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لجنة اإلدارة المؤقتة الدارة الجمعية  2021/1/23لغاية 2021/09/30
شكل معالي وزير السياحة واالثار بكتابه رقم  372/1/65تاريخ  2021/1/23لجنة الدارة شؤون الجمعية مؤلفة
من التالية أسماؤهم والتي استلمت إدارة الجمعية لحين تم السماح بعقد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب
مجلس إدارة جديد للدورة الثانية  2024 – 2021والتي عقدت بتاريخ .2022/10/11
•

الدكتورة ميرفت المهيرات –رئيس اللجنة

•

السيد وضاح الداوودي – نائب الرئيس

•

السيد عالء الطاهر – عضوا

•

المهندس محمد المنها – عضوا

اعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثانية 2024 -2021
•

السيد عصام فخرالدين

رئيسا

•

السيد حسان ابو الفيالت

نائب الرئيس

•

السيدة رنا خوري

امين السر

•

السيد وضاح الداوودي

امين الصندو ق

•

السيد علي عرموش

عضوأ

•

السيد بسام كعوش

عضوأ

•

السيد هيثم القسوس

عضوأ

•

السيد عادل مرعي

عضوأ

•

السيد سامر زكي

عضوأ

•

اآلنسة اليــانا بشارة جعنينــي

المدير العام

•

المهندس محمد سعيـد المنها

المدير الفني

الجهاز اإلداري

•

اآلنسة منى معابرة

مسؤول الترخيص  /سكرتاريا

•

السادة شركة الجليل لالستشارات الضريبية

مدقق داخلي

•

السيــد مهنــد الصمـادي

الشؤون القانونية

•

مجموعة طالل أبو غزالة

محاسب قانوني

•

مكتب المحامي لؤي سهاونة

مستشار قانوني

المستشارون
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
اإلخوة الزمالء والزميالت اعضاء الهيئة العامة المحترمين
باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة أرحب بكم جميعا في اجتماع الهيئة العامة للجمعية  ،كما يسعدني أن
أقدم لكم التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية للعام .2021
ال يخفى على الجميع ما آلت إليه األوضاع االقتصادية وما الم بقطاع المطاعم السياحية وقطاع السياحة على
مستوى األردن والعالم بشكل عام نتيجة لكونه اكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا  ،وال سيما من حيث القرارات
التي تم اتخاذها تنفيذا الوامر الدفاع من اغالقات وحظر كلي وجزئي وتقليص لساعات العمل  ،ومنع االرجيلة
في المنشآت واغالقات لفئات عديدة ضمن المطاعم السياحية الشهر عديدة ،وتوقف السياحة وتوقف ارتياد
االشخاص للمطاعم بسبب االنتشار السريع للفيروس.
ونتيجة هذا التأثر كان االنعكاس السلبي وبشكل مباشر على سيولة المطاعم السياحية  ،نتيجة لتدني حجم
المبيعات بشكل كبير  ،مع االبقاء على المصاريف التشغيلية وخاصة تلك المتعلقة بالرواتب واجار العقارات
والموردين والقروض وغيرها الكثير.
ولكن بالرغم من كل الظروف التي المت بقطاعنا والمت بقطاع السياحة وغيره من القطاعات فقد دخلنا مرحلة
التعافي مع تخفيف اإلجراءات االحترازية من قبل الحكومة مع بداية منتصف العام  ، 2021مما سمح للعديد من
القطاعات بإعادة الفتح والمباشرة بالعمل والتخفيف من حجم الخسائر.
ان الجمعية تسعى ممثلة بمجلس إدارتها الكريم ،وجهازها االداري بتقديم افضل الخدمات  ،إذ ستقوم وضمن
خطتها المستقبلية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة واالثار بالعمل على مشروع منظومة اإلصالح
للتراخيص بالقطاع السياحي والمتضمنة تعديل العديد من التشريعات  ،باإلضافة الى تطوير القوى العاملة من
خالل عقد الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة  ،واضف اليها عقد
اجتماعات دورية معكم للبقاء على تواصل مستمر ومعرفة كافة االحتياجات وغيرها من األمور.
وأخيرا؛ فإن مجلس اإلدارة الكريم يشكركم على ثقتكم الكريمة بالمجلس وانتخابه للدورة الثانية ،2024-2021
ويعدكم أن يواصل عمله الدؤوب ،وسعيه الحثيث لتحقيق أهداف الجمعية وتطلعاتها ورؤاها .وكلنا امل بان يكون
العام  2022هو عام سياحة االنتقام من جائحة كورونا بحيث نعود الى استقبال رواد المطاعم بشكل كبير من
السياحة العربية واألجنبية واهل البلد  ،ونعود الى العمل كما كان في العام  2019وافضل.
وهللا ولي التوفيق
عصــــام فخرالديـــن
رئيس مجلس الدارة
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اجتماع الهيئة العامة العادي  2019و 2020
وانتخابات مجلس اإلدارة للدورة الثانية 2024-2021

اســــتنـادا للمواد  )9و  )10من نظـام جمعيـة المطـاعم الســــيـاحيـة رقم  )33لعـام  2018و كتـاب معـالي وزير
الســــيـاحـة و االثـار رقم  4917/7/17تـاريخ  2021/9/13وفقـا الحكـام هـذا النظـام اعاله.قـامـت الجمعيـة بـدعوة
االعضـاء المنتسـبين الى جمعية المطاعم السـياحية و المسـددين اشـتراكاتهم السـنوية لحضـور اجتماع الهيئة
العـامـه العـادي لالعوام  2020 – 2019و منـاقشـــــة الميزانيـة النصــــف ســــنويـة لعـام  2021المنتهيـة بتـاريخ
.2021/6/30
حيث كانت االلية كالتالي :
اوال  :عقدت الهيئة العامه اجتماعها االول يوم االثنين الموافق  2021/10/4في تمام الســاعه العاشــره صــباحا
في مبنى غرفة صـــناعة عمان و نظرا لعدم اكتمال النصـــاب القانوني خالل الســـاعه االولى لالجتماع تم
اعالن تأجيله الى يوم االثنين الموافق  2021/10/11في نفس المكان و الزمان ومهما بلغ عدد الحضور.
ثانيا  :عقدت الهيئة العامه اجتماعها الثاني يوم االثنين الموافق  2021/10/11في تمام الساعه العاشره صباحا
في مبنى غرفة صناعة عمان و بحضور مستشار الشؤون القانونية و مدير المهن في وزارة السياحة و االثار
حيث تم خالل االجتماع المصادقة باالجماع من قبل الحضور على التالية :
 .1المصادقة على التقرير اإلداري السنوي للمجلس لالعوام  2019و . 2020
 .2المصادقة على الميزانية العمومية لالعوام  2020 – 2019و ميزان المراجعه لغاية . 2021/6/30
 .3ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة ولجنة اإلدارة المؤقتة لجمعية المطاعم السياحية عن الدورة األولى
)2021-2018
 .4تفويض أعضاء المجلس الجديد باختيار وتعيين مدققي حسابات قانونيين للجمعية وتحديد اتعابهم.
 .5تفويض مجلس اإلدارة الجديد باختيار مستشار قانوني للجمعية وتحديد اتعابه
انتخابات مجلس ادارة جمعية المطاعم السياحية
 .1استنادا الى المادة /17أ) من النظام تم اختيار لجنة إشراف على االنتخابات والمؤلفة من السادة التالية-:
• شاهر الحوامده.
• احمد خريسات
• ياسر الرشدان
•

مندوبين وزارة السياحة و االثار والمتمثل بكل من السادة والسيدات التالية اسماؤهم:

 عبد الكريم عربيات محمد أبو قاعود عبير مبيضين -ابتسام النعيمات
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 .2تم اعالن السادة التالية اسمائهم فائزين بالتزكية نظرا لكونه لم يترشح اي شخص مقابلهم وهم :
الرئيس وثالثة أعضاء يمثلون فئة مطعم سياحي أو فئة كوفي شوب ال تقل
درجة تصنيفه عن ثالث نجوم
#

أسم الفائز

المركز

1

عصام محمد مروان فريد فخرالدين

الرئيس

2

بسام نايف احمد كعوش

عضو

3

رنا ياسر حنا خوري

عضو

4

هيثم زيد جميل القسوس

عضو

عضو يمثل فئة الملهى الليلي او البار أو الديسكو أو مدن التسلية والترويح
السياحي أو المتنزهات السياحية
8

عضو

سامر زكي سليم سالمة

 .3لم يترشح عن فئة الوجبات السريعة أي صاحب مطعم وعليه استنادا الحكام نظام الجمعية في المادة
/19أ) سيتم تعيين عضو من قبل المجلس.
 .4ترشح عن فئة مطعم سياحي او فئة كوفي شوب ال تقل درجة تصنيفه عن نجمه واحده او نجمتان كل من
السادة:
• وضاح اكرم الداوودي
• حسان أبو الفيالت
• عادل طلعت مرعي
• حسن صدقي أبو شقره
 .5تم االقتراع على المشتركين عن الفئة في البند  )4اعاله وكانت النتائج كاالتي من اصل  )352ورقة تم
االقتراع عليها والمصادق عليها من قبل لجنة االشراف على االنتخابات حيث تم اتالف  )4اوراق واحدة
سلمت فارغة  ،وواحدة وضع دائرة حول ثالثة أسماء وليس إشارة صح واثنتين تضمنت إشارة صح بجانب
األربعة أسماء) من اصل األوراق.
• وضاح الداوودي وحصل على  )254صوت.
• حسان أبو الفيالت وحصل على  )253صوت.
• عادل مرعي وحصل على  )247صوت.
• حسن صدقي أبو شقره وحصل على  )100صوت.
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 .6وبالتالي اصبحت تشكيلة المجلس الكاملة كالتالي :
الرئيس وثالثة أعضاء يمثلون فئة مطعم سياحي أو فئة كوفي شوب ال تقل
درجة تصنيفه عن ثالث نجوم
#

أسم الفائز

المركز

1

عصام محمد مروان فريد فخرالدين

الرئيس

2

بسام نايف احمد كعوش

عضو

3

رنا ياسر حنا خوري

عضو

4

هيثم زيد جميل القسوس

عضو

ثالثة اعضاء يمثلون فئة مطعم سياحي او فئة كوفي شوب ال تقل درجة
تصنيفه عن نجمة او نجمتان
5

وضاح اكرم الداوودي

عضو

6

حسان عبدهللا أبو الفيالت

عضو

7

عادل طلعت مرعي

عضو

عضو يمثل فئة الملهى الليلي او البار أو الديسكو أو مدن التسلية والترويح
السياحي أو المتنزهات السياحية
8

عضو

سامر زكي سليم سالمة

بتـاريخ  2021/11/24قـامـت الجمعيـة واســــتنـادا لنص المـادة /19ب من نظـام الجمعيـة بتعيين الســــيـد علي
عرموش عضوا عن فئة الوجبات السريعة  /الخدمة السريعة.
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جائحة كورونا وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق المستمر مع وزارة السياحة واالثار ...
نظرا الستمرار تاثير جائحة كورونا على العالم وباألخص على القطاع السياحي  ،فقد عملت إدارة اللجنة المؤقتة
الدارة الجمعية ومجلس اإلدارة الجديد المنتخب والجهاز اإلداري بالجمعية على متابعة كافة التحديات التي
لحقت بالقطاع بحيث كان هنالك تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة السياحة واالثار للتقليل من اثار الجائحة ،
ومن اهم األشياء التي تم عملها بها الخصوص نوجزها بالتالي:
صدور النظام المعدل لنظام المطاعم السياحية األردنية رقم  114لسنة  2020بتاريخ 2020/12/31
كنتيجة للمراسالت والمتابعات المستمرة مع وزارة السياحة واالثار على مدى العام  2020لتعديل عدد من
البنود في نظام المطاعم السياحية رقم  32لعام  ، 2018وخاصة فيما يتعلق بإلغاء الكفالة البنكية على فئة
النوادي الليلية والبارات والديسكوهات  ،وكذلك المطالبة بتخفيض الرسوم على هذه الفئات ومدن التسلية
والترويح السياحي ورسوم اصدار تصريح المشروبات بانواعها والفنانين للتخفيف من كلف التشغيل على
المطاعم  ،فقد صدر النظام مع التعديالت المطلوبة  ،وتعميمه على القطاع.
تمديد مهلة الترخيص للمطاعم غير المرخصه لالعوام  2019-2018كتاب رقم /3ج م/و س2021/
باإلشارة الى كتاب معالي وزير السياحة رقم  7009/6/52تاريخ  ،2020/12/30والمتعلق بالموضوع في اعاله،
وكنتيجة لمخاطبة معالي وزير السياحة فقد تمت الموافقة على منح مهلة إضافية الصحاب المطاعم السياحية
لتجديد الترخيص السنوي ،وذلك نظرا للظروف التي مر بها القطاع جراء جائحة كورونا وعدم توفر السيولة المالية
نتيجة لتدني نسب المبيعات بشكل كبير.
تأجيل تعديل الحد األدنى لألجور من  220الى  260دينار اعتبارا من 2021/1/1
بناء على التنسيق المستمر مع وزارة السياحة واالثار وللتخفيف من الكلف التشغيلية على القطاع تمت
الموافقة على تأجيل سريان رفع الحد األدنى من األجور و استثناء القطاع السياحي من تطبيق قرار الرفع لغاية
 2021/6/30بسبب اثر الجائحة الكبير على القطاع.
اعفاء من رسوم نظام رقم  31لسنة  2017الصادر عن امانة عمان الكبرى (نظام رسوم المالهي)
نظرا لحجم الضرر الكبير على المطاعم السياحية من مختلف الفئات والتصنيفات باالخص فئة الكوفي شوب
والنوادي الليلية والبارات والديسكو التي تدفع رسوم تراخيص عالية المانة عمان الكبرى بدل رسوم مستوجبة
عليهم ضمن نظام رقم  31لسنة  2017نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والمالعب والمسارح ودور
السينما والمالهي العامة وتحديد موعد فتحها واغالقها ضمن حدود امانة عمان الكبرى.
فقد تمت مخاطبة معالي وزير السياحة واالثار الذي بدوره قام بمخاطبة المعنيين بهذا الخصوص وتمت المصادقة
على قرار مجلس أمانة عمان والقاضي بإعفاء المطاعم السياحية بواقع  ٪٥٠من رسوم المالهي للعام ٢٠٢٠
وبواقع  ٪٢٥عن العام  ، ٢٠٢١مما كان له من اثر في تخفيف الكلف على المطاعم وخاصة ان بعضهم يدفع
رسوما قد تصل الى  25000الف دينار سنويا.
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اعفاء من رسوم الترخيص بوزارة السياحة للعام 2021
كنتيجة الستدامة العمل بالمنشآت السياحية والضرر المترتب عليها من جائحة كورونا والمتابعة المستمرة من
الجمعية للتخفيف من الكلف التشغيلية  ،فقد تمت مخاطة وزارة السياحة واالثار والتي بدورها خاطبت المعنيين
برئاسة الوزارة وتم اتخاذ قرار باعفاء المنشآت السياحية من رسوم الترخيص للعام  2021كاملة.
اعفاء  %50من رسوم االشتراك لجمعية المطاعم السياحية للعام 2021
اتخذت لجنة اإلدارة اإلدارة المؤقتة لجمعية المطاعم السياحية واسوة بوزارة السياحة واالثار وباقي الجمعيات
السياحية قرارا باعفاء المطاعم السياحية األعضاء بالجمعية ما نسبته  %50على رسوم االشتراك السنوية
باإلضافة الى االعفاء من الغرامات كاملة للعام  ، 2021تثبيت نسبة الغرامة على رسوم الترخيص لالعوام
السابقة على  %10سنويا بدال من ان تكون شهري،مما كان له األثر بالتخفيف على المطاعم من الكلف ،كما
تم إعادة  %50من الرسوم لمن كان مسددا خالل الشهر األول من العام 2021
حظر الجمعة وساعات عمل المطاعم
استنادا لنص البالغ رقم  24لسنة  2021والصادر عن الحكومة والمتضمن تقليل ساعات الدوام الى الساعة
 9:00مساء للمنشآت والساعة  10:00مساء للمواطنين  ،باإلضافة الى حظر شامل يوم الجمعة بسبب ارتفاع
حاالت اإلصابة بين المواطنين ،قامت الجمعية ب مخاطبة ولقاء معالي وزير السياحة فورا وتقديم دراسة له عن
اثر القرار على المطاعم والطلب منه عرضها على الحكومة للتخفيف ولو امكن قليال من الضرر الواقع على
المطاعم للسماح لها بتقديم خدمة التوصيل للطلبات الى المنازل بعد الساعة  9:00مساء ولغاية الساعة
 12:00مساء وكذلك السماح بتقديم هذه الخدمة في أيام الجمعة التي سيكون فيها حظر شامل من خالل
الحصول على تصاريح من منصة الوزارة المعنية بهذا الشيء.حيث تمت الموافقة على السماح بتقديم خدمة
توصيل الطلبات وتاجيل النظر بحظر يوم الجمعة لحين استقرار الوضع الوبائي.
تمديد فترة تجديد التراخيص من امانة عمان الكبرى  -شباط 2021
قامت الجمعية ونظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها أصحاب المطاعم جراء جائحة كورونا والتي اثرت
بشكل كبير على حجم المبيعات لديهم وتكبدهم لخسائر مالية كبيرة من جراء االغالقات وتقليل ساعات العمل،
ونظرا لعدم توفر السيولة المادية الكافية لتغطية النفقات التشغيلية ،بالمتابعة مع معالي وزير السياحة واالثار
لمخاطبة معالي امين عمان لغايات تمديد فترة تجديد التراخيص من االمانة دون غرامات  ،والتي تم
تمديدها الى  2021/6/31وكذلك العمل على تقسيط المبالغ المترتبة على أصحاب المطاعم من رسوم
المالهي والتي تتجاوز قيمتها  )10000عشرة االف دينار الى شهر حزيران من العام .2022
منصة  stay homeوإصدار التصاريح  -اذار 2021
قامت الجمعية وبشــكل مســتمر وبعد اطالق منصــة توصــيل الطلبات الخارجية  ، Stayhome.joبمتابعة كافة
المشــاكل ال متعلقة بالمنصــة والتي تم حلها مع مســؤوول قســم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الســياحة واالثار
ونذكر من هذه المشاكل :
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 .1اصدار تصاريح الصحاب المطاعم اللذين تجاوز عمرهم الستين عاما والغير مسجلين بالضمان وكذلك اللذين
من غير الجنســيات االردنية حيث تم اصــدار التصــاريح لهم يدويا من خالل ارســال األســماء الى الجمعية
ومتابعه إصدارها مع الوزارة.
 .2اصدار تصاريح لألشخاص القائمين على إدارة وتشغيل المطاعم السياحية
 .3اصـدار تصـاريح للمويفين غير المشـتركين بالضـمان تحت اسـم الشـركة كونهم يعملون في اكثر من مكان
ويكون ضمانهم مسجل على شركات ثانية
 .4اصدار تصاريح لعدد من مويفين المياومة
 .5المويفين اللذين تم تســجيلهم منذ فترة تزيد عن شــهرين بالضــمان االجتماعي ولكن ال يظهرون بســجل
الشركة بالضمان  ،واخرون تم انهاء خدماتهم وما زالوا يظهرون تحت اسم الشركة بالضمان.
خدمة توصيل الطلبات وساعات عمل المطاعم السياحية  -نيسان 2021
إشـــارة الى البالغ رقم  28لســـنة  2021الصـــادر باالســـتناد الحكام امر الدفاع رقم  19لســـنة  2020ونتيجة
للمخاطبات الرسمية واالجتماعات مع معالي وزير السياحة واالثار تقرر التالي :
•

