تقرير مجمس اإلدارة
لمفترة من  1كانون ثاني ولغاية  31كانون أول 2019
مجمس اإلدارة:
السيد رائد رئيس الداود رئي ــس مجمـ ــس اإلدارة
الميندس ماىر فتحي عبد الرزاق الغالييني نائب رئي ــس مجمـس اإلدارة
السيد عدنان بيجـت التميوني عضــو
السيد عبد الحميـم رئيس سميمان عضو
الميندس عـمي فتحي الغــاليينـي عضو
الدكتور سعيد نجم الدين الترك عضو
السادة البنك األردني الكويتي يمثمو الدكتور مكرم القطب عضو
الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

الدكتور حامد صادق قنيبي عضو

مدققو الحســابات

طالل أبو غزالة وشركاه الدولية
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حضرات المساىمين الكرام مساىمي شركة اإلسراء لمتعميم واالستثمار المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجمس اإلدارة أن أرحب بكم في رحاب جامعة

االسراء أجمل ترحيب ،وأن أتقدم بالشكر واالمتنان لجمعكم الكريم وكل من ساىم في نيضة جامعتنا الزاىرة.

لقد عيدت شركة اإلسراء لمتعميم واالستثمار  ،ومنذ نشأتيا بأن تكون معطاءة لموطن وأبنائو ،وعميو فإننا

مستمرون في بذل الجيود لدعم مسيرة التعميم العالي في األردن الحبيب ،من خالل دعم جامعتنا الحبيبة لكي
تكون منارة لمعمم والعمماء .وإن اإلنجازات التي حققتيا الشركة خالل السنوات الطويمة الماضية تعكس الجيد

المشترك بين القائمين عمى إدارتيا رغم التحديات التي تواجو جامعاتنا األردنية بشكل عام والجامعات الخاصة

بشكل خاص.

لقد استطعنا خالل الثالثين عاماً أن نوفر البيئة الجامعية المناسبة من خالل مجموعة من الخدمات والمرافق

ي.
والنشاطات التي ُيشرف عمييا نخبة مميزة من أعضاء الييئة التدريسية واإلدارة
وتسعى إدارة الشركة إلى استمرار الدعم لتعزيز الجيد الذي تبذلو الجامعة لتطوير عمميا األكاديمي واإلداري
تماشيا مع ما يشيده العالم من تطور معرفي  ،لينعكس عمى خريجي الجامعة بتزويدىم بالمعارف والميارات

التي تؤىميم لممنافسة في سوق العمل.
وعميو فإننا ننتيز ىذه الفرصة لتقديم الشكر لمجمس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة  ،وجميع أعضاء الييئتين

األكاديمية واإلدارية بالجامعة.

ِ
لمسادة
وبناء عمى ذلك يوصي مجمس اإل دارة بتوزيع ما نسبتو ( )%30من رأس مال الشركة كأرباح نقدية
ً
المساىمين متمنياً لكم ولشركتنا المزيد من التقدم واالزدىار ،ولجامعتنا المزيد من التطور والنجاح.
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
رئيس مجمس اإلدارة
رائد رئيس داود
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تقرير مجمس اإلدارة

لمسنة المنتيية في 2019/12/31
الـسادة المسـاىمين الكرام،،،
أرجـو أن أعرض عمى ىيئتكم الموقّرة تقري اًر عن أعمال الشركة والبيانات المالية عن السنة المالية المنتيية في

 2019/12/31عمالً بنص المادة ( )4من تعميمات اإلفصاح الصادرة عن ىيئة األوراق الماليــة:
أوالً  -أنشطة الشركة الرئيسية:
االستثمار في التعميم (جامعة اإلسراء)
 عدد العاممين ()656

 ال يوجد لمشركة أية فروع أخرى داخل المممكة أو خارجيا
 العن ـوان:

موقع الشــركة :عمان  -طريق مطار الممكة عمياء الدولي
ىاتــف رقــم4711710 :

فاك ــس رقم4711900 :

ص.ب )33 & 22( :مكتب بريد جامعة اإلسراء الرمز 1
الموقع االلكترونيwww.alissra.com :
البريد االلكتروني:

info@alissra.com

 حجم االستثمار الرأسمالي يبمغ حوالي ( )37,229,724دينار أردني.
 رأس المال ( )15,000,000خمسة عشر مميون دينار /سيم.
ثانياً – الشركات التابعة:
شركة الفريد لالستثمار (ذات مسؤولية محدودة)
تأسست الشركة بتاريخ ( ،)2005/4/24برأس مال أولي ( )50,000دينار أردني وارتفع إلى خمسة
ماليين دينار خالل عام (.)2006

غاياتــيا:

االستثمارات المالية والعقارية ،وذلك من أجل رفد الشركة األم باألموال الالزمة لالستثمار وتطوير

مشاريع الجامعة المختمفة ،ولتحقيق عوائد أفضل لمسادة المساىمين وىي ممموكة بالكامل لشركة اإلسراء
لمتعميم واالستثمار وتدار من قبل الشركة االم .وتم تلك الشركة ما يقرب من (  )128دونماً من أراضي

مدينة عمان وما حوليا.
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ثالثاً – نبذه تعريفية عن أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة العميا:
- 1مجمس اإلدارة:
االســـــــــــم

السيد رائد رئيس الداود

الميندس ماىر فتحي الغالييني

المنصـــب
رئيس مجمس
االدارة

نائب رئيس

تاريخ الميالد

الشيادة العممية
بكالوريوس

1977/6/20

مالية ومصرفية /
دبموم عالي

بكالوريوس ىندسة

مجمس اإلدارة/

السيد عبد الحميم رئيس سميمان

عضــو

1981/9/7

السيد عدنان بيجت التميوني

عضــو

1947/9/6

في العالقات

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

1945/5/16

دكتواره ىندسو

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

1939/12/25

عضــو

1965/8/18

عضــو

1963/12/11

عضو

1939/11/3

ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

عضو ىيئة المديرين لشركة الفريد

(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2004/4/8

(سويس ار)

1954/1/30

المدير العام

الخـــبرات العمميـــــة وتاريـــــخ التعــــيين

1977

مدير عام شركة ماىر الغالييني لممقاوالت
ورئيس ىيئة المديرين لشركة الفاندوم

(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2004/4/8
(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء

بكالوريوس

اقتصاد 2006
ماجستير

الدولية 1973

دكتوراه في المغة
العربية 1978

دكتوراه بفمسفة
المحاسبة

)2006/10/18

سفير سابق لدى و ازرة الخارجية ومدير سابق

لمكتب الممكة نور ونائب رئيس ىيئة المديرين
لشركة الفريد عضو مجمس إدارة النادي
الدبموماسي

(تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2004/4/8
رئيس ىيئة مديرين المدارس االنجميزي ة (تاريخ

التعيين في شركة االسراء )2013/9/22

عضو ىيئة تدريس جامعة اإلسراء ،عضو في
اتحاد الكتاب األردنيين ،عضو في لجنة بنك

المصطمحات العممية بجامعة الممك فيد (تاريخ
التعيين في شركة االسراء )2010/1/25

رئيس مساعد التسييالت – مدير التسييالت

الشركات الكبرى بالبنك االردني الكويتي (تاريخ
التعيين في شركة االسراء )2014/1/27

بكالوريوس

الميندس عمي فتحي الغالييني

ىندسة مدنية
1968

وبكالوريوس

عضو ىيئة المديرين شركة الفاندوم لمسياحة

( تاريخ التعيين في شركة اإلسراء )2006/4/8

صيدلو

الدكتور احمد محمود سالم عناب

دكتوراه في

الصحة ألعامو

طبيب ومدير مراكز صحية  ،1977نائب في

مجمس أالمو  ،1989و في مكتب منظمة الصحة
العالمية في شؤون البحث العممي (تاريخ التعيين
في جامعة اإلسراء )2010/1/19

 -عدد اجتماعات مجمس اإلدارة المنعقدة خالل عام ( )2019ستة اجتماعات
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 -2أشـخاص اإلدارة العميـا:
االس ـ ـ ـ ـ ــم

المنصـ ــب

تاريخ الميالد

الشيادة العممية

الخبرات العممية وتاريخ التعيين
 رئيس جامعة االسراء ()2019/4/21ولغاية االن
 مستشار جامعة االسراء (-2019/2/3)2019/4/20

 مستشار جامعة عمان العربية()2019/1/31-2017/11/17
 رئيس جامعة عجمون الوطنية()2017/9/30-2013/10/1
 -استاذ في قسم ىندسة االتصاالت

وااللكترونيات ،جامعة عمان االىمية

)2013/9/30-2013/9/(1
 دكتوراه بتقديرامتياز في اليندسة

الكيربائية تخصص

ربوطيات ،جامعة
أ.د .احمد
مصطفى نصيرات

رئيس جامعة
اإلسراء

1955/5/24

 استاذ ونائب رئيس لمشؤون االدارية فيالجامعة الدولية لمعموم والتكنموجيا ،سوريا

()2012/9/30-2008/10/18

 -قائم باعمال رئيس الجامعة الدولية لمعموم

ارسطوطاليس،

والتكنموجيا ،سوريا (-2011/4/18

سالونيك ،اليونان

)2011/6/30

 -بكالوريوس في

 -استاذ ونائب رئيس لمشؤون االكاديمية

اليندسة الكيربائية،

في جامعة الحسين بن طالل ،معان،

جامعة اليندسة

األردن ()2008/10/17-2007/9/1

الوطنية ،اثينا،
اليونان

 استاذ ونائب رئيس جامعة االسراء()2007/8/31-2007/2/4

 استاذ وعميد كمية اليندسة والتكنموجيا فيالجامعة الدولية لمعموم والتكنموجيا ،سوريا
()2007/1/31-2006/2/4
 مساعد لمرئيس في جامعة االسراء()2004/9/30-2001/12/1

 استاذ مشارك وقائم باعمال عميد لكميةاليندسو في جامعة االسراء
()2005/9/30-2000/9/16
 قائم باعمال عميد كمية العموم في جامعةاالسراء ()2000/9/15-1998/9/16

 -استاذ مساعد وقائم باعمال عميد كمية
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اليندسة في جامعة االسراء
()1998/9/15-1993/6/16

 استاذ مساعد في قسم اليندسة الكيربائيةجامعة االسراء (-1992/2/17
)1993/6/15
محاسب رئيسي شركة غوانمة ونجار
معتصم صبحي
عبيد

المدير المالي

1969/1/5

لمتعيدات ( )1991ومحاسب رئيسي شركة

بكالوريوس محاسبة

بت ار لصناعة األشرطة ( )1995ورئيس

1991

قسم المساىمين والموازنة جامعة اإلسراء
الخاصة ()1998
(تاريخ التعيين )2006

ىدى عثمان أبو

أمين سر

صالح

مجمس اإلدارة

عميدة شؤون الطمبة كمية حطين ()1986

بكالوريوس إدارة

1962/12/1

اإلعمال ()1986

ومديرة العالقات العامة جامعة اإلسراء
()2010

ماجستير رياض

رئيس قسم المساىمين ()2001

اطفال 2016

ليث خميل حداد

المستشار
القانوني

(تاريخ التعيين )1991
محام ومستشار قانوني منذ عام ()2003

1979/7/8

بكالوريوس قانون

مستشار قانوني لدى الجامعة منذ تاريخ()2019/1/1

رابعاً -أسماء كبار مالكي األسيم وعدد األسيم الممموكة لكل منيم أكثرمن %5
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

31/12/2019

النسـ ـ ــبة

2018/12/31

النسـ ـ ــبة

%16.2

السيد رائد رئيس الداود

2,442,730

%16.17

2,442,730

السيد عبد الحميم رئيس سميمان

2,343,403

%15.62

2,343,403

%15.62

الميندس ماىر فتحي عبد الرزاق الغالييني

1,602,217

%10.68

1,602,217

%10.68

خامساً – الوضع التنافسي لمشركة:
يشيد قطاع التعميم منافسة قوية جداً لتعدد الجامعات الخاصة  /ناىيك عن الجامعات الرسمية ،أما عن حصة
الجامعة من إجمالي عدد الطمبة المسجمين في الجامعات الخاصة ما يقرب من (  )% 7إذ يقارب عـدد الطمبـة

المسجمين ( )5,512طالـب وطالبـة ،ويبمغ اجمالي عدد الطمبة بما فييم المؤجمين والمنقطعين حوالي ()7000
طالب وطالبة.
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سادساً  -درجة االعتماد عمى موردين محددين:

ال يوجد اعتماد عمى موردين محددين أو عمالء رئيسيين محمياً أو خارجياً يشـكمون

( )%10أو أكثـر من إجمالـي المشتريات.
سابعاً – الحماية الحكومية واالمتيازات:

ال توجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بيا الشركة بموجب القوانيـن واألنظمـة أو

غيرىـا .وال يوجد أي براءات اختراع او حقوق امتيازات حصمت عمييا الشركة.
ثامناً – أثر الق اررات الحكومية والدولية:

ال توجد أي ق اررات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرىا ليا أثر مادي

عمى عمل الشركة أو قدرتيا التنافسية وتطبق عمى الجامعة معايير االعتماد العام

والخاص بموجب قانون ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي وضمان جودتيا وق اررات

و ازرة التعميم العالــي.
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تاسعاً – الييكل التنظيمي:
الييكل التنظيمي لمشركة
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الييكل التنظيمي لجامعة اإلسراء

9

برامج التأىيل والتدريب:
عدد موظفي الشركة وجامعة اإلسراء وفئات مؤىالتيم:

البي ـ ـ ـ ــان

العـ ـ ـ ــدد

دكتوراه

198

ماجستير

36

بكالوريوس

140

دبموم متوسط

32

ثانوية عامة

44

دون ذلك

206

المجموع

656

 عمما بان العاممين بمؤىل الثانوية العامة ودون الثانوية العامة ىم من موظفي دائرة الخدمات. وتقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية لتطوير ميارات العاممين فييا بشكل دائم ومستمر وايفاد الطمبةالمتفوقين الستكمال الدارسات العميا عمى نفقة الجامعة في عدد من الدول العربية واألوروبية

واألمريكية واآلسيوية وأستراليا.
عاش ار – المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة:
ال توجد مخاطر قد تتعرض ليا الشركة خالل السنة المالية الالحقة وليا تأثير مادي حيث توجد ادوات ضبط
داخمي ورقابو تحد من المخاطر.
حادي عشر -أىم األعمال التي قامت بيا الشركة:
 .1االستمرار بتحديث أسطول باصات الجامعة.
 .2استحداث وتطوير مختبرات كمية التمريض ومن خالليا تم الحصول عمى اعتماد تخصص ماجستير
تمريض الحاالت المزمنة.

 .3استحداث وتطوير مختبرات الفيزياء والكيمياء والطاقة المتجددة ،وقد صادق مجمس ىيئة االعتماد عمى

تخصص الطاقة المتجددة ،وتخصص الفيزياء ،وتخصص الكيمياء وتخصص الرياضيات ،باإلضافة إلى

تخصص ماجستير ىندسة اإلنشاءات وتخصص أمن الشبكات والذي تم إعداد مختبر خاص بو.

 .4االستمرار بزراعة االشجار في الحرم الجامعي خالل عام (.)2019
 .5صيانة محطة التنقية وتطويرىا.

 .6إكمال عزل كافة أسطح مباني الجامعة.

 .7التقدم الستحداث تخصصات جديدة تُمبي حاجة األسواق األردنية والعربية ومنيا تخصص البكالوريوس في
تكنولوجيا التصوير اإلشعاعي وتخصص تكنولوجيا التخدير واالنعاش وسيتم تسكينيا في كمية العموم
الطبية المساندة ،وتخصص عمم البيانات والذكاء االصطناعي ليسكن في كمية تكنولوجيا المعمومات.

ثاني عشرة  -األثر المالي لعمميات ذات طبيعة غير متكررة
لم يط أر اي عمميات ذات طبيعة غير متكرره عمى الشركة خالل السنة المالية.
ثالث عشر -النتائج األولية لمشركة:
البيــــــــــــــان
صافي األرباح (الخسائر)
قبل الضريبة

صــافي حقـوق المساىمين
سعر سيم الشركة عند
اإلغالق
األربـاح النقديـة الم قترح
توزيعيا

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,163,912

6,054,371

5,719,094

5,175,983

7,448,763

5,176,687

36,467,883

36,248,933

35,795,808

35,699,931

35,135,573

34,628,669

4.70

4.60

4.56

4.46

3.98

2.95

4,500,000

4,500,000

3,750,000

3,000,000

4,500,000

%30

رابع عشر  -تحميل المركز المالي لمشركة:
البيــــــــــــــان

2014

2015

2016

2017

2018

2019

نســــبة التــداول

2.17

1.89

1.89

1.93

1.98

2.22

البنوك الدائنة والقروض

%0.7

%2.32

%1.51

%1.2

0

0

إلى رأس المال
صافي راس المال العامل

8,850,869

8,560,130

8,713,807

8,104,479

8,165,641

8,183,208

صافي الربح قبل الضريبة

%47.75

%40.36

%38.13

%34.5

%49.65

%34.5

الى راس المال

نسبة األرباح الم قترح

%30

%30

%25

%20

%30

%30

توزيعيا إلى رأس المال
عائد السيم الواحد

0.40

0.29

0.29

0.24

0.35

0.27

خامس عشر  -الخطة المستقبمية لمشركة:

يسعى مجمس اإلدارة إلى تحقيق األىداف اآلتية في نطاق خطتو المستقبمية:
 .1تطوير إدارة وكميات الجامعة المختمفة  ،واالستمرار في دعم البحث العممي واالبتعاث ،باإلضافة إلى دعم
رئاسة الجامعة في عقد اتفاقيات دولية مع جامعات مرموقة ومراكز بحثية عالمية ليا سمعة جيدة في

المجال األكاديمي  ،وكذلك السعي لمحصول عمى اعتمادات دولية تماشياً مع متطمبات التميز األكاديمي
والبحث العممي.

 .2استمرار العمل عمى تطوير محطة التنقية في الجامعة.

 .3توفير االجيزة والمواد الالزمة في مجال البحث العممي ،التدريب وتحديث وتوسيع المختبرات  ،واستحداث
مختبرات إضافية لمتخصصات الجديدة المزمع استحداثيا ،واالشتراك في دعم المكتبة ورفدىا بأحدث

الكتب الورقية وااللكترونية.

 .4الحصول عمى شيادات الجودة والنوعية
ابتداء من بعض التخصصات المختارة في الجامعة تمييداً
ً
لتغطية كافة تخصصات الجامعة  ،والدعم المستمر لمحصول عمى نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة

وتسييل ذلك من خالل تزويد الجامعة بمختبرات جديدة وأجيزة حاسوب حديثة وتطوير البرامج الدراسية

،

والدورات التدريبية إلعداد الطلبة عمى أحسن وجو.

 .5العمل عمى شراء باصات جديدة لتحديث أسطول باصات الجامعة.
 .6دعم رئاسة الجامعة في التوسع في برامج مركز االستشارات و التعميم المستمر و خدمة المجتمع إلتاحة

الفرص لطمبة الجامعة بأخذ دورات تدريبية تؤىميم لسوق العمل  ،و دخول كبرى الشركات  ،ألن المركز
ىو مركز معتمد لعقد امتحانات دولية و ىو معتمد من

 Personal Viewsاألولى في العالم في

المجاالت البحثية  ،وكذلك إتاحة الفرص لمطمبة غير الناجحين في الثانوية العامة لدراسة الدبمومات

التدريبية المعتمدة في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،ودعم مركز االستشارات في االنفتاح وخدمة

المجتمع المحمي بعقد دورات تدريبية ،وفتح برامج تأىيمية لممجتمع المحمي لدخول سوق العمل.

 .7العمل عمى تحديث بوابات الجامعة والسيطرة االلكترونية عمى الدخول والخروج من الجامعة.
 .8تطوير وتحديث مبنى النشاط الرياضي.

 .9إنشاء وتأىيل مسرح جديد في مبنى البانوراما ،وتجييزه لمعمل .وعمل مسارح في كل مبنى من مباني
الجامعة.

 .10تخصيص الدعم المناسب الستقطاب الطمبة المتفوقين ،وابتعاثيم لمحصول عمى درجة الدكتوراه.
 .11اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لممحافظة عمى حقوق مساىمي الشركة.

سادس عشر – أتعاب التدقيق:
مدققو حسابات الشركة والشركة التابعة ىم السادة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية وقد

 )9.860دينار خالل عام

بمغت أتعاب التدقيق لشركة اإلسراء لمتعميم واالستثمار مبمغ (

 2019شامالً ضريبة المبيعات ،وبمغت أتعاب التدقيق لمشركة التابعة شركة الفريد
لالستثمار مبمغ ( )1,450دينار خالل عام  2019شاممة ضريبة المبيعات.

المصدرة من قبل الشركة الممموكة من قبل أعضاء مجمس اإلدارة
سابع عشر – عدد األوراق المالية
ّ
وأشخاص اإلدارة العميا وأقاربيم:
- 1أسماء أعضاء مجمس اإلدارة وأقاربيم:
أسماء وأعضاء مجمس

اسيم الشركات

الوصـــــف

الجنسية

2018

2019

السيد رائـد رئيـس الداود

رئيس مجمس االدارة

األردنية

2,442,730

2,442,730

الشئ

الميندس ماىـر فتحـي

نائب رئيس مجمس

األردنية

1,602,217

1,602,217

الشئ

عضو مجمس اإلدارة

األردنية

2,343,403

2,343,403

الشئ

عضو مجمس اإلدارة

األردنية

130,093

130,093

الشئ

عضو مجمس اإلدارة

األردنية

200,055

200,055

الشئ

عضو مجمس اإلدارة

األردنية

378,205

378,205

الشئ

عضو مجمس اإلدارة

األردنية

155,105

155,105

الشئ

األردنية

425,000

425,000

الشئ

االردنية

0

0

الشئ

األردنية

196,460

196,460

الشئ

اإلدارة وأقاربيم

الغاليينـي
السيد عبد الحميم رئيس
سميمان
السيد عدنـان بيجـت
التميونـي
الدكتور حامد صادق
قنيبي

الدكتور سعيد نجم الدين
الترك

الدكتور احمد محمود
سالم عناب

البنك األردني الكويتي
ويمثمو

اإلدارة  /المدير العام

عضو مجمس اإلدارة

الدكتور مكرم القطب
الميندس عمي فتحي
الغالييني

عضو مجمس اإلدارة

المسيطر عمييا

ال توجد أي أوراق مالية ممموكو من قبل الشركات المسيطر عمييا من قبل أعضاء مجمس اإلدارة أو أقاربيم
خالل سنة ( )2019أو السنة التي قبميا سنة (.)2018

- 2األوراق المالية الممموكة لإلدارة العميا
االسم

اسيم الشركات

الوصـــــف

الجنسية

2018

2019

أ.د .أحمد نصيرات

رئيس الجامعة

األردنية

الشيء

الشيء

الشئ

معتصم صبحي عبيد

المدير المالي

األردنية

الشيء

الشيء

الشئ

األردنية

500

500

الشئ

األردنية

الشيء

االشيء

الشئ

ىدى عثمان أبو صالح
ليث خميل حداد

أمين سر مجمس
اإلدارة
المستشار القانوني

المسيطر عمييا

ال توجد أي أوراق مالية ممموكو من قبل الشركات المسيطر عمييا من قبل أشخاص اإلدارة العميا أو أقاربيم

خالل سنة ( )2019أو السنة التي قبميا سنة (.)2018

ثامن عشر  -المزايا والمكافآت التي يتمتع بيا كل من رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة وأشخاص اإلدارة
العميا:

- 1مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة:
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بدل تنقالت وحضور اجتماعات

اسم العضو
السيد رائد رئيس الداود /رئيس مجمس
االدارة
/
الميندس ماىر فتحي الغالييني
المدير العام
السيد عبد الحميم رئيس سميمان
السيد عدنان بيجت التميوني
الدكتور سعيد نجم الدين الترك
الدكتور احمد محمود سالم عناب
الساده البنك األردني الكويتي
الميندس عمي فتحي الغالييني
الدكتور حامد صادق قنيبي

رواتب سنوية

بدل انتقال

مكافآت

109,414

2,400

5,000

225,512

2,400

5,000

2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

الممزايا

سيارة

 -2مزايا ومكافآت أشخاص اإلدارة العميا:
باإلضافة ألعضاء مجمس اإلدارة رواتب ومكافاة اإلدارة العميا البند ( أ ).
االســــــــــم
أ.د.احمد مصطفى
نصيرات

المنصب
رئيس الجامعو

الرواتب السنوية

نفقات السفر

المكافآت

إجمالي المزايا

69,099

3,717

8,054

80,870

اإلجمالية

مؤتمرات

السنوية

والمكافآت

المزايا
سيارة

معتصم صبحي عبيد
ىدى أبو صالح

المدير المالي
امينة سر مجمس

ليث خميل حداد

االدارة

المستشار
القانوني

28,037

-

-

28,037

15,672

-

-

15,672

18,000

-

-

18,000

تاسع عشر  -التبرعات والمنح خالل السنة:
اســـــــــــــم الجيـــــــــــة

المبمغ بالدينار

تبرعات غذائية لألسر الفقيرة في رمضان طرود الخير وتبرعات لألطفال األيتام

31,156

المجمـــوع

31,156

باإلضافة إلى التبرعات الخيرية ىناك منح دارسيو توفرىا الجامعة لمطمبة عن طريق

منحيم خصومات عمى رسوميم الجامعية وأيضا في مجال المنح قامت الشركة عن

طريق الجامعة بإيفاد عدد من الطمبو الستكمال دراستيم العميا في عدد من دول العالم.
عشرون :العقود والمشاريع:
لم

تبرم

الشركة أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو

الحميفة أو رئيس مجمس اإلدارة أو أعضاء المجمس أو أي موظف في الشركة.

