إستردادها لذلك االصل من التاريخ الذي تم االعتراف بخسارة
التدني سابقا .ان عكس االنخفاض مقيد بحيث ان القيمة الدفترية
لالصل ال تتجاوز قيمته الممكن إستردادها أو تتجاوز القيمة الدفترية
التي تم احتسابها مطروحا منه االستهالك ،في حال لم يتم االعتراف
بأية خسائر تدني في القيمة في السنوات السابقة .ويتم إسترجاع
خسائر التدني في قائمة الدخل الموحدة.

استثمارات عقارية

موجودات مالية متوفرة للبيع

تمثل االستثمارات العقارية استثمارات في األراضي واألبنية التي

يتم تسجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع مبدئيا بالتكلفة
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والتي تمثل القيمة العادلة مضافًا إليها مصروفات االقتناء عند
الشراء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في
القيمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية .وفي حال
بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم
تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة
بما في ذلك المبالغ المقيدة سابقًا في حقوق الملكية والتي تخص
هذه الموجودات ،وال يمكن استرجاع خسائر التدني في أسهم
الشركات.
تتضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع استثمارات األسهم.
استثمارات األسهم المصنفة باعتبارها متوفرة للبيع هي تلك
االستثمارات التي لم يتم تصنيفها لغرض المتاجرة أو المخصصة
بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.
تقاس الموجودات المالية المتوفرة للبيع الحقا بالقيمة العادلة
مع االعتراف باألرباح أو الخسائر غير المحققة كدخل شامل آخر في
التغير المتراكم للقيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
حتى يتم استبعاد تلك االستثمارات ،وعندئذ يتم االعتراف بالربح أو
الخسارة المتراكمة في قائمة الدخل الموحدة ،أو عندما يكون هناك
تدني في قيمتها ،وفى هذه الحالة يتم االعتراف بالربح أو الخسارة
المتراكمة في قائمة الدخل الموحدة وتستبعد من التغير المتراكم
في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع.
تقوم المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة بتقييم وجود أي
دليل موضوعي على تدني قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
بشكل انفرادي أو جماعي.
في حالة تصنيف استثمارات األسهم كموجودات مالية متوفرة للبيع
فان اي انخفاض مهم أو طويل األمد يمثل دليال موضوعيا على
تدني القيمة العادلة لالستثمارات عن التكلفة« ،مهم» تقاس مقابل
التكلفة األصلية لالستثمارات و«طويل األمد» تقاس مقابل فترة
انخفاض القيمة العادلة عن التكلفة األصلية .في حالة وجود دليل
على تدني القيمة ،فانه يتم احتساب الخسائر المتراكمة  -بالفرق
بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية مطروحا منها أي خسارة
تدني في القيمة تم االعتراف بها مسبقا لتلك االستثمارات في
قائمة الدخل الموحدة  -يتم استبعادها من الدخل الشامل اآلخر
واألعتراف بها كخسارة تدني في القيمة في قائمة الدخل الموحدة .ال
يتم إسترجاع تدني القيمة في استثمارات االسهم في قائمة الدخل
الموحدة ،وفي حالة زيادة القيمة العادلة بعد االعتراف في تدني
القيمة يتم االعتراف بها كدخل شامل آخر.
القيمة العادلة
إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية الموحدة في أسواق نشطة
تمثل القيمة العادلة للموجودات المالية التي لها أسعار سوقية،
بدون تنزيل أية مصروفات مصاحبة لها.
بالنسبة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشطة تقدر
القيمة العادلة لها باستخدام وسائل تقييم مناسبة .وهذه الوسائل
قد تتضمن استخدام العمليات التي تمت حديثا بالسوق ،أو الرجوع
إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة لها بشكل جوهري ،أو
تحليل التدفق النقدي المخصوم أو أي وسائل أخرى للتقييم.
وفي حال عدم القدرة على قياس القيمة الحالية للموجودات المالية،
يتم تسجيلها بالتكلفة مطروحا منها أي مخصص للتدني.
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الغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم الغاء االعتراف بالموجودات المالية من السجالت (أو اذا أمكن
جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية
مشابهة) في الحاالت اآلتية:
•انتهاء الحق في استالم أية تدفقات نقدية من تلك
الموجودات المالية.
•قيام المجموعة بتحويل حقوقها بإستالم تدفقات نقدية
من الموجودات المالية أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل
بدون تأخير إلى طرف ثالث من خالل ادراجها ضمن اتفاقيات:
وسواء (أ) حولت المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر
والمنافع الخاصة بتلك الموجودات أو (ب) أن المجموعة لم تحول
أو تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك
الموجودات إال أنها حولت حقها في السيطرة عليه.
إذا قامت المجموعة بتحويل حقها باستالم التدفقات النقدية من
الموجودات أو اندرجت ضمن اتفاقيات ولم تقم بتحويل أو باالحتفاظ
بشكل جوهري بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة بتلك الموجودات
المالية ولم تحول سيطرتها عليها ،يتم االعتراف باألصل إلى المدى
الذي تستمر عالقة المجموعة به .في تلك الحالة تقوم المجموعة
باالعتراف أيضا بالمطلوبات المرتبطة بها .وتقاس المطلوبات
المرتبطة بها والموجودات المحولة على أساس يعكس الحقوق
وااللتزامات التي احتفظت المجموعة بها.
ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على الموجودات
المحولة بالقيمة الدفترية للموجودات المالية وأكبر مبلغ يمكن
مطالبة المجموعة بسداده ،أيهما اقل.
مقاصة األدوات المالية
ال يمكن إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية مع إظهار
صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة إال في حالة وجود
حق يكفله القانون لمقاصة المبالغ المعترف بها مع توافر النية إلى
التسوية بالصافي أو تحقق وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
مخزون

انخفاض القيمة لكل أصل مالي ذو أهمية بشكل انفرادي أو جماعي.
في حالة عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل
انفرادي ،سواء كان ذو اهمية أم ال ،فإنه يتم إدراج ذلك األصل في
الموجودات المالية التي لها نفس خصائص االئتمان يتم تقييمها
بشكل جماعي لتدني القيمة .أما الموجودات التي تم تقييمها
بشكل انفرادي النخفاض القيمة وتم االعتراف في انخفاض القيمة
لها فانها ال تدخل في تقييم انخفاض القيمة بشكل جماعي .إذا
كان هناك دليل موضوعي على حدوث خسائر انخفاض القيمة ،يتم
احتساب مبلغ الخسارة بالفرق بين قيمة األصل الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة له (ويستثنى منه
خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم تتحقق بعد).
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام مخصص التدني
حيث تسجل الخسارة في قائمة الدخل الموحدة .وفي حالة الزيادة أو
النقص في مبلغ المخصص بسبب حصول حدث معين بعد االعتراف
بخسارة التدني فيتم زيادة أو تخفيض خسارة التدني التي تم
االعتراف فيها سابقا وذلك بتعديل مخصص التدني .وفي حالة تم
تحصيل ديون تم شطبها ،يتم تسجيلها كايرادت أخرى في قائمة
الدخل الموحدة.

يتم إثبات الذمم الدائنة للمبالغ المستحقة السداد للبضائع
والخدمات المستلمة ضمن النشاط الطبيعي للشركة سواء تمت أو
لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.
يتم إثبات الذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا
بالتكلفة المطفأة وذلك باستخدام طريقة معدل سعر الفائدة
الفعلي.

يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع
ألجل باستحقاقات ال تتجاوز ثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير
في القيمة.

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي
(قانوني أو حكمي) نتيجة لحدث سابق ويكون من المحتمل حدوث
تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام مع إمكانية وضع
تقدير يمكن االعتماد عليه لقيمة االلتزام .وفي حين تتوقع المجموعة
استرداد بعض أو جميع المخصصات – على سبيل المثال في إطار
عقد تأمين – يتم االعتراف باالسترداد كاصل منفصل فقط عندما
يكون االسترداد مؤكدًا .ويظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص
في قائمة الدخل الموحدة بالصافي بعد خصم االسترداد.