السـماح للمطاعم السـياحية العمل بخدمة توصـيل الطلبات الخارجية خالل أيام الحظر الجزئي وكذلك
يوم الخميس ولغاية الســاعة  12:00ليال ،و الموافقة أيضــا على فتح خدمة توصــيل الطلبات الخارجية
ليوم الجمعة ،وتمديد تصـاريح العمل للمويفين بحيث تكون مفتوحة وعلى مدار السـاعة بهدف تصـنيع
األغـذيـة وتوزيعهـا من قبـل قطـاع المطـاعم الســــيـاحيـة .وهـذا كلـه بهـدف التخفيف من الخســــائر على
القطاع نتيجة للجائحة.

•

مســاعدة عدد من المطاعم التي لديها عقود توصــيل طلبات بمنح تصــاريح للمويفين العاملين لديهم
بعد أوقات الحظر الجزئي والشــامل والعمل على إيصــال الوجبات للمصــانع والشــركات في مواعيدها
بحيث ال يترتب عليهم اية غرامات مالية

•

موافقة الحكومة على طلبات الجمعية بتمديد ســـاعات العمل بخدمة توصـــيل الطلبات الى الســـاعة
 3:00فجرا واتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصـوص من حيث اصـدار التصـاريح الالزمة بحيث تم توصـيل
الطعـام الى الزبـائن ومنح المويفين ســــاعتين بعـد انتهـاء العمـل للعودة الى منـازلهم ضــــمن الوقـت
المسموح به بالتصريح.

خدمة توصيل الطلبات بعد شهر رمضان  -أيار 2021 -
كنتيجة لمخاطبات الجمعية مع معالي وزير الســــياحة واالثار تمت الموافقة على اإلبقاء على خدمة توصــــيل
الطلبات الخارجية الى ما بعد شــهر رمضــان المبارك أي لغاية الســاعة  3:00فجرا لما له من انعكاس إيجابي
على مبيعات المطاعم وتشــغيل االيدي العاملة  ،وكذلك تم العمل على تعديل التصــاريح الخاصــة بالمويفين
من خالل منصة  stayhome.joواستمرار خدمة استقبال الزبائن والمناولة لغاية الساعة  10:00ليال.
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رديات رسوم تراخيص وزارة السياحة واالثار للعام  – 2020أيار 2021
بناء على المطالبات المسـتمرة من الجمعيات السـياحية للتخفيف من المصـاريف المترتبة على القطاع واعفاءه
من رســــوم تجديد التراخيص للعام  ، 2020فقد تمت الموافقة من قبل وزارة الســــياحة واالثار وتم اعفاء كافة
المنشــآت الســياحية ومنها المطاعم من رســوم التجديد  ،ومن قام بتجديد الترخيص قبل الجائحة تمت إعادة
الرســوم لهم  ،من خالل الجمعيات الســياحية ،والتي بدورها قامت بارســال كشــوفات االســتالم كاملة لوزارة
السياحة واالثار.
حزمة اإلجراءات التحفيزية للقطاع السياحي – 2021/4/5
نتيجـة الثر الجـائحـة على القطـاعـات المختلفـة ومنهـا قطـاع الســــيـاحـة وكنتيجـة مســــتمرة للجمعيـة مع وزارة
السياحة فقد صدرت عدد من القرارات التحفيزية للقطاع والتي تم تعميمها عليهم ومنها :
 .1منح المهن المغلقة غير المصـرحح لها بالعمل) حسـب أوامر ال ح
دفاع خصـما بنسـبة  )%100على جميع
ح
الشهادات الالزمة لمزاولة النشاط،
بنود الرسوم والبدالت الواردة على
 .2باإلضـافة إلى منح جميع المنشـآت االقتصـاديحة خصـما بنسـبة  )%25من جميع بنود الرسـوم والبدالت
المترتحبة على تجديدها ،في حال قيامها بتجديد الشــهادات الالزمة لمزاولة نشــاطها حتى نهاية دوام
يوم الخميس الموافق 2021/7/1م.
 .3تمديد العمل ببرنامج استدامة والبرامج األخرى مثل تعافي لنهاية 2021/12/31
 .4االع فاء من الغرامات على ضريبة األبنية والمسقفات والمعارف حتى تاريخ 2021/12/31
 .5اعفـاء العمـال غير األردنيين من مـا نســــبتـه  %50من الغرامـات نتيجـة لعـدم تجـديـد التصــــاريح لغـايـة
.2021/7/1
زيادة عدد األشخاص على الطاولة من  6الى  10اشخاص  -أيار 2021-
من ضــمن اطار االجراءات التخفيفية و التدريجية االمنة التي ســتتخذها الحكومه وفقا لتطورات الوضــع الوبائي
وصـوال الى الهدف االسـتراتيجي بالوصـول الى صـيف امن بحيث تعود القطاعات الى طبيعتها من خالل تصـنيف
البروتوكوالت الصــــحية و االلتزام بالمطاعيم .وبناء على طلب الجمعية تمت الموافقة برفع عدد اللذين يمكنهم
الجلوس على الطاولة الواحده في المطاعم السـياحية ل  )10اشـخاص كحد اقصـى بدال من  )6اشـخاص لما
له اثر من ايجابي على المطاعم السياحية.
تمديد مهلة تجديد التراخيص وتسهيل اإلجراءات مع الضمان االجتماعي – حزيران 2021
نظرا للوضع ا القتصادي لمتعثر لدى أصحاب المطاعم بسبب الجائحة فقد تمت الموافقة من قبل وزارة السياحة
واالثار على طلب الجمعية بتمديد مهلة تجديد ترخيص المطاعم السياحية والمنشآت السياحية المختلفة
لنهاية العام  ، 2021دون ان يتم اتخاذ أي اجراء بحق أي منشأة.
كما قامت الجمعية بالتعميم على المطاعم لمساعدة تلك التي لديها مشاكل مع الضمان االجتماعي والتواصل
مع وزارة السياحة واالثار بهذا الخصوص لتسهيل عملية تجديد ترخيصهم واجراء التسوية المناسبة لرفع الحظر
عنهم.
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خطة الوصول الى الصيف االمن  -أيار – أيلول 2021
باإلشارة الى خطة الصيف االمن والتي صدرت عن الحكومة والتي فيها وضعت خطة تدريجيحة واضحة تمتد زمنيا
حتى مطلع شهر أيلول/سبتمبر ؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن مع التأكيد على أهمية الموازنة بين أولوية
حماية صحة المواطن ،والمحافظة على رزقه وعلى عجلة االقتصاد من خالل وضع إجراءات متدرجة لفتح
القطاعات التي كانت مغلقة سعيا للوصول إلى صيف آمن.
ونظرا لعدم الوضوح في عدد من القرارات والتي وردت الى الجمعية من أصحاب المطاعم السياحية فقد تمت
مخاطبة الجهات المعنية بوزارة السياحة واالثار ووزارة الصناعة والتجارة لإلجابة عليها ومن ثم تم تعميمها على
القطاع لالستفادة والعمل بما جاء فيها.
خطة الصيف االمن و تعليمات التدخين واالرجيلة في المطاعم السياحية – فصل الشتاء
بعد إعادة السماح بتقديم خدمة االرجيلة في المناطق المفتوحة بتاريخ  2021/6/15بدات الجمعية ومنذ تاريخ
 2021/9/15بالتواصل مع وزارة السياحة واالثار لتقوم بدورها بالتنسيق مع المعنيين بوزارة الصحة والمعنيين
بموضوع التدخين بكافة اشكاله والرقابة عليه لغايات بيان اثر منع التدخين في األماكن المغلقة على المنشآت
السياحية وخاصة في فصل الشتاء كون المطاعم والكوفي شوبات في اغلبها ال يوجد لديها تراسات خارجية
وبالتالي فان معظم هذه المنشآت ستعاني وستضطر الى اغالق منشأتها خالل فصل الشتاء  ،لذلك خاطبت
الجمعية الوزارة وعقدت اكثر من لقاء بهذا الخصوص لوضع بروتوكول يتم فيه منح المطاعم خيارات لتقديم خدمة
االرجيلة والتدخين في منشآتها ضمن اليات معينة يتم التوافق عليها بين كافة األطراف بما يضمن صحة المواطن
واقتصاد المنشآت.
والتي على اثرها تم التوصل الى تعديل البروتوكول الخاص بتقديم االراجيل في المنشآت السياحية رقم 15
والسماح بتقديمها في المناطق المغلقة مع االلتزام باإلجراءات االحترازية الخاصة بجائحة كورونا  ،وتم التعميم
على المطاعم لتوقيع التعهد الخاص بهذا االمر بوزارة السياحة واالثار استنادا لما جاء بالربروتوكول وكتاب وزارة
السياحة واالثار رقم  7027/6/14تاريخ 2021/11/10
لجان التفتيش

2021/8/8 -

بناء على العديد من االتصاالت من قبل أصحاب المطاعم السياحية من كافة الفئات والتصنيفات  ،والتي فيها
يشكون من الزيارات المنفردة التي تقوم بها مختلف الجهات الرقابية المختلفة على المطاعم السياحية مما
أدى الى ارباك أصحاب المنشات نظرا لغياب التنسيق فيما بينها وحصول تضارب في اآلراء حول اليات عمل
اللجان.
فقد تمت مخاطبة وزارة السياحة واالثار والتي بدورها خاطبت الجهات الرقابية المعنية بااللتزام وانطواء اعمال
الرقابة على القطاع السياحي ضمن اعمال الوحدة المشتركة في في الوزارة مستندين على قانون التفتيش
الوطني على األنشطة االقتصادية والذي اناط صالحيات التفتيش على المنشآت السياحية كافة الى وحدة
التوعية والتوجيه والرقابة في وزارة السياحة واالثار والتي تضم في عضويتها كافة الجهات الرقابية وذلك منعا
لالزدواجية والزيارات المنفردة وتحت اشراف وزارتكم الموقرة.
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صندوق المخاطر للقطاع السياحي  -تمويل القروض مع صندوق التنمية والتشغيل 2021
باإلشارة الى المراسالت المتعلقة باتفاقية اإلقراض ما بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية وصندوق التنمية
والتشغيل قرض البنك اإلسالمي للتنمية) والخاصة بانشاء صندوق المخاطر للقطاع السياحي .2021
وبعد مراجعة كافة الشروط والمتطلبات ما بين القطاع السياحي ممثال بالجمعيات السياحية وهيئة تنشيط
ال سياحة مع صندوق اإلقراض  ،فقد تم تعديل المتطلبات على القرض بحيث تمكن أصحاب المنشآت من
الحصول على القرض بسهولة اكثر  ،حيث تقدم اكثر من  100منشأة من المطاعم طلب للحصول على القرض
وحصل عليه عدد كبير منهم.
أسعار الوجبات في المطاعم السياحية لضيوف الدولة
باإلشارة الى كتاب معالي وزير السياحة واالثار رقم  5894/1/51تاريخ  2021/10/14والذي يطلب فيه ان تقوم
الجمعية بالتنسيب لتخفيض أسعار الوجبات لضيوف الدولة  ،فقد اعتذرت الجمعية عن قبول الطلب كون الوضع
االقتصادي الح الي للمطاعم السياحية ال يسمح بان يتم تخفيض أسعار وجبات الطعام  ،الن اثار الجائحة على
القطاع شكلت عبئا ماليا كبيرا وسيحتاج أصحاب المطاعم الى فترة طويلة لسد ما ترتب عليهم من التزامات
خالل الفترة الماضية من ايجارات ورواتب ومستحقات ضمان اجتماعي وموردين وطاقة وقروض وغيره الكثير،
باإلضافة الى ارتفاع أسعار المواد األولية عالميا  ،وهذا كله انعكس سلبا على أصحاب المطاعم نظرا لعدم توفر
السيولة المالية الكافيه لسد هذه االلتزامات نتيجة الرتفاع الكلف التشغيلية عليهم مع اإلبقاء على نفس
األسعار في قوائم الطعام.
االستراتيجية الوطنية للسياحة
شاركت المدير العام للجمعية كعضو في محور تطوير القوى البشرية ضمن استراتيجية السياحة الوطنية لالعوام
، 2025 – 2021وتاتي المشاركة ضمن خطة وزارة السياحة واالثار ليكون القطاع الخاص هو األساس في وضع
هذه الخطة  ،حيث تسلم السيد عصام فخرالدين مح ور اإلصالحات  ،الى جانب زمالء من القطاع الخاص بالمحاور
األخرى والتي تشمل تطوير المنتج والتسويق والتراث.
واطلقت االستراتيجية بتاريخ  2021/12/29باجتماع ضم كافة الجمعيات السياحية وممثلين عن القطاعات ذات
الصلة بالسياحة.
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االجتماعات مع معالي وزير السياحة واالثار ... 2021
لجنة إدارة الجمعية تلتقي معالي وزير السياحة واالثار بتاريخ

2021/1/28

قامت لجنة إدارة الجمعية باالجتماع مع معالي وزير السياحة واالثار ،حيث تم خالل اللقاء الذي جمع أعضاء
اللجنة والمدير العام مع معاليه بحث المصفوفة المتضمنة كافة مطالبات القطاع مطالبين بإعادة فتح كافة فئات
المطاعم السياحية التي تقع ضمن مظلة الجمعية بسبب الضرر الكبير الواقع عليها من جراء الجائحة وضمن
شروط وضوابط تضمن صحة وسالمة أصحاب العمل والمويفين والزبائن.حيث تم بحث عدد من المواضيع ومنها:
•

خدمة االرجيلة وطلب السماح بإعادة تقديمها  -حيث بين معالي وزير السياحة بان هنالك
تعليمات وشروط يتم العمل عليها ما بين كافة الجهات المعنية من وزارة الصحة والسياحة واألمانة
والبلديات وبما يتوافق مع الوضع الوبائي في البلد والحفاي على الصحة.

•

صندوق المخاطر  -كان يتم العمل حاليا على وضع الية ليتم التوافق عليها من قبل القطاع السياحي
الخاص والوزارة.

•

فك الربط االلكتروني مع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي كمتطلب لتجديد الترخيص لهذا
العام  ، 2021النه يعيق من عملية الترخيص وخاصة في يل الظروف االقتصادية التي يعاني منها أصحاب
المطاعم .واما المطاعم السياحية الغير مجددة تراخيصها لألعوام  2018و 2019فقد تم الموافقة على
منحها مهلة لغاية  2021/2/15لتجديد التراخيص.

