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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
وشركتها التابعة
شركة مساهمة عامة محدودة

تقرير
مجلس اإلدارة

للفرتة من  1كانون ثاين ولغاية  31كانون �أول 2018

عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
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تقرير مجلس اإلدارة
للفرتة من  1كانون ثاين ولغاية  31كانون �أول 2018

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

-1السيد رائد رئيـس داود
 -2المهنـدس مـاهـر فتحي الغالييني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 -3السيد عدنان بهجت التلهوني

عضو

 -4السيد عبد الحليم رئيس سليمان

عضو

 -5المهندس علي فتحي الغالييني

عضو

 -6الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضو

 -7السادة البنك األردني الكويتي ويمثله الدكتور مكرم القطب

عضو

 -8الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

 -9الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

مدققو الحسابات

طالل أبو غزالة وشركاه الدولية
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حضـرات السادة مساهمي شركة اإلسراء للتعليم واالستثمار المحترمين
تحيـــة طيبــة وبعـــد،،،

ي�س ُّرين بالأ�صال ِة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أرحب بكم يف رحاب جامعة
الإ�سراء �أجم َل ترحيبٍ  ،و�أن �أتقدّم بال�شك ِر واالمتنانِ جلمعكم الكرمي وكل من �ساه َم يف نه�ض ِة جامعتنا
الزاهرة .
للتعليم واال�ستثما ِر خالل ال�سنواتِ الطويل ِة املا�ضية تعك�س
� ّإن الإجنازات التي حققتها �شركة الإ�سراء
ِ
اجلهد الد�ؤوب والإ�صرار املميز ملجل�س �إدارتها بدعم ِه لرئا�سة اجلامعة يف التطوير والنهو�ض باجلامعة
مب�صاف اجلامعات الأردنية والعربية املتميزة رغم التحد ّيات التي تواجه جامعاتنا الأردنية ب�شكلٍ
لتكون
ِ
عام واجلامعات الأردنية اخلا�صة ب�شكلٍ خا�ص .
ت�سعى اجلامعة با�ستمرار �إىل توفري برامج حديثة للجميع وذلك ب�إطالق برامج تدريبية خلدمة املجتمع
املحلي ورعاية الأقل حظاً بهدف رفد �سوق العمل بخريجني فنيني مهرة بالإ�ضافة �إىل دورات تدريبية
هدفها رفع كفاءة املوظفني �سواء كانوا موظفو اجلامعة �أو من العاملني يف املجتمع املحلي اخلارجي.
ً
تويل جامعة الإ�سراء �أهمية خا�صة للم�ؤمترات والبحوث و الندوات العلمية حيث وفرت اجلامعة عددا من
البعثات الدرا�سية للح�صول على درجة الدكتوراة من جامعات عربية رائدة وجامعات متميزة يف بريطانيا
وا�سرتاليا وجمموعة الدول الأوروبية و�شرق �آ�سيا .
� ّإن التعاون القائم بني جمل�س الإدارة وجمل�س �أمناء اجلامعة وكافة املجال�س ذات العالقة ورئا�سة اجلامعة
يف�س ُر كثرياً من جوانب النجاح والتطوير الذي �شهدته اجلامعة خالل الأعوام ال�سابقة  ،ومن هذه
ّ
املنجزات تب ّوء اجلامعة باملراكز املتقدّمة يف امتحان الكفاءة اجلامعية الذي عُقد حتت �إ�شراف هيئة اعتماد
م�ؤ�س�سات العليم العايل و�ضمان جودتها .
وعليه ،ف�إننا ننتهز هذه الفر�صة لتقدمي ال�شكر ملجل�س �أمناء اجلامعة ورئي�س اجلامعة وجميع �أع�ضاء
الهيئتني الأكادميية والإدارية باجلامعة .
وبنا ًء على ذلك يو�صي جمل�س الإدارة بتوزيع ما ن�سبته  %30من ر�أ�س مال ال�شركة ك�أرباح ٍنقدي ٍة لل�ساد ِة
امل�ساهمني متمنياً لكم ول�شركتنا املزيد من التقدّم واالزدهار وجلامعتنا املزيد من التط ّور والنجاح.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

رئيـس مجلـس اإلدارة
رائد رئيس داود
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تقرير مجلس اإلدارة
لل�سنة املنتهية يف 2018/12/31
الـسادة المسـاهمين الكرام ......

�أرجـو �أن �أعر�ض على هيئتكم املو ّقرة تقريراً عن �أعمال ال�شركة والبيانات املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف
 2018/12/31عم ً
ال بن�ص املادة ( )4من تعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن هيئة الأوراق املاليــة-:
أو ًال  -أنشطة الشركة الرئيسية :
االستثمار في التعليم (جامعة اإلسراء)

• عدد العاملني ( ) 645
• ال يوجد لل�شركة �أية فروع �أخرى داخل اململكة �أو خارجها
• العنــوان :
موقع ال�شــركة  :عمان  -طريق مطار امللكة علياء الدويل
4711710 :
هاتــف رقــم
4711900 :
فاك ــ�س رقم
 22،33 :مكتب بريد جامعة الإ�سراء الرمز11622
		
�ص.ب
	املوقع االلكرتوين www.alissra.com :
	الربيد االلكرتوين info@alissra.com:
• حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل يبلغ حوايل ( )36,883,241دينار �أردين.
• ر�أ�س املال ( )15.000.000خم�سة ع�شرة مليون دينار�/سهم.
ثانيًا – الشركات التابعة:
شركة الفريد لالستثمار (ذات مسؤولية محدودة)

ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ  ،2005/4/24بر�أ�س مال �أويل  50.000دينار �أردين وارتفع �إىل خم�سة ماليني دينار
خالل عام .2006
غاياتــها:

اال�ستثمارات املالية والعقارية ،وذلك من �أجل رفد ال�شركة الأم بالأموال الالزمة لال�ستثمار وتطوير
م�شاريع اجلامعة املختلفة ،ولتحقيق عوائد �أف�ضل لل�سادة امل�ساهمني وهي ملكية كاملة ل�شركة الإ�سراء
للتعليم واال�ستثمار وتدار من قبل ال�شركة االم.
ومتلكت ال�شركة ما يقرب من ( )128دومناً من �أرا�ضي مدينة عمان وما حولها.
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ثالثًا – نبذه تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا :
 -1مجلس اإلدارة :
االسم

ال�سيد رائد رئي�س الداود

املهند�س ماهر فتحي الغالييني

المنصـــب

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

الخـبرات العمليــة وتاريخ التعـيين

رئي�س جمل�س
الإدارة

1977/6/20

بكالوريو�س مالية
وم�صرفية/دبلوم
عايل (�سوي�سرا)

ع�ضو هيئة املديرين ل�شركة الفريد ( تاريخ
التعيني يف �شركة الإ�سراء )2004/4/8

نائب رئي�س
جمل�س الإدارة/
املديرالعام

1954/1/30

بكالوريو�س
هند�سة1977

مدير عام �شركة ماهر الغالييني للمقاوالت
ورئي�س هيئة املديرين ل�شركة الفاندوم
( تاريخ التعيني يف �شركة الإ�سراء )2004/4/8

ال�سيدعبد احلليم رئي�س �سليمان

ع�ضــو

ال�سيد عدنان بهجت التلهوين

ع�ضــو

الدكتور �سعيد جنم الدين
الرتك

ع�ضــو

 1981/9/7بكالوريو�س اقت�صاد
(تاريخ التعيني يف �شركة الإ�سراء
عام2006
)2006/10/18
�سفري �سابق لدى وزارة اخلارجية ومدير
ماج�ستري يف
 1947/9/6العالقات الدولية �سابق ملكتب امللكة نور ونائب رئي�س هيئة
املديرين ل�شركة الفريد ع�ضو جمل�س �إدارة
1973
النادي الدبلوما�سي
( تاريخ التعيني يف �شركة الإ�سراء
)2004/4/8
 1945 /5 /16دكتواره هند�سه رئي�س هيئة مديرين املدار�س االجنليزية
تاريخ التعيني يف �شركة اال�سراء
2013 /9 /22

الدكتور حامد �صادق قنيبي

ع�ضو

1939/12/25

ممثل البنك االردين الكويتي
الدكتور مكرم القطب

ع�ضــو

1965 /8 /18

ع�ضــو

1963/12/11

ع�ضو

1939/11/3

ع�ضو هيئة تدري�س جامعة الإ�سراء,
دكتوراه يف اللغة
ع�ضو يف احتاد الكتاب الأردنيني,ع�ضو يف
العربية 1978
جلنة بنك امل�صطلحات العلمية بجامعة
امللك فهد,تاريخ التعيني يف �شركة
اال�سراء2010/1/25
رئي�س م�ساعد الت�سهيالت –مدير
دكتوراه بفل�سفة
الت�سهيالت ال�شركات الكربى بالبنك
املحا�سبة
االردين الكويتي تاريخ التعيني يف �شركة
اال�سراء 2014 /1 / 27
بكالوريو�س
ع�ضو هيئة املديرين �شركة الفاندوم
هند�سة مدنية1986
لل�سياحة (تاريخ التعيني يف �شركة الإ�سراء
وبكالوريو�س
�صيدله
)2006/4/8
طبيب ومدير مراكز �صحية 1977
دكتوراه يف ال�صحة
 ,نائب يف جمل�س �أالمه , 1989و يف
العامه
مكتب منظمة ال�صحة العاملية يف �ش�ؤون
البحث العلمي  ,تاريخ التعيني يف جامعة
الإ�سراء2010/1/19

املهند�س علي فتحي الغالييني
الدكتور احمد حممود �سامل
عناب

 -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل عام 2018هو احدى عشرة اجتماعا
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 -2أشـخاص اإلدارة العليـا:
االسم

�أ.د .ب�سام ملكاوي

معت�صم �صبحي عبيد

هدى عثمان �أبو �صالح
�أ.د .مهند عزمي ابو مغلي

المنصـــب

تاريخ الميالد

الشهادة العلمية

رئي�س اجلامعة - 1957/11/10دكتوراه مع مرتبة
ال�شرف يف الهند�سة املدنية
 جامعة باري�س1986 .املاج�ستري يف الهند�سةاملدنية  /جامعة باري�س
1983
بكالوريو�س/الهند�سةاملدنية  /ه.م�ساحة ،الكلية
الوطنية للم�ساحة (،)IGN
باري�س ،فرن�سا.
1982

املدير املايل

1969 /1 /5

بكالوريو�س حما�سبة
1991

بكالوريو�س �إدارة
1962/12/1
�أمني �سر
الإعمال ()1986
جمل�س الإدارة
ماج�ستري ريا�ض اطفال
2016
امل�ست�شار  1969 /3 /30دكتوراه قانون عام 2002
القانوين

الخبرات العملية وتاريخ التعيين

رئي�س جامعة الإ�سراء،منذ ني�سان  2015حتى الآن
نائب الرئي�س وعميد كلية الهند�سة ،جامعةالإ�سراء .كانون ثاين 2015
عميد كلية الهند�سة ،جامعة الإ�سراء ،ت�شرين�أول 2015
�أ�ستاذ يف ق�سم هند�سة امل�ساحة وق�سم الهند�سةاملدنية ،كلية الهند�سة ،جامعة البلقاء التطبيقية،
2014--2011
رئي�س ق�سم الهند�سة املدنية ،كلية الهند�سة،جامعة فيالدلفيا ،عمان ،الأردن2011/2/10 .
حما�سب رئي�سي �شركة غوامنة وجنار للتعهدات
( )1991وحما�سب رئي�سي �شركة برتا ل�صناعة
الأ�شرطة ( )1995ورئي�س ق�سم امل�ساهمني و
املوازنة جامعة الإ�سراء اخلا�صة ()1998
(تاريخ التعيني )2006
عميدة �ش�ؤون الطلبة كلية حطني ( )1986ومديرة
العالقات العامة جامعة الإ�سراء 1991
(تاريخ التعيني )1996
م�ست�شارقانوينللعديدمنال�ؤ�س�ساتالتعليمية
وال�شركاتمنذعام, 1994مدير مكتب حماماه
الدكتورمهندابومغليو�شركاه,تاريخالتعيني2006

رابعًا -أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم أكثرمن %5
النسـبة
االسم
2018/12/31
2017/12/31
2,426.912
%16.17
2,442,730
رائد رئي�س الداود

النسـبة

%16.2

عبد احلليم رئي�س �سليمان

2.343.403

%15.62

2.343.403

%15.62

املهند�س ماهر فتحي عبد الرزاق الغالييني

1,602,217

%10.68

1,602,217

%10.68

نوال نعيم حممد اخلطيب

944.615

%6.3

944.615

%6.30

خامسًا – الوضع التنافسي للشركة :

ي�شهد قطاع التعليم مناف�سة قوية جداً لتعدد اجلامعات اخلا�صة  /ناهيك عن اجلامعات الر�سمية� ،أما عن ح�صة اجلامعة
من �إجمايل عدد الطلبة امل�سجلني يف اجلامعات اخلا�صة ما يقرب من ( � ) % 7إذ يقارب عـدد الطلبـة امل�سجلني ()5,298
طالـب وطالبـة  ,ويبلغ اجمايل عدد الطلبة مبا فيهم امل�ؤجلني واملنقطعني حوايل ( )7000طالب وطالبة .
سادسًا  -درجة االعتماد على موردين محددين :

اليوجداعتمادعلىموردينحمددين�أوعمالءرئي�سينيحملياً�أوخارجياًي�شـكلون(�)%10أو�أكثـرمن�إجمالـيامل�شرتيات.

