
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمــة رئـيس

 

 مجلـس اإلدارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 حضرات المساهمين الكرام

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
  

يسععععععن أر بن برحععععععأ بكععععععم أمينععععععا بأمععععععا ترحيععععععأ باسععععععمر وبالأيابععععععة عععععععن السععععععا   بعضععععععا  مألعععععع  ا  ار   وبن 

والنشعععععرون ويسعععععرأا بن أنعععععر  علعععععح  التاسععععع بشعععععكركم علعععععح ترضعععععلكم بحضعععععور  أتمعععععا  ال ي عععععة النامعععععة النعععععا   

 31/12/2021هي ععععععتكم المععععععوتر  ببععععععرت الأتععععععا ال والأأععععععاتات التععععععر تح  ععععععت  ععععععالا السععععععأة الماليععععععة المأت يععععععة  ععععععر 

. 

 
حيععععع  بن و عععععر تاعععععا  أ عععععا السعععععيا   ملموسعععععا  عععععر اسعععععت ااأ ال عععععوا  السعععععياحية اأ راضعععععا  2021ل ععععع  شععععع   ععععععام  

اأتشعععععار  عععععايرو  كوروأعععععا كعععععان لعععععه بمعععععر سعععععلبر علعععععح التتلعععععا  النعععععالمر وال لعععععا  عععععر السعععععوا  النالميعععععة وعلعععععح 

تععععع أر الالعععععأ علعععععح ال عععععوا  السعععععياحية وأ عععععا الركعععععاأ بسعععععبأ الت ييععععع  والتشععععع ي  علعععععح اأعععععرا ات السعععععرر بالضعععععا ة 

وتات السععععععرر . حيعععععع  الععععععح الحأععععععر اللععععععحر للمسععععععا رين والاععععععا  المنععععععار  والمعععععع تمرات والتراأعععععع   ععععععر حأعععععع

تامعععععت ال ار  باعععععع ا   راسعععععة بوليعععععة لتح يععععع  بمعععععر  يعععععرو  كوروأعععععا علعععععح بأشعععععاة المأموععععععة والبياأعععععات الماليعععععة 

للمأموعععععععة لت ععععععال الأععععععرا ات المأاسععععععبة لتمكيأ ععععععا مععععععن اسععععععتمرارها بأشععععععاا ا  ععععععر ضععععععو  ال ععععععرو  الراهأععععععة 

بالتتامات عععععا عأععععع  تعععععارير اسعععععتح ات ا لرتعععععر  حيععععع  تعععععرم   ار  المأموععععععة باأ عععععا تحعععععتر  بالسعععععيولة الالتمعععععة للو عععععا  

هعععععلو ال عععععوا م الموحععععع   ا حيععععع  تضعععععمأت  أعععععرا ات ال ار  التركيعععععت علعععععح السعععععياحة ععععععام علعععععح ايتعععععا معععععن تعععععارير 

ال ا ليعععععة ا كمعععععا تامعععععت المأموععععععة بت رعععععي  الملعععععاري  معععععن  عععععالا تابيععععع  بوامعععععر الععععع  ا  وبعععععرامال الم سسعععععة 

 أ المو رين .النامة للضمان الأتماعر المتنل ة  ر روات

 
مليون 16,5( لتلا  لح 33مليون  يأار )% 4,1بمبلغ  ارترنتا يرا ات التشايلية باستنرا  الأتا ال المالية للشركة أأ  ان و 

( لتلا  لح 9مليون  يأار )% 1,1بمبلغ  التكالي  التشايلية ارترنتكما ا  2020 يأار  ر عام مليون  12,4 يأار م ارأة م  

 2020 ر عام  مليون  يأار 13  مليون  يأار م ارأة م  14,2

 
 

سب لأتيأة  شركة  ا ما  مليون  4,4بلغ  2020 ر عام   سار مليون  يأار م ارأة م  لا ر  1بن  الضريبة بلغ   سار ح  ت ال

 ٪.77وبأسبة   يأار مليون 3,4بلغ  ر ال سا ر  أ را  يأار ب  با

 

 

 2021 الا عام  ما تامت به الشركة لتأوي  ملا ر ال  ا أه يسن أر ان بعر  علح حضراتكم  اللة وبالضا ة الح للك  إ

 وبهم ا: 2022رت أتا أ ا  الا عام تبوالتر س

 

 كلمة ر ي  مأل  ا  ار 



 

 

سععيتضععمن هلا المبأح مكاتأ  ر م يأة الن بة ا  ل امبأح تأار  علح تانة الر  المملوكة  اأشععا ب الشععركة  تامت .1

 باعلح الموالرات التر تلي  باسم شركة أت ومركتها الريا   .ولالت است باا واأاال  

. للك سععي    الح تحسععين أو   ال  مة الم  مة لتبا ن الشععركة ا وكللك سععيو ر  من هلا المشععرو  الأت ا   تمحي  

ضا يا من تاأير المحالت التأارية للاير حتح  ستر ا ت  ال ا شا   الا العوام ال ليلة ال ا مة  تمكن من ا تكالي  الأ

. 

وتن يم اليرا ات والربا  من  الا تأوي  ملععا ر سععتسععنح الشععركة بالسععتمرار ب راسععة الررل المتاحة لتنتيت  .2

 . بعماا وغايات الشركةوضمن أاا  ال  ا وت ليا الم اار 

و  مات عالية عمال  ا بأو   ت النالمية ل  مة بتح ي  حا الت ا ضمن اعلح الموالراالشركة بالستمرار  ستوالا .3

  مميت  .

 تسنح الشركة لستب اا ملا ر الااتة الت لي ية با رم متأ    واكمر كرا    ر أمي  مرا   ا  .4

السععتمرار بتح ي  اأ مة البياأات التكأولوأية بما يتماشععح م  منايير السععوا  النالمية وبما يضععمن المحا  ة علح  .5

 الوض  التأا سر للشركة 

وكللك السعععير السعععتمرار  ر تاوير ال  مات الم  مة لنمال أا  ر أسعععر الملك حسعععين لتنتيت م ت م بأو   ال  مات  .6

حي  تم ااال    مة الأ ا  تلععععة هأاك لضععععمان ت  يم اعلح مسععععتوم من ال  مات اأأبا الح أأأ م  الأ ات الم 

 .( وضمن ا ضا وسا ا ومنايير الأ ا  الس ا واآلمن vipالمميت )

 الستمرار  ر   مة وتأمية المأتم  المحلر  ر اماكن تواأ  الشركة . .7

 
 ن الشعععععركة كاأعععععت ومعععععا تالعععععت اسعععععتأا اة  لعععععح سعععععمنت ا الايبعععععة والم عععععة الناليعععععة التعععععر تتمتععععع  ب عععععا م لععععع اة لم تلععععع  

ة  ععععععر الوضععععععا  السععععععا      2022الشععععععرا ل مععععععن النمععععععال  ا  و أأععععععا وأحععععععن أامععععععا بن يشعععععع   النععععععام ال ععععععا م  اأرراأععععععا

ة  عععععر مسععععير  الشعععععركة الأاأحععععة و التعععععر  ترتكععععت  علععععع ح المحا  ععععة علعععععح مكتسعععععبات  اأأععععا أ كععععع  علععععح المضعععععر تعععع ما

يعععععععت لالأاعععععععال  تععععععع ما  أحعععععععو المسعععععععت با  مسعععععععتأ ين علعععععععح أ أأعععععععا السعععععععتراتيأر تمالشعععععععركة ومسعععععععتوم ا ا  عععععععا الم

 المبأر علح النما الم سسر والم أر  .

 
الاالية لح مساهمر الشركة وعمال  ا علح م ت م  عضا  مأل  ال ار  ان أت  م بالشكر الأتيا بسم إسمر وبإو تاما اسمحوا لر ب

 ار  الشركة ممملة بم يرها النام وكا ة المو رين علح  لح  ت  م بالشكر بن بل  يضا بول يسنأر  ا و عم م المتوالا  والمستمر

  الل.   ماأة وا ا  النما ببأ و هم وتراأي م  ر 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 كماا البكر                                                                                                  

 
 ر ي  مأل  ا  ار                                                                                                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير

 

 مجلـس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 حضرات المساهمين الكرام  

       

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

بن برحععععععأ بكععععععم أمينععععععا بأمععععععا ترحيععععععأ باسععععععمر وبالأيابععععععة عععععععن السععععععا   بعضععععععا  مألعععععع  ا  ار  وبن  يسععععععن أر

لشعععععععركة الأ ليعععععععات السعععععععياحية النشعععععععرون و  التاسععععععع  بشعععععععكر ترضعععععععلكم بحضعععععععور اأتمعععععععا  ال ي عععععععة النامعععععععة النعععععععا  

اير أيععععععة المسععععععاهمة النامععععععة المحعععععع و   )أععععععت( ويسععععععرأا بن أنععععععر  علععععععح هي ععععععتكم المععععععوتر  الت ريععععععر السععععععأو  

تا مععععععة  و وابععععععرت الأتععععععا ال والأأععععععاتات التععععععر تح  ععععععت ألعععععع  ا  ار  المتضععععععمن  اللععععععة أتععععععا ال بعمععععععاا الشععععععركةلم

مععععع   ترارأعععععا  ا 31/12/2021للسعععععأة الماليعععععة المأت يعععععة  عععععر  الموحععععع   الععععع  ا تا معععععةو المركعععععت المعععععالر الموحععععع   

م كععععع ين علعععععح عععععع م وأعععععو  ب  بكامعععععا المسععععع ولية ععععععن لعععععحة البياأعععععات وتعععععو ير أ عععععام رتابعععععة  نعععععاا  عععععر الشعععععركة 

  . 2022بمور أوهرية ت  ت مر علح استمرارية الشركة  الا السأة ال ا مة 

   

    

 . 2002( لسأة 76 يما يلر البياأات حسأ تنليمات ا  لا  بموأأ تاأون ايورا  المالية رتم )

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت رير مأل  ا  ار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات اإلفصاح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 .) الشركة األم( األنشطة الرئيسية لشركة النقليات السياحية األردنية -أ: -أوال:
 

 ن الأشععععععاا الر يسععععععر لشععععععركة الأ ليععععععات السععععععياحية اير أيععععععة وهععععععر الشععععععركة ايم هععععععو الأ ععععععا السععععععياحر     

المت لععععععل حيعععععع  ت ععععععوم الشععععععركة بأ ععععععا اي ععععععوا  السععععععياحية الوا عععععع    لععععععح م تلعععععع  المواتعععععع  السععععععياحية 

وكعععععللك ت عععععوم الشعععععركة  احسعععععأ البعععععرامال المنععععع   معععععن تبعععععا مكاتعععععأ السعععععياحة ا وايمريعععععة  ا عععععا المملكعععععة 

 اأير البالععععععات كععععععرحالت سععععععياحية للمأموعععععععات المحليععععععة سععععععوا   ا ععععععا المملكععععععة بو  لععععععح  ارأ ععععععا بتععععععا

  .كما بأ ا ت وم بتاأير البالات لرحالت الحال والنمر  

 
ويبلعععععغ   عععععر م يأعععععة عمعععععان الععععع وار السعععععاب مأا عععععة ) ال ار  النامعععععة(  عععععر  المركعععععت الر يسعععععر للشعععععركة ي ععععع  -أ:        

 .( مو  42ع   المو رين الناملين  يه )

كمعععععا اأعععععه يوأععععع  لععععع م الشعععععركة كعععععرا  للعععععياأة ومبيعععععت البالعععععات علعععععح اريععععع  بوتوسعععععترا  عمعععععان -  

الترتعععععا  ويتبععععع  لعععععه تسعععععم اللعععععياأة والحركعععععة ومسعععععتو عات تاععععع  الايعععععار ويبلعععععغ عععععع   النعععععاملين  يعععععه معععععن 

 .مو را ول يوأ  للشركة ب   رو  ب رم (174)سا  ين و  اريين و أيين 

  
ربسععععععععماا الشععععععععركة يبلععععععععغ و(  يأععععععععار 17,461,290) للشععععععععركةيبلععععععععغ حأععععععععم السععععععععتممار الربسععععععععمالر  - :           

 .( مو را216(  يأار و أمالر ع   الناملين  ي ا )10,800,000)

 

 

                                                                              -الشركات التابعة : -ثانيا:
 

 -شركة أت لأ ا الركاأ: -ب: 
    

%( معععععععن 99وهعععععععر شعععععععركة تابنعععععععة )لات مسععععععع ولية محععععععع و  (  تمتلعععععععك شعععععععركة الأ ليعععععععات السعععععععياحية اير أيعععععععة )

ربسععععععمال ا ويتممععععععا الأشععععععاا الر يسععععععر ل ععععععلو الشععععععركة بأ ععععععا الركععععععاأ والمسععععععا رين مععععععن  ععععععالا  اوا ععععععا البريععععععة 

بتسععععععيير المأت مععععععة الناملععععععة  ا ععععععا المملكععععععة اير أيععععععة ال اشععععععمية والععععععح العععععع وا المأععععععاور  حيعععععع  ت ععععععوم الشععععععركة 

 اععععوا أ ععععا ركعععععاأ مأت مععععة معععععن م يأععععة عمععععان العععععح م يأععععة الن بعععععة وللععععك مععععن  عععععالا اربنععععة  عععععرو   ععععر م يأعععععة 

الععععع وار السعععععاب  ( وت عععععوم كعععععللك بتسعععععيير  عععععا مأعععععت م معععععن م يأعععععة عمعععععان  االوحععععع ات  اابربعععععور  اعمعععععان )النبععععع لر 

ة الععععع وار السعععععاب  (  ا) ابربعععععور  معععععن  عععععالا مكتبي عععععا  عععععر م يأعععععة عمعععععانالعععععح م يأعععععة اربععععع   وت عععععوم الشعععععركة ايضعععععا

بتسععععيير  ععععا مععععن م يأععععة الترتععععا  الععععح م يأععععة الن بععععة وكععععللك مععععن م يأععععة اربعععع  الععععح م يأععععة الن بععععة و ععععا   ععععر ينمععععا 

 ما بين الترتا  وارب  وللشركة  رو   ر كا م يأة الن بة والترتا  وارب  .

التنعععععاون مععععع  شعععععركة بو عععععا عمعععععان ال عععععاهر   عععععإن الشعععععركة ت عععععوم بتسعععععيير بمعععععا بالأسعععععبة العععععح ال اعععععوا ال ارأيعععععة 

السعععععنو ية ا ا كمعععععا تمتلعععععك الشعععععركة  اعععععوا أ عععععا بريعععععة لكعععععا معععععن  عععععر  ملعععععر -التحعععععا  النربعععععر للأ عععععا البعععععر  

  ر المست با ال ريأحي  من المتوت  ان يتم اعا   ترنيل ا با ا ا  مش  

 

ا  لا بياأات   



 

 

 يعععععه ي ععععع  المركعععععت الر يسعععععر للشعععععركة  عععععر مأا عععععة النبععععع لر  عععععر م يأعععععة عمعععععان ويبلعععععغ عععععع   المعععععو رين النعععععاملين 

 -: كما يوأ  للشركة  رو  علح الأحو التالر ( مو   35)

   ( مو  46مكتأ  ر م يأة الن بة يبلغ ع   الناملين  يه )   -

 ( مو  107مكتأ  ر أسر الملك حسين يبلغ ع   الناملين  يه )   -

  ( مو  8مكتأ  ر مأا ة الوح ات )مأم  الأأوأ( يبلغ ع   الناملين  يه )   -

 مو   ( 21ارب  يبلغ ع   الناملين  يه ) م يأةمكتأ  ر    -

 مو رين (10بور يبلغ ع   الناملين )مكتأ  ر مأا ة ابر  -

  ( مو   18مكتأ  ر ال وار الساب  يبلغ ع   الناملين  يه )  -

 ( مو  12مكتأ  ر م يأة الترتا  يبلغ ع   الناملين  يه )  -

  مو رين( 6مكتأ  ر المنبر الشمالر يبلغ ع   الناملين  يه )  -

 مو  ( 1مكتأ  ر مأم  رغ ان السياحر يبلغ ع   الناملين  يه )  -

وينمعععععا  اول يوأععععع  ل عععععلو المكاتعععععأ حأعععععم اسعععععتممار ربسعععععمالر لأ عععععا مأعععععر  مكاتعععععأ حأعععععت واأاعععععال   

مو ععععععع  ( 205وعععععععع  هم )والرأيعععععععين امعععععععا السعععععععا  ين ا ومضعععععععي  يرة ضععععععع( م14لععععععع م الشعععععععركة ايضعععععععا )

ن مركعععععت عمل عععععم هعععععو كعععععرا  الشعععععركة الم وهعععععر شعععععركة الأ ليعععععات السعععععياحية الر أيعععععة  واأعععععه ل يوأععععع   عععععإ

  .ا   رو  ا رمل م الشركة 

 
 .مو را( 482) ي ا  يأار واأمالر ع   الناملين  (1,000,000)ويبلغ ربسماا هلو الشركة 

 
 -شركة راية أت لأ ا الركاأ : -أ:

 
%( معععععن ربسعععععمال ا 100وهعععععر شعععععركة تابنعععععة )لات مسععععع ولية محععععع و  ( تمتلعععععك شعععععركة أعععععت لأ عععععا الركعععععاأ )    

مسعععععا رين علعععععح ( والأ عععععا النعععععا   للVIPويتممعععععا الأشعععععاا الر يسعععععر ل عععععلو الشعععععركة بت ععععع يم   معععععة الأ عععععا المتميعععععت)

  ا عمان الن بة عمان.

ربسعععععععماا هعععععععلو الشعععععععركة  ي ععععععع  المركعععععععت الر يسعععععععر للشعععععععركة  عععععععر مأا عععععععة الععععععع وار السعععععععاب   عععععععر عمعععععععان ويبلعععععععغ 
ا ول يوأععععععععع  للشعععععععععركة ا   مو ععععععععع ( 10) اعععععععععع   المعععععععععو رين النعععععععععاملين  ي عععععععععواأمعععععععععالر   يأعععععععععار )500,000(

 .  رو  ا رم
 

 -:شركة أت للسياحة والسرر  - 
 

%( معععععععن 100الأ ليعععععععات السعععععععياحية الر أيعععععععة )وهعععععععر شعععععععركة تابنعععععععة )لات مسععععععع ولية محععععععع و  ( تمتلعععععععك شعععععععركة 

يعععععة وال ارأيعععععة وحأعععععت تعععععلاكر ربسعععععمال ا ويتممعععععا الأشعععععاا الر يسعععععر ل عععععلو الشعععععركة بت ععععع يم   معععععة السعععععياحة ال ا ل

 .الايران

( 50,000) ويبلعععععغ ربسعععععماا هعععععلو الشعععععركةعمعععععان  عععععر  مأا عععععة الشميسعععععاأرللشعععععركة  عععععر ي ععععع  المركعععععت الر يسعععععر 

 ( مو رين ا ول يوأ  للشركة ا   رو  ا رم .5) اع   المو رين الناملين  ي  واأمالر  يأار

 
 -: ل  مات الليموتينأت شركة  - 

 
%( مععععععن ربسععععععمال ا 100) أععععععت لأ ععععععا الركععععععاأوهععععععر شععععععركة تابنععععععة )لات مسعععععع ولية محعععععع و  ( تمتلععععععك شععععععركة 

 سيارات الليموتين .ويتمما الأشاا الر يسر ل لو الشركة بت  يم   مة 

( 500,000)  ععععععر عمععععععان ويبلععععععغ ربسععععععماا هععععععلو الشععععععركة العععععع وار السععععععاب   المركععععععت الر يسععععععر للشععععععركة  ععععععر ي عععععع

 ا ول يوأ  للشركة ا   رو  ا رم . ( مو  8) اع   المو رين الناملين  ي  واأمالر  يأار



 

 

 -ثالثا :
 مجلس االدارة  -أ

     

 الرتم
  

 السم
  

 المألأ
  

 تارير 
 الول  

 الرتم الواأر
  

 أبلو تنريرية
  

 السي  كماا غريأ البكر  1
 ممما بأك ال اهر  عمان

ر ي  
 المأل 

 حاصل على لقب األستاذية في المحاماة،  كالوريوس في القانون ، ب ماجستير في ادارة البنوك الدولية والتمويل 9691001294 1969
  .2008القاهرة عمان منذ الرئيس التنفيذي لبنك 

 م.ع.م ، نائب رئيس مجلس ادارة شركة ضمان القروضم.ع.م رئيس مجلس ادارة شركة النقليات السياحية )جت(
  م.ع.م ، عضو مجلس ادارة شركة التأمين األردنيةذ.م.م رئيس هيئة مديري شركة َتَمَلك للتأجير التمويلي 

 م.ع.م عضو مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية
 فلسطين م.ع.م  -عضو مجلس إدارة مصرف الصفا

 االردن.-لخدمات الدفع  Network International نائب رئيس هيئة مديري شركة 
 عضو المجلس األعلى للمؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين والعسكريين والمحاربين القدماء

 عضو مجلس امناءالجامعة األردنية .
سابق في العديد من الشركات المساهمه العامه والخاصه تعمل في قطاعات مختلفه مثل السياحة  عضو مجلس اداره

 ،التعليم ، الصناعه و التطوير العقاري .
 عضو سابق في مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا ، جمعيه البنوك العامله في األردن ،

 معهد الدراسات المصرفيه ، لجنة الحوار االقتصادي االردنيه ،مجلس إدارة صندوق البحث العلمي واالبتكار  



 

 

 

2 
 السي  هشام  ا ر ااهرالملر 

 لالستممار المسير ممما شركة 
أا أ 
 الر ي 

1981 9811001756 

 2003بكالوريو   تتلا  و كمبيوتر عام 
 م ير عام الشركة الت أية لتأار  المركبات وتا  الايار  

 شركة ال ا ر لالستممار هي ة الم يرين  رر ي  
   هي ة الم يرين للشركة المتميت  ل  مات تا  الليات ير  

3 

 السي  عب  الحر عااهللا المأالر
 لالستممار استراممما شركة 

 
 9281005675 1928 عضو

  ألا الر ر  لماليتيا  ر الر ن رأا اعماا / ال
 عضو مأل  ا ار  الشركة النربية ال ولية للرأا    

4 

السي  احم  ابراهيم محم  
 أمأوم

ممما شركة عمان لالستممار 
 السياحر

 9641024732 1964 عضو
  1991محاسبة وت تي  عام أ م ماأستير 

 مأل  ا ار  شركة الحمة الر أية عضو  
 عضو مأل  ا ار  شركة  لساين لالستممار السياحر 

5 
السي  سي  كميا عب  الرحمن 

 سن  ال ين
 ممما شركة ال ا ر لالستممار

 9811057269 1981 عضو

  2003عام لأ ن  –من أامنة كيأاستون وملر ية مالية علوم بكالوريو  
  م ير عام الشركة المتميت  ل  مات تا  اآلليات 

 التأريل  لمأموعة شركات ال ا ر.الم ير المالر 

  شركة المشر  لللأاعات المن أية مح و   المس وليةعضو هي ة م يرين  ر 

6 
  ارو  يتي  ع أان المرتر السي  

السبيا لالستممارات ممما شركة 
 المالية 

 9921054155 1992 عضو
  2014عام بكالوريو  ا ار  اعماا 

 والشراأر مشاري  ولأاعات الانام مستممر   
  ر شركة الحكمة لالستممارات المالية  عضو هي ة م يرين 

7 
 السي  سريان المأالير

ممما شركة الت أية لتأار  
 المركبات وتا  الايار

 9631001785 1963 عضو
  2007ر  مالية عام  ا/  كتورا    2002/ ماأستير   ار  مالية عام  1986بكالوريو  محاسبة عام 

 الم يرين لشركة البشا ر اير أية التراعية .أا أ ر ي  هي ة 



 

 

 

 أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية -ب

 المنصب االسم الرقم
 تاريخ

 الوالدة
 نبذه تعريفية الرقم الوطني

 السيد مالك الخوري بولس حداد 1
 المدير العام

 
1957 9571022609 

مجلس الوحدة االقتصادية  –رئيس قطاع النقل العربي /وزير سابق هندسة ميكانيك/ 

 .القاهرة  -العربية 

 عضو مجلس ادارة مستشفى الجامعة االردنية 

 عضو مجلس ادارة الشركة االردنية للطيران 

 يمجلس ادارة االتحاد العربي للنقل البر رئيس

 رئيس هيئة المديرين لشركة مركز تنمية الحرف االردنية 

  االردنية عضو مجلس ادارة شركة الفنادق والسياحة 

 السيد وليد احمد عبد المعطي عمران 2
 المدير المالي -نائب المدير العام 

 التنفيذي

1973 

 

9731003831 

 

  1997بكالوريوس محاسبة 

   2013ماجيستير ادارة اعمال 

 .ابو ظبي -شركة المجمعات والطرق الدولية  لدىشغل منصب المدير المالي   

 عضو لدى االتحاد العربي للنقل البري 

لتهيئة الفرص انجاز  مؤسسة في لجنة االستثمارات المالية في مجلس امناء سابق عضو 

 للشباب االردني 



 

 

                                       ة                                          الشرك المصدرة من قبلبيان كبار مالكي األسهم  -رابعا:
 

 

                  
 

 

                                                                الوضع التنافسي للشركة -خامسا:

 
شععععععركات  بربنععععععةمأ ععععععا  ةشععععععرك 16 المت لععععععل  الأ ععععععا السععععععياحرمأععععععاا  تبلععععععغ ععععععع   الشععععععركات الناملععععععة  ععععععر 

ويبلعععععغ عععععع   الحعععععا الت التعععععر تمتلك عععععا أميععععع   عا ليعععععة مسعععععاهمة عامعععععة والبعععععاتر هعععععر عبعععععار  ععععععن شعععععركات تضعععععامأية

وتمتلععععععك شععععععركة أععععععت  ععععععر  امععععععن م تلعععععع  الحأععععععام والموالععععععرات  ( حا لععععععة 643)مععععععا ي ععععععارأ هععععععلو الشععععععركات 

% مععععععن اأمععععععالر ععععععع   الحععععععا الت السععععععياحية  ععععععر الر ن وبععععععالرغم مععععععن 14( حا لععععععة وبأسععععععبة 92هععععععلا ال اععععععا  )

  ورحعععععالت الحعععععال والنمعععععر    عععععان الشعععععركة ال ا ليعععععةتنمعععععا كشعععععركات تعععععاأير للعععععرحالت  وأعععععو  شعععععركات ب عععععرم 

 . ما تالت تحتر  لأرس ا بأت  هام من تاا  الأ ا السياحر 

 
% مععععن اأمععععالر 5 ( حا لععععة وتشععععكا مععععا أسععععبته126تبلععععغ ععععع   الحععععا الت التععععر تنمععععا  ععععر مأععععاا أ ععععا الركععععاأ )و

