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المحتويات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

• تقرير مجلس اإلدارة ومتطلبات قانون الشركات وبيانات اإلفصاح وتقرير الحوكمة.
• القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢٠

تقرير المحاسب القانوني  •
قائمة المركز المالي الموحدة  •

قائمة الدخل الموحدة  •
قائمة الدخل الشامل الموحدة  •

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  •
قائمة التدفقات النقدية الموحدة  •

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  •
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كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس االدارة الكرام الترحيب بكم في اجتماع الهيئة العامة السنوي 
للشركة األردنية لالدارة واالستشارات م.ع. م  ويسرني أن أقدم إليكم تقريرنا السنوي الخامس عشر عن العام ٢٠٢٠ والذي 

يتضمن أعمال وانجازات شركتكم خالل العام ٢٠٢٠.

يسرني االشارة إلى أن شركتكم مستمرة في تقدمها ونجاحها ضمن أنشطتها في أعمال تقديم التسهيالت التجارية 
وادارة التأمينات الطبية وقد حققت أرباحا صافية لعام ٢٠٢٠ من العمليات بلغت 453.993 دينار.

أود االشارة إلى ما تعرض له الوطن والعالم من أزمة وباء كورونا األمر الذي أثر على الوضع االقتصادي العام والذي 
سيلقي بظالله على نتائج أعمالنا لفترة غير معلومة.

يجدد مجلس االدارة حرصة على مكانة الشركة واستمراريتها وحقوق مساهميها وقد أخذ قرار التوصية إلى هيئتكم 
العامة الموقرة بالموافقة على توزيع ما نسبته 7.5% من رأس المال أرباح نقدية على السادة المساهمين عن العام ٢٠٢٠.

إن دعمكم وتعاونكم وجهود وعطاء أعضاء مجلس االدارة وادارة الشركة تحفزنا للمزيد من العطاء والتقدم لشركتكم.

نجدد لكم حرصنا الدائم على تقدم الشركة ودعم أعمالها وتجديد فعاليتها بما يعزز استمراريتها وتخطيها أي عوائق 
وتحقيق أفضل النتائج.

نقدم تقديرنا العالي لثقتكم بنا وتعاونكم وكذلك لجهود وعطاء ادارة الشركة وكوادرها وكافة موظفيها على أدائهم المميز 
وحسن ادارتهم ومتابعتهم ألعمال الشركة في ظل األزمة.

وختاما ندعو الله أن يحمي هذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه الواعي من شر هذا الوباء وأن يوفقنا في خدمة 
بلدنا في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس مجلس اإلدارة
د. وليد وائل زعرب
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أعضاء مجلس اإلدارة

د. وليد وائل زعربالرئيس

شركة المشرق للتأمين م.ع.م ويمثلهانائب الرئيس
السيد / أيوب وائل زعرب

األعضاء

العضو المنتدب

الشركة األردنية الفرنسية للتأمين ويمثلها
السيد / محمد عيسى العماوي

السيد / غازي عيد راشد اللوزي

السيد / وسيم وائل زعرب

السيد / غيث نايف ابراهيم جميعان

الدكتوره / رنده سليمان قموه

السيد / زكي حسين خضر الجابرالمدير العام

السادة / إرنست ويونغ - األردنمدققو الحسابات

السادة / شركة األخوة لتدقيق الحساباتمدقق داخلي
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بموجب تعليمات إفصاح الشركات والمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة األوراق المالية
1-أ- أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي بتقديم التسهيالت التجارية من خالل عمليات شراء وبيع وتجارة المواد والسلع 
من آالت ومعدات وأجهزة والمركبات والسيارات بكافة أنواعها وبيعها نقدا وبالتقسيط وبطريقة التأجير التمويلي، 

باإلضافة إلى غاياتها المتمثلة بما يلي:
تقديم الخدمات االستشارية االدارية والمحاسبية.  -1

القيام بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية والمالية والتحليلية.  -٢
تولي إدارة الشركات والمؤسسات أو أي نشاط جزئي فيها.  -3

إصدار الدوريات واألبحاث والدراسات التي تتعلق بالمجاالت االقتصادية التي تخدم أغراض الشركة.  -4
أن تعقد أية اتفاقات أو عقود مع أية جهة حكومية أو سلطة أو نقابة أو شخص اعتباري أو طبيعي في سبيل تحقيق   -5

غاياتها.
أن تستثمر وتتصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة التي ال تحتاج إليها في الحالة وبالكيفية التي تقررها من حين   -6

آلخر بما في ذلك استثمار أموالها في االسهم والسندات واألوراق المالية.
االفتراض من البنوك والمؤسسات المالية واستدانة األموال الالزمة لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها بالشكل الذي   -7
تراه مناسبا من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة 

ضمانا لديونها أو التزاماتها.
ممارسة كافة األعمال التي ترى الشركة أنها الزمة لتحقيق غاياتها وذلك بما يتفق وأحكام القانون.  -8

استثمار أموالها ومصادر تمويلها في كافة أوجه االستثمار المتاحة بموجب القوانين سارية المفعول في المشاريع   -9
الصناعية والتجارية والعقارية والسياحية ومشاريع الخدمات المختلفة.

شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع من آالت ومعدات وأجهزة والمركبات بكافة أنواعها وبيعها نقدا   -1٠
و/أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي.

11-تأسيس و/أو المساهمة و/أو المشاركة و/أو إدارة و/أو تملك أية شركة أو مشروع أو تجمع أو مؤسسة مهما كانت 
نوعها أو غاياتها منفردة أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي ولها أن تتعاون و/أو ترتبط و/أو تتحد معها 

بأي شكل من األشكال.
بصورة عامة أن تشتري وتستبدل وتؤجر مباشرة و/أو بطريقة التأجير التمويلي وتبيع وترهن وتفك الرهن وترتهن أموال   -1٢
الغير المنقولة والغير منقولة تأمينا لديونها لدى الغير أو تقتني بأي صور أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو 
أية حقوق أو امتيازات أو إيرادات أو حقوق لتسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تعديل أية خسارة أو التزامات ينتظر 

وقوعها.
الدخول بالمزادات العلنية المتعلقة باألموال المنقولة والغير منقولة وتسجيل هذه األموال باسم الشركة.  -13

يتمثل نشاط الشركة التابعة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية الرئيسي في إدارة التأمينات الطبية باإلضافة 
إلى غاياتها المتمثلة بما يلي:

عقد االتفاقيات مع مقدمي الخدمات الطبية بالنيابة عن شركة التأمين أو الصناديق ذاتية التمويل.  -1
تقديم الخدمات االستشارية ضمن نطاق أعمالها.  -٢

تسوية المطالبات الطبية.  -3

تقرير مجلس اإلدارة ومتطلبات قانون الشركات وبيانات اإلفصاح
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اقتراح برامج التأمين الطبي وتصميمها وتقديمها وتطويرها شريطة عدم تسويق هذه البرامج مباشرة إال من خالل شركة   -4
التأمين أو الصناديق ذاتية التمويل.

إعداد أنظمة محوسبة إلدارة التأمين الطبي وضبط النفقات الطبية وتنفيذها وتسويقها وتطويرها بما في ذلك أنظمة   -5
المحاسبة والتسويات.

إدارة برامج التأمين الطبي المعتمدة من شركات التأمين وتنفيذها.  -6
رفع المطالبات بالنيابة عن شركة التأمين أو الصناديق ذاتية التمويل.  -7

تراه  الذي  لتحقيق غاياتها وبرامجها ومشاريعها وبالشكل  الالزمة  المالية األمــوال  البنوك والمؤسسات  االقتراض من   -8
مناسبا من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجها وأن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا 

لديونها أو التزاماتها وتحديد نسبة االقتراض بواقع 1٠٠% من رأسمال الشركة.
1-ب- أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها

يقع مقر الشركة الرئيسي في عمان - الشميساني شارع الشريف عبد الحميد شرف، مجمع العدنان عمارة رقم 65   •
الطابق األول هاتف 5683565 ، فاكس 5683633 ، ص.ب 93٠171 عمان 11193 األردن.

تقوم الشركة بمزاولة نشاط التسهيالت التجارية من بداية العام ٢٠٠8.  •
ال يوجد للشركة أية فروع داخل المملكة أو خارجها.  •

يقع مقرالشركة التابعة وهي الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية في الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف -   •
بناية الشركة األردنية الفرنسية للتأمين جوفيكو ٢ - هاتف 463٢965 - فاكس 463٢894 - ص.ب 9٢٢178 

عمان 1119٢ األردن، وعدد موظفي الشركة 66 موظف.
ال يوجد فروع للشركة التابعة داخل المملكة أو خارجها.  •

1-ج- عدد الموظفين
• يبلغ عدد موظفي الشركة األم 8 موظفين في عام ٢٠٢٠.