واحد وعشرون :مساىمة شركة اإلسراء في خدمة المجتمع المحمي (المسؤلية المجتمعيو) وحماية البئية:
 .1تعيين ممثمين من الفاعمين من أبناء المجتمع في مجالس الجامعة المختمفة.
 .2تنظيم المقاء التاسع لمموىبة واإلبداع لطمبة مدارس المممكة بالتعاون مع مديرية تربية قصبة مأدبا ومدرسة
مأدبا الثانوية تحت رعاية وزير التربية والتعميم.
 .3اإلشراف وتنظيم اإلعالن عن مسابقة  HultPrizeلطمبة الجامعة (الجائزة الدولية لمطمبة المبدعين).
 .4عقد دورات مختمفة لتنمية ميارات المتدربين وتييأتيم لسوق العمل من خالل مركز االستشارات وخدمة
المجتمع بشكل منفرد أو بالشراكة مع مؤسسات متخصصة حيث انضم عدد من أعضاء المجتمع المحمي
لحضور ىذه الدورة.
 .5ورش عمل مختمفة لطمبة الجامعة والعاممين فييا والمجتمع المحمي.
 .6عمل ندوة بمناسبة الحممة العالمية المناىضو للعنف ضد المرأة لطمبة الجامعة ولممجتمع المحمي.

 .7توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين نوى (منصة نحن) التابعة لمؤسسة ولي العيد لتحفيز الطمبة عمى العمل
التطوعي خدمة المجتمع.
 .8تنظيم ندوة تعريفية لطمبة الجامعة والمجتمع المحمي عن برنامج التدريب العممي والعمل في دول ألمانيا
إسبانيا ىولندا روسيا والصين.
 .9عمل حممة تطوعية صحية األردني لممجتمع المحمي في منطقة مرج الحمام بمشاركة طمبة الجامعة
وبالتعاون مع اليالل األحمر.
 .10تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الشركة األردنية لالستشارات والتدريب في السالمة المرورية
لمسائقين في الجامعة ولممجتمع المحمي.
 .11عقد ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الرحمة لحقوق اإلنسان بعنوان مشروع التحول الفكري لنبذ التطرف
والعنف في المجتمع والدعوة إلى التسامح لمطمبة ،وبحضور ممثمين عن المجتمع المحمي.
 .12استضافة اجتماع لجنة التعميم النيابية في الجامعة  ،ومناقشة عدد من المحاور من ضمنيا تفعيل خدمة
المجتمع المحمي.
 .13مشاركة في نشاط أقيم في قرية كفر الماء  ،وغابات برقش ،واالجتماع مع األىالي في حمقة نقاشية لمعالقة
الرية بالتعاون مع لجنة البيئة
بين البيئة والرياضة وزراعة أشجار في غابات برقش  ،وزراعة أشجار في ق
والرياضة التابعة لمجنة األولمبية.

تقرير الحوكمة لمشركات
المساىمة العامة

تطبيق بنود الحوكمة:
سعت إدارة شركة اإلسراء لمتعميم واالستثمار في السنوات السابقة لتطبيق بنود واحكام الحوكمو لمشركات

ألمساىمو ألعامو وفيما يأتي تقرير عن تطبيق البنود واألحكام المطبقة في شركة اإلسراء لمتعميم االستثمار:

أوالً :اسماء اعضاء مجمس االدارة الحاليين والمستقيمين والتفيذيين والمستقمين
تنفيذي /غير

مستقل/غير

تنفيذي

غير مستقل

موجود

تنفيذي

غير مستقل

موجود

موجود

عضــو

غير تنفيذي

غير مستقل

موجود

موجود

السيد عدنان بيجت التميوني

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

عضــو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

عضو

غير تنفيذي

مستقل

موجود

موجود

المنص ــب

االس ـ ـ ـ ـ ــم
السيد رائد رئيس الداود

رئيس مجمس اإلدارة

الميندس ماىر فتحي

نائب رئيس مجمس

الغالييني

اإلدارة\ المدير العام

السيد عبد الحميم رئيس

سميمان

ممثل البنك األردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

الميندس عمي فتحي الغالييني
الدكتور أحمد محمود سام

عناب

ثانياً :اسماء ممثمي اعضاء مجمس االدارة االعتباريين

االس ـ ـ ـ ـ ــم

المنص ــب

ممثل البنك األردني الكويتي

عضــو

الدكتور مكرم القطب

ثالثاً :المناصب التنفيذية

االســــم

تنفيذي

مستقل

تنفيذي /غير

مستقل/غير

غير تنفيذي

مستقل

تنفيذي

مستقل

عام 2018

عام2019
موجود

عام 2018

عام2019

موجود

موجود

الوصـف الوظيفي

السيد رائد رئيس الداود

رئيس مجمس االدارة

الميندس ماىر فتحي الغالييني

نائب رئيس مجمس االدارة /المدير العام

أ.د .احمد نصيرات

رئيس الجامعة

السيد معتصم صبحي عبيد

المدير المالي

السيدة ىدى عثمان أبو صالح

أمين سر مجمس اإلدارة

ليث خميل حداد

المستشار القانوني

رابعاً :عضويات مجالس اإلدارة التي يشغميا أعضاء مجمس اإلدارة في الشركات المساىمو:
االســـــــــــم

المساىمة في الشركات المساىمة

المنصـــب

السيد رائد رئيس الداود

ألعامو األخرى

رئيس مجمس االدارة

الميندس ماىر فتحي الغالييني

ال يوجد

نائب رئيس مجمس اإلدارة/
المدير العام

السيد عبد الحميم رئيس سميمان

عضــو

السيد عدنان بيجت التميوني

عضــو

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عضــو

الميندس عمي فتحي الغالييني

عضــو

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

خامساً :اسم ضابط ارتباط الحوكمو:
معتصم صبحي محمود عبيد

سادساً :أسماء المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة:
المكافت والترشيحات.
آ
 .1لجنة
 .2لجنة الحوكمة.

 .3لجنة إدارة الخاطرة.
 .4لجنة التدقيق.

سابعاً :اسم رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر ولجنة التدقيق:
المكافت والترشيحات
آ
لجنة

المنصـــب

عدد االجتماعات

االســـــــــــم
الدكتور حامد صادق قنيبي

رئيس

اثنان

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضو

اثنان

السيد رائد رئيس الداود

عضو

اثنان

لجنة الحوكمة
المنصـــب

عدد االجتماعات

االســـــــــــم
السيد عدنان بيجت التميوني

رئيس

اثنان

الدكتور احمد محمود سالم عناب

عضو

اثنان

السيد عبد الحميم رئيس سميمان

عضو

اثنان

لجنة إدارة لمخاطر
المنصـــب

عدد االجتماعات

االســـــــــــم
الدكترر عمي فتحي الغالييني

رئيس

اربعة

السيد رائد رئيس الداود

عضو

اربعة

عضو

اربعة

الدكتور مكرم القطب ممثل البنك
االردني الكويتي

لجنة التدقيق:
االســـــــــــم
الدكتور مكرم القطب ممثل البنك
االردني الكويتي

المنصـــب

الخبرات

عدد االجتماعات

دكتوراه في المحاسبة /مدير
رئيس

التسييالت الشركات في

خمسة

البنك االردني الكويتي

الدكتور عمي فتحي الغالييني

عضو

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

بكالوريوس ىندسو  /مدير
فندق الفاندوم
دكتوراه في المغة العربية

تم عقد اجتماع واحد مع مدققي الحسابات الخارجيين دون وجود االدارة التنفيذية

خمسة
خمسة

عدد اجتماعات مجمس االدارة وحضورىا خالل عام 2019
االســـــــــــم
السيد رائد رئيس الداود
الميندس ماىر فتحي الغالييني

المنصـــب

عدد االجتماعات

رئيس مجمس االدارة

ستة اجتماعات

نائب رئيس مجمس

ستة اجتماعات

اإلدارة /المدير العام

السيد عبد الحميم رئيس سميمان

عضــو

ستة اجتماعات

السيد عدنان بيجت التميوني

عضــو

ستة اجتماعات

الدكتور سعيد نجم الدين الترك

عضــو

ستة اجتماعات

الدكتور حامد صادق قنيبي

عضو

ستة اجتماعات

ممثل البنك االردني الكويتي
الدكتور مكرم القطب
الميندس عمي فتحي الغالييني

عضــو
عضــو

ستة اجتماعات
ستة اجتماعات

رئيس مجمس االدارة  /رائد رئيس داود

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة

القوائم المالٌة الموحدة
وتقرٌر مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة

فـهـرس

صفحـة
تقرٌر مدقق الحسابات المستقل
قائمة المركز المالً الموحدة كما فً  31كانون األول 2019

2-1

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019

3

قائمة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019

4

قائمة التدفقات النقدٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019

5

إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019

25-6

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة
قائمة المركز المالً الموحدة كما فً  31كانون األول 2019

إٌضاحات
الموجودات

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

الموجودات غٌر المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

3

20,095,168

20,629,794

ممتلكات إستثمارٌة

4

6,365,292

6,365,292

26,460,460

26,995,086

مجموع الموجودات غٌر المتداولة
الموجودات المتداولة

144,010

117,080

مخزون قرطاسٌة ولوازم مستهلكة
موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

5

2,348,372

2,615,071

أرصدة مدٌنة أخرى

6

379,121

466,511

ذمم الطالب والتجارٌة

7

7,151,744

10,668,351

نقد ونقد معادل

8

4,855,108

2,608,609

مجموع الموجودات المتداولة

14,878,355

16,475,622

مجموع الموجودات

41,338,815

43,470,708

إن اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة
1

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة
قائمة المركز المالً الموحدة كما فً  31كانون األول 2019

إٌضاحات
المطلوبات وحقوق الملكٌة

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

حقوق الملكٌة
15,000,000

15,000,000

رأس المال المصرح والمكتتب به
إحتٌاطً إجباري

9

3,872,019

3,872,019

إحتٌاطً إختٌاري

10

4,892,472

4,892,472

أرباح محتفظ بها

11

10,864,178

11,349,482

34,628,669

35,113,973

مجموع حقوق الملكٌة
المطلوبات
المطلوبات غٌر المتداولة
12

مخصص تعوٌض نهاٌة الخدمة

14,999

25,154

المطلوبات المتداولة
مخصص ضرٌبة الدخل

13

829,839

1,767,740

أرصدة دائنة أخرى

14

1,581,949

1,499,758

ذمم دائنة

15

2,033,313

1,870,153

إٌرادات مإجلة

2,250,046

3,193,930

مجموع المطلوبات المتداولة

6,695,147

8,331,581

مجموع المطلوبات

6,710,146

8,356,735

مجموع المطلوبات وحقوق الملكٌة

41,338,815

43,470,708

إن اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة
2

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019
2019

2018

إٌضاحات

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

إٌرادات النشاط التعلٌمً

16

16,460,335

18,430,947

مصارٌؾ النشاط التعلٌمً

17

)(8,871,485

)(8,293,628

7,588,850

مجمل الربح

10,137,319

صافً خسائر كفتٌرٌا الطالب

18

)(15,118

إٌرادات اخرى بالصافً

19

883,800

التؽٌر فً القٌمة العادلة لموجودات مالٌة بالقٌمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