وللعععععك بأعععععا اة علعععععح بياأعععععات ( حا لعععععة 2,200) الناملعععععة  عععععر المملكعععععة والبعععععالغ عععععع  ها ماالنعععععالأ عععععا عععععع   حعععععا الت 

ة لل راسععععات التععععر اأرت ععععا ال ي ععععة  اأععععه يععععتم أ ععععا مععععا ي ععععارأ )  راكععععأ( مليععععون 40هي ععععة تأ ععععيم الأ ععععا البععععر  وو  ععععا

راكععععععأ  مليععععععون  (3)% مععععععأ م ب  مععععععا ينععععععا ا 18محلععععععر )بععععععين المعععععع ن و ا ل ععععععا( تأ ععععععا الحععععععا الت مععععععا أسععععععبته 

 معععععا ي عععععارأ   ععععع  تامعععععت الشعععععركة بأ عععععا اعععععا  أ عععععا الركعععععاأ ال هعععععلا  وتح عععععح الشعععععركة كعععععللك بألعععععيأ متميعععععت معععععن

% مععععععن اأمععععععالر اععععععع ا  الركععععععاأ الععععععلين 26وهععععععر تشععععععكا مععععععا أسععععععبته  2020 ععععععالا عععععععام  مسععععععا ر العععععع ( 780)

ة بان الشركة ل ت وم باعماا الأ ا  ا ا الم ن   .يستنملون الحا الت علما

 
                                                  درجة االعتماد على موردين محددين -سادسا:

 
اكمر مععععععن  عععععع % 10كلون ل يوأعععععع  اعتمععععععا  علععععععح مععععععور ين محعععععع  ين او عمععععععال  ر يسععععععيين محليععععععا و ارأيععععععا يشعععععع

 .او المبينات  و/ اأمالر المشتريات

 

 م
 

 السم
 

 عــــــ   ايســــــــــــــــــــــــ م

 الأسبة 31/12/2021 الأسبة 31/12/2020

 %10 2,275,242 %21 2,275,242 النربية للتموين والتأار  الشركة -1

 %10 1,080,000 %10 1,080,000 بأك ال اهر  عمان -2

 %10 1,080,000 %10 1,080,000 ستممار النربر الر أربأك ال -3

 %6 656,142 %6 656,142 شركة المسير  لالستممار -4

 %6 646,567 %6 646,567 شركة ال ا ر لالستممار -5

 %5 541,308 %5 540,404  ال  هاشم عاا الشوا -6



 

 

 وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات -سابعا:

 
بموأعععععععأ ال عععععععواأين  او ا  معععععععن مأتأات عععععععا  امتيعععععععاتات تتمتععععععع  ب عععععععا الشعععععععركة حمايعععععععة حكوميعععععععة او ل يوأععععععع  ب 

 .او غيرها وايأ مة المنموا ب ا

  .ل م الشركة كما ل يوأ  ا  برا ات ا ترا  او ح و  امتيات

 
 القرارات الحكومية -ثامنا:

 
ل يوأعععععع  ا  تععععععرارات لععععععا ر  عععععععن الحكومععععععة او المأ مععععععات ال وليععععععة او غيرهععععععا ل ععععععا امععععععر مععععععا   علععععععح عمععععععا 

هأالععععععك تععععععرارات حكوميععععععة تعععععع مر بنمععععععا الشععععععركة مععععععن  ا باسععععععتمأا  بنالشععععععركة او مأتأات ععععععا او تعععععع رت ا التأا سععععععية 

المحععععععع و   ولات المسععععععع ولية  الضعععععععريبة المرروضعععععععة علعععععععح الشعععععععركات المسعععععععاهمة النامعععععععة احتسعععععععاأ اليعععععععةأاحيعععععععة 

بععععععين المكلرععععععين حيعععععع  ان هأالععععععك أععععععو  مععععععن ععععععع م التكععععععا    والم سسععععععات الرر يععععععةام ارأععععععة بشععععععركات التضععععععامن 

علعععععح عمعععععا الشعععععركة وكعععععللك تيعععععا   أسعععععبة الضعععععريبة المرروضعععععة علعععععح ال اعععععا  سعععععلبا ايمعععععر العععععل  يععععع مر ضعععععريبيا 

. 

 

ن موالعععععرات لات أعععععو   امعععععا بالأسعععععبة العععععح منعععععايير الأعععععو   ال وليعععععة  عععععان الشعععععركة ت عععععوم بشعععععرا  البالعععععات ضعععععم

كمعععععا تامععععت الشعععععركة بتاعععععوير وتحسععععين اأ معععععة النمععععا وب لعععععة السياسعععععات  الأ عععععات المنأيععععةعاليععععة محععععع    مععععن تبعععععا 

والأععععععرا ت والمأ أيععععععات والبي ععععععة التأ يميععععععة وتوميعععععع  سععععععير اأععععععرا ات عمليات ععععععا ورسععععععم  را ا ععععععا  ععععععر سععععععبيا 

وال ععععععارأيين وتاععععععوير وتحسععععععين  عععععع مات ا اعععععععا   هأ سععععععت ا بمععععععا يلبععععععر احتياأععععععات الععععععحاأ النالتععععععة العععععع ا ليين 

 وتلبية احتياأات عمال  ا .

 

 

 

 

 



 

 

 

ة :   ية الر أيةال يكا التأ يمر لشركة الأ ليات السياح   -تاسنا
 

 
    

 وحدة التدقيق الداخلي

 
 مكتب المدير العام

 

امــــر العـــــب المديـــــــنائ  

 الدائرة المالية

 المحاسبة

والتحليل 

المالي 

 الخزينة

 

الحاسوب 

نظم و

 المعلومات

 

 المطالبات

 

 قسم الحركة

 

الشؤون 

 القانونية  

 

الموارد 

 البشرية

 
شؤون 

 الموظفين

 
التأهيل 

 والتدريب

 

قسم الصيانة 

 والغسيل

 

قسم الحراسة 

والخدمات 

 المساندة

 

السيطرة 

 والمراقبة

 
 التحصيل

 

 شركة جت لنقل الركاب

 
 شركة راية جت لنقل الركاب

 

 الهيئة العامة

 

 مجلس اإلدارة

 
 اللجنة التنفيذية

 
 لجنة التدقيق

 

التخطيط 

االستراتيجي 

 والتميز

 

تخطيط قوى 

 العمل

 

 الدائرة

 الفنية

 

 التأمين 

الصحي 

 والممتالكات

 قسم المساهمين

 

للسياحة والسفر جتشركة   

 

الشؤون 

 اإلدارية

 

والتطوير والعالقات العامةالتسويق   

 

قسم 

 المستودعات

 
 المشتريات

 

 التأمين 

 والترخيص

إدارة 

نقل 

 الركاب

 

إدارة 

النقل 

 السياحي

 

ادارة 

 المحروقات

 

 دائرة 

ضمان 

 الجودة

 

 المدير العام

لخدمات الليموزين جتشركة   

 



 

 

            

                                                                                                                                                                                               تابعة(  الالهيكل التنظيمي لشركة جت لنقل الركاب ) -أ

 

 
 

ةيالمنطقة الحرف  

 

 دائرة البريد

 

الداخلي نقل البريد  

  

الخارجي نقل البريد  

 

 االشتراكات

 

 المفقودات والشكاوي

 

 م ير أ ا الركاأ

 

 أا أ الم ير النام

 

 منطقة عمان والوسط

 

 فرع العبدلي

 
 فرع الوحدات

 

 فرع طبربور

 
 فرع الجسر

 

 فرع السابع

 
 فرع الزرقاء

 
 مركز االتصال

 

 منطقة العقبة

 
 منطقة اربد والشمال

 
 المضيفين والمضيفات

 

 فرع العقبة 

 
 فرع الميناء

 

 فرع اربد

 

 فرع المعبر الشمالي

 

 الم ير النام

 



 

 

                            الهيكل التنظيمي لشركة راية جت )التابعة(                                                                                       -ب :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 (                                                         الهيكل التنظيمي لشركة جت للسياحة والسفر )التابعة -: ج

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرع السابع

 

  ( VIP )مبيعات  

 
 مبيعات الخط العادي

 

 السياحة الوافدة

 
 السياحة الداخلية

 
 السياحة الخارجية

 

 المدير العام

 

 مدير نقل الركاب

 

 نائب المدير العام 

 

 فرع العقبة

 

  ( VIP )مبيعات  

 
العاديمبيعات الخط   

 

 رئيس هيئة المديرين

 

 مدير المكتب

 

 المدير العام

 تذاكر الطيران

 



 

 

 ()التابعة التنظيمي لشركة جت لخدمات الليموزينالهيكل  -: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 المدير العام

 مسؤول عمليات رئيس محاسبين

 قسم الحركة قسم العمليات قسم التكنولوجيا قسم التسويق قسم المبيعات

مشرف 

 حركة

 سائق

ضابط 

 تكنولوجيا

 موظف مبيعات ضابط تسويق موظف عمليات

 قسم المحاسبة

 محاسب محصل

 رئيس هيئة المديرين



 

 

ويبلععععععغ ععععععع   ( مو عععععع  216)شععععععركة الأ ليععععععات السععععععياحية الر أيععععععة وهععععععر الشععععععركة الم يبلععععععغ ععععععع   مععععععو رر  -:  

وشععععععركة أععععععت  شععععععركة أععععععت للسععععععياحة والسععععععررو وشععععععركة رايععععععة أععععععت الركععععععاأمععععععو رر شععععععركة أععععععت لأ ععععععا 

( مو ععععع  وت ععععع    عععععات مععععع هالت م كمعععععا هعععععو مبعععععين  يمعععععا يلعععععر 505التابنعععععة ) اتالشعععععرك هعععععرل ععععع مات الليمعععععوتين 

:- 

 

 الم ها النلمر م
ع   مو رر شركة الأ ليات 

 )الم( السياحية
 المأمو   ات التابنةشركالع   مو رر 

 1 0 1  كتوراو 1

 5 3 2 ستيريماأ 2

 125 83 42 بكالوريو  3

 64 44 20  بلوم 4

 80 60 20 ماأوية عامة 5

 433 310 123 اتا من ماأوية 6

 13 8 5 مركت الت ريأ الم أر 7

 721 508 213 المأمو 

 

 
 -كما يلر : 2021برامال التاهيا والت ريأ لمو رر الشركة  الا عام  - :

 

 ع   المو رين اسم ال ور  م

 1 ندوة مستجدات المعاير الدولية للتقارير المالية 1

 

                                                       المخاطر التي تتعرض لها الشركة  -عاشرا :

   -:حلرها  يما  يلر  تامت الشركة ب راسة الم اار والتح يات التر ت  تواأ  ا والتر تم  

  علععععععح التتلععععععا  النععععععالمر بشععععععكا عععععععام و الععععععة علععععععح  كوروأععععععاتعععععع اعيات  ععععععايرو  اسععععععتمرار

ال ااععععععات السعععععياحية وتااععععععات الأ عععععا أتيأعععععة الت ييععععع  والتشععععع ي  علعععععح اأعععععرا ات السعععععرر والحأعععععر 

 اللحر علح المسا رين

  وتاميرات عععععععا علعععععععح التليميعععععععة وال وليعععععععة اسعععععععتمرار تععععععع اعيات الحععععععع ا  والضعععععععارابات السياسعععععععية

 . السياحة الوا   و الة  شتح ال ااعات التتلا ية

 و الععععععة معععععا يتنلعععععع  بموضععععععو   ت لعععععأ وتايععععععر السياسعععععات الحكوميععععععة لات النالتعععععة ب اععععععا  الأ عععععا

 والأمارك الضرا أ

 .  المأا سة السنرية الضار 

 هلا وت  تامت الشركة باع ا   اة ل ار  الم اار الستراتيأية والمالية . 

 
 



 

 

                                                                            ة                                                                 اإلنجازات التي حققتها الشرك -حادي عشر :

مليون  يأار وبأسعععععععبة  4,08ت رو  وبارترا , مليون  يأار 12,4م ارأة م  مليون  يأار  16,48بلات  يرا ات ل   ح  ت الشعععععععركة 

 وللك بسبأ :% 33

 %30مليون  يأار وبأسة  2,03 يأار لتلا الح مبلغ   بل  167ايرا ات الأ ا السياحر بمبلغ  أ را ا -1

 %12وبأسبة  مليون  يأار 4,49لتلا الح مبلغ   يأار مليون 486ايرا ات تاا  المحروتات بمبلغ  برترا  -2

 %.92بل   يأار وبأسبة  121بل   يأار لتلا الح  58ايرا ات أت للسياحة والسرر بمبلغ  برترا  -3

 %60مليون  يأار وبأسبة  9,84 يأار لتلا الح  مليون 3,7وايرا ات النمولت بمبلغ والبري  ايرا ات أ ا الركاأ  برترا  -4
 

 

 
                                      متكررة األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير -ثاني عشر :

 

 ل يوأ  امر مالر لنمليات لات ابينة غير متكرر         

 

 
        نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة -ثالث عشر : 

                                             

 

 2021 2020 2019 2018 2017 البيان

 لا ر ايربا  )ال سا ر(
 النا    لمساهمر الشركة

1,629,242 1,937,630 2,904,738 4,367,328)) (1,015,948) 

 - - -  1,296,000 1,296,000 ايربا  الموتعة والم ترحة

 15,388,585 16,495,692 21,405,286 20,234,423 19,568,153 لا ر ح و  المساهمين

 1.80 1.73 2.16 2.03 1.88 بسنار ايس م

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         المالي للشركة ونتائج أعمالهاتحليل المركز  -رابع عشر :

                      
 :31/12/2020مقارنة مع  31/12/2021قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

 
 :2020مقارنة مع عام  31/12/2021و الخسائر للسنة المنتهية في  قائمة األرباح

 

 االيرادات التشغيلية :

4,078%3316,480

12,400 

1 167 2,030

8%  

2 486 049,4 

12% 

3 38,500

55% 

4 670 1,330

102%

5- JTT5812192% 

 المصاريف التشغيلية :

1,1268.6%14,160

13,040 

- 473 670

 

- 255

20212020 500 

 

- 465486 

- 36

58 



 

 

 

- 378

20212020 500 

- 463

1,69 

- 348

0.1% 

- 422020

2021 

- 302,2 

 

 -وللك بسبأ:988 -

  -ب

   مو   728ليلبل  2020مو   عن عام  112بوات   2021بأ را  بع ا  المو رين  ر عام  -أ

- 8 

- 20 

- 35

 

 
4,08033%

1,1268.6%

2,9502,3633

466% 

 

 تا مة ايربا  وال سا ر 2021 2020 التاير أسبة التاير

 اإليرادات التشغيلية 16,482,258 12,403,989 4,078,269 33٪

 المصاريف التشغيلية (14,163,613) (13,037,423) 1,126,190 9٪

 مجمل الربح التشغيلي 2,318,645 (633,434) 2,952,079 466٪

 



 

 

 

 االيرادات االخرى :

بل   يأار وبرترا   57بل   يأار وهلا بسبأ برترا  بيرا ات ايعالأات بمبلغ  163برترنت  يرا ات و وا   ب رم بمبلغ 
 يأار اارترا  اربا  و سا ر بل   36بل   يأار و ارترا  ايرا ات توا   المحروتات بمبلغ  40اليرا ات اي رم بمبلغ 

 ل   يأار. وبرترا  اربا  موأو ات مالية بال يمة  6بل   يأار وبرترا  ايرا ات تاأير مبأح الن بة بمبلغ  16الممتلكات بمبلغ 
 ات بل   يأار واأ را  بيرا 26بل   يأار وبأ را  ايرا ات تنويضات التامين بمبلغ  41النا لة من  الا تا مة ال  ا بمبلغ 

 بل   يأار 10الروا   البأكية بمبلغ 

 

 المصاريف االدارية :

مليون  3,288مليون  يأار م ارأة م   22,48( % لتلا  لح 25بل   يأار ) 805اأ رضت الملاري  ا  ارية بمبلغ 
  يأار. وللك بسبأ:

 
 بل   يأار 23برترا  ملاري  أت ل  مات الليموتين بمبلغ  -

 بل   يأار. 36برترا  ملاري  مكتأ أت للسياحة والسرر بمبلغ   -

 بل   يأار. 42برترا  ملاري  تأ الت مأل  ال ار  بمبلغ   -

 بل   يأار. 13برترا  ملاري  اللياأة بمبلغ   -

وللك     يأاربل 53 يأار م ارأة م   بل  112لتلععععا  لح %( 109بل   يأار ) 58بمبلغ برترا  ملععععاري  التمويا  -

 7/2020حا لة بش ر  16وتر  شرا  حا الت ع    Covid19بسبأ الحلوا علح ترو  البأك المركت  

 -الضععمان الأتماعر  –بل   يأار وللك بسععبأ ايسععترا   من برأامال بسععت امه  260اأ را  ملععاري  الرواتأ بمبلغ   -

 .2020( من سأة 24حسأ بمر ال  ا  رتم )

 .2020بل   يأار وللك بسبأ التبر  لبرأامال همة وان  ر عام  126لغ بأ را  ملاري  التبرعات بمب -

 بل   يأار وللك بسبأ ت ليل ع   العالأات  ر اللح  والمأالت ال عا ية. 28بأ را  ملاري  التسوي  بمبلغ   -

موات  بل   يأععار وللعك بسعععععععبععأ اي ععا  تأعع يع  بن  الن و  م  ال 83بأ رععا  ملععععععععاري  الموات  ا لكتروأيععة بمبلغ  -
 اللكتروأية.

 
 . ل   يأار 48يبة المبينات بمبلغ بأ را  ملاري   روتات ضر -

 
بل   يأار وللك بسبأ ع م بأ را  ال يمة السوتية   360بأ را  ملرو  الت أر  ر تيمة الراضر  والحا الت بمبلغ  -

 .2021 الا عام 
 

 بل   يأار. 5بأ را  ملاري  المياو بمبلغ  -
 

 بل   يأار. 18ال ات   بمبلغ بأ را  ملاري   -
 

 بل   يأار. 3بأ را  ملاري  السرر بمبلغ  -
 

 بل   يأار. 23بأ را  ملاري  ال رااسية بمبلغ  -
 

 بل   يأار. 10بأ را  ملاري  التامين اللحر بمبلغ  -
 

 بل   يأار. 7بأ را  ملاري  بأكية بمبلغ  -
 

 ر.بل   يأا 7بأ را   وا   التتام ع و  اييأار بمبلغ  -
 

 
 4,390مليون  يأار م ارأة م   سار  بلات  1,013أتيأة ما سب ا ح  ت الشركة  سار  بن  الضريبة والم للات بمبلغ 

 ٪.77بل   يأار وبأسبة  3,379مليون  يأار ب  بو ر بلغ 



 

 

 
 

 أور  ب أاو تا مة ايربا  بو ال سا ر الم ارأة:
 

 والخسائرقائمة األرباح  2021 2020 التغير نسبة التغير

 اإليرادات التشغيلية 16,482,258 12,403,989 4,078,269 33%

 المصاريف التشغيلية (14,163,613) (13,037,423) (1,126,190) ٪(9)

  مجمل الربح التشغيلي 2,318,645 (633,434) 2,952,079 % 466

 إيرادات وفوائد أخرى 294,219 131,146 163,073 % 124

  مصاريف إدارية (2,482,462) (3,288,373) 805,911 25٪

103% 3,921,063 (3,790,661) 130,402 
ربح ) خسارة ( الفترة قبل 

 والمخصصات الضريبة

 المخصصات (996,000) (580,159) (415,841) 72%

80% 3,505,222 (4,370,820) (865,598) 
 قبلالفترة )خسارة( ربح 

  الضريبة

582% (126,068) (21,663) 147,731  ضريبة الدخل

77% 3,379,154 (4,392,483) (1,013,329) 
 بعدالفترة )خسارة( ربح 

  الضريبة

 

 :31/12/2020مقارنة مع  31/12/2021قائمة المركز المالي كما في 
 

 الموجودات
 

 الموجودات

 بأ را مليون  يأار أتيأة  24,6مليون  يأار م ارأة م   24,78 يأار ليلعا  لح  بل  180بمبلغ  برتر  ن مأمو  الموأو ات 
 وبرترا  مليون  يأار 19,03مليون  يأار م ارأة م   17,30 لعععععععا  لحت يأار ل مليون 1,73الموأو ات غير المت اولة بمبلغ 

 مليون  يأار. 5,57مليون  يأار م ارأة م   7,5مليون  يأار الح  1,93الموأو ات المت اولة بمبلغ 
 
 

 تا مة المركت المالر 2021 2020 التاير أسبة التاير

 موأو ات غير مت اولة 17,288,218 19,027,081 (1,738,863) (9)%

 موأو ات مت اولة 7,493,010 5,573,154 1,919,856 %34

 مأمو  الموأو ات 24,781,228 24,600,235 180,993 %0.7

 

 دينار إلى ما يلي: مليون 1,74الموجودات غير المتداولة بمبلغ  أنخفاض يعزى
 

  مليون  15,8مليون  يأار م ارأة م   14,5 يأار ليلا  لح  مليون 1,3ا ر الممتلكات والمن ات بمبلغ ل بأ را

 840وتيا    ر كلرة الموأو ات المابتة بمبلغ   2020مليون  يأار عن عام  2,13تيا   الست الك بمبلغ   وللك بسبأ .ر يأا

  بل   يأار. 200بل  وتحسيأات ماأور بمبلغ  380حا الت هيوأ ا  بمبلغ  8بل   يأار مأ ا شرا  

  بل   يأار وتيا    408تيا   ايست الك المتراكم بمبلغ   وللك بسبأبل   يأار. 88بأ را  الوا ح  است  ام بمبلغ

 بل   يأار. 320 ر كلرة ح و  ايأترا  بمبلغ  

  بل   يأار بسبأ اارا ات الرتر . 250بأ را  لا ر موأو ات غير ملموسة بمبلغ 



 

 

  موأو ات مالية بال يمة النا لة  بأ راOCI  يأار  بل 9مبلغ بس م شركة تار  ب برترا بل   يأاربسبأ  91بمبلغ   

ال  س م وبأ را  بس م شركة الرأا    975 يأار( علما بان الشركة تمتلك  0.42 يأار الح  0.41)سنر الس م من 

ة بان الشركة تمتلك  2,02 يأار الح  2.28بل   يأار )سنر الس م من  100والسياحية بمبلغ   ال  س م 388 يأار( علما

 
 
 

 الذمم المدينة 
 

   ال   يأار ت ل أ ات حكومية  395 يأار مأ ا  بل  914مبلغ  31/12/2021اللمم التأارية  كما  ر بلغ مأمو
ا وتم تسعععأيل ا بالكاما ضعععمن اللمم الم يأة  ر  هي ة تأشعععيا السعععياحةو تار  اللعععحةو هي ة تأ يم تاا  الأ ا وبالتح ي  

 % .61ال   يأار وبأسبة  562يوم مبلغ  90الميتاأيةا حي  بلغ رلي  اللمم الم يأة التر تتي  عن 

  2021مليون  يأار  الا الرب  الوا من عام  246تم تحليا مبلغ 

   31/12/2021حتح تارير  9بلغ رلععي   م لععل لمم مشععكوك  ر تحلععيل ا بن  تابي  منيار المحاسععبة ال ولر رتم 
 يوم بالكاما . 90ال   يأار وياار أمي  ال يون التر تتي  اعمارها عن  612مبلغ 
 
 
 المطلوبات

 

أار ليلععععععععا  لح مليون 1,3بمبلغ برتر   ن مأمو  المالوبات  أار م ارأة م   9,4  ي أار أتيأة  8,1مليون  ي را مليون  ي  برت
  يأار. ال  700المالوبات الاير مت اولة بمبلغ  وبرترا بل   يأار  600المالوبات المت اولة بمبلغ 

 

 تا مة المركت المالر 2021 2020 التاير أسبة التاير

 مالوبات غير مت اولة 4,372,002 3,671,188 700,814 19%

 مالوبات مت اولة 5,000,746 4,416,079 584,667 13%

 مأمو  المالوبات 9,372,748 8,087,267 1,285,481 16%
 

 
 

 :٪ وذلك بسبب 19 وبنسبة دينار الف 700المطلوبات الغير متداولة بمبلغ يعزى أرتفاع 
 
 .2021بل   يأار وللك بسبأ تس ي  تيمة ع و  بستح ت  الا عام  250بأ را  تيمة بلتتامات ع و  ايأارات بمبلغ  -
 .2021بل   يأار وللك بسبأ تس ي  من تيمة ال ر   الا عام  730بأ را  تيمة ترو  اويلة ايأا بمبلغ  -
مليون  1,321مليون  يأار والل  يمما تر  الضععععععمان الأتماعر بمبلغ  1,68برترا  لمم  ا أة وبرلعععععع    ا أة ب رم بمبلغ  -

حسععأ السععنر السععا    ر البأوك ال   يأار تيمة  ر   وا   التسعع يالت الممأوحة عن تيمة  وا   الترا  الح ي ية  359 يأارومبلغ 
 التأارية

 
 دينار إلى ما يلي: الف 600المطلوبات المتداولة بمبلغ  أرتفاعيعزى كما 

 
 

 بل   يأار. 170برترا  رلي  لمم  ا أة وبرل    ا أة ب رم بمبلغ  -
 بل   يأار 190برترا  بتساا ترو  تستح  ال     الا عام بمبلغ  -
 بل   يأار. 130برترا  تيمة م لل ضريبة ال  ا بمبلغ  -
 بل   يأار. 110برترا  التتامات ع و  ايأارات تستح  ال     الا عام بمبلغ  -

 
 :حقوق الملكية

 
 تح ي   مليون  يأار أتيأة 16,5مليون  يأار م ارأة م   15,4 يأار ليلا  لح  مليون 1,1بمبلغ  بأ ر  ن مأمو  ح و  الملكية 

 بل   يأار 90اأ را  تيمة بحتياار ال يمة النا لة بمبلغ ومليون  يأار 1بمبلغ شامله بن  الضريبة   سار 
 
 

 المالر المركت تا مة 2021 2020 التاير أسبة التاير

 صافي حقوق ملكية مساهمي الشركة  15,388,585 16,495,692 (1,107,107) ( 7%)

 مجموع حقوق الملكية 15,408,480 16,512,968 (1,104,488) ( 7%)



 

 

 

 

 

 

 أور  ب أاو تا مة المركت المالر الم ارأة:

 

 تا مة المركت المالر 2021 2020 التاير أسبة التاير

 موأو ات غير مت اولة 17,288,218 19,027,081 (1,738,863) (9)%

 موأو ات مت اولة 7,493,010 5,573,154 1,919,856 34%

 مأمو  الموأو ات 24,781,228 24,600,235 180,993 0.7%

 مالوبات غير مت اولة 4,372,002 3,671,188 700,814 19%

 مالوبات مت اولة 5,000,746 4,416,079 584,667 13%

 مأمو  المالوبات 9,372,748 8,087,267 1,285,481 16%

 الشركةلا ر ح و  ملكية مساهمر  15,388,585 16,495,692 (1,107,107) (7)%

 ح و  غير المسيارين 19,895 17,276 2,619 15%

 والمالوبات ح و  الملكية مأمو  24,781,228 24,600,235 180,993 0.7%

 
 
 
 
 المؤشرات المالية : 

 2020 2021 الول  م

 %126 %150 أسبة الت اوا 1

 %72 %116 أسبة السيولة السرينة 2

 1,157,075 2,492,264 لا ر رب  الماا الناما 3

 %27 %32 أسبة ال لوم المت اولة الح ح و  الملكية 4

 %5- %14 أسبة مأما الربل 5

 %35- %6- أسبة لا ر الربل 6

 %40- %9- من ا النا   علح الستممار 7

 %87 %89 أسبة تمويا اللوا المابتة 8

 %27- %7- من ا النا   علح ح و  الملكية 9

 %40- %9- من ا عا   الس م 10

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          .التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للسنة القادمة -خامس عشر :

 
السععععععتمرار  ععععععر مراأنععععععة وتاععععععوير مأ أيععععععات واأ مععععععة النمععععععا وا لععععععة السياسععععععات والأععععععرا ات والبي ععععععة  -1

 التأ يمية وشبكة أ م المنلومات وتلميم النمليات واأرا ات ا .