1-د- حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة والشركة التابعة
يبلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة مبلغ 1٢٢٫٠69 دينار والذي يمثل إجمالي االستثمار في الموجودات الثابتة.  •

2- وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها
.Med Service 1- الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية

الشركة مسجلة في سجل الشركات كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم )6748(.  •
يتمثل نشاط الشركة بإدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية حسب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )33( لسنة 1999.  •

الشركة مرخصة في هيئة التأمين تحت رقم )9/41/6(.  •
يبلغ رأس مال الشركة التابعة 1.٢5٠.٠٠٠ دينار /سهم.  •

تملك الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية بنسبة %1٠٠.  •
تقع الشركة التابعة في العاصمة عمان- الشميساني - شارع الشريف عبد الحميد شرف - مبنى الشركة األردنية   •

الفرنسية للتأمين جوفيكو ٢ - هاتف: 463٢965 - ص.ب 9٢٢178 عمان 1119٢ األردن.
يبلغ عدد الموظفين للشركة التابعة 66 موظف.  •

ال يوجد للشركة أية فروع داخل المملكة أو خارجها.  •
ال يوجد مشاريع مملوكة من قبل الشركة التابعة.  •
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم  -3
3-أ- نبذة تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة األردنية لإلدارة واالستشارات م.ع.م

تاريخ االسم
الميالد

الشهادات العلمية
الدرجة سنة التخرج

عضوية مجالس إدارة أخرىالخبرات العملية

د. وليد وائل أيوب زعرب
)رئيس مجلس اإلدارة(

إدارة 1967 بـــــــكـــــــالـــــــوريـــــــوس   •
ــن  ــيــ ــأمــ ــ ــت ــ الــــمــــخــــاطــــر وال

والتمويل 1989
بــــــكــــــالــــــوريــــــوس قـــــانـــــون   •
الــتــجــارة وعــلــم الــجــرائــم 

199٠
إدارة  فــــــي  مـــاجـــســـتـــيـــر   •

األعمال 1996
دكتوراه في علوم التأمين   •

٢٠٠1

عمل في حقل التأمين منذ 199٠  •
1994-1998 مدير عام مساعد   •
في الشركة األردنية الفرنسية للتأمين

الفرنسية  األردنية  الشركة  عام  مدير   •
للتأمين من 1998إلى اآلن.

ــة الــفــرنــســيــة  ــ ــ ــي ــ ــ الـــشـــركـــة األردن  •
إدارة  مجلس  عضو  للتأمين/ 

/المدير العام.
لالستثمارات  األردنية  الشركة   •
مجلس  الــمــتــخــصــصــة/عــضــو 

إدارة
ــتــــخــــصــــصــــة لـــالســـتـــثـــمـــار  الــــمــ  •
الـــعـــقـــاري - عضو  والــتــطــويــر 

مجلس إدارة
االتــــحــــاد األردنــــــــي لــشــركــات   •
ــيــــن - عــــضــــو مــجــلــس  ــتــــأمــ ــ ال

إدارة.
السيد

أيوب وائل أيوب زعرب
)نائب رئيس مجلس 

اإلدارة(

بكالوريوس إدارة أعمال 1976  •
1996

مــديــر عــام شــركــة صــحــارى األردنــيــة   •
ــات لـــغـــايـــة عـــام  ــدمــ ــخــ ــ لـــلـــتـــجـــارة وال

٢٠٠٠
مـــديـــر تـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة األردنــــيــــة   •

الفرنسية للتأمين.

ــة الــفــرنــســيــة  ــ ــ ــي ــ ــ الـــشـــركـــة األردن  •
للتأمين

عضو مجلس إدارة  
المدير التنفيذي  

السيد
غازي عيد راشد اللوزي 

)عضو(

ــــوس حــــقــــوق 1966 ــ ــوري ــ ــ ــال ــ ــكــ ــ ــ ب  •
1988

محامي من عام 199٠ اليوجد•   •

السيد
وسيم وائل أيوب زعرب 

)العضو المنتدب(

بــكــالــوريــوس مــن جامعة 1969  •
فلوريدا 199٠

أعــمــال  إدارة  ماجستير   •
من نيويورك للتكنولوجيا 

٢٠٠3
ــون مــن  ــ ــانـ ــ مـــاجـــســـتـــيـــر قـ  •
الــشــرق األوســط  جامعة 

٢٠17

رئــــيــــس وشـــــريـــــك مــــؤســــس لـــشـــركـــة   •
صحارى للتجارة 1999-1991

ــة لــلــتــأمــيــن  مـــديـــر عــــام شـــركـــة الــــواحــ  •
٢٠٠7-1999

رئــيــس االتـــحـــاد األردنــــــي لــشــركــات   •
التأمين ٢٠٠7-٢٠٠8

مــديــر عــام شــركــة داركـــم لالستثمار   •
٢٠13-٢٠٠9

ــة الــفــرنــســيــة  ــ ــ ــي ــ ــ الـــشـــركـــة األردن  •
للتأمين / عضو مجلس إدارة

السيدة
رنده سليمان يوسف قموه 

)عضو(

ــيـــدلـــة 1963 بـــــكـــــالـــــوريـــــوس صـ  •
1985

صيدالنية 1985-٢٠٠٠  •
مديرة البروتوكوالت الطبية ومقدمي   •
ــي نــاتــهــيــلــث  ــ ــيـــة فـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ

٢٠٠4-٢٠٠٠
مدير عام الشركة المتخصصة إلدارة   •

التأمينات الطبية ٢٠٠4

اليوجد  •
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تاريخ االسم
الميالد

الشهادات العلمية
الدرجة سنة التخرج

عضوية مجالس إدارة أخرىالخبرات العملية

السيد
غيث نايف ابراهيم 

جميعان
)عضو(

بكالوريوس في الهندسة 1965
الكهربائية 1988 جامعة 

جورج واشنطن

ــنــــدس  مــــهــ  ٢٠٠1  –  1988  •
اتــــــصــــــاالت /الـــــــقـــــــوات الــمــســلــحــة 

األردنية
عـــام  ــر  ــ ــدي مــ لـــتـــاريـــخـــه   -  ٢٠٠٢  •
وأنظمة  لالتصاالت  الحلول  شركة 

الحماية

اليوجد  •

السيد
محمد عيسى محمود 

العماوي
)عضو(

ليسانس قانون 1958198٠ محامي من عام 1981•   •
ــيــــة  ــ ــون ــانــ ــقــ ــ خـــــبـــــرة فــــــي الـــــــشـــــــؤون ال  •
الــصــنــاعــة  لـــدى وزارة  واالقــتــصــاديــة 

والتجارة ومراقبة الشركات
خبير ومحكم في شؤون الشركات  •

شــركــة  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو   •
داركم لالستثمار

3-ب- أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
تاريخ االسم

الميالد
الوظيفة

تاريخ التعيين
المؤهل العلمي
سنة التخرج

الخبرات العملية

السيد
زكي حسين خضر الجابر

المدير العام1955  •
من 1/1/٢٠٢٠

وإداري  ــي  ــ ــالـ ــ مـ ــر  ــ ــديـ ــ مـ  •
٢٠٠7/1٠/9

أمين سر مجلس االدارة   •
٢٠15/4/٢8

ــــوريــــوس مــحــاســبــة  ــال بــــكــ  •
1978

ــة الـــتـــســـهـــيـــالت الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــــركـ شـ  •
الكويت 1991-1979

شركة التسهيالت التجارية األردن   •
٢٠٠5-1997

شــــــــــركــــــــــة بــــــــــــنــــــــــــدار لــــــلــــــتــــــجــــــارة   •
واالستثمار٢٠٠5-٢٠٠7

الــــــشــــــركــــــة األردنـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــــــإلدارة   •
واالستشارات ٢٠٠7

السيد
عبد العزيز ابراهيم عوض األخرس

مـــــــــــــديـــــــــــــر خــــــــــدمــــــــــات 1956  •
ــعــــمــــالء  ــ ــات ال ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ وحــ

٢٠٠7/1٠/1

الثانوية العامة 1975 ــة الـــتـــســـهـــيـــالت الـــتـــجـــاريـــة •  ــ ــــركـ شـ  •
الكويت 1978-199٠