قروض

ضريبة الدخل

بعد االعتراف األولي ،تقاس القروض المحملة بالفوائد والسلف
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي .ويتم
االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند سداد
المطلوبات ،وهكذا خالل عملية حساب اإلطفاء ألسلوب معدل
الفائدة الفعلي.

تمثل مصروفات الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب
المؤجلة.

لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن النقد وما في حكمه
يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل
والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة
البنوك الدائنة.

إن صافي القيمة المتوقع تحقيقها هي سعر البيع المتوقع في
الظروف االعتيادية مطروحًا منه تكاليف البيع.

الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

يتم االعتراف بالذمم المدينة مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قباسها
الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
مطروحا منها مخصص تدني القيمة.

ذمم دائنة ومستحقات

النقد وما في حكمه

يتم تسعير المخزون بسعر الكلفة باستخدام طريقة المتوسط
المرجح وصافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما اقل.

تمثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضائع
المباعة أو الخدمات المقدمة ضمن نشاط الطبيعي.

تكاليف االقتراض المباشرة المتعلقة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل
والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاهزًا لالستخدام
المستهدف او للبيع ،تتم رسملتها كجزء من تكاليف ذلك األصل.
إن تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصروفات في الفترة التي تكبدت
فيها .تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي
تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض.

مخصصات

تحسب التكلفة المطفأة باعتبار أي خصم أو عالوة اقتناء والرسوم
والتكاليف وهي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتدرج
مصروفات التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

الذمم المدينة

تكاليف االقتراض

يتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الغاء االلتزام أو
استبداله .وعندما يتم استبدال أحد المطلوبات المالية بآخر من
نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو أن شروط المطلوبات
القائمة تم تغييرها جوهريا يعامل ذلك التعديل أو االستبدال
باعتباره الغاء للمطلوبات األصلية واالعتراف بالمطلوبات الجديدة
ويعترف بالفرق في القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة.

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للعامين المنتهيين في 31
كانون األول  2010و  2009وفقا لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ()28
لسنة  2009وقانون ضريبة الدخل رقم ( )57لسنة  1985وتعديالته
الالحقة.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها
نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات
في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح
الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام
طريقة المطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة وتحتسب
الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند
تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم
المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية
االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا أو كليا.

تقوم المجموعة أوال بتقييم وجود أي دليل موضوعي يدل على
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تحقق اإليرادات
يتم تحقق اإليرادات عند تقديم الخدمة وإصدار الفاتورة للعمالء.
يتم إثبات توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات
العامة للشركات المستثمر بها.
يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.
اإليجار التشغيلي
المجموعة كمستأجر :يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي
كمصروف إيجارات في قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط
المتساوي على فترة عقد اإليجار.
المجموعة كمؤجر :يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي من
اإلستثمارات العقارية كإيراد ايجارات في قائمة الدخل الموحدة حسب
طريقة القسط الثابت على فترة عقد اإليجار ويتم إظهارها ضمن بند
اإليرادات األخرى.

التقرير السنوي 2010

حقوق الملكية التي يتم تسويتها نقدًا الممنوحة من قبل الشركة
األم أو إحدى شركاتها التابعة.
لم ينتج عن هذا التعديل أثر على المركز المالي أو األداء المالي
للمجموعة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم  3اندماج األعمال (معدل)
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  27القوائم المالية الموحدة
والمنفصلة (معدل)
إن معيار التقارير المالية الدولي رقم  ( 3معدل) تضمن عددًا من
التعديالت التي تؤثر على السياسة المحاسبية لعمليات اندماج
األعمال .تؤثر التعديالت على تقييم حقوق غير المسيطرين ،والمعالجة
المحاسبية للتكاليف المباشرة المتعلقة باندماج األعمال ،واالعتراف
المبدئي والمعالجة المحاسبية الندماج االعمال الذي يتم إتمامه على
مراحل واالعتراف المبدئي والمعالجة المحاسبية للتعديالت على
كلفة االندماج المشروطة بأحداث مستقبلية .وبالتالي تؤثر هذه
التعديالت على مبلغ الشهرة المعترف به ونتائج األعمال خالل الفترة
التي تمت فيها عملية االندماج والفترات الالحقة.

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة
بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت ،كما يتم تحويل
أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية بأسعار
الصرف السائدة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 27معدل) عدم زيادة الشهرة
أو اإلعتراف بربح أو خسارة نتيجة تغير نسبة الملكية في شركة
تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم تسجيل األثر
في حقوق الملكية .باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المعيار المعدل قام
بتغيير المعالجة المحاسبية المتعلقة بالخسائر المتحققة من قبل
الشركة التابعة والمعالجة المحاسبية المتعلقة بفقدان السيطرة
على الشركة التابعة.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في
قائمة الدخل الموحدة.

معيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية االعتراف والقياس
 -بنود التحوط المؤهلة

العمالت األجنبية

الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتـم تسجيل المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة
وإنما يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احتمال دفعها مستبعد.
ال يتم تسـجيل الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة
وإنما يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احتمال قبضها ممكنًا.

3.3أهم التقديرات والفرضيات

يسمح هذا التعديل للمنشأة بتحديد جزء من التغير في القيمة
العادلة أو التنوع في التدفق النقدي لألداة المالية كبند متحوط
له .ويشمل ذلك تحديد بند التضخم أو جزء منه في حاالت معينة
كمخاطر متحوط لها.

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ
الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصروفات والمخصصات
وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن
أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة
من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك
المخصصات.
التقديرات والفرضيلت في القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو االتي:
x

x

x

xيتم تكوين مخصص لقاء الذمم المدينة اعتمادا على أسس
وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير المخصص
الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير
المالية.
xيتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل
وفقا لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب
واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص
الضريبة الالزم.
xتقوم إدارة المجموعة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات
والمعدات بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية
اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار
اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم احتساب خسارة التدني
كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.

x

x

 xيتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد المجموعة اعتمادا
على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة األم والشركات
التابعة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها
في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.
xتقوم إدارة المجموعة بمراجعة دورية للموجودات المالية التي
تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم تسجيل هذا
التدني كخسارة في قائمة الدخل الموحدة.

لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أثر على المركز المالي أو األداء
المالي للمجموعة ،حيث إنه لم يتم الدخول في مثل أدوات التحوط
هذه.
تفسير رقم  17الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية
الدولية – توزيعات الموجودات غير النقدية على المالك.

4-2

التغيرات في السياسات المحاسبية واإليضاحات

لم ينتج عن تطبيق هذا التفسير أثر على المركز المالي أو األداء
المالي للمجموعة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات
المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة باستثناء أن
المجموعة قامت بتطبيق التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير
معايير التقارير المالية الدولية والتعديالت على معايير المحاسبة
ابتداء من أول كانون الثاني :2010
الدولية التالية
ً
معيار التقارير المالية الدولي رقم  2الدفع على أساس األسهم
(معدل)
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديل على معيار
التقارير المالية الدولي رقم  2لتوضيح المعالجة المحاسبية ألدوات
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4 .4ممتلكات ومعدات