الحععععععا الت ال  يمععععععة بحععععععا الت أ يعععععع   وا امععععععة  تحعععععع ي تيععععععا   ال عععععع ر  التأا سععععععية للشععععععركة مععععععن  ععععععالا  -2

أاهتيعععععة مرا ععععع  الشعععععركة وتوحيععععع  الم  عععععر النعععععام ور ععععع  مسعععععتوم   معععععة النمعععععال  وايأعععععا  أ عععععام ل ار  

 المنلومات التسوي ية.

ة ت عععععوم بت ععععع يم معععععن  عععععالا اأشعععععا  شعععععركة تابنعععععتأويععععع  ملعععععا رال  ا تأميعععععة معععععوار  الشعععععركة الماليعععععة معععععن  -3

 أ ا لات اأماا م تلرة   مات 

تابيععععععع  منعععععععايير الأعععععععو   والعععععععربا بعععععععين  اعععععععا الععععععع وا ر وال اعععععععة السعععععععتراتيأية للشعععععععركة واعععععععع ا   -4

 ال راسات الم ارأة .

تعععععع عيم عالتعععععععات الشععععععراكة مععععععع  المأتمعععععع  المحلعععععععر مععععععن  عععععععالا وضعععععع  ال اعععععععا والبععععععرامال ال العععععععة  -5

 بالمشاركات المأتمنية والمحا  ة علح البي ة .

 تسنح الشركة لستب اا ملا ر الااتة الت لي ية با رم متأ    واكمر كرا    ر أمي  مرا   ا  -6

 

 

                                                                          أتعاب مدققي الحسابات -سادس عشر:

 
ععععععععن شعععععععركة   2021ععععععععن سعععععععأة السعععععععا   المحاسعععععععبون المتحععععععع ون بلاعععععععت بتنعععععععاأ مععععععع ت ر الحسعععععععابات     

وعععععععععن شععععععععركة أععععععععت لأ ععععععععا الركععععععععاأ )التابنععععععععة(  (  يأععععععععار8,800) الأ ليععععععععات السععععععععياحية الر أيععععععععة )الم( 

وشعععععععركة أعععععععت للسعععععععياحة  (  يأعععععععار2,200رايعععععععة أعععععععت لأ عععععععا الركعععععععاأ )وععععععععن شعععععععركة  (  يأعععععععار4,400)

الميتاأيعععععععة وبععععععع ا اتنعععععععاأ الععععععع ار (2,000)وشعععععععركة أعععععععت ل ععععععع مات الليمعععععععوتين(  يأعععععععار 2,000والسعععععععرر )

( 20,400مبلععععععععغ ) 2021(  يأععععععععار ليلععععععععبل اأمععععععععالر اتنععععععععاأ التعععععععع تي  لنععععععععام 1,000باللاععععععععة الأأليتيععععععععة )

 غير شامال للضريبة النامة علح المبينات   2021( عن عام 20,400م ابا )



  

 

 

 

 االدارة العليابيان عدد االسهم المملوكة العضاء مجلس االدارة واشخاص  -سابع عشر : 
 

 مأل  ال ار  -ب

 

 الأأسية المألأ السم الرتم
 ع   الس م المملوكة

 الشركات المسيار علي ا
2020/12/31 2021/12/31 

1 
 بأك ال اهر  عمان ويممله 
 السي  كماا غريأ البكر 

 1,080,000 1,080,000 ار أر ر ي  مأل  ال ار 
 يمتلك ب  من( س م ش ليا  ول 100,000يمتلك )
 اس م  ر الشركة ول يسيارون علح ا  شركة اتاربه

2 
 ويممل ا المسير  لالستممارشركة 

 السي  هشام  ا رالملر 
 656,142 656,142 ار أر أا أ ر ي  مأل  ا  ار 

اس م  ر الشركة ول  اتاربه ا  من  وايمتلك ش ليا ل 
 يسيارون علح ا  شركة

3 
 ويممل ا  المالية السبيا لالستمماراتشركة 
  ارو  يتي  المرترالسي  

 10,000 10,000 ار أر عضو
س م ش لياا ويمتلك وال و السي  يتي  المرتر ( 12,100)يمتلك 

 س م  )10,000)س ما وبيضا ب او كريم المرتر  (500)

4 
 شركة عمان لالستممار السياحر ويممل ا 

 السي  احم  ابراهيم أمأوم
 364,176 364,176 ار أر عضو

 ل يمتلك ش ليا او ب  من اتاربه اس م  ر الشركة
 ول يسيارون علح ا  شركة

5 
 ويممل ا   ا ر لالستممارشركة ال
 سي  ال ين كميا سن  ال ينالسي  

 646,567 646,567 ار أر عضو
اس م  ول يمتلك ب  من اتاربه( س م ش لياا 10,000يمتلك )

 ول يسيارون علح ا  شركة  ر الشركة

6 
 شركة استرا لالستممار ويممل ا

 السي  عب  الحر المأالر
 10,000 10,000 ار أر عضو

 ل يمتلك ش ليا او ب  من اتاربه اس م  ر الشركة
 ول يسيارون علح ا  شركة

7 
 شركة الت أية لتأار  المركبات وتا  الايار 

 السي  سريان المأالير
 457,250 438,026 ار أر عضو

 او ب  من اتاربه اس م  ر الشركة ل يمتلك ش ليا
 ول يسيارون علح ا  شركة

  3,224,135 3,204,911   المأمو 



  

 

 

 

 -اش ال ال ار  النليا واتارب م : -أ

 

 الأأسية المألأ السم م
الشركات  ع   الس م

 2021 2020 المسيار علي ا

 ل يوأ  9,257 5,039 ار أر  الم ير النام ح ا مالك بول  السي   1

 ل يوأ  - - ار أر الم ير المالر التأريل  -أا أ الم ير النام  السي  ولي  احم  عمران 2

 
  تارب م ب  اس م  ر الشركة غير ما لكر .بو بين و ب  من الش ال المالنب مو رر ال ار  النليا علما باأه ل يملك ب  من 

 
 التي تم دفعها و س اإلدارة وأشخاص اإلدارة العلياالمزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجل -ثامن عشر:          

 2021سنة  خالل                         

 
 مأل  ا  ار  -ب

 

 التناأ المألأ السم م
 أر ات السرر
 والأت اا

 مكا ا 
 المأل 

 المأمو 

 12,000 - 12,000 - ر ي  مأل  ا  ار  البكر  السي  كماا غريأ 1

 12,000 - 12,000 - أا أ ر ي  مأل  ا  ار  السي  هشام  ا رالملر  2

 12,000 - 12,000 - عضو السي  عب  الحر المأالر 3

 12,000 - 12,000 - عضو السي  احم  أمأوم 4

 12,000 - 12,000 - عضو سن  ال ين ال ين السي  سي  5

 12,000 - 12,000 - عضو سريان المأاليرالسي   6

 12,000 - 12,000 - عضو  ارو  المرترالسي   7

 84,000 - 84,000 - المأمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 إلدارة التنفيذية العليا ا اشخاص -ب

 

متايا غير واأه ل يوأ  ب  الم ير النام أا أ  ي والسالسي  الم ير النام كا من علما بان الشركة ت لل سيار  لتأ الت 

  .ا  ار  بو بش ال ا  ار  النليار ي  او اعضا  مأل   للك ي  من

 2021عام  لخال بيان بالتبرعات التي دفعتها الشركة -تاسع عشر:          

 

  2021ال يوجد اية  تبرعات قامت الشركة بصرفها خالل عام       

 
 

  عقدتها الشركة مع الشركات التابعة والحليفة.بيان بالعقود واالرتباطات التي  -عشرون :       
 

الحليرعععععة بو مععععع  ر عععععي  الشععععع ي ة او ع عععععو  بو ارتبااعععععات ع ععععع ت ا الشعععععركة مععععع  الشعععععركات التابنعععععة بو ايعععععة ل يوأععععع  

 .مأل  ا  ار  بو ب  من بعضا  مأل  ا  ار  بو ب  مو    ر الشركة  و اتارب م

 

                         .حماية البيئة والمجتمع المحليمساهمة الشركة في  -واحد وعشرون :       

 
 ع م الستاأا  عن ب  مو    الا أا حة كوروأا 

 عم برأامال الممل  اللهبر بالتناون م  سلاة الن بة التتلا ية  

   ار أأا أأا حملة  عم 

 .ل يوأ  مساهمات ا رم للشركة  ر   مة المأتم  المحلرو

 

 

 2021تقرير الحوكمة لعام ثاني والعشرون : ال       

 
  )"التنليمات"( 2017شركات المساهمة الم رأة لسأة ال. اللتتام بتنليمات حوكمة أ

 
الشركات  التشرينات الأا ل  مما تاأونوا وكللك ال واأين التنليمات اللا ر  عن هي ة ايورا  الماليةتلتتم الشركة بتابي   -1

 هي ة ايورا  المالية وتنليمات ا  لا . وتاأون

 تحتر  الشركة بايأ مة والسياسات وا أرا ات التالية: -2

 ب. الأ ام ال ا لر للشركة والملا   عليه من وتار  النما.

 أ. الأ ام المالر والمحاسبر واأرا ات النما وملرو ة اللالحيات والمس وليات

  . سياسات ال لا 

 تنليمات الحوكمة والمن  من تبا لأأة الحوكمة. .  أرا ات تابي  

ة ل اأون الشركات الأا ل.            هـ. ع   التاسي  والأ ام ايساسر والمن  و  ا

 و. موامي  مأل  ال ار  واللأان المأبم ة عأه           

 ت. الأ ام ال ار  ويشما سياسات ال ار   ر الشركة ولالحيات ومس وليات مأل  ال ار  والأرا ات ال الة ب م            

 المأمو  تا آالمك التأ الت الرواتأ المألأ السم م

 126,084 - - 126,084 الم ير النام السي   مالك ح ا   1

 54,564 - - 54,564 الم ير المالر التأريل  -أا أ الم ير النام  السي   ولي  عمران  2

 180,648 -  180,648 المأمو                               



  

 

 

 

من المل ا وع   بعضععا  مأل   اكمرمن بلععا سععبنة اعضععا ا ب    اعضععا  مالمةع   بعضععا  مأل  ا  ار  المسععت لين  -3

 .سبنة اعضا  ا  ار  غير التأريليين

 المأبم ة عن مأل  ا  ار  علح الأحو التالر: الحوكمةلأان تم تشكيا  -4

 وعضو غير مست ا.ا وعضو مست اا ر ي  مست اب. لأأة الت تي  تتكون من مالمة بعضا  غير تأريليين؛       

 أ. لأأة الترشيحات والمكا آت تتكون من مالمة بعضا  غير تأريليين ا ر ي  مست ا وعضو مست ا وعضو غير مست ا      

  . لأأة الحوكمة تتكون من مالمة بعضا  غير تأريليين؛ ر ي  مست اا وعضو مست اا وعضو غير مست ا.      

 مست لين.غير  . لأأة   ار  الم اار تتكون من مالمة بعضا  غير تأريليين ا ر ي  مست ا وعضوين        

      

 .وتم الملا تة علي ا من تبا مأل  ا  ار  2021لنام  وضنت كا لأأة مأبم ة عن مأل  ا  ار   اة تابي  التنليمات -5

 .  را  ت رير حوا بعماا كا لأأة ضمن الت رير السأو  للشركةتم  -6

وكللك أمي  الشععععركات المملوكة من تبا من  الا الشععععركة الم ل م الشععععركة بري  الكتروأر و موت   لكتروأر  -7

 الشركات التابنة للشركة.

بموأأ تنليمات ا  لعععععا  وال واأين  االمالية السعععععأوية والمرحلية للأ ات المنأية ترلعععععل الشعععععركة عن ال وا م -8

 والتشرينات الأا ل  باللاتين النربية وا أأليتية و الا الم   ال اأوأية.

تتيل الشركة لأمي  مساهمي ا الاال  علح المنلومات والبياأات الضرورية من  الا الت رير السأو  ومحاضر  -9

 ي ة النامة السأوية ومن  الا بورلة عمان.اأتماعات ال 

 

 

 
 والممملين حسأ التلأي  ولرة الست اللية:. بسما  بعضا  مأل  ا  ار  أ

 
 اعضا  مأل  ال ار  -1

 اسم عضو مأل  ا  ار  الرتم
 تلأي  النضو

 ابينر( –)اعتبار  
 لرة النضوية اسم ممما النضو العتبار 

 غير تأريل  غير مست ا كماا غريأ البكر  اعتبار  بأك ال اهر  عمان -1

 غير تأريل  مست ا حم  ابراهيم أمأومب اعتبار  عمان لالستممار السياحر -2

 غير تأريل  غير مست ا هشام  ا ر الملر  اعتبار  شركة المسير  لالستممار -3

 غير تأريل  مست اغير  سي  ال ين كميا سن  ال ين اعتبار  شركة ال ا ر لالستممار -4

5- 
 شركة استرا لالستممار

 
 غير تأريل  مست ا عب  الحر عااهلل المأالر اعتبار 

6- 
شركة الت أية لتأار  المركبات 

 وتا  الايار
 غير تأريل  مست اغير  سريان  ليا المأالير اعتبار 

7- 
شركة السبيا لالستممارات 

 المالية
 غير تأريل  مست ا  ارو  يتي  المرتر اعتبار 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 ممملين بعضا  مأل  ا  ار : -2
 

 الست اللية اسم الممما الرتم

1 
 كماا غريأ البكر 

 ممما شركة بأك ال اهر  عمان
 غير تأريل  غير مست ا

2 
 احم  ابراهيم أمأوم

 ممما شركة عمان لالستممار السياحر
 غير تأريل  مست ا

3 
 هشام  ا ر الملر 

 لالستممار المسير ممما شركة 
 غير تأريل  مست ا غير       

4 
 سي  ال ين كميا سن  ال ين

 ممما شركة ال ا ر لالستممار
 

 غير تأريل  غير مست ا

5 
 عب  الحر عاا هللا المأالر 

 لالستممار استراممما شركة 
 غير تأريل  مست ا

6 
 سريان  ليا المأالير

 ممما شركة الت أية لتأار  المركبات
 غير تأريل  مست اغير 

7 
  ارو  يتي  المرتر 

 السبيا لالستممارات الماليةممما شركة 
 غير تأريل  مست ا 

 

 
 . المأالأ التأريلية  ر الشركة وبسما  ايش ال اللين يشالوأ ا:  

 
 

 المألأ ا سم الرتم

 نامالالم ير  مالك ال ور  بول  ح ا  -1

 الم ير المالر التأريل  –أا أ الم ير النام  حم  عمرانولي  ب -2

 
 
 
 
 . عضويات بعضا  مأل  ا  ار   ر مأال    ار  شركات المساهمة النامة:  

 
 

 النضويات  ر مأال  ا  ار  اسم عضو مأل  ا  ار  الرتم

 كماا غريأ عب  الرحيم البكر  -1
 عضو مأل  ا ار   ر شركة التامين الر أية -
 ا ار   ر شركة التيوت الر أيةعضو مأل   -

 احم  ابراهيم أمأوم -2
 عضو مأل  ا ار   ر شركة الحمة الر أية -
 عضو مأل  ا ار   ر شركة  لساين لالستممار السياحر -

 عضو مأل  ا ار   ر الشركة النربية ال ولية للرأا   - عب  الحر عااهلل المأالر -3

 ل يوأ  - هشام  ا رالملر  -4

 ل يوأ  - سي  ال ين كميا سن  ال ين -5

 ل يوأ  - سريان  ليا المأالير -6

 ل يوأ  -  ارو  يتي  المرتر -7

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 . اسم ضابا ارتباا الحوكمة  ر الشركة: هـ

 
 

 

 المألأ ا سم الرتم

 الم ير المالر التأريل  -  أا أ الم ير النام   ولي  احم  عمران -1

 

 

 بسما  اللأان المأبم ة عن مأل  ا  ار : . و

 اللأأة التأريلية  -1

 لأأة الت تي  -2

 لأأة الترشيحات والمكا آت -3

 لأأة الحوكمة -4

 لأأة   ار  الم اار -5

 
 اسم ر ي  وبعضا  لأأة الت تي  وأبل  عن م هالت م و برات م المتنل ة بايمور المالية والمحاسبية: ت. 

 
 

 
 
 
 
 

واللأأة من اللأأة التأريلية ولأأة الترشعععععععيحات والمكا آت ولأأة الحوكمة ولأأة   ار  الم ااراسعععععععم ر ي  وبعضعععععععا  كا  . 
  :الستراتيأية

 

 بعضا  لأأة الترشيحات والمكا آت الرتم

 الر ي  / ابراهيم أمأوماحم   -1

 عضو /عب  الحر عاا هللا المأالر -2

 عضو / كماا غريأ البكر  -3

 بعضا  لأأة الحوكمة الرتم

 الر ي  / عب  الحر عاا هللا المأالر -1

 عضو / احم  ابراهيم أمأوم -2

 عضو / هشام  ا رالملر  -3

 ال برات الم هالت لأأة الت تي بعضا   الرتم

 محاسبة وت تي  أ م ماأيستير  احم  ابراهيم أمأوم -1
م ير مالر تأريل   ر شركة تار  لالستممار 

 ال ابضة 

 م ير عام الشركة المتميت  ل  مات تا  الليات  وملر يةمالية  علومبكالوريو   سي  ال ين كميا سن  ال ين  -2

  بكالوريو  ا ار  اعماا   ارو  يتي  المرتر -3
شركة الحكمة لالستممارات  عضو هي ة م يرين  ر

 المالية 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ع   الأتماعات التر ع  ت ا اللأان  الا السأة م  بيان ايعضا  الحاضرين: ا. 

 
 

 ايعضا  الحاضرون ع   الأتماعات اسم اللأأة الرتم

 2 والمكا آتلأأة الترشيحات  -1
 كماا غريأ عب  الرحيم البكر 

 احم  ابراهيم أمأوم
 عب  الحر عاا هللا المأالر

 2 لأأة الحوكمة -2
 عب  الحر عاا هللا المأالر

 احم  ابراهيم أمأوم
 هشام  ا رالملر 

 2 لأأة   ار  الم اار -3
 احم  ابراهيم أمأوم

 سي  ال ين كميا سن  ال ين
 هشام  ا رالملر 

 4 لأأة الت تي  -4
 احم  ابراهيم أمأوم
  ارو  يتي  المرتر

 سي  ال ين كميا سن  ال ين

 3 اللأأة التأريلية -5
 كماا غريأ البكر 
  ارو  يتي  المرتر

 سريان  ليا المأالير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعضا  لأأة   ار  الم اار الرتم

 الر ي  / أمأوماحم  ابراهيم  -1

 عضو / سي  ال ين كميا سن  ال ين -2

 عضو / هشام  ا رالملر  -3

 أأة التأريليةلبعضا  ال الرتم

 الر ي  / كماا غريأ البكر  -1

 عضو / سريان  ليا المأالير -2

 عضو /  ارو  يتي  المرتر -3

 ستراتيأيةبعضا  اللأأة ال الرتم

 الر ي  ارو  يتي  المرتر /  -1

 عضو / احم  ابراهيم أمأوم -2

 عضو / سي  ال ين كميا سن  ال ين -3



  

 

 

 

 ع   الأتماعات التر ع  ت ا لأأة الت تي  م  م ت  الحسابات ال ارأر  الا السأة: . 
 

 ( بربنة اأتماعات م  م ت  الحسابات ال ارأر  الا السأة.4الت تي  ) ع  ت لأأة
 

 
 ك. ايعماا التر تامت ب ا اللأان  الا السأة:

 ا ور   التوليات التالية:2021كاأون ايوا  31ع   بربنة اأتماعات  الا السأة المأت ية  ر تم لأأة الت تي :  -

 مأل  ا  ار التوليات المر وعة  لح  التارير التسلسا

 22/03/2021 االجتماع األول
كاأون بوا  31* الملا تة علح ال وا م المالية الم ت ة للسأة المالية المأت ية  ر 

2020. 

 19/04/2021 االجتماع الثاني
 31* الملا تة علح ال وا م المالية المرحلية الم تلر  لألش ر المالمة المأت ية  ر 

 .2021 لار 

 25/07/2021 الثالثاالجتماع 
 2021حتيران  30ملا تة علح ال وا م المالية المرحلية الم تلر  كما  ر ل* ا

 

 21/10/2021 االجتماع الرابع
بيلوا  30*  الملا تة علح ال وا م المالية المرحلية الم تلر  للشركة كما  ر 

2021. 
 .2022علح  اة النما الم ترحة لنام الملا تة * 

 

 ا ور   التوليات التالية:2021كاأون ايوا  31ع   اأتماعين  الا السأة المأت ية  ر الترشيحات والمكا آت: تم لأأة  -

 التوليات المر وعة  لح مأل  ا  ار  التارير التسلسا

 27/02/2021 الأتما  ايوا

 الأا مةوالتولية بالتن يا حسأ ال واأين مراأنة است اللية اعضا  مأل  ال ار  * 
 ال ي ة النامة للشركة علح  اع ا  ت رير باعماا اللأأة لنرضه *

* مراأنة ت ارير السععلم الو يرر واحتياأات الشععركة وسععياسععات المكا ات والحوا ت والتناتأ 
 الو يرر

 الحوا توالمكا ات راسة ت ارير ال ا  المالر للنمليات التشايلية والمبيأه لمأل *  17/04/2021 الأتما  الماأر

 ا ور   التوليات التالية:2021كاأون ايوا  31 الا السأة المأت ية  ر  اأتماعينع   : تم لأأة الحوكمة -

 التوليات المر وعة  لح مأل  ا  ار  التارير التسلسا

 لتضميأه للت رير السأو  2019 ع ا  ت رير الحوكمة لنام *  27/02/2021 الأتما  ايوا

 مراأنة  أرا ات تابي  والتتام الشركة باحكام تنليمات الحوكمة*  17/04/2021 الأتما  الماأر



  

 

 

 

 ا ور   التوليات التالية:2021كاأون ايوا  31ع   اأتماعين  الا السأة المأت ية  ر : تم لأأة   ار  الم اار -
 

 التوليات المر وعة  لح مأل  ا  ار  التارير التسلسا

 لتضميأه للت رير السأو  2019 ع ا  ت رير باعماا اللأأة لنام *  27/02/2021 الأتما  ايوا

 17/04/2021 الأتما  الماأر
 * تم مراأنة سياسات ا ار  الم اار المالية من حي  م اار السيولة وال تمان والنمالت 

 
 

 
 
 
 
 م  بيان ايعضا  الحاضرين: ع   الأتماعات التر ع  ها مأل  ا  ار   الا السأةا. 
 

 كاأت علح الأحو التالر: 2021اأتماعات  الا عام  ستة( 6ع   مأل  ا  ار  )

 

 ايعضا  الحاضرون اأتماعات مأل  ا  ار  الرتم

 حضور أمي  بعضا  مأل  ا  ار   الأتما  ايوا -1

 حضور أمي  بعضا  مأل  ا  ار   الأتما  الماأر -2

  حضور أمي  بعضا  مأل  ا  ار  الأتما  المال  -3

 حضور أمي  بعضا  مأل  ا  ار   الأتما  الراب  -4

  حضور أمي  بعضا  مأل  ا  ار  الأتما  ال ام  -5

 حضور أمي  بعضا  مأل  ا  ار   الأتما  السا   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية الموحدة

 

 2021كانون األول  31

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوائم المالية الموحدة

 

 2021كانون األول  31
 



 

 
 
 
 

 )جت( المساهمة العامة المحدودة  ردنيةشركة النقليات السياحية ال 
 
 الموحدةالمالية    قوائمال
 

 2021كانون الول    31
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  

  شركة النقليات السياحية الردنية )جت( المساهمة العامة المحدودة   الى مساهمي
   لكة الردنية الهاشميةم لما   -عمان

 
 

 الموحدة القوائم المالية  تدقيق  تقرير حول  
 

 الـــرأي 
 

)ويشار وشركاتها التابعة    محدودةالعامة  المساهمة  ال  (لشركة النقليات السياحية األردنية )جت   الموحدةلقد قمنا بتدقيق القوائم المالية  
وقائمة    الموحدة  وقائمة الدخل  2021كانون األول    31كما في    الموحدة  الي الم   مركزوالتي تتكون من قائمة الإليهم معًا بالمجموعة(  

الشامل الملكية   الموحدة  الدخل  في حقوق  التغيرات  النقدية   الموحدة  وقائمة  التدفقات  التاريخ   الموحدة  وقائمة  ذلك  في  المنتهية  للسنة 
 ة.حاسبيت المم السياساوملخص أله  الموحدةوااليضاحات حول القوائم المالية  

 
كانون األول   31المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في    الموحدةفي رأينا، إن القوائم المالية  

 لية.لمعايير التقارير المالية الدو   وفقاً وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ    وأداءها المالي   2021
 

 أساس الرأي 
 

الحسابات عن لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق  
)بما سبين القانونيين  وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحا  المجموعة الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن    الموحدة  تدقيق القوائم المالية

السلوك  عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات    ةالصادر   في ذلك معايير االستقاللية الدولية(
الدولي   التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس  المالية في األردن، وقد  القوائم  لتدقيق  لمعايير  المهني االخرى المالئمة 

 لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي.   لمهني للمحاسبين.السلوك ا
 

 فقرة توكيدية 
 

(  Covid-19، والذي يوضح أثر تفشي وباء فايروس كورونا ) المرفقة ( حول القوائم المالية الموحدة25االنتباه الى إيضاح رقم )نلفت  
 .الموحدةإن هذا األمر ال يعدل رأينا حول القوائم المالية   .غيليةشا التوعة وبيئتهأداء المجمعلى  

 
 الهامة امور التدقيق  

 
للسنة   الموحدة  خالل تدقيق القوائم المالية  جوهريةهي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر    الهامةان أمور التدقيق  

الماليةلكلامور ضمن اإلطار  لقد تمت دراسة هذه األ الحالية. القوائم  لتدقيق  رأيًا   الموحدة  ي  القوائم وال نبدي  إلبداء رأينا حول هذه 
 .تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه   حول هذه األمور.منفصالً 

 
لكافة األمور المتعلقة   . باإلضافةالموحدة  المالية  ة بتدقيق القوائم لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلق 

 تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية بذلك. بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل  
ادناه، توفر أساسا    اليهاار  عالجة األمور المشمراءات المتعلقة ب. ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجالموحدة

 المرفقة.   حدةالمو لرأينا حول تدقيق القوائم المالية  



 

 2021كانون األول  31للعام المنتهي في  النقليات السياحية األردنية )جت( المساهمة العامة المحدودةشركة   تقرير تدقيق 

 

 

 

 
 االعتراف باإليرادات  :  (  1)امر التدقيق الهام  

 
 ( حول القوائم المالية الموحدة14إن االفصاحات الخاصة باإليرادات تظهر في إيضاح رقم )

 هام امر التدقيق ال
 

المجاإيرادتتكون   إيرادات  موعة  ت  الركاب من  النقل  و  نقل 
ال  السياحي  المحروقات   تأشيرات وإصدار  الشحن و   وقطاع 
باالعتراف  .  والسفر  ةالسياحومكتب   المجموعة  ها بإيراداتتقوم 

تسليم  فيه  يتم  الذي  الوقت  في  الزمن  من  معينة  نقطة  عند 
 الوقود او اصدار الفاتورة للعميل.  