5

)(266,699

)(109,086

مصارٌؾ إدارٌة

20

)(1,540,483

)(1,526,108

خسائر إئتمانٌة متوقعة

)(535,632

)(3,686,499

دٌون معدومة

)(861,862

مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة

)(45,000

)(45,000

تكالٌؾ تموٌل

)(31,169

)(34,730

الربح قبل الضرٌبة والمساهمة الوطنٌة
13

ضرٌبة دخل

2,714,102

-

5,176,687

7,427,163

)(1,105,516

)(2,184,244

)(56,475

المساهمة الوطنٌة

)(22,835

-

الدخل الشامل

4,014,696

5,242,919

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

15,000,000

15,000,000

 -\27دٌنار أردنً

 -\35دٌنار أردنً

حصة السهم الواحد من األرباح

إن اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة
3

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة
قائمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019
أرباح محتفظ بها
رأس المال

إحتٌاطً إجباري

إحتٌاطً إختٌاري

غٌر متحققة

متحققة

المجموع

المجموع

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

رصٌد  1كانون الثانً 2018
أثر تطبٌق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة -
رقم ( )9كما فً  1كانون الثانً 2018

15,000,000

3,861,856

4,892,472

11,824,159

121,444

11,945,603

35,699,931

-

-

-

)(2,828,877

-

)(2,828,877

)(2,828,877

الرصٌد فً بداٌة السنة المعدل

15,000,000

3,861,856

4,892,472

8,995,282

121,444

9,116,726

32,871,054

أرباح موزعة على المساهمٌن

-

-

-

)(3,000,000

-

)(3,000,000

)(3,000,000

الدخل الشامل

-

-

-

5,352,005

5,242,919

5,242,919

إحتٌاطً إجباري

-

10,163

-

)(10,163

-

)(10,163

-

رصٌد  31كانون األول 2018

15,000,000

3,872,019

4,892,472

11,337,124

12,358

11,349,482

35,113,973

أرباح موزعة على المساهمٌن

-

-

-

)(4,500,000

-

)(4,500,000

)(4,500,000

الدخل الشامل

-

-

-

4,281,395

)(266,699

4,014,696

4,014,696

رصٌد  31كانون األول 2019

15,000,000

3,872,019

4,892,472

11,118,519

)(254,341

10,864,178

34,628,669

إن اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة
4

)(109,086

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة
قائمة التدفقات النقدٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019
2019

2018

التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

الربح قبل الضرٌبة والمساهمة الوطنٌة

5,176,687

7,427,163

تعدٌالت لـ :
إستهالك

881,109

1,098,203

مخزون راكد

-

99,331

التؽٌر فً القٌمة العادلة لموجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

266,699

109,086

خسائر إئتمانٌة متوقعة

535,632

3,686,499

دٌون معدومة

861,862

-

أرباح بٌع ممتلكات واالت ومعدات

-

)(4,900

التغٌر فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة:
-

شٌكات برسم التحصٌل

)(26,930

مخزون قرطاسٌة ولوازم مستهلكة

43,433
3,403

أرصدة مدٌنة أخرى

87,390

)(64,592

ذمم الطالب والتجارٌة

2,119,113

)(3,968,962

)(10,155

مخصص تعوٌض نهاٌة الخدمة

)(5,824

أرصدة دائنة أخرى

25,716

)(208,916

ذمم تجارٌة دائنة

163,160

)(92,864

إٌرادات مإجلة

)(943,884

ضرٌبة دخل مدفوعة
صافً النقد من األنشطة التشغٌلٌة

)(383,107

9,136,399

7,737,953

)(2,043,417

)(1,675,779

7,092,982

6,062,174

التدفقات النقدٌة من األنشطة اإلستثمارٌة
)(346,483

شراء ممتلكات وآآلت ومعدات

-

المتحصل من إستبعاد ممتلكات وآآلت ومعدات

)(346,483

صافً النقد من األنشطة اإلستثمارٌة

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

التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة
-

بنك دائن

)(180,647

أرباح موزعة على المساهمٌن

)(4,500,000

)(3,000,000

صافً النقد من األنشطة التموٌلٌة

)(4,500,000

)(3,180,647

صافً التغٌر فً النقد والنقد المعادل

2,246,499

2,376,135

النقد والنقد المعادل فً بداٌة السنة

2,608,609

232,474

النقد والنقد المعادل فً نهاٌة السنة

4,855,108

2,608,609

إن اإلٌضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال ٌتجزأ من هذه القوائم المالٌة
5

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة
إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019
 .1الوضع القانونً والنشاط
 فٌما ٌلً بٌان الوضع القانونً والنشاط للشركة األم والشركة التابعة:
اسم الشركة
شركة اإلسراء للتعلٌم واألستثمار

شركة الفرٌد للألستثمار

تارٌخ التسجٌل لدى
الصفة القانونٌة وزارة الصناعة والتجارة
 3آ ب 2004
مساهمة عامة محدودة

ذات مسإولٌة محدودة

 24نٌسان 2005

رقم السجل
350

غاٌات الشركة الرئٌسٌة
تؤسٌس وإقامة جامعة أهلٌة فً المملكة تحت اسم (جامعة اإلسراء) تقوم بتدرٌس
المواضٌع التً توافق علٌها وزارة التعلٌم العالً ،وأي أعمال أخرى مرتبطة بهذه
اإلتفاقٌة منصوص علٌها من عقد التؤسٌس والنظام الداخلً لها.

10027

اإلستثمار فً المجاالت السٌاحٌة والزراعٌة والتجارٌة

 تم اقرار القوائم المالٌة من قبل مجلس االدارة فً جلسته المنعقدة بتارٌخ  8آذار  ،2020وتتطلب هذه القوائم المالٌة
موافقة الهٌئة العامة للمساهمٌن.
 .2أسس اعداد القوائم المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة الهامة
 1-2أسس إعداد القوائم المالٌة
 اإلطار العام إلعداد القوائم المالٌة
تم إعداد هذه القوائم المالٌة وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة
الدولٌة.

الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة

 أسس القٌاس المستخدمة فً إعداد القوائم المالٌة
تم إعداد القوائم المالٌة استنادا إلى طرٌقة التكلفة التارٌخٌة باستثناء بعض البنود التً تم قٌاسها باستخدام طرق أخرى
ؼٌر طرٌقة التكلفة التارٌخٌة.
 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض
تم عرض القوائم المالٌة بالدٌنار األردنً والذي ٌمثل العملة الوظٌفٌة للمنشؤة.
 2-2إستخدام التقدٌرات
 عند إعداد القوائم المالٌة تقوم اإلدارة بإجتهادات وتقدٌرات وإفتراضات تإثر فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة ومبالػ
الموجودات والمطلوبات واإلٌرادات والمصارٌؾ ،وإن النتائج الفعلٌة قد تختلؾ عن هذه التقدٌرات.
ٌ تم اإلعتراؾ بالتؽٌرات فً التقدٌرات المحاسبٌة فً الفترة التً تم فٌها تؽٌٌر التقدٌرات والسنوات القادمة التً تتؤثر
بذلك التؽٌٌر.
 إن األمثلة حول إستخدام التقدٌرات هً الخسائر االئتمان المتوقعة  ،تقادم المخزون ،األعمار اإلنتاجٌة للممتلكات
والمعدات القابلة لإلستهالك ،المخصصات ،وأٌة قضاٌا مقامة ضد المنشؤة.
 3-2تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ألعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة
المعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة التً تبنتها المنشأة
 المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم ()16
إعتباراً من  1كانون الثانً  2019قامت المنشؤة بتطبٌق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم (  )16عقود
اإلٌجار ،والذي حل محل:
 معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )17عقود اإلٌجار.
 تفسٌر لجنة تفسٌرات المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة رقم ( )4الترتٌبات التً تتضمن التؤجٌر.
 تفسٌر اللجنة الدائمة للتفسٌرات رقم ( )15عقود اإلٌجار التشؽٌلً – الحوافز.
 تفسٌر اللجنة الدائمة للتفسٌرات رقم ( )27تقٌٌم جوهر العملٌة التً تتضمن شكل قانونً لعقد اإلٌجار.
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أحدث المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ( )16تحول كبٌر فً المعالجة المحاسبٌة لعقود اإلٌجار التشؽٌلٌة
لدى المستؤجر حٌث تم بموجب هذا المعٌار رسملة كافة عقود اإلٌجار كموجودات واإلعتراؾ بإلتزامات مقابلها
مع وجود إستثناءات محدودة وهً عقود اإلٌجار قصٌرة األجل والتً تبلػ مدتها سنة واحدة فؤقل وعقود اإلٌجار
لألصول المستؤجرة ذات القٌمة المنخفضة .هذا وبقٌت المعالجة المحاسبٌة لعقود اإلٌجار لدى المإجر دون تؽٌٌر
إلى حد كبٌر حٌث سوؾ ٌستمر المإجر فً تصنٌؾ عقود اإلٌجار إما تشؽٌلٌة أو تموٌلٌة بإستخدام مبادئ مماثلة
لتلك المبادئ فً معٌار المحاسبة الدولً رقم (.)17
 قامت المنشؤة بإختٌار طرٌقة تطبٌق هذا المعٌار بؤثر رجعً معدل (بدون تعدٌل أرقام المقارنة) والمسوح بة بموجب
المعٌار.
 وأهم ما أحدثه المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ( )16على عقود اإلٌجار من حٌث:
 تعرٌف عقود اإلٌجار
ما ٌمٌز هذا المعٌار هو مفهوم السٌطرة حٌث ٌتم تصنٌؾ عقود اإلٌجار وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان
العمٌل ٌملك سٌطرة على إستخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل عوض محدد.وهذا على عكس ما ركز
علٌة المعٌار الدولً المحاسبً رقم ( )17بخصوص المخاطر والحوافز.
 معالجة عقود اإلٌجار لدى المستأجر (عقد إٌجار تشغٌلً)
ما ٌمٌز هذا المعٌار هو طرٌقة معالجة المنشؤة لعقود اإلٌجار التشؽٌلٌة حٌث كانت خارج القوائم المالٌة.
عند تطبٌق المعٌار على جمٌع عقود اإلٌجار بإستثناء (عقود اإلٌجار قصٌرة األجل والتً تبلػ مدتها سنة واحدة
فؤقل وعقود اإلٌجار لألصول المستؤجرة ذات القٌمة المنخفضة) تقوم المنشؤة بما ٌلً:





اإلعتراؾ بحق إستخدام موجودات وإلتزامات عقود اإلٌجار فً قائمة المركز المالً مبدئٌا بالقٌمة الحالٌة
لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة.
ٌتم اإلعتراؾ بإستهالك حق اإلستخدام الموجودات واألرباح على مطلوبات عقود اإلٌجار فً قائمة الدخل.
فً قائمة التدفقات النقدٌة ٌتم تصنٌؾ دفعات تخفٌض إلتزامات عقود اإلٌجار ضمن األنشطة التموٌلٌة والمبالػ
المتعلقة بمصروؾ فائدة إلتزامات عقود اإلٌجار ضمن األنشطة التشؽٌلٌة أو التموٌلٌة .أما بخصوص عقود
اإلٌجار قصٌرة األجل أو العقود ذات القٌمة المنخفضة (ؼٌر المرسملة) فٌتم تصنٌفها ضمن األنشطة التشؽٌلٌة.
المبلػ األساسً لعقد اإلٌجار ضمن النشاطات التموٌلٌة واألرباح على المطلوبات ضمن األنشطة التشؽٌلٌة.

بخصوص عقود اإلٌجار قصٌرة األجل والتً تبلػ مدتها سنة واحدة فؤقل وعقود اإلٌجار لألصول المستؤجرة ذات
القٌمة المنخفضة ٌتم اإلعتراؾ بها كمصروؾ ضمن قائمة الدخل على أساس القسط الثابت.
ٌنص المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم (  )16على إختبار تدنً حق إستخدام الموجودات وفقا للمعٌار
المحاسبً رقم ( )36تدنً قٌمة الموجودات وهذا مختلؾ عن معٌار المحاسبة الدولً رقم (  )17الذي كان ٌتطلب
اإلعتراؾ بمخصص لعقود اإلٌجار المثقلة.
 معالجة عقود اإلٌجار لدى المستأجر (عقد إٌجار تموٌلً)
ما ٌمٌز هذا المعٌار هو قٌمة الضمانات المتبقٌة التً ٌقدمها المستؤجر للمإجر حٌث ٌعترؾ بالمبلػ المتوقع دفعة
فإن ٌعترؾ بالحد األقصى للمبلػ المضمون.
كجزء من إلتزام عقد اإلٌجار ،أما المعٌار الدولً رقم ( )17ه
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معاٌٌر وتفسٌرات أصدرت ولم تصبح سارٌة المفعول بعد
رقم المعٌار أو التفسٌر
المعٌار المحاسبً رقم(
البٌانات المالٌة.

