جاللة الملك عبداهلل الثاني
بــن الــــحسين الــــــمعظم

1

2

سمــــــو األمير ولي العهد
الحسين بن عبداهلل الثاني
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المحتويات
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أعضاء مجلس اإلدارة

الرئيس
معالي الدكتور /نايف هايل فالح الفايز
نائب الرئيس
السادة  /الشركة العربيه العامه للخدمات الطبيه المحدوده
يمثلها السيد /تركي بن فهد بن محمد العذل

األعضاء
السيد  /بسام احمد محمد جرار
السيد  /زهير كمال خميس جبر
السيد  /سليمان احمد سليمان أبو تايه
الدكتور /صالح حسن صالح ابو رمح
الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب
الدكتور  /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب
الدكتور  /هاشم عوده الفاضل الفاضل
المدير العام
السيد /احمد محمد محمود األحمد
مدققوا الحسابات
شركة سمان وشركاه
المستشار القانوني
المحامي  /يوسف ضمره
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تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2019
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام ،
السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته ،،

يسرني ان ارحب بكم اجمل ترحيب في اجتماع الهيئة العامة السنوي ويشرفني
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس اإلدارة ان اضع بين ايديكم التقرير السنوي
متضمنا البيانات المالية عن السنة المنتهية في  31كانون األول لعام 2019م والخطة
المستقبلية للعام 2020م .
انطالقًا من استراتيجية الشركة في استمرارية التطوير في تحسين الصحة والرعاية
الصحية بصفة مستدامة لتعزيز موقع مستشفى االستقالل ليكون مركزًا متم ّيزًا
محليًا وإقليميًا وعالميا ضمن القطاعات الصحية واالرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة
للمرضى  ،رغم مجموعة من التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصحي باألردن على
المدى المنظور .
االمر الذي يتطلب تكثيف الجهود مع جميع األطراف لتحقيق الخطط واألهداف المرجوة
على افضل وجه والتي تعهد بها مجلس ادارة شركتكم منذ تحملة أمانة المسؤولية .
ختامًا ال يفوتني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر لكافة الحضور والمساهمين الكرام
والى موظفي الشركة لجهودهم المخلصه نحو تحقيق غايات الشركة  ،مع خالص
االمنيات لوطننا بمزيد من التقدم واالزدهار في ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم .
						

			
				

		

الدكتور /نايف الفايز
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يتشــرف رئيــس و أعضــاء مجلــس إدارة شــركة البــاد للخدمــات الطبيــة المســاهمة العامــة المحــدودة حضوركــم ومشــاركتكم فــي
االجتمــاع الســنوي العــادي وان يقــدم لكــم تقريــره الســنوي الثالــث والعشــرون والبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ
 2019 / 12 / 31م .

أوالً:
 - 1وصف النشطة الشركة الرئيسية :
تأسســت شــركة البــاد للخدمــات الطبيــة المســاهمة العامــة المحــدودة المالكــــة لالســــم التجــاري ( مستشــفى االســتقالل )
بتاريــخ 1996 /11 /26م  ،حيــث تمــارس نشــاطها الرئيســي والمتمثــل بتقديــم الخدمــات الطبيــة المتنوعــة مــن خــال
مستشــفى االســتقالل الصــرح الطبــي الــذي تــم افتتاحــه برعايــة ملكيــة ســامية بذكــرى عيــد اســتقالل المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي
. 2001 /5/ 25
حيــث أصبــح المستشــفى وبحمــدهلل مركــزاً رئيســيا ً متميــزاً فــي قطــاع المستشــفيات الخاصــة فــي األردن ويعتبــر مــن إحــدى المستشــفيات
الرئيســية بالعاصمــة عمــان .

غايات الشركة:

·االستثمار في المجال الطبي والوكاالت التجارية.
·شراء وبيع األجهزة الطبية.
·الدخول في العطاءات والمناقصات بما يحقق أهداف وغايات الشركة .
·استثمارات في شركات جديدة .
·فتح فروع أخرى داخل وخارج المملكة.
·التجارة باألجهزة والمستلزمات الطبية.
·تجارة األدوية.
·استيراد أدوية ومستلزمات طبية .
·التعليم والتدريب.
·االستيراد والتصدير .

 – 2أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها .

·يقــع مركــز الشــركة الرئيســي ضمــن مبانــي مستشــفى االســتقالل بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية – عمــان – عرجــان وبلــغ عــدد
موظفــي الشــركة ( ) 621موظفــا كمــا فــي 2019/ 12/ 31م .
·ال توجد فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها .

 – 3حجم االستثمار الرأسمالي للشركة .

·بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة (  ) 21,743,778دينار والتي تمثل مجموع الموجودات الثابتة.
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ثـــــانياً:

 .أوصف للشركات المملوكة والتابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها .
·شركة البالد الخضراء لالستثمارات العقاري ذات المسؤولية المحدودة .
تم تسجيلها بوزارة الصناعة والتجارة بتاريخ  2006 /8/ 10تحت رقم ( )12685ومن أهم نشاطاتها -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1المساهمة بشركات أخرى.
2تملك األراضي لتنفيذ غايات الشركة.
3إنشاء المجمعات التجارية وتأجيرها بدون فوائد ربوية.
4شراء األراضي وإقامة شقق سكنية وبيعها بدون فوائد ربوية.
5بناء المجمعات الصناعية وبيعها بدون فوائد ربوية.
6إدارة وتشغيل وصيانة العقارات وتأجيرها .
·رأسمال الشركة مليونان دينار
·مملوكة بالكامل لشركة البالد للخدمات الطبية (م.ع.م) .
·يقع مركزها الرئيسي بمستشفى االستقالل ( عمان -األردن ) .
·ال يوجد موظفين حاليا ويتم تسيير امور الشركة من خالل موظفي المستشفى .
·ال توجد أية فروع للشركة .
·ال توجد أية مشاريع مملوكة للشركة حتى تاريخه .
·ال توجد شركات تابعة للشركة .

ثـــــالثاً:
أ .بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين
االســم

المنصب

معالي الدكتور /نايف هايل فالح الفايز

رئيس مجلس اإلدارة
اعتبارا من تاريخ 2019 /1/ 31م
نائب رئيس مجلس اإلدارة
لغاية 2019 /1/ 30م

السادة /الشركة العربيه العامه للخدمات الطبيه المحدوده
يمثلها السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

نائب رئيس مجلس اإلدارة
اعتباراً من تاريخ 2019 /1/ 31م
عضو مجلس اإلدارة
لغاية 2019 /1/ 30م

السيد  /بسام احمد محمد جرار

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /زهير كمال خميس جبر

عضو مجلس اإلدارة
اعتباراً من تاريخ 2019 /1/ 31م

السيد  /سليمان احمد سليمان أبو تايه

عضو مجلس اإلدارة
اعتبارا من تاريخ 2019 /9/ 4م

الدكتور  /صالح حسن صالح ابو رمح

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج حسن أبو رجب

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور  /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل الفاضل

عضو مجلس اإلدارة
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ب .بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة السابقين
االســم

المنصب

السيد  /فهد بن محمد بن صالح العذل

رئيس مجلس اإلدارة لغاية 2019 /1/ 10م

السيد  /محمد رشيد ذياب حسن

عضو مجلس االدارة لغاية 2019 /7/ 29م

ج  -نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين.
 . 1معالي الدكتور /نايف هايل فالح الفايز

رئيس مجلس اإلدارة
اعتباراً من تاريخ 2019 /1/ 31م
نائب رئيس مجلس اإلدارة
لغاية 2019/ 1/ 30م
تاريخ العضوية 2014 /4/ 30
مواليد عام  1947م /عمان منطقة اللبن

الشهادات العلمية :

•دكتوراه في جراحة الدماغ واألعصاب – ألمانيا الغربية عام 1985م .
•دكتوراه في الطب – جامعة دمشق عام 1977م .

الخبرات العملية :

•طبيب امتياز في مستشفى البشير عمان – األردن من عام 1978 - 1977م.
•طبيب مقيم في مستشفى البشير عمان – األردن من عام 1979 - 1978م.
•طبيب مقيم بجامعة كولون وجامعة منستر ألمانيا من عام  1985 - 1980م .
•البورد األلماني في جراحة الدماغ واألعصاب عام 1985م .
•طبيب زائر في جراحة الدماغ واألعصاب بمستشفى راد كليف – أكسفورد – المملكة المتحدة من عام  1986 - 1985م .
•أخصائي أول في جراحة الدماغ و األعصاب – مستشفى تكساس لألطفال – هيوستن  -تكساس – أمريكا من عام 1988 - 1986م .
•مستشار أول في جراحة الدماغ و األعصاب – استشاري في جراحة الدماغ واألعصاب  -مستشفى الملك فهد للحرس الوطني – السعودية
من عام 1995 - 1988م .
•مستشار جراحة الدماغ واألعصاب – عيادة خاصة  -عمان من عام 1995ولغاية تاريخه .
•عضو مجلس النواب األردني الرابع ( النائب االول ) عام 2003م .
•وزير الصحة بتاريخ  2009/ 2 / 23م ( حكومة دولة نادر الذهبي ) .
•وزير الصحة بتاريخ  2009 / 12 /9م ( حكومة دولة سمير الرفاعي ) .
•رئيس المجلس الطبي األردني سابقا ً .
ً
•عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي سابقا .
•رئيس المجلس الوطني في حزب الجبهة األردنية الموحدة .
•عضو اللجنة العليا لحملة البر واإلحسان ( الصندوق الهاشمي ) .
•عضو الهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية للهالل األحمر األردني .
•رئيس هيئة المديرين – شركة البالد الخضراء لالستثمارات العقارية .
•نائب رئيس مجلس االدارة – شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م – األردن من عام 2014م ولغاية شهر كانون الثاني لعام 2019م .
•رئيس مجلس االدارة – شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م من تاريخ 2019 /1/ 31م ولتاريخه .
•الحضور والمشاركة بالعديد من المحاضرات والدورات و المؤتمرات العلمية .
•عضو بالعديد من الجمعيات واللجان الطبية .
•تقديم العديد من البحوث العلمية في عدة مجاالت طبية .
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 . 2السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

ممثل السادة الشركة العربيه العامه للخدمات الطبيه المحدوده
نائب رئيس مجلس اإلدارة
اعتباراً من تاريخ 2019/ 1 / 31م
عضو مجلس اإلدارة
لغاية تاريخ 2019/ 1/ 30م
تاريخ العضوية 2014 /4/ 30م
مواليد عام 1989م  /السعودية

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس إدارة أعمال – تخصص إدارة عقارات جامعة بورتالند – الواليات المتحدة األمريكية عام 2009م .

الخبرات العملية :

•مساعد رئيس مجلس اإلدارة لتطوير األعمال  -مجموعة فال العربية القابضة المحدودة – السعودية – الرياض من عام  2010ولتاريخه .
•مساعد إداري لتنظيم الخدمات اإلدارية  -شركة فالكوم للخدمات المالية عام 2010 - 2009م.
•عضو مجلس ادارة – شركة البالد للخدمات الطبية ممثال عن الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة من شهر نيسان لعام 2014م
ولغاية كانون الثاني لعام 2019م .
•نائب رئيس مجلس اإلدارة  -البالد للخدمات الطبية ممثال عن الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة من تاريخ 2019 /1/ 31م
ولتاريخه .

 .3السيد  /بسام احمد محمد جرار

عضو مجلس اإلدارة  -عضو لجنة التدقيق
تاريخ العضوية 2017 /11/ 23م
مواليد عام  1957م  /عمان

الشهادات العلمية :

•دبلوم في االلكترونيات – دورة في إدارة اإلعمال عام  1979م .

الخبرات العملية :

•مدير إدارة الممتلكات بشركة قظان للعقارات وإدارة األمالك الرياض – السعودية من عام 1990 – 1982م .
•المالك والمدير العام – معرض يزن للسيارات عمان – األردن من عام 1991م 2001 -م .
•مدير إدارة العقارات والممتلكات بشركة اكتن للتطوير العقاري الرياض – السعودية من عام 2003 - 2001م .
•مدير مجمع فال السكني الرياض – السعودية من عام 2003م – 2010م .
•مستشار أعمال لمشروع باكيش بيروت – لبنان من عام 2010م – 2013م .
•المدير العام بشركة فال العربية للفنادق والمنتجعات السياحية عمان – األردن من عام 2013م ولغاية تاريخه .
•نائب رئيس هيئة المديرين – المدير العام – شركة البالد الخضراء لالستثمارات العقارية.
•عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م من عام  2017ولتاريخه.

11

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

 - 4السيد  /زهير كمال خميس جبر
عضو مجلس اإلدارة  -عضو لجنة التدقيق
تاريخ العضوية 2019 /1/ 31م
مواليد عام  1951م  /عمان

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس تجارة واقتصاد – الجامعة األردنية عام 1973م.

الخبرات العملية :

•عمل لدى وزارة المالية األردنية من عام 1975 - 1973م .
•عمل لدى البنك العربي  -المركز الرئيسي من عام  1976 - 1975م .
•عمل لدى شركة ونى مرى ( ارنست اند يونج ) فرع جدة من عام 1987 - 1976م.
•مدير التدقيق الداخلي لدى مؤسسة بيت الرياض  -المركز الرئيسي من عام 1991 - 1987م.
•المدير المالي واإلداري لدى مؤسسة بيت الرياض  -الدمام من عام 1993 - 1991م.
•المدير المالي واإلداري لشركة المطلق للتجارة والتصنيع من عام 1994 - 1993م.
•نائب المدير العام لمؤسسة شعيب للتجارة والتوزيع من عام 1997 - 1995م.
•مدير إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة الراشد ( شركة الراشد للتجارة والمقاوالت ) من عام 2007 - 1998م.
•مدير إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة فال العربية القابضة من عام 2008م – 2016م.
•عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م من عام 2017 - 2014م .
•عضو هيئة المديرين – شركة البالد الخضراء لالستثمارات العقارية من عام 2017 - 2014م .
•نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية للمركز العربي -األردن من عام 2017م – 2018م .
•عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م من شهر 2019/ 1م ولتاريخه .

 .5السيد  /سليمان احمد سليمان أبو تايه
عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة التدقيق
تاريخ العضوية 2019/ 9/ 4م
مواليد عام  1976م  /اربد

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس المحاسبة من الجامعة األردنية عام 1998م .
•شهادة المحاسب القانوني المعتمد  CPAمن الواليات المتحدة األمريكية عام 2004م .
•شهادة  CME-1المملكة العربية السعودية عام 2009م .
•المستوى األول للمحلل المالي المعتمد من معهد المحللين الماليين األمريكي عام2010م .

الخبرات العملية :

• خدمات مخاطر األعمال – ارنست ويونغ من عام 2004 – 2003م .
•مدير وحدة المحاسبة اإلدارية – بنك البالد من عام 2006 – 2004م .
•مدير اإلدارة المالية  -في شركة فالكم للخدمات المالية من عام 2012 – 2006م .
•رئيس المالية والخزينة -المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  -عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية من عام - 2012
2019م .
•رئيس المجموعة المالية – شركة فال القابضة – السعودية من عام 2019م ولتاريخه.
•عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م  -رئيس لجنة التدقيق منذ شهر2019 / 9م ولتاريخه.
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 .6الدكتور  /صالح حسن صالح ابو رمح

عضو مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية 2017/ 4/ 27م
مواليد عام  1951م  /جنين

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس الطب والجراحة – جامعة القاهرة عام 1975م.
•البورد األمريكي في أمراض الباطنية عام 1982م .
•البورد األمريكي في أمراض الكلى عام 1984م .