سابعًا – الحماية الحكومية واالمتيازات :

ال توجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها ال�شركة مبوجب القوانيـن والأنظمـة �أو غريهـا.وال يوجد �أي براءات
اخرتاع او حقوق امتيازات ح�صلت عليها ال�شركة .
ثامنًا – أثر القرارات الحكومية والدولية :

ال توجد �أية قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل ال�شركة �أو قدرتها التناف�سية
وينطبق على اجلامعة معايري االعتماد العام و اخلا�ص مبوجب قرارات وزارة التعليم العالــي.
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تاسعًا  :الهيكل التنظيمي للشركة

الهيئة العامة

اللجان

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

أمين سر
مجلس اإلدارة
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المدير المالي

المدقق الداخلي

المستشار القانوني
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الهيكل التنظيمي لجامعة اإلسراء
اللجنة المالية

مجلس األمناء

اللجنة األكاديمية

رئيس الجامعة

التدقيق الداخلي

مجلس الجامعة

نواب الرئيس
مساعدا الرئيس

مجلس العمداء
اللجان

سكرتا ريا الرئيس

منسق شؤون الرئاسة

الكليات

الدوائر اإلدارية

كلية العلوم التربوية

كلية الحقوق

كلية تكنولوجيا
المعلومات

كلية اآلداب

كلية االعمال

كلية الصيدلة

كلية التمريض

كلية الهندسة

شؤون الطلبة

البحث العلمي

كلية العلوم
كلية االعلوم الطبية
المساندة

الدائرة المالية
القبول والتسجيل

الموارد البشريه
التدقيق الداخلي

مركز الحاسوب

دائرة المكتبة

دائرة العالقات
الثقافية و العامة

دائرة اللوازم
والمشتريات

مركز االستشارات
والتعليم المستمر

دائرة الخدمات

الدراسات المسائية
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برامج التأهيل والتدريب :

عدد موظفي الشركة وجامعة اإلسراء وفئات مؤهالتهم:
البيـــــــان

العــدد

دكتوراه
ماج�ستري
بكالوريو�س
دبلوم متو�سط
ثانوية عامة
دون ذلك
املجموع

196
39
130
34
40
206
645

 علما بان العاملني مب�ؤهل الثانوية العامة ودون الثانوية العامة هم من موظفي دائرة اخلدمات. وتقوم اجلامعة بعقد دورات تدريبية لتطوير مهارات العاملني فيها ب�شكل دائم وم�ستمر و�إيفاد الطلبة املتفوقنيال�ستكمال الدار�سات العليا على نفقة اجلامعة يف عدد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية والآ�سيوية
و�أ�سرتاليا.
عاشرًا – المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة :

ال توجد خماطر قد تتعر�ض لها ال�شركة خالل ال�سنة املالية الالحقة ولها ت�أثري مادي حيث توجد ادوات �ضبط
داخلي ورقابه حتد من املخاطر.

الحادي عشر  -أهم االنجازات التي حققتها الشركة :

�سعت �شركة الإ�سراء للتعليم واال�ستثمار لتحقيق �أهدافها ب�أن تكون جامعة الإ�سراء �صرحاً علمياً متميزاً ُت�سهم يف
�إثراء احل�ضارة الإن�سانية يف جماالت التنمية واالبتكار املهاري واملهني والبحث العلمي ،وو�ضع م�ؤ�س�سوها ن�صب
�أعينهم �أن تكون ر�سالتها تخريج كوادر م�ؤهلة بالعلم واملعرفة لتلبي حاجات ال�سوق املحلي والإقليمي والعاملي.
ومن �أجل حتقيق �أهدافها فال تزال ال�شركة م�ستمرة يف توفري كل �أ�شكال الدعم للجامعة من خالل جمال�سها
املختلفة التي تعمل جميعها بجهود مت�ضافرة باجتاه التطوير الأكادميي والإداري وا�ستحداث تخ�ص�صات جديدة
تتالءم و�سوق العمل املحلي والعربي والدويل .
والآتي بع�ض من اجنازات عام :2018
-1مت البدء بتحديث �أ�سطول با�صات اجلامعة
-2مت ا�ستحداث وتطوير خمتربات كلية التمري�ض حيث من خاللها مت احل�صول على اعتماد تخ�ص�ص ماج�ستري
متري�ض احلاالت املزمنة
-3مت ا�ستحداث وتطوير خمتربات الفيزياء والكيمياء والطاقة املتجددة حيث �صادق جمل�س هيئة االعتماد على
تخ�ص�ص الطاقة املتجددة وتخ�ص�ص الفيزياء وتخ�ص�ص الكيمياء بالإ�ضافة �إىل تخ�ص�ص ماج�ستري هند�سة
الإن�شاءات والذي مت �إعداد خمتربات خا�ص به.
-4بدء العمل يف حتديث مواقع مركز اال�ست�شارات والتعليم امل�ستمر وال يزال العمل م�سرت به ومن املتوقع االنتهاء
من الإعمال خالل �شهر 2019/ 6
-5مت زراعة حوايل ثالثة �أالف �شجره خالل عام  2018غالبها على الأ�سوار اجلامعية
-6مت التطوير الأويل ملحطة التنقية
-7مت �إعادة عزل كافة �أ�سطح مباين اجلامعة
-8مت االنتهاء من حمطة الطاقة ال�شم�سية لتوفري الكهرباء من خالل الطاقة املتجددة ومت �أنتاج الكهرباء  ,وقد
قاربت فاتورة الكهرباء على ان تكون �صفرا
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-9ا�ستمرت ال�شركة يف دعم اجلامعة البتعاث طلبة متفوقني للح�صول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه من
جامعات مرموقة يف دول �أوروبا ودول �أخرى ،ولقد عاد الكثري منهم للعمل يف اجلامعة ومنهم من ترقى و�أ�صبح
عميداً لكلية ومنهم من �أنهى االلتزام املطلوب منه مقابل االبتعاث وبقي باجلامعة ومنهم من غادر اجلامعة
-10االهتمام بخدمة املجتمع املحلي التي تقوم بتنفيذها ال�شركة من خالل اجلامعة من حيث التطوير والتحديث
امل�ستمرين ،ومت عقد الكثري من الدورات التدريبية املجانية �أو ب�أجور رمزية يف هذا املجال مع بلدية اجليزة
وغريها من القطاعات املحلية وامل�صانع ،وقد قامت ال�شركة بتو�سعة مركز اال�ست�شارات والتعليم امل�ستمر خلدمة
�أبناء املجتمع املحلي وطلبة جامعة الإ�سراء واجلامعات الأخرى.
ثاني عشر  -األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة :

مل يطر�أ اي عمليات ذات طبيعة غري متكرره على ال�شركة خالل ال�سنه املالية .
ثالث عشر  -النتائج األولية للشركة :
البيـــــــان
2013
�صايف الأرباح (اخل�سائر)
8.146.079
قبل ال�ضريبة
�صــايف حقـوق امل�ساهمني
35.033.540
�سعر �سهم ال�شركة
4.50
عند الإغالق
الأربـاح النقديـة املوزعـة
4.500.000

2014

2015

2016

2017

2018

7.163.912

6.054.371

5.719.094

5,175,983

7,448,763

36.467.883

36.248.933

35.795.808

35,699,931

35,135,573

4.70

4.60

4.56

4.46

3.98

4.500.000

4.500.000

3.750.000

3,000,000

4,500,000

رابع عشر  -تحليل المركز المالي للشركة :
البيـــــــان
2013
ن�سـ ــبة التــداول
2.12
البنوك الدائنة والقرو�ض �إىل ر�أ�س املال %3.68
�صايف را�س املال العامل
7.735.888
�صايف الربح قبل ال�ضريبة اىل را�س املال %54.30
ن�سبة الأرباح املوزعة �إىل ر�أ�س املال
%30
عائد ال�سهم الواحد
0.45

2014
2.17
%0.7
8.850.869
%47.75
%30
0.40

2015
1.89
%2.32
8.560.130
%40.36
%30
0.29

2016
1.89
%1.51
8.713.807
%38.13
%25
0.27

2017
1.93
%1.2
8,104,479
%34.5
%20
0.24

2018
1.98
0
8,165,641
%49.65
%30
0.35
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خامس عشر  -الخطة المستقبلية للشركة :

ي�سعى جمل�س الإدارة �إىل حتقيق الأهداف التالية يف نطاق خطته امل�ستقبلية:
•تطوير �إدارة وكليات اجلامعة املختلفة واال�ستمرار يف دعم البحث العلمي واالبتعاث  ،بالإ�ضافة �إىل دعم
رئا�سة اجلامعة يف عقد اتفاقيات دولية مع جامعات دولية مرموقة ومراكز بحثية عاملية لها �سمعة جيدة يف
املجال الأكادميي و�أي�ضاً ال�سعي للح�صول على اعتمادات دولية متا�شياً مع متطلبات التميز الأكادميي والبحث
العلمي.
•العمل على تطوير حمطة التنقية يف اجلامعة
•توفري الأجهزة واملواد الالزمة يف جمال البحث العلمي ،التدريب وحتديث وتو�سيع املختربات .وا�ستحداث
خمتربات �إ�ضافية للتخ�ص�صات اجلديدة املزمع ا�ستحداثها ،واال�شرتاك يف دعم املكتبة ورفدها ب�أحدث الكتب
الورقية والإلكرتونية.
ً
•احل�صول على �ضبط اجلودة والنوعية ابتدا ًء من بع�ض التخ�ص�صات املختارة يف اجلامعة متهيدا لتغطية
كافة تخ�ص�صات اجلامعة والدعم امل�ستمر للح�صول على نتائج متقدمة يف امتحان الكفاءة وت�سهيل ذلك من
خالل تزويد اجلامعة مبختربات جديدة و�أجهزة حا�سوب حديثة وتطوير الربامج الدرا�سية والدورات التدريبية
لإعداد الطالب على �أح�سن وجه.
•العمل على �شراء با�صات جديدة لتحديث �أ�سطول با�صات اجلامعة بعد �صدور القرار احلكومي باعقاء هذه
البا�صات من الر�سوم اجلمركية
•دعم رئا�سة اجلامعة يف التو�سع يف برامج مركز اال�ست�شارات والتعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع لإتاحة الفر�ص
لطلبة اجلامعة ب�أخذ دورات تدريبية ت�ؤهلهم ل�سوق العمل ودخول كربى ال�شركات ،حيث �أن املركز هو مركز
معتمد لعقد امتحانات دولية وهو معتمد من  Personal Viewsالأوىل يف العامل يف املجاالت البحثية
وكذلك �إتاحة الفر�ص للطلبة غري الناجحني يف الثانوية العامة لدرا�سة الدبلومات التدريبية املعتمدة يف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ودعم مركز اال�ست�شارات يف االنفتاح وخدمة املجتمع املحلي بعقد دورات تدريبية
وفتح برامج ت�أهيلية للمجتمع املحلي لدخول �سوق العمل.
•العمل على حتديث بوابات اجلامعة وال�سيطرة االلكرتونية على دخول وخروج من اجلامعة
•�إن�شاء مبنى كلية طب الأ�سنان والدرا�سات العليا مب�ساحة ( )8000م.2
•تطوير وحتديث مبنى الن�شاط الريا�ضي.
•�إن�شاء وت�أهيل م�سرح �إ�ضايف جديد يف مبنى البانوراما  ،وجتهيزه للعمل .وعمل م�سارح يف كل مبنى من
مباين اجلامعة.
•تخ�صي�ص الدعم املنا�سب ال�ستقطاب الطلبة املتفوقني ،وابتعاثهم للح�صول على درجة الدكتوراه.
•اتخاذ الإجراءات الإدارية الالزمة للمحافظة على حقوق م�ساهمي ال�شركة.
•العمل على ا�ستكمال �شراء ح�صة ال�شريك يف قطعة ار�ض حجار النوابل�سة �شارع املطار فوق البنك العربي
لكي تيم جتهيزها لإن�شاء مدار�س الإ�سراء على هذه القطعة.
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سادس عشر – أتعاب التدقيق :

مدققو ح�سابات ال�شركة وال�شركة التابعة هم ال�سادة طالل �أبو غزالة و�شركاه الدولية وقد بلغت �أتعاب التدقيق
ل�شركة الإ�سراء للتعليم واال�ستثمار مبلغ ( )9.860دينار خالل عام � 2018شام ً
ال �ضريبة املبيعات ،وبلغت �أتعاب
التدقيق لل�شركة التابعة �شركة الفريد لال�ستثمار مبلغ ( )1,450دينار خالل عام � 2018شاملة �ضريبة املبيعات .
المصدرة من قبل الشركة المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص
سابع عشر – عدد األوراق المالية
ّ
اإلدارة العليا وأقاربهم :
-1أسماء أعضاء مجلس اإلدارة و أقاربهم :
الوصف