 
 

ق الهامة للعام  يرادات كأحد أمور التدقيتم اعتبار االعتراف باإل
وذلك لمخاطر حدوث األخطاء عند تسجيل اإليرادات   2021

تسجيل  أن  في  تتمثل  مخاطر  أيضًا  هناك  بها.  واالعتراف 
ة التي تحققت بها وفقا لمعيار التقارير المالية في الفتر   اإليرادات

 (.  15الدولي رقم )
 

كمؤشر   اإليرادات  على  المجموعة  وهو ر تركز  ألدائها  ئيسي 
يحفز قد  الذي  تحقيقها.  االعتر   االمر  تاريخ  قبل  باإليرادات  اف 

دينار للسنة  16ر482ر258التشغيلية للمجموعة  تتبلغ اإليرادا
 . 2021كانون األول    31 المنتهية بتاريخ 

 
 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

 
ن  دراسة  التدقيق  إجراءات  للمجشملت  الداخلي  الرقابة   وعة مظام 

حول االعتراف باإليرادات ومن ضمنها عناصر الرقابة الداخلية  
 الرئيسية لعملية االعتراف باإليرادات. كما وقمنا بدراسة تفصيلية 

باستخدام المعلومات المالية وغير للقطاعات  لتحليل هامش الربح  
لتقارير المالية او   الفواتيرر واختبار عينة من  المالية. وقمنا باختيا

ين ات التي  عنها  باإليرادات  ج  االثبات العتراف  من  للتحقق 
عينة .الصحيح  باختيار  قمنا  لذلك  وبعد   للفترة  باإلضافة  قبل 

اذا  لتقييم   2021نهاية سنة   باإليراد    ما  االعتراف  الفترة في  تم 
 الصحيحة.  

 
 

 2021المعلومات الخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام  
 

التقرير السنوي  ى من المعلومات الواردر تتكون المعلومات األخ المالية  2021لعام    لمجموعةلة في  القوائم  وتقرير مدقق    الموحدة  غير 
الحقا   2021لعام    مجموعةمن المتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي لل  الحسابات. ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.

 ومات األخرى.المعل  المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حولرأينا ال يشمل    )الموحدة(. ان   وائم الماليةقريرنا حول القلتاريخ ت 
 

إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية   المعلومات األخرى عند الحصول عليها، فيماان مسؤوليتنا هي قراءة  
 .  الموحدة  ئم الماليةاعملية تدقيق القو   فتنا خاللاو من معر الموحدة  

 
 الموحدة وكمة عن القوائم المالية  لحباالمكلفين  ؤولين  مسؤولية اإلدارة والمس

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى    الموحدةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية  

 تجة عن احتيال أو عن غلط.األخطاء الجوهرية سواء الناخالية من    موحدة  إلعداد قوائم مالية  ام الرقابة الداخلي الضروري تحديد نظ
 

على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما   المجموعة كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة  
أو   مجموعةصفية ال إذا كان في نية اإلدارة تإال  ،الموحدة  إعداد القوائم المالية  داالستمرارية في المحاسبة عن في ذلك استخدام مبدأ  

 إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
 

 . الموحدة للمجموعةالمالية    التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد  



 2021كانون األول  31للعام المنتهي في  النقليات السياحية األردنية )جت( المساهمة العامة المحدودةشركة   تقرير تدقيق 

 

 

 

 

 
 الموحدة   تدقيق القوائم المالية  نمسؤولية مدقق الحسابات ع

 
خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال   ككل  الموحدة  اليةتأكيد معقول بأن القوائم الم  إن أهدافنا تتمثل بالحصول على 

التدقيق   أننة  امد عالي المستوى ولكنه ليس ضان التأكيد المعقول هو تأكي  أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم   ف دائما خطألتدقيق سيكشلالدولية  لمعايير  لري وفقًا  الذي يج

القرارات االقتصادية ال تأثير على  متخذة من قبل مستخدمي هذه اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون لها 
 .الموحدة  قوائم الماليةلا

 
قيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم بما لمحافظة على الشك المهني كجزء من التدإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني وا

 يلي:
 
المالية • الناتجةالموحدة   تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم  ات  تنفيذ اجراءو غلط، وتصميم  عن احتيال أو    ، سواء 

عدم اكتشاف خطأ    يق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطرتدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدق
الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعم د أو جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك 

 الرقابة الداخلي.جاوز لنظام  تتأكيدات غير صحيحة أو 
 
ميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي داخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصالحصول على فهم لنظام الرقابة ال •

 .مجموعةحول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل
 
 لتي قامت بها االدارة.ات المتعلقة بها اية و االيضاحبومعقولية التقديرات المحاس  تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة •

 
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،   وبناءاً حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة،    لى نتيجةالتوصل ا •

ما ا  ة الشركة على االستمرار. واذر قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدوفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف  
ذات الصلة أو    الموحدة  التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية  جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير  توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك

التد التي حصلنا عليها حتى تتعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة  ريخ تقرير اقيق 
 .كمنشأة مستمرة  في اعمالها  قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركةن األحداث او الظروف المستقبلية  فإالتدقيق، ومع ذلك  

 
  الموحدةلية  ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم الما  الموحدة  تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية •

 العادل. حقق العرض  واألحداث التي ت  تمثل المعامالت 
 
معلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة  ية ومالئمة فيما يتعلق بالالحصول على أدلة تدقيق كاف   •

ونحن مسؤولون    از عملية التدقيق للمجموعة.إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنج
 التدقيق.  عن رأينا حول



 2021كانون األول  31للعام المنتهي في  النقليات السياحية األردنية )جت( المساهمة العامة المحدودةشركة   تقرير تدقيق 

 

 

 

 

 

 
 

حوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط المكلفين بال  مع المسؤولين   إننا نتواصل
 دقيق.ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية الت

 
ة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين  لمهني المتعلقلبات السلوك اوكمة بما يفيد التزامنا بمتطسؤولين المكلفين بالحمنقوم كذلك بتزويد ال

اإلفصاح عن وحيثما كان مالئما    ،المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا
 واإلجراءات المعززة المطبقة.االستقاللية    لغاء مخاطرراءات المتخذة الاإلج

 
المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية يتم التواصل بها مع  من تلك األمور التي  

التدقيق اال اياألمور في تقر   عن هذه م وصف  . اننا نقد الهامة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق    الموحدة  ذا كان القانون أو ر 
 الناالفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا    بناءًا عليها ال يتمنادرة جدا والتي  حاالت    لك االمر، او في ت تمنع اإلفصاح عن ذالتعليما

 .الناتجة عنهالعواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة  
 
 

 ل المتطلبات القانونية ر حوتقري
 

مع  الشركةتحتفظ   تتفق  أصولية  منظمة بصورة  محاسبية  المالية  بقيود وسجالت  عليها  القوائم  بالمصادقة  األخذ  ونوصي  بعين   مع 
 .االعتبار أثر ما ورد في الفقرة التوكيدية

 
 إرنست ويونغ/ األردن

 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم 

 الهاشمية المملكة األردنية    –عمان  
 2022آذار   30
 

 



 )جت( المساهمة العامة المحدودة   ردنيةسياحية ال الشركة النقليات  
 المركز المالي قائمة  
   2021كانون الول    31  كما في

 

 ة موحدالية الملا  مزءاً من هذه القوائج 28الى رقم  1قم  من رقة االيضاحات المرف رعتبت
 

 
 2020  2021 ضاحاتيإ 

 دينـــــار   دينـــــار   الموجودات
     -ر متداولة ات غيموجود

 15ر809ر 803  12ر112ر 927 3 ممتلكات ومعدات 
 -  2ر388ر 292 4 ة عقاري اتإستثمار 

 642ر 398  391ر 823 5 ةموجودات غير ملموس
 1ر317ر 162  1ر226ر 003 6 الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 1ر257ر 718  1ر169ر 173 22 حقوق االنتفاع من األصول  
 19ر027ر 081  17ر288ر 218  

     -موجودات متداولة 
 132ر 270  173ر 072 7 قائمة الدخل ادلة من خالل مة العبالقي موجودات مالية

 2ر384ر 492  1ر675ر 557 8 مخزون 
 1ر438ر 471  1ر169ر 169 9 نة اخرى ة مديدوأرص مدينة ذمم 

 1ر617ر 921  4ر475ر 212 10 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 
 5ر573ر 154  7ر493ر 010  

 24ر600ر 235  24ر781ر 228  مجموع الموجودات 
     المطلوبات ملكية و حقوق ال
     -ملكية حقوق ال

 10ر800ر 000  10ر800ر 000 11 رأس المال المدفوع
 2ر424ر 653  2ر424ر 653 11 تياطي إجباري حإ

 2ر263ر 552  2ر263ر 552 11 إحتياطي اختياري 
 ( 1ر251ر 739)  ( 1ر342ر 898) 6 تياطي القيمة العادلة حإ

 2ر259ر 226  1ر243ر 278  أرباح مدورة 
 16ر495ر 692  15ر388ر 585  ع حقوق ملكية مساهمي الشركة مو مج

 17ر 276  19ر 895  حقوق غير المسيطرين
 16ر512ر 968  15ر408ر 480  حقوق الملكيةمجموع 

     
     –المطلوبات 

     -متداولة مطلوبات غير 
 839ر 354  590ر 316 22  اراتالتزامات عقود ايج

 2ر831ر 834  2ر101ر 922 12 قروض طويلة األجل 
 -  1ر 679ر 764 13 وأرصدة دائنة أخرى  دائنة ذمم
 3ر671ر 188  4ر372ر 002  

     -ة متداول اتمطلوب
 658ر 008  856ر 018 12 ويلة األجل تستحق الدفع خالل عام قروض ط أقساط

 390ر 234  498ر 280 22 تستحق الدفع خالل عام  تزامات عقود ايجاراتلا
 3ر264ر 597  3ر 432ر 049 13 وأرصدة دائنة أخرى  دائنة ذمم

 103ر 240  214ر 399 19 خل دل ريبة اصص ضخم
 4ر416ر 079  5ر000ر 746  

 8ر087ر 267  9ر372ر 748  مجموع المطلوبات
 24ر600ر 235  24ر781ر 228  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 



 

 دة جزءاً من هذه القوائم المالية الموح 28الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  

 )جت( المساهمة العامة المحدودة   ردنيةل شركة النقليات السياحية ا
 الموحدة   الدخلا  قائمة

  2021كانون الول    31ية في  هالمنتللسنة  
 
 2020  2021 ت ااحإيض 
 دينـــــار  دينـــــار  
     
     

 12ر 403ر 989  16ر 482ر 258 14 اإليرادات
 (13ر037ر423)  (14ر163ر613) 15 غيلية مصاريف تش

 (633ر434)  2ر 318ر 645  )الخسارة(  الربح  يإجمال
     

 ( 2ر875ر390)  ( 2ر370ر904) 16 مصاريف ادارية
 ( 53ر429)  (111ر558)  مصاريف تمويل

 (359ر554)  -  ممتلكات ومعدات للدني  ت  ائرخس
 ة العادلة غير متحققة لموجودات مالية بالقيم  (خسائرباح )أر 

 من خالل قائمة الدخل     
 

 ( 3ر383)  40ر 802
 (224ر411)  (120ر000) 9 خسائر ائتمانية متوقعةص  مخص
 ( 15ر780)  -  عدات ات ومبيع ممتلك  خسائر

 150ر 309  253ر 417 17 إيرادات اخرى 
 (355ر748)  (876ر000) 18 رسوم ومصاريف ومخصصات أخرى 

 ( 4ر370ر820)  (865ر598)  خلقبل ضريبة الد  ةالخسار 
 ( 21ر663)  (147ر731) 19 ضريبة الدخل

 ( 4ر392ر483)  ( 1ر013ر329)  السنة  خسارة
     ويعود الى:

 ( 4ر367ر328)  ( 1ر015ر948)  ة ركالشمي  مساه
 ( 25ر155)  2ر 619  ينر طمسيال  يروق غ قح
 ( 4ر392ر483)  ( 1ر013ر329)  

 فلس/دينار  فلس/دينار  
 السنة  خسارة المخفضة للسهم منالحصة الساسية و 

 (404/0)  (094/0) 20 الشركة   يملمساه  العائد



 

 الموحدة ة جزءاً من هذه القوائم المالي 28الى رقم  1  ات المرفقة من رقمضاح تعتبر االي
 

 حدودة مة الما عة ال ساهم)جت( الم  ردنيةشركة النقليات السياحية ال 
 ة لموحدا  ل الشاملقائمة الدخـ

  2021كانون الول    31ي  هية فنتالمنة  للس
 
 2020  2021 حضايإ 
 دينـــــار  دينـــــار  
     

 ( 4ر392ر483)  ( 1ر013ر329)  السنة  ةار خس
 يتم تصنيفها الى قائمة الدخل  لنامل الخرى التي  الدخل الش   بنود  يضاف:

 الحقة: رات  فت  دة فيالموح          
    

 (542ر266)  (91ر159( 6 آلخران خالل الدخل الشامل  ت المالية مدا لة للموجو عادة اللقيما  التغير في 
 ( 4ر934ر749)  ( 1ر104ر488)  نة مجموع الدخل الشامل للس

     ويعود الى:
 ( 4ر909ر594)  ( 1ر107ر107)  مساهمي الشركة 

 ( 25ر155)  2ر 619  حقوق غير المسيطرين
 ( 4ر934ر749)  ( 1ر104ر488)  
 



 

 موحدة ة الالمالي مئواقجزءاً من هذه ال 28 مالى رق  1من رقم  فقة لمرعتبر االيضاحات ا ت

 المحدودة   ة)جت( المساهمة العام  ردنيةية ال احقليات السيلنا  كةشر 
 ة الموحد  الملكيةفي حقوق    اتالتغير   قائمة

  2021كانون الول    31سنة المنتهية في  لل
 
    ملكية حملة األسهــــم  وق حق 
 

 رأس المــال
 عو دفــالمـ

 إحتياطي
 إجبـاري 

 يتياطاح
 ري يـاإخت

 تياطيحإ
 لعادلةمة االقي

 دورة ـح مــاأرب

 ع ـو المجمـ
 حقــوق 

 غير المسيطرين 
 مجموع 

 غير محققة  محققــة لملكية ق ا و حق
 مجموع 

 رة مدو ال  األرباح
 نـــار يد ـار دينــ دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  ــار دينـ  دينـــار  دينـــار  دينـــار  

2021-           
 16ر 512ر968 17ر276 16ر 495ر692 2ر 259ر226 ( 711ر042) 2ر 970ر268 ( 1ر251ر739) 2ر 263ر552 2ر 424ر653 10ر 800ر000 2021ون الثاني نفي أول كا كما صيدالر 

 ( 1ر104ر488) 2ر619 ( 1ر107ر107) ( 1ر015ر948) 40ر802 ( 1ر056ر750) ( 91ر159) - - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 15ر 408ر480 19ر895 15ر 388ر585 1ر 243ر278 ( 670ر240) 1ر 913ر518 ( 1ر342ر898) 2ر 263ر552 2ر 424ر653 10ر 800ر000 2021ول ون اال انك 31 كما في الرصيد

2020-           
 21ر 447ر717 42ر431 21ر 405ر286 6ر 626ر554 ( 707ر659) 7ر 334ر213 ( 709ر473) 2ر 263ر552 2ر 424ر653 10ر 800ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 ( 4ر934ر749) ( 25ر155) ( 4ر909ر594) ( 4ر367ر328) ( 3ر383) ( 4ر363ر945) ( 542ر266) - - - سنةل للموع الدخل الشامجم
 16ر 512ر968 17ر276 16ر 495ر692 2ر 259ر226 ( 711ر042) 2ر 970ر268 ( 1ر251ر739) 2ر 263ر552 2ر 424ر653 10ر 800ر000 2020ون االول كان 31في  الرصيد كما

 



 العامة المحدودة   جت( المساهمة)  ردنيةالسياحية ال ات  شركة النقلي 
 ات النقدية الموحدة فق التد  ةقائم

 2021كانون الول    31للسنة المنتهية في  

 موحدة ة الالمالي مئواقجزءاً من هذه ال 28 مالى رق  1من رقم  فقة لمرعتبر االيضاحات ا ت

 
 2020  2021  إيضاح  
 رـادينــــ  ارـــــدين   

      ية النشطة التشغيل
       ( 4ر370ر820)   ( 865ر598)    السنة قبل ضريبة الدخل  ة خسار 

      تعديالت:
 2ر 369ر419  2ر 414ر158  5ر4ر3 إستهالكات وإطفاءات 
 410ر999  408ر470  22 ألصول ا  قوق االنتفاع منمصروف استهالك ح

 359ر554  -  3 عدات متلكات ومدني للمر تائخس
 15ر780  -   ومعدات ت ممتلكا استبعاد  رائخس

 -  ( 2ر937)   22 ر االيجا تخفيضات
 3ر383  ( 40ر802)    دلة من خالل قائمة الدخلغير متحققة لموجودات مالية بالقيمة العا (ئرخساح ) أربا

 224ر411  120ر000  9 ائتمانية متوقعة  ئر  خسامخصص  
 24ر999  325ر000  8 ار بطيئة الحركةمخصص قطع غي

 237ر500  150ر000  13 مخصص نهاية الخدمة
 93ر249  401ر000  13 اقضايالمخصص  

 ( 26ر407)   ( 16ر432)   17 دات فوائد ودائع بنكية راإي
 53ر429  111ر558  21 مصاريف تمويل 

 124ر938  110ر887  22 عقود اإليجار فوائد التزام 
      
      -عاملات رأس المال الير تغ

 164ر633  383ر935   ون مخز 
 1ر 561ر424  149ر302   نة أخرى دي رصدة مأو مدينة ذمم 
 462ر037  1ر 102ر430   وأرصدة دائنة أخرى دائنة ذمم 

 ( 49ر471)   ( 18ر344)   13 المدفوع من مخصص نهاية الخدمة
 ( 119ر027)   ( 13ر408)   13 قضايا خصص الن مع مالمدفو 
 ( 509ر212)   ( 36ر572)   19 ل مدفوعة دخة ضريب

 1ر 030ر818  4ر 682ر647   لية طة التشغينشال ن م  ةالنقدي ات صافي التدفق
      

      النشطة االستثمارية 
 71ر000  -   متحصل من بيع ممتلكات ومعدات لا

 ( 3ر299ر547)   ( 840ر999)   3 ت ومعدات شراء ممتلكا
 ( 6ر140)   ( 14ر000)   5 ملموسة  موجودات غيراء شر 

 26ر407  16ر432   مقبوضة  ية فوائد بنك
 ( 3ر208ر280)   ( 838ر567)    تثمارية ة االس النشط في   ةالمستخدم  ةالنقدي ات لتدفقاصافي 

      
      النشطة التمويلية 

 ( 205ر912)   ( 624ر676)    فوعة قروض مد 
 2ر 695ر774  318ر312   مسحوبات قروض 

 ( 360ر378)   ( 568ر867)   22 ت را ايجاقود التزامات عات عفد
 ( 53ر429)   ( 111ر558)    مصاريف تمويل مدفوعة 

 2ر 076ر055  ( 986ر789)    التمويلية  نشطة ال من  ( في ةدم ستخالم ) ة  قديالن ات صافي التدفق
 ( 101ر407)   2ر 857ر291   ي حكمه د وما ففي النق  (النقص) الزيادة 

 1ر 719ر328  1ر 617ر921   سنة لاية اد بحكمه كما في   وما فيالنقد 
 1ر 617ر921  4ر 475ر212  10 نة س كما في نهاية ال د وما في حكمهنقال



 ة ودمحدمة الا)جت( المساهمة الع   ردنيةياحية األسالشركة النقليات 

 الموحدةايضاحات حول القوائم المالية  

 2021كانون األول  31

- 1 - 

 
 امــع -1
 

المســــاهمة    ردنيــــةاحية األلســــيت اســــم شــــركة النقليــــات اخصوصــــية تحــــ كشــــركة مســــاهمة    1964ول  تشــــرين األ  20بتــــاريخ    الشــــركةتأسســــت  
،  45لــرقم  ت احــ ت  دينــار  300ر000برأســمال    1966ان  ير حز   11  بتاريخ   ةامع   مساهمةركة  لى شا تم تحويلهاالقدس وقد ، ومركزها دةالمحدو 

وخارجهــا،    فــتح فــروع داخــل المملكــةويحــق لهــا    للشــركةســي  الرئي  المركــزة العامــة علــى اعتبــار عمــان  وافقت الهيئ 1995حزيران  أولوبتاريخ 
  1997نيســان    14  بتــاريخ   نعقــدلما  افــي اجتماعهــ   مــةعاالهيئــة ال  قــررت د  وقــ .  1995تشــرين األول    20  اريخ بتــ ت  ن الشــركاانو وســجلت وفــق قــ 

 .دينار  10ر800ر000 صبح لي  المصرح به والمدفوع  الشركةرأسمال   زيادة
 

اء المملكــة  كافــة انحــ ي  فــ   باصــات ســياحية لنقــل الســياح وغيــرهم  شــراءو والحجــاو وغيــرهم    احقــل الســيشــركة لنارة س وادتأســي ةالشركمن غايات 
وإنشــاء    معنيــةاريح الممنوحة من الجهــات الوفق التص  ب ير خطوط لنقل الركاتفرع عنه وتسيي  قل وجميع مانلال  ماكافة أع م بتقو  أن وخارجها و 

 .وقات المحر   د وبيعوتملك وإدارة محطات الوقو 
 

الاقر تم   الممن قبل مجلس االدارة في    الموحدة  المالية  وائم قار  ة وحدالم  ية الائم المقو لا  ذهه   وتتطلب   2022آذار    26  يخبتار   ةقدنعجلسته 
 .للمساهمين   يئة العامةلهموافقة ا

 
 
 الموحدة  إعداد القوائم المالية  سأس 2-1
 

 لية الدولية.الماالتقارير  لمعايير    القوائم المالية الموحدة وفقاً   عدادتم إ 
 
القوائم   تم الكلفة  الموحدة  المالية  إعداد  لمبدأ  بلتا  وفقًا  ااريخية  الموجودات  الدخ  ةل داالع  بالقيمةة  يلمالاستثناء  خالل  اآلخرل  من    الشامل 

 . دةالموح  الماليةالقوائم    والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  والموجودات المالية
 

 . ةللمجموع لة الرئيسية  يمثل العم  ذيوالالموحدة  م المالية  ة إظهار القوائاألردني هو عملإن الدينار  
 
 
 ئم المالية والقا  وحيدأسس ت 2-2
 
ال تت الموحدة  المالية  القوائم  لشركة  قضمن  المالية  السياحيوائم  األالنقليات  التاب  ردنيةة  وشركاتها  التالي)الشركة(  )ويشار  عة  معًا  إليهة  م 
 : 2021كانون األول    31( كما في "ةبالمجموع "
 

 مساهمةنسبة ال وع دفرأس المال الم   
 ٪  )سهم(    

 
 99 1ر 000ر 000   ب االرك  ت لنقلج  ةشرك
 100 500ر 000 راية جت لنقل الركاب *  كةشر 

 100 50ر 000 شركة جت للسياحة والسفر 
 100                        250ر 000                                          *لخدمات الليموزين شركة جت  

 
حيث تأسست قل الركاب.  لنشركة جت    ل من ام كلكة بامملو   ن زيو لليملخدمات اشركة جت  و   ل الركاب نقل   ان شركة راية جت  * 

 .2021  ممات الليموزين خالل عادشركة جت لخ
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ر بها ثمست وتتم السيطرة على الشركة الملسيطرة. تى تتوقف هذه امارسة السيطرة وحيخ مًء من تاربعة ابتداد القوائم المالية للشركات التاتوحي يتم 

 وائد المجموعة. ى علة التابعة للتأثير عشغيلية للشركلت المالية واات ياسسيه اللى توجع ة لقدردما تمنح للمجموعة اعن 

 

 ق ما يلي:ط عند تحقة على الشركة المستثمر فيها فقلسيطرتتم اوبالتحديد، 

 

ة  ك للشر  الصلة  ات ذطات  درة على توجيه النشاموعة القمجالوق القائمة التي تمنح  تثمر بها )الحقلى الشركة المسسيطرة المجموعة ع  -

 تثمر بها(.لمسا

 لشركة المستثمر فيها. با ائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطهاو تعرض المجموعة أو حقوقها في الع -

 عوائدها.  ا والتأثير علىركة المستثمر فيهة على الشسيطرممارسة الالقدرة على  -

 