 )1عرض

المعٌار المحاسبً رقم (  )8السٌاسات
المحاسبٌة والتؽٌرات فً التقدٌرات
المحاسبٌة واألخطاء

البٌــان

تارٌخ النفاذ

تعرٌؾ األهمٌة
حٌث تكون المعلومات جوهرٌة إذا كان من المتوقع
أن ٌإثر حذفها أو إخفائها أو إؼفالها بشكل معقول
على القرارات التً ٌتخذها المستخدمون األساسٌون
للقوائم المالٌة بنا ًء على تلك القوائم المالٌة.

 1كانون ثانً 2020
أو بعد

المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة
( )17عقود التؤمٌن

ٌحل المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم
( )17محل المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة
رقم (  )4حٌث ٌتطلب قٌاس مطلوبات التؤمٌن عند
القٌمة الحالٌة للوفاء بها وٌوفر نهجا أكثر إتساقا ً
للقٌاس والعرض لجمٌع عقود التؤمٌن.

 1كانون ثانً 2022
أو بعد

تعدٌالت على المعٌار الدولً إلعداد
 )3إندماج
التقارٌر المالٌة رقم (
األعمال.

تعدٌالت على تعرٌؾ األعمال .وحتى ٌتم إعتبارها
أعمال ٌجب أن تكون مجموعة متكاملة من األنشطة
والموجودات وتشمل كحد أدنى مدخالت وعملٌة
موضوعٌة تساهم معا بشكل كبٌر فً القدرة على
إنشاء مخرجات.
ٌجب أن ٌكون لها القدرة على المساهمة فً إنشاء
مخرجات بدال من القدرة على إنشاء مخرجات.

 1كانون ثانً 2020
أو بعد

تعدٌالت على المعٌار الدولً إلعداد
 )10القوائم
التقارٌر المالٌة رقم (
المالٌة الموحدة ومعٌار المحاسبة
الدولً رقم (  )28الشركات الزمٌلة
والمشارٌع المشتركة.

تتعلق هذ ه التعدٌالت فً بٌع أو مساهمة فً
الموجودات بٌن المستثمر والشركة الزمٌلة و
المشروع المشترك.

تارٌخ السرٌان الى
/أو أجل ؼٌر مسمى.

 أسس توحٌد القوائم المالٌة
 تضم القوائـم المالٌة الموحـدة القوائـم المالٌة للمنشؤة األم (شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار) والمنشآت التابعة التالٌة
التً تسٌطر علٌهــا:
نسبة الملكٌة
اسم المنشأة
شركة الفرٌد لإلستثمار





2019
%100

2018
%100

ٌفترض وجـود السٌطرة عندما ٌكون للمستثمر التعرض لـ أو الحق فً العوائد المتؽٌرة والناتجة عن العالقة مع
الجهة المستثمر بها ،ولدٌه المقدرة على التؤثٌر على هذه العوائد من خالل سلطته على الجهة المستثمر بها ،بإستثناء
بعض الظروؾ اإلستثنائٌة عندما ٌمكن إثبات أن هذه الملكٌة ال تمثل سٌطرة.
ٌتم إستبعاد األرصدة والمعامالت والدخل والمصارٌؾ الداخلٌة بٌن المجموعة (المنشؤة األم والمنشآت التابعة)
بالكامل.
تمثل الحقوق ؼٌر المسٌطرة حقوق ملكٌة فً منشؤة تابعة ؼٌر منسوبة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر إلى المنشؤة األم.
عندما تفقد المنشؤه األم السٌطرة على منشؤه تابعة ،فإنها تقوم بإلؽاء اإلعتراؾ بموجودات ومطلوبات المنشؤه التابعة
والحقوق ؼٌر المسٌطرة ذات الصلة وؼٌرها من حقوق الملكٌةٌ ،تم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقدان
السٌطرة فً قائمة الدخل الشاملٌ .تم قٌاس الحصة المتبقٌة بعد فقدان السٌطرة بالقٌمة العادلة.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات
ٌ تم اإلعتراؾ مبدئٌا ً بالممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التً تمثل سعر الشراء مضافا ً إلٌه أي تكالٌؾ أخرى تم
تحمٌلها على نقـل الممتلكات واآلالت والمعدات إلى الموقع وتحقٌق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطرٌقة التً
ترؼبها اإلدارة.
 بعد اإلعـتراؾ المبـدئًٌ ،تـم تسجٌل الممتلكـات واآلالت والمعـدات فً قائمة المركز المالً بالتكلفة مطروحـا ً
منهـا االسـتهـالك المتراكم وأي انخفاض متراكم فً القٌمة ،أما األراضً فال تستهلك.
ٌ تم اإلعتراؾ باالستهـالك فً كل فـترة كمصروؾ .وٌتـم احتساب االستهـالك على أسـاس القسط الثابت والذي
ٌتوقـع إستهالك المنافـع االقتصـادٌة المستقبلٌة المتوقعـة لهــذه الموجودات خـالل العمر اإلنتاجً لها بإستخدام
النسب السنوٌة التالٌة:
البٌان
مبانً وإنشاءات
آالت ومعدات
أثاث وأجهزة مكتبٌة
أجهزة وبرامج حاسوب
وسائل نقل

نسبة اإلستهالك
%2
%20-10
%15-10
%20
%15

 تتم مراجعة األعمار اإلنتاجٌة فً نهاٌة كل سنة ،وأي تؽٌر فً التقدٌرات ٌتم تؤثٌره فً الفترات الالحقة.
ٌ تم إجراء اختبار لتدنً القٌمة التً تظهر بها الممتلكات واآلالت والمعدات فً قائمة المركز المالً عند ظهور أي
أحداث أو تؽٌرات فً الظروؾ تظهر أن هذه القٌمة ؼٌر قابلة لالسترداد .فً حال ظهور أي مإشر لتدنً القٌمة،
ٌتم احتساب خسائر تدنً تبعا ً لسٌاسة تدنً قٌمة الموجودات.
 عند أي استبعاد الحـق للممتلكات أو اآلالت أو المعدات فإنه ٌتـم اإلعتراؾ بقٌمة المكاسب أو الخسـارة الناتجة،
التً تمثل الفرق مـا بٌن صـافً عـوائد االستبعاد والقٌمة التً تظهر بهـا هـذه الممتلكـات أو اآلالت أو المعـدات
فً قائمـة المـركز المالـً ،ضمن الربح أو الخسارة.
 تدنً قٌمة الموجودات الغٌر المالٌة
 فً تارٌخ كل قائمة مركز مالً ،تقوم اإلدارة بمراجعة القٌمة التً تظهر بها الموجودات ؼٌر المالٌة (الممتلكات
واآلالت والمعدات والممتلكات اإلستثمارٌة ) فً قائمة المركز المالً  ،لتحدٌد فٌمـا إذا كان هناك أي مإشرات تدل
على تدنً قٌمة هذه الموجودات.
 فً حالة ظهور أي مـإشرات تدنًٌ ،تـم تقدٌر القٌمة القابلة لإلسترداد للمـوجـودات لتحدٌد مدى خسارة التدنً،
وهً القٌمة التً تتجـاوز بهـا القٌمة التً ٌظهر بهـا المـوجـود فً قائمة المركز المالً قٌمته القابلة لإلسترداد.
وتمثل القٌمة القابلة لإلسترداد قٌمة المـوجـود العادلة مطروحا ً منها تكالٌؾ البٌـع أو قٌمة المنفعة فً المـوجـود
أٌهما أكبر .القٌمة العادلة للموجود هً القٌمة التً من الممكن تبادل المـوجـود عندهـا ما بٌن أطـراؾ على علم
وراؼبة بالتفاوض على أسـاس تجاري .وقٌمة المنفعة فً المـوجـود هً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة
المتوقع تولدها من الموجود.
 ألؼراض تقٌٌم اإلنخفاض فً القٌمةٌ ،تم تجمٌع األصول فً أدنى المستوٌات التً تتوفر لها تدفقات نقدٌة بشكل
مستقل (الوحدات المولدة للنقد) .وتتم مراجعة إنخفاض القٌمة السابق لألصول ؼٌر المالٌة (فٌما عدا الشهرة) للنظر
فً إمكانٌة عكسها المحتمل فً تارٌخ القوائم المالٌة.
 الممتلكات االستثمارٌة






الممتلكات االستثمارٌة هً ممتلكات (أراضً أو مبانً -أو جزء من مبنى -أو كلٌهما):
محتفظ بها من المنشؤة إلكتساب إٌرادات إٌجارٌة ،أو
إرتفاع قٌمتها الرأسمالٌة،
أو كالهمـا ،ولٌـس الستخدامهـا فً اإلنتـاج أو لـتزوٌد البضائـع أو الخدمــات أو ألؼراض إدارٌة ،أو للبٌـع من
خــالل عملٌـات التشؽٌل اإلعتٌادٌة.
تقاس الممتلكات االستثمارٌة مبدئٌا بالتكلفة المتضمنة تكالٌؾ المعامالت.
بعد اإلعتراؾ المبدئًٌ ،تم تسجٌل الممتلكات االستثمارٌة فً قائمة المركز المالً بالتكلفة مطروحا ً منها االستهالك
المتراكم وأي خسائر تدنً متراكمة فً القٌمة ،وال ٌتم استهالك األراضً.
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ٌ تم إجـراء اختبار لتدنً القٌمة التً تظهر بهـا الممتلكات اإلستثمارٌة فً قائمة المركز المالً عند ظهـور أي
أحـداث أو تؽٌرات فً الظروؾ تظهر أن هـذه القٌمة ؼٌر قابلة لالسترداد .فً حال ظهـور أي مـإشر لتدنً
القٌمةٌ ،تـم إحتساب خسائر تدنً تبعـا ً لسٌاسة تدنً قٌمة الموجودات.
 عند أي استبعـاد الحـق للممتلكـات اإلستثمارٌة فانه ٌتــم اإلعتراؾ بقٌمة المكاسب أو الخسـارة الناتجة ،التً تمثل
الفرق ما بٌن صافً عوائد االستبعاد والقٌمة التً تظهر بها هذه الممتلكات اإلستثمارٌة فً قائمة المركز المالً،
ضمن الربح أو الخسارة.
 المخزون





ٌتم قٌاس المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق أٌهما اقل.
تشمل تكلفة المخـزون كافة تكالٌـؾ الشراء ،تكالٌـؾ التحـوٌل والتكالٌـؾ األخـرى المتكبـدة فً سبٌل جلب
المخـزون إلى مكانه ووضعه الحالً.
ٌتم تحدٌد تكلفة المخزون باستخدام طرٌقة المتوسط المرجح.
تمثل صافً القٌمة القابلة للتحقـق السعر المقـدر لإلستخدام فً سٌاق النشاط العادي مطروحـا ً منه التكالٌؾ المقدرة
لإلكمال والتكالٌؾ الضرورٌة المقدرة التمام عملٌة اإلستخدام.

 األطراف ذات العالقة
 تمثل المعامالت مع األطـراؾ ذات العالقـة تحـوٌل الموارد والخدمات أو
العالقة.
ٌ تم إعتماد أسس وشروط التعامالت بٌن األطراؾ ذات العالقة من قبل اإلدارة.