الجنسية

2017

2018

اسهم الشركات
المسيطر عليها

رئي�س جمل�س االدارة

الأردنية

املهند�س ماهـر فتحـي الغاليينـي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
 /املدير العام

الأردنية

2,426,912
1,602,217

2,442,730
1,602,217

ال�شئ
ال�شئ

ال�سيد عبد احلليم رئي�س �سليمان

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأردنية

2,343,403

2,343,403

ال�شئ

ال�سيد عدنـان بهجـت التلهونـي

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأردنية

130,093

130,093

ال�شئ

الدكتور حامد �صادق قنيبي

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأردنية

200,055

200,055

ال�شئ

الدكتور �سعيد جنم الدين الرتك

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأردنية

378,205

378,205

ال�شئ

الدكتور احمد حممود �سامل عناب

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأردنية

155,105

155,105

ال�شئ

البنك الأردين الكويتي و ميثله
الدكتور مكرم القطب

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأردنية
االردنية

425,000

425,000

ال�شئ
ال�شئ

املهند�س علي فتحي الغالييني

ع�ضو جمل�س الإدارة

الأردنية

196,460

196,460

ال�شئ

أسماء وأعضاء مجلس اإلدارة
وأقاربهم

ال�سيد رائـد رئيـ�س الداود

ال توجد �أية �أوراق مالية مملوكه من قبل ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أقاربهم
خالل �سنة  2018او ال�سنة التي قبلها �سنة 2017
 -2األوراق المالية المملوكة لإلدارة العليا .
االســــم

�أ.د .ب�سام ملكاوين
معت�صم �صبحي عبيد
هدى عثمان �أبو �صالح
الدكتور مهند عزمي ابو مغلي

الوصف

الجنسيه

رئي�س اجلامعة
املدير املايل
�أمني �سر جمل�س الإدارة

الأردنية
الأردنية

امل�ست�شار القانوين

الأردنية

الأردنية

2017
ال �شيء
ال �شيء
500
ال �شيء

2018
ال�شيء
ال�شيء
500
ال �شيء

اسهم الشركات المسيطر عليها

ال�شئ
ال�شئ
ال�شئ
ال �شيء

ال توجد �أية �أوراق مالية مملوكه من قبل ال�شركات امل�سيطر عليها من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا �أو �أقاربهم
خالل �سنة  2018او ال�سنة التي قبلها �سنة 2017
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ثامن عشر  -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا :
 -1مزايا و مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :
بدل تنقالت و حضور اجتماعات المجلس
بدل انتقال
الرواتب السنوية

اســــم العضـــو

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ال�سيد رائد رئي�س الداود/رئي�س جمل�س االدارة
املهند�س ماهر فتحي الغالييني /املدير العام
ال�سيد عبد احلليم رئي�س �سليمان
ال�سيد عدنان بهجت التلهوين
الدكتور �سعيد جنم الدين الرتك
الدكتور احمد حممود �سامل عناب
ال�سادة البنك الأردين الكويتي
املهند�س علي فتحي الغالييني
الدكتور حامد �صادق قنيبي

2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400

116,520
226,440

مكافآت

5.000
5.000
5.000
5.000
5000
5.000
5.000
5.000
5.000

المزايا

�سيارة

 -2مزايا و مكافآت أشخاص اإلدارة العليا :

بالإ�ضافة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ح�سب البند ( �أ ).
االســــم

المنصـــــب

�أ.د .ب�سام ملكاوي

رئي�س اجلامعة
املدير املايل
�أمني �سر جمل�س الإدارة

معت�صم �صبحي عبيد
هدى �أبو �صالح
الدكتورمهندعزميابومغلي

الرواتب السنوية نفقات السفر
مؤتمرات
اإلجمالية

امل�ست�شار القانوين

60,000
17,500
14,796
141,000

المكافآت إجمالي المزايا
والمكافآت
السنوية

2,342
-

14,205
-

-

-

76,547
17,500
14,796
141,000

المزايا

�سيارة

تاسع عشر  -التبرعات و المنح خالل السنة :
اســـــم الجهــــة

المبلــغ بالدينار

تربعات غذائية للأ�سر الفقرية يف رم�ضان طرود اخلري وتربعات للأطفال الأيتام

30,162
30,162

املجموع

بالإ�ضافة�إىلالتربعاتاخلرييةهناكمنحدار�سيهتوفرهااجلامعةللطلبةعنطريقمنحهمخ�صوماتعلىر�سومهماجلامعية
و�أي�ضا يف جمال املنح قامت ال�شركة عن طريق اجلامعه ب�إيفاد عدد من الطلبه ال�ستكمال درا�ستهم العليا يف عدد من دول العامل .
عشرون  :العقود والمشاريع:

مل تقم ال�شركة ب�أي عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س
الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو �أي موظف يف ال�شركة .
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واحد وعشرون  :مساهمة الشركة في حماية البيئة:
 -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

 )1تعيني ممثلني اثنني من املجتمع املحلي يف جمل�س اجلامعة وجمال�س الكليات ومركز اال�ست�شارات مما ي�ساهم يف تلبية
احتياجات املجتمع املحلي .
� )2إقامة امل�سابقات واملنا�سبات الوطنية واالحتفاالت يف ال�صالة الريا�ضية وم�سرح اجلامعة ومرافق اجلامعة الأخرى
 )3التدريب الفني والعملي الفراد املجتمع املحلي من خالل مركز اال�ست�شارات
 )4عقد دورة الإ�سعافات الأولية للمجتمع املحلي وموظفي اجلامعة
 )5عقد دورات تقوية يف اللغة االجنليزية لأبناء املجتمع املحلي
 )6اعتماد اجلامعة كمقر رئي�سي للطلبة املبدعني ملحافظات اململكة بالتعاون مع مديرية تربية مادبا
 )7عمل ت�سهيالت ال�ستقطاب الطلبة املبدعني يف اجلامعة وتقدمي جوائز عينية لهم
 )8قامت اجلامعة بالتعاون مع بع�ض م�صانع الأدوية يف املنطقة لدعم بع�ض الأبحاث للم�ساعدة يف تطوير بع�ض املنتجات
الدوائية من خالل عمادة البحث العلمي
 )9ت�سهيل مهمة طلبة مدار�س املجتمع املحلي لزيارة اجلامعة والتعرف على مرافقها والتخ�ص�صات املطروحة فيها
 )10عقد اجتماعات لبلدية ومت�صرفة اجليزة و�أع�ضاء املجتمع املحلي يف م�سرح اجلامعة
 -مساهمة الشركة في حماية البيئة :

�)1إن�شاء حمطة توليد كهرباء داخل اجلامعة من خالل الطاقة ال�شم�سية
�)2إعادة تدوير النفايات وذلك من خالل و�ضع �أماكن خم�ص�ص للنفايات البال�ستيكية و�أخرى للورقية
)3ا�ستخدام ماكينات يف الكليات التالف االوراق بدال من احراقها
)4زراعة الأ�شجار يف ال�ساحات واحلدائق داخل اجلامعه من اجل بيئه خ�ضراء
 )5ا�ستخدام حمطة لتنقية مياه ال�صرف ال�صحي يف اجلامعة .
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تقرير الحوكمة للشركات المساهمة العامة
تطبيق بنود الحوكمه:
اوال� :سعت �إدارة �شركة الإ�سراء للتعليم واال�ستثمار يف ال�سنوات ال�سابقة لتطبيق بنود و�إحكام احلوكمه لل�شركات امل�ساهمه

العامه وتاليا تقريرا عن تطبيق البنود والإحكام املطبقة يف �شركة الإ�سراء للتعليم اال�ستثمار:
ثانيا:ا�سماء اع�ضاء جمل�س االدارة احلاليني وامل�ستقيلني والتفيذيني وامل�ستقلني
االســـــــــــم

المنصـــب

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد رائد رئي�س داود
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
املهند�س ماهر فتحي الغالييني
املدير العام
ع�ضــو
ال�سيد عبد احلليم رئي�س �سليمان
ع�ضــو
ال�سيد عدنان بهجت التلهوين
ع�ضــو
الدكتور �سعيد جنم الدين الرتك
ع�ضو
الدكتور حامد �صادق قنيبي
ع�ضــو
ممثل البنك االردين الكويتي الدكتور مكرم القطب
ع�ضــو
املهند�س علي فتحي الغالييني
ع�ضو
الدكتور احمد حممود �سامل عناب

مستقل
تنفيذي
غير تنفيذي غير مستقل

تنفيذي

غري م�ستقل

تنفيذي غري م�ستقل
غري تنفيذي غري م�ستقل
غري تنفيذي م�ستقل
غري تنفيذي م�ستقل
غري تنفيذي م�ستقل
غري تنفيذي م�ستقل
غري تنفيذي غري م�ستقل
غري تنفيذي م�ستقل

عام
2017

عام
2018

موجود
موجود

موجود
موجود

موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود

موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود

ثالثا  :ا�سماء ممثلي اع�ضاء جمل�س االدارة االعتباريني
االســـــــــــم

المنصـــب

ممثل البنك االردين الكويتي الدكتور مكرم القطب

ع�ضو

مستقل
تنفيذي
غير تنفيذي غير مستقل

غري تنفيذي

م�ستقل

عام
2017

موجود

رابعا :املنا�صب التنفيذية
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االســـــــــــم

الوصـف الوظيفي

ال�سيد رائد رئي�س داود
املهند�س ماهر فتحي الغالييني
�أ.د .ب�سام ملكاوي
ال�سيد معت�صم �صبحي عبيد
ال�سيدة هدى عثمان �أبو �صالح
الدكتور مهند عزمي ابو مغلي

رئي�س جمل�س االدارة
نائب رئي�س جمل�س االدارة/املدير العام
رئي�س اجلامعة
املدير املايل
�أمني �سر جمل�س الإدارة
امل�ست�شار القانوين

عام
2018

موجود
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خامسا :ع�ضويات جمال�س الإدارة التي ي�شغلها �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركات �أمل�ساهمه
االســـــــــــم

المنصـــب

المساهمة في الشركات المساهمة ألعامه األخرى

ال�سيد رائد رئي�س داود
املهند�س ماهر فتحي الغالييني
ال�سيد عبد احلليم رئي�س �سليمان

رئي�س جمل�س االدارة
نائب رئي�س جمل�س االدارة/املدير العام
ع�ضــو

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال�سيد عدنان بهجت التلهوين
الدكتور �سعيد جنم الدين الرتك
الدكتور حامد �صادق قنيبي
ممثل البنك االردين الكويتي الدكتور مكرم القطب
املهند�س علي فتحي الغالييني
الدكتور احمد حممود �سامل عناب

ع�ضــو
ع�ضــو
ع�ضو
ع�ضــو
ع�ضــو
ع�ضو

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

سادسا :ا�سم �ضابط ارتباط احلوكمه :
معت�صم �صبحي حممود عبيد
سابعا� :أ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:
-1جلنة الرت�شيحات واملكاف�أة
-2جلنة احلوكمة
-3جلنة �إدارة اخلاطرة
-4جلنة التدقيق
ثامنا :ا�سم رئي�س واع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكافاة وجلنة احلوكمة وجلنة ادارة املخاطروجلنة التدقيق:
جلنة الرت�شيحات واملكافاةاالســـــــــــم

المنصـــب

عدد االجتماعات

الدكتور حامد �صادق قنيبي
الدكتور �سعيد جنم الدين الرتك
ال�سيد رائد رئي�س داود

رئي�س
ع�ضو

اثنان
اثنان
اثنان

ع�ضو

 جلنة احلوكمهاالســـــــــــم

المنصـــب

عدد االجتماعات

ال�سيد عدنان بهجت التلهوين
الدكتور احمد حممود �سامل عناب
ال�سيد عبد احلليم رئي�س �سليمان

رئي�س
ع�ضو

اثنان
اثنان
اثنان

ع�ضو
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 -جلنة �إدارة ملخاطر

االســـــــــــم

المنصـــب

عدد االجتماعات

الدكرتر علي فتحي الغالييني
ال�سيد رائد رئي�س داود
الدكتور مكرم القطب ممثل البنك االردين الكويتي

رئي�س
ع�ضو

اربعة
اربعة
اربعة

 -جلنة التدقيق

ع�ضو

االســـــــــــم

المنصـــب

الخبرات

عدد االجتماعات

الدكتور مكرم القطب ممثل البنك االردين الكويتي
الدكرتر علي فتحي الغالييني
الدكتور حامد �صادق قنيبي

رئي�س
ع�ضو

دكتوراه يف املحا�سبة /مدير الت�سهيالت ال�شركات يف
البنك االردين الكويتي
بكالوريو�س هند�سه  /مدير فندق الفاندوم
دكتوراه يف اللغة العربية

خم�سة
خم�سة
خم�سة

ع�ضو

مت عقد اجتماع واحد مع مدققي احل�سابات اخلارجيني دون وجود االدارة التنفيذية
 عدد االجتماعات ملجل�س االدارة التي مت ح�ضورها خالل عام 2018االســـــــــــم

المنصـــب

رئي�س جمل�س االدارة
ال�سيد رائد رئي�س داود
نائب رئي�س جمل�س الإدارة /املدير العام
املهند�س ماهر فتحي الغالييني
ع�ضــو
ال�سيد عبد احلليم رئي�س �سليمان
ع�ضــو
ال�سيد عدنان بهجت التلهوين
ع�ضــو
الدكتور �سعيد جنم الدين الرتك
ع�ضو
الدكتور حامد �صادق قنيبي
ع�ضــو
ممثل البنك االردين الكويتي الدكتور مكرم القطب
ع�ضــو
املهند�س علي فتحي الغالييني
الدكتور احمد حممود �سامل عناب
ع�ضو
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عدد االجتماعات

ح�ضور �إحدى ع�شرة اجتماعا
ح�ضور �إحدى ع�شرة اجتماعا
ح�ضور ع�شرة اجتماعات
ح�ضور ع�شرة اجتماعات
ح�ضور ع�شرة اجتماعات
ح�ضور �إحدى ع�شرة اجتماع
ح�ضور �إحدى ع�شرة اجتماع
ح�ضور �إحدى ع�شرة اجتماعا
ح�ضور ع�شرة اجتماعات
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمي

اقرارات مجلس اإلدارة
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اقرارات مجلس اإلدارة

االقرار األول  :يقر جمل�س ادارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة ال�سنة
املالية التالية.
االقرار الثاني  :يقر جمل�س االدارة مب�س�ؤولية عن اعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.