2010

أراضــي

مباني وإنشــاءات

دينــــار

دينــــار

أعمال كهربائية
وميكانيكية
دينــــار

آالت ومعدات

أثاث ومفروشات

أجهزة الحاسب اآللي

سيــارات

أخرى

المجمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2010

572ر434ر34

814ر607ر142

168ر982ر51

932ر579ر25

358ر791ر33

262ر140ر5

472ر237ر1

917ر538ر2

495ر312ر297

إضافات

558ر67

956ر76

976ر256

004ر629

169ر595

485ر279

112ر147

365ر12

625ر064ر2

المحول من مشاريع تحت التنفيذ

-

083ر082ر6

993ر879ر3

204ر301ر2

239ر512ر4

046ر314

936ر104

-

501ر194ر17

استبعادات

-

-

(000ر)50

-

-

-

(195ر) 101

-

(195ر) 151

853ر766ر148

137ر069ر56

140ر510ر28

766ر898ر38

793ر733ر5

325ر388ر1

282ر551ر2

426ر420ر316

الرصيد كما في  31كانون األول 2010

130ر502ر34

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2010

-

580ر263ر25

532ر037ر39

658ر562ر20

268ر205ر21

828ر636ر3

922ر778

084ر599ر1

872ر083ر112

إضافات

-

040ر277ر3

277ر673ر2

385ر311ر1

906ر915ر2

746ر573

426ر130

044ر65

824ر946ر10

استبعادات

-

-

(875ر)11

-

-

-

(195ر) 101

-

(070ر113

الرصيد كما في  31كانون األول 2010

-

620ر540ر28

934ر698ر41

043ر874ر21

174ر121ر24

574ر210ر4

153ر808

128ر664ر1

626ر917ر122

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون االول 2010

130ر502ر34

233ر226ر120

203ر370ر14

097ر636ر6

592ر777ر14

219ر523ر1

172ر580

154ر887

800ر502ر193

2009

أراضــي

مباني وإنشــاءات

دينــــار

دينــــار

أعمال كهربائية
وميكانيكية
دينــــار

آالت ومعدات

أثاث ومفروشات

أجهزة الحاسب اآللي

سيــارات

أخرى

المجمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

)

الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2009

710ر433ر34

326ر519ر125

344ر888ر43

005ر898ر22

732ر237ر28

704ر441ر4

849ر134ر1

498ر459ر2

168ر013ر263

إضافات

862

993ر195

821ر322

800ر657

525ر548

856ر154

227ر69

247ر45

331ر995ر1

المحول من مشاريع تحت التنفيذ

-

808ر957ر16

891ر461ر9

270ر307ر2

636ر736ر6

062ر544

953ر67

172ر34

792ر109ر36

استبعادات

-

(313ر65

)

(888ر690ر)1

(143ر283

)

(535ر731ر)1

(360

-

(796ر805ر) 3

الرصيد كما في  31كانون األول 2009

572ر434ر34

814ر607ر142

168ر982ر51

932ر579ر25

358ر791ر33

262ر140ر5

917ر538ر2

495ر312ر297

(557ر34

)

)

472ر237ر1

االستهالك المتراكم

60

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2009

-

345ر359ر22

456ر263ر39

470ر924ر19

976ر111ر21

843ر181ر3

081ر722

234ر538ر1

405ر101ر108

إضافات

-

295ر916ر2

964ر464ر1

938ر920

744ر814ر1

345ر455

399ر91

850ر60

535ر724ر7

استبعادات

-

(060ر) 12

(888ر690ر)1

(750ر) 282

(452ر721ر)1

(360

(558ر) 34

-

(068ر742ر) 3

الرصيد كما في  31كانون األول 2009

-

580ر263ر25

532ر037ر39

658ر562ر20

268ر205ر21

828ر636ر3

922ر778

084ر599ر1

872ر083ر112

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون االول 2009

572ر434ر34

234ر344ر117

636ر944ر12

274ر017ر5

090ر586ر12

434ر503ر1

550ر458

833ر939

623ر228ر185

)
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5 .5استثمارات عقارية
2010

2009

دينــــار

دينــــار

الكلفة
الرصيد كما في أول كانون الثاني

087ر320ر10

505ر306ر10

إضافات

999ر3

582ر13

الرصيد كما في  31كانون األول

086ر324ر10

087ر320ر10

*

يتضمن هذا البند مبلغ 008ر 554دينار (313 :2009ر 100دينار) والذي يمثل فوائد مدينة تم رسملتها على مشاريع تحت
التنفيذ خالل عام .2010

***

يتضمن هذا البند مبلغ 550ر 817دينار والذي يمثل فوائد مدينة تم رسملتها على مشاريع تحت التنفيذ خالل عام ،2009
ولم يتم رسملة أية فوائد مدينة خالل عام .2010

فيما يلي الحركة على مشاريع تحت التنفيذ:

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في أول كانون الثاني

035ر461ر3

868ر264ر3

إضافات

176ر195

167ر196

الرصيد كما في  31كانون األول

211ر656ر3

035ر461ر3

صافي القيمة الدفترية
كما في 31كانون االول

875ر667ر6

052ر859ر6

2010
دينــــار

2009
دينــــار

رصيد بداية السنة

739ر719ر21

359ر244ر31

إضافات

790ر143ر18

172ر585ر26

المحول إلى ممتلكات ومعدات

(501ر194ر)17

(792ر109ر)36

رصيد نهاية السنة

028ر669ر22

739ر719ر21

فيما يلي الحركة على مخصص مشاريع تحت التنفيذ:
في رأي إدارة المجموعة إن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية كما في  31كانون
األول .2010

6 .6مشاريع تحت التنفيذ
يمثل هذا البند األعمال المنفذة والمبالغ المدفوعة للمتعهدين من قبل المجموعة وهي كما يلي:
2010
دينــــار

2009
دينــــار

اسم الشركة
شركة الفنادق والسياحة االردنية *

697ر995ر14

511ر575ر8

شركة الحمة المعدنية األردنية **

035ر350

035ر350

شركة فنادق النبطي

840ر148

840ر148

شركة المشرق للفنادق والسياحة

497ر161

348ر336ر2

شركة عمان لالستثمار السياحي

227ر024ر3

701ر488ر1

شركة الواحة الفندقية **

703ر525

703ر525

الشركة الوطنية للفنادق والسياحة

563ر380ر1

702ر748

شركة البحر األحمر للفنادق

740ر121

805ر29

شركة زارة الزراعية

736ر122

-

شركة الساحل الجنوبي للفنادق **

245ر528

245ر528

شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي ***

023ر695ر2

293ر026ر8

شركة زارة لالستثمار **

292ر104

091ر101

598ر158ر24

274ر859ر22

(570ر489ر) 1

(535ر139ر) 1

028ر669ر22

739ر719ر21

ينزل :مخصص مشاريع تحت التنفيذ**
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2010
دينــــار

2009
دينــــار

رصيد بداية السنة

535ر139ر1

189ر152ر1

المخصص للسنة (إيضاح )21

035ر350

-

المسترد من المخصص

-

(654ر)12

رصيد نهاية السنة

570ر489ر1

535ر139ر1

هـذا وتقـدر كلفة اإلنتهاء من الجزء غير المنفذ للمشاريع تحت التنفيذ بمبلغ 000ر000ر 15دينار تقريبًا كما في  31كانون األول 2010
(000 :2009ر000ر 37دينار) كما تتوقع إدارة المجموعة اإلنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع خالل العامين القادمين.
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7 .7موجودات مالية متوفرة للبيع
يمثل هذا البند مساهمة المجموعة في رأسمال الشركات التالية:

فيما يلي ملخص الحركة على التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع:
2009
دينــــار

2010
دينــــار

2010
دينــــار

أسهم شركات مدرجة  /داخل األردن
شركة النقليات السياحية األردنية

633ر979

785ر713

شركة األردن لتطوير المشاريع السياحية

957ر852ر21

249ر357ر22

590ر832ر22

034ر071ر23

أسهم شركات غير مدرجة  /داخل األردن
الشركة األردنية للتعليم الفندقي والسياحي

000ر180

000ر180

الشركة السعودية األردنية المتحدة للفنادق والسياحة

-

080ر850ر6

شركة آيال للفنادق والسياحة

-

080ر220ر1

شركة البحر الميت لالستثمارات السياحية والعقارية

000ر354

000ر354

000ر534

160ر604ر8

2009
دينــــار
879ر475ر17

رصيد بداية السنة قبل الضريبة

229ر744ر18

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

(444ر238

التغير في المطلوبات الضريبية المؤجلة (إيضاح )23

646ر989

(558ر) 84

رصيد نهاية السنة

431ر495ر19

229ر744ر18

)