شركة التسهيالت التجارية األردن   •
٢٠٠٠-1994

واالستثمار  للتجارة  بــنــدار  شــركــة   •
٢٠٠7-٢٠٠٠

الــــــشــــــركــــــة األردنـــــــــــيـــــــــــة لـــــــــــــإلدارة   •
واالستشارات ٢٠٠7
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3-ج- نبذة تعريفية ألعضاء هيئة المديرين للشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية
تاريخ االسم

الميالد
الشهادات العلمية
الدرجة سنة التخرج

عضوية مجالس إدارة أخرىالخبرات العملية

السيد
وسيم وائل أيوب زعرب
)رئيس هيئة المديرين(

-بــكــالــوريــوس مــن جامعة 1969  •
فلوريدا 199٠

أعــمــال  إدارة  مــاجــســتــيــر   •
للتكنولوجيا  نــيــويــورك  مــن 

٢٠٠3
ــيــــر قــــــانــــــون مــن  ــ ــت مــــاجــــســ  •
جــامــعــة الـــشـــرق األوســــط 

٢٠17

رئــيــس وشـــريـــك مــؤســس لشركة   •
صحارى للتجارة
1999-1991

للتأمين  الواحة  عــام شركة  مدير   •
٢٠٠7-1999

رئيس االتحاد األردني لشركات   •
التأمين ٢٠٠7-٢٠٠8

مــديــر شــركــة داركـــــم لــالســتــثــمــار   •
٢٠13-٢٠٠9

ادارة  مــــــجــــــلــــــس  عـــــــضـــــــو   •
ــة األردنــــــيــــــة لــــــــإلدارة  ــــشــــركــ ال

واالستشارات
الشركة  ادارة  مجلس  عضو   •

األردنية الفرنسية للتأمين

السيد
زكي حسين خضر الجابر 

)عضو(
)نائب رئيس هيئة المديرين(

ــوس مـــحـــاســـبـــة 1955 ــ ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بـ  •
1978

 ٢٠٢٠/1/1 من  العام  المدير   •
ــي الـــشـــركـــة األردنـــــيـــــة لــــــالدارة  فــ

واالستشارات
وإداري  مـــــــــــالـــــــــــي  مـــــــــــديـــــــــــر   •
الـــشـــركـــة  ــــي  فـ  ٢٠٠7/1٠/9

األردنية لالدارة واالستشارات
االدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ــر  ــ ــ سـ ــــن  ــ ــي ــ أمــ  •
الـــشـــركـــة  ــــي  فـ  ٢٠15/4/٢8

األردنية لإلدارة واالستشارات

اليوجد   •

السيدة
رنده سليمان يوسف قموه 

)عضو( 

ــيــــدلــــة 1963 بــــــكــــــالــــــوريــــــوس صــ  •
1985

1985-٢٠٠٠ صيدالنية  •
ـــــرة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــديـــ ـــ ـــ ـــ مـــ  ٢٠٠4-٢٠٠٠  •
ــبــــروتــــوكــــوالت الــطــبــيــة ومــقــدمــي  ــ ال

الرعاية الطبية في ناتهيلث
ــة  ــركـ ــشـ الـ عـــــــام  ــر  ــ ــديـ ــ مـ  ٢٠٠4  •
الــتــأمــيــنــات  إلدارة  المتخصصة 

الطبية

إدارة  مــــــجــــــلــــــس  عـــــــضـــــــو   •
ــة األردنــــــيــــــة لــــــــإلدارة  ــــشــــركــ ال

واالستشارات

السيد
نضال عزالدين القريني

ــوس مـــحـــاســـبـــة 1976 ــ ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بـ  •
1997

شــركــة  فــــي  مـــحـــاســـب   1997  •
الخان لإلستثمارات

مــالــي  مـــديـــر   ٢٠13-٢٠٠3  •
المتخصصة  الشركة  في  وإداري 

إلدارة التأمينات الطبية
عـــام  مــــديــــر   ٢٠15-٢٠13  •
ــاك لــلــتــأمــيــن الــصــحــي/ شـــركـــة كــ

اليمن
وإداري  مـــالـــي  مـــديـــر   ٢٠15  •
إلدارة  المتخصصة  الــشــركــة  فــي 

التأمينات الطبية

اليوجد  •
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ـ3-د- أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا للشركة التابعة / الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية
تاريخ االسم 

الميالد
الوظيفة

تاريخ التعيين
المؤهل العلمي
سنة التخرج

الخبرات العملية

السيدة
رنده سليمان يوسف قموه

مدير عام 1963٢٠٠4 بكالوريوس صيدلة •   •
1985

1985-٢٠٠٠ صيدالنية  •
ــبـــروتـــوكـــوالت  الـ مـــديـــرة   ٢٠٠4-٢٠٠٠  •
ــايــــة الــصــحــيــة فــي  ــي الــــرعــ ــدمـ ــقـ الــطــبــيــة ومـ

ناتهيلث
المتخصصة  الــشــركــة  عـــام  مــديــر   ٢٠٠4  •

إلدارة التأمينات الطبية
السيد

نضال عزالدين القريني
وإداري 1976 مـــالـــي  مـــديـــر   •

٢٠15
بـــــــــكـــــــــالـــــــــوريـــــــــوس   •

محاسبة 1997
الــــخــــان  شــــركــــة  فـــــي  مــــحــــاســــب   1997  •

لإلستثمارات
في  وإداري  مــالــي  مــديــر   ٢٠13-٢٠٠3  •
الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية

شــركــة كــاك  عـــام  مــديــر   ٢٠15-٢٠13  •
للتأمين الصحي/اليمن

الــشــركــة  فــي  وإداري  مــالــي  مــديــر   ٢٠15  •
المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية

الدكتور
ناصر محمد محمود الجابري

مدير دائرة الموافقات 1966  •
 /  ٢٠1٢ ــيــــة  ــ ــب ــطــ ــ ال
صناديق ذاتية التمويل

بـــكـــالـــوريـــوس طب   •
1991

الــحــكــمــة  مــســتــشــفــى   ٢٠٠3-1999  •
الزرقاء

٢٠٠3-٢٠٠4 ميدنت  •
٢٠٠4-٢٠٠9 وزارة الصحة السعودية  •

الــعــربــي  الـــشـــرق  شـــركـــة   ٢٠1٢٠٠-٢9  •
للتأمين

٢٠1٢ مدير الموافقات الطبية في الشركة   •
المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية

السيد
سامر إبراهيم احمد عياد

مدير دائرة تكنولوجيا 198٠  •
ــادة  ــ الــمــعــلــومــات وإعـ

التأمين ٢٠٠3

بـــــــــكـــــــــالـــــــــوريـــــــــوس   •
حاسوب ٢٠٠٢

الــبــرامــج في  تطوير  مــوظــف قسم   ٢٠٠٢  •
Near East System شركة

الشركة  في  الكمبيوتر  قسم  ٢٠٠3 موظف   •
المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية

٢٠٠5 مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات   •
ــادة الــتــأمــيــن فــي الــشــركــة المتخصصة  ــ وإعـ

إلدارة التأمينات الطبية
السيد

حسين محمد عديلة
ــدار 198٠ ــ ــديـــر دائـــــــرة إصـ مـ  •

الـــعـــقـــود والـــبـــطـــاقـــات 
٢٠٠4

ــة  ــ ــدل ــ ــي دبــــــــلــــــــوم صــ  •
٢٠٠٠

الشركة  في  طبية  مطالبات  مدقق   ٢٠٠3  •
المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية

ــقـــود  ــعـ الـ إصــــــــــدار  دائــــــــــرة  مــــديــــر   ٢٠٠4  •
إدارة  المتخصصة  الشركة  فــي  والبطاقات 

التأمينات الطبية
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تاريخ االسم 
الميالد

الوظيفة
تاريخ التعيين

المؤهل العلمي
سنة التخرج

الخبرات العملية

السيد
نيازي محمد أحمد علي

مدير دائرة المطالبات 1973  •
الطبية ٢٠٠3 

ــة  ــ ــدل ــ ــي دبــــــــلــــــــوم صــ  •
1994

1995 -1998 مساعد صيدلي صيدلية   •
حسان

بــيــانــات نات  مــدخــل   1999 - 1998  •
هيلث

1999 - ٢٠٠1 مشرف مطالبات طبية   •
مديكس

٢٠٠1 - ٢٠٠٢ مساعد مدير دائرة المطالبات   •
الطبية / الشركة العربية إلدارة التأمينات

الطبية  المطالبات  دائـــرة  مدير   -  ٢٠٠٢  •
ميدسيرفس

السيد
محمد عثمان عبدالرحمن أبوعنزة

مـــــديـــــر الــــمــــوافــــقــــات 1981  •
ــات  ــركــ شــ  / ــيــــة  ــ ــب الــــطــ