االقرار الثالث  :يقر رئي�س جمل�س االدارة واملدير العام واملدير املايل ب�صحة ودقة اكتمال املعلومات والبيانات
الواردة يف التقرير ال�سنوي.
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
وشركتها التابعة
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

القوائم المالية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2018
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فـهـرس
صفحـة
تقرير مدقق الحسابات المستقل

25-23

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2016

27-26

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

28

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

29

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

30

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

22

47-31

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ،ﻡ.ﻉ.ﻡ.

ALISRA EDUCATION & INVESTMENT CO,. PLC.

السادة المساهمين المحترمين
شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار

تقرير المدقق المستقل

�شركة م�ساهمة عامة حمدودة
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية

تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الرأي

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة ل�شركة الإ�سراء للتعليم والإ�ستثمار و�شركتها التابعة (�شركة م�ساهمة عامة
حمدودة) واملكونة من قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون الأ ول  ،2018وقائمة الدخل ال�شامل املوحدة
وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ،
والإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة وملخ�صاً لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
بر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل املوحد لل�شركة
كما يف  31كانون الأول  ،2018و�أداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً
للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
أساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق� .إن م�س�ؤولياتنا وفقاً لهذه املعايري مو�ضحة الحقاً يف تقريرنا
�ضمن فقرة م�س�ؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية املوحدة.
نحن م�ستقلون عن ال�شركة وفقاً ملتطلبات جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبني "دليل قواعد
ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني" واملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة بتدقيقنا للقوائم املالية املوحدة،
بالإ�ضافة لإلتزامنا بامل�س�ؤوليات الأخالقية الأخرى ،وفقاً لهذه املتطلبات.
يف �إعتقادنا ان �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتكون �أ�سا�ساً نعتمد علية عند �إبداء ر�أينا.
أمور التدقيق الهامة

�إن �أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً حلكمنا املهني ،لها الإهتمام الأكرب يف تدقيقنا القوائم املالية املوحدة
لل�سنة احلالية� .إن هذه الأمور مت و�ضعها يف الإعتبار يف �سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل ،ولتكوين ر�أينا
حولها ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أياً منف�ص ً
ال حول هذه الأمور.
اإلستثمارات العقارية

ح�سب متطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،ف�إن املمتلكات الإ�ستثمارية تقا�س مبدئياً بالتكلفة
املت�ضمنة تكاليف املعامالت ويتم �إجراء �إختبار لتدين القيمة التي تظهر بها املمتلكات الإ�ستثمارية يف قائمة
املركز املايل املوحدة عند ظهور �أي �أحداث �أو تغريات يف الظروف تظهر �أن هذه القيمة غري قابلة للإ�سترياد ويف
حال ظهور �أي م�ؤ�شر لتدين القيمة يتم �إحت�ساب خ�سائر تدين تبعاً ل�سيا�سة تدين قيمة املوجودات.
نطاق التدقيق

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها من بني �أمور �أخرى ،احل�صول على تقييم خرباء عقاريني معتمدين
مل�ساعدتنا يف حتديد القيمة ال�سوقية لأ�سعار تلك املمتلكات الإ�ستثمارية بتاريخ تقرير القوائم املالية املوحدة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة

قامت ال�شركة بتطبيق متطلبات خ�سائر االئتمان املتوقعة للمعيار رقم ( )9من املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية اعتبارا من  1كانون الثاين  2018مما ترتب علية تغيري يف احت�ساب انخفا�ض القيمة من منوذج اخل�سائر
املتكبدة اىل منوذج خ�سائر االئتمان املتوقعة ومت االعرتاف بالتعديالت املرتبطة بهذا التحول من �ضمن الأرباح
املحتفظ بها كما يف  1كانون الثاين  2018وبلغت  2.828.877دينار �أردين.

نطاق التدقيق

قمنا بعمليات تقييم �شاملة لتحديد ال�ضوابط الرئي�سية امل�ستخدمة يف حتديد خ�سائر االئتمان املتوقعة وجمع
البيانات ومدى اكتمالها والتقديرات واالفرتا�ضات ذات ال�صلة امل�ستخدمة من قبل الإدارة ،وقمنا باختبار النظم
الرقابية الرئي�سية على عملية اعداد النماذج.
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معلومات أخرى

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى .تت�ضمن املعلومات الأخرى املعلومات يف التقرير ال�سنوي ولكن ال
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة وتقريرنا حولها.
�إن ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة ال يت�ضمن املعلومات الأخرى و�إننا ال نبدي �أي نوع من الت�أكيد حولها.
فيما يخ�ص تدقيق القوائم املالية املوحدة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى ،بحيث ن�أخذ بالإعتبار
فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري من�سجمة ب�شكل جوهري مع القوائم املالية �أو املعلومات التي مت التو�صل
�إليها من خالل تدقيقنا �أو يف حال ظهر ب�أن يف تلك املعلومات الأخرى �أخطاء جوهرية .ويف حال �إ�ستنتجنا ،بناء
على العمل الذي قمنا به ،بوجود خط�أ جوهري يف هذه املعلومات الأخرى ،فانه يتوجب علينا التقرير عن تلك
احلقيقة ،وال يوجد �أية �أمور خا�صة بهذا املو�ضوع يتوجب التقرير حولها.
مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوئم المالية الموحدة

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد وعدالة عر�ض هذة القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية ،وعن الرقابة الداخلية التي تراها �ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية
�سواء كانت ب�سبب الإحتيال او اخلط�أ.
عند �إعداد القوائم املالية املوحدة ،تكون الإدارة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة ال�شركة على الإ�ستمرارية والإف�صاح،
عندما ينطبق ذلك عن �أمور تتعلق بالإ�ستمرارية و�إ�ستخدام �أ�سا�س الإ�ستمرارية يف املحا�سبة ،ما مل توجد نية لدى
الإدارة بت�صفية ال�شركة �أو �إيقاف �أعمالها �أو عدم وجود بديل واقعي غري ذلك.
الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة م�س�ؤولني عن الإ�شراف على �إعداد التقارير املالية لل�شركة.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوئم المالية الموحدة

�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من التحريفات
اجلوهرية� ،سواءاً كانت ب�سبب الإحتيال �أو اخلط�أ ،و�إ�صدار تقريرنا الذي يت�ضمن ر�أينا حولها .الت�أكيد املعقول
هو م�ستوى عال من الت�أكيد ،ولكنه لي�س �ضمانة ب�أن التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق �سوف
يكت�شف دائماً �أي خط�أ جوهري �إن وجد� ،إن التحريفات ميكن �أن تن�ش�أ عن الإحتيال �أو اخلط�أ ،وتعترب جوهرية �إذا
كانت ب�شكل فردي �أو �إجمايل ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل معقول على القرارات الإقت�صادية املتخذة من قبل م�ستخدمني
هذة القوئم املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية ،نقوم مبمار�سة احلكم املهني واملحافظة على تطبيق مبد�أ
ال�شك املهني يف جميع نواحي التدقيق ،بالإ�ضافة اىل:
•حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سواءاً كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو خط�أ،
وكذلك ت�صميم وتنفيذ �إجراءات تدقيق مالئمة ت�ستجيب لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية
ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�ساً لر�أينا� .إن خطر عدم �إكت�شاف �أخطاء جوهرية ناجتة عن �إحتيال �أعلى من اخلطر الناجت
عن اخلط�أ ،كما �أن الإحتيال قد ي�شتمل على التواط�ؤ ،التزوير ،احلذف املتعمد ،التحريفات� ،أو جتاوز لأنظمة
الرقابة الداخلية.
•احل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق لغايات ت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة
يف ظل الظروف القائمة ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول مدى فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
•تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية اامل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات
العالقة املعدة من قبل الإدارة.
ً
•الإ�ستنتاج عن مدى مالئمة �إ�ستخدام الإدارة لأ�سا�س الإ�ستمرارية يف املحا�سبة ،و�إ�ستنادا �إىل �أدلة التدقيق
التي مت احل�صول عليها ،فيما �إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا �صلة ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري
�شكوكاً جوهرية حول قدرة ال�شركة على الإ�ستمرارية كمن�ش�أة م�ستمرة .ف�إذا �إ�ستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري،
فنحن مطالبون �أن نلفت الإنتباه يف تقرير املدقق �إىل الإي�ضاحات ذات ال�صلة الواردة يف القوائم املالية املوحدة،
�أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري كافياً ،ف�إننا �سوف نقوم بتعديل ر�أينا� .إ�ستنتاجاتنا تعتمد على �أدلة
التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير املدقق .ومع ذلك ،ف�إنه من املمكن �أن تت�سبب �أحداث �أو ظروف
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م�ستقبلية يف توقف ال�شركة عن الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة.
•تقييم العر�ض العام وال�شكل واملحتوى للقوائم املالية املوحدة مبا فيها الإي�ضاحات وفيما �إذا كانت القوائم
املالية املوحدة متثل املعامالت والأحداث ب�شكل يحقق العر�ض العادل.
•احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول املعلومات املالية للمن�ش�آت �أو �أن�شطة الأعمال �ضمن املجموعة
لإبداء ر�أي حول القوائم املالية املوحدة .نحن م�س�ؤولون عن التوجيه والإ�شراف والإجناز على تدقيق املجموعة.
نحن نبقى م�س�ؤولني باملطلق عن تقرير التدقيق.
لقد توا�صلنا مع الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات
التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أية نقاط �ضعف هامة يف نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا �أي�ضاً الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة بت�صريح حول التزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة
بالإ�ستقاللية ،و�إبالغهم عن جميع العالقات والأمور الأخرى التي من املمكن �أن ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا وكذلك
الإجراءات الوقائية �إن
من تلك الأمور التي مت �إي�صالها �إىل الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة ،قمنا بتحديد الأمور الأكرث �أهمية يف
تدقيق القوائم املالية املوحدة لل�سنة احلالية وهي بالتايل �أمور التدقيق الأ�سا�سية .نقوم بو�صف هذه الأمور يف
تقريرنا �إال �إذا كان هنالك قانون �أو ت�شريع يحول دون الإف�صاح عن ذلك الأمر� ،أو يف حاالت نادرة جداً ،والتي
نقرر بها عدم الإف�صاح عن ذلك الأمر يف تقريرنا ،لوجود �آثار �سلبية متوقع �أن تفوق املنفعة العامة من تلك
الإف�صاحات.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى

حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة ب�صورة �أ�صولية ،تتفق مع النواحي اجلوهرية مع القوائم املالية
ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها.
طالل �أبوغزاله و�شركاه الدولية

								
								
								

حممد الأزرق
(�إجازة رقم )1000
ع َمان يف � 24شباط 2019
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ّ

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2018
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
الموجودات

ايضاحات

الموجودات

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات غير المتداولة

ممتلكات و�آالت ومعدات
ممتلكات �إ�ستثمارية
�شيكات بر�سم التح�صيل

3
4

مجموع الموجودات غير المتداولة

20,629,794
6,365,292
26,995,086

21,217,705
6,365,292
43,433
27,626,430

الموجودات المتداولة

خمزون قرطا�سية ولوازم م�ستهلكة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم الطالب والتجارية
نقد ونقد معادل
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
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5
6
7
8