•

الضمان االجتماعي وبرنامج استدامه ،فقد طلب أعضاء اللجنة ان يقوم برنامج استدامة بشمول
العمالة الوافدة وابناء االردنيات وأبناء غزة ،وكذلك ان يتم اعتبار مدن التسلية والترويح من القطاعات
الغير مصرح لها بالعمل وليس من القطاعات األكثر ضررا كونها مغلقة بأمر دفاع

•

تأجيل و /او تقسيط و/او اعفاء القطاع من أعباء الكلف التشغيلية المتمثلة بفواتير الكهرباء
والمياه والضرائب ورسوم التراخيص  ،تم التنسيق مع شركة الكهرباء على إعادة جدولة الذمم
وفق اليه يتم االتفاق عليها لكل مطعم على حدى وحسب قيمة المبالغ المترتبة على كل مطعم ،اما
الضرائب أوضح معاليه بان هنالك توافق على تسويات بشكل فردي التقسيط) وبدون غرامات

•

نظام تنظيم المالهي وقرار اعفاء مقداره  %50للعام  2020و %25على رسوم  2021فقد
ثمنت الجمعية جهود معاليه في هذا الخصوص وتعاونه مع الجمعية للحصول على االعفاء ،ولكن
الجمعية تأمل بان يتم إعادة النظر بالنظام وإلغاءه في المستقبل كونه يرتب عليهم مبالغ طائلة وكذلك
الحال بالنسبة لموضوع بدل مكب النفايات وبدل االرتداد التي ارتفعت خالل العام .2021

•

رسوم تصاريح العمالة وخاصة رسوم العمالة الماهرة لمهنة شيف) والبالغة  2500دينار فقد
طالبت الجمعية بتوحيد كافة رسوم تصاريح العاملين في القطاع السياحي ومنح خصم  %50على
تصاريح العمالة من وزارة العمل واالعفاء من الغرامات المترتبة على التأخر بالتجديد لألعوام  2020و
 ،،2021وهنا أوضح معاليه بانه تم االتفاق خالل االجتماعات مع معالي وزير العمل بمعالجة كافة األمور
المتعلقة برسوم تصاريح العمل لغايات عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها

•

القروض البنكية ،طلب تمديد فترة السماح والسداد لمدة  6أشهر أخرى للحاصلين على قروض
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2021/7/1

ولقاء اخر

عطفا على االجتماع الذي تم مع معالي وزير السـياحة واالثار يوم الخميس الموافق  2021/7/1بحضـور أعضـاء
اللجنـة المؤقتـة الدارة جمعيـة المطـاعم الســــيـاحيـة األردنيـة  ،والـذي تم خاللـه بحـث عـدد من النقـاط التي تهم
القطاع  ،والتي تم اعادة النظر فيها بما يخدم قطاع المطاعم الســـياحية وكانت كالتالي بعد ان تم اخذ قرارات
فيها:
 .1زيادة عدد االشخاص على الطاولة من  )6اشخاص ليصبح  )10شخص ال سيما وان متوسط عدد افراد
االسرة الواحدة في األردن ال يقل عن  )6اشخاص مع المحافظة على التباعد االجتماعي وفقا للبروتوكول
الصادر عن وزارتكم الكريمة والجهات المعنية.
 .2اعتماد مركز لتطعيم المويفين العاملين بالمطاعم الســـياحية والقطاع الســـياحي وبالتنســـيق مع وزارة
الصحة والمركز الوطني لالمن وإدارة االزمات.
 .3السـماح بنقل الموقع للمنشـأة السـياحية فئة نادي وبار وديسـكو) من مكان الى اخر ضـمن أسـباب موجبة
بعد اخذ الموافقات التنظيمية واالنشـــائية من الجهات الرســـمية ذات العالقة مع االحتفاي باالســـتحقاقات
والخدمات السياحية التي حصل عليها من الوزارة.
مجلس اإلدارة الجديد المنتخب يلتقي معالي وزير السياحة

2021/10/28

قام معالي وزير السياحة واالثار بزيارة مقر جمعية المطاعم السياحية االردنية مهنئا رئيس واعضاء مجلس
االدارة بالنجاح باالنتخابات للدورة الثانية لمجلس ادارة الجمعية  ،متمنيا التوفيق للمجلس الجديد في عمله
للفترة المقبلة وخاصة انها فترة ما زلنا نعيش بها وباء كورونا  ،والتي ما زلت تفرض قيودا واجراءات ال بد من
التعامل معها بكل مهنية والتزام.
ورحب رئيس الجمعية عصام فخرالدين واالعضاء بمعالي الوزير ومرافقيه  ،مؤكدين على اهمية التعاون ما بين
الجمعية والوزارة في ايجاد حلول لتحديات حالية يعاني منها القطاع  ،واهمها موضوع التدخين واالرجيلة  ،حيث
شدد السيد فخرالدين على اهمية ايجاد حل وخاصة اننا قد بدأنا في فصل الشتاء والعديد من المنشات التي
تقدم االرجيلة ال يوجد لديها تراسات خارجية يمكن استخدامها وبالتالي فان منع تقديم االرجيلة هو قرار باالعدام
لها .وهنا اكد معاليه بانه سيعمل مع الجمعية والوزراء المعنيين من الحكومة لمناقشة الموضوع والوصول الى
حل متوافق عليه ما بين كافة االطراف وباسرع وقت ممكن
كما تم خالل االجتماع بحث العديد من االمور االخرى والتي تهم الجميع ومنها اللجان الرقابية التفتيشية
وتعددها واليات عملها ،والبالغ رقم  ، 46وكرد على تساؤالت من اصحاب المطاعم حول اليات التعامل مع
االجانب  ،بين معاليه بان االجانب المقيمين و المجموعات السياحية والداخلين الى البلد يمكن االطالع على
تطبيق ، gatewaytojordanو /او شهادة المطعوم و /او فحص ال  ،PCRاما ما دون ال  18سنة غير مطلوب
منهم التدقيق على تطبيق سند.ومن االمور االخرى ،طالبت الجمعية بالغاء نظام رسوم المالهي والذي يرتب
على العديد من المنشآت رسوم عالية عند تجديد الترخيص سنويا وكذلك تسهيل اجراءات االستقدام
واالستخدام للعمالة الوافدة والمتخصصة  ،وتخفيض رسومها  ،والمشاركة في تدريب الكوادر وخاصة ان دول
الجوار تعمل على استقطاب العمالة االردنية مما يعمل على زيادة الفجوة ما بين الطلب والعرض للعمل بالقطاع
 ،وكذلك تأجيل فترة السماح لتسديد القروض للعام القادم …
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بحث مشروع تطوير منظومة ترخيص المنشآت السياحية – المرحلة األولى
شاركت الجمعية ممثلة بالمدير العام والمدير الفني في االجتماعات التي عقدت خالل شهر كانون األول
والمتعلقة بتطوير منظومة ترخيص المنشآت السياحية وبالتعاون ما بين وزارة السياحة واالثار ومشروع الوكالة
األلمانية  GIZوعلى مدى ثالث سنوات تنتهي مع نهاية العام  ،2023حيث تتلخص اهداف المشروع بتحسين
بيئة األعمال واالستثمار الالزمة لتحفيز االقتصاد وخلق فرص عمل  ،وإنشاء بيئة تنظيمية أفضل تعمل على
خفض التكاليف والقيود والمخاطر لألنشطة والمهن السياحية ،باإلضافة الى تقليل األعباء اإلدارية على الجهات
الحكومية وتعزيز الكفاءة لدعم الرقابة على األنشطة االقتصادية  .وهذا كله ضمن خطة التطوير الشمولية
المكملة لما نصت عليه "وثيقة سياسات إصالح منظومة تراخيص األعمال القطاعية" التي تبناها مجلس الوزارء
في عام  2019وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ان المنظومة الجديدة تعتمد على أن تقوم األنشطة االقتصادية العاملة أو المرتبطة بالقطاع السياحي ببدء
عملية ترخيصها من خالل الحصول على رخصة المهن من البلدية  /أمانة عمان الكبرى ،ومن ثم االشتراك
بالجمعية السياحية والحصول على تصنيف من الوزارة من خالل اشتراطات واضحة ومتكاملة واجراءات ميسرة.
تتضمن الخطة ثالثة محاور رئيسية ،وهي كما يلي:
•

المحور األول :النماذج التنظيمية والتعديالت التشريعية ،والتي سيتم خاللها وضع النماذج التنظيمية
التفصيلية لألنشطة االقتصادية في القطاع السياحي  ،وإصدار وثيقة السياسات العامة لتنظيم القطاع
السياحي ،واجراء تعديل تشريعي على مواد محددة ضمن قانون السياحة.

•

المحور الثاني :تطوير التشريعات لمرحلة التصنيف بدء العمل) ومرحلة التنظيم ممارسة العمل) ووضع
إجراءات العمل المؤسسية لألنشطة االقتصادية  ،والتي ستشمل أنشطة اإلقامة ،خدمات الطعام
والشراب  ،مكاتب السياحة والسفر،الحرف التقليدية والشعبية  ،األدالء السياحيين ،أنشطة الترفيه
والمغامرة(.

•

المحور الثالث :الدعم األفقي ،والتي سيتم خاللها تطوير منظومة الرقابة والتفتيش الداعمة ،وتطوير
البنية التحتية والخدمات االلكترونية ،إضافة إلى االتصال ورفع الوعي ،و وضع أدلة إرشادية  ،وتنمية
القدرات والتدريب المستمر
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حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمطاعم السياحية  -أيار وحزيران 2021
اقامت جمعية المطاعم السـياحية بالتنسـيق والتعاون مع وزارة السـياحة واآلثار ووزارة الصـحة والمركز الوطني
لألمن وإدارة األزمات ،حملة لتطعيم اصـــحاب المطاعم الســـياحية والعاملين والمويفين بجميع فئاتهم للوقاية
من فيروس كورونا.
حيـث قـامـت الجمعيـة بتـأمين كـافـة المســــتلزمـات واللوجســــتيـات المطلوبـة إلنجـاح حملـة التطعيم ،ايمـانـا منهـا
بضــرورة توفير هذه الخدمة لألعضــاء ليكون القطاع على اســتعداد تام الســتقبال الصــيف االمن مع مطلع تموز
 ،2021وقد لقيت الحملة اقباال كبيرا من العاملين بالقطاع الســياحي كافة على تلقي لقاح كورونا للتوجه الى
ف آمن والتخفيف من اإلجراءات المتخذة ،وفتح القطاع بشكل كامل.
صي ٍ
وقـد تلقى اللقـاح للجرعـة األولى  2500مويف وصــــاحـب عمـل  ،للفترة من  2021/5/24ولغـايـة ، 2021/5/27
وترتيب كافة اللوجستيات أيضا للجرعة الثانية لكافة متلقي الجرعة األولى للفترة .2021/6/20-14
ونظرا لعـدم مقـدرة عـدد من المويفين القـدوم الســــبـاب مختلفـة  ،فقـد خـاطبـت الجمعيـة امـانـة عمـان الكبرى
جمعية الفنادق األردنية واللتين ســـمحتا لمويفي المطاعم الســـياحية اللذين لم يتمكنوا من الحصـــول على
المطعوم خالل حملـة الجمعيـة ان يتم اعطـائهم اللقـاح ضــــد فيروس كورونـا في مراكز التطعيم التـابعـة لهمـا ،
بحيث يكون القطاع السياحي كافة مستعدا للعمل واستقبال الصيف األمن.

اطالق منصة التوظيف االلكترونية Ahlan.jobs
www.siyahajobs.jo
يواجه القطاع السـياحي تحديا كبيرا في التوييف والطلب عليه كان وما زال كبير ،وألن القطاع يعاني من نقص
في ايجاد العمالة الماهرة والمدربة  ،وبالرغم من البطالة بين الشـباب والشـابات لكن ما هو موجود في سـوق
العمل ال يغطي الحاجة الفعلية ألصــحاب العمل من العمالة المؤهلة لذلك عملت جمعية المطاعم الســياحية
على انشــاء منصــة التوييف بالتعاون مع وزارة الســياحة واالثار ومن خالل الدعم لها من قبل البنك االوروبي
العـادة االعمـار والتنميـة وبـالتعـاون مع مجلس مهـارات قطـاع الســــيـاحـة والضــــيـافـة والوكـالـة البريطـانيـة للتنميـة
الدولية.المنصــة تهدف الى التشــبيك بين أصــحاب العمل والباحثين عن عمل ومؤســســات التدريب األردنية
للعمل على الحد من البطالة ونقص العمالة الماهرة في قطاع السياحة
لذا تدعو الجمعية الجميع الى التسجيل على المنصة من خالل تعبئة النموذج المرفق
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh9T4mKIwhJf9bzvtCm2WlUENQuBBZ7JugFzEJ7bf9f5kCA/viewform
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من المستفيد من المنصة؟
أصحاب االعمال

الباحثين عن عمل

مؤسسات التدريب والجامعات

كما سـيتم خالل فترة المشـروع الذي يمتد لغاية  ٢٠٢٢تدريب اكثر من  ١٠٠صـاحب عمل وعاملين على عدة
مهارات من بينها دورة في الموارد البشرية ومهارات االتصال والتواصل والقيادة …
وســـيتمكن كل صـــاحب عمل وباحث عن عمل من الولوج الى رابط خاص يبين المســـار المهني لكل وييفة
بـاالضــــافـة الى المعـايير المهنيـة لهـا بحيـث يكونوا على درايـة تـامـة بـاهم المهـارات والمعـارف التي تتطلبهـا كـل
وييفة.
تم إطالق منصـــــة الويـائف الجـديـدة عبر اإلنترنـت المخصــــصـــــة لقطـاع الســــيـاحـة والضــــيـافـة في األردن
 www.ahlan.jobsخالل حفل اطالق مجلس مهارات قطاع السـياحة والضـيافة بحضـور كل من وزير السـياحة
واالثار ومعالي وزير العمل والجهات الداعمة ،ل
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اجتماعات أخرى ......
شركة الكهرباء
لقاء مدير شركة الكهرباء "تقسيط الفواتير المترتبة على المطاعم "

2021/1/16

اجتمعت رئيس اللجنة واألعضاء مع مدير شركة الكهرباء األردنية بتاريخ  2021/1/16نتيجة للعديد من
االستدعاءات واالتصاالت الهاتفية من اصحاب المطاعم التي اعلمونا فيها بقطع التيار الكهربائي عنهم لعدم
تمكنهم من دفع الفواتير المترتبة عليهم  ،والذي على اثره تم التوافق على جدولة ذمم وتقسيط الفواتير
المترتبة على المطاعم استنادا لكتاب موجه من الجمعية لشركة الكهرباء  ،حيث استفاد عدد كبير من المطاعم
من إجراءات التقسيط.
لقاء معالي وزيرة الطاقة "تخفيض التعريفة الكهربائية"

2022/8/2

اجتمعت رئيس اللجنة واألعضاء وبحضور معالي وزير السياحة واالثار والسيد عصام فخرالدين مع معالي وزيرة
الطاقة  ،حيث تم خالل االجتماع بحث موضوع الترعيفة الكهربائية على المطاعم السياحية وضورة تخفيضها
نظرا الرتفاعها على أصحاب المطاعم.
واكذدت معالي هالة ز واتي ان الحكومة تدرس جديا تخفيض التعريفة الكهربائية للقطاع ولكن ليس ضمن
التعريفة التي تطلبها الجمعية وهي المساواة بقطاع الفنادق كمرحلة أولى  ،ولكن وعدت معاليها بحضور معالي
وزير السياحة ببحث الموضوع بالمستقبل بعد التخفيض األول والذي سيكون اعتبارا من العام  2022وضمن
خطة الحكومة.