التأمين ٢٠18

البورد األردنــي في   •
طــــــــب األطـــــــفـــــــال 

٢٠٠5

٢٠٠9-٢٠14 مدير طبي شركة مدنت  •
مقيم  أطــفــال  طبيب   ٢٠18  -  ٢٠15  •

الخدمات الطبية الملكية
٢٠18 -  مدير دائــرة الموافقات الطبية   •

ميدسيرفس
السيد

يزن عمر حسين أبو علفه
مدير الشبكة الطبية1986  •

٢٠٢٠
بـــــــــكـــــــــالـــــــــووريـــــــــس   •

تمريض ٢٠٠8
المركزة  العناية  مــســؤول   ٢٠13-٢٠٠8  •

مسستشفى الخالدي
ــأمــيــنــات  الــت مــنــســق   ٢٠19  -  ٢٠13  •

مستشفى الخالدي
الشركة  الــطــبــيــة  الــشــبــكــة  مــديــر   - ٢٠٢٠  •

المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية 

بيان بأسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم  -4
عدد األسهم كما في اسم المساهمالرقم

2٠2٠/12/31
عدد األسهم كما في النسبة

2٠1٩/12/31
النسبة

صندوق ادخار موظفي الشركة األردنية 1
الفرنسية للتأمين

619.619%٢4٫8619.619%٢4٫8

18.4%18.446٠.6٢5%46٠.6٢5الشركة األردنية الفرنسية للتأمين م.ع.م٢
6.٢%6.٢154.715%154.715مروان حسن كباتلو3
6.3%6٫1156.655%15٢.٠٠٠محمد صالح إبراهيم جابر 4
6%615٠.٠٠٠%15٠.٠٠٠شركة التنمية لألوراق المالية ذ.م.م5
5٫5%5.5139.٠٠1%139.٠٠1غازي عيد راشد اللوزي6
4٫3%4٫31٠6.4٢7%1٠6.4٢7شركة المشرق للتأمين م.ع.م7
3.9%3.998.17٠%98٫17٠وليد وائل زعرب8
٢.7%٢.766.963%66.963غيث نايف ابراهيم جميعان9
٢٫1%٢٫65٢.413%64٫836عبدالله محمد محمد اللحام1٠
٢٫1%٢٫153.5٢9%53.5٢9أيوب وائل أيوب زعرب11



الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

تابع متطلبات قانون الشركات وبيانات اإلفصاح

11

الوضع التنافسي للشركة:  -5
الــشــراء والبيع باألقساط للعمالء وخاصة في قطاع  لـــإلدارة واالســتــشــارات في تقديم خدمات  تقوم الشركة األردنــيــة 
السيارات والمركبات داخل األردن وهو السوق الرئيسي لنشاط الشركة وبالرغم من أوضاع السوق المتغيرة وتأثيرها على 
أداء القطاعات المماثلة فقد استمرت بمزاولة نشاطها ضمن المعطيات المتاحة وأن حصتها من السوق ال تشكل 
حجما تنافسيا، علما بأن الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات مالكة للشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية ذ.م.م 

بنسبة 1٠٠% والتي تعتبر من أوائل شركات إدارة التأمينات الطبية في األردن وأن السوق الرئيسي لها داخل األردن.

درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا وخارجيا  -6
اعتمدت الشركة على موردين محددين لتمويل عملياتها حيث حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من البنك االستثماري   •
خالل العام ٢٠٢٠ بسقف مليون دينار، منها 4٠٠ ألف جاري مدين و 6٠٠ ألف قرض دوار لتمويل عمالئها، مع تأثير 

أزمة كورونا تم استخدام فقط تسهيالت جاري مدين بسقف 4٠٠ ألف دينار في عملياتها بنسبة ٢9%.
نسبة التعامل مع اجمالي المشترياتاسم الموردالرقم
٢٢%البنك االستثماري1

بأكثر من  لتزويدها  فتعتمد على موردين محددين  الطبية  التأمينات  المتخصصة إلدارة  التابعة  بالنسبة للشركة  أما   •
1٠% من مشترياتها الخاصة ببطاقات التأمين الصحي المحمية من التزوير وأنظمة الكمبيوتر الخاصة بأنظمة التأمين 
الصحي، وأهم الموردين مؤسسة الكوري التقنية الخاصة بطباعة البطاقات الخاصة بالتأمين الصحي والمستوردة من 

المملكة العربية السعودية.
االعتماد في طباعة نماذج المعالجات الطبية على مؤسسة اليمامة للتسويق.  •

نسبة التعامل مع اجمالي المشترياتاسم الموردالرقم
11%مؤسسة الكوري التقنية1
٢6%رماتا للتصميم الجرافيكي٢

الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتوجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها  -7
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو شركاتها التابعة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين   •

واألنظمة أو غيرها.
ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها أو أي شركاتها التابعة.  •

القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتوجاتها   -8
أو قدرتها التنافسية

ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لهما أثر مادي على عمل الشركة أو شركاتها   •
التابعة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.

ال تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة دوليا.  •
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٩-أ- الهيكل التنظيمي للشركة
1- الهيكل التنظيمي للشركة األم
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2- الهيكل التنظيمي للشركة التابعة
     الشركة المتخصصصة إلدارة التأمينات الطبية
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٩- ب- عدد موظفي الشركة والشركات التابعة ومؤهالتهم
الشركة التابعة:الشركة األمالمؤهل العلمي

الشركة المتخصصة إلدارة 
التأمينات الطبية

-ــــــــــدكتوراه
٢ــــــــــماجستير
433بكالوريوس

٢٢9دبلوم
٢٢ثانوية عامة
إجمالي

عدد الموظفين
866

٩-ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
لم تقم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل وتدريب لموظفيها خالل السنة المالية.  •

أما بالنسبة للشركات التابعة: اهتمت الشركة المتخصصة إدارة التأمينات الطبية اهتماما خاصا بتنمية كوادرها البشرية من حيث   •
التدريب والتطوير من أجل رفع الكفاءات العلمية والعملية والفنية للموظفين من خالل التدريب الداخلي بين دوائر الشركة.

1٠- المخاطر التي تتعرض لها الشركة
ال يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو الشركة التابعة خالل السنة، وفي ظل أزمة كورونا وتعطل أعمال الشركة لفترة 
شهرين فإن التدفقات النقدية قد انخفضت خالل هذه المدة بالكامل، كما ويوجد آثار غير منظورة في المستقبل 

نتيجة لهذا الحدث الطارئ.

االنجازات التي حققتها الشركة لعام 2٠2٠ 11-أ- 
لــــإلدارة واالســتــشــارات بــإنــجــاز 174 معاملة تقسيط وبــلــغ إجــمــالــي حــجــم معامالتها    قــامــت الــشــركــة األردنـــيـــة   •

1٫358٫75٠ دينار خالل العام ٢٠٢٠.
حققت الشركة إجمالي إيرادات من نشاط التقسيط بلغت 74٠٫٠78 دينار خالل العام ٢٠٢٠.  •

بلغت حصة الشركة األردنية لــإلدارة واالستشارات من أربــاح الشركة التابعة الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات   •
الطبية بمقدار )36٢٫775( دينار لعام ٢٠٢٠.

أما إنجازات الشركات التابعة
بمقدار  والمخصصات  الضرائب  قبل  أربــاحــا   )Med Service( الطبية  التأمينات  إلدارة  المتخصصة  الشركة  حققت   •

46٢٫36٠ دينار.
11-ب- وصف لألحداث الهامة التي مرت على الشركة خالل السنة المالية

ال يوجد أحداث هامة مرت على الشركة خالل السنة المالية عدا تلك المتعلقة بجائحة كورونا التي ألقت بظاللها 
على توقف سير العمل لفترات خالل العام ٢٠٢٠.
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12- األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي 
للشركة والشركة التابعة.

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي   •
للشركة والشركة التابعة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية.

13- السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية 
وتتمثل بالجدول التالي:

2٠162٠172٠182٠1٩2٠2٠البيان
صافي األرباح المحققة قبل 

5٢٢.69٠7٠1.868836٫918883٫744648٫316الضرائب والمخصصات

*٢٠٠٫٠٠٠٢5٠.٠٠٠175٫٠٠٠187٫5٠٠األرباح الموزعة

4.846.3٠15.415.98٠5٫778٫1٢36٫179٫8٢٠6٫355٫177صافي حقوق المساهمين

1.48٠1.35٠1٫37٠1٫64٠1٫٢5٠أسعار األوراق المالية

أما بالنسبة لألرباح الموزعة فكانت على النحو اآلتي:  •
٢٠٠9 تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1٠% من رأس المال عن عام ٢٠٠9 وتمثل مبلغ 14٠٫٠٠٠ دينار.  
٢٠1٠ تم توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 1٠% من رأس المال عن عام ٢٠1٠ وتمثل مبلغ 14٠٫٠٠٠ دينار/سهم.  
٢٠11 تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1٠% من رأس المال عن عام ٢٠11 وتمثل مبلغ 154٫٠٠٠ دينار.  
٢٠1٢ تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1٠% من رأس المال عن عام ٢٠1٢ وتمثل مبلغ ٢٠٠٫٠٠٠ دينار.  
٢٠13 تم توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال عن عام ٢٠13 وتمثل مبلغ 3٠٠٫٠٠٠ دينار/سهم.  
٢٠14 تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1٠% من رأس المال عن عام ٢٠14 وتمثل مبلغ ٢3٠٫٠٠٠ دينار.  

٢٠15 ال يوجد توزيع أرباح وتم تدوير األرباح المتحققة عن العام ٢٠15.  
مبلغ  وتمثل  عــام ٢٠16  عند  الــمــال  رأس  فــي  بنسبة %8.695  المساهمين  على  مجانية  أســهــم  تــوزيــع  تــم   ٢٠16

٢٠٠.٠٠٠ دينار/سهم.
٢٠17 تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1٠% من رأس المال عن عام ٢٠17 وتمثل مبلغ ٢5٠٫٠٠٠ دينار.

٢٠18 تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال وتمثل مبلغ 175٫٠٠٠ دينار.
٢٠19 تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7٫5% من رأس المال وتمثل مبلغ 187٫5٠٠ دينار.

٢٠٢٠ أوصى مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال.
سجلت الشركة بتاريخ ٢٠٠6/٢/٢6 في سجل الشركات المساهمة تحت رقم 386 وحصلت على حق الشروع في العمل   •
بتاريخ 3 تشرين األول ٢٠٠6 من وزارة الصناعة والتجارة وادرجت الشركة في بورصة عمان السوق األول بتاريخ ٢٠٠9/4/8.
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بياناتها  فتتمثل  مــحــدودة(  مسؤولية  )ذات  الطبية  التأمينات  إلدارة  المتخصصة  الشركة   / التابعة  للشركة  بالنسبة  أمــا   •
في الجدول التالي:

2٠162٠172٠182٠1٩2٠2٠البيان
األرباح قبل الضرائب والمخصصات 

٢٠٠٫43٠٢5٢.917398٫964459٫7٠٠46٢٫36٠والخسائر المحققة

1٫693٫9781.789.53٢1٫99٢٫867٢٫16٢٫1٠3٢٫31٢٫6٢6صافي حقوق المساهمين

14-  تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية
استمرت الشركة في نشاطها وتقديم خدماتها للعمالء وبلغت إيراداتها اإلجمالية ٢٫386٫887 دينار في العام   •

٢٠٢٠ مقابل ٢٫71٢٫587 دينار في العام ٢٠19.
بلغ صافي أرباح السنة قبل الضرائب 648٫316 دينار لعام ٢٠٢٠ مقابل 883٫744 دينار لعام ٢٠19.  •
بلغت األرباح الصافية بعد الضرائب 453٫993 دينار لعام ٢٠٢٠ مقابل 587٫986 دينار لعام ٢٠19.  •

حقق سهم الشركة ربحية بلغت ٠.18٢ دينار/ سهم لعام ٢٠٢٠ مقابل ٠.٢35 دينار / سهم لعام ٢٠19.  •

جدول يبين النسب المالية لنتائج أعمال الشركة
2٠182٠1٩2٠2٠*2٠162٠17اسم النسبة

1٫71.8٢.7٢٫34٫٢نسبة التداول / مرة
5٫6%6٫4%7٫6%5.9%3٫9%معدل العائد على إجمالي األصول

19%٢1٫6%٢5٫8%٢6.7%17.٢%صافي الربح / اإليرادات
معدل العائد على
حقوق المساهمين

%6٫9%1٠.٢%1٠٫5%9.5%7٫1

17٫4%3٠%٢4٫3%39.7%4٠٫8%معدل المديونية
78٫8%67٫7%7٢٫9%57.6%56٫٢%نسبة الملكية

18٫1%٢3٫5%٢4٫4%٢٢.1%14٫5%العائد إلى رأس المال المدفوع
٢9٫5%٢9٫7%٢9٫7%٢٢%٢٢.5%اإليرادات إلى مجموع الموجودات

الموجودات الثابتة إلى
حقوق المساهمين

%٢٫5%1.٢%٢%٢%1٫9
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15-  التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة 2٠21
تتمثل التطورات للخطة المستقبلية للشركة األردنية لإلدارة واالستشارات بما يلي:

المحافظة على إدامة العمل في أنشطة الشركة وتنويع محفظتها االستثمارية بما يتناسب مع احتياجات السوق   •
األردني بما يحقق عوائد جيدة منها.

تعزيز فاعلية أجهزة الشركة المادية والبشرية بما يقوي أداءها.  •
العمل على زيادة الخدمات المقدمة إلى عمالئها.  •

زيادة حجم أعمال الشركة والتفرع بنشاطاتها، وتنويع إستثماراتها.  •
أما بالنسبة للشركة التابعة الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية فتتمثل التطورات المستقبلية الهامة والخطة   •

المستقبلية للسنة القادمة ٢٠٢1 بما يلي:
- االستمرار في نشاط الشركة وتوسيع قاعدة عمالئها وخدماتها.

- تعزيز عمليات الشركة التشغيلية.
ويرى مجلس اإلدارة أن آثار أزمة كورونا ال تزال غير واضحة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ   •

بها بدقة، مما يؤثر على النتائج المالية المستقبلية.
16- مقدار أتعاب التدقيق للشركة

مقدار أتعاب التدقيق للشركة األم هي )1٠٫٠٠٠( دينار وأتعاب خدمات ترجمة )1٫٠٠٠( دينار / إرنست ويونغ.  •

مقدار أتعاب التدقيق للشركة التابعة الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية هي )5٫٠٠٠( دينار / إرنست ويونغ.  •
مقدار أتعاب التدقيق الداخلي للشركة األم )٢.5٠٠( دينار / شركة األخوة لتدقيق الحسابات.  •

مقدار أتعاب التدقيق الداخلي للشركة التابعة الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية )35٠٠( دينار / شركة   •
األخوة لتدقيق الحسابات.
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17- أ- األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم اإلعتبارية والشخصية

الجنسيةالمساهم
عدد األسهم
كما في 

2٠2٠/12/31

الشركات المسيطر 
عليها وعدد األسهم 

المملوكة

عدد األسهم
كما في 

2٠1٩/12/31

الشركات المسيطر 
عليها وعدد األسهم 

المملوكة

الدكتور وليد وائل زعرب
98٫17٠أردنيةرئيس مجلس اإلدارة

الشركة األردنية 
الفرنسية للتأمين 
٢٠.٠٠٠ سهم

98.17٠
الشركة األردنية 
الفرنسية للتأمين 
٢٠.٠٠٠ سهم

شركة المشرق للتأمين م.ع.م
ويمثلها

السيد أيوب وائل زعرب
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ال يوجد1٠6.4٢7ال يوجد1٠6.4٢7فلسطينية

السيد أيوب وائل زعرب
ال يوجد53.5٢9ال يوجد53٫5٢9أردنيةنائب رئيس مجلس اإلدارة

الشركة األردنية الفرنسية
للتأمين م.ع.م ويمثلها

السيد محمد عيسى العماوي
ال يوجد46٠.6٢5ال يوجد46٠.6٢5أردنية

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدأردنيةالسيد محمد عيسى العماوي
السيد غازي عيد راشد اللوزي

ال يوجد139٫٠٠1ال يوجد139.٠٠1أردنيةعضو مجلس اإلدارة

السيد وسيم وائل زعرب
ال يوجد16٫٠31ال يوجد16٫٠31أردنيةعضو مجلس اإلدارة

غيث نايف ابراهيم جميعان
ال يوجد66.963ال يوجد66.963أردنيةعضو مجلس اإلدارة

الدكتورة رندة سليمان قموة
ال يوجد1٠.869ال يوجد1٠.869أردنيةعضو مجلس اإلدارة
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17-ب- عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا
ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل موظفي اإلدارة العليا في الشركة والشركات التابعة غير المبين في الجدول   •

أدناه.
ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي من أشخاص اإلدارة العليا في الشركة والشركات التابعة.  •