117,080
2,615,071
466,511
10,668,351
2,608,609
16,475,622
43,470,708

219,814
2,724,157
401,919
13,214,765
232,474
16,793,129
44,419,559
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ّ

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2018
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
المطلوبات
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

ر�أ�س املال امل�صرح واملكتتب به
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري
�أرباح حمتفظ بها

ايضاحات

9
10
11

مجموع حقوق الملكية

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

15,000,000
3,872,019
4,892,472
11,349,482
35,113,973

15,000,000
3,861,856
4,892,472
11,945,603
35,699,931

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

12

25,154

30,978

خم�ص�ص �ضريبة الدخل
�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم جتارية دائنة
�إيرادات م�ؤجلة
بنك دائن

13
14
15

1,767,740
1,499,758
1,870,153
3,193,930
8,331,581
8,356,735
43,470,708

1,259,275
1,708,674
1,963,017
3,577,037
180,647
8,688,650
8,719,628
44,419,559

المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ّ

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول2018
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

ايرادات الن�شاط التعليمي
م�صاريف الن�شاط التعليمي

ايضاحات

2018
دينار أردني

2017
دينار أردني

16
17

18,430,947
()8,293,628
10,137,319
()22,835
2,714,102
()109,086
()1,526,108
()3,686,499
()45,000
()34,730

17,194,399
()8,868,433
8,325,966
()25,400
1,654,544
()186,023
()1,418,162
()3,070,000
()45,000
()59,942

7,427,163
()2,184,244

5,175,983
()1,521,860

5,242,919
15,000,000
 /,35دينار �أردين

3,654,123
15,000,000
 /,24دينار �أردين

مجمل الربح

�صايف خ�سائر كفترييا الطالب
ايرادات اخرى بال�صايف
التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
م�صاريف �إدارية
خ�سائر �إئتمانية متوقعة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تكاليف متويل

18
19
5
20

الربح قبل الضريبة

�ضريبة دخل
الدخل الشامل

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم خالل ال�سنة
ح�صة ال�سهم الواحد من الأرباح

28
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ّ

احتياطي إجباري

رأس المال

دينار أردني

12,041,480
()3,750,000
3,654,123
11,945,603
()2,828,877
9,116,726
()3,000,000

المجموع
دينار أردني

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
احتياطي اختياري

دينار أردني

�أرباح موزعة على امل�ساهمني
الدخل ال�شامل
�إحتياطي �إجباري

أرباح محتفظ بها

دينار أردني

-

رصيد  31كانون األول 2018

متحققة
دينار أردني

غيرمتحققة
دينار أردني

3,861,856
3,861,856
3,861,856
10,163

15,000,000

ر�صيد  1كانون الثاين 2017
15,000,000
�أرباح موزعة على امل�ساهمني
الدخل ال�شامل
رصيد  31كانون األول 2017
15,000,000
�أثر تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير
املالية  -رقم ( )9كما يف  1كانون الثاين 2018
15,000,000
الرصيد في بداية السنة المعدل
-

307,467
11,734,013
4,892,472
()3,750,000
()186,023
3,840,146
121,444 11,824,159 4,892,472
()2,828,877
121,444
8,995,282 4,892,472
()3,000,000
5,352,005
()10,163
-

3,872,019

()109,086
-

11,337,124 4,892,472

12,358

5,242,919
()10,163
11,349,482

اإلجمالي
دينار أردني

35,795,808
()3,750,000
3,654,123
35,699,931
()2,828,877
32,871,054
()3,000,000
5,242,919
35,113,973
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ّ

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
2018

2017

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

دينار أردني

دينار أردني

الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت لـ :
�إ�ستهالك

7,427,163

5,175,983

1,098,203
99,331
109,086
3,686,499
()4,900

675,646

خمزون راكد
التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
خ�سائر �إئتمانية متوقعة
�أرباح بيع ممتلكات واالت ومعدات

186,023
3,070,000
()5,955

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

�شيكات بر�سم التح�صيل
خمزون قرطا�سية ولوازم م�ستهلكة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم الطالب والتجارية
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم جتارية دائنة
�إيرادات م�ؤجلة
�ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

43,433
3,403

4,344
26,544

()64,592
()3,968,962
()5,824
()208,916
()92,864
()383,107
7,737,953
()1,675,779
6,062,174

()44,435
43,018
()3,644,955
2,897
243,053
()388,381
()665,882
4,677,900
()1,776,344
2,901,556

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
املتح�صل من بيع ممتلكات واالت ومعدات
صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

()510,292
4,900
()505,392

()1,196,343
5,960
()1,190,383

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

بنك دائن
�أرباح موزعة على امل�ساهمني
صافي النقد من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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()180,647
()3,000,000
()3,180,647
2,376,135
232,474
2,608,609

()45,557
()3,750,000
()3,795,557
()2,084,384
2,316,858
232,474
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شركة اإلسراء للتعليم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
ّ

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 .1الوضع القانوني والنشاط

 فيما يلي بيان الو�ضع القانوين والن�شاط لل�شركة الأم وال�شركة التابعة:اسم الشركة

الصفة القانونية تاريخ التسجيل لدى
والتجارة رقم السجل
وزارة الصناعة

غايات الشركة الرئيسية

ت�أ�سي�س و�إقامة جامعة �أهلية يف اململكة حتت ا�سم
�شركة الإ�سراء للتعلیم والأ�ستثمار م�ساهمة عامة
� 3آب 2004
 350جامعة الإ�سراء تقوم بتدري�س املوا�ضيع التي توافق
عليها وزارة التعليم العايل ،و�أي �أعمال �أخرى
حمدودة
من�صو�ص عليها من عقد الت�أ�سي�س والنظام الداخلي
لها.
ذات م�س�ؤولية حمدودة  24ني�سان  10027 2005الإ�ستثمار يف املجاالت ال�سياحية والزراعية والتجارية
�شركة الفرید للأ�ستثمار

 مت اقرار القوائم املالية من قبل جمل�س االدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 24شباط  ،2019وتتطلب هذه القوائماملالية موافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.

 .2أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
 -اإلطار العام إلعداد القوائم المالية

مت �إعداد هذه القوائم املالية وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

 -أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية

مت �إعـداد القوائـم املالية �إ�ستناداً �إىل طريقة التكلفة التاريخية با�ستثناء بع�ض البنود التي تـم قيا�سهـا با�سـتخدام
طرق �أخـرى غري طريقة التكلفة التاريخية.

 -العملة الوظيفية وعملة العرض

مت عر�ض القوائم املالية بالدينار الأردين والذي ميثل العملة الوظيفية للمن�ش�أة.

 -إستخدام التقديرات

 عند �إعداد القوائم املالية تقوم الإدارة ب�إجتهادات وتقديرات و�إفرتا�ضات ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبيةومبالغ املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صاريف ،و�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .
 يتم الإعرتاف بالتغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي مت فيها تغيري التقديرات وال�سنوات القادمةالتي تت�أثر بذلك التغيري.
 �إن الأمثلة حول �إ�ستخدام التقديرات هي الديون امل�شكوك يف حت�صيلها واملعدومة ،تقادم املخزون ,الأعمارالإنتاجية للممتلكات واملعدات القابلة للإ�ستهالك ،املخ�ص�صات ,و�أية ق�ضايا مقامة �ضد املن�ش�أة.

تطبيق المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعايير الجديدة والمعدلة التي تبنتها المنشأة

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9�إ�ستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9منوذج « اخل�سائر املتكبدة» الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل
رقم ( )39بنموذج «اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة» .يتطلب منوذج اخل�سارة الإئتمانية املتوقعة من املن�ش�أة ح�ساب
اخل�سارة الإئتمانية املتوقعة والتغيريات يف اخل�سارة الإئتمانية املتوقعة يف تاريخ كل تقرير .وبعبارة �أخرى ،مل يعد
من ال�ضروري حدوث حالة �إئتمانية قبل الإعرتاف باخل�سائر الإئتمانية.
يتطلب املعيار الدويل رقم ( )9من املن�ش�أة الإعرتاف مبخ�ص�ص اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة على �أدوات الدين
التي تقا�س بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ولكن لي�س لإ�ستثمارات الدين
الأخرى و�إ�ستثمارات حقوق امللكية التي يتم قيا�سها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
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 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (" )15الإيرادات من العقود مع العمالء"�صدر املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15يف �أيار  2014الذي و�ضع منوذجاً �شام ً
ال للمن�ش�أة لإ�ستخدامه
يف املحا�سبة عن الإيرادات الناجتة من العقود مع العمالء .وحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
( )15حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم (" )18الإيرادات" ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (")11عقود الإن�شاء"
والتف�سريات ذات ال�صلة �إعتباراً من  1كانون الثاين .2018
�إن املبد�أ الأ�سا�سي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15هو �أنه يجب على املن�ش�أة الإعرتاف بالإيرادات لو�صف
نقل ال�سلع �أو اخلدمات املوعودة للعميل مببلغ يعك�س املقابل الذي تتوقع املن�ش�أة احل�صول عليه مقابل تلك ال�سلع
�أو اخلدمات .وعلى وجه التحديد ،يقدم املعيار منهجاً من خم�س خطوات لإثبات الإيرادات:
•اخلطوة  :1حتديد العقد (العقود) املربمة مع العميل.
•اخلطوة  :2حتديد �إلتزامات الأداء يف العقد.
•اخلطوة  :3حتديد �سعر البيع.
•اخلطوة  :4تخ�صي�ص �سعر للبيع لإلتزامات الأداء يف العقد.
•اخلطوة  :5الإعرتاف بالإيراد عندما �أو حيثما ت�ستويف املن�ش�أة �إلتزام الأداء.
مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ،)15تعرتف املن�ش�أة عندما �أو حيثما ت�ستويف �إلتزام الأداء� ،أي عندما
حتول "ال�سيطرة" على ال�سلع �أو اخلدمات التي يقوم عليها �إلتزام الأداء املحدد �إىل العميل .وقد �أ�ضيفت متطلبات
�أكرث �إلزاماً يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15للتعامل مع حاالت خمتلفة .وعالوة على ذلك ،يتطلب
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )15إف�صاحات �شاملة.
معايري وتف�سريات �أ�صدرت ومل ت�صبح �سارية املفعول بعد
رقم المعيار أو التفسير

البيــان

تاريخ النفاذ

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية ( – )16الإعرتاف بجميع عقود الإيجار يف قائمة املركز املايل دون �أن  1كانون ثاين �2019أو بعد
يكون هناك متييز بني عقود الإيجار الت�شغيلية والتمويلية.
جديد "عقود الإيجار"
 1كانون ثاين �2021أو بعد
عقود الت�أمني
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية ()17
 1كانون ثاين �2019أو بعد
عدم التيقن من املعاجلات حول �ضريبة الدخل
تف�سري رقم 23
 -أسس توحيد القوائم المالية

يفرت�ض وجـود ال�سيطرة عندما يكون للم�ستثمر التعر�ض لـ �أو احلق يف العوائد املتغرية والناجتة عن العالقةمع اجلهة امل�ستثمر بها ،ولديه املقدرة على الت�أثري على هذه العوائد من خالل �سلطته على اجلهة امل�ستثمر بها،
با�ستثناء بع�ض الظروف اال�ستثنائية عندما ميكن �إثبات ان هذه امللكية ال متثل �سيطرة.
يتم ا�ستبعاد الأر�صدة واملعامالت والدخل وامل�صاريف الداخلية بني املجموعة (املن�ش�أة الأم واملن�ش�آت التابعة)بالكامل.
متثل احلقوق غري امل�سيطرة حقوق ملكية يف من�ش�أة تابعة غري من�سوبة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر اىل املن�ش�أةالأم.

 -الممتلكات واآلالت والمعدات

 يتم الإعرتاف مبدئياً باملمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة التي متثل �سعر ال�شراء م�ضافاً �إليه �أي تكاليف�أخرى مت حتميلها على نقـل املمتلكات والآالت واملعدات �إىل املوقع وحتقيق ال�شروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة
التي ترغبها الإدارة.
 بعد الإعـرتاف املبـدئي ،يتـم ت�سجيل املمتلكـات والآالت واملعـدات يف قائمة املركز املايل بالتكلفة مطروحـاً منهـااال�سـتهـالك املرتاكم و�أي انخفا�ض مرتاكم يف القيمة� ،أما الأرا�ضي فال ت�ستهلك.
 يتم الإعرتاف باال�ستهـالك يف كل فـرتة كم�صروف .ويتـم احت�ساب اال�ستهـالك على �أ�سـا�س الق�سط الثابت والذييتوقـع �إ�ستهالك املنافـع االقت�صـادية امل�ستقبلية املتوقعـة لهــذه املوجودات خـالل العمر الإنتاجي لها ب�إ�ستخدام
الن�سب ال�سنوية التالية
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الفئة

مباين و�إن�شاءات
�آالت ومعدات
�أثاث و�أجهزة مكتبية
�أجهزة وبرامج حا�سوب
و�سائل نقل

نسبة اإلستهالك

%2
%20-10
%15-10
%20
%15

 تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية يف نهاية كل �سنة ،و�أي تغري يف التقديرات يتم ت�أثريه يف الفرتات الالحقة. يتم �إجراء اختبار لتدين القيمة التي تظهر بها املمتلكات والآالت واملعدات يف قائمة املركز املايل عند ظهور �أي �أحداث�أو تغريات يف الظروف تظهر �أن هذه القيمة غري قابلة لال�سرتداد .يف حال ظهور �أي م�ؤ�شر لتدين القيمة ،يتم احت�ساب
خ�سائر تدين تبعاً ل�سيا�سة تدين قيمة املوجودات.
 عند �أي ا�ستبعاد الحـق للممتلكات �أو الآالت �أو املعدات ف�إنه يتـم الإعرتاف بقيمة املكا�سب �أو اخل�سـارة الناجتة ،التي متثلالفرق مـا بني �صـايف عـوائد اال�ستبعاد والقيمة التي تظهر بهـا هـذه املمتلكـات �أو الآالت �أو املعـدات يف قائمـة املـركز املالـي،
�ضمن الربح �أو اخل�سارة.