االلتزامات ما بٌن األطراؾ ذات

 الموجودات المالٌة
 الموجود المالً هو أي موجود ٌكون عبارة عن:
أ .نقد ،أو
ب .أدوات حقوق ملكٌة فً منشؤة أخرى ،أو
ج .حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالً آخر من منشؤة أخرى ،أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالٌة مع
منشؤة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إٌجابٌة للمنشؤة ،أو
د .عقد من الممكن أو ستتم تسوٌته فً أدوات حقوق الملكٌة الخاصة بالمنشؤة.
ٌ تـم قٌاس الموجـودات المالٌة مبدئٌا ً ( ؼٌر المصنفة ضمن فئة القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) بالقٌمة
العادلة مضافـا ً إلٌهـا تكالٌؾ المعامـالت التً تنسب مباشرة إلى إمتـالك الموجود المالً .أما فً حالة الموجودات
المالٌة المصنفة ضمن فئة القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فٌتم تسجٌل تكالٌؾ المعامالت فً قائمة
الدخل.
 تصنؾ الموجودات المالٌة إلى ثالث فئات وهً على النحو التالً:
 موجودات مالٌة بالتكلفة المطفؤة.
 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ٌ تم قٌاس الموجود المالً بالتكلفة المطفؤة إذا تحقق الشرطان التالٌان:
 تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي ٌكون الهدؾ منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصٌل
التدفقات النقدٌة التعاقدٌة.
ٌ نتج عن الشروط التعاقدٌة للموجود المالً فً توارٌخ محددة تدفقات نقدٌة تكون مجرد دفعات للمبلػ األصلً
والفائدة على المبلػ األصلً القائم.
ٌ تم قٌاس الموجود المالً بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تحقق الشرطان التالٌان:
 تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي ٌكون الهدؾ منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصٌل
التدفقات النقدٌة التعاقدٌة وبٌع الموجودات المالٌة.
ٌ نتج عن الشروط التعاقدٌة للموجود المالً فً توارٌخ محددة تدفقات نقدٌة تكون مجرد دفعات للمبلػ األصلً
والفائدة على المبلػ األصلً القائم.
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ٌ تم قٌاس جمٌع الموجودات المالٌة األخرى ( بإستثناء الموجودات المالٌة المصنفة بالتكلفة المطفؤة أو القٌمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر) الحقا ً بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ب للمتاجرة وقررت المنشؤة منذ اإلقتناء
 عند اإلعتراؾ المبدئً باإلستثمار فً أدوات حقوق الملكٌة ؼٌر المحتفظ ه
معالجة فروقات تقٌٌم القٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وإن إختارت المنشؤة هذ ه المعالجة ال تستطٌع
الرجوع عنها.
القٌاس الالحق للموجودات المالٌة
الحقا ً ٌتم قٌاس الموجودات المالٌة كما ٌلً:
الموجودات المالٌة

القٌاس الالحق

موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة

ٌتم قٌاس هذه الموجودات الحقا ً بالقٌمة العادلة.
صافً األرباح أو الخسائر متضمنا ً ذلك أي فوائد دائنة أو توزٌعات أرباح ،فٌتم
اإلعتراؾ بها فً الربح أو الخسارة.

الموجودات المالٌة بالتكلفة
المطفؤة

ٌتم قٌاس هذه الموجودات الحقا ً بالتكلفة المطفؤة بإستخدام طرٌقة الفائدة الفعّالة.
ٌتم تخفٌض التكلفة المطفؤة بمبلػ خسائر التدنًٌ .تم اإلعتراؾ بإٌرادات الفوائد
وأرباح وخسائر فروقات العملة وخسائر التدنً فً الربح أو الخسارة .وكذلك أي
أرباح أو خسائر تنشؤ عن عملٌة اإلستبعاد فٌتم اإلعتراؾ بها فً الربح أو
الخسارة.

ٌتم قٌاس هذه الموجودات الحقا ً بالقٌمة العادلة.
ٌتم اإلعتراؾ بكافة التؽٌرات التً تطرأ على هذه الموجودات فً الدخل الشامل
أدوات الملكٌة بالقٌمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر اآلخر وال ٌتم أبدا إعادة تصنٌفها الى الربح أو الخسارة ،بإستثناء توزٌعات
األرباح فٌتم اإلعتراؾ بها ضمن الربح والخسارة.
ٌتم قٌاس هذه الموجودات الحقا ً بالقٌمة العادلة مع اإلعتراؾ بفروقات التقٌٌم فً
الدخل الشامل االخر.
وائد (بطرٌقة الفائدة الفعالة) ،فروقات الترجمة ،خسائر التدنً
ٌتم اإلعتراؾ بالؾ
أدوات الدٌن بالقٌمة العادلة من
وأرباح وخسائر بٌع تلك الموجودات ،أرباح وخسائر إعادة التصنٌؾ ضمن
خالل الدخل الشامل اآلخر
الربح أو الخسارة.
عند اإلستبعاد ،فٌتم تصنٌؾ األرباح والخسائر المتراكمة فً الدخل الشامل اآلخر
إلى الربح أو الخسارة.
إستبعاد الموجودات المالٌة
ٌتم إستبعاد الموجود المالً (أو جزء من الموجود المالً أو جزء من مجموعة موجودات مالٌة متشابهة) عند:
 إنتهاء الحق فً إستالم التدفقات النقدٌة من الموجود المالً؛ أو
 قٌام المنشؤة بتحوٌل الحقوق التعاقدٌة إلستالم التدفقات النقدٌة من الموجود المالً أو إلتزامها بتسدٌد التدفقات النقدٌة
المستلمة من الموجود المالً بالكامل إلى طرؾ ثالث.
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 المطلوبات المالٌة


المطلوب المالً هو أي مطلوب ٌكون عبارة عن:
أ .إلتزام تعاقدي لتسلٌـم نقد أو موجود مالً آخر إلى منشؤة أخرى ،أو لتبادل الموجـودات أو
المالٌة مع منشؤة أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون ؼٌر إٌجابٌة للمنشؤة ،أو
ب .عقد من الممكن أو ستتم تسوٌته فً أدوات حقوق الملكٌة الخاصة بالمنشؤة.
مطروحا منها تكالٌـؾ المعامـالت التً تحمـل
ٌتم اإلعتراؾ مبدئٌـا ً بالمطلـوبات المالٌـة بالقٌمـة العادلة
بسـتثناء المطلـوبات المالٌة المصنفة بالقٌمة العادلة من خـالل الربـح
مباشـرة على إصـدار هـذه المطلـوبات ،إ
أو الخسـارة والتً تقاس مبدئٌا ً بالقٌمة العادلة.
بعد اإلعتراؾ المبدئً ،تقوم المنشؤة بقٌاس جمٌع المطلوبات المالٌة حسب التكلفة المطفؤة ب إستخدام طرٌقة
بستثناء المطلوبات المالٌة المصنفة بالقٌمة العادلة من خالل الربـح أو الخسارة والتً تقاس
الفائدة الفعّالة ،إ
بالقٌمة العادلة وبعض المطلوبات المالٌة األخرى المحددة والتً ال تقاس حسب التكلفة المطفؤة.
ٌتم اإلعتراؾ بالمطلوبات المالٌة ضمن هذه الفئة بالقٌمة العادلة ،وٌتم اإلعتراؾ بالمكاسب أو الخسائر الناتجة
عن التؽٌرات فً القٌمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

المطلوبات





الذمم التجارٌة الدائنة والمستحقات
الذمم التجارٌة الدائنة والمستحقات هً إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التً تم إستالمها أو التزود بها
سـوا ًء تم تقدٌم فواتٌر بها أو تم اإلتفاق رسمٌا ً بشؤنها مع المورد أم ال.
 مقاصة األدوات المالٌة
ٌتم مقاصة الموجودات المالٌة واإل لتزامات المالٌة مع إظهار صافً القٌمة فً قائمة المركز المالً فقط إذا كان
هناك حق قانونً حالً واجب النفاذ لمقاصة المبالػ المعترؾ بها ووجود نٌة للتسوٌة على أساس الصافً ،أو بٌع
الموجودات وتسوٌة اإللتزامات فً نفس الوقت.
 النقد والنقد المعادل
هو النقد فً الصندوق والحسابات الجارٌة والودائـع قصٌرة األجل لدى البنوك ذات فترات إستحقاق لثالثة أشهر أو
أقل ،والتً ال تكون معرضة لمخاطر هامة للتؽٌر فً القٌمة.
 الذمم التجارٌة المدٌنة
 الذمـم التجارٌة المدٌنـة هً المـوجـودات المالٌة ؼٌر المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والتً لـم ٌتـم
تسـعٌرهـا فـً سوق نشط.
ً
 تظهر الذمـم التجـارٌة المدٌنـة بقٌمـة الفـواتٌر مطروحـا منهـا مخصص الخسائر اإلئتمانٌة المتوقعة والذي ٌمثل
تدنً القٌمة القابلة لتحصٌل الذمم.
 تدنً قٌمة الموجودات المالٌة
 فً كل تارٌخ تقرٌر مالً ،تقوم المنشؤة بتقٌٌم فًما إذا كانت الموجودات المالٌة المسجلة بالتكلفة المطفؤة وأدوات
الدٌن بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تدنت إئتمانٌا ً ٌ .عتبر األصل المالً قد تدنى إئتمانٌا ً عند
وقوع حدث أو أكثر له أثر سلبً على التدفقات النقدٌة المتوقعة للموجودات المالٌة.
 تعترؾ المنشؤة بمخصص الخسارة اإلئتمانٌة المتوقعه لـ:
المطؾ.
أة
 الموجودات المالٌة المقاسة بالتكلفة
 اإلستثمارات فً أدوات الدٌن المقاسة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 موجودات العقود.
 تقٌس المنشؤة مخصص الخسارة بمبلػ ٌساوي العمر اإلئتمانً للخسارة اإلئتمانٌة المتوقعة.
ٌ تم قٌاس مخصص الخسارة للذمم التجارٌة المدٌنة وموجودات العقود دائما ً بمبلػ ٌساوي العمر اإلئتمانً
للخسارة اإلئتمانٌة المتوقعة.
 عند تحدٌد فًما إذا كان خطر اإلئتمان ألصل مالً قد زاد بشكل جوهري منذ اإلعتراؾ المبدئً وعند تقدٌر
الخسارة اإلئتمانٌة المتوقعة ،ؾإن المنشؤة تؤخذ بعٌن اإلعتبار المعلومات المعززة ذات العالقة والمتاحة دون
تكلؾ زائدة أو جهد مفرط بنا ًء على خبرة المنشؤة التارٌخٌة والمعلومات اإلستشرافٌة.
ة
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 تعتبر المنشؤة األصل المالً متعثر عندما:
 من ؼٌر المرجح أن ٌسدد العمٌل التزاماته اإلئتمانٌة إلى المنشؤة بالكامل ،دون
إجراءات مثل تحصٌل أوراق مالٌة (إن وجدت)؛ أو
ٌ تجاوز إستحقاق األصل المالً أكثر من ٌ 360وم.
ٌ تم طرح مخصص الخسارة للموجودات المالٌة المقاسة بالتكلفة من القٌمة اإلجمالٌة المسجلة لهذه الموجودات.
ٌ تم شطب األصل المالً عندما ال ٌكون هناك توقع معقول باسترداد التدفقات النقدٌة التعاقدٌة .وتقوم المنشؤة
بشطب المبلػ اإلجمالً لألصل المالً فً حال تصفٌة المنشؤة أو إعالن اإلفالس أو إصدار حكم محكمة برفض
دعوى المطالبة باألصل المالً.
رجوع المنشؤة إلى إتخاذ

 المخصصات






سـابقة ،ومن المحتمل تسوٌة هذه
المخصصات هً التزامات حالٌة (قانـونٌة أو إستنتاجٌة) ناتجة عن أحـداث
االلتزامات وتقدٌر مبالؽها بطرٌقة موثوقة .وتمثل القٌمة المعترؾ بها كمخصص أفضل قٌمة محتملة والزمة من
النفقات لتسوٌة االلتزام الحالً فً تارٌخ قائمة المركز المالً.
تراجع المخصصات وتعدل فً تارٌخ كل قائمة مركز مــالً .إذا انعدمت إمكانٌة حصول تدفقات خارجٌة لتسـوٌة
المخصصاتٌ ،تم عكس المخصصات وتسجٌلها كدخل.
إذا كانت المنشؤة تتوقع أن ٌتم التعوٌض عن جزء أو كامل أي مخصص ،فٌتم اإلعتراؾ بالذمة المدٌنة ضمن
الموجودات إذا كانت التعوٌضات فعلٌا ً مإكدة وٌمكن قٌاس قٌمتها بشكل ٌعتمد علٌه.
ٌتم عرض المصروفات المتعلقة بؤي مخصص فً قائمة الدخل بالصافً بعد طرح أي تعوٌضات.
إذا كان تؤثٌر القٌمة الزمنٌة للنقود مادٌاًٌ ،تم خصم المخصصات بإستخدام معدل ما قبل الضرٌبة الحالً الذي
ٌعكس المخاطر المحددة لإللتزام .وعند إستخدام الخصم ٌتم اإلعتراؾ بالزٌادة فً المخصص بمرور الوقت على
أنها تكلفة مالٌة.