الخبرات العملية :

•أستاذ مساعد في كلية الطب – الكويت من عام 1985م – 1987م .
•رئيس قسم الكلى بمستشفى حمد العام الدوحة – قطر من عام 1987م – 1994م .
•استشاري أمراض الكلى بمستشفى الملك فهد للحرص الوطني الرياض – السعودية من عام 1995م – 1998م .
•استشاري أمراض الكلى – القطاع الخاص من عام  1998ولتاريخه .
•عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م من عام  2017ولتاريخه.

 .7الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب

عضو مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية 2014/ 4/ 30م
مواليد عام 1946م /الخليل

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس طب بشري – جامعة عين شمس – مصر عام 1971م .
•ماجستير طب باطني – جامعة االسكندريه – مصر عام 1979م .
•إتمام إقامة أمراض الجهاز الهضمي – مستشفى البشير .
•نائب رئيس جمعية األمراض الباطنية األردنية .
•نائب رئيس جمعية أمراض الجهاز الهضمي األردنية .
•عضو جمعية الجهاز الهضمي البريطانية .

الخبرات العملية :
•سنة امتياز في مستشفى جامعة عين شمس – القاهرة من عام 1972 – 1971م.
•العيادات الخارجية – وزارة الصحة األردنية من عام 1973 – 1972م .
•مقيم باطني – مستشفيات وزارة الصحة من عام  1977 - 1973م .
•دراسة الماجستير في الطب الباطني – جامعة اإلسكندرية من عام 1979 – 1978م .
•طبيب باطني – مستشفى البشير من عام  1981 - 1979م .
•مقيم جهاز هضمي باإلضافة إلى العمل كطبيب باطني من عام 1985 – 1982م.
•أخصائي جهاز هضمي وباطني – مستشفى البشير من عام 1993 – 1985م.
•رئيس وحدة الجهاز الهضمي – مستشفى البشير من 1994 – 1992م .
•استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي – القطاع الخاص من عام  1993ولتاريخه .
•عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م من عام  2010ولتاريخه.
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 .8الدكتور  /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

عضو مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية  2014 /4/ 30م
مواليد عام 1950م  /الخليل

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس الطب والجراحة – جامعة هايدلبرغ – ألمانيا الغربية . 1979
•سنة امتياز في مستشفى جامعة هايدلبرغ – ألمانيا الغربية . 1980
•شهادة االختصاص في األمراض الباطنية مستشفى الندوا التعليمي التابع لجامعة ماينز – ألمانيا الغربية . 1986
•شهادة استشاري األمراض الباطنية  /نقابة األطباء األردنية وزارة الصحة األردنية 2015م.

الخبرات العملية :

•طبيب امتياز بجامعة هايدلبرغ – ألمانيا الغربية عام 1980م.
•طبيب مقيم لالختصاص – مستشفى الندوا التعليمي التابع لجامعة ماينز – ألمانيا الغربية من عام 1986 - 1981م.
•طبيب أخصائي باطنية ونائب مدير قسم الباطنية في مستشفى الندوا التعليمي – ألمانيا الغربية من عام  1988 - 1987م .
• طبيب استشاري األمراض الباطنية – السعودية من عام  1991 – 1989م.
• طبيب استشاري األمراض الباطنية – القطاع الخاص من عام  1992ولتاريخه.
•عضو جمعية األمراض الباطنية – ألمانيا الغربية من عام 1986م.
•عضو جمعية األمراض الباطنية األردنية من عام 1992م.
•عضو جمعية الجهاز الهضمي والكبد األردنية من عام 1999م.
• عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م من عام  2014ولتاريخه.
•رئيس قسم الباطنية – مستشفى االستقالل منذ تاريخ 2018/ 7/ 1م ولتاريخه .

 .9الدكتور م / .هاشم عوده الفاضل

عضو مجلس اإلدارة
تاريخ العضوية 2014/ 4/ 30م
مواليد عام  / 1954ماحص

الشهادات العلمية :

•دكتوراة في إدارة التكنولوجيا الطبية – جامعة واشنطون  -عام 2006م.
•ماجستير إدارة أعمال – جامعة إنديانا -عام 1986م .
•بكالوريوس هندسة طبية – جامعة الينوى  -عام 1981م.
•البورد األمريكي للهندسة االكلينيكية – الطبية – عام 1987م.
•شهادة الـ ( ) Six Sigmaفي الجودة – عام 2002م.

الخبرات العملية :

•عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الجوده والحوكمة  /شركة البالد للخدمات الطبية  2014 -ولتاريخه.
•رئيس المجلس االستشاري الدولي للجوده في السياحه العالجية – مؤسسة تيومس األلمانية الدولية  - 2014ولتاريخه .
•نائب رئيس المجلس النوعي لقطاع الصحة – اتحاد المدربين العرب -جامعة الدول العربيه2018 -م ولتاريخه .
•رئيس هيئة المديرين  /معهد الشرق األوسط للتربية الخاصة  2003 -ولتاريخه .
•رئيس جمعية التربية الخاصة والتأهيل األردنية 2017 -ولتاريخه .
•عضو في اللجنة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الطبية  HTAالمجلس الصحي العالي 2010 -م 2014 -م و  2018ولتاريخه .
•عضو استشاري لمؤسسة  QHA- Trentالبريطانية للجوده واالعتمادية 2014 -م ولتاريخه.
•مقيّم معتمد للجوده واالعتماديه ومستشار في تيموس االلمانيه و  QHA-Trentالبريطانيه  2011 -ولتاريخه .
•مدرب معتمد اتحاد المدربين العرب-جامعة الدول العربيه 2018 -م ولتاريخه .
•تقيّم اكثر من  70مستشفى في األردن  ،السعودية  ،اإلمارات  ،مصر و اليونان  ،تركيا  ،ألمانيا وتايالند  - 2010ولتاريخه .
•نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مؤسس وعضو منتدب للجوده واألجهزة الطبية /شركة البالد للخدمات الطبية 2010 - 1998م.
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•نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكمست الطبية ومدير عام ومؤسس شركة إسناد الطبية في االردن والعراق  2006 – 2003م .
•مدير إقليمي /شركة  GE -Heath Careومدير عام الخدمات الطبية /شركة السيف للتنمية الرياض 2003 - 1999م .
•مدير إدارة الهندسة الطبية  /مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث ،الرياض 1999 -1989م .
•مدير إقليمي /لمؤسسة ( )Project Hopeاألمريكية في مصر 1985م والصين1989 - 1986م .
•مهندس طبي إكلينيكي  /مستشفى مولاير ،ساوث بند /انديانا – أمريكا  1986 - 1981م .
•استشارات في إدارة خدمات األجهزة الطبية في األردن والخليج 2003م – 2012م .
•المساهمة في تأليف ثالثة كتب عن الهندسة الطبية في امريكا اخر كتاب صدر في شهر  2020/ 1ويعتبر مرجع للجامعات والمستشفيات.
•عضو في لجان المستلزمات الطبية  /الهيئة العامة للغذاء والدواء األردنية  2010 – 2006 JFDAم .
•عضو نقابة المهندسين االردنيين وحائز على شهادة الرواد االردنيين 2017م .

د  -نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة السابقين .
1 .1سعادة األستاذ  /فهد بن محمد بن صالح العذل

رئيس مجلس اإلدارة من تاريخ العضوية 2014/ 4/ 30م و لغاية 2019/ 1/ 10م
مواليد عام  / 1948السعودية

الشهادات العلمية :

•درجة الماجستير في إدارة اإلعمال – جامعة سانتا كالر – والية كاليفورنيا – الواليات المتحدة األمريكية عام 1976م.
• درجة البكالوريوس في الدراسات الخاصة بإدارة األعمال – جامعة بورت الند – والية أورجون – الواليات المتحدة االمريكية عام
1975م.

الخبرات العملية :

•بدايــة عــام 1397هـــ قــام بتأســيس باكــورة شــركاته وهــي شــركة فــال العربيــة القابضــة المحــدودة ســعودية الجنســية والتــي قامــت
بإنجــاز العديــد مــن أعمــال المقــاوالت اإلنشــائية والكهربائيــة وأعمــال الزراعــة والحدائــق وصيانتهــا .لينطلــق منهــا الــى تكويــن مجموعــة شــركات
فــال العربيــة القابضــة المحــدودة ومركزهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض والتــي يقــع تحــت مظلتهــا العديــد مــن الشــركات التــي تعمــل فــي نشــاطات
مختلفــة وتطــورت لتصبــح مجموعــة شــركات تمــارس نشــاطاتها داخــل المملكــة ودول مجلــس الخليــج العربــي والشــرق االوســط وأفريقيــا وأمريــكا
الشــمالية وأوروبــا .
بحيث اكتسب سعادة األستاذ فهد العذل الخبرات الكبيرة في مجال التجارة العالمية وتطوير اإلعمال في المنطقة العربية خاصة والدولية عامة ،
حيث كانت تلك هي نقطة االنطالق للشهرة كرجل أعمال ناجح .

ويتقلد سعادة األستاذ  /فهد العذل العديد من المناصب حاليا إضافة الى عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة فال العربية
القابضة المحدودة ومنها :
•رئيس مجلس إدارة مطار لندن اشفورد وليد  -لندن .
•رئيس مجلس إدارة منتزة ومنتجع قرطاج  -تونس .
•نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة البالد للتجارة واالقتصاد والتي تمتلك العديد من الشركات حول العالم .
•رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للنقل البحري .
•رئيس مجلس إدارة شركة ميكانيك  -لبنان وهي شركة متخصصة بأعمال الفحص الدوري للسيارات .
•رئيس مجلس ادارة فال ديت لالتصاالت – وهي شركة تم تأسيسها الدارة شبكة الهاتف الجوال  -لبنان .
•رئيس مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م – األردن من عام  2014ولغاية 2019 /1 /10م .
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1 .1السيد  /محمد رشيد ذياب حسن

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة التدقيق
عضو مجلس إدارة من تاريخ 2017/ 11/ 23م ولغاية 2019/ 7/ 29م
مواليد الكويت عام  1982م

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس في االقتصاد – إدارة مالية – جامعة اليرموك – األردن 2004م.

الخبرات العملية :

•مدير حسابات بالشركة العالمية ألنابيب الدكتايل المحدودة (إندبكو)– الرياض – السعودية من عام 2008م – 2012م .
•المدير المالي بالشركة العالمية ألنابيب الدكتايل المحدودة (إندبكو)– الرياض – السعودية من عام 2014 - 2012م .
•المراقب المالي للمجموعة بمجموعة شركات فال العربية القابضة – الرياض – السعودية من عام 2017 - 2014م .
•مدير اإلدارة المالية لمجموعة شركات فال العربية القابضة -الرياض – السعودية من عام 2017ولتاريخه .
•عضو مجلس إدارة – شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار من شهر نيسان لعام 2018م ولتاريخه .

هـ  -بيان بأسماء و رتب األشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم .
1 .1السيد  /احمد محمد محمود األحمد
المدير العام

منذ شهر  2016/ 11م.
مواليد الزرقاء عام 1984م .

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس محاسبة  /جامعة اليرموك االردنية  /اربد عام  2006م.
•عضو معهد المدققين الداخليين ( . )IIA

الدورات التدريبة :

•دبلوم  ITكامبردج .
•دورات متخصصة في مهارات التواصل ومهارات التفاوض .
•المحاسبة المتقدمة.
•اساسيات التدقيق الداخلي .
•دورات ادارة السمعة .

الخبرات العملية :

•مدقق داخلي لدى سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة العقبة  -األردن من عام 2009 - 2007م.
•مدقق داخلي لدى مجموعة االء القابضة الدمام  -السعودية من عام  2011 - 2010م.
•مدقق داخلي لدى مجموعة شركات فال العربية القابضة الرياض  -السعودية من عام 2015 - 2012م.
•المدير المالي لشركة الرملة للخدمات الطبية المحدودة الرياض  -السعودية من عام  2015 - 2014م.
•مدير التدقيق الداخلي في شركة البالد للخدمات الطبية م .ع .م من شهر  2015 -12ولغاية . 2016 - 8
•المدير المالي في شركة البالد للخدمات الطبية م .ع .م من شهر  2016 - 8ولغاية 2018 – 1م .
•المدير العام في شركة البالد للخدمات الطبية م .ع .م من شهر  2016 - 11و لتاريخه .
•عضو مجلس إدارة – شركة البالد لألوراق المالية واالستثمار ممثال عن شركة البالد للخدمات الطبية من شهر نيسان لعام 2018م
ولتاريخه.
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 .2السيد  /علي جمال داود سمحان

أمين سر مجلس اإلدارة
رئيس قسم شؤون المساهمين
منذ تاريخ  1997 / 6 / 22م
مواليد عمان عام 1970م .

الشهادات العلمية :

•دبلوم محاسبة  /كلية المجتمع األردني -عمان عام 1990م .

الدورات التدريبية :

•قانون الضمان االجتماعي عام 2002م .
•قانون ضريبة الدخل والتعليمات الصادرة من قانون العمل وتطبيقاته عام 2004م .
•كفاءة األسواق المالية وتأثيرها على تداول األسهم والسندات 2005م .
•قانون ضريبة الدخل والمبيعات 2006م .
•إدارة الموارد البشرية عام 2007م .
•إدارة االستثمار والمحافظ االستثمارية عام 2008م .

الخبرات العملية :

•محاسب بشركة بسطامي إخوان  -عمان من عام  1993 - 1992م.
•محاسب رئيسي في شركة سويدان  -عمان من عام  1997 – 1993م.
•رئيس قسم شؤون المساهمين منذ عام  1997ولتاريخه.
•أمين سر مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية من شهر نيسان  2016ولتاريخه.

 .3السيد  /حمزه ناجي رشيد عوده

مدير التدقيق الداخلي
منذ تاريخ 2018/ 9/ 1م
مواليد الزرقاء عام 1979م

الشهادات العلمية :

•درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية عام . 2001
•شهادة المدقق الداخلي المعتمد ( )CIAأمريكا عام . 2007
•شهادة توكيد إدارة المخاطر ( )CRMAأمريكا عام . 2012

الخبرات العملية :

•مدرب مهني لشهادة المدقق الداخلي المعتمد ( )CIAمنذ عام  2013ولغاية تاريخه .
•مدير التدقيق الداخلي ( )CAEفي مستشفى ومركز الخالدي الطبي – األردن . 2018 – 2013
•مدير تدقيق داخلي في الخطوط الجوية الملكية األردنية – األردن . 2013
•مدقق رئيسي في دائرة الرقابة المالية (فريق التدقيق على شركة طيران اإلمارات) – دبي اإلمارات . 2012 – 2010
•مدقق داخلي في هيئة الطرق والمواصالت ( - )RTAدبي اإلمارات . 2010 –2007
•مدقق داخلي البنك األردني الكويتي – األردن . 2006 – 2005
•مدقق داخلي بنك اإلسكان للتجارة والتمويل األردن . 2005 – 2001

الدورات التدريبية :

•تحديث معايير إعداد التقارير المالية
•االحتيال في القطاع الصحي
•دورات مختلفة في مجاالت التدقيق الداخلي  ،ادارة المخاطر و الحوكمة المؤسسية
•مكافحة غسيل األموال في البنوك والمؤسسات المالية
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 .4السيد /فواز مصطفى رمضان داود
المدير المالي
منذ تاريخ 2019/ 9/ 28م
مواليد عمان عام 1962م

الشهادات العلمية :

•بكالوريوس محاسبة – جامعة اليرموك 1984م .