تدني قيمة الموجودات الغير المالية

 يف تاريخ كل قائمة مركز مايل ،تقوم الإدارة مبراجعة القيمة التي تظهر بها املوجودات غري املالية (املمتلكاتوالآالت واملعدات واملمتلكات الإ�ستثمارية ) يف قائمة املركز املايل ،لتحديد فيمـا �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شرات تدل على
تدين قيمة هذه املوجودات.
 يف حالة ظهور �أي مـ�ؤ�شرات تدين ،يتـم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للمـوجـودات لتحديد مدى خ�سارةالتدين ،وهي القيمة التي تتجـاوز بهـا القيمة التي يظهر بهـا املـوجـود يف قائمة املركز املايل قيمته القابلة
للإ�سرتداد .ومتثل القيمة القابلة للإ�سرتداد قيمة املـوجـود العادلة مطروحاً منها تكاليف البيـع �أو قيمة املنفعة
يف املـوجـود �أيهما �أكرب .القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من املمكن تبادل املـوجـود عندهـا ما بني �أطـراف
على علم وراغبة بالتفاو�ض على �أ�سـا�س جتاري .وقيمة املنفعة يف املـوجـود هي القيمة احلالية للتدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقع تولدها من املوجود.
 لأغرا�ض تقييم الإنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع الأ�صول يف �أدنى امل�ستويات التي تتوفر لها تدفقات نقديةب�شكل م�ستقل (الوحدات املولدة للنقد) .وتتم مراجعة �إنخفا�ض القيمة ال�سابق للأ�صول غري املالية (فيما عدا
ال�شهرة) للنظر يف �إمكانية عك�سها املحتمل يف تاريخ القوائم املالية.
 -الممتلكات االستثمارية

 املمتلكات اال�ستثمارية هي ممتلكات (�أرا�ضي �أو مباين� -أو جزء من مبنى� -أو كليهما): حمتفظ بها من املن�ش�أة لإكت�ساب �إيرادات �إيجارية� ،أو �إرتفاع قيمتها الر�أ�سمالية،�أو كالهمـا ،وليـ�س ال�ستخدامهـا يف الإنتـاج �أو لـتزويد الب�ضائـع �أو اخلدمــات �أو لأغرا�ض �إدارية� ،أو للبيـع من خــالل
عمليـات الت�شغيل الإعتيادية.
 تقا�س املمتلكات اال�ستثمارية مبدئيا بالتكلفة املت�ضمنة تكاليف املعامالت. بعد الإعرتاف املبدئي ،يتم ت�سجيل املمتلكات اال�ستثمارية يف قائمة املركز املايل بالتكلفة مطروحاً منهااال�ستهالك املرتاكم و�أي خ�سائر تدين مرتاكمة يف القيمة ،وال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي.
 يتم �إجـراء اختبار لتدين القيمة التي تظهر بهـا املمتلكات الإ�ستثمارية يف قائمة املركز املايل عند ظهـور �أي�أحـداث �أو تغريات يف الظروف تظهر �أن هـذه القيمة غري قابلة لال�سرتداد .يف حال ظهـور �أي مـ�ؤ�شر لتدين
القيمة ،يتـم �إحت�ساب خ�سائر تدين تبعـاً ل�سيا�سة تدين قيمة املوجودات.
 عند �أي ا�ستبعـاد الحـق للممتلكـات الإ�ستثمارية فانه يتــم الإعرتاف بقيمة املكا�سب �أو اخل�سـارة الناجتة ،التيمتثل الفرق ما بني �صايف عوائد اال�ستبعاد والقيمة التي تظهر بها هذه املمتلكات الإ�ستثمارية يف قائمة املركز
املايل� ،ضمن الربح �أو اخل�سارة.
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 -المخزون

يتم قيا�س املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما اقل.ت�شمل تكلفة املخـزون كافة تكاليـف ال�شراء ،تكاليـف التحـويل والتكاليـف الأخـرى املتكبـدة يف �سبيل جلب املخـزون�إىل مكانه وو�ضعه احلايل.
يتم حتديد تكلفة املخزون با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.متثل �صايف القيمة القابلة للتحقـق ال�سعر املقـدر للإ�ستخدام يف �سياق الن�شاط العادي مطروحـاً منه التكاليفاملقدرة للإكمال والتكاليف ال�ضرورية املقدرة المتام عملية الإ�ستخدام.

األطراف ذات العالقة

 متثل املعامالت مع الأطـراف ذات العالقـة حتـويل املوارد واخلدمات �أو االلتزامات ما بني الأطراف ذات العالقة. -يتم �إعتماد �أ�س�س و�شروط التعامالت بني الأطراف ذات العالقة من قبل الإدارة.

الموجودات المالية

 املوجود املايل هو �أي موجود يكون عبارة عن:�أ.نقد� ،أو
	ب�.أدوات حقوق ملكية يف من�ش�أة �أخرى� ،أو
ج.حق تعاقدي لإ�ستالم نقد �أو موجود مايل �أخر من من�ش�أة �أخرى� ،أو لتبادل املوجودات �أو املطلوبات
	
	املالية مع من�ش�أة �أخرى مبوجب �شروط من املتوقع �أن تكون �إيجابية للمن�ش�أة� ،أو
د.عقد من املمكن �أو �ستتم ت�سويته يف �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة باملن�ش�أة.
	
ً
 يتـم قيا�س املوجـودات املالية مبدئيا (غري امل�صنفة �ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة)بالقيمة العادلة م�ضافـاً �إليهـا تكاليف املعامـالت التي تن�سب مبا�شرة �إىل �إمتـالك املوجود املايل� .أما يف حالة
املوجودات املالية امل�صنفة �ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة فيتم ت�سجيل تكاليف املعامالت
يف قائمة الدخل.
ت�صنف املوجودات املالية �إىل ثالث فئات وهي على النحو التايل:*موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة.
*موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
*موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س املوجود املايل بالتكلفة املطف�أة �إذا حتقق ال�شرطان التاليان:*مت الإحتفاظ باملوجود �ضمن منوذج �أعمال والذي يكون الهدف منه الإحتفاظ باملوجودات من �أجل حت�صيل
التدفقات النقدية التعاقدية.
*ينتج عن ال�شروط التعاقدية للموجود املايل يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية تكون جمرد دفعات للمبلغ
الأ�صلي والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم.
 يتم قيا�س املوجود املايل بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �إذا حتقق ال�شرطان التاليان:*مت الإحتفاظ باملوجود �ضمن منوذج �أعمال والذي يكون الهدف منه الإحتفاظ باملوجودات من �أجل حت�صيل
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.
*ينتج عن ال�شروط التعاقدية للموجود املايل يف تواريخ حمددة تدفقات نقدية تكون جمرد دفعات للمبلغ
الأ�صلي والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم.
 يتم قيا�س جميع املوجودات املالية الأخرى (ب�إ�ستثناء املوجودات املالية امل�صنفة بالتكلفة املطف�أة �أو القيمةالعادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر) الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
 عند الإعرتاف املبدئي بالإ�ستثمار يف �أدوات حقوق امللكية غري املحتفظ به للمتاجرة وقررت املن�ش�أة منذ الإقتناءمعاجلة فروقات تقييم القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر و�إن �إختارت املن�ش�أة هذه املعاجلة ال
ت�ستطيع الرجوع عنها.
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القياس الالحق للموجودات المالية

الحقاً يتم قيا�س املوجودات املالية كما يلي:
الموجودات المالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة

�أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

�أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

القياس الالحق
يتم قيا�س هذه املوجودات الحقاً بالقيمة العادلة.
�صايف الأرباح �أو اخل�سائر مت�ضمناً ذلك �أي فوائد دائنة �أو توزيعات �أرباح ،فيتم الإعرتاف بها يف
الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س هذه املوجودات الحقاً بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الف ّعالة .يتم
تخفي�ض التكلفة املطف�أة مببلغ خ�سائر التدين .يتم الإعرتاف ب�إيرادات الفوائد و�أرباح وخ�سائر
فروقات العملة وخ�سائر التدين يف الربح �أو اخل�سارة .وكذلك �أي �أرباح �أو خ�سائر تن�ش�أ عن عملية
الإ�ستبعاد فيتم الإعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم قيا�س هذه املوجودات الحقاً بالقيمة العادلة.
يتم الإعرتاف بكافة التغريات التي تطر�أ على هذه املوجودات يف الدخل ال�شامل الآخر وال يتم
�أبدا �إعادة ت�صنيفها اىل الربح �أو اخل�سارة ،ب�إ�ستثناء توزيعات الأرباح فيتم الإعرتاف بها �ضمن
الربح واخل�سارة.
يتم قيا�س هذه املوجودات الحقاً بالقيمة العادلة مع الإعرتاف بفروقات التقييم يف الدخل
ال�شامل االخر.
يتم الإعرتاف بالفوائد (بطريقة الفائدة الفعالة) ،فروقات الرتجمة ،خ�سائر التدين و�أرباح
وخ�سائر بيع تلك املوجودات� ،أرباح وخ�سائر �إعادة الت�صنيف �ضمن الربح �أو اخل�سارة.
عند الإ�ستبعاد ،فيتم ت�صنيف الأرباح واخل�سائر املرتاكمة يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل الربح �أو
اخل�سارة.

إستبعاد الموجودات المالية

يتم �إ�ستبعاد املوجود املايل (�أو جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة موجودات مالية مت�شابهة) عند:
 �إنتهاء احلق يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من املوجود املايل؛ �أو قيام املن�ش�أة بتحويل احلقوق التعاقدية لإ�ستالم التدفقات النقدية من املوجود املايل �أو �إلتزامها بت�سديدالتدفقات النقدية امل�ستلمة من املوجود املايل بالكامل �إىل طرف ثالث.
المطلوبات المالية

 املطلوب املايل هو �أي مطلوب يكون عبارة عن:�أ�.إلتزام تعاقدي لت�سليـم نقد �أو موجود مايل �أخر �إىل من�ش�أة �أخرى� ،أو لتبادل املوجـودات �أو املطلوبات املالية مع
من�ش�أة �أخـرى مبوجب �شروط من املتوقع �أن تكون غري �إيجابية للمن�ش�أة� ،أو
ب.عقد من املمكن �أو �ستتم ت�سويته يف �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة باملن�ش�أة.
 يتم الإعرتاف مبدئيـاً باملطلـوبات املاليـة بالقيمـة العادلة م�ضافـاً �إليهــا تكاليـف املعامـالت التي حتمـل مبا�شـرةعلى �إمتـالك �أو �إ�صـدار هـذه املطلـوبات ،با�سـتثناء املطلـوبات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خـالل الربـح �أو
اخل�سـارة والتي تقا�س مبدئياً بالقيمة العادلة.
 بعد الإعرتاف املبدئي ،تقوم املن�ش�أة بقيا�س جميع املطلوبات املالية ح�سب التكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقةالفائدة الفعالة ،با�ستثناء املطلوبات مالية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربـح �أو اخل�سارة والتي تقا�س
بالقيمة العادلة وبع�ض املطلوبات املالية الأخرى املحددة والتي ال تقا�س ح�سب التكلفة املطف�أة.
 يتم الإعرتاف باملطلوبات املالية �ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة ،ويتم الإعرتاف باملكا�سب �أو اخل�سائر الناجتةعن التغريات يف القيمة العادلة �ضمن الربح �أو اخل�سارة.
الذمم التجارية الدائنة والمستحقات

الذمم التجارية الدائنة وامل�ستحقات هي �إلتزامات للدفع مقابل الب�ضائع �أو اخلدمات التي مت �إ�ستالمها �أو التزود
بها �سـوا ًء مت تقدمي فواتري بها �أو مت الإتفاق ر�سمياً ب�ش�أنها مع املورد �أم ال.