أقل المجموعة  تمتلك  حن  م  عندما  شاغلبية  ما  أو  التصويت  الشرف  اابههقوق  الي  تقوممر  ستثم كة  بأخذ ا  فيها،  الحقائق   لمجموعة  جميع 

 ن ذلك: يتضممر فيها و كة المستثفيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشرف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد و والظر

 

 فيها.لمستثمر ا كةتصويت اآلخرين في الشرمع حملة حقوق  يبات التعاقديةالترت -

 األخرى.ة قديتعالبات االترتين متجة الحقوق النا -

 يت المحتملة للمجموعة.و حقوق التصويت الحالية وحقوق التص -

 

ر في أحد أو تدل على التغي  ظروف أو حقائق  يها وفي حال وجودمر فكة المستث على الشر  يم فيما إذا كانت تسيطرة بإعادة تقي تقوم المجموع 

 يطرة وحتى توقف هذه سن تاريخ ممارسة البعة إبتداءاً متاية للشركة اللاملائم  وا يد القوحت يتم      السيطرة الثالثة.  من عناصرر  نصأكثر من ع 

توح يتم  التابعةالسيطرة.  الشركات  ومصاريف  ايرادات  قائمة  يد  ال  في  سيطرةموحدالدخل  تاريخ  من  على    ة  التابعالمجموعة  ة الشركات 

 ة.طروحتى تتوقف هذه السي

 

األم وحقوق غير المسيطرين   لى حقوق حملة األسهم في الشركةع   رىلشامل األخل الدخابنود  ند من  ب  ل ر وكرباح والخسائميل األيتم تح

ل أدىحتى  المس  و  في رصيد حقوق غير  إلى عجز  وإذلك  اقتضت  يطرين.  الالحاذا  تعديل  يتم  المالية  جة،  التابعقوائم  لتتماشى للشركات  ة 

ال ااسمحسياساتها  مع  لبية  المحاسبية  يتم  عةو لمجملسياسات  اااستبع.  والملمو د  اطلجودات  وحقوق  و وبات  واإليرادات  لمصروفات الملكية 

 بعة.ركات التات فيما بين المجموعة والشبالمعامال ر المتعلقةلخسائواألرباح وا

 

رة سيطلدان اعند فق .  ةملكيللسيطرة في حقوق ال  نه فقدان ع  جمكة التابعة الذي ال ينلملكية في الشرعن تغير نسبة ار الناتج  يل األثيتم تسج

 المجموعة بما يلي:  لتابعة، تقوما على الشركة

 

 الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها -

 غير المسيطرين قوق عتراف بحإلغاء اإل -

 الملكية  ل في حقوقجمسال ة العمالت األجنبيةباحتياطي ترجم إلغاء اإلعتراف -

 المستلمة لغمبالدلة لة العايمقبال اإلعتراف -

 ة ر المحتفظ به في الشركة التابعاتراف بالقيمة العادلة لالستثمإلع ا -

 ةسيطرفقدان ال عن عملية اف باألرباح أو الخسائر الناتجةعتراإل -

وذلك في  ة  رو المد  حألرباا  و أ  ئرإلى األرباح والخسا  ل األخرىاملش ابقاً في بنود الدخل اي تم تسجيلها سحصة الشركة التإعادة تصنيف   -

 مات التابعة لها.األصول او االلتزا تبعدت بشكل مباشرالمجموعة قد اس ان حالة 
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 ة التغيرات في السياسات المحاسبي 2-3
 

كووانون  31الماليووة للسوونة المنتهيووة فووي القوووائم د دامتفقة مع تلك التي اتبعت في اع  المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم الماليةياسات ان الس
 :2021كانون الثاني  1التالية اعتباراً من  قامت بتطبيق التعديالت  أن الشركةء  ، باستثنا2020ل و األ

  

الثانية من إصالح   بين البنوك( الفوائ)سعر    IBORالمرحلة  المعروضة  المع   :- د  التقارير الم يتعديالت على  رقم    يةالار الدولي إلعداد 

رقم    ار الدولي إلعداد التقارير المالية يعم (، وال7المالية رقم )  د التقارير داار الدولي إلعي عمل(، وا 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )(9)

 (  16مالية رقم )ار الدولي إلعداد التقارير ال ي( والمع4)

 
 IBORئوودة فالاد اسووتبدال المرجووع المسووتحدم لتحديوود سووعر  ماليووة عنوو الر  توفر هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة والمتعلقة باألثر على التقوواري

 :عملية التاليةالتطبيقات ال لمحاطر. تشمل التعديالت االعائد شبه الحالي من لى يعتمد ع ع بمرج

 

كتغييوورات فووي المرجعووي ة ئوودالتعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفا مع التغيرات   ليتم التعاملالتطبيق العملي  
 في السوق، ر الفائدة سعحركة على ل الادعيسعر الفائدة المتغير، بما 

 

اإل • من  ع تتطلب  الم  الشركةفاءات  التعريفات  عمليتعديل  توثيق  في  التستحدمة  أداة  ووصف  التحوط  استمرارية  ات  مع  حوط 

التحوط   سعر   للمجموعةعالقات  لتحديد  المستحدم  المرجع  استبدال  الحلفا  عند  بائدة  من  الي  الحالي  العائد  على  يعتمد  مرجع 

   اطر،محلا

قيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم  التغير في ال  اقديا، للتحوطات لمحاطرعسعر فائدة غير محدد ت  ستحدامكة اشرلليجوز   •

 يد محاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل.تحد

 

 .جموعةمللحدة مو المالية الم لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائ

 

 

أو   اتخفيضات  الإليتأجيالت  المعي  -  2021حزيران    30بعد   COVID-19 باء بومتعلقة  جار  الدولي إلعدادتعديالت على  التقارير    ار 

 ( 16المالية رقم )

 

علووى   ديالت تعوو   -  COVID-19تحفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء    2020أيار    28لية في  ر المحاسبة الدو أصدر مجلس معايي
دولي إلعووداد ت المعيووار الوو سووتأجرين موون تطبيووق متطلبووامه التعديالت إعفاءات لل(. منح هذ16ة رقم )الماليير  اد التقارالمعيار الدولي إلعد
 عوون وبوواء شووربالتعديالت المحاسبية لعقود اإليجار على تحفيضات أو تأجيالت اإليجووار الناتجووة بشووكل م( حول ا16التقارير المالية رقم )

COVID-19 وباء جيالت اإليجار المتعلق بأا إذا كان تحفيضات أو تم تقييم معدمستأجر تار اليح مليًا، قد. نظًرا لكونه حالً عCOVID-
جة اتلناالحتيار أي تغيير في دفعات اإليجار ايجار أم ال. يحتسب المستأجر الذي يقوم بهذا  والممنوحة من المؤجر يمثل تعدياًل لعقد اإل  19

ا للمعيووار الوودولي يتي يحتسب بهووا حوودو  أي تغطريقة الالبنفس    COVID-19ء  علقة بوبافيضات أو تأجيالت اإليجار المتعن تح يوور وفقووً
 .تعديالً لعقد اإليجار(، إذا لم يمثل التغيير 16ارير المالية رقم )إلعداد التق

 
 2021 آذار 31خ ، وبتوواريCOVID-19ر تووأثير وبوواء الستمرا اظرً ، ولكن ن2021حزيران    30كان من المفترض تطبيق التعديل حتى  

 .2022حزيران  30التطبيق العملي إلى  ةسبة الدولية بتمديد فتريير المحاعامجلس م قام
 

 .  2021نيسان   1عتباراً من تنطبق هذه التعديالت على الفترات السنوية ا
 

يووق ذا التطبم هوو باسووتحدا مجموعة، ولكن سوف تقوم الCOVID-19بوباء ة لقلم تحصل الشركة على تحفيضات أو تأجيالت اإليجار المتع
 رة التطبيق المسموحة. تقابل للتطبيق حالل ف أصبح لي إذا عمال
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 محاسبية ياسات اللسأهم ا 2-4
 

 ممتلكات ومعدات 
ت التنفيذ راضي والمشاريع تحناء األثست بايمة،  ك المتراكم وأي انخفاض في القالستهالنزيل ات   دة بعمعدات بسعر الكلفتلكات والتظهر المم
 ك.تهلوالتي ال تس

 
على مدى العمر اإلنتاجي القسط الثابت    قة ريبطو لالستخدام    عندما تكون جاهزة ألراضي  ادات باستثناء  عموالممتلكات  ك الهالاستب  يحتس

 :لتاليةا  ةسنويالنسب الالمتوقع باستخدام  
  ٪. 
  

 2 مباني
 10 معدات وأدوات

 10 نقل  ئلوسا
 25-10 اث وأجهزة كهربائية ثأ

 العقد   دةحسب م مستأجرة ني  تحسينات مبا
 20 ظمة حاسوب أجهزة وأن

 
عــدم    لــى إشــير  داث أو تغيــرات فــي الظــروف تي قيمتهــا عنــدما يكــون هنــاك أحــ حيــث االنخفــاض فــ ن  ت والمعــدات مــ الممتلكــا  جعــة قــيميــتم مرا

لقيمــة  مــن اأعلــى    لدفتريــةا  لقيمــةي تكــون االتــ الحــاالت    ودات بالقيمــة القابلــة لالســترداد فــي لموجــ ا  يلريــة.  يــتم تســجاسترداد القيمة الدفت مكانيةإ
 د.السترداالقابلة ل

 
غ الدفتريــة ألي  المبــالم شــطب  يــت  كمــا  ت كبند منفصل ويتم رسملته،من مكونات الممتلكات والمعداة الستبدال أي  بدلنفقات المتكيتم احتساب ا

ات  يــتم اثبــ لكــات والمعــدات.  لممتلقــة باة المتعليمســتقبصــادية القتلمنــافع االات األخــرى الالحقــة فقــط عنــد زيــادة النفقــ ا  لةتبدل. يــتم رســمجــزء مســ 
 ة كمصروف.ة الدخل الموحدئماألخرى في قاجميع النفقات  

 
إضافة التمويل  ليف  وتكااشرة على هذه المشاريع  ب واألجور المبالبناء والرواتبالكلفة، وتتضمن كلفة مواد    ذفيتظهر المشاريع تحت التن

المب المصاريف  التنف  اشرة األحرى.الى  المشاريع تحت  إلى ممتلكات   الستحدامل  هزةتصبح جايذ حتى  ال يتم استهالك  يتم تحويلها  حي  

 ومعدات أو استثمارات عقارية.

 
 سة موجودات غير ملمو 

 اً لالستحواذ األولي يتم االعتراف بالموجودات حقال  ة.بالكلف  منفصل  ا بشكلم االستحواذ عليهلتي يت موسة امللير ايتم تسجيل الموجودات غ 

 ن وجدت.كمة، إخسارة تدني مترا أيتنزيل لفة بعد لكوسة بار الملمغي

 

   .غير محددغير الملموسة ليكون محددا او  للموجودات ي اجتيد العمر االنيتم تحد

 

ا التدني في قيمة الموجو االى فترة العمر  العمر المحدد علسة ذات  الملمو ت غير  داو لموجويتم اطفاء  غير   دات قتصادي المتوقع ويتم تقييم 

كل  وسة محددة العمر االقتصادي نهاية  الملم  يرغ  ت للموجودا  اجيةاألعمار األنتعة  مراجم  يت  تدني قيمتها.  لى مؤشر ع ند وجود  ع   ملموسةال

ة تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقع   االطفاءة  تروفمن أن طريقة    بشكل دوري للتأكد  االطفاءيقة  جي وطرتاناال  يتم مراجعة العمر  سنة.

مر االنتاجي المحدد في سة ذات العمو مللموجودات غير اللمصروف االطفاء  تراف بيتم االع.  العقبةو   ن اربد وعمان بيا  سير م  خصة خطرل

 10ية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي  ر االنتاجماع ملموسة ذات األيتم إطفاء الموجودات غير ال.  مصاريفال ضمن   الموحدة  قائمة الدخل 

 ات. سنو 
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 ات عقارية ستثمارا

وال تشتمل    ،لحين زيادة قيمتها   أو   إيجارات حصول على  في األراضي واألبنية التي يحتفظ بها لل  ت استثماراقارية  عالات  ستثمارتمثل اال

 ألغراض إدارية. أو البضائع والحدمات وأنشطة الشركة االعتيادية  إنتاجعلى األراضي والمباني المستحدمة في 

 

ات العقارية ثمارتساال  إن وجد. تستهلك  ،التدني في القيمة  صمحصو المتراكم    كالستهات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستثمارتظهر اال

 ٪. 20 إلى ٪ 2ما بين  تتراوحي المتوقع لها وبنسب سنوية نتاج)باستثناء األراضي( بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإل

 

 الموجودات  مدااستخ حق
 يتم (.  لالستحدام   بلقا  فيه  األصل   يكون  الذي  التاريخ  أي،)  جاراإلي   عقد  ءدب   خي رات   في  تالموجودا  استحدام  حق  باالعتراف  المجموعة  تقوم

  تقييم   إعادة  دعن   هاقيمت   لدي تع  ويتم  القيمة،  في  التدني  وحسائر  المتراكم  االستهالك  امنه  مطروًحا  بالتكلفة،  الموجودات  استحدام  بحق  افترعاال

 .اإليجار ماتالتزا

 

 اإليجار  ودفعات  ،كبدةمت لا  يةاألول  المباشرة  ليفالتكا  ىال  باإلضافة  بها،  المعترف   اإليجار   التزامات  ة قيم  اتلموجود ا  استحدام   حق  ةلفتك  تتضمن

 على  الحصول  من  يقنةت م  المجموعة  تكن  لم  لحا  في.  يجارإلا  دبعق  متعلقة  مستلمة   حوافز  أي  منها  مطروًحا  العقد،  ءبد  تاريخ  قبل  وأ  في  تمت  التي

 العمر   مدى  على  ثابتلا  ط القس  أساس  على  بها  فعترالم  دات الموجو  استحدام  حق  قيمة  استهالك  ميت   العقد،  ة مد  ةاي نه  في  المؤجر  األصل  ةكي مل

 .مةقي ال في يالتدن  ارتب حا إلى الموجودات استحدام حق  يحضع. اقل ايهما جار ي اإل مدة او  وداتللموج اإلنتاجي

 

  اإليجار ودقع التزامات

. العقد  مدة  حالل  ادفعه  نعي ت ي   تيال  اإليجار  لدفعات   الحالية  بالقيمة  اإليجار  عقد  بالتزامات  فباالعترا  ر،جاي اإل  عقد  ءبد  تاريخ  في  موعةالمج  تقوم

 اإليجار   حوافز  هان م  مطروًحا(  ثابتة  ارإيج  تدفعا  رتب تع  مضمونها  في  التي  الدفعات  تتضمن  والتي)  الثابتة  عاتدفال  اإليجار  تدفعا  تتضمن

  بموجب  لهاصي تح  وقعمت لا  لغوالمبا  العقد،  روطشل  وفقا   عليها  متفق  معدالت  أو  مؤشرات  على  تعتمد  تيلا  غيرة مت ال  جاراإلي   ودفعات   تحقةالمس

  وقيمة   المجموعة  هتمارس   أن  المؤكد  نم   والذي  الشراء   اري ح  ممارسة  عند  المستحقة   القيمة   أيًضا  اإليجار   دفعات  نتتضم.  بقيةمت ال  القيمة  ضمانات

 .عقدلا لشروط وفقا اإلنهاء حيار   تمارس ان تنوي المجموعة تكان  اذإ جار،اإلي  عقد إنهاء تغراما

 

 افيه عيق التي ترةالف في كمصاريف العقد  لشروط وفقا عليها متفق دالتعم  أو مؤشرات ىلع تعتمد ال التي المتغيرة جاراإلي  تعافبد فاالعترا يتم

 .الغمب ال تلك دفع الى يؤدي  ذيال الشرط أو الحد 

 

 اإليجار  عقد  في  الضمني  فائدةلا  سعر  ناك  إذا  اإليجار  بدء  عند  ضاالقترا  معدل  المجموعة  تستحدم  اإليجار،  تلدفعا  ليةحاال  ةيمالق  اباحتس  عند

 يتم   ذلك،  إلى  ضافةإلبا.  الفعلية  اإليجار  اتدفع  بقيمة  تحفيضها  مويت   ةالمستحق  ئدةالفا  بقيمة  اإليجار  التزامات  زيادة  يتم  الحقا.  ديدتحلل  قابل  غير

 ي ف  التي   الدفعات  على  تغيير  اي  حدو   عند   أو  اراإليج  ةدم  على  تغيير  أو  تعديل  أي  هناك   نكا  إذا  اإليجار  اللتزامات  دفتريةلا  القيمة  اسقي   ةادإع

 .األصل ءرابش لقالمتع يميتقال تغير عند أو ثابتة إيجار دفعات تعتبر مضمونها

 
 مةي الق  ضةمنخف اتالموجود  إيجار ودوعق األجل قصيرة يجارإلا عقود

 التي   جاري إلا  عقود:  أي )  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  بعض  على  جلالا  ةيرقص  اإليجار  بعقود  عترافالبا  المتعلق  اإلعفاء  بتطبيق  موعةمجال  تقوم

 بعقود   قلمتعلا  اإلعفاء  بتطبيق  أيضا  وعةالمجم  تقوم  كما(.  االصل   شراء  حيار  تتضمن  وال  جاراإلي   دقع  ءبد  تاريخ  من  أقل  أو  شهًرا  12  مدتها  تبلغ

  اإليجار  لعقود را يجاإل بدفعات فاالعترا يتم. القيمة منحفضة برتعت  تيال وداتللموج  اإليجار ودقع بعض ىعل  القيمة منحفضة للموجودات جاري اإل

 .اإليجار مدة على الثابت القسط أساس على صروفاتمك القيمة منحفضة اتالموجود  إيجار وعقود  األجل قصيرة
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   ة من خالل الرباح أو الخسائرعادلبالقيمة ال   دةحدم  ت ماليةموجودا
األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة   يقحقوتلقريب  تقبل اي المسائها بغرض بيعها فكة بشر ت الشر امقلتي  ات المالية اموجودهي ال

 لمتاجرة.ا  أرباح  أو هامشجل  األ
 

  ة لقيمحقًا باقييمها الويعاد ت  على قائمة الدخل عند الشراء(  ناءصاريف االقتم  يد تقالشراء )يمة العادلة عند  ه الموجودات بالقبات هذيتم اث
 نود تحويل ب   ن فروقات ع  الناتج لعادلة  ة ابما فيها التغير في القيم  الموحدة  قائمة الدخل  دلة في  ر التغير في القيمة العا، ويظهلعادلةا
 

في ك  لعن ذالناتجة  رباح أو الخسائر  ء منها يتم أخذ األأو جز ودات  هذه الموج  يع ب  لجنبية، وفي حادية بالعمالت االالموجودات غير النق 
 الموحدة.    قائمة الدخل  

 
 .دةالموح  قائمة الدخل  الفوائد المتحققة في    و موزعة باح الر االيتم تسجيل  

 
 . (9)  دولي ال  قارير الماليةلتا  معيارفي  حاالت المحددة  للبند اال في اة من / الى هذا اودات ماليتصنيف أي موج ال يجوز اعادة

 
 ر دخل الشامل اآلخخالل ال  دلة مناة العيمقبال  موجودات مالية

 
 لطويل.ا  المدى  بها علىاظ  االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتف  جودات مو التمثل هذه  

 
ي ف   رلتغيالقيمة العادلـة، ويظهر ا بمها الحقاً تقييد  عاقتناء وييها مصاريف االلادلة مضافًا اشراء بالقيمة العموجودات عند الت هذه اليتم اثبا

العيالق العادلة  من وض  الموحدة  املادلة في قائمة الدخل الشمة  القيمة  التغير في  الملكية بما فيه  ود  تحويل بن ت  فروقا  ناتج عنال  حقوق 
الخسائر الناتجة عن ذلك    أو   ل األرباحتسجيم  يتزء منها  الموجودات أو ج  ي حال بيع هذهالت االجنبية، وفودات غير النقدية بالعمالموج
ر  ائ والخس  األرباح لى  ل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة إيو حملكية ويتم توضمن حقوق ال  الموحدة  ملل الشاخة الدئمافي ق
 ن خالل قائمة الدخل. ة وليس مالمدور 

 
 خسائر التدني.  ر وجودات الختباال تخضع هذه الم -
 . حدةمو لا  قائمة الدخل  في    زعةرباح المو األ  يلسجيتم ت -
 (.9لي رقم )دو لية الير الماقار  في الحاالت المحددة في معيار التند إال هذا الب  لى إ  ات مالية من/يف أي موجودإعادة تصنال يجوز   -
 
 وما في حكمهقد  الن

ي  ل والتــ ة األجير صئع قبنوك وودا  صدة لدىدوق وأر ي الصنف  قدفي حكمه يشمل على نفإن النقد وما   قدية الموحدة،دفقات النئمة التلغرض قا
 نزيل ارصدة البنوك الدائنة.ل بعد تأقو  ثالثة أشهر أا تواريخ استحقاق  ديهل
 

 دمةالخمخصص نهاية  
الخدممخصص  ب  تسا اح  يتم للموظفة  نهاية  المستحقة  الداين  للمبالغ  السياسات  على  للبناًء  او   مجموعةخلية  الراتب  على  ئي هالنبناًء 
  ة. الخدم  مدةن و فيظو للم
 

 ذمم مدينة
المد  الذمم  الفاتتدرو  بمبلغ  تنينة  بعد  األصلي  المتوقعة  ئرساالخ   صص خم  ليز ورة  ا  .االئتمانية  بلمجموع قامت  الطريقةتطبة  لمبسطة  ا  يق 

  بعين االعتبار   األحذ  نية معامئتاالة  ارية للحسلتاريحتند إلى الحبرة اة تسبأعداد دراس  مجموعةال قامت   الخسائر االئتمانية المتوقعة. لحساب 

 ة.يد االبيئة االقتصالحاصة بالمدينين و  العوامل المستقبلية
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 زون خم
إليصال البضاعة الى ثل تكاليف البضاعة جميع المصاريف المتكبدة  قل. تمأ  يهماالبيعية أ مة  ي القيبسعر الكلفة أو صافالمخزون    هرظي
 رجح.فة المط الكلسو متاع  تببإالكلفة  ا ووضعها الحالي وتحدد  وقعهم
 

 جح. ة المر الكلف  سطو مت ةقكلفة الشراء باستخدام طري  باحتساب   يتم احتساب كلفة قطع الغيار
 

 رى ئنة أخوأرصدة دادائنة  ذمم  
  قبــلن  مــ   لــم تــتم  اء تمــت المطالبــة بهــا أو ة ســو ع او الخــدمات المســتلممســتحقة الســداد فــي المســتقبل للبضــائوبــات للمبــالغ الطليــتم إثبــات الم

 ورد.ملا
 

 منح مؤجلة  

المقدمه    يتم بالمنح  تأكد  االعتراف  حال  في  مؤجل  تقوم    المجموعةكأيراد  عليها.  والحصول  المنح  تلك  بمتطلبات  بااللتزام  قدرتها  من 

 بالمنحة.  قةعلالموحدة على مدى الفترة التي تتكبد فيها المجموعة مصاريف مت الدحلالمجموعة باألعتراف بأيراد تلك المنح في قائمة 

 
 اتصصمخ

التزامات في تاريخيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون   المالمال  ئماقو لا  على المجموعة  تسديد ان  ة و وحدة ناشئة عن أحداث سابقية 
 ياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.حتمل ويمكن قت مماااللتزا

 
 الدخلضريبة  

المعلنة في ة للضريبة عن األرباح  األرباح الخاضعتلف  يبة، وتخر ضلل  عةاضرباح الخس األب المستحقة على أساالضرائ  تحسب مصاريف
مالية وانما في ر قابلة للتنزيل في السنة الغي  يف او مصار ضريبة  لل  ضعةعلنة تشمل ايرادات غير خااح الماألرب  ن ال ة  دحو مالية المالقوائم ال
 يبية.نزيل الغراض ضر الت  او مقبولة  ضعةخات بنود ليس  كمة المقبولة ضريبيا أو متراال  الحقة او الخسائر  سنوات 

 
المجموعة   لتقوم  وفقاً باحتساب مخصص  الدخل  ا  الدخل  ضريبة  ون نلقا  ضريبة  المملكة  في  به  وو   ةيدنر ألالمعمول  لمعيار  فقالهاشمية  ًا 

 .(12اسبة رقم )المح
 

 التقــاص 
ت الميتم اجراء  و يالمال  وجودات قاص بين  المالية  المة والمطلوبات  قائفاالصغ  بلإظهار  امة اي في  المالي  تتوفلمركز  ر  لموحدة فقط عندما 

 لمطلوبات في نفس الوقت.  ة اويدات وتسالموجو قق  تح  على أساس التقاص او يكون   سويتهايتم ت  مادعن   كل ملزمة وكذالحقوق القانونية ال
 

 بالمصاريفراف  تحقق االيرادات واالعت 
  ل المستلم أو المستحق وعندما قابللم ( بالقيمة العادلة15لية الدولية )لماقارير التا  ارعيم  البيع حسب  راف بايرادات وعة باالعتجمالم  تقوم

 عقول للتحصيل.  تمال مناك احه  ن كو ي
 

و يل.  و اصدار الفاتورة للعما  وقودلاتسليم  ذي يتم فيه  في الوقت ال  عند نقطة معينة من الزمن   بيع الوقود  اتادير االعتراف با ة بموع تقوم المج
من  اف  باالعترة  وع جملما  تقوم تأج  حدمات باإليرادات  و  الركاب  الحافالت نقل  من    ير  معينة  نقطة  اصدار ت الوقي  ف  ن زمالعند  عند   ،

 ة البطاقة او الفاتور

 
 مبدأ االستحقاق.الفوائد على  ت  بات ايرادااث  يتم 
 

 بها.   مرتثمسالت  امة للشركارها من قبل الهيئات الع اقرا د  باح االستثمارات عنيتم إثبات توزيعات أر 
 

 الستحقاق.بات اإليرادات األخرى وفقا لمبدأ ااث  يتم 
 

 قاق.االستحمبدأ    لى ع ف  رييتم االعتراف بالمصا
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 معلومات القطاعات 

خاطر وعوائد تختلف عن ضعة لممنتجات او خدمات خادات والعمليات التي تشترك معا في تقديم  ة من الموجو وع يمثل مجم  عمالاأل  اعقط
 .خرى أعمال أت  عاطابقة  لك المتعلقت
 

 العمالت االجنبية
المعام باليتم تسجيل  تتم  التي  تاريخ    بأسعارلسنة،  ا  لالخ  عمالت األجنبيةالت  السائدة في  ا يعاد تحويل  مك  المعامالت.  اءجر إالصرف 

ي الموحدة مالمركز الالة  ئمقاخ  دة في تاريبية بأسعار الصرف السائمالت األجنة المسجلة بالعالموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدي
 الموحدة.   قائمة الدخلى  إل  يلحو ليات التالفروقات الناتجة عن عمالدينار األردني. تؤخذ  إلى  

 
 ة دل لقيمة العاس اقيا
 

عليه عند  الحصول  سيتم  الذي  السعر  العادلة  القيمة  الموجودا  تمثل  الذي سبيع  أو  إلتزام ت  لتسوية  دفعه  منظم  يتم  معاملة  بين    ةفي 
 يخ القياس. ق بتار في السو   ركين امشال
 

العاد القيمة  قياس  فر يتم  على  بناءًا  بيعملع أن    ةضيلة  اإللتزامالموج  ية  تسوية  أو  ختم    ودات  امن  للموجودات  الرئي  اقألسو الل  سية 
المتالك    مجموعة الحتاو  تت.  أو المطلوبا  مة للموجودات ءألكثر مالدام السوق ايسي، يتم استخوالمطلوبات. في حال غياب السوق الرئ

 مة. ء ر مالول للسوق الرئيسي أو السوق األكثفرص الوص
 

اقيب  ةع جمو مالتقوم   والملقيماس  للموجودات  العادلة  اات بوبلط ة  السوق عند تسعير  فتراضإلاستخدام  المشاركين في  المستخدمة من  ات 
 ة.إلقتصادي هم اتلحمصقًا لفالسوق يتصرفون و فتراض أن المشاركين في  لوبات على اجودات أو المطالمو 

 

خالل  ن  ية ماد فع اإلقتصلمناا  ديشاركين في السوق على تولرة المبار قدعت ن االعير المالية يأخذ بإن قياس القيمة العادلة للموجودات غي
 بأفضل طريقة.   الموجودات   رك آخر سيستخدماستخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشا

 
خدام يح استوضتلة و ادلقياس القيمة العمع الظروف وتوفر المعلومات الكافية  ناسب  الئمة وتتم  يمقيت  أساليب باستخدام    مجموعةتقوم ال

 بشكل غير مباشر. دام المدخالت الممكن مالحظتها  استخل  اشر وتقليل مببشك   لمدخالت الممكن مالحظتهاا
 

 ة لألدوات المالية:لعادلالقيمة ا  رضوع د  دي في تح ائل التقييم وذلكاليب وبدتيب التالي ألسم التر تخداباس   لمجموعةم اتقو 
 

م شطبها باستخدام  ئم المالية أو ت واح عنها في القصافلعادلة لقياسها أو تم اإلقيمة ادام التخستم اي  تي والمطلوبات ال  جميع الموجودات 
 : ة ككلمة العادلقيالس  يامهم لقلتي لديها تأثير  أدنى مستوى للمدخالت ا  بناءًا على يمة العادلة، و المستويات التالية للق

 
 شابهة. والمطلوبات المجودات  ة للمو العالف  اقالمعلنة في األسو   السوقيةاألسعار   المستوى األول: 

 مالحظتها بشكل مباشر أو دلة ويمكن  لى القيمة العااالعتبار المدخالت ذات التأثير المهم ع   فيت تقييم تأخذ  يا تقن الثاني:ى  تو سمال
 غير مباشر.