الجنسيةاالسم
عدد األسهم
كما في 

2٠2٠/12/31

الشركات 
المسيطرة 

عليها

عدد األسهم
كما في 

2٠1٩/12/31

الشركات 
المسيطرة 

عليها

السيد زكي حسين خضر الجابر
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدأردنيةالمدير العام / مدير مالي وإداري

السيد عبد العزيز إبراهيم األخرس
ال يوجد951ال يوجد951أردنيةمدير خدمات وحسابات العمالء

17-ج- عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا
يبين الجدول أدناه عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا

عدد األسهم 2٠1٩عدد األسهم 2٠2٠الجنسيةالصلةاالسم
السيدة

ناديا عبد ربه ابراهيم اللوزي
زوجة السيد غازي عيد اللوزي

51٫٢8451٫٢84أردنيةعضو مجلس اإلدارة

السيدة
ماري يوسف نجيب سعد

زوجة السيد وسيم وائل زعرب
5٠.٠٠٠5٠.٠٠٠أردنيةعضو مجلس اإلدارة

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة أو أقارب أشخاص اإلدارة العليا.  •

18- أ- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

المكافآت / دينارالمنصباالسم
2٠2٠

1٢6٫875العضو المنتدبالسيد وسيم وائل زعرب
7٫75٠عضو لجنة تدقيقالسيد غازي عيد راشد اللوزي

5٫5٠٠عضو لجنة تدقيقالسيد غيث نايف جميعان
5٫5٠٠عضو لجنة تدقيقالسيد محمد عيسى العماوي

لم يتقاضى باقي أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت أو مزايا أو أي مبالغ نقدية لعام ٢٠٢٠.  •
يوجد سيارة مخصصة لتنقالت العضو المنتدب.  •
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء هيئة المديرين في الشركات التابعة فهي كما يلي:  •
الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية

المكافآت/دينارالتنقالت/دينارالمنصباالسم
٢.1٠٠33٫15٢رئيس هيئة المديرينالسيد وسيم وائل زعرب

ال يوجد٢.1٠٠نائب رئيس هيئة المديرينالسيد زكي حسين خضر الجابر
ال يوجد٢.1٠٠مدير عام/ عضو هيئة المديرينالسيدة / د. رنده سليمان قموه
ال يوجد٢٫1٠٠عضو هيئة المديرينالسيد نضال عز الدين القريني

18-ب- 1- المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية في الشركة األم

المنصباالسم
الرواتب 
السنوية
دينار

المكافآت 
السنوية 

دينار

نفقات 
السفر
دينار

إجمالي 
المزايا
دينار

المديرالعامالسيد زكي حسين خضر الجابر
61.5٢6ال يوجد54٫٠٢67.5٠٠مدير مالي وإداري

مدير خدمات السيد عبد العزيز إبراهيم األخرس
49.٠74ال يوجد45٫7٢43.35٠وحسابات العمالء

18-ب- 2- أما المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا في الشركة التابعة الشركة المتخصصة 
إلدارة التأمينات الطبية فهي كما يلي: 

المنصباالسم
الرواتب 
السنوية
دينار

المكافآت 
السنوية
دينار

نفقات 
السفر
دينار

إجمالي 
المزايا
دينار

99٫9٠٠ال يوجد9٢.4٠٠7٫5٠٠مدير عامالسيدة / د. رنده سليمان يوسف قموه*
57٫134ال يوجد53.6343٫5٠٠مدير مالي وإداريالسيد نضال عز الدين القريني

٢5٫336ال يوجد٢4.8365٠٠مدير الموافقات الطبيةد. ناصر محمد محمود الجابري

مدير دائرة تكنولوجيا السيد سامر إبراهيم أحمد عياد
٢4٫974ال يوجد٢3.6741٫3٠٠المعلومات وإعادة التأمين

مدير إدارة إصدار السيد حسين محمد عديلة
٢1٫٠55ال يوجد٢٠.4٠565٠العقود والبطاقات

17٫75٠ال يوجد17٫5٠٠٢5٠مدير الشبكة الطبيةالسيد يزن عمر حسن أبو علفه

مدير إدارة المطالبات السيد ينازي محمد أحمد علي
٢5٫396ال يوجد٢4٫64675٠المالية

٢1٫75٠ال يوجد٢1٫٠٠٠75٠مدير الموافقات الطبيةالسيد محمد عثمان عبدالرحمن أبوعنزة
يوجد سيارة مخصصة لتنقالت المدير العام.  •
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1٩- التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة أو شركاتها التابعة خالل السنة المالية.

2٠- العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو 
رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

ال يوجد أي عقود أو ارتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو رئيس مجلس اإلدارة أو   •
أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم إال مع الشركة الحليفة الشركة األردنية الفرنسية 

للتأمين وذلك حسب عقد ادارة التأمين الطبي مع الشركة التابعة الشركة المتخصصة الدارة التأمينات الطبية.

مساهمة الشركة في حماية البيئة 21- أ - 
ال يوجد مساهمة للشركة أو شركاتها التابعة في حماية البيئة.

21-ب-  مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
ال يوجد مساهمة للشركة أو شركاتها التابعة في خدمة المجتمع المحلي.
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3- نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

اإلقرارات المطلوبة 21-ج- 

إقــــــرار
1- يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية.

٢- يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

22- اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2٠2٠
بلغ عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة 1٠ اجتماعات خالل العام ٢٠٢٠.
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23- تقرير الحوكمة
استنادا ألحكام المادتين 1٢/ ن و 118/ ب من قانون االوراق المالية رقم 18 لسنة ٢٠17 والمقرة بموجب 
قرار مجلس مفوضي هيئة االوراق المالية رقم 146 /٢٠17 واستنادا الى المادة 17 من تعليمات حوكمة الشركات 

المساهمة المدرجة لسنة ٢٠17 نبين اآلتي:

أ- المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.
    تقوم الشركة بااللتزام بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات:

1- غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذين.
٢- ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلين.

3- يتولى مجلس اإلدارة مهامه أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
4- وضع آلية الستقبال الشكاوي واالقتراحات من المساهمين والعمالء.

5- تم تشكيل اللجان الدائمة من قبل مجلس االدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة 
الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر .

6- ال تقل اجتماعات لجنة التدقيق عن أربع اجتماعات في السنة.
7- يوجه مجلس اإلدارة الدعوة الى الهيئة العامة والى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل ٢1 يوم 

على األقل من التاريخ المقرر الجتماع الهيئة العامة . 
8- يتم توزيع األرباح السنوية خالل خمسة وأربعون يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.

ب- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي
      أو غير تنفيذي ومستقل أو غير مستقل:

صفة استقاللية العضوصفة العضو التنفيذيةاسم العضو
غير مستقلغير تنفيذيد. وليد وائل زعرب
غير مستقلغير تنفيذيأيوب وائل زعرب
غير مستقلتنفيذيرنده سليمان قموه

مستقلغير تنفيذيغازي عيد راشد اللوزي
غير مستقلتنفيذيوسيم وائل زعرب

مستقلغير تنفيذيغيث نايف جميعان
مستقلغير تنفيذيمحمد عيسى العماوي
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ج- أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي
     ومستقل أو غير مستقل:

صفة الممثلصفة الممثلممثل العضواسم العضو االعتباري
مستقلغير تنفيذي محمد عيسى العماويالشركة األردنية الفرنسية للتأمين 

غير مستقلغير تنفيذيأيوب وائل زعربشركة المشرق للتأمين

د- المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:
اسم شاغل المنصبالمنصب التنفيذي

زكي حسين الجابرالمدير العام / المدير المالي واإلداري
عبدالعزيز إبراهيم األخرسمدير خدمات العمالء

هـ- جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة:
عضوية في مجالس شركات أخرىاسم العضو

د. وليد وائل زعرب

الشركة األردنية الفرنسية للتأمين
الشركة األردنية لالستثمارات المتخصصة 
المتخصصة لالستثمار والتطوير العقاري

االتحاد األردني لشركات التأمين

الشركة األردنية الفرنسية للتأمينأيوب وائل زعرب
شركة المشرق للتأمين

ال يوجدرنده سليمان قموه
ال يوجدغازي عيد راشد اللوزي

شركة المشرق للتأمينوسيم وائل زعرب 
الشركة األردنية الفرنسية للتأمين

ال يوجدغيث نايف جميعان 
شركة داركم لالستثمارمحمد عيسى العماوي

و- اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:
ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة هو السيد / زكي حسين الجابر

ز- أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
شكل مجلس اإلدارة خمسة لجان وهي اآلتية:

أواًل: لجنة التدقيق 
ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافأت

ثالثاً: لجنة الحوكمة 
رابعاً: لجنة إدارة المخاطر

خامساً: لجنة الدراسات واالستثمار
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ح- اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية:
المؤهل والخبرةالمنصباسم العضو

بكالوريوس حقوق 1988رئيس لجنة التدقيقغازي عيد راشد اللوزي
محامي من عام 199٠

عضوغيث نايف جميعان

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 1988جامعة واشنطن
1988-٢٠٠1 مهندس اتصاالت

٢٠٠٢- لتاريخه مدير عام شركة الحلول
لالتصاالت وأنظمة الحماية 

عضومحمد عيسى العماوي

ليسانس قانون 198٠
محامي من عام 1981

خبرة في الشؤون القانونية واالقتصادية
لدى وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات

خبير ومحكم في شؤون الشركات 

ط1- اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق:
المنصباسم العضو

رئيس اللجنةغازي عيد راشد اللوزي
عضوغيث نايف جميعان

عضومحمد عيسى العماوي

ط2- اسم وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت:
المنصباسم العضو

رئيس اللجنةغيث نايف جميعان
عضوغازي عيد راشد اللوزي
عضومحمد عيسى العماوي

ط3- اسم رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة:
المنصباسم العضو

رئيس اللجنةمحمد عيسى العماوي
عضوغازي عيد راشد اللوزي
عضوغيث نايف جميعان
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ط4- اسم رئيس وأعضاء لجنة إدارة المخاطر:
المنصباسم العضو

رئيس اللجنةغيث نايف جميعان
عضووسيم وائل زعرب
عضورنده سليمان قموه

ط5- اسم رئيس وأعضاء لجنة الدراسات واالستثمار:
المنصباسم العضو

رئيس اللجنةغازي عيد راشد اللوزي
عضووسيم وائل زعرب

عضومحمد عيسى العماوي
عضوغيث نايف جميعان

ي- عدد اجتماعات كل من اللجان وبيان عدد األعضاء الحاضرين:
عدد األعضاء الحاضرينعدد االجتماعاتاسم اللجنة
حضر كامل األعضاء4لجنة التدقيق

حضر كامل األعضاء٢لجنة الترشيحات والمكافآت
حضر كامل األعضاء٢لجنة الحوكمة

حضر كامل األعضاء٢لجنة إدارة المخاطر
حضر كامل األعضاء٢لجنة إدارة الدراسات واالستثمار

ي1- لجنة التدقيق:
عدد مرات حضور العضوعدد  االجتماعاتالمنصباسم العضو

44رئيس اللجنةغازي عيد راشد اللوزي
44عضوغيث نايف جميعان 
44عضومحمد عيسى العماوي

ي2- لجنة الترشيحات والمكافآت:
عدد مرات حضور العضوعدد  االجتماعاتالمنصباسم العضو

٢٢رئيس اللجنةغيث نايف جميعان
٢٢عضوغازي عيد راشد اللوزي 
٢٢عضومحمد عيسى العماوي
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ي3- لجنة الحوكمة:
عدد مرات حضور العضوعدد  االجتماعاتالمنصباسم العضو

٢٢رئيس اللجنةمحمد عيسى العماوي
٢٢عضوغازي عيد راشد اللوزي 

٢٢عضوغيث نايف جميعان
ي4- لجنة ادارة المخاطر:

عدد مرات حضور العضوعدد  االجتماعاتالمنصباسم العضو
٢٢رئيس اللجنةغيث نايف جميعان
٢٢عضووسيم وائل زعرب
٢٢عضورنده سليمان قموه

ي5- لجنة الدراسات واالستثمار:
عدد مرات حضور العضوعدد  االجتماعاتالمنصباسم العضو

٢٢رئيس اللجنةغازي عيد راشد اللوزي
٢٢عضووسيم وائل زعرب

٢٢عضومحمد عيسى العماوي
٢٢عضوغيث نايف جميعان

ك- عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة:
عقدت لجنة التدقيق اجتماعين مع مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونغ خالل السنة.

ل- عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين:
عقد مجلس اإلدارة عدد 1٠ اجتماعات خالل السنة بحضور كامل األعضاء.

عدد مرات الحضورالمنصباسم العضو 
1٠رئيس مجلس اإلدارةد. وليد وائل زعرب
1٠نائب رئيس مجلس اإلدارةأيوب وائل زعرب
1٠عضورنده سليمان قموه

1٠عضوغازي عيد راشد اللوزي
1٠عضووسيم وائل زعرب

1٠عضوغيث نايف جميعان
1٠عضومحمد عيسى العماوي

د. وليد وائل زعرب
)رئيس مجلس االدارة(
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جدول أعمال الهيئة العامة العادي

تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في ٢1/6/٢٠٢٠.  -1

تالوة تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/1٢/٢٠٢٠.  -٢

في  المنتهية  المالية  للسنة  الــمــوحــدة  المالية  والــقــوائــم  المستقبلية  والخطة  اإلدارة  مجلس  تقرير  مناقشة   -3

٢٠٢٠/1٢/31 وتوزيع وتدوير األرباح المتحققة وتوزيع االحتياطيات والمخصصات وفق أحكام القانون.

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية ٢٠٢٠/1٢/31 ضمن القانون.  -4

انتخاب مدقق حسابات قانوني مستقل للسنة المالية )٢٠٢1( وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.  -5

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال مما يدخل في نطاق صالحياتها، على أن   -6

يقترن االقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 1٠% من األسهم الممثلة في االجتماع.
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الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات المساهمة العامة المحدودة

القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول ٢٠٢٠
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الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة 

كما في 31 كانون األول 2020
20202019إيضاحات

دينــــاردينــــارالموجودات
موجودات غير متداولة

409ر069121ر3122ممتلكات ومعدات
765ر301ر9342ر693ر41أوراق قبض طويلة األجل

150ر687480ر5237موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
324ر903ر6902ر053ر2

موجودات متداولة
643ر559161ر18174مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

120ر38975ر80استثمارات في معادن ثمينة
756ر281100ر6117أرصدة مدينة أخرى 

429ر60-7ذمم مدينة 
512ر711ر1072ر476ر42أوراق قبض تستحق خالل عام

824ر467ر9242ر468ر81شيكات برسم التحصيل
068ر070643ر707ر131نقد وأرصدة لدى البنوك 

352ر220ر3306ر024ر6
676ر123ر0209ر078ر8مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

000ر500ر0002ر500ر92رأس المال
708ر540688ر9753إحتياطي إجباري 
165ر357ر8281ر486ر91إحتياطي إختياري 

)067ر4()555ر6(5إحتياطي القيمة العادلة 
014ر638ر3641ر621ر1أرباح مدورة 

820ر179ر1776ر355ر6مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة
-173ر10191قروض طويلة األجل

026ر130209ر11126إيرادات تقسيط مؤجلة طويلة األجل
026ر303209ر317

مطلوبات متداولة
510ر601409ر12441أرصدة دائنة اخرى 

135ر571468ر11303إيرادات تقسيط مؤجلة تستحق خالل عام 
657ر216ر6291ر262ذمم دائنة 

-016ر10200الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
903ر318-13 بنك دائن

625ر723321ر14197مخصص ضريبة الدخل
830ر734ر5402ر405ر1

856ر943ر8432ر722ر1مجموع المطلوبات
676ر123ر0209ر078ر8مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

٢٠٢٠٢٠١٩إيضاحات
دينــــاردينــــار

اإليرادات
8٢7ر64١ر٠5٩١ر5٢4ر١5١إيرادات اإلدارة والخدمات الطبية 

64١ر٠78٩6١ر١674٠إيرادات عمليات التقسيط 
-368ر37فوائد بنكية

١١٩ر38٢١٠٩ر85أخرى
587ر7١٢ر887٢ر386ر٢مجموع االيرادات

)4٢٢ر5٩5ر١()٩٠5ر5٩6ر١(١7مصاريف إدارية وعمومية
)١46ر43()75١ر١8(فوائد مدينة

)787ر١١()855ر١١(١٢مخصص أخطاء تغطيات طبية 
)488ر١78()٠6٠ر١١١(4 و7مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

744ر3١6883ر648ربح السنة قبل احتساب ضريبة الدخل

)758ر٢٩5()3٢3ر١٩4(١4ضريبة الدخل
٩86ر٩٩3587ر453 ربح السنة

 

فلس/ دينارفلس/ دينار
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من الربح العائد

٢٠٠/١8٢٠/٢35الى مساهمي الشركة
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الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2٠2٠

٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

986ر993587ر453ربح السنة

يضاف: بنود الدخل الشامل االخرى التي ال يتم تصنيفها الى األرباح 
أو الخسائر في الفترات الالحقة