مقاصة األدوات المالية

يتم مقا�صة املوجودات املالية والإلتزامات املالية مع �إظهار �صايف القيمة يف قائمة املركز املايل فقط �إذا كان هناك
حق قانوين حايل واجب النفاذ ملقا�صة املبالغ املعرتف بها ووجود نية للت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات
وت�سوية الإلتزامات يف نف�س الوقت.
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النقد والنقد المعادل

هو النقد يف ال�صندوق واحل�سابات اجلارية والودائـع ق�صرية الأجل لدى البنوك ذات فرتات �إ�ستحقاق لثالثة
�أ�شهر �أو �أقل ،والتي ال تكون معر�ضة ملخاطر هامة للتغري يف القيمة.
الذمم التجارية المدينة

الذمـم التجارية املدينـة هي املـوجـودات املالية غري امل�شتقة ذات الدفعـات الثابتة �أو املحـددة والتي لـم يتـمت�سـعريهـا فـي �سوق ن�شط.
ً
تظهر الذمـم التجـارية املدينـة بقيمـة الفـواتري مطروحـا منهـا خم�ص�ص اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة والذيميثل تدين القيمة القابلة لتح�صيل الذمم.
تدني قيمة الموجودات

 يف كل تاريخ تقرير مايل ،تقوم املن�ش�أة بتقييم فيما �إذا كانت املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة و�أدواتالدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر قد تدنت �إئتمانياً .يعترب الأ�صل املايل قد تدنى �إئتمانياً
عند وقوع حدث �أو �أكرث له �أثر �سلبي على التدفقات النقدية املتوقعة للموجودات املالية.
 تعرتف املن�ش�أة مبخ�ص�ص اخل�سارة الإئتمانية املتوقعه لـ:*املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة.
*الإ�ستثمارات يف �أدوات الدين املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
*موجودات العقود.
 تقي�س املن�ش�أة خم�ص�ص اخل�سارة مببلغ ي�ساوي العمر الإئتماين للخ�سارة الإئتمانية املتوقعة. يتم قيا�س خم�ص�ص اخل�سارة للذمم التجارية املدينة وموجودات العقود دائماً مببلغ ي�ساوي العمر الإئتماينللخ�سارة الإئتمانية املتوقعة.
 عند حتديد فيما �إذا كان خطر الإئتمان لأ�صل مايل قد زاد ب�شكل جوهري منذ الإعرتاف املبدئي وعند تقديراخل�سارة الإئتمانية املتوقعة ،ف�إن املن�ش�أة ت�أخذ بعني الإعتبار املعلومات املعززة ذات العالقة واملتاحة دون تكلفة
زائدة �أو جهد مفرط بنا ًء على خربة املن�ش�أة التاريخية واملعلومات الإ�ست�شرافية.
 تعترب املن�ش�أة الأ�صل املايل متعرث عندما:*من غري املرجح �أن ي�سدد العميل التزاماته الإئتمانية �إىل املن�ش�أة بالكامل ،دون رجوع املن�ش�أة �إىل �إتخاذ �إجراءات
مثل حت�صيل �أوراق مالية (�إن وجدت)؛ �أو
*يتجاوز �إ�ستحقاق الأ�صل املايل �أكرث من  360يوم.
 يتم طرح خم�ص�ص اخل�سارة للموجودات املالية املقا�سة بالتكلفة من القيمة الإجمالية امل�سجلة لهذه املوجودات. يتم �شطب الأ�صل املايل عندما ال يكون هناك توقع معقول با�سرتداد التدفقات النقدية التعاقدية .وتقوم املن�ش�أةب�شطب املبلغ الإجمايل للأ�صل املايل يف حال ت�صفية املن�ش�أة �أو �إعالن الإفال�س �أو �إ�صدار حكم حمكمة برف�ض
دعوى املطالبة بالأ�صل املايل.
المخصصات

 املخ�ص�صات هي التزامات حالية (قانـونية �أو �إ�ستنتاجية) ناجتة عن �أحـداث �سـابقة ،ومن املحتمل ت�سوية هذهااللتزامات وتقدير مبالغها بطريقة موثوقة .ومتثل القيمة املعرتف بها كمخ�ص�ص �أف�ضل قيمة حمتملة والزمة
من النفقات لت�سوية االلتزام احلايل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
 تراجع املخ�ص�صات وتعدل يف تاريخ كل قائمة مركز مــايل� .إذا انعدمت �إمكانية ح�صول تدفقات خارجية لت�سـويةاملخ�ص�صات ،يتم عك�س املخ�ص�صات وت�سجيلها كدخل.
تعويض نهاية الخدمة

يتم احت�ساب تعوي�ض نهاية اخلدمة وفقاً للقوانني والت�شريعات املعمول بها يف االردن.
اإلعتراف باإليرادات

 تعرتف املن�ش�أة بالإيراد من بيع ال�سلع �أو تقدمي اخلدمة عند نقل ال�سيطرة �إىل امل�شرتي. تقا�س الإيرادات على �أ�سا�س املقابل املحدد يف �أي عقد مربم مع العميل واملتوقع �إ�ستالمة وت�ستبعد املبالغ املح�صلةل�صالح �أطراف �أخرى.
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توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد

يتم الإعرتاف ب�إيرادات توزيع �أرباح اال�ستثمارات بعد �أن يعلن حق امل�ساهمني يف �إ�ستالم دفعات.ي�ستحق �إيراد الفائدة على �أ�سا�س الزمن وبالرجوع �إىل املبلغ الأ�صلي القائم و�سعر الفائدة الفعالامل�ستخدم.
تكاليف اإلقتراض

تكاليف الإقرتا�ض هي الفائدة والتكاليف الأخرى التي تكبدتها املن�ش�أة عند �إقرتا�ض الأموال.يتم اعتبار تكاليف الإقرتا�ض كم�صروفات يف الفرتة التي مت تكبدها.ضريبة الدخل

حتت�سب �ضريبة الدخل وفقـاً للقوانني والأنظمة املعمول بها يف اململكة الأردنية الها�شمية.
ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية من الأرباح
حتت�سب ح�صة ال�سهـم الأ�سا�سية من الأرباح عن طريق تق�سيم الربـح �أو اخل�سـارة املخ�ص�صة ،على املتو�سط
املرجح للأ�سهـم العادية القائمة خالل ال�سنة.
العمالت األجنبية

عند �إعـداد القـوائـم املالية ،حتـول التعامـالت التي تتـم بعمالت �أخـرى غري العملة الوظيفية (العمالتالأجنبية) بح�سب �أ�سـعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ حدوث التعامالت .ويف تاريخ كل قائمة مركز مايل يتم
حتويل البنود النقدية امل�سجلة بعمالت �أجنبية �إىل العملة الوظيفية ح�سب �أ�سعار ال�صرف بتاريخ القائمة
(�سعر الإغالق)� .أما البنود غري النقدية املقا�سة ح�سب التكلفة التاريخية بعمـالت �أجنبية فيتـم حتويلهــا
با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ حدوث التعامالت .يتم حتويل البنـود غري النقدية املقا�سـة
بالقيمة العادلة بعمـالت �أجنبية با�ستخـدام �أ�سـعار ال�صرف ال�سائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة
العادلة.
يتم الإعرتاف بفروقات �أ�سـعار ال�صرف الناجتة من ت�سوية البنود النقدية �أو حتويل بنود نقدية كانت قدا�ستخدمت �أ�سعار �صرف تختلف عن تلك التي ا�ستخدمت عند الإعرتاف املبدئي بها خالل الفرتة �أو يف
قوائم مالية �سابقة من �ضمن الربح �أو اخل�سارة يف الفرتة التي ظهرت خاللها.
اإللتزامات الطارئة

الإلتزامات الطارئة هي �إلتزامات حمتملة تعتمد على �إحتمالية ظهـور �أحـداث م�ستقبلية غري م�ؤكدة� ،أوهي �إلتزامات حالية بدون �إحتمال حدوث دفعات �أو عدم �إمكانية قيا�سها بطريقة موثوقة.
-ال يتم الإعرتاف بالإلتزامات الطارئة يف القوائم املالية.
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(**) فيما يلي توزيع اإلستهالك:
م�صاريف الن�شاط التعليمي
م�صاريف �إدارية
المجموع

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

988,382
109,821
1,098,203

608,081
67,565
675,646

.4ممتلكات إستثمارية

مت تقدير قيمة املمتلكات الإ�ستثمارية من قبل ثالثة خرباء عقاريني مببلغ  18.499.263دينارا �أردنيا
كما يف � 8شباط .2016
.5موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�شراء خالل ال�سنة
التغرييف القيمة العادلة
الرصيد في نهاية السنة

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

2,724,157
()109,086
2,615,071

2,865,745
44,435
()186,023
2,724,157

.6أرصدة مدينة أخرى
ذمم موظفني
يطرح  :خم�ص�ص اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة (*)
الصافي
ت�أمينات كفاالت
ت�أمينات م�سرتدة
م�صاريف مدفوعة مقدما
�سلف نرثية
�أمانات �أخرى
�أمانات �ضريبة املبيعات
المجموع

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

299,976
()85,273
214,703
167,368
45,547
20,770
15,810
2,313
466,511

228,947
()69,000
159,947
167,367
45,048
23,442
2,016
3,599
401,419

(*) فيما يلي حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل السنة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املكون خالل ال�سنة
الرصيد في نهاية السنة

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

69,000
16,273
85,273

69,000
69,000
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 .7ذمم الطالب والتجارية

ذمم الطالب (*)
ذمم جتارية �أخرى
�شيكات بر�سم التح�صيل
�شيكات يف ال�صندوق
يطرح  :خم�ص�ص اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة (**)
الصافي

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

25,871,584
543,487
523,383

21,928,719
495,532
289,514

()16,270,103
10,668,351

272,000
()9,771,000
13,214,765

 فيما يلي �أعمار ذمم الطالب:الف�صل الأول2018/2019 -
الف�صل ال�صيفي 2017/2018
الف�صل الثاين 2017/2018
الف�صل الأول2017/2018 -
ما قبل ذلك
المجموع

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

4,065,078
336,958
1,871,501
2,100,778
17,497,269
25,871,584

5,020,529
743,769
1,406,610
14,757,811
21,928,719

(**) فيما يلي بيان حركة خم�ص�ص اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة خالل ال�سنة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املكون خالل ال�سنة
�أثر تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9كما يف  1كانون الثاين 		2018
الرصيد في نهاية السنة

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

9,771,000
3,670,226
2,828,877
16,270,103

6,701,000
3,070,000
9,771,000

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

2,000,000
606,968
1,641
-

229,141
3,233
100

2,608,609

232,474

.8نقد ونقد معادل
وديعة لدى البنك (*)
ح�سابات جارية لدى البنوك  -دينار �أردين
ح�سابات جارية لدى البنوك  -عمالت �أجنبية
نقد يف ال�صندوق
المجموع
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.9اإلحتياطي اإلجباري
الشركة المساهمة العامة (الشركة األم)

 يتم تكـوين الإحتياطي الإجباري وفق ـاً لأحكام قانـون ال�شركات الأردين ب�إ�ستقطاع ن�سبة  %10من �صايف ربحال�سنة ،ويتوقف هذا الإقتطاع متى بلغ الإحتياطي ربع ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به� .إال �أنه يجوز مبوافقة الهيئة
العامة لل�شركة الإ�ستمرار يف �إقتطاع هذه الن�سبة ال�سنوية �إىل �أن يبلغ هذا الإحتياطي ما يعادل مقدار ر�أ�سمال
ال�شركة امل�صرح به� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
 للهيئة العامة وبعد �إ�ستنفاذ الإحتياطيات الأخرى �أن تقرر يف �إجتماع غري عادي �إطفاء خ�سائرها من املبالغاملتجمعة يف ح�ساب الإحتياطي الإجباري ،على �أن يعاد بنا�ؤه وفقاً لأحكام القانون.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة (الشركة التابعة)

 يتم تكـوين الإحتياطي الإجباري وفق ـاً لأحكام قانـون ال�شركات الأردين ب�إ�ستقطاع ن�سبة  %10من �صايف ربحال�سنة ،ويتوقف هـذا الإقتطاع متى بلغ الإحتياطي ر�أ�سمال ال�شركة� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
 للهيئة العامة وبعد �إ�ستنفاذ الإحتياطيات الأخرى �أن تقرر يف �إجتماع غري عادي �إطفاء خ�سائرها من املبالغاملتجمعة يف ح�ساب الإحتياطي الإجباري ،على �أن يعاد بنا�ؤه وفقاً لأحكام القانون.
.10اإلحتياطي اإلختياري

يتم تكوين الإحتياطي الإختياري وفق ـاً لأحكام قانـون ال�شركات با�ستقطاع ن�سبة ال تزيد عن  %20من �صايف �أرباح
ال�سنة.
 .11أرباح محتفظ بها
بلغت ن�سبة الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني للعام احلايل (� )%30أو ما يعادل ( )4,500,000دينار �أردين
(ن�سبة  %20ل�سنة  .)2017وهذه الن�سبة خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.
 .12مخصص تعويض نهاية الخدمة