علومات في السوق  على م  مبنية  ست يها لكنلقيمة العادلة ولمدخالت لها تأثير مهم على ا  تستخدم   م حيث نيات تقيي تق : لث ثاتوى الالمس
 ها. ظتحيمكن مال

 
  قييم التصنيفات لعادلة من خالل إعادة تة ات القيمما بين مستويا  الموجودات والمطلوبات   من بتحديد إذا ما تم تحويل أي    وعةجمالمتقوم  

 ة.ة ماليكل فتر ة  ينها  في قيمة العادلة ككل(  ت ذات األثر الجوهري على قياس الللمدخال  ى مستوى لى أدنع   اً بناء)
 

القيمة إيضاح  تقوم  ادلةالع  لغايات  طبيعتها    عةمو مجال،  حسب  والمطلوبات  الموجودات  تصنيفات  الموجودبتحديد  أو  ومخاطر  ات 
 عادلة. لوبات ومستوى القيمة الالمط
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 الية ير الم غ  اتوجودلمي اتدن

 
  ذلك،ى  ل عل جد أي دليا و ته. إذألصل قد انخفضت قيمبأن ا  ك دليل ناهكان  ذا  إ  ما لية بتقييم فيبتاريخ إعداد التقارير الما  المجموعة وم  قت

الق المببتقيي   موعةالمجيمة، تقوم  أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في  ل  األص مبلغ  لألصل. إن    لغ الممكن تحصيلهم 
صل  لأل  تحديدهة أيهما أعلى ويتم  مستخدممته القيو بيع  ال  يفالنقد ناقصُا تكة العادلة لألصل أو وحدة توليد الو القيمحصيله هممكن تال

 موجودات   من الموجودات األخرى أو ك الناتجة  حد كبير عن تل ا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى إذ  الإ  ي،الفرد

 

يتم تخفيضه إلى فضًا و صل منخألاتبر  ه، يعيلحصمبلغ الممكن ترو لألصل أو وحدة توليد النقد اللمدبلغ از المما يتجاو ندع   .ةالمجموع 
 يله.  مكن تحصالملمبلغ  ا
 
اثأ التدفقات  يتم خصم  المستخدمة،  العادلة  القيمة  تقييم  المستناء  للقيمةلنقدية  ب  قبلية  لها  الحالية  سالعادلة  بل  ق  ماعر خصم  استخدام 

يعكوالذ  الضريبة تقي  الز س  للقيمة  الحالية  السوق  لألموال  ييمات  أثنالألصل   دةدالمحخاطر  لموامنية  ا.  القيمة  تحديد  قصًا  نا  لعادلةء 
تم  عامالت، يكنًا تحديد مثل تلك المن ممذا لم يكت متوفرة. وإفي االعتبار إذا كان  المعامالت الحديثة في السوق   يع، تؤخذلباليف اتك

لقيمة اولة أو مؤشرات االمتد  لتابعةا  ت شركاهم الأسر  ات تقييم أسعاب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفلمناسييم انموذو التق   مدااستخ
 ألخرى.ا  متوفرةادلة الالع

 
 استخدام التقديرات 2-5
 

المالي القوائم  إعداد  وتطإن  الموحدة  السياسة  إابيق  من  يتطلب  المحاسبية  المجمت  الدارة  تؤ واجتهاتقديرات  بم  قياوعة  مبالغ   ثردات  على 
والمطلوبات  عن    الموجودات  اتزاملاالواإلفصاح  هذهتملة.  محلات  واالجت  إن  ع تؤث هادات  التقديرات  أيضا  اإلر  و ي لى  المصاريف رادات 

ها  وأوقاتستقبلية  مالية  النقد   غ التدفقات هادات هامة لتقدير مبالواجتبأحكام  جموعة القيام  ص يتطلب من إدارة الموالمخصصات وبشكل خا
رجات د ددة لها مل متععواضيات و بالضرورة على فر ة ة مبنيلمذكور ا ت ديراالتق  نإ في المستقبل. مة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات اجالن

وف تلك  ر وظاع  وضفي أقبل  المست  وذلك نتيجة التغيرات في التقديرات    ة قد تختلف عن وتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعليمتفا
 . ت لمخصصاا
 

 لمعدات  العمر االنتاجي للممتلكات واآلالت وا
للممار االنتاالعم   بتقديرة  ع مجمو ال  ة ار ادتقوم   المتوقع  غايات احتساب االل  الت والمعدات واآلتلكات  اجية  ستهالك اعتمادًا على االستخدام 

ا كان يل مصروف االستهالك المستقبلي اذعد ويتم تسنوي    جية بشكلانت االعمار  متبقية واالدارة بمراجعة القيمة الت. تقوم االلهذه الموجودا
 . سابقةال  قديرات اجية تختلف عن التاالنت  العمارا  ن رة أالداا  اد في اعتق

. 
 قطع غيار ولوازم بطيئة الحركةخزون و م  مخصص

ويعد مقابلها    ركةئة الحار بطي قطع غي  لىا  يفهام تصن على ذلك يتعمر قطع الغيار وبناًء  حول    سنوية  بإعداد دراسة   تقوم إدارة المجموعة
 اء.شر ليخ اتار   من ع  وعمر هذه القطمخصص بما يتناسب 

 
 قعةخسائر االئتمانية المتو لا
  ة المتوقعة سجيل الخسائر االئتمانيالمالية( لت( )األدوات  9)لمبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم  الطريقة ا  يقوعة بتطبالمجم  مت قا

الديدو أ  جميععلى   الخن، وحسات  المتوقعة على كاملسائاب  ال  ر االئتمانية  أدوات  القام  ن.ديعمر  إلى عداد د وعة بإجممت  راسة تستند 
 القتصادية.يئة ان والبخاصة بالمديني عوامل المستقبلية الية مع األخذ بعين االعتبار الالئتمان ا  خسارةريخية لللتاخبرة اال
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 الدخل  مخصص ضريبة

لنيبة للسنة باإلعتماد على تقدي وف الضر مصر   تساب لمجموعة بإح ا  رة وم إدا قت االتدق   ئجتا رات معقولة  دائرة ضريبة   ن خاللتملة ممحليق 
ة. إضافة إلى لسابقلسنوات اقيق ضريبة اخبرة المجموعة من تدلضريبة على عوامل متنوعة مثل مة مخصص اقيوتعتمد يعات، لمبدخل واال

 عة احتساب مخصص الضريبة. ل لمراجمستقيبي  ن مستشار ضر يي تعتقوم ب  المجموعةذلك، فإن  
 
 راتيجااإل

ت المتعلقة بها واألخذ بعين االعتبار جميع والمطلوبا  ات الموجود  تخدامسا  حقياس  لى ق التي تؤثر ع عوامل  دير التقب وعة  لمجما  رة داتقوم إ
كما تقوم  كان العقد يحتوي على ايجار.    ما إذا  حديدت لتوم باختباراتقة اإلدار   علما أن  او تجديد عقود االيجار،د  بخيار تمدي  مل المتعلقةالعوا
 اليجار.ا  ات عقود مطلوب  ياساسب لقسعر الخصم المن لتحديد ديرات  تقلام اباستخدة  ار اإلد
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة 
بتق المجموعة  إدارة  الخويتعمخصص  دير  تقوم  نهاية  تكوي  دمةض  يتم  مخصص  لموظفيها.  الللن  لتحمسمبالغ  على نبين  لموظفقة  اًء 

  ة.الخدم  ن ومدةفيظللمو نهائي  ال ب   على الراتاءً بنو   مجموعةالسياسات الداخلية لل
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 ومعدات  تلكاتمم -3

 مبانـــي ــي اضأر  - 2021
 معــدات
 وسائل نقـل  وأدوات 

 أثــاث 
 بائية وأجهزة كهر 

 نات تحسـي
 أجرة اني مست مب

 أجهزة 
 ب وأنظمة حاسو 

 مشاريع 
 المجمــوع  *ذفيالتنتحت  

 دينـــار ارــدينـ ــاردينـ رــادينـ ارـــدين دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
          الكلفــة:

 39ر 279ر163 2ر 156ر602 891ر027 1ر 902ر145 1ر 273ر617 28ر 361ر363 584ر584 316ر681 3ر 793ر144 2021كما في أول كانون الثاني 
 840ر999 165ر152 17ر848 206ر395 57ر119 383ر276 11ر209 - - إضافات 
  ة ريقاالع  اتستثمار اال الى    تتحويال

( 2ر410ر286)  ( 2ر214ر633)  - - - - - - ( 195ر653)  (*4 ضاح)إي   
 ( 17ر345)  - - - - ( 17ر345)  - - - ستبعادات ا

 37ر 692ر531 107ر121 908ر875 2ر 108ر540 1ر 330ر736 28ر 727ر294 595ر793 316ر681 3ر 597ر491 2021 لكانون الو  31في كما 
          

          :م لمتراكا  اإلستهالك
1ر 589ر820 1ر 012ر427 19ر 693ر644 381ر533 76ر724 - 2021ون الثاني أول كاني كما ف  23ر 469ر360 - 715ر212 

 2ر 127ر589 - 63ر981 117ر605 68ر313 1ر 837ر783 35ر021 4ر886 - استهالكات 
 ( 17ر345)  - - - - ( 17ر345)  - - - إستبعادات 
1ر 707ر542 1ر 080ر740 21ر 514ر082 416ر554 81ر610 - 2021الول كانون  31كما في   25ر 579ر604 - 779ر193 

 
 في القيمة الدفترية:اص
 12ر 112ر927 107ر121 129ر682 401ر115 249ر996 7ر 213ر212 179ر239 235ر071 3ر 597ر491 2021كانون الول  31في ا كم

 
تم   .2022خالل عام  المتوقع اإلنتهاء منه    ومن  2017م  خالل عا  لمشروعاا  في هذ  البدء  تم   ، يةينسححة في منطقة الاواستر محروقات  وع محطة  مشر ع تحت التنفيذ  لمشاريل اتمث * 

 . ردينا  2ر410ر268بلغ إستثمارات عقارية بم  كلفة المشروع إلى بند  ليوتم تحو   2021مشروع مكاتب المجموعة في محافظة العقبة خالل عام اإلنتهاء من  
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 بانـــيم أراضــي  - 2020
 معــدات
 وسائل نقـل  وأدوات 

 أثــاث 
 ئية هزة كهربا وأج

 ات ينتحسـ
 اني مستأجرة مب

 أجهزة 
 وأنظمة حاسوب 

 مشاريع 
 المجمــوع  *يذتحت التنف

 دينـــار ارـــنيد ردينـــا دينـــار ردينـــا ـاردينــ دينـــار ارـــدين دينـــار 
          فــة:الكل

 37ر 323ر028 1ر 619ر583 858ر178 1ر 902ر145 1ر 201ر232 27ر 048ر462 532ر049 316ر681 3ر 844ر698 2020 انون الثانيأول ك كما في
( 308ر000)  - - ( 51ر554)  تدني  خسائر   ( 359ر554)  - - - - 
 3ر 299ر547 568ر136 9ر736 - 64ر381 2ر 604ر759 52ر535 - - إضافات 
23ر113 - 8ر004 - - - - ت تحويال  - ( 31ر117)  

 ( 983ر858)  - - - - ( 983ر858)     عادات ستبا
 39ر 279ر163 2ر 156ر602 891ر027 1ر 902ر145 1ر 273ر617 28ر 361ر363 584ر584 316ر681 3ر 793ر144 2020 الول كانون  31 كما في

          
          تراكم:ملاإلستهالك ا 

1ر 495ر099 954ر525 18ر 738ر063 346ر296 71ر838 - 2020ون الثاني أول كاني فا كم  22ر 259ر494 - 653ر673 
 2ر 106ر944 - 61ر539 94ر721 57ر902 1ر 852ر659 35ر237 4ر886 - استهالكات 
 ( 897ر078)  - - - - ( 897ر078)  - - - إستبعادات 
1ر 589ر820 1ر 012ر427 19ر 693ر644 381ر533 76ر724 - 2020الول  كانون  31كما في   23ر 469ر360 - 715ر212 

 
 ة الدفترية:صافي القيم 

 15ر 809ر803 2ر 156ر602 175ر815 312ر325 261ر190 8ر 667ر719 203ر051 239ر957 3ر 793ر144 2020كانون الول  31كما في 
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 استثمارات عقارية  -4
 

 ات العقارية:فيما يلي الحركة على االستثمار 
 

 جمــوع الم ة شمسية ألواح طاق ئية ة كهرباوأجهز  اثأثــ مبانـــي راضــي أ - 2021
 ردينـــا ردينـــا ردينـــا ارـــدين دينـــار 

      :الكلفــة 
 - - - - - 2021 انون الثانيأول ك كما في

التنفيذ  تحت  مشاريع  من   المحول 

 2ر 410ر286 22ر000 76ر092 2ر 116ر541 195ر653 (3)إيضاح 
 2ر 410ر286 22ر000 76ر092 2ر 116ر541 195ر653 2021 الول كانون  31في كما 

      
      لمتراكم:اإلستهالك ا 

 - - - - - 2021 ون الثانيانأول كي فا كم
 21ر994 413 5ر707 15ر874 - استهالكات 

 21ر994 413 5ر707 15ر874 - 2021الول  كانون  31كما في 
 

 :الدفترية صافي القيمة
 2ر 388ر292 21ر587 70ر385 2ر 100ر667 195ر653 2021كانون الول  31في  كما 
 
كما في   دينار  6ر 566ر 800تبلغ  الخارجيين    ية بناًء على تقديرات المخمنين ارات العقار في رأي اإلدارة إن القيمة العادلة لالستثم   * 

مماثلة عند تقييم هذه لعقارات  أسعار السوق الحالية  ريقة  ين خارجيين وتستخدم طة بمختص اإلدار   . تستعين2021كانون األول    31
 ت. االستثمارا
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 غير ملموسة  موجودات -5
 

الحدود البرية للمملكة  بعض  و   لعقبة واربد او   ما بين عمان   سير  رخصة خط  شراء مقابل    المجموعةل  قبدفوعة من  المالمبالغ    يمثل هذا البند 
 شر سنوات.اطفاؤها على مدة ع ويتم  

 2021  2020 
 ــاردينـــ  ردينـــــا 
    فــة:كلال

 3ر 588ر 000  3ر 594ر 140 كانون الثاني  لأو في    اميد كالرص
 6ر 140  14ر 000 اإلضافات 

 3ر 594ر 140  3ر 608ر 140 ألولاون  كان  31ي  الرصيد كما ف
    

    االطفاء المتراكم:
 2ر 689ر 267  2ر 951ر 742 نيلثاون اكان  أولالرصيد كما في  

 262ر 475  264ر 575 السنة  إطفاءات 
 2ر 951ر 742  3ر 216ر 317 ألولنون اكا  31في  كما    صيدالر 

 642ر 398  391ر 823 كانون االول   31ي ترية كما فالدفلقيمة صافي ا 
 
 
 خالل الدخل الشامل اآلخر  لقيمة العادلة منمالية باموجودات   -6
 

 :ات التاليةرأسمال الشركاهمة المجموعة في  يمثل هذا البند مس
 2021  2020 
 اردينـــــ  دينـــــار 

    جةشركات مدر 
 884ر 904  783ر 994 ن( عما  –نتال  انتركونتينردنية )فندق  سياحة األالدق و اشركة الفن
 399ر 799  409ر 550 قابضة ر الثماترة لإلسشركة زا
    مدرجةغير  شركات  

 32ر 459  32ر 459 ردنيةة مركز تنمية الحرف األشرك
 1ر 317ر 162  1ر 226ر 003 
 

 اآلخر:ة من خالل الدخل الشامل  دلالعا  بالقيمة  المالية  موجودات لالعادلة ل  مةالقي  إحتياطي فيما يلي الحركة على 
 
 2021  2020 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 (709ر473)  ( 1ر251ر739) لثانيكانون ا  أولما في  د كالرصي
 (542ر266)  ( 91ر159) التغير في القيمة العادلة

 ( 1ر251ر739)  ( 1ر342ر898) كانون االول  31الرصيد كما في  
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 لالدخ  قائمةلعادلة من خالل  ا  ةقيملات مالية باموجود -7
 
 لتالية:ت اند مساهمة المجموعة في رأس مال الشركامل هذا البيش
 2021  2020 
 دينـــــار  دينـــــار 
    

 14ر 832  17ر 604 البنك العربي 
 117ر 438  155ر 468 بنك القاهرة عمان

 132ر 270  173ر 072 
 
 مخزون  -8
 2021  2020 
 دينـــــار  ـارــينــد 
    

 2ر 664ر 027  2ر 524ر 031 ار قطع الغي
 368ر 196  122ر 236 محروقات 
 25ر 986  28ر 007 الطريقي  بضاعة ف

 (673ر717)  (998ر717) مخصص قطع غيار بطيئة الحركة* 
 2ر 384ر 492  1ر 675ر 557 
 
 لحركة هي كما يلي:ا بطيئةع غيار  إن الحركة على مخصص قط * 
 2021  2020 
 دينـــار  دينـــار 
    

 648ر 718  673ر 717 ثاني د كما في أول كانون الالرصي
 24ر 999  325ر 000 المخصص للسنة

 673ر 717  998ر 717 كانون األول   31في   الرصيد كما
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 وأرصدة مدينة اخرى نة  مدي  ذمم -9
 2021  2020 
     ـــاردينــ  دينـــــار 

 1ر 197ر 447  914ر 304 ذمم مدينة 
 (521ر544)  (612ر430) ية متوقعة  مخصص خسائر ائتمان 

 675ر 903  301ر 874 
    

 286ر 808  299ر 114 عة مقدماً فو مصاريف مد
 108ر 760  147ر 098 دفعات للموردين 

 61ر 180  52ر 621 اتضريبة المبيع
 91ر 906  117ر 470 تأمينات مستردة 

 20ر 187  23ر 400 قة القبض تحات مسايراد
 85ر 181  163ر 826 موظفين  ممذ

 19ر 490  17ر 496 مدفوعة مقدما   ضريبة دخل
 39ر 029  2ر 621 مطالبات تأمين

 50ر 027  44ر 108 أخرى 
 1ر 438ر 471  1ر 169ر 169 
 

 :ائتمانية متوقعةئر  خساص  فيما يلي الحركة على مخص*  
 2021  2020 
     نـــار دي   دينـــار  

 307ر534  521ر544 نيثاالن كانو الرصيد كما في أول 
 224ر411  120ر000 صص للسنةالمخ

 ( 10ر401)  ( 29ر114) ديون معدومة خالل السنة
 521ر544  612ر430 نون األولكا 31كما في  يدالرص

 
 األول:  كانون   31كما في    المدينةلذمم  فيما يلي جدول أعمار ا

 

 

   ة المدينالذمم   

 
1-30 
  ومي

31  –  90 
  ميو 

91  –  120 
  يوم   

121  –  180 
 ع لمجمو ا  يوم

 دينـــار  دينـــار  ينـــارد  دينـــار  ـاردينــ  
           

 301ر874  732  1ر795  92ر678  206ر669  2021
 675ر 903  16ر 120  31ر 581  308ر 941  319ر 261  2020

 
  .ةضمونم غير  هي ف تالي الوب  ذه الذممهل  مقاب ضمانات    تقوم المجموعة بالحصول على ال
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 لدى البنوك    وق وأرصدةفي الصند  نقد -10
 2021  2020 
 دينـــار  نـــاردي 
    
 126ر 729  110ر 564 وق ي الصندف نقد

 1ر 483ر 192  4ر 333ر 292 * البنوكارصدة لدى 
 8ر 000  31ر 356 م التحصيلبرس شيكات 

 1ر 617ر 921  4ر 475ر 212 
 
أو    تــرة ثالثــة أشــهرر( تســتحق خــالل فادينــ   320ر355:  2020)  ردينــا  2ر535ر639  لــغبمب  عــةديرصــدة لــدى البنــوك و ألتضــمن ات * 

   .(٪ 4  :2020)   ٪ 3ر25بمعدل فائدة    اقل
 
 
 لكية حملة السهمحق م -11
 

 المدفوع   رأس المال
 

 .دحلوام اسهيمة اسمية دينار للبق  سهم   10ر800ر000دينار مقسم الى    10ر800ر000والمدفوع    بهصرح  الم  رأس الماليبلغ 
 
 تياطي إجباري إح
 

المتتمثل ا يث ال بح ٪  10  ال تتجاوز  بنسبة   بة الدخلقبل ضري ة  يله من صافي األرباح السنويساب ما تم تحو معة في هذا الحجلمبالغ 
 ن. ساهميغير قابل للتوزيع على الم  وهو   اطي رأس مال الشركةحتييتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا اال

 
 ياطي اختياري حتإ
 

قابل  وهو  ٪  20  ال تتجاوز  بنسبة  ريبة الدخل السنوية قبل ضصافي األرباح    ن تم تحويله معة في هذا الحساب ما  متجمال  الغلمبا  تمثل
 ى المساهمين. للتوزيع عل
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 قروض طويلة الجل -21
 

 2021  2020 

 

 اط قروض اقس
 تستحق الدفع
  خالل عام 

 اقساط قروض 
  وع المجم  طويلة االجل 

 اقساط قروض 
 فعحق الدتست

  خالل عام 
 اقساط قروض 

 وع مجالم   جل اال طويلة
 ر ادينـــ  ر دينـــا  دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار  

            
 923ر068  523ر060  400ر008  630ر582  230ر574  400ر008 (1) بنك القاهرة عمان
 1ر 161ر000  903ر000  258ر000  903ر000  645ر000  258ر000 (2) بنك القاهرة عمان

 1ر 000ر000  1ر 000ر000  -  1ر 000ر000  958ر332  41ر668 (3) مانبنك القاهرة ع
 405ر774  405ر774  -  405ر774  395ر357  10ر417 (4) انمقاهرة عالبنك 

 -  -  -  70ر059  10ر059  60ر000 (5) نعما بنك القاهرة
 -  -  -  174ر063  74ر055  100ر008 (6) مانبنك القاهرة ع

 3ر 489ر842  2ر 831ر834  658ر008  3ر 183ر478  2ر 313ر377  870ر101 
 -  -  -  ( 225ر538)  ( 211ر455)  ( 14ر083) (13ومية غير مستحقة )إيضاح ينزل:  إيرادات منح حك

 3ر 489ر842  2ر 831ر834  658ر008  2ر 957ر940  2ر 101ر922  856ر018 
 

 ( 1)القاهرة عمان  بنك  
القاهرة عمان بسقف    2017مجموعة خالل عام  لصلت اح  يسدد القرض   ٪ 4نار وبسعر فائدة  يد   2ر000ر000على قرض من بنك 

خير  ستحق القسط األيو   2017تموز    1تاريخ  سط األول ب القاستحق  ,  دينار لكل قسط  33ر 334طًا شهريًا متساويًا بمبلغ  قس  60  على 
 2021  يسان ن  4و لغاية    2020نيسان    4من فترة    طقس  12بتأجيل    2020عام  ل الخال  ةقامت المجموع    .2022ن  حزيرا  1بتاريخ  
  .2023حزيران   31  تاريخ ب  حق يستسط األخير اصبح القحيث  

 
 ( 2)بنك القاهرة عمان  

القاهرة عم  ضعلى قر   2020موعة خالل عام  مجالصلت  ح سدد القرض ي   ٪ 4دينار وبسعر فائدة    1ر290ر000ان بسقف  من بنك 
ويستحق القسط األخير    2020تموز    1القسط األول بتاريخ    ستحقا,    سطدينار لكل ق  21ر 500   بمبلغيًا متساوياً قسطًا شهر   60على  