908ر352ر1

8 .8مخزون

أسهم شركات غير مدرجة  /خارج األردن
شركة القدس لالستثمار السياحي

800ر5

800ر5

شركة فلسطين لالستثمار السياحي

000ر160ر1

000ر160ر1

800ر165ر1

800ر165ر1

مجموع الموجودات المالية المتوفرة للبيع

390ر532ر24

994ر840ر32

ينزل :مخصص تدني أسهم غير مدرجة ومسجلة بالكلفة

(000ر160ر) 1

(000ر160ر) 1

390ر372ر23

994ر680ر31

2010
دينــــار

2009
دينــــار

طعام ومشروبات

075ر711

533ر672

معدات ومستلزمات

364ر146ر1

692ر117ر1

أخرى

819ر190

890ر350

258ر048ر2

115ر141ر2

فيما يلي الحركة على الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
2010
دينــــار

2009
دينــــار

رصيد بداية السنة

994ر680ر31

906ر351ر27

رسملة دفعات على حساب استثمارات

000ر200ر2

000ر000ر3

شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

-

700ر1

خسائر تدني قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

-

(520ر) 25

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

(444ر238

بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

(160ر270ر)10

-

رصيد نهاية السنة

390ر372ر23

994ر680ر31

)

9 .9ذمم مدينة

2010
دينــــار

2009
دينــــار

ذمم مدينة

760ر972ر9

569ر745ر7

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

(020ر)618

(910ر)743

740ر354ر9

659ر001ر7

908ر352ر1

تظهر االستثمارات في الشركات غير المدرجة بالكلفة وذلك لتعذر قياس قيمتها العادلة ،وترى إدارة المجموعة أن القيمة العادلة
لهذه االستثمارات ال تختلف بشكل جوهري عن الكلفة.
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فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

1010أرصدة مدينة أخرى
2010
دينــــار

2009
دينــــار

رصيد بداية السنة

910ر743

101ر897

المخصص للسنة

579ر402

215ر562

المسترد من المخصص

(061ر) 55

(553ر)560

ذمم تم شطبها خالل السنة

(408ر) 473

(853ر)154

رصيد نهاية السنة

020ر618

910ر743

2009
دينــــار

2010
دينــــار
تأمينات مستردة

071ر808

305ر649

دفعات مقدمة للمقاولين

662ر607

419ر802ر1

مصاريف مدفوعة مقدما

371ر642ر1

064ر529ر1

دفعات على حساب شراء أراضي

028ر441ر7

298ر142ر4

أخرى

801ر692

854ر239

933ر191ر11

940ر362ر8

فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في  31كانون األول:

ذمـم مسـتـحـقــة وغـيـر مشــكـوك في تحصيـلـها
الذمم غير المستحقة وغير
المشكوك في تحصيلها

 30- 1يوم

 90- 31يوم

 120- 91يوم

أكثر من  120يوم

المجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2010

005ر095ر1

641ر057ر5

245ر944ر2

829ر113

020ر144

740ر354ر9

2009

534ر773

689ر012ر3

868ر998ر2

172ر163

396ر53

659ر001ر7

1111النقد و ما في حكمه
يمثل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة ما يلي:
2010
دينــــار

في تقدير إدارة المجموعة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل .علما بأن المجموعة ال تحصل
على ضمانات مقابل هذه الذمم.

2009
دينــــار

نقد في الصندوق

108ر159

228ر310

حسابات جارية لدى البنوك

408ر774ر7

231ر437ر4

ودائع بنكية

994ر042ر2

842ر340ر2

510ر976ر9

301ر088ر7

يتضمن النقد لدى البنوك حسابات جارية وودائع بمعدل فائدة تتراوح ما بين  ٪1إلى 75ر ٪4سنويًا.
يمثل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة ما يلي:
2010
دينــــار

66

2009
دينــــار

نقد في الصندوق ولدى البنوك

510ر976ر9

301ر088ر7

بنوك دائنة

(716ر838ر)1

(842ر309ر)1

794ر137ر8

459ر778ر5
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البنك العربي  -شركة الفنادق والسياحة األردنية ()1
دوالر أمريكي

1212حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
يبلغ رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع 000ر000ر 125سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد.
االحتياطي اإلجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل والرسوم بنسبة  ٪10خالل
السنوات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

منحت الشركة قرضًا من البنك العربي بمبلغ 420ر571ر 8دوالر امريكي
خالل شهر كانون األول  2003لتسديد قرض مؤسسة التمويل الدولية
( )IFCمقابل رهن من الدرجة الرابعة بمبلغ 000ر000ر 4دينار على أرض
الفندق .يسدد هذا القرض على  12قسط نصف سنوي متساوي
قيمة كل قسط منها 285ر 714دوالر أمريكي .استحق القسط االول
بتاريخ  15كانون األول  2004ويستحق القسط االخير بتاريخ  15حزيران
 2010بفائدة معدل سعر االقراض في اسواق لندن إضافة إلى 5ر .٪1تم
خالل عام  2010سداد رصيد القرض بمبلغ 142ر 507دينار.

االحتياطي االختياري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن  ٪20خالل
السنوات وهو قابل للتوزيع على المساهمين.

1313قروض
يمثل هذا البند قروض ممنوحة من الجهات التالية:
أقساط قروض
2009

2010
تستحق الدفع طويلــــة األجــــل تستحق الدفع
خالل عـام
خالل عـام
عملة القرض

دينــــار

دينــــار

طويلــــة األجــــل
دينــــار

دينــــار

البنك العربي – شركة الفنادق والسياحة األردنية ()1
دوالر أمريكي

-

-

142ر507

البنك العربي  -شركة عمان لالستثمار السياحي
دينار أردني
333ر683ر1

667ر416ر8

-

000ر538ر5

البنك العربي  -شركة عمان لالستثمار السياحي
دينار أردني

000ر520ر1

000ر640ر10

000ر520ر1

000ر160ر12

البنك العربي  -شركة زارة لالستثمار ()1
دينار أردني

000ر480ر1

000ر360ر10

000ر480ر1

000ر840ر11

البنك العربي  -شركة زارة لالستثمار ()2
دينار أردني

تم بتاريخ  8حزيران  2009توقيع اتفاقية قرض تجمع مصرفي ثنائي
العملة بين شركة الفنادق والسياحة األردنية والبنك العربي بمبلغ
000ر000ر 3دينار و 000ر000ر 10دوالر أمريكي وذلك لتمويل تحديث الجناحين
(أ) و (ب) التابعين لفندق انتركونتيننتال األردن على أن يتم السحب
من القرض تبعًا لنسبة اإلنجاز وبسعر فائدة عائم كل  6أشهر يساوي
معدل سعر فائدة اإلقراض الرئيسي لدى بنوك المرجع إضافة إلى
هامش 75ر ٪0سنويًا بالنسبة لشريحة الدينار ويساوي سعر فائدة
اإلقراض في أسواق لندن إضافة إلى هامش 25ر ٪2سنويًا بالنسبة
لشريحة الدوالر على أن ال يقل األخير عن  ٪5طيلة فترة القرض.
يسدد القرض بموجب  12قسطًا نصف سنوي متساو قيمة كل منها
666ر 841دينارًا ويستحق أولها بعد مرور  24شهرًا من تاريخ توقيع
االتفاقية .تم خالل عام  2009سحب مبلغ 000ر538ر 5دينار من شريحة
الدوالر كما تم سحب رصيد القرض بالكامل خالل عام .2010