الخبرات العملية :

•محاسب شعبة التحصيل – المستشفى االسالمي عمان – االردن من عام 1988 – 1986م .
•محاسب ذمم المرضى – المستشفى اإلسالمي عمان – األردن من عام 1990 – 1989م .
•محاسب أطباء – المستشفى اإلسالمي عمان – األردن من عام 1992 – 1991م .
•محاسب رئيسي – المستشفى اإلسالمي عمان – األردن من 1994 – 1992م.
•رئيس شعبة المحاسبة – المستشفى االسالمي عمان – االردن من عام 1996 – 1994م .
•رئيس القسم المالي  -المستشفى اإلسالمي عمان – األردن من عام 2003 – 1997م .
•مساعد المدير المالي  -المستشفى اإلسالمي عمان – األردن منذ شهر 2003/ 10 – 2003/ 6م.
•المدير المالي بالوكالة  -المستشفى اإلسالمي عمان – االردن من عام 2004 - 2003م .
•المدير المالي  -المستشفى اإلسالمي عمان – االردن من عام 2010 – 2004م .
•المدير المالي  -مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الرياض – السعودية من عام 2019 – 2010م .
•المراقب المالي  -مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الرياض – السعودية منذ شهر 2019/ 7 – 2019/ 2م .
•المدير المالي  -شركة البالد للخدمات الطبية منذ تاريخ 2019/ 9/ 28م ولتاريخه .

الدورات التدريبية:

•إدارة الجودة الشاملة ومواصفة اآليزو ( – )9000الجامعة األردنية عام 1998م .
•دورة إدارة األزمات عام 2000م .
•دورة دبلوم البرمجة اللغوية العصبية عام 2002م .
•دورة إدارة المشاريع الفعالة .
•دورة التدريب على تقييم نظم أعمال الشركات المالية عام 2012م .
•دورة إدارة االنجاز ووضع االهداف وتحقيقها بفعالية عام 2016م .

و .بيان بأسماء و رتب األشخاص اإلدارة العليا السابقين ونبذة تعريفية عنهم .
1 .1السيد  /هشام محمد أحمد الشايب

المدير المالي
منذ تاريخ  2018/ 2/ 1ولغاية تاريخ 2019/ 6/ 13م
مواليد اربد عام .1982

الشهادات العلمية:

•بكالوريوس محاسبة  -جامعة اليرموك  /اربد .2003
•ماجستير في إدارة األعمال و المحاسبة الجامعة األردنية /عمان .2014
•عضو في جمعية المحاسبين القانونيين في والية كاليفورنيا  -أمريكا.
•شهادة المعايير الدولية للتقارير المالية لندن – بريطانيا .2018

الخبرات العملية:

•المدير اإلقليمي لشركة صفوان للتجارة و المقاوالت – شركة مساهمة كويتية عامة – األردن خالل عام  – 2017كانون الثاني .2018
•المدير المالي لشركة صفوان للتجارة و المقاوالت – شركة مساهمة كويتية عامة – األردن من عام .2017 - 2011
•نائب مدير تدقيق حسابات خارجي مستقل في مكتب البزيع و شركاه  -الكويت .2011 – 2004
•موظف خدمة عمالء و خدمات الكترونية لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن من .2004 – 2003
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رابعــــــاً:

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة

الرقم

اال ســــــــــــــــــــــــــــــــم

عدد األسهم
لعام 2019

النسبة

عدد األسهم
لعام 2018

النسبة

1

السيد /فهد بن محمد بن صالح العذل

2,853,357

% 9.511

17,539,686

% 58.466

2

الشركة العربية العامة للخدمات الطبية

3,410,000

% 11.367

3,410,000

% 11.367

3

السيد  /بدر بن فهد بن محمد العذل

2,697,876

% 8.993

1000

% 0.003

4

السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

2,697,876

% 8.993

1000

% 0.003

5

السيد  /محمد بن فهد بن محمد العذل

2,697,875

% 8.993

1000

% 0.003

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

14,356,984

% 47.857

20,949,686

% 69.833

خامســا ً :

الوضع التنافسي للشركة ومستشفى االستقالل في القطاع الخاص بالخدمات الطبية

•المحافظــة علــى اعتمــاد المستشــفى كمستشــفى تعليمــي ضمــن خمســة برامــج وهــي الباطنــي  ،الجراحــة  ،االطفــال  ،النســائية والتخديــر
ودخــول بعــض المقيميــن الســنة الثانيــة مــن التخصــص .
• اســتمرار تســويق المستشــفى محلي ـا ً وخارجي ـا ً عــن طريــق المشــاركة فــي اللقــاءات والنــدوات والمؤتمــرات وكذلــك الزيــارات الميدانيــة
لمختلــف القطاعــات .
•ارتفاع معدل االشغال لعام 2019م الى ( . ) % 35.6
•تقديم الخدمات الوقائية والعالجية ضمن اعلى معايير الجودة محليا ً وعالمياً.
•االستمرار بتطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية فيما يخص سالمة المرضى .

سادســـاً:

•ال يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســين ( محليـا ً أو خارجيـا ً ) يشكلــــــــــون (  ) 10%فأكثــر مــن إجمالــي المشــتريات
أو اإليــرادات.

سابعـــاً:

•ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و األنظمة أو غيرها .
•ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

ثامنــــاً:

•ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة .
•تقوم الشركة مالكة االسم التجاري ( مستشفى االستقالل ) بتطبيق معايير الجودة المحلية و الدولية أدناه العتماد المستشفيات .

 . 1المعايير الخاصة بالمرضى  :أهداف سالمه المريض العالمية .
•الحصول على الرعاية الطبية ضمن أعلى وآرقى مستوياتها .
•حقوق المريض وخصوصيته وحقوق عائلته /واستمرار المحافظة عليها .
•تقييم المريض وابالغه بحالته الصحية أو لولي أمره .
•التخدير والعناية الجراحية  /تقدم من كوادر مؤهلة ذات خبره عالية .
•توفير كافة االدوية وشرح طرق استخدامها .
•التثقيف الطبي للمريض وعائلته .

 . 2المعايير اإلدارية :

•االستمرار في تحسين الجودة في األداء لضمان سالمة المرضى .
•متابعة برنامج السيطرة على العدوى .
•القيادة والتوجيه .
•االستفادة من الموارد البشرية .
•تطوير إدارة االتصاالت والمعلومات .
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اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﲇ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت

اﻹدﺧﺎل وﺷﺆون اﳌﺮﴇ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺨﺰون

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
أﻣﻦﻴ اﻟﴪ

اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪاﺧﲇ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﴬﻳﺒﻲ

ﻣﺪﻳﺮة ﻣﻜﺘﺐ

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﺷﺆون اﳌﺴﺎﻫﻤﻦﻴ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌﻮاد
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﳌﺸﱰﻳﺎت

اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﺻﻮل

اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

اﳌﻨﺎوب اﻹداري
ﻟﺠﺎن اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺴﺆول اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻻﻧﻌﺎش

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺮﴇ اﻟﻌﺮب

اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺸﻮون اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ

رﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
رﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ اﻷﻃﻔﺎل
أﺧﺼﺎﺋﻴﺔ
إﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل

ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﻣﻨﺴﻖ
ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻷداء

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻮدة
وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮﴇ

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ

اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺤﻠﻴﻔﺔ

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﱄ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺮﴇ

رﺋﻴﺲ اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻄﺒﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻷﻣﻦ
رﺋﻴﺲ اﻟﻄﻌﺎم
واﻟﴩاب

رﺋﻴﺲ اﳌﺼﺒﻐﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
رﺋﻴﺲ اﳌﻘﺴﻢ
اﳌﺨﻴﻄﺔ

رﺋﻴﺲ اﳌﻮارد
اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﳌﺪﻳﺮ اﻹداري

اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت

ﻛﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻋﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

رﺋﻴﺲ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

رﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
ﻣﴩف اﻟﺘﺪﺑﺮﻴ
اﳌﻨﺰﱄ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻜﺎﻣﺮﻴات

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﳌﺨﺘﱪ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻌﻴﻮن

ﻣﺴﺆول اﻟﻄﻮارئ
ﻣﺴﺆول اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺆول اﻟﺘﻨﻈﺮﻴ
ﻣﺴﺆول اﻟﻮﻻدة

ﻣﺴﺆول
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة
ﻣﺴﺆول اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﻣﺴﺆول
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻷﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺆول اﻹﻧﻌﺎش
ﻣﺴﺆول
ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﲆ
ﻣﺴﺆول
اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺴﺆول اﻟﻘﺴﻄﺮة
ﻣﺴﺆول ﺗﻔﺘﻴﺖ
اﻟﺤﴡ
ﻣﺴﺆول اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ

ﻣﴩف ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

ﻣﺴﺆول
اﻟﺨﺪاج

ﻣﺴﺆول
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺴﺆول
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

أ  -الهيكل التنظيمي للشركة

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺠﺮاﺣﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰة
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻄﻮارئ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻷﺷﻌﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
ﺿﺒﻂ اﻟﻌﺪوى

تاسعــــاً:
ﻣﴩﰲ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019
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ب  -عدد موظفي الشركة والشركة المملوكة ( التابعة ) وفئات مؤهالتهم .

• بلغ عدد موظفي الشركة والمستشفى (  ) 621موظفا ً من جميع التخصصات وكافة المؤهالت والخبرات.
•لــم تقــم الشــركة بتعييــن أي مــن الموظفيــن لــدى الشــركة المملوكــة ( التابعــة ) خــال عــام  2019واكتفــت بتســيير أمــور الشــركة مــن خــال
موظفــي الشــركة األم و لــم تقــم الشــركة التابعــة بأيــة برامــج تأهيــل وتدريــب للموظفيــن و ال يوجــد هيــكل تنظيمــي للشــركة التابعــة .

ج .فئات مؤهالت الكوادر العاملة في الشركة .

كشف بالمؤهالت العلمية للموظفين
المؤهل العلمي

عدد موظفي
شركة البالد للخدمات الطبية ( األم )

عدد موظفي
شركة البالد الخضراء

درجة الدكتوراه

1

-

درجة الماجستير

7

-

درجة البكالوريوس

358

-

درجة الدبلوم

98

-

توجيهي فما دون

157

-

المجموع

621

-

هـ .برامج التأهيل و التدريب للموظفين خالل عام 2019م .
الرقم

الدورة

عدد الموظفين

1

المحاضرات الطبية والتمريضية

950

2

اإلنعاش القلبي الرئوي األساسي

298

3

اإلنعاش القلبي الرئوي المتقدم للبالغين

124

4

اإلنعاش القلبي لألطفال

28

5

اإلنعاش القلبي لحديثي الوالدة

54

6

اإلنعاش القلبي للفئات غير الطبية

31

7

دورة اإلسعافات األولية

6

8

محاضرات منع وضبط العدوى والسالمه العامة

435

9

البرامج التحضيرية

45

10

مهارات االتصال والتواصل

580

عـــاشراً:

·ال يوجــد مخاطــر تعرضــت لهــا الشــركة أو مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة لهــا خــال العــام الالحــق ولهــا
تأثيــر مــادي عليهــا .
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الحــــادي عشر:
•اإلنجازات و وصف لألحداث الهامة لعام 2019
 .1إنجاز شركة البالد للخدمات الطبية :

•اعتماد قسم تصوير الثدي  -مستشفى االستقالل من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
•خضــع مستشــفى االســتقالل لجولــة تفتيشــية مــن قبــل هيئــة الغــذاء والــدواء األردنيــة للبحــث فــي معاييــر ســامة الــدواء وكذلــك المســتهلكات
الطبيــة واألنظمــة المعمــول بهــا لحفــظ هــذه المــواد بالطريقــة المثلــى التــي تضمــن ســامة المريــض والممــارس الصحــي كمــا تــم تفقــد قســم
المختبــر واجــراءات الســامة فيــه وكانــت نتائــج الزيــارة مطابقــة لمعاييــر التفتيــش.
•إبرام العديد من العقود مع المؤسسات الداخلية والخارجية لمعالجة المرضى.
•االستمرار بالتسويق الداخلي واستقطاب أطباء االختصاص وكبار الجراحيين.
•تجديد وتحديث العديد من األجهزة الطبية في مختلف مرافق المستشفى.
•االستمرار بتحديث بعض سياسات الجودة األساسية والتي من شانها رفع الجودة بالمستشفى.
•االستمرار بمشاركة مستشفى االستقالل بالعديد من المعارض الطبية الدولية العلمية.

 .2إنجازات الشركة المملوكة ( التابعة ) :
شركة البالد الخضراء لالستثمارات العقارية

•لم يتم أي تغيير على األمالك المملوكة للشركة خالل العام .

الثــــاني عشر:

•ال يوجد أي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .

الثالث عشر:

أ .السلسلة الزمنية لألرباح ( الخسائر ) المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق
المالية .
البيان

2019

2018

2017

2016

2015

األرباح والخسائر والدخل الشامل
االخر

106,218

29,123

( ) 8,997,416

()1,383,952

2,432,650

األرباح النقدية الموزعة

0

0

0

0

1,100,000

األسهم المجانية الموزعة

0

0

0

0

0

صافي حقوق المساهمين

25,754,143

25,647,925

25,618,802

34,616,218

29,100,170

أسعار األوراق المالية

0.730

0.900

0.810

1.000

1.050
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الــرابع عشر :تحليل المركز المالي
•المؤشرات المالية  /تحليل المركز المالي

الموجودات :

•بلــغ إجمالــي قيمــة موجــودات الشــركة كمــا هــي فــي 2019/ 12/ 31م (  ) 36,900,060دينــار بالمقارنــة مــع موجــودات
الشــركة للعــام المالــي2018م والبالغــة (  ) 36,790,197دينــار.

الرسم البياني ُيمثل مجموع الموجودات لألعوام من 2019 – 2015م

36,790,197

تحليــل الموجــودات
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الدخــل :

• بلغ صافي الربح قبل الضريبة للعام المالي 2019م مبلغ (  ) 216,381دينار مقارنة مع صافي األرباح مبلغ
(  ) 199,220للسنة المالية 2018م.

صافي الربح بعد المخصصات
•بلــغ صافــي الربــح بعــد الضريبــة للعــام المالــي  2019مبلــغ (  ) 179,122دينــار مقارنــة مــع صافــي الربــح بعــد الضريبــة
( ) 166,154لعــام 2018م.

الرسم البياني ُيمثل صافي حقوق المساهمين و صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة ( ) 2019 - 2015
34,616,218
29,100,170

25,754,143
25,647,925
25,618,802

صافي حقوق المساهمين
صافي الربح(الخسارة) قبل الضريبة
السنة

3,664.045
216,381

199,220
-936,294
-8,873,002

الرسم البياني يمثل حركة سعر اإلغالق للسهم لألعوام من ( ) 2019 – 2015

السنة
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الرسم البياني ُيمثل اإليرادات التشغيلية لألعوام 2019 – 2015م

20,195,785
16,837,955

13,289,423

12,225,040

11,546,202

اإليرادات التشغيلية

بيان باإليرادات التشغيلية
البيان

2019

2018

2017

2016

اإليرادات التشغيلية

13,289,423

12,225,040

11,546,202

16,837,955

البيان

أهـم النسب المالية للشركة

2015
20,195,785

2019

2018

نسبة التداول (األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة)

1.182

1.128

هامش الربح التشغيلي (إجمالي الربح التشغيلي إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية)

% 36.44

% 35.87

نسبة صافي الربح (الخسارة ) إلى اإليرادات التشغيلية

% 1.628

% 1.629

نسبة صافي الربح (الخسارة ) إلى مجموع الموجودات

% 0.586

% 0.542

نسبة صافي الربح ( الخسارة ) إلى حقوق الملكية

% 0.840

% 0.776

نسبة مجموع المطلوبات إلى حقوق الملكية والمطلوبات

% 30.21

% 30.28

نسبة مجموع حقوق الملكية الى مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

% 69.79

% 69.71

نسبة المديونية الى إجمالي الموجودات

% 30.21

% 30.29
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الخامس عشر :التطورات و الخطة المستقبلية .