 تعوٌض نهاٌة الخدمة
ٌتم احتساب تعوٌض نهاٌة الخدمة وفقا ً للقوانٌن والتشرٌعات المعمول بها فً االردن.
 اإلعتراف باإلٌرادات
ٌ تم االعتراؾ بإٌرادات الرسوم الدراسٌة عند تقدٌم الخدمة التعلمٌة.
 تقاس اإلٌرادات على أساس المقابل المحدد فً أي عقد مبرم مع العمٌل والمتوقع إستالم ه وتستبعد المبالػ المحصلة
لصالح أطراؾ أخرى.
توزٌعات األرباح وإٌرادات الفوائد
ٌ تم اإلعتراؾ بإٌرادات توزٌع أرباح االستثمارات بعد أن ٌعلن حق المساهمٌن فً إستالم دفعات.
ٌ ستحق إٌراد الفائدة على أساس الزمن وبالرجوع إلى المبلػ األصلً القائم وسعر الفائدة الفعال المستخدم.
 تكالٌف اإلقتراض
 تكالٌؾ اإلقتراض هً الفائدة والتكالٌؾ األخرى التً تكبدتها المنشؤة عند إقتراض األموال.
ٌ تم اعتبار تكالٌؾ اإلقتراض كمصروفات فً الفترة التً تم تكبدها.
 ضرٌبة الدخل
تحتسب ضرٌبة الدخل وفقـا ً للقوانٌن واألنظمة المعمول بها فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة.
 حصة السهم األساسٌة من األرباح
تحتسب حصة السهـم األساسٌة من األرباح عن طرٌق تقسٌم الربـح أو الخسـارة
لألسهـم العادٌة القائمة خالل السنة.

13

المخصصة ،على المتوسط المرجح

شركة اإلسراء للتعلٌم واإلستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
ع ّمان – المملكة األردنٌة الهاشمٌة
إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً  31كانون األول 2019

 العمالت األجنبٌة
 عند إعـداد القـوائـم المالٌة ،تحـول التعامـالت التً تتـم بعمالت أخـرى ؼٌر العملة الوظٌفٌة (العمالت األجنبٌة)
بحسب أسـعار الصرؾ السائدة فً تارٌخ حدوث التعامالت .وفً تارٌخ كل قائمة مركز مالً ٌتم تحوٌل البنود
النقدٌة المسجلة بعمالت أجنبٌة إلى العملة الوظٌفٌة حسب أسعار الصرؾ بتارٌخ القائمة (سعر اإلؼالق) .أما البنود
السائدة فً
ؼٌر النقدٌة المقاسة حسب التكلفة التارٌخٌة بعمـالت أجنبٌة فٌتـم تحوٌلهــا باستخدام أسعار الصرؾ
تارٌخ حدوث التعامالتٌ .تم تحوٌل البنـود ؼٌر النقدٌة المقاسـة بالقٌمة العادلة بعمـالت أجنبٌة باستخـدام أسـعار
الصرؾ السائدة فً التارٌخ الذي تم فٌه تحدٌد القٌمة العادلة.
ٌ تم اإلعتراؾ بفروقات أسـعار الصرؾ الناتجة من تسوٌة البنود النقدٌة أو تحوٌل بنود نقدٌة كانت قد استخدمت
أسعار صرؾ تختلؾ عن تلك التً استخدمت عند اإلعتراؾ المبدئً بها خالل الفترة أو فً قوائم مالٌة سابقة من
ضمن الربح أو الخسارة فً الفترة التً ظهرت خاللها.
 اإللتزامات الطارئة
 اإللتزامات الطارئة هً إلتزامات محتملة تعتمد على إحتمالٌة ظهـور أحـداث مستقبلٌة ؼٌر مإكدة ،أو هً
إلتزامات حالٌة بدون إحتمال حدوث دفعات أو عدم إمكانٌة قٌاسها بطرٌقة موثوقة.
 ال ٌتم اإلعتراؾ باإللتزامات الطارئة فً القوائم المالٌة.
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 .3ممتلكات وآالت ومعدات
مبانً
2019

أثاث

أجهزة

وأجهزة مكتبٌة

وبرامج حاسوب

دٌنــار أردنً

دٌنــار أردنً

دٌنــار أردنً

دٌنــار أردنً

دٌنــار أردنً

دٌنــار أردنً

أراضً (*)

آالت ومعدات

وإنشاءات (*)

وسائل نقل

نظام

دفعات على

الطاقة الشمسٌة

شراء ممتلكات ومعدات

دٌنــار أردنً

المجموع
دٌنــار أردنً

دٌنــار أردنً

الكلفة
6,131,103

18,967,413

3,511,035

3,384,696

1,876,401

2,342,593

640,000

30,000

الرصٌد فً بداٌة السنة
إضافات

-

104,665

86,188

107,171

19,244

-

14,215

15,000

تحوٌالت

-

-

45,000

-

-

-

-

الرصٌد فً نهاٌة السنة

6,131,103

19,072,078

3,642,223

3,491,867

1,895,645

2,342,593

654,215

()45,000
-

36,883,241
346,483
37,229,724

اإلستهالك المتراكم
الرصٌد فً بداٌة السنة

-

5,708,138

3,371,809

3,368,250

1,865,472

1,793,111

146,667

-

16,253,447

إستهالكات

-

379,535

194,758

37,538

16,890

123,204

129,184

-

881,109

الرصٌد فً نهاٌة السنة

-

6,087,673

3,566,567

3,405,788

1,882,362

1,916,315

275,851

-

17,134,556

الصافً

6,131,103

12,984,405

75,656

86,079

13,283

426,278

378,364

-

20,095,168

2018
الكلفة
الرصٌد فً بداٌة السنة

6,131,103

18,939,884

3,366,771

3,367,347

1,863,212

2,289,621

-

610,911

36,568,849

إضافات

-

27,529

109,264

17,349

13,189

37,372

-

305,589

510,292

تحوٌالت

-

-

35,000

-

-

211,500

إستبعادات

-

-

-

-

-

()195,900

الرصٌد فً نهاٌة السنة

6,131,103

18,967,413

3,511,035

3,384,696

1,876,401

2,342,593

640,000

()886,500

-

-

640,000

30,000

)(195,900
36,883,241

اإلستهالك المتراكم
الرصٌد فً بداٌة السنة

-

5,329,401

3,260,616

3,175,255

1,761,374

1,824,498

إستهالكات

-

378,737

111,193

192,995

104,098

164,513

إستبعادات

-

-

-

-

-

الرصٌد فً نهاٌة السنة

-

5,708,138

3,371,809

3,368,250

1,865,472

1,793,111

الصافً

6,131,103

13,259,275

139,226

16,446

10,929

549,482

()195,900

-

15,351,144

146,667

-

1,098,203

-

-

146,667

-

16,253,447

493,333

30,000

20,629,794

)(195,900

(*) من ضمن بند األراضً ومبانً وإنشاءات هناك أراضً ومبانً بقٌمة دفترٌة  7.000.000دٌنار أردنً مرهونة برهن عقاري من الدرجة األولى لصالح البنك العربً مقابل التسهٌالت
الممنوحة للشركة.
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(**) فٌما ٌلً توزٌع اإلستهالك:

.4

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

مصارٌؾ النشاط التعلٌمً

792,999

988,382

مصارٌؾ إدارٌة

88,110

109,821

المجموع

881,109
881,109

1,098,203
1,098,203

ممتلكات إستثمارٌة
تم تقدٌر قٌمة الممتلكات اإلستثمارٌة من مقٌمٌن عقارٌٌن بمبلغ 18.677.854دٌنارا أردنٌا كما فً  27شباط .2020

.5

موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2019
الرصٌد فً بداٌة السنة
التؽٌرفً القٌمة العادلة

.6

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

2,615,071

2,724,157

)(266,699

الرصٌد فً نهاٌة السنة

2018

2,348,372

)(109,086
2,615,071

أرصدة مدٌنة أخرى

2019
دٌنار أردنً

2018
دٌنار أردنً

ذمم موظفٌن

246,474

299,976

ٌطرح  :مخصص الخسائر اإلئتمانٌة المتوقعة (*)

)(102,243

)(85,273

الصافً

144,231

214,703

تؤمٌنات كفاالت

167,368

167,368

تؤمٌنات مستردة

45,547

45,547

سلؾ نثرٌة

12,123

15,810

مصارٌؾ مدفوعة مقدما

7,111

20,770

أمانات أخرى
المجموع

2,741
379,121

2,313
466,511
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(*) فٌما ٌلً حركة مخصص الخسائر اإلئتمانٌة المتوقعة خالل السنة:

.7

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

الرصٌد فً بداٌة السنة

85,273

69,000

المكون خالل السنة
الرصٌد فً نهاٌة السنة

16,970
102,243

16,273
85,273

ذمم الطالب والتجارٌة

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

ذمم الطالب (*)

23,147,545

25,871,584

ذمم تجارٌة أخرى

525,466

543,487

شٌكات برسم التحصٌل

267,497

523,383

ٌطرح  :مخصص الخسائر اإلئتمانٌة المتوقعة (**)
الصافً

)(16,788,764
7,151,744

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

(*) فٌما ٌلً أعمار ذمم الطالب:
2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

الفصل األول2020/2019 -

4,414,393

4,065,078

الفصل الصٌفً 2019/2018

502,242

336,958

الفصل الثانً 2019/2018

1,437,476

1,871,501

الفصل األول2019/2018 -

1,143,487

2,100,778

ما قبل ذلك
المجموع

15,649,947
23,147,545

17,497,269
25,871,584

(**) فٌما ٌلً بٌان حركة مخصص الخسائر اإلئتمانٌة المتوقعة خالل السنة:
2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

الرصٌد فً بداٌة السنة

16,270,103

9,771,000

المكون خالل السنة

518,661

3,670,226

أثر تطبٌق المعٌار الدولً إلعدا التقارٌر المالٌة  -رقم
( )9كما فً  1كانون الثانً 2018

-

2,828,877

الرصٌد فً نهاٌة السنة

16,788,764

16,270,103
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 .8نقد ونقد معادل
2018

2019
دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

ودٌعة لدى البنك (*)

4,000,000

2,000,000

حسابات جارٌة لدى البنوك  -دٌنار أردنً

852,507

606,968

حسابات جارٌة لدى البنوك  -عمالت أجنبٌة
المجموع

2,601
4,855,108

1,641
2,608,609

(*) إن الودٌعة مربوطة شهرٌا ً وٌحتسب علٌها فائدة بنسبة .%4.25
 .9اإلحتٌاطً اإلجباري
الشركة المساهمة العامة (الشركة األم)
ٌ تم تكـوٌن اإلحتٌاطً اإلجباري وفقــا ً ألحكام قانـون الشركات األردنً إبستقطاع نسبة  %10من صافً ربح السنة،
وٌتوقؾ هذا اإلقتطاع متى بلػ اإلحتٌاطً ربع رأسمال الشركة المصرح به .إال أنه ٌجوز بموافقة الهٌئة العامة
للشركة اإلستمرار فً إقتطاع هذه النسبة السنوٌة إلى أن ٌبلػ هذا اإلحتٌاطً ما ٌعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح
به .إن هذا اإلحتٌاطً ؼٌر قابل للتوزٌع.
 للهٌئة العامة وبعد إستنفاذ اإلحتٌاطٌات األخرى أن تقرر فً إجتماع ؼٌر عادي إطفاء خسائرها من المبالػ المتجمعة
فً حساب اإلحتٌاطً اإلجباري ،على أن ٌعاد بناإه وفقا ً ألحكام القانون.
الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة (الشركة التابعة)
ٌ تم تكـوٌن اإلحتٌاطً اإلجباري وفقــا ً ألحكام قانـون الشركات األردنً بإستقطاع نسبة  %10من صافً ربح السنة،
وٌتوقؾ هـذا اإلقتطاع متى بلػ اإلحتٌاطً رأسمال الشركة .إن هذا اإلحتٌاطً ؼٌر قابل للتوزٌع.
 للهٌئة العامة وبعد إستنفاذ اإلحتٌاطٌات األخرى أن تقرر فً إجتماع ؼٌر عادي إطفاء خسائرها من المبالػ المتجمعة
فً حساب اإلحتٌاطً اإلجباري ،على أن ٌعاد بناإه وفقا ً ألحكام القانون.
 .10اإلحتٌاطً اإلختٌاري
ٌتم تكوٌن اإلحتٌاطً اإلختٌاري وفقــا ً ألحكام قانـون الشركات باستقطاع نسبة ال تزٌد عن
السنة.