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
املكون خالل ال�سنة

30,978
()10,709
4,885

28,081
()2,373
5,270

الرصيد في نهاية السنة

25,154

30,978

.13مخصص ضريبة الدخل
دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

الر�صيد يف بداية ال�سنة
املك ّون خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
مدفوع مقدما على ح�ساب �ضريبة الدخل

1,259,275
2,184,244
()1,259,275
()416,504

1,513,759
1,521,860
()1,430,856
()345,488

الرصيد في نهاية السنة

1,767,740

1,259,275

الشركة األم

مل يتم الإنتهاء من الو�ضع ال�ضريبي اخلا�ص ب�ضريبة الدخل لل�شركة للأعوام  2017 ,2016ومل يتم الإنتهاء من الو�ضع
ال�ضريبي اخلا�ص ب�ضريبة املبيعات لل�شركة للأعوام 2016,2017الأمر الذي قد ينتج عنه �إلتزامات �ضريبية.
الشركة التابعة

مل يتم الإنتهاء من الو�ضع ال�ضريبي اخلا�ص ب�ضريبة الدخل لل�شركة لعام  2017الأمر الذي قد ينتج عنه �إلتزامات
�ضريبية.
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 .14أرصدة دائنة أخرى
خم�ص�ص مطالبات ق�ضائية
�أمانات وذمم م�ساهمني
ت�أمينات و�أمانات طلبة
�أمانات ال�ضمان االجتماعي
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ذمم موظفني دائنة
م�صاريف م�ستحقة
حمتجزات مقاولني
�أمانات �أخرى
�أمانات �ضريبة دخل املوظفني
المجموع

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

499,766
399,740
345,243
83,150
45,000
41,203
32,161
29,419
24,076
-

499,766
408,326
395,343
82,024
45,000
36,973
193,038
29,419
13,937
4,848

1,499,758

1,708,674

 .15ذمم دائنة

ترتكز الذمم بذمة �صندوق البحث العلمي حيث ت�شكل ما ن�سبته  %79من �إجمايل الذمم.
 .16إيرادات النشاط التعليمي
ر�سوم �ساعات
ر�سوم الت�سجيل الف�صلية
ر�سوم ت�سجيل الطلبة اجلدد
نقل الطالب
�إيراد ت�أمني �صحي
المجموع
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دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

13,851,486
3,750,078
818,733
9,165
1,485

13,203,915
3,320,275
654,958
11,865
3,386

18,430,947

17,194,399

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ،ﻡ.ﻉ.ﻡ.

ALISRA EDUCATION & INVESTMENT CO,. PLC.

.17مصاريف النشاط التعليمي

رواتب و�أجور وملحقاتها
�إ�ستهالكات
بحث علمي وابتعاث ودورات تدريبية
�ضمان �إجتماعي
عمل ا�ضايف
حمروقات با�صات
الإعتماد العام واخلا�ص
ت�أمني �صحي
�صيانة
�صيانة البا�صات
تدفئة
�إ�شرتاكات ور�سوم ورخ�ص حكومية
م�صاريف با�صات
كهرباء ومياة
مواد خمربية
قرطا�سية ومطبوعات
بريد وهاتف وانرتنت
�أن�شطة طالبية وحفالت
ت�صاريح عمل
دعاية واعالن
نظافة
ت�أمني موجودات
متفرقة
لمجموع

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

4,843,726

4,757,639

988,382

608,081

535,919

878,241

522,833

537,024

340,194

271,537

288,390

282,860

149,000

128,873

138,817

116,247

92,634

603,229

79,869

87,154

45,057

33,458

43,455

32,885

41,132

42,919

36,380

364,674

28,203

-

28,052

47,880

27,702

18,273

21,946

18,375

21,893

20,416

9,855

4,592

6,044

8,810

3,736

3,117

409
8,293,628

2,149
8,868,433

 .18صافي خسائر كفتيريا الطالب

�إيرادات كفترييا الطالب
م�صاريف كفترييا الطالب
الصافي

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

25,427
()48,262
()22,835

39,234
()64,634
()25,400
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 .19إيرادات أخرى بالصافي
خدمات طالبية
�أرباح �أ�سهم موزعة
�إيجارات
رد �إبتعاث طالب
متفرقة
فوائد بنكية
�أرباح �إ�ستبعاد ممتلكات واالت ومعدات
المجموع

دينار أردني 2018

دينار أردني 2017

2,071,028
221,402
189,872
120,226
73,913
32,761
4,900
2,714,102

1,252,267
86,236
166,342
83,500
14,227
46,017
5,955
1,654,544

 .20مصاريف إدارية

رواتب و�أجور وملحقاتها
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
�إ�ستهالكات
خمزون راكد
�ضمان �إجتماعي
تربعات
مك�أفات جمل�س الأمناء
بدل تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ت�أمني �صحي
�إ�شرتاكات ور�سوم ورخ�ص حكومية
تدفئة
�صيانة
كهرباء ومياة
بريد وهاتف وانرتنت
مكاف�أة نهاية اخلدمة
ت�صاريح عمل
قرطا�سية ومطبوعات
دعاية و�إعالن
�ضيافة
نظافة
متفرقة
المجموع
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2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

875,026
183,006
109,821
99,331
92,265
30,162
30,129
21,600
15,424
13,509
11,264
10,293
9,095
6,925
4,885
3,863
3,116
2,464
2,361
1,511
58
1,526,108

859,384
67,116
67,565
94,769
24,085
66,996
21,600
12,916
10,711
8,365
67,025
91,169
4,568
5,270
5,104
5,320
1,149
2,310
2,202
538
1,418,162
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 .21اإللتزامات الطارئة

يوجد على ال�شركة بتاريخ قائمة املركز املايل الإلتزامات الطارئة التالية:

كفاالت

القيمة

التأمين

الصافي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

966,399

167,368

799,031

 .22القضايا

كما جاء يف كتاب املحامي ،يوجـد على ال�شركة بتاريخ قائمة املركز املايل ق�ضايا مرفوعة على الغري مببلـغ 5,169,622
ديناراً �أردنياً ،كما يوجد ق�ضايا مرفوعة من الغري على ال�شركة مببلغ  222,491ديناراً �أردنياً وهناك ق�ضايا منع
مطالبة على وزارة التعليم العايل مببلغ  1.623.677دينار �أردين ب�سبب خالفات على احت�ساب خم�ص�ص البحث
العلمي والطاقة اال�ستيعابية حيث مت �أخد خم�ص�صات على مبلغ الق�ضايا وهناك ق�ضية مرفوعة من الغري على
ال�شركة التابعة غري حمددة القيمة.

 .23إدارة المخاطر
أ .مخاطرة رأس المال

يتم مراجعة مكونات ر�أ�س املال ب�شكل منتظم ويتم الأخذ بعـني االعتبار تكلفة ر�أ�س املـال واملخاطـر املرتبطـة فيه،
كما يتم التحكم بر�أ�س املال ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال وزيادة العــوائد من خــالل حتقيــق التوازن الأمثـل بني
حقوق امللكية والديون.

ب.مخاطرة سعر الصرف

 هي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغري يف�سعر ال�صرف الأجنبي.
ً
 تن�ش�أ خماطر �سعر ال�صرف نتيجة لتنفيذ معامالت جتارية بالعمالت الأجنبية مما يفر�ض نوعا من املخاطرنتيجة لتقلبات �أ�سعار �صرف هذه العمالت خالل ال�سنة.
 �إن معظم التعامالت بالعمالت الأجنبية تتمثل يف املعامالت بالدوالر الأمريكي حيث �أن �سعر �صرف الدينارالأردين ثابت بالن�سبة للدوالر الأمريكي.

ج .مخاطرة سعر الفائدة

 هي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف�سعر الفائدة يف ال�سوق.
 تن�ش�أ خماطر �سعر الفائدة للأدوات املالية نتيجة للتغريات ب�أ�سعار الفائدة ال�سوقية الناجتة عن عملياتالإقرتا�ض والإيداع يف البنوك.
 تتم �إدارة املخاطر عـن طريق املحافظـة علـى اجلمـع مـا بني �أر�صـدة �أ�سـعار الفائـدة املتقلبـة والثابتـة خالل ال�سنـةاملاليـة بطريقة مالئمة.
 يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية الربح �أو اخل�سارة وحقوق امللكية للتغري يف �أ�سعار الفوائد التي تتقا�ضاها املن�ش�أةعلى ودائعها لدى البنوك:
كما في  31كانون األول 2018

التغير في الفائدة %

األثر على الربح (الخسارة) و حقوق الملكية دينار أردني

وديعة

0.5

-+ 10.000

د.مخاطرة السعر األخرى

 هي املخاطرة الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغرياتيف �أ�سعار ال�سوق (با�ستثناء تلك الناجتة عن خماطرة �سعر الفائدة �أو خماطرة �سعر ال�صرف) �سواء ت�سبب يف هذه
التغريات عوامل خا�صة بالأداة املالية الفردية �أو اجلهة التي �أ�صدرتها� ،أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأدوات املالية
امل�شابهة املتداولة يف ال�سوق.
 تن�ش�أ خماطر ال�سعر الأخرى للأدوات املالية نتيجة اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية. يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية الربح �أو اخل�سارة وحقوق امللكية للتغري يف الأ�سعار املعلنة لال�ستثمارات يف �أدواتحقوق امللكية ،مع ا�شرتاط عدم تغري باقي املتغريات الأخرى:
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كما في  31كانون األول 2018

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة

التغير في السعر %
5

األثر على الربح (الخسارة) دينار �أردين
130.754±

كما في  31كانون األول 2017

5

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة

136.208±

هـ  .مخاطر االئتمان

هي املخاطر الناجتة عن اخل�سارة املالية من عدم قدرة طرف �أداة املالية من القيام بتنفيذ �إلتزاماته.يتم مراقبة معدالت االئتمان بانتظام للجهات املدينة وحجم املعامالت مع هذه اجلهات خالل ال�سنة.يتم تقييم االئتمان ب�صورة م�ستمرة من ناحية الأو�ضاع والظروف االقت�صادية للجهة املدينة.متثل القيم التي تظهر بها املوجودات املالية يف القوائـم املالية احلد الأق�صى من ن�سب التعر�ض ملخاطراالئتمان ،بدون الأخذ بعني االعتبار قيمة �أي �ضمانات مت احل�صول عليها.

و .مخاطر السيولة

هي خماطر عدم القدرة على �سداد الإلتزامات املالية التي متت ت�سويتها من خالل ت�سليم نقد �أو موجود مايل �آخر.تتم �إدارة خماطر ال�سيولة عن طريــق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوباتاملالية.
 يو�ضح اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية كما يف  31كانون �أول:الوصف
الموجودات المالية:

�شيكات بر�سم التح�صيل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أواخل�سارة
�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم الطالب والتجارية
نقد ونقد معادل
المجموع
المطلوبات المالية:

�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم دائنة
بنك دائن
المجموع

 .24القيمة العادلة لألدوات المالية

أقل من سنة
2017
2018
دينار أردني
دينار أردني

2,724,157
2,615,071
377,977
445,741
13,214,765
10,668,351
232,474
2,608,609
16,549,373 16,337,772
999,992
1,870,153
2,870,145

1,208,908
1,963,017
180,647
3,352,572

سنة واحدة فاكثر
2017
2018
دينار أردني
دينار أردني

-

43,433
43,433
-

 تقوم املن�ش�أة بت�صنيف طرق قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة الذي يعك�س �أهمية املدخالتامل�ستخدمة يف عمل طرق القيا�س .وفيما يلي الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة للأدوات املالية التي مت تقييمها:
 امل�ستوى (� :)1أ�سعار معلنة (غري معدّلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة. امل�ستوى ( :)2مدخالت غري الأ�سعار املعلنة �ضمن امل�ستوى ( )1والقابلة للمالحظة للموجود �أو املطلوب� ،إما ب�شكل مبا�شر (مثلالأ�سعار) �أو ب�شكل غري مبا�شر (مثل امل�شتق من الأ�سعار).
 -امل�ستوى ( :)3مدخالت للموجود �أو املطلوب التي لي�ست على �أ�سا�س معلومات ال�سوق القابلة للمالحظة.
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المستويات

 31كانون األول 2018
الموجودات المالية

1
دينار أردني

2
دينار أردني

3
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

موجوداتماليةبالقيمةالعادلةمنخاللالربحواخل�سارة

2.615.071

-

-

2.615.071

 25القوائم المالية للشركة التابعة

ت�شمل القوائم املاليـة املوحـدة القـوائم املالية لل�شـركة التابعة كما يف  31كانون الأول  2018وهي على النحو التايل:
اسم الشركة

الصفة
القانونية

�شركة الفريد للإ�ستثمار

ذات م�س�ؤولية حمدودة

رأس المال
المدفوع

مجموع
الموجودات

مجموع
المطلوبات

(الخسائر
المتراكمة)

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

5,000,000

5,930,650

2,291,397

()1,482,766

.26إعادة التصنيف

مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أر�صدة  2017جلعلها تتطابق مع الت�صنيف امل�ستخدم يف .2018
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