•تم ادراج افتتاح بعض األقسام الجديدة ومراكز التميز على أجندة المستشفى لعام 2020م .
•افتتاح قسم العناية المركزة للقلب كجزء من مركز االستقالل ألمراض وجراحة القلب .
•نقل وتوسعة وتحديث اجهزة اقسام ( التنظير  ،تفتيت الحصى ) .
•التوجه لتقديم خدمات الصحة النفسية ومعالجة االدمان خالل عام 2020م .
•االســتمرار فــي تقييــم االحتياجــات مــن األجهــزة والمعــدات الطبيــة والحاجــة الــى اســتحداث الجديــد منهــا لمواكبــة التطــور فــي
تقديــم األجهــزة الطبيــة.
•تحديث جميع سياسات واجراءات العمل وعمل مخططات سير عمل لإلجراءات المعمول بها .
•االستمرار بالمشاركة بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية وكذلك مشاركة المجتمع المحلي .
•تأســيس لجنــة تســمى أصدقــاء االســتقالل تتألــف مــن أشــخاص بارزيــن ومؤثريــن محليــا ومجتمعيــا تهــدف إلــى تســويق المستشــفى
ضمــن النطــاق الجغرافــي وكذلــك أخــذ اراء المجتمــع والبيئــة المحيطــة فــي الخدمــات المقدمــة والمســتحدثة .
•استحداث مركز االستقالل للجلطات الدماغية وارتباطه بالمركز األوروبي للجلطات الدماغية .
•التنسيق مع األقسام المختلفة إلحياء األيام العالمية حسب أجندة منظمة الصحة العالمية .

السادس عشر:

•بلغــت أتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركة المملوكــة ( التابعــة ) مبلــغ (  )11,020دينــار شــاملة ضريبــة المبيعــات للســادة شــركة
ســمان وشــركاه.
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السابع عشر:

•أ .بيــان بعــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والســـــــــابقين ( الطبيعييــن واالعتبارييــن )
وأقربائهــم .

الرقم

1

2

3

4
5

االســـــم

المنصب

سعادة األستاذ  /فهد بن محمد بن صالح العذل

رئيس مجلس اإلدارة السابق
استقال بتاريخ 2019/ 1/ 10م

بدريه بنت حسين بن منصور العساف

زوجة سعادة األستاذ  /فهد العذل

معالي الدكتور  /نايف هايل فالح الفايز

رئيس مجلس اإلدارة
منذ 2019/ 1/ 31
نائب رئيس مجلس اإلدارة
لغاية 2019/ 1/ 30

ترفه دحام درداح الفايز

زوجة الدكتور  /نايف الفايز

السادة /الشركة العربيه العامه للخدمات الطبيه
المحدوده

نائب رئيس مجلس اإلدارة
منذ 31/1/2019
عضو مجلس اإلدارة لغاية
2019/ 1/ 30

يمثلها السيد /تركي بن فهد بن محمد العذل
السيد  /بسام احمد محمد جرار
ورود حاتم شريف الطويل
السد  /زهير كمال خميس جبر
فايزه محمود ابراهيم البجق
سليمان احمد سليمان أبو تايه
حنين سعيد صالح النصله

6

7
8

9

خالد سليمان احمد أبو تايه
احمد سليمان احمد أبو تايه

زوجة
وابناء السيد سليمان ابو تايه

ميسره شحاده عارف احمرو

زوجة الدكتور  /صالح ابو رمح

الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب

عضو مجلس اإلدارة

سهام جميل سعيد مسمار

زوجة الدكتور /محمد ابو رجب

الدكتور /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

عضو مجلس اإلدارة

سمر محمد عبد القادر الشعراوي

زوجة الدكتور /مصطفى سلهب

ماريا دي لورديس جبريل خوان الفاضل

زوجة وأبن
الدكتور  /هاشم الفاضل

السيد  /محمد رشيد ذياب حسن

عضو مجلس اإلدارة السابق
استقال بتاريخ 2019/ 7/ 29م

مي وفيق فريد النسور
رشيد محمد رشيد حسن
عبد الرحمن محمد رشيد حسن

السعودية

األردنية

السعودية

األردنية

عضو مجلس االدارة منذ 2019/9/4

عضو مجلس اإلدارة

ريان هاشم عوده الفاضل

11

زوجة السيد  /بسام جرار
عضو مجلس اإلدارة
منذ 2019/ 1/ 31
زوجة السيد  /زهير جبر

عمر سليمان احمد أبو تايه
اسيل سليمان احمد أبو تايه
الدكتور  /صالح حسن صالح ابو رمح

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل الفاضل
10

عضو مجلس اإلدارة

الجنسية

زوجة وأبناء السيد  /محمد رشيد

االردنية

األردنية
األردنية

األردنية

عدد األسهم كما
هي في
2019/ 12/ 31

عدد األسهم كما
هي في
2018/ 12/ 31

2,853,357

17,539,686

1,000

1,000

11,640

11,640

-

-

3,410,000

3,410,000

2,697,876

1,000

10,000
-

10,000
-

10,345

-

2,059

2,059

10,000
-

-

-

-

-

-

410,000

403,991

-

-

1,100,020

975,799

7,920

7,920

110,000

110,000

-

-

258,511

258,511

38,373

38,373

-

-

10,000

10,000

األردنية
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ب  -بيان بعدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا وأقاربهم الحالين والسابقين .
االسم

المنصب

الرقم

السيد /احمد محمد محمود االحمد

المدير العام

1

ساندي صالح محمود عابد
زينة احمد محمد االحمد
السيد /علي جمال داود سمحان

4

جمال علي جمال سمحان
فرح علي جمال سمحان
خالد علي جمال سمحان
عمر علي جمال سمحان
سما علي جمال سمحان
السيد  /حمزه ناجي رشيد عوده
منى زهير زهدي عبدهللا
عمر حمزه ناجي عوده
جود حمزه ناجي عوده
جنى حمزه ناجي عوده
السيد  /فواز مصطفى رمضان داود
آمال محمد خليل الشعر
محمد فواز مصطفى داود

5

األردنية

أمين سر مجلس اإلدارة
رئيس قسم شؤون المساهمين

شادية عفيف صبري سمحان

2

3

زوجة وابنة السيد  /احمد االحمد

الجنسية

األردنية
زوجة وأبناء
السيد  /علي جمال سمحان

مدير التدقيق الداخلي

زوجة وابناء السيد  /حمزه عوده

االردنية

المدير المالي
زوجة وابن
السيد فواز داود

السيد /هشام محمد أحمد الشايب

المدير المالي السابق
من  2018/ 2/ 1الى 2019/ 6/ 13م

روان محمد أحمد السعد
سيف هشام محمد الشايب
جوان هشام محمد الشايب

زوجة وابناء السيد هشام الشايب

األردنية

االردنية

عدد األسهم
عدد األسهم
كما هي في
كما هي في
2018/ 12/ 31 2019/ 12/ 31
170

40,020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ج – ال توجد أية شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و أقاربهم وأشخاص اإلدارة العليا أو أقاربهم .
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الثامن عشر :المزايا والمكافآت

أ  -المزايا والمكافآت التي تمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والسابقين المدفوعة خالل السنة المالية . 2019
كما هو بالجدول التالي :
اتعاب
مكافآت ونفقات المجموع
بدل تنقالت
المنصب
االسم
السفر
سعادة األستاذ /فهد بن محمد بن صالح العذل

معالي الدكتور  /نايف هايل فالح الفايز

السادة /الشركة العربيه العامه للخدمات الطبيه
المحدوده
يمثلها السيد تركي بن فهد بن محمد العذل

رئيس مجلس اإلدارة السابق
استقال بتاريخ 2019/ 1/ 10م
رئيس مجلس اإلدارة
منذ 2019/ 1/ 31م
نائب رئيس مجلس اإلدارة
لغاية 2019/ 1/ 30م

-

-

-

-

3,000

1,354

-

4,354

نائب رئيس مجلس اإلدارة
منذ 2019/ 1/ 31م
عضو مجلس اإلدارة
لغاية 2019/ 1/ 30م

3,000

1,354

-

4,354

السيد /بسام احمد محمد جرار

عضو مجلس اإلدارة

3,000

1,625

-

4,625

السيد  /زهير كمال خميس جبر

عضو مجلس اإلدارة
منذ 2019/ 1/ 31م

-

-

-

-

السيد  /سليمان احمد سليمان أبو تايه

عضو مجلس اإلدارة منذ
2019/ 9/ 4م

-

-

-

-

الدكتور  /صالح حسن صالح ابو رمح

عضو مجلس اإلدارة

3,000

1,354

-

4,354

الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب

عضو مجلس اإلدارة

3,000

1,625

-

4,625

الدكتور  /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

عضو مجلس اإلدارة

3,000

1,625

-

4,625

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل الفاضل

عضو مجلس اإلدارة

3,000

1,625

-

4,625

السيد  /محمد رشيد ذياب حسن

عضو مجلس اإلدارة السابق
استقال بتاريخ2019/ 7/ 29م

3,000

1,625

-

4,625

24,000

12,187

-

36,187

المجـمـــوع
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ب  -المزايا والمكافآت التي تمتع بها أشخاص اإلدارة العليا الحاليين والسابقين خالل السنة المالية .2019
االسم

المنصب

الرواتب

مكافآت

اتعاب
ونفقات سفر

المجموع

السيد  /احمد محمد محمود األحمد

المدير العام

127,500

-

5,320

132,820

السيد  /علي جمال داود سمحان

أمين سر مجلس اإلدارة
رئيس قسم شؤون المساهمين

17,810

1,400

-

19,210

السيد  /حمزه ناجي رشيد عوده

مدير التدقيق الداخلي

54,000

-

-

54,000

10,850

-

-

10,850

26,599

-

-

26,599

236,759

1,400

5,320

243,479

المدير المالي منذ
2019/ 9/ 28م
المدير المالي السابق
من  2018/ 2/ 1الى
2019/ 6/ 13م

السيد  /فواز مصطفى رمضان داود
السيد /هشام محمد أحمد الشايب
المجـمـــوع

التاسع عشر :التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية 2019م.
بيان بالتبرعات للعام المالي 2019
الجهة
جمعية حماية القدس الشريف
المجموع الكلي

العشرون:

المبلغ
250
250

ال يوجــد أيــة عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة
أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم للعــام . 2019
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الحادي والعشرون:

أ  -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
•وقــع المستشــفى اتفاقيــة مــع جمعيــة بــاب الخيــر للعمــل التطوعــي ممثلــة برئيســها ماهــر الغريــب باســعار تفضيليــة لمســاعدة
المحتاجيــن و الفقــراء فــي تلقــي العــاج االمثــل .
•اقــام مستشــفى االســتقالل الجلســة التوعويــة بعنــوان أهميــة الحضانــات فــي تمكيــن وتعزيــز دور المــرأة االقتصــادي فــي ســوق
العمــل األردنــي .
•اســتضاف مستشــفى اإلســتقالل اكاديميــة ابــن رشــد ضمــن برنامــج العمــل التطوعــي للترفيــه عــن االطفــال فــي المستشــفى وتــم
خــال الزيــارة عقــد مجموعــة مــن األنشــطة الترفيهيــة ويهــدف هــذا البرنامــج لخدمــة المجتمــع المحلــي ومســاعدة االطفــال علــى
العمــل بــروح الفريــق وتطويــر أنفســهم والمجتمــع مــن حولهــم وبــث روح االنتمــاء وتحمــل المســؤولية اتجــاه المجتمــع .
•تأكيــداً علــى الــدور اإلنســاني لمستشــفى االســتقالل فقــد تــم البــدء وبالتعــاون مــع جمعيــة اغاثــه أطفــال فلســطين و منظمةاالغاثــه
االســامية وبحضــور نخبــه مــن الكــوادر الطبيــة المتميــزه بإجــراء عــدة عمليــات جراحيــة لالطفــال مــن االقــل حظ ـا ً حيــث أن
مستشــفى االســتقالل يســعى دائم ـا ً للتعــاون مــع الجمعيــات الخيريــة لعــاج الحــاالت االنســانية بأســعار خاصــه .
ب  -مساهمة الشركة في حـماية البيئة .

تقوم الشركة من خالل المستشفى التزاما ً منها بالحفاظ على البيئة باإلجراءات التالية .

التعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الطاقة النووية األردنية في مجال الوقاية اإلشعاعية .
تحديد متطلبات الوقاية اإلشعاعية من معدات واقية وأجهزة رصد اإلشعاعات والعمل على توفيرها .
التحقق من جاهزية أجهزة القياس والرصد اإلشعاعي ومن صيانتها ومعايرتها بشكل دوري .
إجراء القياسات والفحوص الفنية وأخذ العينات للتحقق من مستويات اإلشعاع المنبعث في مناطق العمل .
تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع المواد الكيماوية المستخدمة .
التنســيق مــع القطــاع العــام والخــاص للتخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة وغيــر الطبيــة ومعالجتهــا بأســاليب علميــة وصديقــة للبيئــة
والصحــة العامــة .
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اإلقرارات

•يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل عام  2020م.
•يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية عن عام  2019م وعن توفير نظام رقابة فعال للشركة .
التوقيع

االسم

المنصب

معالي الدكتور /نايف هايل فالح الفايز

رئيس مجلس اإلدارة

السادة  /الشركة العربيه العامه للخدمات الطبيه المحدوده
يمثلها السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /بسام احمد محمد جرار

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /زهير كمال خميس جبر

عضو مجلس االدارة

السيد  /سليمان احمد سليمان ابو تايه

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور  /صالح حسن صالح ابو رمح

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور  /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل الفاضل

عضو مجلس اإلدارة

•نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات والواردة بالتقرير السنوي للعام  2019م .

السيد  /فواز مصطفى رمضان داود
المدير المالي

السيد  /احمد محمد محمود األحمد
المدير العام

األستاذ  /تركي بن فهد بن محمد العذل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وختامـا ً يتشــرف مجلــس اإلدارة بتقديــم الشــكر لمســاهمي الشــركة علــى ثقتهــم الغاليــة امليــن أن يكــون عــام 2020
عــام خيــر علــى األســرة األردنيــة فــي ظــل صاحــب جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي بــن الحســين حفظــه هللا ورعــاه .
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تقرير الحوكمة حسب تعليمات حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة لعام 2017
إيمانــا مــن مجلــس اإلدارة تقــوم الشــركة بااللتــزام بكافــة تعليمــات الحوكمــة أدنــاه خصوصــا فــي ظــل انفتــاح
االقتصاديــات الدوليــة .
1 .1بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين.
اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب

تنفيذي  /غير تنفيذي

مستقل  /غير مستقل

معالي الدكتور /نايف هايل فالح الفايز

الرئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

نائب الرئيس

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /بسام احمد محمد جرار

عضو

غير تنفيذي

مستقل

السيد  /زهير كمال خميس جبر
السيد  /سليمان احمد سليمان أبو تايه

عضو
عضو

غير تنفيذي
غير تنفيذي

مستقل
مستقل

الدكتور  /صالح حسن صالح ابو رمح

عضو

غير تنفيذي

مستقل

الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج حسن أبو رجب
الدكتور  /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

عضو
عضو

غير تنفيذي
غير تنفيذي

مستقل
مستقل

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل الفاضل

عضو

غير تنفيذي

مستقل

2 .2بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين.
اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب

العضو االعتباري

تنفيذي  /غير
تنفيذي

مستقل  /غير
مستقل

السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

نائب الرئيس

ممثل عن الشركة العربيه العامة
للخدمات الطبية المحدودة

غير تنفيذي

غير مستقل

3 .3بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل عام 2019م .
اسم عضو مجلس اإلدارة المستقيل

المنصب

تنفيذي  /غير تنفيذي

مستقل  /غير مستقل

سعادة األستاذ  /فهد بن محمد بن صالح العذل

رئيس المجلس

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد  /محمد رشيد ذياب حسن

عضو

غير تنفيذي

مستقل
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4 .4المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء االسخاص الذين يشغلونها
االسم

السيد  /احمد محمد محمود األحمد
السيد  /فواز مصطفى رمضان داود

المنصب

المدير العام
المدير المالي

 5 .5ال يوجد عضويات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة األردنية .
6 .6اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة .

علي جمال داود سمحان

7 .7أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

لجنة التدقيقلجنة الترشيحات والمكافآتلجنة الجودة والحوكمة وإدارة المخاطرلجنة المشاريع-اللجنة الطبية العليا
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8 .8اسم رئيس و أعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية او المحاسبية.
االســـــــــــــــــــــــــــم

المنصب

السيد  /سليمان احمد سليمان
ابو تايه

الرئيس

السيد  /بسام احمد محمد
جرار

عضو

السيد  /زهير كمال خميس
جبر

عضو

نبذه تعريفيه
بكالوريوس المحاسبة من الجامعة األردنية عام 1998م .
شهادة المحاسب القانوني المعتمد  CPAمن الواليات المتحدة األمريكية عام 2004م .
شهادة  CME-1المملكة العربية السعودية عام 2009م .
المستوى األول للمحلل المالي المعتمد من معهد المحللين الماليين األمريكي عام2010م .
خدمات مخاطر األعمال – ارنست ويونغ من عام 2004 – 2003م .
مدير وحدة المحاسبة اإلدارية – بنك البالد من عام 2006 – 2004م .
مدير اإلدارة المالية  -في شركة فالكم للخدمات المالية من عام 2012 – 2006م .
رئيس المالية والخزينة -المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات -عضو مجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية من عام 2019 -2012م .
رئيس المجموعة المالية – شركة فال القابضة – السعودية من عام 2019م ولتاريخه.
عضو مجلس إدارة شركة البالد للخدمات الطبية م.ع.م  -رئيس لجنة التدقيق منذ شهر2019 / 9م
ولتاريخه.
دبلوم في االلكترونيات – دورة في إدارة اإلعمال عام  1979م .
مدير إدارة الممتلكات بشركة قظان للعقارات وإدارة األمالك الرياض – السعودية من عام – 1982
1990م .
المالك والمدير العام – معرض يزن للسيارات عمان – األردن من عام 1991م 2001 -م .
مدير إدارة العقارات والممتلكات بشركة اكتن للتطوير العقاري الرياض –السعودية من عام -2001
2003م .
مدير مجمع فال السكني الرياض – السعودية من عام 2003م – 2010م .
مستشار أعمال لمشروع باكيش بيروت – لبنان من عام 2010م – 2013م .
المدير العام بشركة فال العربية للفنادق والمنتجعات السياحية عمان – األردن من عام 2013م ولغاية
تاريخه .

بكالوريوس تجارة واقتصاد – الجامعة األردنية عام 1973م.
عمل لدى وزارة المالية األردنية من عام 1975 - 1973م .
عمل لدى البنك العربي  -المركز الرئيسي من عام  1976 - 1975م .
عمل لدى شركة ونى مرى ( ارنست اند يونج ) فرع جدة من عام 1987 - 1976م.
مدير التدقيق الداخلي لدى مؤسسة بيت الرياض  -المركز الرئيسي من عام 1991 - 1987م.
المدير المالي واإلداري لدى مؤسسة بيت الرياض  -الدمام من عام 1993 - 1991م.
المدير المالي واإلداري لشركة المطلق للتجارة والتصنيع من عام 1994 - 1993م.
نائب المدير العام لمؤسسة شعيب للتجارة والتوزيع من عام 1997 - 1995م.
مدير إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة الراشد ( شركة الراشد للتجارة والمقاوالت ) من عام - 1998
2007م.
مدير إدارة التدقيق الداخلي لمجموعة فال العربية القابضة من عام 2008م – 2016م.
نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية للمركز العربي -األردن من عام 2017م – 2018م .

السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل قدم اعتذاره عن عضوية اللجنة بتاريخ 2019/ 1/ 31م
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9 .9أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المنصب

السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

الرئيس

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل

نائب الرئيس

الدكتور  /محمد تيسير أبو رجب

عضو

الدكتور  /مصطفى احمد سلهب

عضو

السيد  /بسام احمد محمد جرار

عضو

معالي الدكتور  /نايف هايل الفايز قدم اعتذاره عن رئاسة اللجنة بتاريخ 2019/ 1/ 31م

1010أسماء أعضاء لجنة الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر.

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الدكتور  /هاشم عوده الفاضل
الدكتور  /مصطفى احمد سلهب
السيد  /بسام احمد محمد جرار

المنصب
الرئيس
عضو
عضو

1111عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان عدد األعضاء الحاضرين .

عدد اجتماعات لجنة التدقيق اربعة اجتماعات خالل عام 2019م

اإلجتماع الثالث
اإلجتماع الثاني
اإلجتماع األول
المنصب
االسم
√
√
الرئيس
السيد  /سليمان احمد سليمان أبو تايه
√
√
عضو
السيد  /بسام احمد محمد جرار
√
√
عضو
السيد  /زهير كمال خميس جبر
السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل العضو السابق
√
الرئيس السابق
السيد  /محمد رشيد ذياب حسن
السيد /تركي بن فهد العذل قدم اعتذاره عن عضوية اللجنة بتاريخ 2019/ 1/ 31م
السيد  /محمد رشيد ذياب حسن قدم استقالته بتاريخ 2019/ 7/ 29م

اإلجتماع الرابع
√
√
√
-

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خالل عام 2019م
اإلجتماع األول
المنصب
االسم
الرئيس
السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل
√
نائب الرئيس
الدكتور  /هاشم عوده الفاضل
√
عضو
الدكتور  /محمد تيسير أبو رجب
√
عضو
الدكتور  /مصطفى احمد سلهب
اعتبار من تاريخ 2019/ 7/ 23م
عضو
السيد  /بسام احمد محمد جرار
معالي الدكتور  /نايف هايل الفايز قدم اعتذاره عن رئاسة اللجنة بتاريخ 2019/ 1/ 31م
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عدد اجتماعات لجنة الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر أربعة اجتماعات خالل عام 2019م
االسم

المنصب

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

اإلجتماع الثالث

اإلجتماع الرابع

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل

الرئيس

√

√

√

√

السيد  /بسام احمد محمد جرار

عضو

√

√

√

√

الدكتور  /مصطفى احمد سلهب

عضو

√

√

√

√

1212عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة.

ثالثة اجتماعات.
1313عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.

•بلغ عدد اجتماع مجلس اإلدارة خالل عام 2019م سبعة اجتماعات.
اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب

سعادة األستاذ  /فهد بن محمد بن صالح العذل

رئيس المجلس السابق

اجتماعات مجلس اإلدارة
األول

الثاني

الثالث

الخامس

الرابع

السابع

السادس

استقال بتاريخ 2019/ 1/ 10م

معالي الدكتور /نايف هايل فالح الفايز

رئيس المجلس

√

√

√

√

√

√

√

السيد  /تركي بن فهد بن محمد العذل

نائب الرئيس

√

√

-

-

-

√

√

السيد  /بسام احمد محمد جرار

عضو

√

-

√

√

√

√

√

السيد  /زهير كمال خميس جبر

عضو

√

√

√

√

√

√

√

الدكتور  /صالح حسن صالح ابو رمح

عضو

√

√

√

√

√

√

√

الدكتور /محمد تيسير مرشد الحاج أبو رجب

عضو

√

√

√

√

-

√

√

الدكتور  /مصطفى احمد عبد الحفيظ سلهب

عضو

-

√

√

√

√

√

√

الدكتور  /هاشم عوده الفاضل الفاضل

عضو

√

√

-

√

√

√

-

السيد  /سليمان احمد سليمان ابو تايه

عضو

√

√

السيد  /محمد رشيد ذياب حسن

عضو المجلس السابق

اعتبارا من تاريخ  2019/ 9/ 4م

√

√

√

استقال بتاريخ 2019/ 7/ 29م

السيد  /تركي بن فهد العذل
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية

البيانات المالية الموحدة
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول ٢٠١٩
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان  -المملكة االردنية الهاشمية

البيانات المالية الموحدة
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

المحتويات

الصفحة

تقرير مدقق الحسابات المستقل
بيان المركز المالي الموحد
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءاً منها
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سمان وشركاه
محاسبون قانونيون
ومستشارون ماليون
ص.ب922564 .
عمان  ،11192االردن
 256شارع الملك عبدللا الثاني ،الجندويل

هاتف+962-6-581-6033 :
فاكس+962-6-581-6657 :
www.bdo.com.jo
info@bdo.com.jo

تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة المساهمين المحترمين
شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقدد قمندا بتددقيق البيداندات المداليدة الموحددة لشددددركدة البالد للخددمدات
الطبية (مسدددداهمة عامة محدودة والشددددركة التابعة "المجموعة"،
والتي تتكون من:
▪ بيان المركز المالي الموحد كما في  31كانون األول .2019
▪ بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر الموحد وبيان
التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة
عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31كانون األول  ،2019وأدائها المالي
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

▪ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة بما في ذلك ملخص
للسياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة الحقا في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول
تدقيق البيانات المالية الموحدة .نحن مستقلون عن المجموعة وفقا " لقواعد السلوك االخالقي للمحاسبين المهنيين " الصادرة عن مجلس
المعايير الدولية للسلوك األخالقي للمحاسبين ولقد التزمنا بالمسؤوليات األخالقية االخرى وفقا لهذه القواعد .نعتقد ان أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسا لرأينا حول التدقيق.

أمور التدقيق االساسية
ان أمور التدقيق االساسية هي األمور التي ،ووفقا لحكمنا المهني ،لها االهتمام األكبر في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية .ان
هذه األمور تم وضعها في االعتبار في سياق تدقيقنا وتكوين رأينا على البيانات المالية الموحدة ككل ،وال نبدي رأيا منفصال حول هذه
األمور.

BDO Jordan [Samman & Co.], a Jordanian registered partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the
international BDO network of independent member firms.
BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.
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سمان وشركاه
محاسبون قانونيون
ومستشارون ماليون
ص.ب922564 .
عمان  ،11192االردن
 256شارع الملك عبدللا الثاني ،الجندويل

هاتف+962-6-581-6033 :
فاكس+962-6-581-6657 :
www.bdo.com.jo
info@bdo.com.jo

يتبع تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة المساهمين المحترمين
شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

1

تدني الذمم التجارية المدينة
امر التدقيق االساسي
بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ما قيمته  16.110.438دينار أردني كما في  31كانون األول  2019والذي يشكل ما
نسبته  %66من اجمالي الذمم ،وإن تحديد وجود تدني وتقدير قيمة المخصص الالزم وفقا لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة وفقا
لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9الذي يتطلب درجة كبيرة من االجتهاد والحكم المهني.
اإلفصاحات ذات الصلة
إيضاح [ ]12حول البيانات المالية الموحدة المرفقة.
استجابة التدقيق
تضمنت إجراءات التدقيق فهم طبيعة الذمم المدينة واالجراءات المتبعة في تحصيلها ومراجعة معقولية التقدير الذي قامت به إدارة
المجموعة ،كما قمنا بمراجعة أعمار الذمم وكل ما يتعلق بها من قضايا ومراسالت وتحصيالت الحقة ان وجدت وبالتالي قيمنا كفاية
المخصص المرصود واإلفصاحات ذات العالقة.

2

اإليرادات
امر التدقيق األساسي
بلغت إيرادات المجموعة  13.289.423دينار أردني للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019وهي تتشكل من خدمات متعددة
ومتنوعة وتعتبر نقطة االعتراف باإليراد هامة لما تتضمنه من مجموعة من الحركات المالية المرتبطة باألقسام المختلفة.
اإلفصاحات ذات الصلة
إيضاح [ ]19حول البيانات المالية الموحدة المرفقة.
استجابة التدقيق
قمنا بمراجعة سياسة االعتراف باإليراد المتبعة في المجموعة ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية كما قمنا بفحص نظام الرقابة
الداخلي المتعلق بدورة االيرادات واجرينا اختبارات الرقابة الالزمة حولها باإلضافة الى االجراءات التحليلية حول بعض بنودها.

BDO Jordan [Samman & Co.], a Jordanian registered partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the
international BDO network of independent member firms.
BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.
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سمان وشركاه
محاسبون قانونيون
ومستشارون ماليون
ص.ب922564 .
عمان  ،11192االردن
 256شارع الملك عبدللا الثاني ،الجندويل

هاتف+962-6-581-6033 :
فاكس+962-6-581-6657 :
www.bdo.com.jo
info@bdo.com.jo

يتبع تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة المساهمين المحترمين
شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة للعام 2019
باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقريرنا حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد حولها.
فيما يخص تدقيق البيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى بحيث نأخذ باالعتبار فيما إذا كانت المعلومات
األخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها من خالل تدقيقنا أو في حال ظهر بأن
في تلك المعلومات االخرى اخطاء جوهرية.
بعد االطالع على المعلومات األخرى المتمثلة في مسودة عن التقرير السنوي وفي حال استنتجنا (بناء على العمل الذي قمنا به وجود
خطأ جوهري في هذه المعلومات األخرى فانه يتوجب علينا االبالغ عن ذلك .وليس لدينا ما يتوجب اإلبالغ عنه في هذا الصدد.
مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسؤولة عن إعداد
نظام رقابة داخلي والذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد بيانات مالية موحدة خالية من تحريفات جوهرية سواء كانت ناشئة عن
احتيال أو عن خطأ.
ان اإلدارة مسؤولة عند إعداد البيانات المالية الموحدة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وكذلك االفصاح ،عندما ينطبق ذلك ،عن
االمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام اساس االستمرارية المحاسبي ،إال إذا كانت هنالك نية لدى االدارة بتصفية المجموعة أو إيقاف
اعمالها أو لعدم وجود بديل واقعي غير ذلك.
يكون أولئك المكلفون بالحوكمة مسؤولين عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية ،سواء كانت ناشئة
عن االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا .التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ليس ضمانة بان التدقيق
الذي تم القيام به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري ان وجد .ان التحريفات يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ،
وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على
اساس هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خالل
التدقيق ،باإلضافة الى:
▪ تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ
إجراءات تدقيق استجابة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .ان خطر عدم اكتشاف التحريفات
الجوهرية الناتجة عن االحتيال أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث ان االحتيال قد يشتمل على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد
أو سوء التمثيل أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31كانون األول 2019

إيضاح
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات إستثمارية
استثمار في شركة زميلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()6
()7
()8
()9
()10

موجودات متداولة
مخزون
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
نقد مقيد لدى البنك
نقد وما في حكمه

()11
()12
()14
()13

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

18.551.385
101.784
3.090.609
1.899.217
82.854

19.039.160
75.845
3.090.609
1.934.119
82.854

23.725.849

24.222.587

792.488
9.492.250
192.714
2.696.759

681.530
9.154.973
2.731.107

13.174.211

12.567.610

مجموع الموجودات

36.900.060

36.790.197

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المكتتب به
إحتياطي إجباري
التغير المتراكم في القيمة العادلة
خسائر متراكمة

30.000.000
2.275.597
()591.535
()5.929.919

30.000.000
2.253.959
()518.631
()6.087.403

صافي حقوق الملكية

25.754.143

25.647.925

المطلوبات
مطلوبات متداولة
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
قروض وتسهيالت بنكية
مخصص ضريبة دخل