-

البنك العربي – شركة الفنادق والسياحة األردنية ()2
دوالر أمريكي ودينار أردني

البنك العربي  -شركة الفنادق والسياحة األردنية ()2
دوالر أمريكي ودينار أردني

000ر300ر3

000ر400ر23

000ر300ر3

000ر700ر26

تم بتاريخ  14كانون الثاني  1998توقيع اتفاقية قرض متناقص بين
شركة عمان لالستثمار السياحي والبنك العربي بمبلغ 000ر500ر 12دينار
وذلك لتمويل إنشاء فندق جراند حياة عمان وبرج حياة مقابل رهن
من الدرجة األولى على أراضي ومباني الفندق والبرج .بلغت مدة
القرض  8سنوات متضمنة خمس سنوات فترة سماح بحيـث يبدأ
التسديد بعد ذلك ولمدة ثالث سنوات ونصف على أقساط نصف
سنوية متساوية قيمة كل منها 714ر785ر 1دينار اعتبارًا من  14كانون
الثاني  2004بفائدة سنوية 5ر 0٪9تمت إعادة جدولة القرض خالل عامي
 2001و  2003بحيث يسدد القرض على أقساط نصف سنوية متساوية
اعتبارًا من  14كانون الثاني  2005بفائدة سنوية 25ر.٪7

مؤسسة التمويل الدولية – شركة زارة لالستثمار ()1
دوالر أمريكي

192ر017ر4

808ر302ر24

-

000ر320ر28

مؤسسة التمويل الدولية – شركة زارة لالستثمار ()2
دوالر أمريكي

68

800ر424

600ر849

-

400ر274ر1

325ر425ر12

075ر969ر77

142ر807ر6

400ر832ر85

تم بتاريخ  11كانون االول  2007تحويل عملة القرض من الدوالر األمريكي
إلى الدينار األردني وزيادته بمبلغ 4ر 13مليون دينار ليرتفع السقف
الجديد إلى 2ر 15مليون دينار وزيادة مدته إلى  11سنة متضمنة فترة
سماح لمدة سنتين وبنفس الضمانات السابقة .يسدد القرض
بموجب  10أقساط سنوية متساوية متتالية قيمة كل قسط منها
000ر520ر 1دينار يستحق القسط األول بتاريخ  31كانون األول  2009وبسعر

فائدة عائم كل  6أشهر يساوي سعر فائدة اإلقراض الرئيسي لدى
البنك العربي اضافة الى هامش 25ر ٪0سنويًا .تم بتاريخ  31كانون
األول  2010سداد القسط الثاني بمبلغ 000ر520ر 1دينار.

البنك العربي – شركة زارة لالستثمار ()1
دينار أردني
تـم بتاريـخ  22تشرين األول  2006توقيـع اتفاقية قرض بين شركة
زارة لالستثمار والبنك العربي بمبلغ 000ر800ر 14دينار وذلك لتمويل
مشاريع الشركة الحالية مقابل رهن من الدرجة الثانية على أرض
فندق الموفنبيك في العقبة ،يسدد القرض بموجب أقساط نصف
سنوية يستحق أولها بعد مرور  18شهرا بفائدة سنوية 5ر .٪8تم
بتاريخ  21تشرين الثاني  2007زيادة مدة القرض إلى  11سنة متضمنة
فترة سماح لمدة سنتين وبنفس الضمانات السابقة .يسدد القرض
بموجب  10أقساط سنوية متساوية متتالية قيمة كل قسط منها
000ر480ر 1دينار يستحق القسط األول في  31كانون األول  2009وبسعر
فائدة عائم كل  6أشهر يساوي سعر فائدة اإلقراض الرئيسي لدى
البنك العربي إضافة إلى هامش 25ر ٪0سنويًا .تم بتاريخ  31كانون
األول  2010سداد القسط الثاني بمبلغ 000ر480ر 1دينار.

البنك العربي – شركة زارة لالستثمار ()2
دينار أردني
تـم بتاريخ  4كانون األول  2007توقيع اتفاقية قرض تجمع مصرفي بين
شركة زارة لالستثمار والبنك العربي بمبلـغ  30مليون دينار لتسديد
القسطين الثاني والثالث من رصيد أسناد القرض القائم المصدر
بتاريخ  12كانون األول  2004واللذين يستحقان بتاريخ  12كانون األول
 2008و  12كانون األول  2009على أن يتم السحب من القرض حسب
تاريخي االستحقاق بواقع 000ر000ر 14دينار و 000ر000ر 16دينار على التوالي
(إيضاح  .)11يسدد القرض بموجب  9أقساط سنوية متتالية قيمة كل
قسط منها 3ر 3مليون دينار باستثناء القسط األخير قيمته 6ر3
مليون دينار .يستحق القسط األول بعد مرور  36شهرًا على تاريخ
توقيع االتفاقية والقسط األخير بعد مرور  132شهرًا من ذلك التاريخ
وبسعر فائدة عائم كل  6أشهر يساوي معدل سعر فائدة اإلقراض
الرئيسي لدى بنوك المرجع إضافة إلى هامش 25ر ٪0سنويًا .تم
بتاريخ  12كانون األول  2008سحب 000ر000ر 14دينار إلطفاء  ٪30من أسناد
القرض وتم بتاريخ  12كانون األول  2009سحب 000ر000ر 16دينار إلطفاء ٪40
(اإلطفاء الثالث واألخير) من أسناد القرض .تم بتاريخ  4كانون األول 2010
سداد القسط األول بمبلغ 000ر300ر 3دينار.

مؤسسة التمويل الدولية – شركة زارة لالستثمار ()1
دوالر أمريكي
تم بتاريخ  28شباط  2008توقيع اتفاقية قرض بين شركة زارة لالستثمار
ومؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 000ر000ر 40دوالر أمريكي لمدة 10
سنوات متضمنة فترة سماح لمدة  3سنوات وذلك لتمويل إنشاء
فندق موفنبيك ضمن مشروع تاالباي على الشاطئ الجنوبي لخليج
العقبة مقابل رهن أسهم وحصص شركة زارة لالستثمار في شركة
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الفنادق والسياحة األردنية والشركة الوطنية للفنادق والسياحة
على التوالي وبضمان شركة عمان لالستثمار السياحي.

1414بنوك دائنة

يسدد القرض بموجب  14قسط نصف سنوي قيمة كل قسط منها
000ر837ر 2دوالر أمريكي باستثناء القسط األخير قيمته 000ر119ر 3دوالر
أمريكي .تستوفى فائدة 6ر ٪1إضافة إلى سعر اإلقراض في أسواق
لندن الذي يحدد عند تنفيذ كل عملية سحب على حدة ويتم
تثبيته على مدى عمر القرض للمبلغ المسحوب .يستحق القسط
األول بتاريخ  15حزيران  2011واألخير بتاريخ  15كانون األول  .2017تم خالل
النصف الثاني من عام  2008سحب مبلغ 000ر000ر 30دوالر أمريكي ومبلغ
000ر000ر 7دوالر أمريكي بسعر فائدة 17ر ٪6و79ر ٪3على التوالي كما
تم خالل النصف األول من عام  2009سحب مبلغ 000ر000ر 3دوالرأمريكي
بسعر فائدة 22ر.٪4

يمثل هذا البند رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة لشركة الفنادق والسياحة األردنية من البنك العربي وبنك االتحاد بسقف مقداره 000ر000ر1
دينار و 000ر000ر 2دينار على التوالي وبفائدة وعمولة 125ر ٪8سنويًا.