االجتماع مع اللجان المنبثقة عن مجلسي االعيان والنواب
االجتماع مع لجنة العمل والتنمية االجتماعية بمجلس االعيان

2021/1/19

دعيت الجمعية الى اللقاء الذي عقد مع لجنة العمل والتنمية االجتماعية بمجلس االعيان وبحضور وزيرة الصناعة
والتجارة والتموين مها العلي ،ووزير العمل ،وزير الدولة لشؤون االستثمار الدكتور معن القطامين ،ورئيس جماعة
عمان لحوارات المستقبل بالل حسن التل وكافة القطاعات االقتصادية بالمملكة ومنها القطاع السياحي حيث
تم خالل اللقاء بحث تحديات فرص العمل والواقع االقتصادي واألولوية في معالجة التداعيات التي فرضتها جائحة
كورونا ،وأبرز الخطط والبرامج المستقبلية للمحافظة على فرص العمل القائمة والحد من نسب البطالة ،التي
وصلت إلى أكثر من  23بالمئة ،إضافة إلى المحافظة على استمرارية منشآت القطاع الخاص ،الذي ُيشغل ما
ُيقارب من  60بالمئة.واكد الجميع على أهمية التركيز على استدامة القطاعات والتعافي وتعزيز النمو في
القطاعات االقتصادية المختلفة ،من خالل الفتح التدريجي ،وتحدث ممثلو القطاعات االقتصادية ومنها الجمعية
عن أبرز التحديات التي تواجه قطاعاتهم ك ٌ
ل على ح ح
دة ،وأهمية دعم األكثر تضررا منها بسبب جائحة كورونا.
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إدارة الجمعية تلتقي لجنة السياحة بمجلس النواب

2021/2/2

اجتمعت رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة الدارة الجمعية ومديرها العام مع رئيس لجنة السياحة واالثار بمجلس
النواب حيث تم خالل اللقاء الذي ضم أيضا أعضاء من الهيئة العامة من أصحاب المطاعم والكوفي تداعيات وأثر
جائحة كورونا على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية والتي تم ت ضمينها بمصفوفة مطالبات تم عرضها جميعا
على رئيس وأعضاء لجنة السياحة واالثار والتي نبينها في ادناه
الجهة

الطلب  /البيان

مؤسسة الضمان

اعتماد نسبة المساهمة في الضمان االجتماعي  )%5.75على مدى العام 2021

االجتماعي
تفعيل صندوق التعطل وتحمل الضمان االجتماعي لجزء من رواتب المويفين العاملين
بالقطاع السياحي  ،واعطاء الضمان االجتماعي لراتب  %50من راتب المويفين بالعام
2021
شركة الكهرباء
عمان

امانة
الكبرى

تطبيق التعريفة الكهربائية المطبقة على قطاع الفنادق 90فلس لكل كيلو واط)
اعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها امانة عمان من المطاعم السياحية بموجب نظام
تنظيم المطاعم والمقاهي  ...الخ رقم  31لسنة  ، 2017حيث وافق مجلس امانة عمان
على شطب رسوم المالهي والترفيه العام عن اصحاب المطاعم السياحية بواقع %50
من قيمة هذه الرسوم عن  2020و بواقع  ) %25من قيمتها عن عام 2021وترصيد
قيمة الرسوم التي تم دفعها لخصمها عند تجديد الترخيص بالعام 2021
رسوم االرتداد من امانة عمان تم رفعها لهذا العام  ، 2021بشكل كبير
اعفاء و/او تاجيل و/او تقسيط رسوم التراخيص وضريبة المسقفات تدني نسب
المبيعات بشكل كبير) لالعوام  2020و  2021كون القطاع كان مغلقا وال يوجد دخل

وزارة

السياحة

واالثار

وضع نظام يحكم عمل االراجيل ومعرفة متى سيتم اعادة العمل بها في المطاعم
والكوفي شوبات التي تعتمد بمبيعاتها عليها
فك الربط االلكتروني مع مؤسسة الضمان االجتماعي كمتطلب لتجديد رخص وزارة
السياحة واالثار للعام  2021كما كان معمول به بالعام 2020
منح المطاعم الغير مجددة تراخيصها لالعوام  2018و  2019مهلة لتصويب اوضاعها
لنهاية 2021/2/28

وزارة العمل

تخفيض رسوم العمالة الماهرة والبالغة  2500دينار
توحيد كافة رسوم تصاريح العاملين في القطاع السياحي ومنح خصم  %50على
تصاريح العمالة من وزارة العمل اسوة بالقطاع الزراعي والمخابز واالعفاء من الغرامات
المترتبة على التاخر بالتجديد لالعوام  2020و 2021

البنك المركزي

اعطاء فترة سماح جديدة للحاصلين على قروض لمدة عام على االقل وتاجيل اقساط

والبنوك التجارية

القروض المستحقة على اصحاب المنشآت السياحية دون فوائد
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اعادة النظر بشروط الحصول على القروض والتسهيالت البنكية وخاصة لمن لديهم
قروض سابقة حيث يواجه القطاع صعوبة في الحصول على تمويل نظرا للضرر الكبير
على القطاع وتصنيفه كمتعثر من قبل البنوك التجارية
الشيكات المعادة وموضوع ال KRIF
تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للقطاع السياحي
ايجاد لجنة تعنى بالقروض وتتعامل مع البنوك لتسهيل االجراءات البنكية
الضرائب

تاجيل مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات عن سنة  2019و  2020واعادة جدولتها
لمنتصف  2022مع اعفاء من الغرامات او الفوائد

وزير العدل

استصدار قرار قضائي بعدم قبول قضايا اخالء الماجور للمنشآت السياحية في يل
الجائحة
تدخل الحكومة بخصوص ايجارات المنشآت السياحية واعفاء المستأجرين من االيجار
عن فترات الحظر الشامل
تخفيض االيجارات بما يتناسب مع نسب االيرادات الحالية نتيجة انخفاض المبيعات
قانون المالكين والمستأجرين

رئيس الجمعية يلتقي لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية

2021/10/18

نتيجة لالثار الكبيرة للبالغ رقم  46لسنة  2021على القطاع التجاري ومنها المطاعم السياحية  ،حضر السيد
عصام فخرالدين رئيس الجمعية االجتماع الذي عقد بمجلس النواب وبحضور معالي وزير الصناعة والتجارة
وممثلي الغرف التجارية  ،مطالبين جميعا بان يتم إعادة النظر بأمر الدفاع رقم  ،32المتعلق بإغالق المنشأة
واستبدالها بغرامة مالية ،فضال عن إعادة النظر بمخالفة من ال يرتدي الكمامة ،وتلقي الجرعتين من اللقاح
المضاد لفيروس كورونا.
وكذلك إيجاد آلية مناسبة لألعداد المسوح لها بدخول صاالت األفراح ،باإلضافة إلى دراسة تقديم األراجيل داخل
المقاهي والـ”كوفي شوب” ،وكذلك إعادة النظر بالبالغ رقم  46في حال قامت المنشأة بتطبيق مضمونه
والتزمت به بإخالء المسؤولية عن المنشأة ومخالفة المواطن غير الملتزم.
وايضا توحيد الجهات الرقابية على المنشآت ،وتفعيل خط ساخن لتلقي المالحظات والشكاوى من المنشآت
االقتصادية حول األخطاء والمخالفات في حال وجدت من الجهات الرقابية.
وبدوره اشار الشمالي إلى أن هنالك دراسة إلعادة النظر بأمر الدفاع رقم  ،32الذي يتعلق بإغالق المنشأة
المخالفة ،مؤكدا أن أمر الدفاع ُيطبق على األردني وغير األردني.
وبين أنه سيتم أيضا مراقبة تطبيق المنشآت والمعنيين ألمر البالغ  ،46من خالل ضرورة توفير المنشآت
لمويفين على باب المنشأةُ ،بغية التأكد من مرتاديها أنهم تلقوا جرعتي المطعوم أو قاموا بإجراء فحص الـ”بي
سي آر” خالل  72ساعة،وتابع ،أنه سيتم دراسة موضوع األعداد المسموح لها بدخول صاالت األفراح بناء على
مساحة كل صالة.
وحول تقديم خدمة األراجيل داخل المقاهي والـ”كوفي شوب” والمطاعم ،قال الشمالي ،إنه سيتم خالل الفترة
القريبة وضع بروتوكول خاص ،يضمن تقديمها داخل هذه المنشآت ،شريطة أن تكون داخل غرف مغلقة ،بشكل
يضمن سالمة مرتادي تلك المنشآت.
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المؤس سة العامة للضمان االجتماعي وتمديد برنامج تعافي لعام 2022
قامت الجمعية ممثلة برئيس مجلس االدارة وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة بمتابعة موضوع االستفادة من
برنامج تعافي الذي اطلقته المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بحيث يستمر العمل بدعم القطاع لغاية نهاية
شهر حزيران  ، 2021وبناء على االجتماع مع عطوفة الدكتور مازن رحاحلة مدير عام الضمان تم اطالق برنامج
استدامة مرن  ،بحيث يتم التقدم للدعم بشكل شهري للقطاعات التي كانت تستفيد من برنامج تعافي ،
ولكن لألسف لم يستفد القطاع السياحي قاطبة من البرنامج .

البنك المركزي وتمديد فترة استحقاق القروض لعام 2022
باالشارة الى المراسالت التي تمت مع البنك المركزي خالل شهر  2021/12والمتعلقة بتأجيل األقساط
المستحقة وغير المسددة والمترتبة على المطاعم السياحية االردنية والتي تم اخذها خالل فترة الكورونا ،فقد
تمت الموافقة من قبل البنك المركزي على تأجيل االقسط المستحقة لنهاية شهر حزيران  ،2022وقامت
الجمعية بالتعميم على المطاعم لحصر االعداد وتزويد البنك المركزي بها  ،واللذين بدورهم مع الجمعية تابعوا
بشكل مباشر المشاكل التي حدثت مع بعص المطاعم وبالنهاية تم تأجيل القروض لما يزيد عن  35مطعم
سياحي

وزارة العمل
مجلس إدارة الجمعية يلتقي معالي وزير العمل

2021/12/19

استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية معالي وزير العمل السيد نايف استيتية في مقر الجمعية  ،حيث
تم خالل اللقاء بحث العديد من األمور الهامة والمتعلقة بالمطاعم السياحية وكان من أهمها المواضيع المبينه
في ادناه  ،وتم التوافق على الية عمل بخصوصها مع معاليه من خالل التنسيق مع المدراء المعنيين في الوزارة
واللذين حضروا اللقاء ومنهم مدير العمالة الوافدة .
 .1العمالة الماهرة في قطاع المطاعم السياحية وارتفاع رسوم التصاريح الخاصة بها بشكل كبير منذ نهاية
العام  2019والتي تصل الى  2400دينار
 .2اعتماد نسب للعمالة الوافدة مقابل العمالة المحلية والتي تشمل كافة الفئات والتصنيفات وفقا لما
كان معمول به بالسابق ضمن مذكرة التفاهم التي كانت موقعة بين الجمعية ووزارة العمل
 .3استقدام العمالة الوافدة لعدد من المهن والتي تم تقسيمها ،لغايات فتح المجال الستخدام واالستقدام
للعمالة فيها
✓ المهن المغلقة يعمل بها االردنيين فقط ،
✓ مهن يعمل بها االردني ولكن يوجد نقص حاد بها ،
✓ مهن يعمل بها غير االردني فقط لعدم توفره"
 .4العمالة بالنسبة لفئة النوادي الليلية والبارات والديسكوهات:
✓ تصريح العمل للعاملين بهذه الفئات ال يقبل التغيير الية مهنة أخرى
✓ ارتفاع رسوم تصاريح العمالة لهذه الفئات حيث تصل الى  1120دينار اردني
✓ فتح باب االستقدام واالستخدام للعمالة الوافدة مضيفات)
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✓ عند منح التصاريح التمييز بين المطعم فئة مطعم والمطعم من الفئات أعاله كونه ال يحق لهذه
الفئات استخدام المضيفات في منشآتهم
✓ اعفاء من المخالفات المترتبة عليهم بسبب جائحة كورونا والظروف االقتصادية السيئة التي لحقت
بها
✓ عدم اعتراف وزارة العمل بالتصاريح الصادرة عن وزارة الثقافة ونقابة الفنانين للمطربين والعازفين
العاملين لديها منعا للالزدواجية في الرسوم ما بين النقابة والوزارة

.5

ايجاد الية يتم من خاللها منح صاحب العمل الذي يملك شركة ذات سجل تجاري واحد و مالكة الكثر
من منشأة حرية تنقل العامل الوافد بين فروع الشركة دون مساءلة  /مخالف

2021/12/19

برنامج التشغيل الوطني

شاركت الجمعية بعدد من اللقاءات واالجتماعات الخاصة بالبرنامج الوطني للتشغيل ومنها اللقاء الذي عقد مع
معالي وزير العمل بتاريخ  2021/9/28والذي تم فيه بحث التحديات التي واجهت البرامج السابقة والدروس
المستفادة منها للخروج ببرنامج تشغيل جديد يضمن تشغيل األردنيين ضمن اليات تحمي حقوق ومصالح كل
من العامل وصاحب العمل
البرنامج سيتم اطالقه مع بداية العام  ، 2022ويتم تغطية ما قيمته  160دينار موزعة ما بين نصف الراتب
األساسي  130دينار و  10دنانير بدل مساهمة بالضمان  10 ،بدل مواصالت لكل باحث عن عمل في القطاعات
المختلفة ومنها القطاع السياحي.
وقد تقدمت الجمعيات السياحية ضمن ورقة عمل موحدة مع الجمعيات السياحية األخرى بمقترح الهم الويائف
التي القطاع بحاجة لها مع االعداد  ،واالحتياج من التدريب.
2021/12/23

مجالس المهارات القطاعية

شاركت الجمعية ممثلة بالمدير العام في الورشة الحوارية التي عقدها وزير العمل نايف استيتية مع أعضاء
مجالس المهارات القطاعية المشكلة غالبية أعضائها من القطاع الخاص تحت مظلة هيئة تنمية وتطوير المهارات
المهنية والتقنية.
وقد جاءت هذه الورشة للتاكيد على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات سوق
العمل واحتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة وبناء عليه يتم تحديـد المهـارات واالحتياجات التدريبية المهنية
ذات األولوية بناء على متطلبات سوق العمل ،كما تنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات الالزمة لكل
مهنة.
وقد أكد أن الوزارة كمنظم لسوق العمل تعمل على رفع سوية القطاع المهني والتقني ،من خالل العمل على
اشراك وادماج القطاع الخاص في تنفيذ وتعميم العمل والخطط المهنية وأن يكون دور للقطاع الخاص تشاركي
وتنفيذي فيما يتعلق بالتدريب المهني ،خاصة لوجود فرص كبيرة للشباب األردني لالنخراط في سوق العمل
المهني ،وذلك لخريجي الجامعات ومن هم دون التعليم الجامعي .
ولفت استيتية إلى أن الوزارة كمنظم أيضا لسوق العمل تحرص أن تكون على تواصل دائم مع القطاع
الخاص لتحديد المهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات لتدريب أيادي أردنية على هذه المهارات لتلبي
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احتياجات سوق العمل ،وهذا يتطلب عدم حصر مهمة التدريب المهني بالتدريب على مهن محددة وإنما سيكون
في التدريب على مختلف المهن .
من ناحيته قال رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم إن ما يميز مجالس المهارات أن
من يقودها القطاع الخاص وهم األعلم باحتياجات سوق العمل كون القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي.
وبين القاسم أن هذه المجالس ومنها مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة تعمل على تحديث بيانات المهن
المطلوبة في سوق العمل ووضع معايير مهنية لكافة المهن في كل قطاع ،والتنسيق مع كافة مزودي التدريب
المهني والتقني وعكس هذه المعايير على المناهج التدريبية المقدمة من مزودي التدريب لتوفير أيدي عاملة
أردنية ماهرة ومدربة على المهن والمهارات التي يطلبها السوق وبالتالي الحصول على فرصة عمل مباشرة.