 %20من صافً أرباح

 .11أرباح محتفظ بها
بلؽت نسبة األرباح المقترح توزٌعها على المساهمٌن للعام الحالً (  )%30أو ما ٌعادل (  )4.500.000دٌنار أردنً
(نسبة  %30لسنة  .)2018وهذه النسبة خاضعة لموافقة الهٌئة العامة للمساهمٌن.
 .12مخصص تعوٌض نهاٌة الخدمة

الرصٌد فً بداٌة السنة
المدفوع خالل السنة
المكون خالل السنة
الرصٌد فً نهاٌة السنة
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2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

25,154

30,978

)(11,035

)(10,709

880
14,999

4,885
25,154
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 .13مخصص ضرٌبة الدخل

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

الرصٌد فً بداٌة السنة

1,767,740

1,259,275

المكوّ ن خالل السنة

1,105,516

2,184,244

المدفوع خالل السنة

)(1,767,740

)(1,259,275

مدفوع مقدما على حساب ضرٌبة الدخل
الرصٌد فً نهاٌة السنة

)(275,677
829,839

)(416,504
1,767,740

 .14أرصدة دائنة أخرى
2018

2019

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً
مخصص مطالبات قضائٌة

499,766

499,766

أمانات وذمم مساهمٌن

399,947

399,740

تؤمٌنات وأمانات طلبة

381,216

345,243

أمانات الضمان االجتماعً

75,504

83,150

أمانات المساهمة الوطنٌة

56,475

-

مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة

45,000

45,000

ذمم موظفٌن دائنة

40,414

41,203

محتجزات مقاولٌن

29,419

29,419

مصارٌؾ مستحقة

23,795

32,161

أمانات أخرى

18,089

24,076

أمانات ضرٌبة دخل الموظفٌن
المجموع

12,324
1,581,949

1,499,758

 .15ذمم دائنة
تتركز الذمم بذمة صندوق البحث العلمً حٌث تشكل ما نسبته  %76من إجمالً الذمم.
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 .16إٌرادات النشاط التعلٌمً

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

رسوم ساعات

12,223,082

13,851,486

رسوم التسجٌل الفصلٌة

3,900,381

3,750,078

رسوم تسجٌل الطلبة الجدد

335,090

818,733

نقل الطالب

1,285

9,165

إٌراد تؤمٌن صحً
المجموع

497
16,460,335

1,485
18,430,947

 .17مصارٌف النشاط التعلٌمً
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2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

رواتب وأجور وملحقاتها

5,160,837

4,843,726

إستهالكات

792,999

988,382

بحث علمً وابتعاث ودورات تدرٌبٌة

696,474

535,919

ضمان إجتماعً

543,153

522,833

عمل اضافً

351,893

340,194

محروقات باصات

323,694

288,390

صٌانة

174,512

92,634

اإلعتماد العام والخاص

130,650

149,000

تؤمٌن صحً

123,426

138,817

كهرباء ومٌاة

135,710

36,380

تدفئة

79,050

45,057

مصارٌؾ باصات

60,219

41,132

صٌانة الباصات

56,723

79,869

قرطاسٌة ومطبوعات

55,813

28,052

إشتراكات ورسوم ورخص حكومٌة

48,163

43,455

أنشطة طالبٌة وحفالت

42,961

21,946

برٌد وهاتؾ وانترنت

31,398

27,702

مواد مخبرٌة

30,788

28,203

تصارٌح عمل

13,097

21,893

نظافة

6,959

6,044

تؤمٌن موجودات

5,979

3,736

دعاٌة واعالن

5,586

9,855

متفرقة
المجموع

1,401
8,871,485

409
8,293,628
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 .18صافً خسائر كفتٌرٌا الطالب

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

إٌرادات كفتٌرٌا الطالب

32,690

25,427

مصارٌؾ كفتٌرٌا الطالب

)(47,808

)(48,262

الصافً

)(15,118

)(22,835

 .19إٌرادات أخرى بالصافً

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

خدمات طالبٌة

433,932

2,071,028

أرباح أسهم موزعة

146,309

221,402

فوائد بنكٌة

92,331

32,761

رد إبتعاث طالب

82,431

120,226

رد مخصصات إنتفت الحاجه إلٌها

60,000

-

إٌجارات

47,558

189,872

متفرقة

21,239

73,913

أرباح إستبعاد ممتلكات واالت ومعدات

-

4,900

المجموع

883,800

2,714,102
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 .20مصارٌف إدارٌة
2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

رواتب وأجور وملحقاتها

932,336

875,026

أتعاب مهنٌة واستشارات

184,899

183,006

ضمان إجتماعً

95,851

92,265

إستهالكات

88,110

109,821

مكؤفات مجلس األمناء

46,035

30,129

كهرباء ومٌاة

33,928

9,095

تبرعات

31,157

30,162

بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

21,600

21,600

تدفئة

19,763

11,264

صٌانة

19,390

10,293

تؤمٌن صحً

13,714

15,424

إشتراكات ورسوم ورخص حكومٌة

12,068

13,509

برٌد وهاتؾ وانترنت

7,850

6,925

مالبس موظفٌن

7,337

-

قرطاسٌة ومطبوعات

6,201

3,116

ضٌافة

5,941

2,361

نقل األموال

4,437

-

متفرقة

3,539

58

تصارٌح عمل

2,311

3,863

نظافة

1,740

1,511

دعاٌة وإعالن

1,396

2,464

مكافؤة نهاٌة الخدمة

880

4,885

مخزون راكد
المجموع

1,540,483

99,331
1,526,108

 .21اإللتزامات الطارئة
ٌوجد على الشركة بتارٌخ قائمة المركز المالً اإللتزامات الطارئة التالٌة:

كفاالت

القٌمة

التأمٌن

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً
167,368

966,399
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القضاٌا

.22

كما جاء فً كتاب المحامًٌ ،وجـد على الشركة بتارٌخ قائمة المركز المالً قضاٌا مرفوعة على الؽٌر بمبلـػ
 .1.954.289دٌناراً أردنٌاً ،دٌناراً أردنٌا ً وهناك قضاٌا منع مطالبة على وزارة التعلٌم العالً بمبلػ  .1.623.677دٌنار
أردنً بسبب خالفات على احتساب مخصص البحث العلمً والطاقة االستٌعابٌة حٌث تم أخد مخصصات على مبلػ
القضاٌا وهناك قضٌة مرفوعة من الؽٌر على الشركة التابعة ؼٌر محددة القٌمة.
 .23إدارة المخاطر
أ.

مخاطر رأس المال
ٌتم مراجعة مكونات رأس المال بشكل منتظم وٌتم األخذ بعـٌن االعتبار تكلفة رأس المـال والمخاطـر المرتبطـة
فٌه ،كما ٌتم التحكم برأس المال لضمان استمرارٌة األعمال وزٌادة العــوائد من خــالل تحقٌــق التوازن األمثـل بٌن
حقوق الملكٌة والدٌون.

ب .مخاطر سعر الصرف
 هً المخاطر الناتجة عن تذبذب القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التؽٌر فً سعر
الصرؾ األجنبً.
ً
 تنشؤ مخاطر سعر الصرؾ نتٌجة لتنفٌذ معامالت تجارٌة بالعمالت األجنبٌة مما ٌفرض نوعا من المخاطر
نتٌجة لتقلبات أسعار صرؾ هذه العمالت خالل السنة.
 إن معظم التعامالت بالعمالت األجنبٌة تتمثل فً المعامالت بالدوالر األمرٌكً حٌث أن سعر صرؾ الدٌنار
األردنً ثابت بالنسبة للدوالر األمرٌكً.
ج .مخاطر سعر الفائدة





هً المخاطر الناتجة عن تذبذب القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التؽٌرات فً سعر
الفائدة فً السوق.
تنشؤ مخاطر سعر الفائدة لألدوات المالٌة نتٌجة للتؽٌرات بؤسعار الفائدة السوقٌة الناتجة عن عملٌات اإلقتراض
واإلٌداع فً البنوك.
تتم إدارة المخاطر عـن طرٌق المحافظـة علـى الجمـع مـا بٌن أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة والثابتـة خالل
السنـة المالٌـة بطرٌقة مالئمة.
ٌوضح الجدول التالً حساسٌة الربح أو الخسارة وحقوق الملكٌة للتؽٌر فً أسعار الفوائد التً تتقاضاها المنشؤة
على ودائعها لدى البنوك:
كما فً  31كانون األول 2019

التغٌر فً الفائدة

األثر على الربح (الخسارة)
وحقوق الملكٌة

%

دٌنار أردنً

0.5

ودٌعة

±

20,000

د .مخاطر السعر األخرى
 هً المخاطر الناتجة عن تذبذب القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ألداة مالٌة بسبب التؽٌرات فً
أسعار السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرؾ) سواء تسبب فً هذه
التؽٌرات عوامل خاصة باألداة المالٌة الفردٌة أو الجهة التً أصدرتها ،أو عوامل تإثر على جمٌع األدوات
المالٌة المشابهة المتداولة فً السوق.
 تنشؤ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالٌة نتٌجة االستثمارات فً أدوات حقوق الملكٌة.
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ٌ وضح الجدول التالً حساسٌة الربح أو الخسارة وحقوق الملكٌة للتؽٌر فً األسعار المعلنة لالستثمارات فً
أدوات حقوق الملكٌة ،مع اشتراط عدم تؽٌر باقً المتؽٌرات األخرى:
كما فً  31كانون األول 2019

األثر على
الربح (الخسارة)
دٌنار أردنً

التغٌر فً السعر
%

موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

117.419 ±

5

كما فً  31كانون األول 2018
موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

130.754 ±

5

ه .مخاطر االئتمان





هً المخاطر الناتجة عن الخسارة المالٌة من عدم قدرة طرؾ أداة المالٌة من القٌام بتنفٌذ إلتزاماته.
ٌتم مراقبة معدالت االئتمان بانتظام للجهات المدٌنة وحجم المعامالت مع هذه الجهات خالل السنة.
ٌتم تقٌٌم االئتمان بصورة مستمرة من ناحٌة األوضاع والظروؾ االقتصادٌة للجهة المدٌنة.
تمثل القٌم التً تظهر بها الموجودات المالٌة فً القوائـم المالٌة الحد األقصى من نسب التعرض لمخاطر
االئتمان ،بدون األخذ بعٌن االعتبار قٌمة أي ضمانات تم الحصول علٌها.

و .مخاطر السٌولة
 هً مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالٌة التً تمت تسوٌتها من خالل تسلٌم نقد أو موجود مالً
آخر.
 تتم إدارة مخاطر السٌولة عن طرٌــق الرقابة على التدفقات النقدٌة ومقارنتها مع توارٌخ استحقاق الموجودات
والمطلوبات المالٌة.
ٌ وضح الجدول التالً توارٌخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالٌة كما فً  31كانون أول:

الوصف

2019

2018

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

الموجودات المالٌة:
موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

2,348,372

2,615,071

أرصدة مدٌنة أخرى

372,010

445,741

ذمم الطالب والتجارٌة

7,151,744

10,668,351

نقد ونقد معادل

4,855,108

2,608,609

المجموع

14,727,234

16,337,772

المطلوبات المالٌة:
أرصدة دائنة أخرى

1,082,183

999,992

ذمم دائنة

2,033,313

1,870,153

المجموع

3,115,496

2,870,145
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 .24القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
 تقوم المنشؤة بتصنٌؾ طرق قٌاس القٌمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة الذي ٌعكس أهمٌة المدخالت
المستخدمة فً عمل طرق القٌاس .وفٌما ٌلً التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة لألدوات المالٌة التً تم تقٌٌمها:
 المستوى ( :)1أسعار معلنة (ؼٌر معدّلة) فً أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.
 المستوى (  :)2مدخالت ؼٌر األسعار المعلنة ضمن المستوى (  )1والقابلة للمالحظة للموجود أو المطلوب ،إما
بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل ؼٌر مباشر (مثل المشتق من األسعار).
 المستوى ( :)3مدخالت للموجود أو المطلوب التً لٌست على أساس معلومات السوق القابلة للمالحظة.
المستوٌات

 31كانون األول 2019
الموجودات المالٌة
موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة
من خالل الربح والخسارة

1

2

3

المجموع

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

2.348.372

-

2.348.372

-

 .25القوائم المالٌة للشركة التابعة
تشمل القوائم المالٌـة الموحـدة القـوائم المالٌة للشـركة التابعة كما فً  31كانون األول  2019وهً على النحو التالً:

إسم الشركة
شركة الفرٌد لإلستثمار

الصفة القانونٌة
ذات مسإولٌة محدودة

رأس المال المدفوع

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

الخسائر المتراكمة

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

دٌنار أردنً

5,000,000

5,772,731

2,314,973

 .26إعادة التصنٌف
تم إعادة تصنٌؾ بعض أرصدة  2018لجعلها تتطابق مع التصنٌؾ المستخدم فً .2019
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