1515أرصدة دائنة أخرى

مؤسسة التمويل الدولية – شركة زارة لالستثمار ()2
دوالر أمريكي
تم بتاريخ  30أيلول  2009توقيع اتفاقية قرض بين شركة زارة لالستثمار
ومؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 000ر800ر 1دوالرأمريكي لمدة 4
سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنة واحدة وذلك لتحسين كفاءة
استخدام الموارد من مياه وطاقة ومواد خام وتخفيض النفقات
التشغيلية والتخفيف من حدة انبعاثات الغاز والنفايات الضارة
بالبيئة وذلك بنفس الضمانات الواردة في اتفاقية قرض مؤسسة
التمويل الدولية  -شركة زارة لالستثمار (.)1
يسدد القرض بموجب ستة أقساط نصف سنوية متساوية قيمة كل
منها 000ر 300دوالرأمريكي يستحق أولها بتاريخ  15حزيران  2011وآخرها
بتاريخ  15كانون األول  .2013تستوفى فائدة  ٪3اضافة إلى سعر اإلقراض
في أسواق لندن الذي يحدد عند تنفيذ عملية السحب ويتم تثبيته
على مدى عمر القرض .تم بتاريخ  11كانون األول  2009سحب القرض
بالكامل بسعر فائدة بلغ 776ر.٪4
تتضمن اتفاقيات القروض شروطًا تتعلق بنسب مالية ذات عالقة
بالقوائم المالية للشركات المقترضة هذا وتعطي هذه االتفاقيات
المقرض الحق في المطالبة بكامل أرصدة القروض في حال عدم
التزام الشركات المقترضة بتلك الشروط.

70

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها للقروض هي كما يلي:
السنـــة

دينــــــار

2011

325ر425ر12

2012

325ر425ر12

2013

325ر425ر12

2014

525ر000ر12

2015

525ر000ر12

2018 -2016

375ر117ر29
400ر394ر90

2010
دينــــار

2009
دينــــار

دفعات مقبوضة على حساب زيادة رأسمال شركات تابعة

-

000ر528ر2

فوائد مستحقة

487ر598

258ر606

محتجزات مقاولين

759ر453

740ر799

مصروفات مستحقة

387ر101ر4

714ر320ر2

أمانات

557ر278ر1

978ر693ر2

أخرى

345ر994

640ر857

535ر426ر7

330ر806ر9

1616مخصصات

2010
دينــــار

2009
دينــــار

مخصص قضايا والتزامات

519ر361

759ر801

رسوم جامعات

965ر125

052ر98

رسوم البحث العلمي

430ر6

504ر106

أخرى

287ر104

480ر167

201ر598

795ر173ر1
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1717التصنيف القطاعي

2010

2009

قطاع الفنــادق *

قطاعات أخرى

المجمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

اإليرادات التشغيلية

503ر521ر88

617ر165ر1

120ر687ر89

اإليرادات التشغيلية

النفقات التشغيلية

(447ر597ر)58

(866ر)417

(313ر015ر)59

النفقات التشغيلية

(543ر686ر)49

صافي اإليرادات التشغيلية

056ر924ر29

751ر747

807ر671ر30

صافي اإليرادات التشغيلية

247ر980ر23

معلومات أخرى

قطاع الفنــادق *

قطاعات أخرى

المجمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

790ر666ر73

609ر031ر3

399ر698ر76

(844ر316ر)2

(387ر003ر)52

765ر714

012ر695ر24

معلومات أخرى

موجودات القطاع

595ر403ر261

476ر452ر18

071ر856ر279

موجودات القطاع

337ر523ر259

623ر045ر13

960ر568ر272

مطلوبات القطاع

112ر464ر68

360ر914ر40

472ر378ر109

مطلوبات القطاع

598ر436ر71

405ر372ر44

003ر809ر115

االستهالكات

963ر065ر11

037ر76

000ر142ر11

االستهالكات

178ر856ر7

524ر64

702ر920ر7

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

719ر303

860ر98

579ر402

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

463ر523

752ر38

215ر562

فوائد دائنة

531ر58

776ر1

307ر60

فوائد دائنة

099ر112

206ر199

305ر311

فوائد مدينة

100ر016ر4

786ر874ر2

886ر890ر6

فوائد مدينة

126ر970ر3

877ر959ر1

003ر930ر5

*

* يمثل صافي اإليرادات التشغيلية للفنادق ما يلي:

يمثل صافي اإليرادات التشغيلية للفنادق ما يلي:

إيرادات التشغيل

نفقات التشغيل

صافي إيرادات التشغيل

إيرادات التشغيل

نفقات التشغيل

صافي إيرادات التشغيل

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

فندق إنتركونتننتال األردن

409ر484ر18

(690ر399ر)12

719ر084ر6

فندق إنتركونتننتال األردن

302ر953ر14

(260ر838ر)9

042ر115ر5

فندق جراند حيـاة عمان

779ر242ر18

(707ر246ر)11

072ر996ر6

فندق جراند حيـاة عمان

842ر046ر19

(689ر528ر)11

153ر518ر7

فندق ومنتجع موفنبيك البحر الميت

125ر851ر20

(904ر594ر)13

221ر256ر7

فندق ومنتجع موفنبيك البحر الميت

818ر354ر18

(930ر359ر)12

888ر994ر5

منتجع موفنبيك البتــراء

544ر307ر9

(368ر882ر)4

176ر425ر4

منتجع موفنبيك البتــراء

651ر209ر8

(564ر443ر)4

087ر766ر3

منتجع ورزيدنس موفنبيك العقبــــة

867ر999ر8

(834ر681ر)6

033ر318ر2

منتجع ورزيدنس موفنبيك العقبــــة

366ر451ر9

(583ر618ر)6

783ر832ر2

فندق موفنبيك قلعة النبطـي

212ر604ر2

(266ر602ر)1

946ر001ر1

فندق موفنبيك قلعة النبطـي

206ر891ر1

(637ر232ر)1

569ر658

فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة

567ر031ر10

(678ر189ر)8

889ر841ر1

فندق ومنتجع موفنبيك تاال باي العقبة

605ر759ر1

(880ر664ر)3

(275ر905ر)1

503ر521ر88

(447ر597ر)58

056ر924ر29

790ر666ر73

(543ر686ر)49

247ر980ر23

قامت المجموعة خالل العام  2009بتطبيق التعديالت الجديدة للنظام المحاسبي الموحد الخاص بقطاع الفنادق حيث قامت
المجموعة بتغيير الطريقة التي يتم بموجبها معالجة رسوم بدل الخدمة ونتج عن التغيير ما يلي:
فندق ومنتجع
موفنبيك البحر
الميت
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منتجع موفنبيك
البتـــراء

منتجع ورزيدنس
موفنبيك
العقبــــة

فندق موفنبيك
قلعة النبطـي

المجمـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

أثر بدل الخدمة على إيرادات التشغيل

261ر624ر1

398ر731

903ر822

781ر169

343ر348ر3

أثر بدل الخدمة على نفقات التشغيل

(929ر578ر)1

(478ر) 685

(777ر) 822

(562ر) 156

(746ر243ر) 3

األثر على صافي اإليرادات التشغيلية

332ر45

920ر45

126

219ر13

597ر104
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2020صافي المصاريف التمويلية

1818إيرادات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

يمثل هذا البند ما يلي:
2010
دينــــار

2009
دينــــار

إيجارات

925ر915

025ر813

فوائد مدينة

مخصصات انتفت الحاجة إليها

240ر440

-

فوائد دائنة

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

886ر66

297ر42

توزيعات أرباح

418ر36

195ر336

أخرى

913ر39

556ر159

382ر499ر1

073ر351ر1

1919مصاريف إدارية

(886ر890ر)6

(003ر930ر)5

307ر60

305ر311

(579ر830ر)6

(698ر618ر)5

2121مخصصات

يشمل هذا البند ما يلي:
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2010
دينــــار

2009
دينــــار

يمثل هذا البند ما يلي:
2010
دينــــار

2009
دينــــار

2010
دينــــار

2009
دينــــار

860ر98

752ر38

رواتب و أجور

963ر015ر1

265ر010ر1

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها*

-

مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة

052ر146

031ر149

مخصص مشاريع تحت التنفيذ

035ر350

مكافآت

419ر41

163ر39

مخصص مكافآت

500ر48

-

تبرعات

037ر26

105ر15

أخرى

538ر25

-

مصروفات حكومية

561ر102

478ر136

933ر522

752ر38

ضيافة

815ر14

973ر14

تأمين

192ر482

515ر539

عموالت ومصروفات بنكية

199ر121

327ر412

صيانة

636ر76

393ر50

أتعاب مهنية

312ر114

186ر92

ضريبة مسقفات

393ر238

341ر197

بريد وهاتف

947ر44

082ر49

إيجارات

238ر345

171ر317

اشتراكات

735ر39

152ر38

ضريبة أموال منقولة

490ر11

776ر13

مصاريف تنقالت وسفر

018ر31

862ر28

مصاريف دعاية وتسويق

376ر14

531ر50

أخــرى

653ر648

599ر401

036ر515ر3

950ر555ر3

* يمثل هذا المخصص نصيب القطاعات األخرى فقط.