لقاء مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء

2021/12/13

التقى رئيس مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية األردنية عصام فخرالدين يرافقه عدد من أعضاء مجلس
اإلدارة والجهاز اإلداري مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء الدكتور نزار مهيدات والدواء ومدير الغذاء السيد
امجد الرشايدة  ،حيث تم خالل اللقاء بحث العديد من األمور ا لتي تهم عمل المطاعم السياحية ومن أهمها
موضوع التفتيش  ،وهنا بين السيد عصام فخرالدين ان تعدد الجهات الرقابية واختالف اآلراء حول موضوع واحد
فيما بين الجهات التي تقوم بالتفتيش يربك أصحاب العمل نتيجة لتداخل االختصاصات  ،وردا على موضوع
التفتيش بين الدكتور نزار مهيدات بان قانون الغذاء في المادة  3منه نصت على ان المؤسسة العامة للغذاء
والدواء هي الجهة الحصرية وصاحبة االختصاص بالرقابة على الغذاء ،ولكن أوامر الدفاع في يل الجائحة منحت
كافة الجهات الصالحية بالرقابة والتفتيش على كافة المنشآت السياحية  ،وتم تقديم اقتراح من قبل الجمعية
تمت الموافقة عليه من قبل الدكتور نزار بان يتم اعداد قائمة تفقد واحدة و /نموذج يكون ترجمة لقانون الرقابة
والتفتيش لى األنشطة االقتصادية بحيث تضمن هذه القائمة وعند زارة المفتشين عدم تداخل االختصاصات.
ولتطبيق هذا القرار ستقوم المؤسسة بعقد اجتما ع مع معالي وزير الصناعة والتجارة وبحضور رئيس الجمعية
لتقديم المقترح والبدء بالعمل على وضع نموذج موحد  ،وكذلك اعادةالنظر بأسلوب الرقابة وتاهيل المفتيشين
 ،علما بان المؤسسة تسعى الن يكون التفتيش الكترونيا وهي االن بمرحلة االعداد لهذا التوجه.
كما بين الدكتور بان المؤسسة تعمل حاليا على وضع معايير خاصة بالمخالفات تبدأ بالتنبيه ثمة اإلنذار وبعدها
اإليقاف وصوال لالغالق وضمن اليات وتدرج محدد.
وفي استفسار من السيد رئيس الجمعية واألعضاء حول موضوع المخالفات للمؤسسة  /المطعم ومن يتحمل
المسؤولية  ،كون صاحب المطعم  /المستثمر لن يكون متواجدا  7/ 24في المطعم  ،وان المدير  /المويف /
مدير اإلنتاج  /الشيف يجب ان يتحمل جزء من المسؤولية وفقا لنص المادة /17أ من قانون الغذاء وال يجب ان
يتم محاسبة صاحب المطعم .أجاب الدكتور نزار مهيدات بانه ووفقا للقانون يتم التعامل مع المنشأة وفقا للسجل
التجاري  ،وأوصى بان يتم مخاطبة الجمعية للتعميم على األعضاء لغايات تحديد الشخص المسؤول وفقا للقانون
ويتم تحميله المسؤولية في حالة المخالفات.
وفيما يتعلق ب المطاعم التي تتداول بالغذاء بشكل يومي "إجراءات السالمة والمتطلبات" مثل الدجاج وتجهيز
الصوصات أو ضح السيد وضاح الداوودي بان هنالك اختالف باالراء ما بين الجهات الرقابية مطالبا بان يتم اعداد
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قائمة تبين المواد الغذائية التي يمكن حفظها بالثالجة وتاريخ صالحيتها  ،وهنا اوعز الدكتور نزار مهيدات بان يتم
وضع هذه القائمة وبالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية.
تم التطرق أيضا الى موضوع التراخيص المفروضة على بعض الصناعات الغذائية مثل الشاورما والسوشي
والتجميد السريع  ،وبعد طرح عدد من األمثلة فسوف يتم إعادة النظر في التعليمان كون بعضها ال يمكن ان
يطبق على القطاع .
وفي إشارة لموضوع العينات التي يتم اخذها للفحوصات من المواد الغذائية المستوردة "فيما يتعلق بالنسبة
وطريقة اخذ العينات" وسعر العينات عند الفحوصات  ،أوضحت عضو مجلس اإلدارة السيدة رنا خوري  ،بان هذا
الموضوع يشكل عبئا على أصحاب المطاعم اللذين يقومون باستيراد المواد األولية ومدخالت اإلنتاج كون كلفها
عالية جدا  ،وهنا بين الدكتور بان يتم إعادة النظر بكمية العينات التي يتم فحصها بحيث تكون عينتين وحجز
المواد المتبقية لمدة أسبوعين لحين استالمها من صاحب العينة
اما ما يتعلق بموضوع العمل من المنازل الغر مرخص والذي ال يوجد عليه أي نوع من أنواع الرقابة الصحية و
اصبح منافسا ألصحاب المطاعم اللذين لديهم مصاريف تشغيلية عالية من تراخيص وتصاريح وايجارات وضمان
وضرائب وما الى ذلك  ،فيجب العمل على زيارتها واتخاذ االجراء الالزم بحقها.
وانتهى االجتماع بالتأكيد على أهمية التوعية والتدريب والتشاركية المستمرة فيما بين الجمعية والمؤسسة
ال عامة للغذاء والدواء وعقد ورشات توعوية للمطاعم حول كافة التعليمات الخاصة باجراءات صحة وسالمة الغذاء
و التداول به
االجتماع مع سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة األردنية الهاشمية
باإلشارة الى مذكرة عدد  2021/475تاريخ  ، 2021/11/3من السفارة التونسية فقد تم االجتماع مع سعادة
السفير واتلمعنيين في السفارة مع رئيس مجلس اإلدارة  ،وتم االتفاق على تأطير افق التعاون فيما بين جمعية
المطاعم السياحية األردنية والسلطات التونسية المعنية بعمل قطاع المطاعم السياحية ونقل خبراتها في
مجال التصنيف والرقابة والتفتيش  ،وتطوير القوى العاملة والتشريعات المنوطة بعملها.
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أمور أخرى ...
استبدال القوائم الورقية باخرى الكترونية  -شباط 2021
باإلشارة الى كتاب معالي وزير السياحة واالثار رقم  664/14/30تاريخ  2021/2/7المعطوف على كتاب معالي
وزير االقتصاد الرقمي والريادة رقم  368/1/32تاريخ  2021/1/26فيما يتعلق باستبدال قوائم الطعام الورقية
بقوائم الكترونية من خالل التواصل  ،قامت الجمعية بتوقيع اتفاقية مع شركة الجودة لحلول األعمال )QBS
والتي تعهدت بتقديم خدمة قوائم الطعام  )Foodleللمطاعم الراغبة باستخدام المنصة مجانا مدى الحياة.
والتي تم تعميمها على المطاعم لالستفادة من هذه الخدمة المقدمة.
حساب الخير
ا شارة الى االجتماعات التي عقدت ما بين لجنة السياحة في غرفة تجارة األردن ووزارة السياحة واالثار ةما
تمخض عن هذه اللقاءات بدعم العاملين  /العامالت بالقطاع السياحي من األردنيين وأبناء غزة غير المنتفعين
من مظلة الضمان االجتماعي او صندوق الزكاة او أي جهة أخرى لالستفادة من دعم حساب الخير.
فقد تم التعميم على المطاعم السياحية وتزويد الجمعية بأسماء المويفين اللذين تلقو الدعم بناء على
الكشوفات المرسلة من قبل المطاعم.
شركات السالمة العامة
كنتيجة للتواصل ما بين الجمعية ووزارة السياحة واالثار فيما يتعلق باجراءات السالمة المتعلقة بمديرية االمن
العام  /الدفاع المدني  ،كمتطلبات يجب توفيرها بالمطاعم السياحية  ،فقد تم االتفاق على ان تتعامل المنشآت
السياحية مع مؤسسات وشركات السالمة العامة المعتمدة لدى مديرية االمن العام  /الدفاع المدني فقط
وذلك لصيانة وتعبئة الطفايات اليدوية وتركيب أنظمة اإلنذار واالطفاء  ،وقم تم التواصل مع الدفاع المدني وتزويد
الجمعية بقائمة بأسماء الشركات المعتمدة وتعميمها على المطاعم لالستفادة وااللتزام .
تعزيز دور المرأة بالعمل في القطاع السياحي
باإلشارة الى كتاب معالي وزير السياحة واالثار رقم  )7038/8/17تاريخ  ، 2021/11/11فقد تم تزويد الوزارة
باهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في القطاع السياحي وبعض المقترحات والتوصيات لضمان شمولية
عمل المرأة وتسمية المدير العام االنسة اليانا جعنيني لحضور االجتماعات المتعلقة بالموضوع.
وكان من اهم التوصيات والمقترحات التي يمكن العمل عليها لزيادة مساهمة عمل المرأة في القطاع السياحي
هي التالية:
أ.

عمل مبادرات توعوية يتم من خاللها إشراك قادة المجتمع والهيئات والمؤسسات المختلفة من
القطاعين العام والخاص ذات العالقة بعمل القطاع في تغيير التصور الخاص بمشاركة المرأة في قطاع
السياحة بكافة فئاته إزالة العقبات العملية التي تحول دون مشاركة المرأة في مكان العمل  ،واستبعاد
"األدوار النسائية "التقليدية في المنشأة السياحية – وهي مبادرة مهمة لتمكين التقدم إلى المناصب
المختلفة و القيادية في القطاع وبيان عدم تعارضها مع العادات والتقاليد).
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ب .توفير وتطوير التدريب على مهارات الضيافة مع التركيز على تنمية المواهب وتشجيع اشراك المرأة
بالعمل بالقطاع السياحي
ج .السياسات المالئمة لألسرة والمبادرات الداخلية من قبل أصحاب العمل -المرونة -لكي تبقى المرأة
في عملها وتشجيعها على العودة إلى العمل بعد الوالدة ، ،والمرونة في ساعات العمل وبيئة العمل
المناسبة،لذا يتعين على أصحاب العمل النظر في توفير وسيلة نقل مناسبة بعد ساعات العمل،
والتوقيت المرن ،واستحقاقات األمومة .
د .فتح باب الحوار مع المرأة والمسؤولين عن قطاع السياحة من أجل األخذ في االعتبار أنه يجب التوفيق
ما بين احتياجاتهم والمسؤوليات المختلفة للعمل .ويمكن أن تشمل الخيارات ما يلي  :منح إجازات
اكثر  ،ومرونة التوقيت والعمل من المنزل اذا امكن لبعض الويائف ،والبت في توفير رعاية الطفل على
نحو أكثر مالءمة حضانات في مكان العمل – الفنادق الكبيرة) لتمكين المرأة من البقاء ضمن القوة
العاملة
ه .أنشطة مشاركة متنوعة ،ومنتديات تركز على المرأة ،وبمشاركة قصص نجاح الناث عامالت في القطاع
و .تفعيل دور االعالم بكافة قنواته لتعزيز وإبراز دور المراة العاملة في القطاع السياحي
ز .نشر الوعي السياحي في المناطق خارج العاصمة عمان لدمج المرأة بالعمل بالقطاع السياحي
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معارض وورش عمل
الملتقى الدولي للضيافة والصناعات الغذائية "الهوريكا"

2021/12/9-7

اعتادت الجمعية سنويا المشـاركة في فعاليات الهوريكا حيث يكون للجمعية دور فاعل فـي عملية دعم
المنظمين وبالتعـاون مع اصحاب المطاعم اللذين نقدم لهم الشكر الجزيـل على تعاونهم معنا بدعم مثل هذه
الفعاليات من خـالل:
•

توفير وجبات مجانية من عدة مطاعم على مدى ثالثة ايام وبعدد  120وجبـــة لكـل يوم القيصر الصغير

•

وشركة المشاريع السياحية والمطاعم العالميه امريكانا وماكـدونالدز).

•

وكذلك استضافة المنظمين والضيــــوف على عشاء وبعدد يصل الى  25شخـــص في كـل من مطعم

•

روميــــرو ومطعم شركة الريف اللبنانــي ام خليل) والمحيط.

•

حجز باص مجاني مع هيئة تنشيط السياحة وعلى مدى اسبوع لفعاليـات المعرض لنقل الضيوف من
والــــى المعرض.

في نهاية المعرض قدمت الشركة المنظمـة درع تكريمي للجمعية على جهودها المستمـرة في دعم
المعرض
المشاركة في وضع االطار العام للتدريب في مكان العمل

اذار  -نيسان 2021/

شاركت المدير العام للجمعية في ا الجتماعات والحلقات النقاشية التي عقدت من قبل مشروع Enable
البلجيكي والذي يعنى بوضع االطار العام للتدريب في مكان العمل وبمشاركة من كافة الجهات من القطاع
الخاص وبمشاركة من مجالس المهارات القطاعية .حيث تم اعداد النظام وبيان دور كل جهة في عملية التدريب
والتشغي ل بمكان العمل  ،والمواصفات المطلوبة ونماذج وعقود العمل وغيرها من األمور  ،وتم رفعه الى الجهات
المعنية لالعتمادية.
ورشة تعريفية عن الدليل االرشادي للمنشآت الغذائية بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء
والدواء – 2021/4/19
عقدت الجمعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورشة تعريفية "بالدليل االرشادي للمنشآت
الغذائية وخدمات تقديم األغذية حول كيفية وتنفيذ خطة إدارة االزمات الخاصة بفايروس كورونا المستجد" وعبر
تقنية زووم حيث شارك بها اكثر من  10منشآت سياحية.
دورة تدريبية عن إدارة المواقع السياحية واستدامتها

2022/2/2+1

شاركت المدير العام للجمعية مع العديد من العاملين بالجمعيات السياحية ومدراء السياحة في الدورة التدريبية
التي عقدتها الوكالة األلمانية للتنمية الدولية عبر تقنية زووم عن إدارة المواقع السياحية واستدامتها.
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ورشة عمل حول البروتوكوالت الخاصة بالمنشآت السياحية

2021/3/4

شاركت الجمعية وعدد من المطاعم السياحية في الورشة التي عقدتها وزارة السياحة واالثار مع منظمة
السياحة العالمية وبدعم من البنك األوروبي العادة االعمار والتنمية حول البروتوكوالت المعتمدة والخاصة
بالمنشآت السياحية وعبر تقنية زووم
ورشة تعريفية حول  -إعادة التدوير في المطاعم السياحية

2021/8/23

قامت جمعية المطاعم السياحية األردنية وبالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع إعادة التدوير في األردن الممول
من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  ،بعقد جلسة تعريفية بعنوان "مبادئ وفوائد إعادة التدوير في القطاعات
التجارية المطاعم السياحية) ومناقشة القانون االطاري الدارة النفايات وا ثره على تطوير عمليات إدارة نفايات
القطاعات التجارية ومنها قطاع المطاعم السياحية عند اخراجها نفايات صلبة بكميات كبيرة" ،وفقا للدراسات
المعدة من قبل برنامج إعادة التدوير بهذا الخصوص.وقد حضر الورشة عدد كبير من المطاعم الي تعتبر من
المنتجين األكبر للنفايات.
د راسة االثار البيئية االستراتيجية الستراتيجية قطاع السياحة الجديدة في األردن 2025- 2021
2021/12/22
شاركت مدير عام الجمعية في فعاليات الورشة التدريبية بعنوات “دراسة االثار البيئية االستراتيجية الستراتيجية
قطاع السياحة التي عقدت في فندق الالندمارك بتنظيم من وزارة السياحة واالثار بالتعاون مع برنامج االمم
المتحدة االنمائيUNDP .
وقد تم اعداد الدراسة بمشاركة جميع الشركاء المعنيين من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع
المدني وهي ت عكس إهتمام وزارة السياحة واآلثار بأن تكون االستراتيجية الوطنية للسياحة مستدامة وتأخذ
بعين االعتبار األبعاد واآلثار البيئية وهي تأتي على محورين :األول إعداد دراسة التقييم البيئي اإلستراتيجي،
والثاني إستثمار هذا النشاط لتنفيذ برنامجا تدريبيا خاصا لعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية ومديريات
السياحة في المحافظات على مفهوم تقييم األثر البيئي االستراتيجي ،ليكون لهم دورا في تنفيذ توصيات
ومخرجات هذه الدراسة.
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اعمال التصنيف
تعليمات المفتشين واالعتراض بموجب قانون التفتيش
شارك المدير  /المستشار الفني للجمعية في اجتماعات اللجنة الفنية التي شكلت بموجب كتاب معالي وزير
السياحه و االثار رقم  7385/1/14تاريخ  ، 2021/11/23حيث تولت اللجنة اعداد تعليمات لمفتشين وزارة
السياحه بموجب قانون التفتيش على االنشطه االقتصادية و كذلك تعليمات االعتراض على قرارات و اجراءات
التفتيش من قبل وزارة السياحه ،حيث كانت نتائج االجتماعات كالتالي:
اوال :تم وضع تعليمات وشروط "للمفتشين على المنشأت" من تقسيمهم على مفتش رئيس ،مفتش ،مفتش
مساعد و كل منهم اختصاص حسب المؤهالت العلمية و الخبرات العملية و المهام التي يقوم بها و
مواصفات المفتش من مهارات االتصال و سنوات الخبره و السلوكيات في التعامل مع المنشأت و الدورات
التدريبيه لكل مفتش و تأهيله و كيفية التنسيق مع الجهات االخرى.
ثانيا :تم وضع "تعليمات االعتراض على قرارات و اجراءات التفتيش" بحيث يحق لكل منشأه سياحية ان تتقدم
باعتراض على اية اجراء او مخالفه للنظر فيه من قبل لجنة اعتراض و نحن اعضاء فيه حسب حسب
التعليمات و البث في االعتراض لتحقيق العداله و االنصاف.
وتم عرض المسودات المقترحه على مجلس الوزراء حسب األصول تمهيدا القرارها
زيارات التصنيف وكشف الموقع  /م .محمد المنها :
شارك المستشار الفني  /المدير الفني للجمعية في تصنيف المطاعم السياحية في كافة محافظات المملكة
حيث وصل عددها الى  )137موقع ومنشأة سياحية خالل العام  2021انتسب منها  108مطعم الى الجمعية
واكملوا إجراءات الترخيص في وزارة السياحة واالثار لذات العام .2021
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المشاركة باللجان ....
رئيس مجلس االدارة
• المجلس الوطني للسياحة
• مجلس امانة عمان
• اللجنة اللوائية واللجنة المحلية  /امانة عمان الكبرى
• لجنة االنظمة المنبثقة عن المجلس الوطني للسياحة
• مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة
• مجلس أمناء السياحة الصحية
المدير العام
• مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة
• اللجنة السياحية المنبثقة عن غرفة تجارة االردن
• لجنة الحوافز وتشجيع االستثمار
• لجنة تطوير منظومة اإلحصاء السياحي
• منظومة اصالح التراخيص في القطاع السياحي
• اللجنة القطاعية التونسية – األردنية المشتركة في المجال السياحي
المدير الفني
• لجنة السياحة
• لجنة المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس
• لجنة التصنيف
• اللجنة الوطنية لسياحة المغامرة
• لجنة الشكاوى
• لجنة الحوافز وتشجيع االستثمار
• منظومة اصالح التراخيص في القطاع السياحي
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تعاميم
التاريخ