 .2025  أيلول  1يخ  بتار 
 

 ( 3)ن  عما  بنك القاهرة
يسدد القرض    ٪ 3ر25 ةددينار وبسعر فائ  1ر000ر000سقف  ن باهرة عمالى قرض من بنك القع   2020ت المجموعة خالل عام حصل
األخير  ويستحق القسط    2022ايلول    1يستحق القسط األول بتاريخ    ,  ل قسطر لكيناد   10ر417يًا بمبلغ   متساو قسطًا شهرياً   96على  
 .2030ايلول    1خ  بتاري

 
 ( 4)ان  عم   رةلقاهنك اب

رض قيسدد ال   ٪ 3ر25بسعر فائدة و  دينار   1ر000ر000عمان بسقف  هرة  لقامن بنك اعلى قرض    2020عام   حصلت المجموعة خالل
قسط  ويستحق ال  2022  كانون االول  1ار لكل قسط , يستحق القسط األول بتاريخ  دين  10ر417غ  ريًا متساويًا بمبلسطًا شهق  96على  

 القرض.  قيمة من    2020ام  دينار خالل ع   405ر774مبلغ    غاللتاستم    .2030  ولاالنون  كا  1األخير بتاريخ  
 

 ( 5)  بنك القاهرة عمان
يسدد القرض على    ٪ 2نار وبسعر فائدة  دي  150ر000قف  ك القاهرة عمان بسض من بنعلى قر   2020حصلت المجموعة خالل عام  

 26ير بتاريخ  ويستحق القسط األخ  2021اب    26ط األول بتاريخ  القس  استحقدينار لكل قسط ,    5000ساويًا بمبلغ  قسطًا شهريًا مت  30
 ض. ن قيمة القر م   2021دينار خالل عام  95ر059. تم استغالل مبلغ  2024ار  اذ
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 ( 6ن )بنك القاهرة عما

 يسدد القرض على    ٪ 2عر فائدة  دينار وبس  250ر000  على قرض من بنك القاهرة عمان بسقف  2020ة خالل عام  ت المجموع حصل
 20  ويستحق القسط األخير بتاريخ   2021  اب  20  سط األول بتاريخ الق  ستحقاقسط,    دينار لكل  8ر334بمبلغ    قسطًا شهريًا متساوياً   30

 من قيمة القرض. 2021ل عام  دينار خال  215ر733  تم استغالل مبلغ  .2024ر  ذاا
 
 :كما يلي هي طويلة األجل  لقروضوية وإستحقاقاتها لقيمة الدفعات السن إن 
 

 المبلغ  السنة
 ــارـدينــ  
   

 789ر 566  2023
 474ر 570  2024
 344ر 681  2025

 493ر 105  ا بعد و م2026

 2ر 101ر 922  

 
 
 ائنة أخرى وأرصدة دنة  دائذمم   -31
 2021  2020 
 دينـــار  دينـــار 
    

 1ر 114ر 394  949ر 125 ذمم دائنة
 117ر 749  1ر 321ر 280 * ي أمانات مؤسسة الضمان االجتماع 

 -  421ر 577 ** حكومية غير مستحقة منح  إيرادات 
 614ر 132  614ر 093 ات أرباح غير مدفوعةتوزيع
 451ر 999  839ر 591 * ** ص قضايامخص
 370ر 215  272ر 544 ف مستحقة مصاري

 106ر 253  106ر 253 لعلياة ار مكافأة االدا
 6ر 006  6ر 006 مكافأة اعضاء مجلس االدارة

 20ر 000  20ر 000 لة الدفعؤجشيكات م
 286ر 004  417ر 660 * ** * مةدخصص تعويض نهاية الخم

 79ر 857  63ر 692 دفعات مقدمه من عمالء
 97ر 988  79ر 992 اخــرى 

 3ر 264ر 597  5ر 111ر 813 
 

 ذا البند كما يلي :  إن تفاصيل ه
 -  1ر 679ر 764 الجزء غير المتداول

 -  3ر 432ر 049 زء المتداول الج

 -  5ر 111ر 813 

 
البند  * تم تطبيقه    يمثل هذا  والذي  مقابل االستفادة من برنامج حماية  االجتماعي  الضمان  لمؤسسة  أمانات مستردة  البند  قبل  هذا  من 

 . 2020لسنة  24و  14دفاع رقم المجموعة بعد إصدار أمر ال
 
ارية والمدعومة من قبل جك التالقروض الممنوحة من البنو و    االجتماعي لضمان  أمانات مؤسسة ابالمتعلق    مبلغ الحصمالبند  يمثل هذا  *  *

ت تووم موونح هووذه التسووهيالالتوووالي. حيوو  دينووار علووى  225ر538دينووار و  196ر039بمبلووغ   لدعم القطاع السووياحي   البنك المركزي
 يووتمو غيوور مسووتحقة    تم تسجيل مبلووغ الحصووم كووتيرادات موونح حكوميووة،  متوسط سعر الفائدة المعتمدة في السوقبأسعار فائدة أقل من  

 (.20المحاسبة الدولي رقم )تماشيا مع معيار  الممنوحة سهيالت تة الصيد على مدرال ذاه اءإطف
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 ا يلي:هي كمل  األو كانون   31القضايا كما في  ص  إن الحركة على مخص   * * *
 
 2021  2020 
 دينـــار  دينـــار 
    

 477ر 777  451ر 999 ني الرصيد كما في أول كانون الثا
 93ر 249  401ر 000 مخصص السنة

 (119ر027)  ( 13ر408) السنة  للمدفوع خالا
 451ر 999  839ر 591 كانون األول 31ا في مالرصيد ك

 

  نون األول هي كما يلي:كا 31  في ا  كم  الخدمةنهاية مخصص  الحركة على   إن ****  
 2021  2020 
 دينـــار  دينـــار 
    

 97ر 975  286ر 004 انون الثاني أول ك الرصيد كما في 
 237ر 500  150ر 000 نةسصص المخ

 ( 49ر471)  ( 18ر344) ع خالل السنةالمدفو 
 286ر 004  417ر 660 كانون األول 31الرصيد كما في 

 

 

 تاإليرادا -41
 2021  2020 
 دينـــار  نـــاردي 
    

 5ر 248ر 019  8ر 266ر 098 الركاب  إيرادات نقل
 4ر 002ر 138  4ر 488ر 510 روقات  ع المحإيرادات قطا

 2ر 200ر 633  2ر 033ر 544 السياحي النقل  رادات إي
 659ر 473  1ر 332ر 157 الت عمو و   يرات شتأ إيرادات 

 230ر 622  240ر 807 ن إيرادات الشح
 63ر 104  121ر 142 السفراحة و سيللت مكتب ج إيرادات 

 12ر 403ر 989  16ر 482ر 258 
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  تشغيليةمصاريف   -51

 2020  2021 :النقل والسياحةقطاع  
 دينـــار  ــاردينـ 
    

 3ر 093ر 993  2ر 106ر 234 أجور ومنافع أخرى رواتب و 
 1ر 490ر 150  1ر 868ر 002 محروقات 

 623ر 521  1ر 581ر 503 ت مصاريف تأشيرات وعموال
 2ر 167ر 268  2ر 197ر 945 اءات ات واطفهالكستا

 771ر 940  1ر 026ر 755 ع غيار مستهلكةقط
 320ر 050  354ر 454 تأمين الباصات   رسوم

 143ر 098  108ر 731 أمين صحي ت
 29ر 722  27ر 354 يانة عامةص

 45ر 085  37ر 733 ورخص حكومية  مرسو 
 81ر 725  67ر 356 سوم ترخيص الباصات ر 

 20ر 659  33ر 448 ث حوادعويضات مصاريف ت
 78ر 694  120ر 334 رسوم عقود إستثمار خطوط

 27ر 278  7ر 431 ومالبسمصاريف زي 
 22ر 647  22ر 674 ت لمركباا مصاريف خطوط تتبع

 10ر 560  3ر 540 ف الباصات مصاريف مواق
 3ر 876  9ر 534 وإقامةسفر   فيمصار 

 61ر 209  79ر 868 رى ـأخ
 8ر 991ر 475  9ر 652ر 896 
 

 :المحروقات ع  قطا
 2021  2020 
     دينـــار  دينـــار 

 3ر 832ر 670  4ر 307ر 095 محروقات  
 66ر 450  43ر 718 ب روات

 9ر 457  10ر 458 ءابماء وكهر 
 42ر 737  42ر 737 ات واطفاءات  كاستهال

 26ر 042  26ر 042 حقوق االنتفاع من األصول  ك  الصروف استهم
 47ر 986  41ر 091 ار اإليجقود  فوائد التزام ع 

 20ر 606  39ر 576 أخرى 
 4ر 045ر 948  4ر 510ر 717 

 13ر 037ر 423  14ر 163ر 613 ة  مجموع المصاريف التشغيلي
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 داريةمصاريف ا -61
 2021  2020 
     ينـــارد  ينـــارد 

 920ر 759  661ر 940 خرى ع أفمنارواتب وأجور و 
 27ر 841  40ر 247 ات ايجار 

 350ر 507  333ر 928 اء وهاتفهربماء وك
 185ر 741  75ر 330 ف دعايةمصاري

 159ر 414  173ر 476 و اطفاءات   استهالكات 
 384ر 957  382ر 428 صولألاك حقوق االنتفاع من  مصروف استهال

 103ر 357  116ر 223 صيانة  صاريفم
 109ر 952  61ر 997 عات يمب  فروقات ضريبة

 45ر 574  87ر 007 ت تنقال
 72ر 090  74ر 577 يةمصاريف حكوم

 33ر 939  56ر 449 اسيةرطق
 28ر 923  29ر 854 ضيافة
 71ر 469  66ر 918 يف مهنيةمصار 

 44ر 079  34ر 293 تأمين صحي 
 125ر 676  - تبرعات 

 32ر 158  25ر 209 مصاريف بنكية
 76ر 952  69ر 796 د اإليجارائد التزام عقو فو 

 14ر 093  11ر 488 مصاريف سفر
 87ر 909  69ر 744 أخــرى 

 2ر 875ر 390  2ر 370ر 904 
 
 
 يرادات أخرى إ -71
 2021  2020 
 دينـــار  دينـــار 
    

 -  439 وزيعات أسهمأرباح ت
 -  5ر 833 لعقبةا مبنى  رجيتأ إيرادات 
 -  36ر 003 أخرى   محروقات  إيرادات 

 65ر 649  39ر 012 تأمين   ت اضات شركد تعويإيرا
 26ر 407  16ر 432 فوائد ودائع بنكية ات إيراد

 21ر 552  78ر 733 إيراد حمالت إعالنية
 5ر 793  5ر 843 إيراد بيع قطع غيار

 30ر 908  71ر 122 رى أخ
 150ر 309  253ر 417 
 
 



ة دوداھمة العامة المحسالم(جت)ةردنیشركة النقلیات السیاحیة األ
الموحدة المالیة  مئضاحات حول القواای

٢٠٢١ل ون األوناك٣١

-٢٣-

صاریف ومخصصات أخرى مو رسوم  - ٨١
٢٠٢١٢٠٢٠
ــاردینــاردینــ

٩٣ر ٤٠١٢٤٩ر ٠٠٠ایامخصص قض
٢٤ر ٣٢٥٩٩٩ر ٠٠٠غيار بطيئة الحركةمخصص قطع 

٢٣٧ر ١٥٠٥٠٠ر ٠٠٠ویضات نهایة الخدمةتعخصصم
٣٥٥ر ٨٧٦٧٤٨ر ٠٠٠

الدخلضریبة - ٩١

وفقًا لقانون ٢٠٢٠األولنون  كا ٣١للفترة المنتهية فيو  ٢٠٢١األولكانون ٣١فيية هترة المنتفلمستحقة لل دخل ااحتساب ضریبة التم  
٪ ١باإلضافة الى  ٪  ٢٠ابعة هي  لقانونية للشركة و شركاتها التبة ضریبة الدخل انس ان.وتعدیالته٢٠١٤ة  ) لسن٣٤( ضریبة الدخل رقم

. اهمة وطنيةتستحق كضریبة مس 

ال شركة  السياحينقلياحصلت  (جت)اةت  مخالصعألردنية  نهائيةلى  الدخلة  ضریبة  دائرة  اعمالها حتى عام والمبيعاتمن  نتائج  عن 
لقوائم حتى تاریخ هذه ا تقم دائرة ضریبة الدخل والمبيعات بمراجعتهمم  ول٢٠٢٠حتى٢٠١٧واتنس ل لرار ضریبة الدخ. تم تقدیم إق٢٠١٦

الموحدة. لمالية ا

ض منقل الركاب على مخالصة نهائيةشركة جت لحصلت نتاوالمبيعاتة الدخلبیر ن دائرة  قامت . ٢٠١٥ام  ها حتى عج اعمالئعن 
والمبيعا السجضریبة الدخل  قرار التقفقة  او یتم المولم  ٢٠١٧و  ٢٠١٦ت  سنوالالتت بمراجعة  باعفاء دیر حيث تطالب الشركة على 

حتى الضریبيةلبدایة  ارة أمام محكمة  و ظنالقضية ملتبعقود مع شركات خارجية وال زاالتأشيرات الخارجية كونها موقعة  درات على  الصا
عفاء الصادرات إ ةلشرك, حيث تم منح ا٢٩/١٢/٢٠٢١یبة بتاریخ  ر لضایة االبدة  كمقرار محر  صدالموحدة.القوائم الماليةهذهتاریخ إعداد

قا والالخارجيةتتأشيرالاند  بن  ع محقرار  لدي  لالستئناف  االبل  الضریبةكمة  ضر .ستئناف  إقرار  تقدیم  الدخل  تم  ٢٠١٨لسنوات  یبة 
ة.موحدالحتى تاریخ هذه القوائم الماليةتقم دائرة ضریبة الدخل والمبيعات بمراجعتهمملحيث ٢٠٢٠حتى

من دائر على مخالصة نهائيیة جت لنقل الركابشركة راصلت  ح الة  ضریبة  نتائج اعمالها حوالمبيعاتخلدة  . تم ٢٠١٩تى عام  عن 
وحدة. المية ئم الماللقوا اریخ هذه اتحتىجعتها الم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبيعات بمر ثحي٢٠٢٠ةنالدخل للس تقدیم إقرار ضریبة

یم تم تقد.٢٠١٨عام  ى  تائج اعمالھا حتعن نوالمبیعاتالدخلیاحة والسفر على مخالصة نھائیة من دائرة ضریبةحصلت شركة جت للس 
الدإقرار   المالیة  ٢٠٢٠و٢٠١٩تین  لسنلخضریبة  القوائم  ھذه  تاریخ  حتى  بمراجعتھم  والمبیعات  الدخل  ضریبة  دائرة  تقم  لم  حیث 
. الموحدة

ما یلي:ل هي كیبة الدخكة على مخصص ضر ر حان تفاصيل ال*
٢٠٢١٢٠٢٠

دینـــارارنـــید

٥٩٠ر ١٠٣٧٨٩ر ٢٤٠نين الثاكانو ١الرصيد كما في 
٢١ر ١٤٧٦٦٣ر ٧٣١قة للسنةریبة الدخل المستحض

) ٥٠٩ر٢١٢() ٣٦ر٥٧٢(دفوعةضریبة الدخل الم
١٠٣ر ٢١٤٢٤٠ر ٣٩٩كانون األول٣١ي كما فالرصيد
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 : ة الضريبي(  لخسارةا)  الربحمع    ة المحاسبي  لخسارةاملخص تسوية  

 
 السنة  ةر اسخ  سهم منحصة ال -20
 2021  2020     

    السنة  ةخسار   الحصة الساسية للسهم من
 ( 4ر367ر328)  ( 1ر015ر948) ()دينار  ركةالشعائد لمساهمي  السنة ال خسارة

 10ر 800ر 000  10ر 800ر 000 )سهم( جح لعدد االسهمالمتوسط المر 

 فلس/دينار `  ر فلس/دينا` 
 (404/0)  (094/0) السنة خسارة  للسهم من  ةفضخوالم  سيةحصة األساال
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021  2020 
     نـــــاردي  دينـــــار 

 ( 4ر370ر820)  (865ر598) ةبيسالمحا  الخسارة
    د إلىو يع

 ( 1ر785ر633)  ( 1ر224ر752) شركة األم لا - الخسارة مجموع
 ( 2ر585ر187)  359ر 154 التابعةركات  للش – )الخسارة( الربحمجموع 

    
ً  حاضعةغير  إيرادات   -  ( 63ر917) ضريبيا

 ً  522ر 569  974ر 158 مصروفات غير مقبولة ضريبيا
    
 ( 3ر848ر251)  44ر 643 ة الضريبي ارة()الخس ربحال
    د إلىو يع

 ( 1ر468ر774)  (596ر463) شركة األم لا - الخسارة مجموع
 ( 2ر379ر477)  641ر 106 لتابعةاركات  للش – )الخسارة( الربحمجموع 

 21ر 663  147ر 731 سنةللة  حقل المستضريبة الدخ
    
 -  - ضريبة الفعلية بة النس
 ٪21  ٪21 نونية بة الضريبة القا نس
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 ذات عالقة  اتجهالمعامالت مع  و    ةالرصد -12
 

هم فيها مالك  والشركات التي    ليا للمجموعةيذية العإلدارة واإلدارة التنفا  لسمج  أعضاءو ن  الرئيسييهمين  المساقة  تمثل الجهات ذات العال
 مجموعة. من قبل ادارة الوط المتعلقة بهذه العمليات  لشر وااالسعار    سات يتم اعتماد سيا   .رئيسيين 

 
 يلي:  ة هي كماتتضمنها قائمة المركز المالي الموحد ذات عالقة التي  أرصدة جهات 

 
 2021  2020 
 دينـــار   ر ـاــين د 
    

 3ر 489ر 842  2ر 957ر 940 (رئيسي  ساهمم  -)بنك القاهرة عمان   األجل  طويلة   ضقرو 
2ر535ر639 ( رئيسي   مساهم -)بنك القاهرة عمان وديعة ألجل   203ر355    

1ر797ر653 ( رئيسي   مساهم  -القاهرة عمان  )بنكحسابات جاريه   1ر162ر837    
 

 ي كما يلي:ه  دةوحلما  قائمة الدخلذات العالقة المتضمنة في    امالت مع الجهات إن المع
 
 2021  2020 
 دينـــار   دينـــار  
    

 77ر 000  84ر 000 أعضاء مجلس اإلدارة بدل تنقالت ومكافأة  

 268ر 074  180ر 648 ية العليا( التنفيذ  ب وأجور ومنافع أخرى )اإلدارةروات

 53ر 429  111ر 558 ( رئيسي   ممساه  -اهرة عمان )بنك القصاريف تمويل  م

 26ر 407  16ر 432 (رئيسي   مساهم  -)بنك القاهرة عمان نكية  ودائع ب ئد  ايراد فوا 
 

 

 اإليجارات -22
 

لدى   و حافاللاصيانة    كراجات لايجار  عقود    المجموعةيوجد  للحا او م  ت  الحجز. و    فالت قف  ومكاتب  اإلدارة  عقود  مكاتب  مدة  تترواح 
 . ٪ 9بنسبة   ئدةفالعر اس  سطمتو م  تخداباستم احتساب الفائدة على التزامات عقود اإليجارات .  عاماً   15و    2  ين جار ما باالي
 

  كما يلي:  االنتفاع من األصول  وق حقالحركة على  ل  ي*تفاص
2020  2021   

   رـاــدين  ــاردينـ
 : فةالكل    

 كانون الثاني   1ما في  ك  1ر 257ر 718  1ر 619ر 575
 ت إضافا  319ر 925  70ر 627

 استبعادات  -  ( 21ر485)
 ت الستهالكاا  (408ر470)  (410ر999)

 كانون االول    31  ا فيكم  1ر 169ر 173  1ر 257ر 718
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 ود االيجار كما يلي:لتزامات عقا  الحركة علىإن    * 
 

2020  2021   
   ـــارندي  دينـــار

 ني كانون الثا  1كما في    1ر 229ر 588  1ر 415ر 886
 ضافات ا  319ر 925  70ر 627

 استبعادات  -  ( 21ر485)
 ر االيجا  تيضاتخف  ( 2ر937)  -

 ر جاود االيعق  ات متزائد الفوا  110ر 887  124ر 938
 ت  الدفعا  (568ر867)  (360ر378)

 كانون االول    31  كما في  1ر 088ر 596  1ر 229ر 588
 

 هي كما يلي:  إليجاراعقد  ل التزامات * إن تفاصي
 

2020  2021   
   دينـــار  دينـــار

 طويلة األجل   590ر 316  839ر 354
 ألجلقصيرة ا  498ر 280  390ر 234
   1ر 088ر 596  1ر 229ر 588

 

  حليل القطاعي الت -32
  وهي كما يلي:  ي جتراتيقطاعات تمثل وحدة نشاط اسالل  المقدمة من خ  ت مابيعة الخدمنظم بشكل منفصل حسب ط  المجموعةان نشاط  

  . يقوم هذا القطاع بنقل السياح والحجاو وغيرهم  –ت السياحية  لياققطاع الن -
  .المعنية  ممنوحة من الجهاتفق التصاريح الاب و ركلنقل الط  ير خطو م هذا القطاع بتسييقو   –اب  اع نقل الركقط -
  ات.لبيع المحروق  تين طعة محمحروقات حيث تمتلك المجمو الع  ببيقطاع  ال  ذاهم يقو   –  قات قطاع المحرو  -
  .لسفرحة واعمليات مكاتب جت للسيا القطاع  هذا  مثلي –  لسفرللسياحة وا  جت   عقطا -
 .على المعابر الحدودية  VIPالقطاع يتوفير خدمة سيارات    هذا   يقوم  –موزين  تاجير ل  قطاع -
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ل  األو ن  كانو   31  ي للسنوات المنتهية فذه القطاعات  طلوبات هبعض موجودات ومائج  نترادات و اي  عن   ت ان الجداول التالية تمثل معلوما

 : 2020و  2021

 المحروقات  اب لركــانقل   النقليات السياحية  -  2021
ياحة جت للس

 لسفروا
 تاجير

 المجمـــوع اللموزين 
 دينـــار دينـــار ينـــارد دينـــار دينـــار دينـــار 
       
 16ر 482ر 258 - 121ر 142 4ر 488ر 510 9ر 838ر 989 2ر 033ر 617 يراداتاإل

 2ر 318ر 645 (167ر469) 20ر 212 24ر 257 2ر 748ر 009 (306ر364) اعالقط  ح ربة(  سار خ)  اجمالي 

 ( 1ر013ر329) (194ر833) ( 37ر795) 24ر 257 527ر 384 ( 1ر332ر342) اعطخسارة الق

 2ر 822ر 628 137ر 961 7ر 869 47ر 050 1ر 570ر 086 1ر 059ر 662 كات واطفاءات استهال

 840ر 999 58ر 830 - - 570ر 071 212ر 098 ماليةمصاريف راس

 24ر 781ر 228 568ر 135 140ر 763 508ر 263 9ر 673ر 883 13ر 890ر 184 ودات القطاع موج

 9ر 372ر 748 59ر 376 108ر 275 167ر 344 5ر 862ر 418 3ر 175ر 335 ت القطاعمطلوبا
 

 المحروقات  اب كــنقل الر  يات السياحية النقل -  2020
سياحة جت لل

 المجمـــوع والسفر
 ـارينــد رـــانيد ـارــدين اردينـــ ـــاردين 
      

 12ر 403ر 989 63ر 104 4ر 002ر 138 6ر 138ر 114 2ر 200ر 633 اإليرادات

 (633ر434) 161 ( 43ر810) (152ر735) (437ر050) القطاع  ربح   )خسارة( ي اجمال

 ( 4ر392ر483) ( 91ر301) ( 9ر851) ( 2ر515ر549) ( 1ر775ر782) لقطاع ا خسارة

 2ر 780ر 418 15ر 100 47ر 050 1ر 518ر 696 1ر 199ر 572 واطفاءات استهالكات  

 3ر 299ر 547 - - 1ر 778ر 493 1ر 521ر 054 يةمصاريف راسمال

 24ر600ر 235 55ر 693 798ر 117 7ر286ر 474 16ر459ر 951 لقطاع موجودات ا

 8ر 087ر 267 8ر 860 211ر 298 4ر 272ر 894 3ر 594ر 215 مطلوبات القطاع
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 حتملةااللتزامات الم -42
 

التزامات  ماليلائم  لقوا ايخ  تار ب  المجموعةعلى   الة  تتمثمن  تطرأ  ان  في محتمل  بمبلغاالت  كف  ل  :  2020)  دينار 317ر 580  بنكية 
 .(دينار  31ر258:  2020)  دينار  31ر758  النقدية بلغت تأميناتها    (دينار  310ر 580

 
(  دينار 505ر731:  2020)  رادين  537ر546  ائم المالية الموحدةتاريخ إعداد القو ي  ف  كما  يا المقامة على المجموعةضاقلغت قيمة الب

تلك  ه لمواجهة  تم تخصيص  مات لقاء هذه القضايا باستثناء  إلتزاماالمجموعة أي  ى  لإنه لن يترتب ع جموعة في الموفي رأي إدارة ومحام
:  2020) ةدحمو لية اللماا م في تاريخ إعداد القوائدينار كما  290ر542رعة على الغيي أقامتها المجمو الت مة القضاياكما بلغت قي القضايا.