2222حقوق الجهات غير المسيطرة

يمثل هذا البند صافي حقوق المساهمين  /الشركاء في الشركات التابعة وذلك بعد تنزيل قيمة أسهم وحصص الشركة األم المباشرة و غير
المباشرة عن طريق شركاتها التابعة في تلك الشركات.
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وفيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

2323ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
يمثل هذا البند المطلوبات الضريبية المؤجلة والناتجة عن أرباح تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهر ضمن التغير المتراكم
في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.

إن الحركة على حساب المطلوبات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:
2010
دينــــار

2009
دينــــار

رصيد بداية السنة

615ر249ر1

057ر165ر1

التغير

(646ر) 989

558ر84

رصيد نهاية السنة

969ر259

615ر249ر1

2010
دينــــار

2009
دينــــار

الربح المحاسبي قبل الضريبة

518ر719ر10

758ر573ر8

إيرادات غير خاضعة للضريبة

(527ر443ر)4

(121ر881ر)7

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

571ر156ر6

359ر233ر6

الربح الضريبي

562ر432ر12

996ر925ر6

ضريبة الدخل للسنة

852ر228ر1

227ر923

نسبة ضريبة الدخل القانونية

٪14 - ٪5

٪25 - ٪5

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

٪11

٪11

لم يتم احتساب ضريبة الدخل لعام  2010للشركة ولبعض شركاتها التابعة وذلك بسبب زيادة المصروفات عن اإليرادات الخاضعة
للضريبة أو بسبب وجود خسائر متراكمة من سنوات سابقة وفقًا لقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )28لسنة .2009
لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة السجالت المحاسبية للشركة لعامي  2010و  2009حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية
الموحدة.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة الضريبة حتى عام .2008

ضريبة الدخل
تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:

تمثل ضريبة الدخل المستحقة مبلغ ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج أعمال بعض الشركات التابعة.

2010
دينــــار

2009
دينــــار

ضريبة دخل السنة الحالية

852ر228ر1

227ر923

ضريبة دخل سنوات سابقة

189ر93

095ر382

041ر322ر1

322ر305ر1

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل كما يلي:
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2010
دينــــار

2009
دينــــار

رصيد بداية السنة

675ر034ر1

691ر968

ضريبة دخل السنة

041ر322ر1

322ر305ر1

ضريبة الدخل المدفوعة

(854ر215ر)1

(338ر239ر)1

رصيد نهاية السنة

862ر140ر1

675ر034ر1
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2727القضايا المقامة ضد المجموعة

2424الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
2010
دينــــار

2009
دينــــار

بلغت قيمة القضايا المقامة على المجموعة 844ر 354كما في  31كانون األول  2010وذلك ضمن النشاط الطبيعي للمجموعة وفي رأي إدارة
ومحامي المجموعة فإنه لن يترتب على المجموعة أي التزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهة تلك القضايا.

ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم (دينار)

144ر008ر9

635ر024ر7

المتوسط المرجح لعدد األسهم (سهم)

000ر000ر125

000ر000ر125

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

072ر0

056ر0

تم بتاريخ  7تشرين الثاني  2007رفع دعوى تقصير على خلفية التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت فندق جراند حياة عمان بتاريخ  9تشرين الثاني
 2005وتظهر الشركة وشركة عمان لالستثمار السياحي وتسعة أطراف أخرى كمدعى عليهم في القضية المقامة في الواليات المتحدة األمريكية.
تم خالل عام  2010صدور حكم ببطالن دعوى التقصير المرفوعة ضد شركة زارة لالستثمار وفي رأي إدارة ومحامي المجموعة فإنه لن يترتب على
المجموعة أية التزامات لقاء هذه القضية.

إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم.

2828معامالت مع جهات ذات عالقة
2525التزامات محتملة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة والشركات التابعة التالية:
على المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية بقيمة 000ر115ر 1دينار (980 :2009ر507ر 7دينار).
رأس المــــال
المدفـــــوع دينــــار

2626تعهدات اإليجار التشغيلي
المجموعة كمستأجر
بناء على موافقة الطرفين الخطية المسبقة
وقعت الشركة بتاريخ  1أيلول  2010عقد إيجار لمكاتب بمبلغ 593ر 154دينار لمدة سنة قابلة للتجديد
ً
إضافة إلى ذلك تقوم الشركة باستئجار عدد من الشقق عند اللزوم لمدة قصيرة (368 :2009ر 145دينار) .بلغ الحد األدنى للدفعات اإليجارية
المستقبلية كما في  31كانون األول كما يلي:

لغاية سنة

2010
دينــــار

2009
دينــــار

000ر100

000ر50

المجموعة كمؤجر
تؤجر المجموعة استثماراتها العقارية وفقا لعقود تتراوح مدتها بين سنة و  10سنوات .بلغ الحد األدنى لإليجارات التي سيتم استالمها مستقبال
كما في  31كانون األول كما يلي:
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2010
دينــــار

2009
دينــــار

لغاية سنة

143ر466

732ر470

من سنة الى خمسة سنوات

149ر122ر1

193ر095ر1

أكثر من خمس سنوات

763ر31

822ر176

055ر620ر1

747ر742ر1

النشـاط الرئيســــي

نسبة
المساهمة ٪

شركة عمان لالستثمار السياحي
محدودة المسؤولية

000ر500ر16

فندق جراند حياة ،برج حياة ،ومركز زارة

100

شركة البحر األحمر للفنادق
محدودة المسؤولية

000ر000ر17

فندق موفنبك العقبة

100

الشركة الوطنية للفنادق والسياحة
محدودة المسؤولية

000ر000ر15

فندق موفنبك البحر الميت

100

شركة الفنادق والسياحة األردنية
المساهمة العامة المحدودة

000ر000ر10

فندق إنتركونتيننتال األردن

6ر51

شركة المشرق للفنادق والسياحة
محدودة المسؤولية

000ر500

فندق موفنبك البتراء

100

شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري
محدودة المسؤولية

000ر050ر10

تطوير عقارات – العقبة

82

شركة الساحل الجنوبي للفنادق
محدودة المسؤولية

000ر800ر4

مشروع سياحي – العقبة

82

شركة فنادق النبطي
محدودة المسؤولية

000ر800ر2

فندق موفنبيك قلعة النبطي

100

شركة زارة لتنمية الساحل الجنوبي
محدودة المسؤولية

000ر000ر24

فندق موفنبيك تاال باي – العقبة

75

شركة رم للفنادق والسياحة
محدودة المسؤولية

000ر500

مشروع سياحي  -الطيبة  /وادي موسى

75

شركة الحمة المعدنية األردنية
المساهمة العامة المحدودة

000ر500

منتجع الحمة

8ر55

شركة الواحة الفندقية
محدودة المسؤولية

000ر600ر1

مشروع سياحي  -البحر الميت

2ر92

الشركة األردنية لتجارة المستلزمات
الفندقية محدودة المسؤولية

000ر300

محالت هدايا وتحف

100

شركة زارة الزراعية
محدودة المسؤولية

000ر100

إنتاج أشتال زراعية

3ر54
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تمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تمت مع الشركات التابعة وكبار المساهمين واإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة والشركات
التي هم فيها مساهمين رئيسيين.

يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة وحساسية التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار األسهم ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:

يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت) اإلدارة التنفيذية للمجموعة:

رواتب ومكافآت

مخاطر التغير بأسعار األسهم

2010
2010
دينــــار

2009
دينــــار

300ر269

650ر267

المؤشر
بورصة عمان

التغير في المؤشر
()٪
10

األثر على حقوق الملكية
259ر283ر2

2009
المؤشر
بورصة عمان

2929إدارة المخاطر

التغير في المؤشر
()٪
10

األثر على حقوق الملكية
103ر307ر2

في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر االئتمان

إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والبنوك الدائنة
والقروض.

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين و الجهات األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة.

تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على
الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير.
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

ترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل
مستمر .كما تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
تقوم المجموعة ببيع منتجاتها وتقديم خدماتها لعدد كبير من العمالء وال يمثل أي عميل ما نسبته أكثر من  10٪من الذمم المدينة كما في
 31كانون األول .2010

2010
الزيادة بسعر الفائدة
(الفائدة مئوية)

األثر على ربح السنة
دينــــار

العملـــة

دينار أردني

75

(718ر)378

دوالر أمريكي

75

(708ر)297

2009
العملـــة

الزيادة بسعر الفائدة
(الفائدة مئوية)

األثر على ربح السنة
دينــــار

دينار أردني

75

(768ر)419

دوالر أمريكي

75

(297ر)267

في حال تغير سلبي للمؤشر يكون األثر مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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التقرير السنوي 2010

3030القيمة العادلة لألدوات المالية

مخاطر السيولة
تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية
الحالية:
أقل من  3شهور

من  3شهور إلى
 12شهر

من سنة حتى
 5سنوات

أكثر من  5سنوات

المجموع

 31كانون األول 2010

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

ذمم دائنة ومستحقات

619ر654ر6

655ر663ر1

759ر453

-

033ر772ر8

قروض

-

414ر450ر13

965ر881ر52

558ر519ر31

937ر851ر97

المجموع

619ر654ر6

069ر114ر15

724ر335ر53

558ر519ر31

970ر623ر106

 31كانون األول 2009

أقل من  3شهور

من  3شهور إلى
 12شهر

من سنة حتى
 5سنوات

أكثر من  5سنوات

المجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

ذمم دائنة ومستحقات

170ر361ر7

292ر840ر1

740ر799

-

202ر001ر10

قروض

-

731ر368ر7

077ر217ر62

496ر696ر30

304ر282ر100

المجموع

170ر361ر7

023ر209ر9

817ر016ر63

496ر696ر30

506ر283ر110

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة وبعض األرصدة
المدينة األخرى .تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض
األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

3131إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب
رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق الملكية.

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ( 1/41دوالر
لكل دينار) ،وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف
العمل .هذا ولم تقم المجموعة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة
رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري
واالحتياطي االختياري والتغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
واألرباح المدورة (الخسائر المتراكمة) والبالغ مجموعها 285ر726ر 149دينار كما في  31كانون
األول 939 :2009( 2010ر966ر 139دينار).

3232معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة
1 .1تم إصدار معايير تقارير مالية جديدة وتعديالت على معايير المحاسبة الدولية القائمة حتى
 31كانون األول  2010إال أنها غير ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل المجموعة:
معيار المحاسبة الدولي رقم  24االفصاحات عن جهات ذات عالقة (معدل)
ينبغي تطبيق المعيار المعدل للفترات المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2011أو بعد
ذلك ،ويسمح بتطبيقه مبكرًا .يوضح المعيار المعدل تعريف الجهات ذات العالقة لتسهيل
عملية تحديد الجهات ذات العالقة وإلغاء التفاوت في عملية التطبيق.
ال تتوقع المجموعة أي أثر على المركز المالي أو األداء المالي عند تطبيق المعيار المعدل.
معيار المحاسبة الدولي رقم  32األدوات المالية  -عرض و تصنيف حقوق اإلصدار
(معدل)
ينبغي تطبيق التعديل على معيار المحاسبة الدولي  32للفترات المالية التي تبدأ في أول
شباط  2010أو بعد ذلك.
تم تعديل تعريف المطلوبات المالية بحيث يتم تصنيف حقوق اإلصدار (وبعض عقود
الخيارات) ضمن حقوق الملكية في حال تم منح الحقوق لجميع المالكين الحاليين لنفس
الفئة من أدوات حقوق ملكية المنشأة كل حسب ملكيته أو في حال تم منح حقوق لشراء
عدد محدد من أدوات حقوق ملكية المنشأة مقابل مبلغ محدد.
لن ينتج عن تطبيق هذا التعديل أثر على القوائم المالية للمجموعة.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم  9االدوات المالية
تم إصدار المرحلة االولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم  9خالل شهر تشرين الثاني
 .2009سيحل هذا المعيار عند اكتماله محل معيار المحاسبة الدولي رقم  .39تتضمن هذه
المرحلة ارشادات حول تصنيف وقياس االدوات المالية ،ومن المتوقع أن ينتج عن تطبيقها
تغييرات جوهرية على تصنيف وقياس االدوات المالية .ينبغي تطبيق هذا المعيار على
السنوات المالية التي تبدا في أول كانون الثاني  2013وما بعد ،ويسمح بتطبيقه مبكرًا.
2 .2تم إصدار التفسيرات التالية حتى  31كانون األول  2010إال أنها غير ملزمة ولم تطبق حتى االن
من قبل المجموعة.

التقرير السنوي 2010

إقرارات المجلس:
يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة
المالية القادمة.
.1

1يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد القوائم المالية وتوفير نظام رقابة فعال في
الشركة.

.2

2يقر رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي التنفيذي للشركة بصحة ودقة واكتمال
المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

التفسير رقم  14الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية – الحد األدنى
للمبالغ التي تدفع مسبقًا لتمويل موجودات خطط منافع الموظفين المحددة
التفسير رقم  19الصادر عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية – تسديد
المطلوبات المالية عن طريق أدوات حقوق الملكية.
لن ينتج عن تطبيق هذه التفسيرات أثر على القوائم المالية للمجموعة.
رئيس مجلس اإلدارة
صبيح طاهر درويش المصري

المدير العام
لينا مظهر حسن عناب

المدير المالي التنفيذي
احمد إبراهيم محمد جمجوم

توصيات مجلس اإلدارة للهيئة العامة العادية:
يوصي مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة العادية للمساهمين بما يلي:
.1

1تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السادس عشر وإقراره.

.2

2سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في .2010/12/31

.3

3سماع ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  2010/12/31والمصادقة عليه.

.4

4مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في  2010/12/31والمصادقة عليها.

.5

5إبراء ذمة مجلس اإلدارة ضمن حدود القانون.

.6

6انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في  2011/12/31وتحديد بدل
أتعابهم.

.7

7أية أمور أخرى تقترح الهيئة مناقشتها.

وختامًا فان مجلس اإلدارة إذ يكرر لكم شكره وتقديره على دعمكم ومساندتكم ألهداف الشركة،
يتمنى لكم وللشركة ولجميع العاملين فيها التقدم واالزدهار.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مجلس اإلدارة
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Hotels owned by Zara Investment Holding

Grand Hyatt Amman Hotel
Since 1999 | Number of Rooms 316
InterContinental Jordan Hotel
Since 1996 | Number of Rooms 450

Mövenpick Resort & Spa Dead Sea
Since 1999 | Number of Rooms 362

Mövenpick Nabatean Castle Hotel
Since 2000 | Number of Rooms 92

Mövenpick Resort Petra Hotel
Since 1996 | Number of Rooms 183

Mövenpick Resort Tala Bay Aqaba Hotel
Since 2009 | Number of Rooms 306

Mövenpick Resort & Residence Aqaba Hotel
Since 2000 | Number of Rooms 332

We are on:
twitter.com/zaraholding

www.youtube.com/user/ZaraInvestment