8.232.319
2.854.357
59.241

7.826.845
3.283.918
31.509

مجموع المطلوبات

11.145.917

11.142.272

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

36.900.060

36.790.197

()15

()16
()17
()18

تمددت الموافقددة علددى البيانددات الماليددة الموحدددة مددن صددفحة ( 1الددى صددفحة ( 25والمصددادقة علددى اصدددارها مددن قبددل مجلددس
اإلدارة بتاريخ  3آذار  2020ووقع عليها من قبلهم:
نائب رئيس مجلس اإلدارة
أستاذ تركي بن فهد بن محمد العذل
-1-
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاح

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

()19
()20

13.289.423
()8.447.404
4.842.019

12.225.040
()7.839.679
4.385.361

مصاريف إدارية
إيرادات أخرى
الربح من التشغيل
ايراد فوائد بنكية
تكاليف تمويل
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة
الربح قبل ال ضريبة
ضريبة دخل
ربح السنة

()21
()23

()5.243.801
695.561
293.779
141.911
()257.311
38.002
216.381
()37.259
179.122

()4.917.350
750.935
218.946
131.218
()184.832
33.888
199.220
()33.066
166.154

()9
()18

الدخل الشامل اآلخر
التغير في القيمة العادلة

( 9و)10

مجموع الدخل الشامل
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة  -دينار /سهم

()24

()72.904

()137.031

106.218

29.123

0.006

0.006
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

رأس المال
المكتتب به
دينار أردني

إحتياطي إجباري
دينار أردني

التغير المتراكم في
القيمة العادلة
دينار أردني

خسائر متراكمة
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

2019
 1كانون الثاني 2019
ربح السنة
إحتياطي إجباري
التغير في القيمة العادلة

30.000.000
-

2.253.959
21.638
-

()518.631
()72.904

()6.087.403
179.122
()21.638
-

25.647.925
179.122
()72.904

 31كانون األول 2019

30.000.000

2.275.597

()591.535

()5.929.919

25.754.143

2018
 1كانون الثاني 2018
ربح السنة
إحتياطي إجباري
التغير في القيمة العادلة

30.000.000
-

2.234.037
19.922
-

()381.600
()137.031

()6.233.635
166.154
()19.922
-

25.618.802
166.154
()137.031

 31كانون األول 2018

30.000.000

2.253.959

()518.631

()6.087.403

25.647.925
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاح
األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة
تعديالت:
إستهالكات وإطفاءات
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة
ايراد فوائد بنكية
تكاليف تمويل
أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

216.381

199.220

1.624.197
()38.002
()141.911
257.311
()1.500
1.916.476

1.359.901
()33.888
()131.218
184.832
()23.350
1.555.497

()110.958
()337.277
()192.714
405.474
1.681.001
()9.527

110.420
173.734
()701.740
1.137.911
()1.557

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

1.671.474

1.136.354

األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

()1.106.899
()55.462
1.500

()1.753.842
()23.253
24.218

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

()1.160.861

()1.752.877

األنشطة التمويلية
قروض وتسهيالت بنكية
فوائد مقبوضة
فوائد مدفوعة

()429.561
141.911
()257.311

48.671
131.218
()184.832

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()544.961

()4.943

النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة
نقد وما في حكمه بداية السنة

()34.348
2.731.107

()621.466
3.352.573

2.696.759

2.731.107

مخزون
ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
نقد مقيد لدى البنك
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
النقد الناتج من التشغيل
ضريبة دخل مدفوعة

نقد وما في حكمه نهاية السنة

()9

()14

()18

()6
()7

()13
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )1عـــــــام
تأسست شركة البالد للخدمات الطبية بتاريخ  26تشرين الثاني  1996كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل الشركات المساهمة العامة
تحت رقم (. 323
تتمثل غايات الشركة الرئيسية في إقامة مستشفى عام لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والتشخيصية والعالجية.
إن عنوان الشركة الرئيسي هو :عمان – عرجان.
فيما يلي اسماء اعضاء مجلس االدارة:
االسم
معالي الدكتور  /نايف هايل فالح الفايز (استقال بتاريخ  26شباط 2020
الشركة العربية العامة للخدمات الطبية المحدودة ويمثلها تركي بن فهد بن محمد العذل
زهير كمال خميس جبر
محمد تيسير مرشد الحاج حسن ابو رجب
هاشم عودة الفاضل الفاضل
مصطفى احمد عبدالحفيظ سلهب
بسام احمد محمد جرار
سليمان احمد سليمان أبو تايه
صالح حسن صالح أبو رمح

الصفة
رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة
عضو مجلس ادارة

تم اإلقرار على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ  3آذار  .2020تتطلب هذه البيانات موافقة الهيئة العامة للمساهمين.
تشمل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة األم (شركة البالد للخدمات الطبية والشركة التابعة لها ،فيما يلي معلومات حول
الشركة التابعة:

الشركة
شركة البالد الخضراء لالستثمارات العقارية

بلد التأسيس
األردن

النشاط
تملك االراضي لتنفيذ
غايات الشركة

نسبة التملك %
100

 )2أساس االعداد
إن أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم ( 4حول البيانات المالية .تم
تطبيق تلك السياسات وفقا لمبدأ الثبات لجميع السنوات المعروضة إال إذا ذكر خالف ذلك.
تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني الذي يمثل أيضا عملة المجموعة الوظيفية.
ان المبالغ الظاهرة مقربة الى أقرب دينار أردني.
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية والتفسيرات (تشكل معا  IFRSووفقا
لمتطلبات القانون األردني.
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدددام تقديدرات محاسبية هامة ومحدددة ،كما يتطلب
أيضا من اإلدارة استخدام تقديراتها الخاصة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .تم االفصاح عن التقديرات واالفتراضات
الهامة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة ضمن ايضاح (. 3

أساس القياس
تم اعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الموحد واالستثمار في الشركة الزميلة التي يظهر تفاصيل عنها بالسياسات المحاسبية الخاصة بها.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
التغيرات في السياسات المحاسبية
أ -معايير وتفسيرات وتعديالت وتحسينات جديدة سارية المفعول من  1كانون الثاني 2019
• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 16عقود االيجار.
• تفسيرات لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( 23عدم التأكد بخصوص معالجات ضريبة الدخل
• تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 9الميزات المدفوعة مقدما بالتعويض السلبي
• تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( 28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
• التحسينات السنوية على المعايير الدولية للفترات من  :2018 – 2015المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 3دمج
االعمال ،المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 11الترتيبات المشتركة ،معيار المحاسبة الدولي رقم ( 12ضرائب الدخل
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 23تكاليف االقتراض.
ليس من المتوقع أن تؤثر المعايير والتفسيرات والتعديالت والتحسينات المذكورة أعاله الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
والتي سيتم تطبيقها ألول مرة في هذه البيانات المالية إما ألنها غير ذات صلة بأنشطة المجموعة او أنها تتطلب إجراءات محاسبية
تتسق مع السياسات المحاسبية الحالية للمجموعة.
ب -معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة غير سارية المفعول بعد:
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدد من المعايير والتفسيرات والتعديالت والتي لم تصبح سارية المفعول بعد (سارية
المفعول للفترات المستقبلية ولم تقرر المجموعة تطبيقها مبكرا ،وأهمها:
• معيار المحاسبة الدولي رقم (" 1عرض البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم (" 8السياسات المحاسبية ،التغييرات
في التقديرات المحاسبية واألخطاء" (تعديالت – تعريف األهمية النسبية
• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" 3دمج األعمال" (تعديالت – تعريف األعمال
• اإلطار المفاهيمي المنقح للتقارير المالية
• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 17عقود التأمين (تاريخ التطبيق  1كانون الثاني . 2022
تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة.
 )3استخدام التقديرات واالفتراضات
تقوم المجموعة بتقديرات وافتراضات محددة مستقبلية ،تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناء على أساس الخبرة السابقة
وعوامل أخرى بما في ذلك التوقعات لألحداث المستقبلية التي تعتقد المجموعة بأنها معقولة .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات
واالفتراضات .وفيما يلي بعض التقديرات المحاسبية الهامة المعتمدة في إعداد البيانات المالية الموحدة:

ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
تراجع المجموعة تقدير االعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وطريقة االستهالك واالطفاء للتأكد من انها
تعكس المنفعة المتحصل عليها ،وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية (في سنة التغيير والسنوات
التالية .

مخزون
يتم تقدير الحاجة ألجراء تدني على المخزون بشكل دوري اعتمادا على حالته وفترة بقاءه في المستودعات باإلضافة الى تقدير قيمته
القابلة للتحقق مستقبال.

مطالبات قضائية
تراجع المجموعة القضايا غير المنتهية بمتابعة تطور اجراءاتها القانونية في تاريخ كل تقرير وذلك لتقييم الحاجة الى تكوين مخصصات
أو االفصاح في البيانات المالية الموحدة .ومن العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار باتخاذ قرار المخصصات طبيعة الدعوى والمرحلة
التي وصلت اليها (ويشمل ذلك الفترة ما بعد تاريخ البيانات المالية الموحدة وقبل اصدارها بالشكل النهائي ورأي ووجهة نظر المستشار
القانوني والتجربة السابقة لقضايا مشابهة باإلضافة الى اي قرار لإلدارة حول كيفية الرد.
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

ضريبة الدخل
ان المجموعة خاضعة لضريبة الدخل ،وان تكوين مخصص لضريبة الدخل يحتاج الى تقديرات هامة .خالل النشاط االعتيادي يوجد
عدد من الحركات المالية واالحتسابات التي يكون تحديد الضريبة بشكل نهائي غير مؤكد حولها نتيجة لذلك تعترف المجموعة بااللتزام
الضريبي استنادا الى تقديرات فيما إذا سيستحق اية ضرائب او فوائد اضافية.

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
قامت الشركة باالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام النهج المبسط وفقا لمتطلبات
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 9والذي يتطلب من اإلدارة استخدام تقديرات وافتراضات هامة تم اإلفصاح عنها ضمن
السياسة المحاسبية في إيضاح رقم (. 4

أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
إن المدخالت المستخدمة في تحديد قياس القيمة العادلة تصنف إلى مستويات مختلفة بناء على المدخالت ومدى قابلية تلك المدخالت
للمالحظة (مستويات القيمة العادلة :
المستوى األول :عبارة عن أسعار معلنة (غير معدلة في السوق النشط للموجودات أو االلتزامات التي تستطيع المجموعة الوصول
إليها في تاريخ القياس.
المستوى الثاني :تتمثل مدخالت المستوى الثاني بكافة المدخالت التي ال تعتبر أسعار معلن عنها والتي يتم تضمينها في المستوى األول.
هذا وتكون هذه المدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :تعتبر مدخالت المستوى الثالث مدخالت غير ملحوظة للموجودات أو االلتزامات.
ان مستوى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وللموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر هو المستوى الثاني.
تم قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستخدام القيمة الدفترية للسهم في الشركة
المستثمر بها.
 )4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
االيرادات
تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات وفقآ للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 15إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق
المنافع االقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن قياس االيرادات والتكاليف ،إذا كان ذلك ممكنا ،بطريقة موثوقة ووفقا لهذه الخطوات
كالتالي:
ُعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا والتزامات واجبة التنفيذ،
الخطوة رقم ( : 1تحديد العقد (العقود مع العميل :ي ّ
كما يحدد العقد الشروط الخاصة بكل عقد والتي يجب الوفاء بها .علما انه يمكن ان يكون العقد كتابيا او شفهيا.
الخطوة رقم ( : 2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.
الخطوة رقم ( : 3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو
الخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة رقم ( : 4توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء واحد ،تقوم
الشركة بتوزيع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل
التزام أداء حيث تحتفظ الشركة بكشف أسعار لكل خدمة على حده ويتم استخدام هذه األسعار على العقد.
الخطوة رقم ( : 5االعتراف باإليرادات عندما تقوم الشركة بتلبية التزامات األداء.
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االقامة
تقوم المجموعة باالعتراف بإيرادات االقامة ويتم ذلك من خالل الفترة الزمنية التي يقضيها المريض في المستشفى.

المختبرات والتخدير واألدوية واألشعة
تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من المختبرات واالشعة وباقي األقسام المتشابهة من حيث االعتراف باإليراد عند نقطة زمنية
معينة ،وذلك عند تقديم الخدمة مباشرة.
أساس توحيد البيانات المالية
عندما تحقق الشركة السيطرة على المنشأة المستثمر بها فإنها تعتبر تابعة .تتحقق السيطرة عند توفر جميع العناصر الثالثة التالية:
تحقق السلطة في الشركة المستثمر بها ،الحق في العوائد المتغيرة ،والقدرة على استخدام السلطة للتأثير على مبلغ العوائد المتغيرة .يتم
إعادة تقييم السيطرة في حال ظهرت أي وقائع أو مؤشرات تدل على احتمالية حدوث تغير في أي من العناصر المذكورة.
تشمل البيانات المالية الموحدة نتائج الشركة والشركة التابعة كما لو يشكلون معا منشأة واحدة ولذلك يتم استبعاد التعامالت واالرصدة
بين الشركتين بالكامل.
تشمل البيانات المالية الموحدة نتائج اندماج االعمال باستخدام طريقة التملك حيث يظهر في بيان المركز المالي الموحد موجودات
والتزامات الشركة التابعة والتي تم االعتراف بها بالقيمة العادلة في تاريخ التملك بينما تؤخذ نتائجها التشغيلية في بيان الربح والخسارة
والدخل الشامل ابتداء من تاريخ التملك ويتوقف االعتراف بها في حال فقدان السيطرة.
االستثمار في شركة زميلة
ان الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للشركة تأثير جوهري عليها ،والتي تتمثل في قدرتها على المشاركة في القرارات
المالية والتشغيلية للشركة الزميلة ،يتم احتساب استثمار الشركة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية.
إن طريقة حقوق الملكية هي طريقة محاسبية يسجل بموجبها االستثمار بالتكلفة ويعكس بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر
الربح من االستثمار بمقدار حصة الشركة من صافي نتائج اعمال الشركة المستثمر بها الناشئة بعد التملك وحصة الشركة من أرباح
او خسائر الدخل الشامل االخر الموحد للشركة المستثمر بها الناشئة بعد التملك ومقدار ما تستلمه الشركة من توزيعات من صافي
األرباح المدورة للشركة المستثمر بها الناشئة بعد التملك .يتم اعتبار التوزيعات المستلمة بالزيادة عن تلك األرباح كاسترداد لالستثمار
ويعترف بها كتخفيض لتكلفة االستثمار.
ان اي زيادة في تكلفة االقتناء عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المحددة وااللتزامات المحتملة المعترف
بها للشركة الزميلة كما في تاريخ عملية االقتناء يتم االعتراف بها كشهرة .وتظهر كجزء من القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات
الزميلة حيث يتم تقييمها كجزء من االستثمار لتحديد اي انخفاض في قيمتها .إذا كانت تكلفة االقتناء اقل من حصة الشركة من صافي
القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المحددة وااللتزامات المحتملة ،يتم ادراج الفرق مباشرة ضمن بيان الربح او الخسارة والدخل
الشامل االخر.
عند فقدان التأثير الجوهري على الشركات الزميلة ،تقوم الشركة بقياس وقيد اية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة .ان اي فرق بين
القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به باإلضافة الى المحصل من البيع يتم
االعتراف به في بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر.
تحدد الشركة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسائر انخفاض في قيمة استثمار الشركة في شركاتها الزميلة .تحدد الشركة بتاريخ
كل فترة مالية ما إذا كان هناك اي دليل موضوعي على ان االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته .فإذا ما وجد ذلك الدليل،
تقوم الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم ادراج هذا
المبلغ في بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر.
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العمالت األجنبية
يتم تسجيل التعامالت التي تقوم بها المجموعة بعمالت مختلفة عن عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس المجموعة نشاطاتها
من خاللها (عملتها الوظيفية  -الدينار األردني باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ حدوث تلك التعامالت .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد البيانات المالية ويتم االعتراف بأرباح وخسائر فروقات العملة
الناجمة مباشرة في بيان الربح او الخسارة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية المثبتة بالتكلفة التاريخية باستخدام السعر
السائد في تاريخ حدوث تلك التعامالت بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المثبتة بالقيمة العادلة باستخدام السعر السائد بتاريخ تقييم تلك
الموجودات ويتم االعتراف بأرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة.
الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف االولي ضمن أحد الفئات التالية:
• التكلفة المطفأة
• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بناء على نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية وخصائص
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية وعند استيفاء كل من الشرطين التاليين:
 .1االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال المجموعة والذي يهدف إلى االحتفاظ بها لجمع التدفقات النقدية المستقبلية.
 .2ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية من المبلغ األصلي والفائدة.
يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعّالة .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة ،يتم
االعتراف بإيرادات الفوائد ،إيرادات ومصروفات فروقات العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان الربح او الخسارة ،تظهر
اإليرادات والمصروفات الناتجة عن استبعاد الموجودات المالية في بيان الربح أوالخسارة.
تشمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بنود الذمم التجارية واالرصدة المدينة األخرى وكذلك النقد وما في حكمه الظاهر في بيان
المركز المالي الموحد.
يشمل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك ،وغيرها من االستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة
العالية التي تكون تواريخ استحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اختارت المجموعة تصنيف االستثمارات في الشركات غير المدرجة والتي لم يتم االعتراف بها كشركات تابعة أو شركات زميلة أو
شركات خاضعة للسيطرة المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (هذا التصنيف غير قابل لإللغاء وال رجعة فيه
وليس من خالل الربح أو الخسارة حيث تعتبر المجموعة أن هذا التصنيف هو األكثر تمثيال لنموذج األعمال لهذه الموجودات.
يتم االعتراف األولي بهذه الموجودات بالقيمة العادلة وأي تكاليف معامالت مباشرة مرتبطة باقتنائها أو إصدارها ويتم قياس هذه
الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل
استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف باألرباح والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدا إعادة
تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.
تطبق المجموعة النهج المبسط من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9وذلك لالعتراف بالتدني بقياس خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى عمر الذمم التجارية المدينة بناء على مخاطر االئتمان واألعمار المتجانسة.
تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى خسائر االئتمان التاريخية للمجموعة التي تمت مواجهتها خالل السنوات السابقة وحتى تاريخ نهاية
الفترة الحالية.
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المطلوبات المالية
لم تقم المجموعة بتصنيف أي مطلوبات مالية في المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .المطلوبات المالية هي
كما يلي:

قروض وتسهيالت بنكية
يتم االعتراف األولي بالقروض والتسهيالت البنكية بالقيمة العادلة ناقصا أي تكاليف معامالت مباشرة مرتبطة بها ،يتم قياس هذه
المطلوبات التي تحمل فائدة الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال حيث أن مصروف الفائدة خالل فترة السداد
تكون بمعدل ثابت على رصيد المطلوبات المعترف بها في بيان المركز المالي .يتضمن مصروف الفائدة تكاليف المعامالت األولية
وأي عالوة مستحقة الدفع عند االسترداد إضافة إلى أي فائدة مستحقة الدفع في حين أن المطلوبات المالية كانت مستحقة.

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
يتم االعتراف االولي بذمم الموردين واألرصدة الدائنة األ خرى بالقيمة العادلة وتدرج الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعال.
رأس المال
يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل المجموعة كحقوق ملكية فقط إلى الحد الذي ال ينطبق عليها تعريف الموجود أو المطلوب المالي،
يتم تصنيف األسهم العادية للشركة كأدوات حقوق الملكية.
تكاليف االقتراض
ان الفائدة المترتبة على القروض المستخدمة في تمويل مشاريع توسعة المستشفى يتم رسملتها كجزء من التكلفة ،ويتم احتساب جميع
تكاليف االقتراض األخرى ضمن بيان الربح او الخسارة وللفترة التي يتم فيها إنفاق مثل تلك التكاليف.
منافع الموظفين
يتم قيد مساهمة المجموعة في خطة منافع الموظفين المحددة في بيان الربح أو الخسارة في السنة التي تخصها.
العقارات االستثمارية
تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة كما يتم قيد اي تدني في قيمتها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحد ويتم
اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن البيانات المالية الموحدة.
الممتلكات والمعدات
يتم االعتراف األولي بالممتلكات والمعدات بالتكلفة والتي تشمل باإلضافة الى تكلفة الشراء جميع التكاليف المباشرة المرتبطة بوضع
الموجودات بالحالة التي تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من اجله.
ال يتم استهالك األراضي ،كما ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ حتى تصبح كاملة وجاهزة لالستخدام ،يتم احتساب االستهالك
على جميع البنود االخرى للممتلكات والمعدات وذلك لتخفيض قيمتها الدفترية حسب العمر االنتاجي المقدر كما يلي:
نسبة االستهالك %
2
15
10
20-2

االصل
مباني
أجهزة طبية
أعمال كهربائية وميكانيكية
ممتلكات ومعدات أخرى

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن
استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الربح او الخسارة.
تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من الممتلكات والمعدات ،والتي تمثل الفرق بين المبلغ المتحصل من البيع
والقيمة الدفترية لألصل في بيان الربح او الخسارة.
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المخزون
يشمل المخزون مستودع االدوية والمستلزمات و يتم االعتراف االولي بالتكلفة والحقا بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل.
تشمل التكلفة مجموع تكلفة الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف االخرى المرتبطة بوضع المخزون في حالته وموقعه الحالي.
يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
موجودات غير ملموسة
يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة المتحصل عليها من خارج المجموعة بالتكلفة ،ويتم اطفاءها الحقا على اساس القسط الثابت
على مدى العمر اإلنتاجي لها .تتمثل الموجودات غير الملموسة في المجموعة ببرامج حاسوب حيث ان عمرها اإلنتاجي هو خمس
سنوات.
تظهر الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد ويتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا خسائر التدني المتراكمة
إن وجدت.
المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزامات حالية (قانونية او تعاقدية ناشئة عن احداث سابقة وغالبا ما سيطلب
من المجموعة تسوية هذا االلتزام كما يمكن تقدير قيمتها بشكل موثوق.
يمثل المبلغ المعترف به كمخصص التقدير االمثل للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي كما في تاريخ التقرير المالي اخذا بعين
االعتبار المخاطر وعدم التأكد المحيطين بهذا االلتزام.
عندما يتوقع ان يتم استعاده جزء او كامل المقابل لتسوية المخصص من طرف اخر يتم االعتراف بذمة مدينة ضمن الموجودات ان
كان االستالم مؤكدا ويمكن قياس الذمة بشكل موثوق.
 )5األدوات المالية – إدارة المخاطر
تتعرض المجموعة من خالل نشاطاتها للمخاطر المالية التالية:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السوق
• مخاطر السيولة
كباقي الشركات تتعرض المجموعة للمخاطر نتيجة استخدام األدوات المالية ويبين هذا االيضاح اهداف وسياسات واجراءات المجموعة
إلدارة هذه المخاطر والطرق المستخدمة لقياسها .باإلضافة إلى ذلك تم عرض معلومات كمية عنها خالل هذه البيانات المالية الموحدة.
ال يوجد تغير جوهري في المخاطر التي تتعرض لها المجموعة أو في األهداف والسياسات واالجراءات إلدارة هذه المخاطر أو الطرق
المستخدمة لقياسها ما لم يذكر خالف ذلك.
( )Iاألدوات المالية الرئيسية
إن األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة والتي قد تنشأ عنها مخاطر هي كما يلي:
• ذمم تجارية وارصدة مدينة أخرى.
• نقد وما في حكمه.
• ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى.
• قروض وتسهيالت بنكية.
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
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( )IIفئات األدوات المالية:

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ذمم تجارية وارصدة مدينة أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

9.371.163
2.696.759
12.067.922

9.006.348
2.731.107
11.737.455

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

82.854

82.854

مجموع الموجودات المالية

12.150.776

11.820.309

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
ذمم تجارية وارصدة دائنة اخرى
قروض وتسهيالت بنكية

7.619.877
2.854.357

7.212.959
3.283.918

مجموع المطلوبات المالية

10.474.234

10.496.877

( )IIIاالدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة
ان االدوات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة تتضمن نقد وما في حكمه ،ذمم تجارية وارصدة مدينة اخرى ،ذمم تجارية وأرصدة
دائنة األخرى ،قروض وتسهيالت بنكية وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
نظرا لطبيعة هذه األدوات كأدوات قصيرة اآلجل فإن قيمتها الدفترية تساوي تقريبا قيمتها العادلة.
األهداف العامة والسياسات واإلجراءات
يتم تحديد أهداف وسياسات ادارة مخاطر المجموعة من قبل ادارة المجموعة ،حيث تتحمل ادارة المجموعة المسؤولية الكاملة لتحديد
وتنفيذ هذه االهداف والسياسات.
الهدف العام إلدارة المجموعة هو وضع سياسات إلدارة المخاطر تؤدي إلى تخفيض المخاطر إلى أقصى حد ممكن بدون التأثير على
مرونة المجموعة وفيما يلي تفاصيل أكثر عن تلك السياسات:
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسارة مالية للشركة نتيجة عدم مقدرة العميل أو الطرف االخر على الوفاء بااللتزامات التعاقدية
لألداة المالية ،تتعرض المجموعة لهذا النوع من المخاطر بشكل رئيسي من االيرادات اآلجلة .إن أغلب نشاط المجموعة نقدي باستثناء
ذمم شركات التأمين وذمم الليبيين بشكل رئيسي وال يوجد سياسة محددة للمجموعة لمواجهة هذه المخاطر ويتم مراجعة هذه الذمم
باستمرار ومتابعة تحصيلها والتأكد من كفاية المخصصات المرصودة لها.
تنشأ مخاطر االئتمان ايضا من النقد وما في حكمه والودائع لدى البنوك والموجودات المالية ،فيما يتعلق بالبنوك والموجودات المالية،
تتعامل المجموعة مع بنوك ذات تصنيف ائتماني مناسب.
مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق نتيجة استخدام أدوات مالية تحمل فوائد أو قابلة للمتاجرة أو بعملة اجنبية وتتمثل المخاطر في أن القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية المستقبلية ستتذبذب نتيجة التغير في معدالت الفائدة (مخاطر معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت (مخاطر العمالت
وعوامل سوق أخرى (مخاطر األسعار األخرى .
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مخاطر معدالت الفائدة أو القيمة العادلة
إن االدوات المالية التي تحمل معدالت فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية .ال تتعرض المجموعة
لمثل هذه المخاطر الن االدوات المالية التي لديها تحمل معدالت فائدة ثابتة.

مخاطر العمالت
تنشأ مخاطر العمالت عندما تدخل المجموعة في تعامالت مالية بعمالت غير عملتها الوظيفية ،ال تتعرض المجموعة لهذا النوع من
المخاطر حيث ان معظم التعامالت االجنبية التي تنفذها تتم بالدوالر االمريكي علما ان سعر صرف الدينار ثابت مقابل الدوالر
االمريكي.

مخاطر السوق االخرى
تتعرض المجموعة لمخاطر االسعار االخرى نتيجة استثمارها في الموجودات المالية في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
ان الحد االعلى المعرض لمخاطر تذبذب القيمة العادلة لهذه االستثمارات هو  82.854دينار أردني للعام  2019والعام .2018
مخاطر السيولة
تنشأ مخاطر السيولة نتيجة ادارة رأس مال المجموعة العامل ،حيث تتمثل المخاطر في أن تواجه المجموعة صعوبات في الوفاء
بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
تحرص سياسة المجموعة على أن توفر دائما السيولة المناسبة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها .ويبين الجدول التالي االستحقاقات
التعاقدية (تمثل تدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة للمطلوبات المالية:

أقل من  3شهور
دينار اردني

من  1الى  2سنة
دينار اردني

من  3شهور الى  12شهر
دينار اردني

اكثر من  5سنوات
دينار اردني

من  2الى  5سنوات
دينار اردني

في  31كانون االول 2019
قروض وتسهيالت بنكية
ذمم تجارية وارصدة دائنة اخرى

-

-

748.259

-

748.259

-

2.157.621

2.854.357
3.482.243

1.844.196

2.157.621

6.336.600

1.844.196

في  31كانون االول 2018
قروض وتسهيالت بنكية
ذمم تجارية وارصدة دائنة اخرى

-

-

-

300.000

1.405.476

300.000

1.405.476

93.588
2.817.909

3.375.161
3.203.460

100.000

2.911.497

6.578.621

100.000

إدارة رأس المال
تراقب االدارة رأس المال المعدل والذي يشمل جميع بنود حقوق الملكية (رأس المال المكتتب به واالحتياطي االجباري والتغير المتراكم
في القيمة العادلة والخسائر المتراكمة .
تهدف االدارة بإدارة رأس المال لما يلي:
• حماية قدرة المجموعة على االستمرارية وتحقيق عوائد ومنافع للمتعاملين مع المجموعة.
• تحقيق عائد مناسب من خالل تسعير الخدمات بشكل يتناسب مع مستويات المخاطر.
تراقب االدارة هيكل رأس المال وتجري التعديالت الالزمة على مكوناته في ظل متغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة المخاطر
المرتبطة بموجودات المجموعة .وللحفاظ على هيكل رأس مال متوازن قد تعدل المجموعة المبالغ المدفوعة كتوزيعات ارباح على
المساهمين وتخفيض أو زيادة رأس المال او استبعاد بعض الموجودات لتخفيض الدين.
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ان نسب الدين الى رأس المال المعدل بتاريخ  31كانون األول هي كما يلي:

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

قروض وتسهيالت بنكية
يطرح :نقد ومافي حكمه

2.854.357
()2.696.759

3.283.918
()2.731.107

صافي الدين

157.598

552.811

صافي حقوق الملكية

25.754.143

25.647.925

%0.6

نسبة الدين الى حقوق الملكية

%2.2
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية

مباني
دينار اردني

-

أجهزة طبية
دينار اردني

1.825.966
1.825.966

أعمال كهربائية
وميكانيكية
دينار اردني

167.182

ممتلكات
ومعدات أخرى
دينار اردني

8.931.581
83.312
9.014.893

مشاريع تحت التنفيذ
دينار اردني

559.070

المجموع
دينار اردني
9.834.245
376.999
()48.496
10.162.748

ارا ضي
دينار اردني

يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

 )6ممتلكات ومعدات

التكلفة

في  1كانون الثاني 2018
اضافات
استبعادات

-

في  31كانون االول 2018
اضافات
تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ
استبعادات

في  31كانون األول 2019

االستهالك المتراكم
في  1كانون الثاني 2018
استهالك السنة
استبعادات
في  31كانون االول 2018
استهالك السنة
استبعادات

في  31كانون االول 2019

صافي القيمة الدفترية
في  1كانون الثاني 2018
في  31كانون االول 2018
في  31كانون االول 2019

2.929.973
2.929.973

1.825.966
-

1.825.966
1.825.966
1.825.966

379.573

3.755.246
()585
12.936.736
2.137.448
175.063
2.312.511
234.017
()585
2.545.943

6.794.133
6.702.382
10.390.793

5.473.982
400.130
()36.400
5.837.712

487.498
11.209.316
7.324.633
687.539
()47.628
7.964.544
691.764
8.656.308

2.509.612
2.198.204
2.553.008

1.074

2.094.872
5.024.845
2.013.573
158.659
2.172.232
307.339
2.479.571

916.400
757.741
2.545.274

5.577.118
893.401
6.470.519
133.977
()16.320
6.334.942
4.475.317
314.447
()36.400
4.753.364
361.554
()16.320
5.098.598

998.665
1.084.348
1.236.344

1.106.899
()6.471.593
-

-

5.577.118
6.470.519
-

34.572.865
1.753.842
()84.896
36.241.811
()16.905
37.331.805
15.950.971
1.335.708
()84.028
17.202.651
1.594.674
()16.905
18.780.420

18.621.894
19.039.160
18.551.385

يوجد رهن من الدرجة االولى على ارض المجموعة رقم  1493حوض الطهطور الشمالي رقم  7من اراضي عمان بقيمة  1.825.966دينار أردني مقابل التسهيالت البنكية الممنوحة للشركة من قبل
البنك اإلسالمي االردني إيضاح (. 17
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يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )7موجودات غير ملموسة

برامج حاسوب
دينار أردني
ال تكلفة
في  1كانون الثاني 2018
اضافات
في  31كانون األول 2018
اضافات

608.722
55.462

في  31كانون األول 2019

664.184

585.469
23.253

االطفاء المتراكم
في  1كانون الثاني 2018
اطفاء السنة
في  31كانون األول 2018
اطفاء السنة

532.877
29.523

في  31كانون األول 2019

562.400

508.684
24.193

صافي ال قيمة الدفترية

76.785
75.845
101.784

في  1كانون الثاني 2018
في  31كانون األول 2018
في  31كانون األول 2019
 )8عقارات استثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية في اراضي.

بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  4.398.730دينار أردني ،حيث تم تقييم هذه االراضي من قبل خبير عقاري معتمد بتاريخ
 9كانون األول .2019
 )9استثمار في شركة زميلة
يمثل االستثمار في شركة زميلة ،استثمار المجموعة في شركة البالد لألوراق المالية حيث يتم االعتراف باالستثمار في الشركة الزميلة
حسب طريقة حقوق الملكية وفيما يلي تفاصيل هذا االستثمار:

الشكل القانوني
شركة مساهمة عامة محدودة

بلد التأسيس
األردن

نسبة التملك
%22.31

غايات الشركة
وساطة مالية

الرصيد كما في  31كانون األول
2018
2019
دينار اردني
دينار اردني
1.899.217

1.934.119
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فيما يلي الحركة التي تمت على االستثمار خالل السنة:

2018
دينار اردني

2019
دينار اردني
1.934.119
38.002
-

الرصيد في  1كانون الثاني
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة
تعديالت سنوات سابقة
التغير في القيمة العادلة

()72.904

الرصيد في  31كانون األول

1.899.217

1.876.410
()18.251
52.139
23.821
1.934.119

كما في  31كانون األول  2019بلغت القيمة السوقية الستثمار المجموعة في الشركة الزميلة مبلغ  1.762.503دينار أردني.
فيما يلي اهم المعلومات المالية للشركة الزميلة:

2019
دينار أردني
كما في  31كانون األول
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
حقوق الملكية

3.950.516
6.107.051
1.450.005
8.512.850

للسنة المنتهية في  31كانون األول
االيرادات
ربح (خسارة) السنة
(خسارة) دخل الشامل االخر
مجموع (ال خسارة) الدخل الشامل

952.666
170.334
()326.776
()156.442

2018
دينار أردني
4.201.558
6.500.360
2.032.626
8.669.292
527.273
()81.808
106.773
24.965

 )10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يمثل هذا البند استثمار المجموعة في شركة سرايا العقبة للتطوير العقاري ،حيث تم اثباتها بالتكلفة عند االقتناء.
الشكل القانوني

شركة مساهمة خاصة محدودة
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بلد التأسيس

األردن

نسبة الملكية

%0.061

غايات الشركة
االستثمار في العقار
وامتالك فنادق ومشاريع
سياحية

الرصيد كما في  31كانون األول
2018
2019
دينار اردني
دينار اردني

82.854

82.854

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )11مخزون

2019
دينار أردني
أدوية
مستلزمات طبية أخرى
قطع غيار
مستلزمات العمليات

2018
دينار أردني

273.105
267.865
169.803
81.715

258.475
185.138
132.757
105.160

792.488

681.530

 )12ذمم تجارية وارصدة مدينة اخرى

2019
دينار اردني
ذمم تجارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صافي الذمم التجارية
إيرادات مستحقة القبض
ذمم موظفين
تأمينات
مجموع الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة
عدا النقد وما في حكمه
مصاريف مدفوعة مقدما ً
أمانات ضريبة دخل

2018
دينار اردني

24.453.405
()16.110.438

23.422.417
()15.594.492

8.342.967

7.827.925

606.239
155.633
266.324

718.187
191.313
268.923

9.371.163

9.006.348

121.087

142.296
6.329

9.492.250

9.154.973

-

ان القيمة الدفترية للذمم التجارية واالرصدة المدينة االخرى تساوي تقريبا قيمتها العادلة.
ال تمتلك الشركة اي ضمانات مقابل هذه الذمم.
تظهر الذمم التجارية بالصافي بعد طرح امانات االطباء والبالغة  16.412.326دينار أردني وهي حسابات متقابلة ال تظهر بالبيانات
المالية وتمثل اتعاب االطباء وهي ال تشكل التزاما على المجموعة ومقرونة بتحصيل تلك الذمم.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
فيما يلي اعمار الذمم التجارية:

2019
دينار اردني
أقل من  30يوم
من  31الى 60
من  61الى 90
من  91الى 120
من  121الى 360
أكثر من  360يوم

2018
دينار اردني

504.398
434.047
462.720
402.135
4.442.322
18.207.783

784.561
1.110.238
925.263
648.716
640.074
19.313.565

24.453.405

23.422.417

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

2019
دينار اردني
 1كانون الثاني
الزيادة خالل السنة
 31كانون األول

15.594.492
515.946
16.110.438

2018
دينار اردني
15.594.492
15.594.492

 )13نقد وما في حكمه
لغرض إعداد التدفقات النقدية يمثل النقد وما في حكمه ما يلي:

2019
دينار اردني
نقد لدى البنوك  -حسابات ودائع
نقد لدى البنوك  -حسابات جارية
نقد في الصندوق

2018
دينار اردني

2.602.409
79.635
14.715

2.603.049
78.994
49.064

2.696.759

2.731.107

 )14نقد مقيد لدى البنك
وفقا لكتاب تأييد البنك االستثماري ،تم الحجز على مبلغ  192.714دينار أردني كما في  31كانون األول  2019مقابل قضية مقامة
على المجموعة .وترى إدارة الشركة ان هذا المبلغ سوف يتم االفراج عنه بعد انتهاء درجات التقاضي امام المحاكم.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )15حقوق الملكية
رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح به ( 30مليون دينار أردني مقسم إلى ( 30مليون سهم بقيمة إسمية دينار أردني واحد لكل سهم.
احتياطي اجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل ضريبة الدخل والرسوم بنسبة  %10خالل السنوات وهو
غير قابل للتوزيع ،كما أن للهيئة العامة وبعد استنفاذ االحتياطيات األخرى أن تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ
المتجمعة في حساب االحتياطي اإلجباري على ان يعاد بناؤه .تستطيع الشركة التوقف عن تحويل مبالغ االحتياطي االجباري عندما
يبلغ رصيده  %25من رأس المال المصرح به .إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية
إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به.
التغير المتراكم في القيمة العادلة
تمثل االرباح او الخسائر الناتجة عن تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
خسائر متراكمة
فقط يتضمن هذا البند االرباح والخسائر وتوزيعات األرباح.
 )16ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

2019
دينار اردني

2018
دينار اردني

ذمم تجارية
شيكات اجلة
مصاريف مستحقة
مجموع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

4.097.760
3.121.134
400.983
7.619.877

3.590.104
2.292.562
1.330.293
7.212.959

مخصص مطالبات شركة الكهرباء
أمانات ضريبة الدخل
أمانات ضمان إجتماعي
إيرادات مقبوضة مقدما
أخرى

220.923
73.010
76.950
69.095
172.464

92.041
72.365
144.505
304.975

8.232.319

7.826.845

 )17قروض وتسهيالت بنكية

2019
دينار أردني
2.854.357
-

تسهيالت بنكية ()2-17
أوراق دفع ()1-17

2.854.357

2018
دينار أردني
3.188.508
95.410
3.283.918
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )1-17أوراق دفع
حصلت المجموعة على تسهيالت عن طريق أوراق دفع من البنك االسالمي بسقف بلغ  3ماليين دينار أردني وذلك للمساهمة
في تمويل مشاريع توسعة المستشفى وشراء جهاز قسطرة.
 )2-17تسهيالت بنكية

نسبة الفائدة
%

اسم البنك

سقف الجاري المدين

لبنان والمهجر
األهلي األردني

2.350.000
500.000

7.25
10.875

األردني الكويتي

250.000

11.25

2018
دينار أردني

2019
دينار أردني
2.349.806
504.551
-

173.437

2.854.357

3.188.508

2.511.182
503.889

• ان التسهيالت البنكية هي تسهيالت سنوية قابلة للتجديد.
• ان اوراق الدفع مضمونة مقابل ارض كما هو وارد في ايضاح رقم (. 6
• ان التسهيالت البنكية الممنوحة من قبل بنك لبنان والمهجر مضمونة مقابل وديعة بقيمة  2.350.000دينار أردني.
ان القيمة الدفترية للقروض والتسهيالت البنكية تساوي تقريبا قيمتها العادلة.
 )18مخصص ضريبة الدخل
فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

2019
دينار أردني
الرصيد في بداية السنة
المدفوع خالل السنة
ضريبة دخل السنة

2018
دينار أردني

31.509
()9.527

()1.557

37.259

33.066

59.241

31.509

فيما يلي تسوية ضريبة دخل السنة مع الربح المحاسبي:

2018
دينار أردني

2019
دينار أردني
الربح المحاسبي يوزع الى

64

الربح المحاسبي
يطرح :إيرادات غير خاضعة للضريبة

216.381
()38.002

199.220
()33.888

الدخل الخاضع للضريبة

178.379

165.332

نسبة الضريبة حسب قانون الضريبة األردني
نسبة المساهمة الوطنية حسب قانون الضريبة األردني

%20
%1

%20
-

ضريبة دخل السنة

37.259

33.066
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2019

شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
ضريبة الدخل
تم تسوية ضريبة الدخل للمجموعة حتى عام  2015ولم يصدر القرار حتى تاريخه ،قامت المجموعة بتقديم كشوفات التقدير الذاتي
عن األعوام 2016و 2017و 2018ضمن المدة القانونية وما زالت رهن التدقيق لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ضريبة المبيعات
تم تسوية ضريبة المبيعات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى عام  2012وتم قبول ضريبة المبيعات للسنوات 2013و2014
و 2015النتهاء المدة القانونية للتدقيق.
 )19اإليرادات
2019
دينار اردني

2018
دينار اردني

مستلزمات واجراءات طبية
ادوية
مختبرات وأشعة
اقسام أخرى
اقامة
تخدير
غرف عمليات
مجموع اإليرادا ت
خصم على المطالبات

4.633.717
2.925.511
3.421.880
1.357.583
1.272.423
611.251
211.825
14.434.190

3.619.761
2.524.473
2.938.036
2.129.407
1.090.603
481.465
220.007
13.003.752

()1.144.767

()778.712

صافي اإليرادا ت

13.289.423

12.225.040

 )20تكلفة االيرادات
2019
دينار أردني
رواتب واجور وملحقاتها
ادوية
مستلزمات طبية
استهالكات واطفاءات
ضمان اجتماعي
مكافآت وحوافز الموظفين
صيانة
مطبخ
مستلزمات غير طبية
رسوم وحدات الدم
فحوصات خارجية
قرطاسية ومطبوعات
ضيافة ونظافة
أخرى

- 22 -

2018
دينار أردني

2.850.460
1.842.964
1.609.893
808.403
361.937
201.935
272.460
172.159
79.700
53.984
52.242
23.118
13.216
104.933

2.737.374
1.583.879
1.357.988
801.858
361.529
183.318
252.649
194.622
63.433
46.360
47.534
27.218
12.784
169.133

8.447.404

7.839.679
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )21مصاريف إدارية

2019
دينار أردني
رواتب واجور وملحقاتها
منافع عامة
استهالكات واطفاءات
ضمان اجتماعي
محروقات
صيانة
دورات تدريبية
مستهلكات غير طبية
اتصاالت
رسوم ورخص
اشتراكات
ضيافة ونظافة
اتعاب مهنية
دعاية وإعالن
تأمين وترخيص
عمولة فيزا
سفر وتنقالت
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
قرطاسية ومطبوعات
مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة
اخرى

2018
دينار أردني

2.008.827
1.013.914
815.794
211.072
198.681
132.878
120.689
105.012
80.115
78.800
54.109
52.808
48.735
46.200
41.062
37.574
28.371
27.000
18.793
17.500
105.867

2.044.553
1.026.362
558.043
227.208
146.703
126.706
43.247
73.410
69.494
60.590
99.645
112.698
47.629
47.002
34.319
34.873
28.857
24.000
23.935
16.615
71.461

5.243.801

4.917.350

 )22رواتب ومنافع الموظفين

2019
دينار أردني
رواتب وملحقاتها
ضمان اجتماعي
مكافآت وحوافز الموظفين

عدد الموظفين
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2018
دينار أردني

4.859.287
573.009
201.935

4.781.927
588.737
183.318

5.634.231

5.553.982
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )23إيرادات أخرى

2019
دينار أردني
ايجارات العيادات الخارجية
ايجار وحدة االخصاب
ايراد الكافتيريا
ايراد التعليم المستمر
أخرى

2018
دينار أردني

293.360
200.000
64.341
40.712
97.148

270.591
200.000
100.322
19.902
160.120

695.561

750.935

 )24الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة  -دينار /سهم

2018
دينار أردني

2019
دينار أردني
179.122
30.000.000

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد االسهم

166.154
30.000.000

0.006

0.006

 )25أطراف ذات عالقة

طبيعة
الطرف ذو العالقة

مطلوب من طرف ذو عالقة

ذمة اإلدارة

2019
دينار أردني
-

حجم التعامالت

2018
دينار أردني

125.000

2019
دينار أردني
111.000

الرصيد كما في
 31كانون االول

2018
دينار أردني

123.000

ان موظفي االدارة العليا هم أولئك االشخاص الذين لديهم الصالحية والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة،
وفيما يلي رواتب ومنافع االدارة العليا بما فيهم ما يخص اعضاء مجلس اإلدارة:
2018
2019
دينار أردني
دينار أردني

رواتب وملحقاتها
مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
ضمان اجتماعي

235.259
17.500
27.000
21.148

188.760
16.615
24.000
20.187

300.907

249.562
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شركة البالد للخدمات الطبية
(مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
يتبع ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشكل جزءا منها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 )26التحليل القطاعي
تتمثل أنشددطة المجموعة الرئيسددية بتقديم الخدمات الطبية داخل المملكة األردنية الهاشددمية .ويظهر إيضدداح ( 19طبيعة الخدمات
الطبية المقدمة.
 )27التزامات محتملة
قضايا
كمدا هو وارد في كتداب محدامي المجموعدة ،يوجدد قضدددددايدا مقدامدة على المجموعدة بمبلغ  902.443ديندار أردني كمدا في  31كدانون
األول .2019
كفاالت بنكية
كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد كان لدى المجموعة التزامات محتملة مقابل كفاالت بنكية بمبلغ  102.700دينار أردني.
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