 .دينار(  341ر 433
  
 رلمخاطإدارة ا -52
 

 ةر أسعار الفائدمخاط
 

الفا التي تنتج عن  إن مخاطر أسعار  ال  التقلبات فيئدة هي المخاطر  النقدي القيمة  التدفقات  المالية بسبب ة لية المستقبلعادلة أو  ألدوات 
 نة.ك الدائالبنو لى مطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل  دة ع ئالف اعار  سر أاطخان المجموعة معرضة لم  .ت في أسعار الفائدةالتغيرا

 
اء  بقــ   عن األول، مــ كــانو   31ر الفائــدة كمــا فــي  ة علــى أســعاكنــة المعقولــ الــدخل الموحــدة للتغيــرات المم  التــالي حساســية قائمــةل  و يوضــح الجــد

 مؤثرة ثابتة.جميع المتغيرات األخرى ال
 

ا  تتمثل الدخل  قائمة  اأبة  دلموحامل  شالحساسية  الثر  بأسعار  الممكنة  المفترضة  ل  ارةخس على   فوائدلتغيرات  ويتم    نة سالمجموعة  واحدة، 
 كما يلي:  2020و  2021األول    كانون   31ر فائدة متغير كما في  مل سعالمالية والتي تحها بناًء على المطلوبات  احتساب

  
2021  - 

 العملـــة 
الزيادة بسعر 

  لفائدة ا
 خسارة  ىعل  ثراأل

 ةنالس
     دينـــار  ة( ط)نق 

  2ر 112  50 دينار أردني 

 العملـــة 
ص بسعر نقلا

  الفائدة 
 خسارةثر على  األ

 السنة
     ـــاردين  )نقطة(  

 ( 2ر112)  (50) دينار أردني 
 

2020  - 

 لـــة العم
يادة بسعر الز 

  الفائدة 
ألثر على ربح ا

 السنة
     دينـــار  )نقطة(  

  15ر 847  50 ني ردار أندي

 العملـــة 
النقص بسعر 

  الفائدة 
ح على رباألثر  

 السنة
     دينـــار  نقطة( ) 

 ( 15ر847)  (50) دينار أردني 
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 تغير بأسعار السهملخاطر ام
 مع األسهم،    رأسعاعلى    ةولمعقالممكنة ال  القيمة العادلة نتيجة للتغيرات  واحتياطي الموحدة  دخل  القائمة    تالي حساسيةلجدول اليوضح ا

 تة:ثرة ثابء جميع المتغيرات األخرى المؤ بقا
 

2021- 

 شر ؤ الم
 التغير

  في المؤشر 
 األثر على

 السنة  خسارة

 األثر 
 يعلى احتياط

 القيمة العادلة 
 دينــــار  ـــاردينـ  )٪( 

      
 12ر 260  ( 1ر731)  1 ورصة عمان ب
 

2020- 

 المؤشر 
 التغير

  في المؤشر 
 ىعل  ثراأل

 ةالسن  خسارة

 ألثرا 
 ياطياحت  لى ع 

 القيمة العادلة 
 رـاـدينــ  نــــاردي  )٪( 

      
 13ر 172  ( 1ر323)  1 ن بورصة عما

 
 ارة. اإلش  ه مع عكسي للتغير أعالفي المؤشر يكون األثر مساو   غير سلبيك تهناأن  في حال  

 
 ئتمانمخاطر اال 

 
 .ةم تجاه المجموع تزاماتهاألخرى عن الوفاء بالراف  طنون واأليدمز الأو عج  عن تخلفجم تنطر التي قد  مخاطر االئتمان هي المخا

 
بشكل  ائمة  الذمم القء مع مراقبة وم بوضع سقف ائتماني للعمالن حيث تقليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتما لمجموعة بأنهاوترى ا

 دة.  رائة ؤسسات مصرفيتحتفظ المجموعة باألرصدة لدى م  مستمر. كما
 
 ةللسيو خاطر ام
 

احتمالية  اطر  محتتمثل   التو  ىعل  المجموعةرة  عدم مقدالسيولة في  الالزم  فير  استحقاقها.تمويل  تواريخ  في  التزاماتها  من هذه    للتقليل  لتأدية 

 . مساهمينمن الالزم لتمويل البتوفير ا وعة المجم المحاطر تقوم 

 
 نكية.الب  ت التسهيال  رفن تو تأكد مطريق العن  ك  السيولة وذلعلى إدارة مخاطر    المجموعةتعمل  
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لالســتحقاق التعاقــدي  متبقيــة  كــانون األول علــى أســاس الفتــرة ال  31ا فــي  غيــر مخصــومة( كمــ لية )لماازيع المطلوبات دناه تو يلخص الجدول أ

 لحالية:ية اقلفائدة السو وأسعار ا

 
 أقل من 

  شهور  3
 شهور  3ن  م

  شهر  12إلى  
 نة حتىمن س
 وع مجمال  سنوات  5

 دينــار  ارــدين  رـاـندي  ينــارد 
        2021ول  كانون ال   31
 4ر 822ر 583  1ر 468ر 309  -  3ر 354ر 274 دة دائنة أخرى  وأرص ئنةاد ذمم

 3ر 562ر 828  2ر 565ر 901  758ر 295  238ر 632   قروض
 1ر 417ر 362  919ر 082  283ر 736  214ر 544 مات عقود ايجارات لتزاا

 9ر 802ر 773  4ر 953ر 292  1ر 042ر 031  3ر 807ر 450 المجموع
        

        2020ل  نون الوكا  31
 3ر 264ر 597  -  -  3ر 264ر 597 خرى  رصدة دائنة أأو  ائنةد ذمم

 3ر 609ر 133  2ر 934ر 564  508ر 395  166ر 174 قروض  
 1ر 508ر 623  1ر 075ر 578  242ر 193  190ر 852 ت عقود ايجارات مالتزاا

 8ر 382ر 353  4ر 010ر 142  750ر 588  3ر 621ر 623 المجموع
 

 مالتالع  طرمخا
 
دوالر األمريكــي  ابــت مــع الــ والر األمريكــي. إن ســعر صــرف الــدينار مربــوط بســعر ثاألردنــي والــد  لــدينارهــي با  موعــةالمجامالت  معظــم تعــ   إن 
 .دينار(ل  ر لكدوال 41/1)
 

 مجموعةاللى  ع( وأثره  19  -د  رونا )كوفيانتشار فايروس كو 
 

ا كان له أثر سلبي الفنادق مم  ىزالء لدلب من النعلى تدني الطالعالمي والخلل في األسواق العالمية و   ا على االقتصاد ورونفيروس كأثر  
تراجع في اء المؤتمرات والافة الى الحجر الصحي للمسافرين وإلغإلضفر باالتقييد والتشديد على إجراءات الس  قطاع النقل والسياحة بسببعلى  
احجوز  والبياأعمال  أنشطة    ومراقبة  ةبمتابعاإلدارة    قومت لسفر.ات  المالية  المجموعة  باوالمخصصللمجموعة  نات  الالزمة  شكل مستمر  ت 

ت المناسبة  التخاذ اإلجراءاويل كافية للمجموعة  تم  مصادرعمليات المجموعة والعمل على تأمين  على    وتحديث الدراسات المتعلقة باالثر
ند لتزاماتها ع الوفاء بالالزمة لفظ بالسيولة  اهنة حيث ترى إدارة المجموعة بأنها تحتضوء الظروف الر في    بنشاطهانها من استمرارها  لتمكي

 الموحدة.   خ هذه القوائم الماليةتاري  تاريخ استحقاقها لفترة عام على األقل من 
 

 كما يلي:  لقطاعات الحيوية للمجموعة هو فايروس كورونا على ا  اثران  
 
   -لرواتبصروف ام  (  أ  

 النخفاض ا  2020  2021 - كانون االول 31ي  المنتهية ف للسنة
 دينـــار  اردينـــ  ردينـــا 
      

 1ر 271ر 231  4ر 081ر 202  2ر 809ر 971 افع أخرى:  رواتب والضمان األجتماعي ومن
 
   -لمدينةم ا الذم(  ب

 . 120ر 000  قيمةبعة  متوقالتمانية  ئاالسائر  خالزيادة مخصص  بالمجموعة  قامت  
 



 ة دوداهمة العامة المحسالم )جت(  ةردني شركة النقليات السياحية األ

 الموحدةالمالية   مئ ضاحات حول القوااي

 2021ل ون األوناك 31

- 31 - 

 
 لة لألدوات الماليةلعادالقيمة ا -62
 

 طلوبات المالية.ية والمالت المالية في الموجودات المتتمثل األدوا 
ة الدخل و  قائم  ات مالية بالقيمة العادلة من خاللجودمو و    والذمم المدينةدوق ولدى البنوك  تتكون الموجودات المالية من النقد في الصن

مالية ابال  موجودات  الشا قيمة  الدخل  من خالل  اآلخرلعادلة  األرصد  مل  األوبعض  المدينة  الماة  المطلوبات  تتكون  ايلخرى.  من  لذمم ة 
 الدائنة األخرى.وبعض األرصدة    التزامات عقود ايجارات و  الدائنة والقروض

 
 :()مدققة 2021 ولنون األكا 31كما في    اليةالمجودات  لمو لتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة  تالي اليوضح الجدول ال

 
تخدام س القيمة العادلة بإسقيا     
 

خ القياس تاري   المجموع  

في   لو أسعار تدا
واق مالية نشطة  أس

 )المستوى األول( 

معطيات يمكن  
مالحظتها  

توى الثاني()المس  

ات ال يمكن  معطي 
ظتها  مالح  

المستوى الثالث( )  
نـاردي  دينـار  دينـار    ردينـا   

      لقيمة العادلة با   سهاقيا   تمموجودات 
ادلة من  ات مالية بالقيمة العموجود
32ر459 - 1ر193ر544 1ر226ر003 2021 األول ن و كان  31 الدخل الشامل اآلخر  خالل  

العادلة من   موجودات مالية بالقيمة
 - - 173ر072 173ر072 2021األول  كانون  31   قائمة الدخل  خالل
ة  عن القيم  فصاحدات تم اإل موجو 

      لها عادلة  ال
 2ر 388ر292 - - 2ر 388ر292 2021ون األول كان  31 (6)ايضاح ة استثمارات عقاري 

 
 :دققة(م) 2020ألول كانون ا 31ح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة كما في  وضي
 

العادلة بإستخدام القيمة قياس      
 

موع المج تاريخ القياس   

في   داولأسعار ت 
أسواق مالية نشطة  
 )المستوى األول( 

عطيات يمكن  م
حظتها  مال 

 )المستوى الثاني(

ال يمكن   ات معطي 
 مالحظتها  

 )المستوى الثالث( 
 دينـار دينـار دينـار  دينـار   

      لة دلعاالقيمة ا ب  تم قياسهاموجودات 
من  بالقيمة العادلة  مالية  موجودات 
32ر 459 - 1ر284ر703 1ر317ر162 2020األول  انون ك 31 خر اآل  الدخل الشامل خالل   

لية بالقيمة العادلة من  موجودات ما
132ر270 132ر270 2020كانون األول  31   ائمة الدخلق  خالل  - - 

 
 
 لالما  إدارة رأس -72
 

  المجموعة ل يدعم نشاط  بشك  مالئمة  مال  المحافظة على نسب رأسبالتأكد من    موعة المجال  مرأسرة  داإبتعلق  ي  ما رئيسي فييتمثل الهدف ال
 ة. ويعظم حقوق الملكي

 
المال    وعةالمجمتقوم   هيكلة رأس  تغيرات  وإبإدارة  الالزمة عليها في ضوء  التعديالت  تقم  جراء  ولم  العمل. هذا  بأية    ةوع المجمظروف 

 لسابقة.نة اية والسلحالس المال خالل السنة امتعلقة بهيكلة رأاءات الر إلجوا  اتساوالسي  فداعلى األه تعديالت 
 

ال البنود  المدفوع، االح  لمال تتمثلأس امتضمنة في هيكلة ر ان  المال  القيمة  ، احتياطي  االحتياطي االختياري اطي االجباري،  تيفي رأس 
ي  ما فدينار ك 16ر495ر 692ل  مقاب   2021األول    كانون   31في  ا  ـكم  ردينا 15ر388ر585  اوالبالغ مجموعه رةالمدو واألرباح    العادلة

 .2020األول  نون  كا  31
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 لصادرة وغير النافذة بعدا  والتعديالت  لتفسيرات الجديدةلية الدولية وايير التقارير المامعا -82
 

المالية   المعايير  الجديدة والتعديالت الصادرة الدولية  إن  ا  والتفسيرات  المالية  القوائ  خ ذة بعد حتى تاري فلناوغير  أدناه،   الموحدةم  مدرجة 

 ق االلزامي: تطبي من تاريخ الهذه التعديالت ابتداءً  طبيقبت شركةالم وستقو

 

 ( عقود التأمين  17رقم )ي عيار التقارير المالية الدولم

نموذجوواً  ( عقود التأمين 17)ية رقم لد التقارير المااعدلدولي إلالمعيار ا  2017أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في أيار من عام  

تقووارير الماليووة رقووم اليحل المعيار الدولي إلعداد  ن. وما أن سري،تأميعلقة بعقود الالعرض وااليضاحات المتاس و ف والقيعتراشامالً لال

رير دولي إلعووداد التقوواعيار الم. ينطبق ال2005  معا  صادر في ( عقود التأمين ال4( محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17)

ين( دون النظوور أمين المباشرة وعقود إعووادة التوو من عقود التأم يرهاقود الحياة وغ ع عقود التأمين )مثل ع أنواى جميع  ( عل17المالية رقم )

اءات ي اسووتثنرية المشوواركة. تسوو صوو حا تووي تحموولللمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبووق علووى بعووض الضوومانات واألدوات الماليووة ال

بي لعقووود التووأمين يكووون أكثوور ( نموووذج محاسوو 17قم )رير المالية رر الدولي إلعداد التقامعيالعام للار االتطبيق. يوفر اإلط  محدودة لنطاق

 إلووى حوود د(، والتووي تعتموو 4) رقووملماليووة ئدة واتساقًا لشركات التأمين. على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير افا

ا شووامالً لعقووود التووأمين حيوو  ( نموذجً 17قم )ية رلتقارير المالمعيار الدولي إلعداد ار الة ، يوفسابقالمحاسبة المحلية الكبير على سياسات 

 العام، ويكمله: وذجهو النم( 17طي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. جوهر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يغ

 

 سوم المتغيرة(،الر رة )نهج مباشع ميزات المشاركة البيق محدد للعقود م• تط

 ساسي للعقود قصيرة األجل.ألقساط( بشكل أامبسط )نهج تحصيص • نهج 

 

 شووأة طبقووت المعيووارنالميطة ان ، مع السماح بالتطبيق المبكر شوور2023  كانون الثاني   1م تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي اعتبارا من  يتس

ار الوودولي العووداد مووع تطبيووق المعيوو ( قبوول أو 15رقووم )  عووداد التقووارير الماليووةي الر الوودولمعيا( وال9المالية رقم )العداد التقارير    ي لالدو 

  .مجموعة(. ال ينطبق هذا المعيار على ال17الية رقم )لمالتقارير ا

 

 بل غير المتداولة اقولة مات المتداالمطلوب نيف(: تص1)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ة سووب( موون معيووار المحا76( الووى )69ت علووى فقوورات )بتصدار تعديال 2020ية حالل كانون الثاني حاسبيير الملمعاالمجلس الدولي ل قام

 :تعديالت ( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه ال1الدولي رقم )

 

  ،”ويةستيل الالحق لتأج“تعريف   -

 ،ية الفترة الماليةنها وجود في ون مل التسوية يجب ان يكالحق لتأجي -

 ، نشأة ممارسة حقها في التأجيلباحتمالية الم التصنيف ال يتأثر ان  -

ثر شووروط ؤ  توو نوود اذ الع  المطلوبووات القابلووة للتحويوول فووي حوود ذاتهووا أداة حقوووق ملكيووة وفي حال كانت المشتقات المتضمنة فووي  -

   .   صنيفهات ت على المطلوبا

 

التعديالت  سيت تطبيق  اع أثر  بم  من  تباررجعي  الثاني    1اً  ال2024كانون  تقوم  بتقي  عةمجمو .  الممحاليًا  على  التعديالت  تأثير  سات اريم 

 الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض.

 

 .  مجموعةلل الموحدةم المالية ئاالقو  ت أثر جوهري على ال عديكون للتمن غيرالمتوقع أن ي

 

 ( 3لمالية رقم ) داد التقارير المعيار الدولي إلعتعديالت على ا -اهيمي المف اإلطار  الى إشارة  

( اندماج 3)قم  مالية ربتصدار تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير ال  2020ولي للمعايير المحاسبية حالل أيار  لدالمجلس ا  قام

 الموحدة   لقوائم الماليةيمي إلعداد وعرض اارة الى اإلطار المفاهاإلشت محل  عديالفاهيمي. تحل هذه الترة الى اإلطار الماشإ  -ل  األعما

على   دون تغيير جوهري  2018ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار    1989والذي صدر في عام  

 مي. ت اإلطار المفاهياطلبمت
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"اليوم  أرباح أو حسائر ب إمكانية ظهور( لتجن3الية رقم )عداد التقارير المي اللدولمعيار ابال ثناء لمبدأ االعترافا أضاف المجلس استمك
)  (Day 2)"  ني الثا رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  المشمولة ضمن  المحتملة  وااللتزامات  لتفسي أو (  37للمطلوبات  تفسير جر  نة 

   فصل.ل مندها بشكتكب ( في حال تم21رقم ) ر المالية الدوليةيرالتقامعايير 
 

( لألصول المحتملة التي لن 3التقارير المالية رقم )  ادلية على المعيار الدولي العدالتوجيهات الحاقرر المجلس توضيح  في الوقت ذاته  
  . دةالموح  المالية موائعرض القتتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد و 

 .  2022نون الثاني كا 1راً من عتبايالت بأثر مستقبلي ام تطبيق هذه التعدتيس
 
 .  مجموعةلل الموحدة ةثر جوهري على القوائم الماليون للتعديالت أغيرالمتوقع أن يك من 
 

 ( 16قم )رلدولي حاسبة ات على معيار المالعديت  -عني الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام الم 
ت ال( الممتلكات واآل16دولي رقم )ار المحاسبة العلى معي  ر تعديالت بتصدا  2020حالل أيار    سبيةر المحا عاييم المجلس الدولي للمقا

غ المبال  ت والمعدات بقيمةآلاللكات واوالمعدات: المتحصل من البيع قبل االستحدام المعني والذي يمنع المنشئات من تحفيض كلفة الممت
انتاجه في    صلة من بيعحالمت الموقع و إحض  رة حاللالفتمنتج تم  إلى  للار األصل  الالتجهيزه  للعمل بالحالة  التي زمة  المقصودة  طريقة 

 . رباح أو الحسائراال في اجها دارة. وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاإلتحددها 
 

البدء باستحدامها عدات والتي تم  واآلالت والم لكات على بنود الممت  2022ي  لثانكانون ا  1ن  أثر رجعي اعتباراً ملتعديالت باتطبيق  سيتم  
 فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.   ولفي بداية أ

 
 .  مجموعةللالموحدة  ئم الماليةاى القو ري علوهللتعديالت أثر ج ن يكو وقع أن من غير المت

 
 ( 37ة الدولي رقم ) معيار المحاسب تعديالت على -قود  كلفة التزامات الع –ة خاسرعقود الال

د التكاليف  دتح  ( والتي 37، بتصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020الدولي للمعايير المحاسبية حالل أيار  س  قام المجل 
 تج عنه حسارة.  ن العقد الحاسر او سينذ كايم ما اتقي ا بعين االعتبار عندة ان تأحذهألمنشا يجب على التي 
 
التعديالت  ت اطبق  المباشرة".  "التكلفة  التكاليف  ن  طريقة  من  كال  تتضمن  الحدمات  أو  البضائع  بيع  بعقود  المتعلقة  المباشرة  التكاليف 

لذلك يتم بالعقود بشكل مباشر و   وميةة والعمداريتتعلق المصاريف اال مباشر. ال   ل بشك  قدشطة العزعة المتعلقة بأنو المتكاليف اإلضافية وال
 شروط العقد.  ب حميلها الى الطرف االحر بموجا إال إذا تم تاستبعاده

 
ما في كطها  رو بجميع شي لم يتم الوفاء  تال  العقود  . تطبق هذه التعديالت على 2022كانون الثاني    1سيتم تطبيق التعديالت اعتباراً من  

 عديالت للمرة األولى.  الت  بق فيهاي تطة السنة المالية التبداي
 

 .  مجموعةلل الموحدة ليةمات أثر جوهري على القوائم الن يكون للتعديال من غيرالمتوقع أ
 

 بعة كمتبنيكة تاشر  -  ى األول  ة للمرةالتقارير المالي  د عداولية إلتبني المعايير الد  –(  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 رة األولى   التقارير المالية للم  عداد ولية إلالد  للمعايير
التقارير المالية لألعوام من  إللى معالجة المعايير الدولية  من التحسينات ع كجزء   ، أصدر مجلس معايير المحاسبة 2020-2018عداد 

التقادال  المعيارالدولية تعدياًل على   التإلع  ني المعايير الدوليةتب  -  (1م )قالية ررير المولي إلعداد  ى. يسمح ر المالية للمرة األولقاريداد 
ل التابعة  التعديل  الفقرة د  لشركة  )  16التي تحتار تطبيق  المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  فروقات تحويل  1)أ( من  لقياس   )

ية إلعداد ة األم للمعايير الدوللشركتطبيق اريخ  األم، بناًء على تا  لشركةقبل ا  نها من لمعلن ع ستحدام المبالغ ااب مالمتراكالعمالت األجنبية  
)أ(   16ل أيًضا على الشركة الحليفة أو االستثمار المشترك الذي يحتار تطبيق الفقرة د  ديو األولى يتم تطبيق هذا التعر المالية للمرالتقاري

 . (1قم )مالية ر عداد التقارير الي إلر الدولمن المعيا
 
 بكر.  سماح بالتطبيق الم، مع ال 2022ون الثاني كان 1اً من تباريق هذه التعديالت اع م تطب سيت
 

 .مجموعةق هذا التعديل على الال ينطب



 ة دوداهمة العامة المحسالم )جت(  ةردني شركة النقليات السياحية األ

 الموحدةالمالية   مئ ضاحات حول القوااي
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 بات المالية ومطلراف بال االعتإللغاء   ’% 10’اختبار   –( األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

التقاعداالمعايير الدولية إل  على معالجة  حسينات من الت  كجزء سبة س معايير المحا ، أصدر مجل2020-2018المالية لألعوام من  رير  د 
الم المالية رقم )عيالدولية تعدياًل على  التقارير  الدولي إلعداد  ال9ار  التي تأحذها  الرسوم  التعديل  ابعي  مجموعة(. يوضح   د عن  العتبارن 

ه صلية. تشمل هذطلوبات المالية األا جوهريًا عن شروط المالفً تلف احتة تحة الجديدة أو المعدلبات الماليو المطل  نت شروطتقييم ما إذا كا
أ المدفوعة  المقترض  و  الرسوم فقط تلك  المستلمة من قبل  أو  المدفوعة  الرسوم  المقترض والمقرض، بما في ذلك  أو المستلمة من قبل 

المالية   و بعد بداية السنةديلها أو تبادلها في أم تعالتي يتلية  على المطلوبات الما  يق التعديلببتط  عةمجمو ال  ة عن اآلحر. تقومبنياالمقرض  
 التعديل.  مجموعةتطبق فيها الالتي 
 

من   اعتباراً  التعديالت  هذه  تطبيق  الثاني    1يتم  ستقوم2022كانون  المبكر.  بالتطبيق  السماح  مع  عل ب  عة مجمو ال  ،  التعديل  ى تطبيق 
 تعديل.ال  مجموعةا ال يطبق فيه/لتي تطبقبداية السنة المالية ابعد في أو  دلهايتم تعديلها أو تبا مالية التي لوبات االمطل
 

 .مجموعةال الموحدة للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية ون من غيرالمتوقع أن يك
 

 ة يمة العادلقياس الئب في قزراعة: الضرا( ال41) ولي رقمتعديالت على معيار المحاسبة الد
حاسبة لم، أصدر مجلس معايير ا 2020-2018لألعوام من    التقارير المالية   معايير الدولية إلعدادة الى معالج ت علكجزء من التحسينا 

تعدياًل  ) الدولية  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  متطلب 41على  بتلغاء  التعديل  قام  الزراعة.  االمعيا  (  الفقرة    واردلر  مع  22في  يار من 
دلة لألصول ضمن نطاق  اس القيمة العاية الضرائب عند قيلمنشآت التدفقات النقدعد اأن تستبضي ب( الذي يق41لي رقم )حاسبة الدو مال

 (.41حاسبة الدولي )لممعيار ا
 

 بيق المبكر. طبالت السماح ، مع2022ثاني ال ن انو ك 1من  سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي على قياس القيمة العادلة اعتباراً 
 

 . عةمجمو أثر جوهري على ال يالت ن للتعديكو  المتوقع أن  من غير
 

 ( 8الدولي رقم )ة  تعديالت على معيار المحاسب -رات المحاسبية تعريف التقدي
لو   ريفًاقدم تع  ( ، حي  8م )لي رقو الدمحاسبة  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار ال2021في شباط من عام  

المحاسبية". توضح "التقدير الالفرعديالت  الت  ات  في  التغييرات  بين  المحاسبيةق  في    تقديرات  وتصحيح والتغيرات  المحاسبية  السياسات 
 بية.حطاء. كما أنها توضح كيفية استحدام المنشآت لتقنيات القياس والمدحالت لتطوير التقديرات المحاسألا

 
ديرات والتغيرات في التقي السياسات المحاسبية  ات فالتغييرعلى  وتنطبق    2023الثاني  كانون    1من    باراً الت اعتهذه التعدي  تطبيق  يتمس

 لك الفترة. يُسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن ذلك. ت ة التي تحد  في أو بعد بدايةالمحاسبي
 

 . مجموعةعلى ال يوهرت أثر جالمتوقع أن يكون للتعديال من غير
 

 ( 2الممارسة رقم )  ( وبيان1الدولي رقم ) اسبة ار المح معي تعديالت على -اسبية سياسات المح لعن ا  اإلفصاح
المعايير ( وبيان ممارسة  1اسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )مح، أصدر مجلس معايير ال2021م  في شباط من عا

للتقا المالدولية  االمنمساعدة  لة ل  تقدم إرشادات وأمثالنسبية، حي  هميةحكام األ( اتحاذ أ2رقم )  ةاليرير  ألهمية شآت على تطبيق أحكام 
اإلفصاحات عن النسبية عل ال  ى  المحاسبية. تهدف  التي تعالسياسة  المحاسبية  السياسة  إفصاحات  تقديم  المنشآت على  إلى مساعدة  ديالت 

عن سياساتها صاح  ات اإلفتطلبمحاسبية "الهامة" بمسياساتها ال  اح عن باإلفص  متطلبات المنشآت   لبداالل استون ذات منفعة أكبر من حتك
همية النسبية في اتحاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة أليفية تطبيق المنشآت لمفهوم اإرشادات حول ك  "المادية" وإضافة  المحاسبية
 المحاسبية. 

 
سماح بالتطبيق  ع الم  2023  ثاني كانون ال  1ي أو بعد  التي تبدأ ف  فترات ( لل1)  حاسبة الدولي رقممال  ى معيار يتم تطبيق التعديالت علس

التعدي  المبكر. ألن  انظًرا  بيان  على  )الت  رقم  إرشادا2لممارسة  تقدم  على ت  (  جوهري  مصطلح  تعريف  تطبيق  حول  إلزامية  غير 
 ليس ضروريًا. الت التعدي ة، فتن تاريخ سريان هذهمعلومات السياسة المحاسبي

 
 .مجموعةمحاسبية لللى إفصاحات السياسة الها ع د تأثيرتحديم تأثير التعديالت لاليًا بتقييح موعةمجوم التق
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