البيان

1

2021/1/27

االلتزام بتدابير و اشتراطات السالمة للتعامل مع فيروس كوفيد  19وخاصة

2

2021/1/28

3

2021/2/10

4

2021/2/4

5

2021/2/11

6

2021/2/17

7

2021/2/21

8

2021/2/25

امر الدفاع رقم  26لسنة 2021

9

2021/3/1

التأكيد االلتزام بارتداء الكمامات والحفاي على التباعد الجسدي وتركيب الكاميرات

10

2021/3/10

الية العمل بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج الشريفين

11

2021/3/11

البالغ رقم  27لسنة 2021باغالق عدد من المنشات وتوقف المطاعم عن تقديم

12

2021/3/18

الموافقة على تمديد خدمة توصيل الطلبات لغاية الساعة  12:00منتصف الليل

13

2021/4/12

الية العمل خالل شهر رمضان الفضيل

14

2021/4/13

ضرورة التسجيل على منصة  vaccine.joلتلقي اللقاح

15

14/4/2021

البالغ رقم  30لسنة 2021

16

2021/4/21

تمديد الترخيص لغاية 2021/5/31

17

2021/5/16

للمطاعم /االستمرار بتقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل لغاية الساعه 3:00

18

2021/5/19

البالغين رقم  35لسنة  2021والبالغ رقم  36لسنة 2021

19

29/5/2021

اليات إعادة فتح القطاعات واإلجراءات والبروتوكوالت المطلوب التقيد بها

20

2021/5/30

تمديد الترخيص لغاية 2021/6/10

21

2022/6/1

للمطاعم بخصوص تحديد اهم المهن في القطاع السياحي ومنها المطاعم

المتعلقة بتوفير كاميرات مراقبة
كتاب موجه للمؤسسة العامه للغذاء و الدواء لعمل ورشات توعوية للمطاعم
خالل جائحة كورونا
للمطاعم  /االسراع لتجديد الترخيص للمنشأت الغير مرخصه لالعوام -2018
2020-2019
تزويد اإلدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بشكل مفصل بأسماء المويفين
العاملين لدى المطاعم السياحية بشكل دوري لغايات التدقيق االمني
مخاطبة وزارة السياحة لمساعدة النوادي الليله و البارات و الديسكوهات بتجديد
الترخيص و مساعدتهم مع الضمان االجتماعي
االلتزام ببروتوكول االجراءات و تدابير السالمة و الوقاية الصحية للمطاعم
السياحيةوالمشاركة ببرنامج توكيد مع وزارة العمل
التقيد بعدم إقامة حفالت وتجمعات داخل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية
والمرافق التابعة لها

الخدمة الساعة  6مساء داخل الصاالت

فجرا.

السياحية والتي يجب العمل على تطوير معاييرها بما يتناسب ومتطلبات سوق
34

العمل بما ينعكس بالنهاية على تطوير البرامج التدريبية والمناهج التعليمية التي
تدرس في المؤسسات التعليمية المختلفة.
 مجلس المهاراتتعليمات أماكن تقديم االرجيلة ومنع التدخين بانواعه واشكاله داخل الماكن

22

2021/6/8

23

2021/6/16

24

2021/7/11

25

2021/7/25

26

2021/7/27

27

2021/7/27

28

2021/8/5

بروتوكول الية عمل النوادي الليية والبارات والديسكو العادة الفتح 2021/9/1

29

2021/8/8

كتاب موجه لوزارة السياحه /المطاعم يشكون من الزيارات المنفرده التي تقوم

30

2021/8/9

الية العمل بمناسبة ذكرى راس السنة الهجرية

31

2021/8/16

للمطاعم /دعوه لحضور جلسه تعريفيه حول اعادة التدوير في المطاعم

32

2021/8/17

للمطاعم  /عدم اقامة مهرجانات و معارض لغاية االول من شهر ايلول

33

2021/8/18

مخاطبة وزارة السياحة العادة النظر بالقرار الذي يجدد فيه عدد االشخاص على

34

2021/8/22

طلب معلومات عن الية خدمة اصطفاف السيارات

35

2021/8/31

العرض التحفيزي في منطة البحر الميت التنموية والذي اطلق بما يتماشى مع

36

2021/9/1

37

2021/9/5

38

2021/9/26

العامة
حظر جميع اشكال الدعاية و الرعاية و االعالن و الترويج لمنتجات التبغ وخاصة
االرجيلة
االلتزام بعدد األشخاص على الطاولة والتباعد وارتداء الكمامات وإقامة الحفالت
ضمن البروتوكوالت.
طلب معلومات مستعجلة لهيئة االستثمار حول التحديات التي تواجه الشركات
والمشاريع التي تسبب بانتقالها الى دول أخرى
مخاطبة وزيرة الطاقه و الثروه المعدنية من اجل طلب عقد اجتماع مستعجل
حول موضوع ارتفاع الكلف التشغيلية و باالخص ارتفاع التعرفه الكهربائية التي
ارتفعت على قطاع المطاعم.
مخاطبة وزير الصحه من اجل طلب استيضاح بخصوص تعليمات تقديم خدمة
االراجيل بالمطاعم.

بها الجهات الرقابية.

السياحية.

الطاوله ب  6اشخاص ليصبح  12شخص

متطلعات ورغبات المستثمرين واالستفادة من الحزم والتسهيالت االستثمارية
الجديدة
تعليمات إعادة الفتح اعتبارا من  – 2021/9/1المرحلة الثالثة من خطة الصيف
االمن مع التأكيد على ضرورة االلتزام ببروتوكوالت العمل الصادرة عن الجهات
الرسمية
ضرورة االلتزام بتعليمات تقديم االرجيلة ومنع التدخين بانواعه داخل األماكن
المغلقة رقم  1لعام 2021
البروتوكوالت المعدلة والخاصة بالكورونا وتشمل :
35

 .1بروتوكول رقم  )20إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى
فيروس كورونا في انتخابات النقابات والجمعيات واالتحادات
 .2بروتوكول رقم  )19إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى
فيروس كورونا في المسارح
 .3بروتوكول رقم  )18إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى
فيروس كورونا في منشآت إقامة وتنظيم المهرجانات والمؤتمرات
والمعارض
 .4بروتوكول رقم  )16إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى
فيروس كورونا في صاالت االفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفالت وقاعات
الحفالت داخل المنشآت الفندقية
 .5بروتوكول رقم  )1إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى
فيروس كورونا في المراكز الرياضية واالكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة
البدنية
 .6إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في
النوادي الليلية والبارات وصاالت الديسكو.
39

2021/8/28

العروض التحفيزية الجديدة لالستثمار بمنطقة البحر الميت النموية

40

2021/8/31

االلتزام بالبروتوكوالت

41

2021/9/23

البروتوكوالت المعدلة والخاصة باجراءات العمل والتدخين وإقامة الحفالت في

42

 2022/10/14بالغ رقم  46لسنة 2021

المنشأت السياحية

43

2021/10/17

الية العمل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

44

2021/11/8

للمطاعم لغايات استكمال تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بحصر المنشآت

45

2021/12/1

امر الدفاع رقم  35لسنة 2021

46

2021/12/15

"الزامية اجراء فحص  PCRقبل  )48ساعة لجميع المشاركين والحضور في

47

2021/12/19

"منح خصومات للسياحة التعليمية"

48

2022/12/23

" تجديد الترخيص للعام "2022

السياحية من مطاعم وفنادق سواء المهيئة و /او غير المهيأة وتنفيذ البرامج
التدريبية للعاملين في تلك المنشآت بكل ما يتعلق بالسياحة الدامجة"األشخاص
ذوي اإلعاقة".

الحفالت والتجمعات باإلضافة الى شرط حصولهم على جرعتي المطعوم وان ال
يكون قد مضى اكثر من ستة شهور على الجرعة الثانية"

36

توزيع المطاعم األعضاء بالجمعية بدون العقبة حسب المواقع والفئات
والتصنيفات لغاية 2021-12-31
الفئة

الموقع
عمان

داخلي

خارجي

20

6

26

2

2

البحر الميت

المجموع

ناعور
مدن تسلية

0

الزرقاء

1

1

0

جرش
السلط
1

اربد
مادبا

21
الفئة
متنزه سياحي

الفئة

الموقع

1

1

2

3

1
13

المجموع

متنزه

عمان

1

1

مادبا

1

1

2

2

 5نجوم

 4نجوم

 3نجوم

 2نجمة

 1نجمة

الموقع

1

30

146

176

46

االزرق

1

1

البتراء

2

2

5

3

عمان

البحرالميت

1

المفرق
مطاعم
سياحية

0

0

1
34

الزرقاء

1
2

1

السلط

1

1

2

الفحيص

1

11

جرش
مادبا

1

اربد
وادي رم
عجلون
3

34

37

399
2

1

5
9

1

2

4

7
4

9

1

22

1

1

2

7

2

2

12

7

10

5

22

10

4

3

18
0
3

الكرك
1

المجموع

1

2

193

213

64

507

الفئة

الموقع

 5نجوم

 4نجوم

عمان

 3نجوم

 2نجمة

 1نجمة

3

55

112

170

2

10

12

اربد
وجبات سريعه

الفئة

البحر الميت

0

الزرقاء

2

6

8

السلط

1

3

4

مادبا

1

1

0

0

3

61

131

 5نجوم

 4نجوم

 3نجوم

 2نجمة

 1نجمة

8

111

129

الزرقاء

11

7

18

اربد

4

7

11

البحر الميت

1

عجلون

1

الموقع
عمان

الكوفي شوبات

المجموع

195
المجموع
248

1
3

المفرق

4
0

مادبا

2

الكرك

2
1

1

1

2

جرش

1

1

السلط

3

3

1

المفرق

0

0

8

131

152

 5نجوم

 4نجوم

 3نجوم

 2نجمة

 1نجمة

0

5

6

9

20

4

9

9

22

4

1

6

19

19

الفئة

الموقع

بارات

عمان

0

مالهي ليلية

عمان

0

0

ديسكو

عمان

0

0

1

0

0

10

38

291
المجموع

48

التوزيع حسب المناطق
النسبة

 5نجوم

 4نجوم

 3نجوم

 2نجمة

 1نجمة

الموقع

1

30

167

361

333

 0%االزرق

1

1

 0%البتراء

 83%عمان

المجموع
892
2

2

2

1

5

5

4

2

12

1

1

2

2

13

16

32

 1%السلط

1

1

3

4

9

 2%الفحيص

1

11

9

1

22

1

2

3

7

2

3

13

7

13

6

26

 1%البحرالميت

1

 0%المفرق
 3%الزرقاء

1

 0%الكرك
1

 1%جرش
 2%مادبا

0

 0%وادي رم
 4%اربد

1

10

10

23

44

 1%عجلون

1

3

3

5

12

35

216

423

397

0

3

39

1074

القوائم المالية
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

40

فهرس

صفحة

تقرير مدقق الحسابات المستقل

-

قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2021

1

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

2

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

3

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

41

4
19-5

جمعية أصحاب المطاعم السياحية األردنية
جمعية أردنية مسجلة
عمّان – المملكة األردنية الهاشمية
تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

105181405
تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة جمعية أصحاب المطاعم السياحية األردنية المحترمين
جمعية أردنية مسجلة
عمّان – المملكة األردنية الهاشمية
الرأي
لقد دققنا القوائم المالية لجمعية أصحاب المطاعم السياحية األردنية جمعية أردنية مسجلة) ،والمكونة من
قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول  ، 2021وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية
وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية وملخصا للسياسات
المحاسبية الهامة.
برأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجمعية كما في 31
كانون األول  ،2021وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة الحقا في تقريرنا
ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية.
نحن مستقلون عن الجمعية وفقا لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد
السلو ك األخالقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية ،باإلضافة
إللتزامنا بالمسؤوليات األخالقية األخرى ،وفقا لهذه المتطلبات.
في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا.
أمر آخر
إن األرصدة االفتتاحية مدققة من قبل محاسب قانوني آخر والذي أصدر تقرير غير معدل بتاريخ  29حزيران .2021
مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،
وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب
اإلحتيال أو الخطأ.
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عند إعداد القوائم المالية ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على اإلستمرارية واإلفصاح ،عندما
ينطبق ذلك عن أمور تتعلق باإلستمرارية وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة ،ما لم توجد نية لدى
اإلدارة بتصفية الجمعية أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.
األشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للجمعية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية،
ل
سواء كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها .التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍ
من التأكيد ،ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي قمنا به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائما
أي خطأ جوهري إن وجد ،إن التحريفات يمكن أن تنشأ عن اإلحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل
فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات اإلقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذه
القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق
مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق ،باإلضافة إلى:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ ،وكذلك
تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق مالئمة تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
لتوفر أساسا لرأينا .إن خطر عدم إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ،
كما أن اإلحتي ال قد يشتمل على التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،التحريفات ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة
الداخلية.
• الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مالئمة في
يل الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية.
• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات
ذات العالقة المعحدة من قبل اإلدارة.
• اإلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ،وإستنادا إلى أدلة التدقيق
التي تم ال حصول عليها ،فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو يروف يمكن أن تثير
شكوكا جوهرية حول قدرة الجمعية على اإلستمرارية كمنشأة مستمرة .فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن
جوهري ،فنحن مطالبون أن نلفت اإلنتباه في تقرير تدقيقنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم
المالية ،أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافيا ،فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا .إستنتاجاتنا تعتمد
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب
أحداث أو يروف مستقبلية في توقف الجمعية عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل
المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
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لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل تدقيقنا.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى
تحتفظ الجمعية بسجالت محاسبية منتظمة بصورة أصولية ،تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية
ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

طالل

أبو

غزاله

وشركاه

الدولية
محمد األزرق

(إجازة رقم )1000
عمان في  18نيسان 2022
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قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2021

إيضاحات
الموجودات

2021

2020

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات المتداولة
87,826

123,119

حساب جاري لدى البنك
وديعة لدى البنك

3

108,069

104,663

ذمم مدينة

4

150

2,723

أرصدة مدينة أخرى

5

10,552

5,282

مجموع الموجودات المتداولة

206,597

235,787

إستثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

6

-

10,000

ممتلكات ومعدات

7

3,144

1,164

مجموع الموجودات غير المتداولة

3,144

11,164

مجموع الموجودات

209,741

246,951

المطلوبات والفائض المتراكم
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
8

أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات

41,031

113,244

41,031

113,244

حقوق الملكية
الفائض المحتفظ به
التدني في استثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

178,710

133,707

)(10,000

-

صافي حقوق الملكية

168,710

133,707

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

209,741

246,951

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

إيضاحات
اإليرادات

2021

2020

دينار أردني

دينار أردني

رسوم االشتراك

9

116,955

100,755

رسوم االنتساب

9

35,437

11,850

إيرادات أخرى

10

9,236

7,556

161,628

120,161

مجموع اإليرادات
المصروفات
حصة اتحاد الجمعيات السياحية من اإلشتراكات

8

()11,695

()4,030

مصاريف إدارية

11

()104,930

()109,747

)(116,625

)(113,777

مجموع المصروفات

45,003

الفائض

6,384

دخل شامل آخر:
التدني في استثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

()10,000
35,003

الدخل الشامل

6,384

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التغير في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

التدني في استثمار في
موجود مالي بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

الفائض المحتفظ به

دينار أردني

دينار أردني

الصافي
دينار أردني

رصيد  1كانون الثاني 2020

127,323

-

127,323

الدخل الشامل

6,384

-

6,384

رصيد  31كانون األول 2020

133,707

-

133,707

الدخل الشامل

45,003

()10,000

35,003

رصيد  31كانون األول 2021

178,710

)(10,000

168,710

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

2021
دينار أردني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

45,003

الفائض

2020
دينار أردني
6,384

تعديالت لـ :
إستهالكات

1,071

741

خسائر إئتمانية متوقعة

2,723

-

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
ذمم مدينة

)(150

3,247

أرصدة مدينة أخرى

)(5,270

)(3,921

أرصدة دائنة أخرى

)(72,213

90,222

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)(28,836

96,673

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
وديعة لدى البنك

)(3,406

)(104,663

شراء ممتلكات ومعدات

)(3,051

)(953

صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

)(6,457

)(105,616

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

)(35,293

)(8,943

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

123,119

132,062

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

87,826

123,119
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إيضاحات حول القوائم المالية

.1

الوضع القانوني والنشاط
 −تأسست جمعية أصحاب المطاعم السياحية األردنية بموجب المادتين  14و )16من قانون السياحة
األردني رقم  )20لسنة  1988وسجلت الجمعية كشخصية اعتبارية واستقالل مالي وإداري ،يكون
مركزها مدينة عمان ،ويجوز إنشاء فروع لها في سائر أنحاء المملكة بقرار من المجلس.
 −تهدف الجمعية إلى رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي ألعضائها وتنمية السياحة
األردنية وتنشيطها والقيام بجميع األعمال الالزمة لتحقيق هذه األهداف.

.2

أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة

 1-2أسس إعداد القوائم المالية
 −اإلطار العام إلعداد القوائم المالية
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية.

 −أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية إستنادا إلى طريقة التكلفة التاريخية بإستثناء بعض البنود التي تم قياسها
بإستخدام طرق أخرى غير طريقة التكلفة التاريخية.

 −العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوييفية للمنشأة.

 2-2إستخدام التقديرات
 −عند إعداد القوائم المالية تقوم اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات
المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن
هذه التقديرات.
 −تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على نحو مستمر .يتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات
المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات الالحقه التي تتأثر بذلك التغيير.
 −إن األمثلة حول إستخدام التقديرات هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،األعمار اإلنتاجية للممتلكات
والمعدات القابلة لإلستهالك ،المخصصات وأية قضايا مقامة ضد المنشأة.

 3-2معايير وتفسيرات أصدرت وأصبحت سارية المفعول
رقم المعيار أو التفسير

البيــان

تاريخ النفاذ

تعديالت على المعيار نتيجة لوباء كوفيد ،19-تم منح امتيازات إيجار  1حزيران 2020
الدولي إلعداد التقارير للمستأجرين .ومثل هذه االمتيازات قد تتخذ عدة
 1نيسان .2021
المالية رقم  )16كوفيد 19-اشكال ،بما في ذلك دفعات االيجار عن أيام غير العمل
بإمتيازات وتأجيل دفعات االيجار.
المتعلق
–
االيجار.
وفي أيار  ،2020قام مجلس معايير المحاسبة الدولي
بالتعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  )16بحيث يتيح للمستأجرين خيار معاملة
امتيازات اإليجار المؤهلة بنفس الطريقة التي يعاملون
بها إذا لم تكن تعديالت إيجار .وفي حاالت كثيرة،
سيؤدي ذلك إلى احتساب االمتيازات كمدفوعات إيجار
متغيرة في الفترة التي تمنح فيها.

التعديالت الرئيسية:
 −السماح للمستأجر بتطبيق الوسيلة العملية فيما
يتعلق بامتيازات االيجار ذات الصلة بكوفيد 19-لتأجير
االمتيازات التي يؤثر اي تخفيض في مدفوعات
االيجار فيها فقط على المدفوعات المستحقة اصال
في او قبل  30حزيران  2022بدال من المدفوعات
المستحقة اصال في او قبل 30حزيران ;)2021
 −مطالبة المستأجر بتطبيق التعديل بأثر رجعي ،مع
االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق التعديل مبدئيا
كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة أو أي
مكون آخر من حقوق الملكية ،اذا كان ذلك ممكن)
في بداية فترة التقرير السنوي الذي يطبق فيه
المستأجر التعديل أوال.

تعديالت على المقارنة
المعيارية لسعر الفائدة -
المرحلة الثانية على كل
من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية أرقام ،)4
 )9 ،)7و  ،)16ومعيار
المحاسبة الدولي رقم 39

وفي آب  ،2020أدخل مجلس معايير المحاسبة الدولي  1كانون ثاني .2021
تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
أرقام  )9 ،)7 ،)4و  ،)16ومعيار المحاسبة الدولي
رقم  )39لمعالجة المسائل التي تنشأ أثناء إصالح
المقارنة المعيارية لسعر الفائدة ،بما في ذلك استبدال
معيار معياري بمعيار بديل.

وتوفر تعديالت على المرحلة الثانية اإلعفاءات التالية:
•

•

عند تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية
لألصول والخصوم المالية بما في ذلك التزامات
اإليجار) ،فإن اإلعفاءات لها أثر أن التغييرات التي
هي ضرورية كنتيجة مباشرة لنسبة الفائدة
المعروض بين البنوك والتي تعتبر مكافئ اقتصاديا،
والتي لن ينتج عنها أي ربح أو خسارة في قائمة
الدخل.
ستسمح إعفاءات محاسبة التحوط في معظم
معيار المحاسبة الدولي رقم  )39أو المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )9باستمرار
معظم عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة بإصالح
نسبة الفائدة المعروض بين البنوك ومع ذلك ،قد
يلزم تسجيل عدم فعالية إضافية.

معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد

رقم المعيار أو التفسير
تعديالت على
الدولي إلعداد
المالية رقم .)1

المعيار
التقارير

تبني المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ألول
مرة في الشركات التابعة.

البيــان

تاريخ النفاذ

تمديد اإلعفاء اإلختياري الذي يسمح للشركة التابعة أن  1كانون ثاني .2022
تصبح متبنيه للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول
مرة بعد الشركة األم لقياس فروقات الترجمة المتراكمة
باستخدام المبالغ التي أبلغت عنها الشركة األم ،بناء
على تاريخ إنتقال الشركة األم إلى المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.

إختيار مماثل متاح للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

رقم المعيار أو التفسير

البيــان

تاريخ النفاذ

المعيار الدولي إلعداد تم اصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1 )17كانون ثاني 2023
بشهر أيار  2017ليحل محل المعيار الدولي إلعداد التقارير
التقارير المالية رقم )17
تأجل من  1كانون
المالية رقم  )4عقود التامين.
الثاني .)2021
عقود التأمين.
يتطلب نموذج القياس الحالي عند وجود تقديرات أن يتم
إعادة قياسها في كل فترة يصدر عنها تقرير.

يتم قياس العقود باستخدام األسس التالية:
•
•
•

التدفقات النقدية المخصومة ذات احتمالية مرجحة
تعديل صريح للمخاطر ،و
هامش الخدمة التعاقدية يمثل الربح غير المكتسب
من العقد الذي يتم االعتراف به كإيرادات خالل فترة
التغطية.

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  )17أن يتم قياس
مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء ويوفر منهج قياس
وعرض موحد لجميع عقود التأمين .تم تصميم هذه
المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة
على المبادئ لعقود التأمين.

تعديالت على المعيار
المحاسبي رقم .)16

التعديل بخصوص منع الشركة من تخفيض كلفة  1كانون ثاني .2022
الممتلكات واآلالت والمعدات بالمبالغ المستلمة من بيع
البنود المنتجة خالل قيام الشركة بتجهيز األصل
لإلستخدام المقصود .بحيث تعترف المنشأة بعائدات بيع
تلك البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في قائمة الدخل.

الممتلكات
والمعدات.

واآلالت

إلى
إشارة
المفاهيمي

اإلطار تعديل بسيط على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  1كانون ثاني .2022
رقم  )3والمتعلق بتحديث مراجع اإلطار المفاهيمي
للتقارير المالية بإضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات
المعيار
وااللتزامات الطارئة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
التقارير
رقم  – )37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول
المحتملة.

تعديالت على
الدولي إلعداد
المالية رقم .)3
دمج األعمال.

رقم المعيار أو التفسير

البيــان

تاريخ النفاذ

التعديل أكد على ان األصول المحتملة يجب أن ال يتم
االعتراف بها بتاريخ االستحواذ.

معيار
على
تعديالت
المحاسبة الدولي رقم
)37

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف  1كانون ثاني .2022
المتعلقة مباشرة بالعقد" .يمكن أن تكون التكاليف التي
تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف إضافية للوفاء بهذا العقد
من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة والمواد) أو
تخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ
العقود من األمثلة على ذلك تخصيص رسوم اإلستهالك
لبند من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في
تنفيذ العقد(.

العقود المثقلة  -تكلفة
تنفيذ العقد

المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية للسنوات
من  2018الى .2020

هنالك تحسينات على المعايير الدولية العداد التقارير  1كانون ثاني .2022
المالية التالية  )16 ،)9و  ،)1ومعيار المحاسبة الدولي
رقم .)41

المخصصات
المحتملة
المحتملة.

وااللتزامات
واألصول

المطلوبات التعديالت على عرض القوائم المالية توضح بأن االلتزامات  1كانون ثاني 2023
تصنيف
تم تصنيفها كالتزامات إما متداولة أو غير متداولة ،اعتمادا
كمتداولة وغير متداولة
تأجل من  1كانون
على الحقوق الموجود في نهاية فترة التقرير.
الثاني .)2022
تعديالت على
التعديالت في تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير
معيار المحاسبة الدولي
متداولة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  )1تؤثر
رقم .)1
فقط على عرض االلتزامات في بيان المركز المالي -
وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل او التزام أو إيراد
أو مصروفات أو على المعلومات التي تفصح عنها المنشات
حول تلك البنود.
االفصاح عن السياسات يشترط التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1 )1كانون ثاني .2023
من المنشآت اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المادية
المحاسيبة
بدال من سياساتهم المحاسبية الهامة.مزيد من
معيار
على
تعديالت
التعديالت تشرح كيف يمكن للمنشاة تحديد سياسة
المحاسبة الدولي رقم )1
محاسبية جوهرية .يتم إضافة أمثلة عند احتمالية أن تكون
بيان ممارسة رقم .)2
السياسة المحاسبية جوهرية .لدعم التعديل ،قام
مجلس معايير المحاسبة الدولية  )IASBأيضا بتطوير
إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عملية األهمية
النسبية المكونة من أربع خطوات" الموضحة في بيان
ممارسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .2وبمجرد
تطبيق المنشاة للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي
ُ ،)1يسمح أيضا بتطبيق التعديالت على بيان ممارسات

رقم المعيار أو التفسير

تاريخ النفاذ

البيــان
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .)2سيتم تطبيق
التعديالت بأثر مستقبلي.

رقم  1 )8كانون ثاني .2023
التقديرات

التقديرات التعديل على معيار المحاسبة الدولي
تعريف
السياسات المحاسبية والتغيرات في
المحاسبية
المحاسبية واالخطاء.
معيار
على
تعديالت
المحاسبة الدولي رقم
.)8
تستبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات
المحاسبية بتعريف التقديرات المحاسبية .بموجب
التعريف الجديد ،فإن التقديرات المحاسبية هي "المبالغ
النقدية في البيانات المالية التي تخضع لعدم التأكد من
القياس" .تقوم المنشات بتطوير تقديرات محاسبية إذا
كانت السياسات المحاسبية تتطلب أن يتم قياس بنود
في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم التأكد من
القياس .توضح التعديالت أن التغيير في التقدير
المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة
ال يعد تصحيحا لخطأ.
الضرائب المؤجلة المتعلقة
باألصول والخصوم الناشئة
عن معاملة واحدة
معيار
على
تعديالت
المحاسبة الدولي رقم
 )12ضرائب الدخل.

تتطلب التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة  1كانون ثاني .2023
على المعامالت التي تؤدي ،عند االعتراف األولي  ،إلى
نشوء مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة
للضريبة والخصم .ستنطبق عادة على المعامالت مثل
عقود إيجار المستأجرين والتزامات إنهاء الخدمة
وستتطلب الشركات المتأثرة االعتراف بموجودات
ومطلوبات ضريبية مؤجلة إضافية.
وهذا يعني أن اإلعفاء من االعتراف األولي ال ينطبق على
المعامالت التي تنشأ فيها مبالغ متساوية من الفروق
المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة عند االعتراف
األولي.

 4-2ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

 −األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودا ماليا لمنشأة وإلتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

 −الموجودات المالية
 −الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن:
أ .نقد ،أو
ب .أدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى ،أو
ج .حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالي آخر من منشأة أخرى ،أو لتبادل الموجودات أو
المطلوبات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إيجابية للمنشأة ،أو
د .عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
 −يتـم قياس الموجـودات المالية مبدئيا غير المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة) بالقيمة العادلة مضافـا إليهـا تكاليف المعامـالت التي تنسب مباشرة إلى إمتـالك
الموجود المالي .أما في حالة الموجودات المالية المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة فيتم تسجيل تكاليف المعامالت في قائمة الدخل.
 −تصنف الموجودات المالية إلى ثالث فئات وهي على النحو التالي:
 −موجودات مالية بالتكلفة المطفأة.
 −موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 −موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إستبعاد الموجودات المالية

يتم إستبعاد الموجود المالي أو جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية
متشابهة) عند:
 −إنتهاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود المالي؛ أو
 −قيام المنشأة بتحويل الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من الموجود المالي أو إلتزامها
بتسديد التدفقات النقدية المستلمة من الموجود المالي بالكامل إلى طرف ثالث.
 −المطلوبات المالية
 −المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن:
أ .إلتزام تعاقدي لتسليـم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى ،أو لتبادل الموجـودات أو

المطلوبات المالية مع منشأة أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية
للمنشأة ،أو
ب .عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
 −يتم اإلعتراف مبدئيـا بالمطلـوبات الماليـة بالقيمـة العادلة مطروحا منها تكاليـف المعامـالت التي
تحمـل مباشـرة على إصـدار هـذه المطلـوبات ،بإسـتثناء المطلـوبات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة من خـالل الربـح أو الخسـارة والتي تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة.
 −بعد اإلعتراف المبد ئي ،تقوم المنشأة بقياس جميع المطلوبات المالية حسب التكلفة المطفأة
بإستخدام طريقة الفائدة الفعحالة ،بإستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربـح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة وبعض المطلوبات المالية األخرى المحددة والتي ال
تقاس حسب التكلفة المطفأة.
 −يتم اإلعتراف بالمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة ،ويتم اإلعتراف بالمكاسب أو
الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.
الذمم التجارية الدائنة والمستحقات
الذمم التجارية الدائنة والمستحقات هي إلتزاما ت للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستالمها
أو التزود بها سـواء تم تقديم فواتير بها أو تم اإلتفاق رسميا بشأنها مع المورد أم ال.

 −مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية واإللتزامات المالية مع إيهار صافي القيمة في قائمة المركز المالي
فقط إذا كان هناك حق قانوني حالي واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بها ووجود نية للتسوية
على أساس الصافي ،أو بيع الموجودات وتسوية اإللتزامات في نفس الوقت.

 −النقد والنقد المعادل
هو النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائـع قصيرة األجل لدى البنوك ذات فترات إستحقاق
لثالثة أشهر أو أقل ،والتي ال تكون معرضة لمخاطر هامة للتغير في القيمة.

 −الذمم التجارية المدينة
 −الذمـم التجارية المدينـة هي المـوجـودات المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة
والتي لـم يتـم تسـعيرهـا فـي سوق نشط.
 −تظهر الذمـم التجـارية المدينـة بقيمـة الفـواتير مطروحـا منهـا مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
والذي يمثل تدني القيمة القابلة لتحصيل الذمم.
 −تدني قيمة الموجودات المالية
 −في كل تاريخ تقرير مالي ،تقوم المنشأة بتقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة
بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تدنت إئتمانيا.
يعتبر األصل المالي قد تدنى إئتمانيا عند وقوع حدث أو أكثر له أثر سلبي على التدفقات النقدية
المتوقعة للموجودات المالية.
 −تعترف المنشأة بمخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعه لـ:
 −الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

−
−
−

−

−
−

 −اإلستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 −موجودات العقود.
تقيس المنشأة مخصص الخسارة بمبلغ يساوي العمر اإلئتماني للخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
يتم قياس مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود دائما بمبلغ يساوي العمر
اإلئتماني للخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
عند تحديد فيما إذا كان خطر اإلئتمان ألصل مالي قد زاد بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي
وعند تقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ،فإن المنشأة تأخذ بعين اإلعتبار المعلومات المعززة ذات
العالقة والمتاحة دون تكلفة زائدة أو جهد مفرط بناء على خبرة المنشأة التاريخية والمعلومات
اإلستشرافية.
تعتبر المنشأة األصل المالي متعثر عندما:
 −من غير المرجح أن يسدد العميل التزاماته اإلئتمانية إلى المنشأة بالكامل ،دون رجوع المنشأة
إلى إتخاذ إجراءات مثل تحصيل أوراق مالية إن وجدت)؛ أو
 −يتجاوز إستحقاق األصل المالي أكثر من  360يوم.
يتم طرح مخصص الخسارة للموجودات المالي ة المقاسة بالتكلفة من القيمة اإلجمالية المسجلة
لهذه الموجودات.
يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
وتقوم المنشأة بشطب المبلغ اإلجمالي لألصل المالي في حال تصفية المنشأة أو إعالن اإلفالس
أو إصدار حكم محكمة برفض دعوى المطالبة باألصل المالي.

 −األطراف ذات العالقة
 −تمثل المعامالت مع األطـراف ذات العالقـة تحـويل الموارد والخدمات أو اإللتزامات ما بين األطراف
ذات العالقة.
 −يتم إعتماد أسس وشروط التعامالت بين األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة.
 −الممتلكات والمعدات
 −يتم اإلعتراف مبدئيا بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافا إليه أي تكاليف
أخرى تم تحميلها على نقـل الممتلكات والمعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل
بالطريقة التي ترغبها اإلدارة.
 −بعد اإلعـتراف المبـدئي ،يتـم تسجيل الممتلكـات والمعـدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة
مطروحـا منهـا اإلسـتهـالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة.
 −يتم اإلعتراف باإلستهـالك في كل فـترة كمصروف .ويتـم إحتساب اإلستهـالك على أسـاس
القسط الثابت والذي يتوقـع إستهالك المنافـع اإلقتصـادية المستقبلية المتوقعـة لهــذه الموجودات
خـالل العمر اإلنتاجي لها بإستخدام النسب السنوية التالية:

الفئة

نسبة اإلستهالك
%

أجهزة مكتبية

20

أثاث ومفروشات

20-9

أجهزة كمبيوتر

20

تدفئة وتبريد

20

 −تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة ،وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في
الفترات الالحقة.
 −يتم إجـراء إختبار لتدني القيمة التي تظهر بهــا الممتلكات والمعـدات في قائمة المركز المالي
عند يهـور أي أحـداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة لإلسترداد .في حال
يهور أي مؤشر لتدني القيمة ،يتم إحتساب خسائر تدني تبعا لسياسة تدني قيمة الموجودات.
 −عند أي إستبعاد الحـق للممتلكات أو المعدات فإنه يتـم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو الخسائر
الناتجة ،التي تمثل الفرق مـا بين صـافي عـوائد اإلستبعاد والقيمة التي تظهر بهـا هـذه
الممتلكـات أو المعـدات في قائمـة المـركز المالـي ،ضمن الربح أو الخسارة.
 −تدني قيمة الموجودات الغير مالية
−
−

−

−
−

في تاريخ كل قائمة مركز مالي ،تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التي تظهر بها الموجودات غير المالية
الممتلكات والمعدات) في قائمة المركز المالي ،لتحديد فيمـا إذا كان هناك أي مؤشرات تدل
على تدني قيمة هذه الموجودات.
في حالة يهور أي مـؤشرات تدني ،يتـم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للمـوجـودات لتحديد مدى
خسارة التدني ،وهي القيمة التي تتجـاوز بهـا القيمة التي يظهر بهـا المـوجـود في قائمة المركز
المالي قيمته القابلة لإلسترداد .وتمثل القيمة القابلة لإلسترداد قيمة المـوجـود العادلة مطروحا
منها تكاليف البيـع أو قيمة المنفعة في المـوجـود أيهما أكبر .القيمة العادلة للموجود هي القيمة
التي من الممكن تبادل المـوجـود عندهـا ما بين أطـراف على علم وراغبة بالتفاوض على أسـاس
تجاري .وقيم ة المنفعة في المـوجـود هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع
تولدها من الموجود.
ألغراض تقييم اإلنخفاض في القيمة ،يتم تجميع األصول في أدنى المستويات التي تتوفر لها
تدفقات نقدية بشكل مستقل الوحدات المولدة للنقد) .وتتم مراجعة إنخفاض القيمة السابق
لألصول غير المالية فيما عدا الشهرة) للنظر في إمكانية عكسها المحتمل في تاريخ القوائم
المالية.
يتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر.
عند عكس خسـارة تدني القيمة في فترة الحقة ،يتـم زيادة القيمة التي يظهر بهـا المـوجـود في
قائمة المركز المالي بالقيمة المع ح
دلة التقديرية للقيمـة القابلة لإلسـترداد بحيث ال تزيد قيمـة
الزيادة نتيجـة عكـس خسـارة التدني عن قيمـة التكلفـة التاريخيـة المستهلكة في حالة عدم
اإلعتراف بالتدني في السنوات السابقة .ويتم اإلعتراف بعكس خسارة التدني مباشرة من ضمن
الربح.

 −اإلعتراف باإليرادات
 −تعترف المنشأة باإليراد من بيع السلع أو تقديم الخدمة عند نقل السيطرة إلى المشتري.
 −تقاس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في أي عقد مبرم مع العميل والمتوقع إستالمة
وتستبعد المبالغ المحصلة لصالح أطراف أخرى.
 −تخفض اإليرادات بمبلغ الخصومات التجارية أو الكمية وكافة الخصومات المتوقعة التي تسمح بها
المنشأة.
يرادات االشتراكات واإلنتسابات

 −إيراد االشتراكات:
وهي عبارة عن اشتراكات سنوية من المطاعم وذلك حسب فئة المطعم كما هو مبين في إيضاح
رقم  ،)9ويتم االعتراف بها بمرور الوقت وعلى أساس القسط الثابت خالل السنة.

 −إيراد االنتساب:
يمثل إيراد االنتساب المبالغ المقبوضة عند االنتساب ألول مرة وذلك حسب تصنيف المنتسب ويتم
اإلعتراف بكامل مبلغ االنتساب عند قبول طلب االنتساب من قبل الجمعية.

 −إيراد الفوائد
يستحق إيراد الفائدة على أساس الزمن وبالرجوع إلى الم بلغ األصلي القائم وسعر الفائدة الفعال
المستخدم.

المنح
−
−
−
−

المنـح غير المقيدة المستلمة كتعويضات عن مصاريف أو خسائر تـم تكبدها ،أو بهدف الدعم
المالي الفوري للمنشأة بدون ترتيب تكاليف مستقبلية ذات صلة ،يتم اإلعتراف بها من ضمن الربح
أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها هذه المنح مستحقة.
يتم اإلعتراف بالمنح المقيدة كدخل على أساس منتظم خالل الفترات التي تعترف فيها المنشأة
بالتكاليف المحددة التي يفترض تعويضها عن طريق المنح كمصروف.
يتم اإلعتراف بالمنح التي يكون شرطها األساسي قيام المنشأة بشراء أو إنشاء أو إمتالك
مو جودات غير متداولة كدخل مـؤجل في قائمة المركز المالي وتحول إلى الربح والخسارة على
أساس منظم ومنطقي اسـتنادا إلى األعمـار اإلنتاجية للمـوجـودات ذات العـالقة.
عندما يتم توفير قروض أو مساعدات مماثلة من قبل الحكومات أو المؤسسات ذات الصلة بسعر
فائدة أقل من سعر السوق الجاري المعمول به ،يعتير هذا الفرق بمثابة منحة.

 .3وديعة لدى البنك
إن الوديعة الواردة أعاله مربوطة لمدة سنة وتتقاضى الشركة فائدة عليها بنسبة .%3.25

 .4ذمم مدينة

2020

2021

دينار أردني

دينار أردني
ذمم مدينة

2,873

2,723

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (*)

()2,723

-

الصافي

2,723

150

*) فيما يلي بيان الحركة التي تمت على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة خالل السنة وهي على
النحو التالي:

2020

2021

دينار أردني

دينار أردني
رصيد بداية السنة

-

-

المكون خالل السنة
ّ
رصيد نهاية السنة

2,723
2,723

-

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 .5أرصدة مدينة أخرى

2020

2021

دينار أردني

دينار أردني
مصاريف مدفوعة مقدما

5,211

4,126

إيرادات مستحقة

4,386

-

تأمينات مستردة

905

805

ذمم موظفين

50

351

المجموع

10,552

5,282

 .6استثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

البيان
الشركة األردنية للتعليم الفندقي والسياحي (*)
يطرح :مخصص تدني إستثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر (**)
الصافي

بلد التأسيس
األردن

نسبة اإلستثمار

2021

2020

%

دينار أردني

دينار أردني

0.4

10,000

10,000

)(10,000
-

10,000

*) إن الشركة غير مسجلة في سوق عمان المالي شركة ذات مسؤولية محدودة).

**) فيما يلي بيان الحركة الحاصلة على مخصص تدني االستثمار في موجود مالي بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة:

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

2020

2021

دينار أردني

دينار أردني
رصيد بداية السنة

-

-

المكون خالل السنة
ّ

10,000

-

رصيد نهاية السنة

10,000

-

 .7ممتلكات ومعدات

2021

أجهزة مكتبية

أثاث ومفروشات

أجهزة كمبيوتر

تدفئة وتبريد

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

المجموع
دينار أردني

الكلفــــة
الرصيد في بداية السنة

6,523

8,075

9,801

4,035

28,434

إضافات

2,891

160

-

-

3,051

الرصيد في نهاية السنة

9,414

8,235

9,801

4,035

31,485

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة

5,450

7,984

9,801

4,035

27,270

إستهالكات

1,005

66

-

-

1,071

الرصيد في نهاية السنة

6,455

8,050

9,801

4,035

28,341

الصافي

2,959

185

-

-

3,144

2020
الكلفــــة
الرصيد في بداية السنة

5,570

8,075

9,801

4,035

27,481

إضافات

953

-

-

-

953

الرصيد في نهاية السنة

6,523

8,075

9,801

4,035

28,434

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة

4,781

7,912

9,801

4,035

26,529

إستهالكات

669

72

-

-

741

الرصيد في نهاية السنة

5,450

7,984

9,801

4,035

27,270

الصافي

1,073

91

-

-

1,164

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 .8أرصدة دائنة أخرى

2020

2021

دينار أردني

دينار أردني
أمانات اتحاد الجمعيات السياحية (*)

36,154

24,459

ايراد مؤجل

1,726

-

مصاريف مستحقة

1,722

1,896

أمانات اشتراكات

1,366

86,770

أمانات ضريبة الدخل

63

75

أخرى

-

44

المجموع

41,031

113,244

*) فيما يلي بيان الحركة التي تمت على بند أمانات اتحاد الجمعيات السياحية خالل السنة وهي على
النحو التالي:

2021
دينار أردني

2020
دينار أردني

رصيد بداية السنة

24,459

20,429

المكون خالل السنة
ّ
رصيد نهاية السنة

11,695
36,154

4,030
24,459

 −بناء على نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم  )85لسنة  2004وتعديالته فإنه تم تخصيص %10
في  )2021و  %4في  )2020من مجموع اشتراكات الجمعيات السياحية التحاد الجمعيات
السياحية ،ويجوز بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة هذه النسبة.

 .9رسوم االشتراك واالنتساب

التصنيفات

رسوم اإلنتساب (*)

رسوم اإلشتراك (**)

دينار أردني

دينار أردني

فئة المطعم سياحي
نجمة واحدة

225

75

نجمتان

300

105

ثالث نجوم

450

150

أربع نجوم

600

225

خمس نجوم

750

300

فئة كوفي شوب
نجمة واحدة

225

75

نجمتان

300

105

ثالث نجوم

450

150

فئة مطعم وجبات سريعة أو الخدمات السريعة
نجمة واحدة

300

225

نجمتان

450

375

ثالث نجوم

600

450

فئة ملهى ليلي
نجمة واحدة

900

450

نجمتان

1,125

600

ثالث نجوم

1,500

750

فئة متنزهات سياحية
متنزهات سياحية

450

375

فئة ديسكو أو بار
نجمة واحدة

900

375

نجمتان

900

375

ثالث نجوم

900

375

فئة مدن تسلية وترويج سياحي
داخلي

750

300

خارجي

1125

450

*) رسوم االنتساب تدفع لمرة واحدة.
**) بناء على محضر اجتماع لجنة اإلدارة رقم  )7المنعقد بتاريخ  27كانون الثاني  2021فقد تقرر منح
إعفاء مقداره  % 50على رسوم االشتراك للمطاعم بكافة الفئات والتصنيفات عن العام .2021

 .10إيرادات أخرى

2020

2021

دينار أردني

دينار أردني
غرامات االشتراكات

4,541

2,542

فوائد بنكية

3,663

5,014

أخرى

1,032

-

المجموع

9,236

7,556

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 .11مصاريف إدارية

2020

2021

دينار أردني

دينار أردني
رواتب وأجور وملحقاتها

60,219

57,214

أتعاب مهنية

9,590

10,440

حملة لقاح كورونا

9,244

-

ايجار

5,750

10,555

مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

5,122

4,695

خسائر ائتمانية متوقعة

2,723

-

متفرقة

2,308

2,169

صيانة

1,831

15,755

إتصاالت

1,446

1,609

تأمين صحي وعالجات

1,254

1,534

مياه وكهرباء

1,082

727

إستهالكات

1,071

741

رسوم حكومية واشتراكات

920

1,664

ضيافة ونظافة

905

768

قرطاسية ومطبوعات

617

844

تنقالت

474

291

بنكية

374

81

محروقات

-

660

المجموع

104,930

109,747

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 .12إدارة المخاطر
أ.

مخاطر رأس المال
يتم مراجعة مكونات رأس المال بشكل منتظم ويتم األخذ بعين االعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر
المرتبطة فيه ،كما يتم التحكم برأس المال لضمان استمرارية األعمال وزيادة العوائد من خالل تحقيق
التوازن األمثل بين حقوق الملكية والديون.

ب .مخاطر سعر الصرف
 −هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب
التغير في سعر الصرف األجنبي.
 −تنشأ مخاطر سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعا من
المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل السنة.
 −تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي.
ج .مخاطر سعر الفائدة
−
−
−
−

هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب
التغيرات في سعر الفائدة في السوق.
تنشأ مخاطر سعر الفائدة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية الناتجة عن
عمليات اإليداع واإلقتراض من البنوك.
تتم إدارة المخاطر عـن طريق المحافظـة علـى الجمـع مـا بين أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة
والثابتـة خالل السنـة الماليـة بطريقة مالئمة.
إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر سعر الفائدة.

د .مخاطر السعر األخرى
 −هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب
التغيرات في أسعار السوق بإستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف)
سواء تسبب في هذه التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها ،أو
عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
 −تنشأ م خاطر السعر األخرى لألدوات المالية نتيجة اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
 −إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر السعر األخرى.

ه .مخاطر اإلئتمان
−
−
−
−

هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ
إلتزاماته.
يتم مراقبة معدالت اإلئتمان بإنتظام للجهات المدينة وحجم المعامالت مع هذه الجهات خالل
السنة.
يتم تقييم اإلئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع والظروف اإلقتصادية للجهة المدينة.
تمثل القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائـم المالية الحد األقصى من نسب التعرض
لمخاطر اإلئتمان ،بدون األخذ بعين اإلعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.

و .مخاطر السيولة
 −هي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد
أو موجود مالي آخر.
 −تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ إستحقاق
الموجودات والمطلوبات المالية.يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات
المالية كما في  31كانون أول:

أقل من سنة
2021

2020

الوصف

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات المالية:
حساب جاري لدى البنك

87,826

123,119

وديعة لدى البنك

108,069

104,663

ذمم مدينة

150

2,723

أرصدة مدينة أخرى

5,341

1,156

المجموع

201,386

231,661

المطلوبات المالية:
أرصدة دائنة أخرى

41,031

113,244

المجموع

41,031

113,244

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 .13أثار كوفيد 19-
نتيجة إلنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد –  )19في مطلع عام  2020وتفشيه في عدة مناطق
جغرافية حول العالم بما في ذلك المملكة األردنية الهاشمية وأثره على اإلقتصاد العالمي وبناء على
قرار مجلس الوزراء األردني بتاريخ  17آذار  2020تم فرض قانون حظر التجول وتعليق كافة أنشطة األعمال
التجارية واإلقتصادية بشكل كلي أو جزئي حتى إشعار أخر وهو جزء من اإلجراءات اإلحترازية التي
إتبعتها الحكومة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وبالتالي نجم عن هذا القرار تأثر غالبية أنشطة األعمال
في المملكة األردنية الهاشمية .وحيث نجم عن كوفيد )19-حدوث حالة من عدم التيقن في بيئة
االقتصاد العالمي.
فقد قامت اإلدارة عند إعداد القوائم المالية بإجراء تقييم لقدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة
وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة اإلضطرابات المحتملة على أعمال المنشأة وعملياتها وأداؤها
المالي التي قد تسبب فيها تفشي كوفيد )19-من خالل تقييم اآلثار المترتبة على أعمال المنشأة،
توصلت إدارة المنشأة إلى إستنتاج أن المحاسبة وفقا ألساس االستمرارية تُعد مناسبة .ونتيجة
التأثيرات المحتمل ة لفيروس كورونا ،فإن إدارة المنشأة قد أخذت المعلومات المستقبلية لإلثني عشر
شهرا التالية لفترة التقرير على األقل سواء ما يتعلق بالتأثيرات السلبية للفيروس على سير األعمال أو
القدرة على سداد الديون الخاصة بها في حال عودة األمور إلى طبيعتها خالل فترة زمنية معقولة.
درست المنشأة االثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات
المالية وغير المالية للمنشأة والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن
مالحظتها .تبقى األسواق متقلبة كما تستمر المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.

 .14إعادة التصنيف
تم إعادة تصنيف بعض أرصدة عام  2020لجعلها تتناسب مع التصنيف المستخدم في عام .2021