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

)٢89ر11()136ر91(

697ر857576ر36٢مجموع الدخل الشامل للسنة
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ت المساهمة العامة المحدودة
الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارا

ت في حقوق الملكية الموحدة
قائمة التغيرا

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2٠2٠
 

رأس المال
إحتياطي
إجباري

إحتياطي
إختياري

إحتياطي
القيمة العادلة

أرباح مدورة
المجموع

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

دينـــار
دينـــار

2٠2٠
الرصيد في أول كانون الثاني 2٠2٠

٠٠٠ر5٠٠ر٢
7٠8ر688

165ر357ر1
)٠67ر4(

٠14ر638ر1
8٢٠ر179ر6

مجموع الدخل الشامل للسنة
-

-
-

)136ر91(
993ر453

857ر36٢
المحول الى االحتياطيات 

-
83٢ر64

663ر1٢9
-

)495ر194(
-

توزيعات األرباح )إيضاح 9(
-

-
-

-
)5٠٠ر187(

)5٠٠ر187(
خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
-

-
-

648ر88
)648ر88(

-
الرصيد كما في 31 كانون األول 2٠2٠

٠٠٠ر5٠٠ر٢
54٠ر753

8٢8ر486ر1
)555ر6(

364ر6٢1ر1
177ر355ر6

2٠1٩
الرصيد في أول كانون الثاني 2٠1٩

٠٠٠ر5٠٠ر٢
334ر6٠٠

416ر18٠ر1
741ر7

63٢ر489ر1
1٢3ر778ر5

مجموع الدخل الشامل للسنة
-

-
-

)٢89ر11(
986ر587

697ر576
المحول الى االحتياطيات 

-
374ر88

749ر176
-

)1٢3ر٢65(
-

توزيعات األرباح )إيضاح 9(
-

-
-

-
)٠٠٠ر175(

)٠٠٠ر175(
ت مالية بالقيمة العادلة 

أرباح بيع موجودا
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

-
-

-
)519(

519
-

الرصيد كما في 31 كانون األول 2٠1٩
٠٠٠ر5٠٠ر٢

7٠8ر688
165ر357ر1

)٠67ر4(
٠14ر638ر1

8٢٠ر179ر6
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الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2٠2٠
٢٠٢٠٢٠19إيضاحات

دينــــاردينــــار
األنشطة التشغيلية

744ر316883ر648ربح السنة قبل ضريبة الدخل 

تعديالت:
٢55ر٠1931ر334إستهالكات 
146ر75143ر18فوائد مدينة

787ر85511ر1٢11مخصص أخطاء تغطيات طبية
488ر٠6٠178ر4111 و7مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

)194ر8()٢٢6ر17(ارباح بيع وإعادة تقييم استثمارات في الذهب
-)368ر37(فوائد بنكية

٢16-خسائر بيع موجودات ثابتة
تغيرات رأس المال العامل:

)19٢ر36(59٠ر158ذمم مدينة
)889ر19٠(176ر63٢أوراق قبض

616ر786)916ر1٢(مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
877ر6)198ر1٢(أرصدة مدينة أخرى

)8٠5ر195ر1(9٠٠ر998شيكات برسم التحصيل
4٠4ر66٠)٠٢8ر954(ذمم دائنة

859ر9)46٠ر٢47(إيرادات تقسيط مؤجلة 
389ر3٠39ر14أرصده دائنة أخرى

 )٢7٠ر7()366ر8(مخصص أخطاء تغطيات طبية مدفوعة
431ر183ر4٠81ر338ر1صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  قبل ضريبة الدخل

)5٠٠ر٢٢8()٢٢5ر318(14ضريبة الدخل المدفوعة
٩31ر183٩54ر٠2٠ر1صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بعد ضريبة الدخل

األنشطة االستثمارية
)٢1٢ر3٠9()399ر٢6٢(شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

)9٢6ر66(957ر11معادن ثمينة، بالصافي
)3٠٠ر38()679ر34(3شراء ممتلكات ومعدات

3٠-المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
3٢9ر7٢641ر413المتحصل من بيع أسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

-٠41ر33فوائد بنكية مقبوضة
)٠7٩ر373(646ر161صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)٠٠٠ر1٠٠(189ر391قروض بالصافي

)146ر43()751ر18(فوائد مدينة مدفوعة
)951ر16٢()36٢ر171(توزيعات أرباح

)٠٩7ر3٠6(٠76ر2٠1صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
755ر٩٠5275ر382ر1صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

41٠ر16548ر3٢4النقد وما في حكمه في بداية السنة
165ر٠7٠324ر7٠7ر131النقد وما في حكمة في نهاية السنة



39

الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2٠2٠

)1( عــام
ان الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات )»الشركة«( هي شركة أردنية مساهمة عامة محدودة مسجلة بتاريخ ٢6 شباط 
٢٠٠6 لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم )386( وقد حصلت الشركة على حق 

الشروع بالعمل بتاريخ 3 تشرين االول ٢٠٠6 من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأسمال الشركة عدة مرات كان آخرها في االجتماع المنعقد بتاريخ 3٠ 
نيسان ٢٠17 ليصبح رأسمال الشركة ٠٠٠ر5٠٠ر٢ دينار وذلك عن طريق رسملة ٠٠٠ر٢٠٠ دينار من األرباح المدورة 
كأسهم مجانيه. وتمت الموافقة من قبل هيئة االوراق المالية بتاريخ ٢٢ أيــار ٢٠17 على تسجيل اسهم الزيادة في رأسمال 

الشركة والبالغة ٠٠٠ر٢٠٠ سهم.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تأسيس والمساهمة والمشاركة وادارة وتملك اي شركة او مؤسسة مهما كان نوعها او 
غاياتها باالضافة الى شراء وبيع وتجارة واستيراد وتصدير المواد والسلع من آالت ومعدات واجهزة ومركبات بكافة انواعها 

وبيعها نقداً او بالتقسيط او بطريقة التأجير التمويلي.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تقديم استشارات متخصصة في مجال إدارة التأمين الصحي، إدارة أو تأسيس 
او تملك او المشاركة في الشركات والمشاريع على اختالف انواعها وغاياتها، إدارة تأمينات الصحية لصالح الشركات، 
التعاقد مع شركات التأمين المرخصة بهدف تسويق وإصدار وثائق التأمين الصحي التي تتعامل بها، عقد االتفاقيات التي 
ترى فيها تحقيق غاياتها، إدارة نفقات والمستحقات والمطالبات المالية، دفع المطالبة المالية بالنيابة عن شركة التأمين 
الطبي  التأمين  برامج  اقتراح  التأمين وتنفيذها،  المعتمدة من شركة  الطبي  التأمين  برامج  إدارة  التمويل،  الصناديق ذاتية  أو 
االتفاقيات مع مقدمي  التأمين، عقد  اال من خالل شركة  مباشرة  البرامج  وتصميمها وتطويرها شريطة عدم تسويق هذه 
الخدمات الطبية بالنيابة عن شركة التأمين أو الصناديق ذاتية التمويل، اقتراض األموال الالزمة لها من البنوك والمساهمة 

بشركات أخرى.
يقع مقر الشركة وشركتها التابعة في عمان، المملكة األردنية الهاشمية.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢3 آذار ٢٠٢1.
)2-1( أسس إعداد القوائم المالية 

تم تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل االخر واالستثمارات في معادن ثمينة والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
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)2-2( أسس توحيد القوائم المالية 
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة والشركة التابعة التالية )ويشار إليهم معاً »بالمجموعة«( كما في 

31 كانون األول ٢٠٢٠:
نسبة الملكيةبلد التأسيسطبيعة النشاطاسم الشركة

األردنإدارة تأمينالشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية محدودة المسؤولية
٢٠٢٠
%1٠٠

٢٠19
%1٠٠

ايــرادات  يتم توحيد  السيطرة.  السيطرة وحتى توقف هذه  تاريخ ممارسة  من  إبتداءاً  التابعة  المالية للشركة  القوائم  يتم توحيد 
ومصاريف الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم تحميل األربــاح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخــرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم 
يتم  الحاجة،  اقتضت  وإذا  المسيطرين.  غير  فــي رصيد حقوق  إلــى عجز  ذلــك  أدى  لــو  المسيطرين حتى  غير  وحــقــوق 
تعديل القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد 
بين  فيما  بالمعامالت  المتعلقة  والخسائر  واألربـــاح  والمصروفات  واإليـــرادات  الملكية  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات 

المجموعة والشركات التابعة.
يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. 

عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة، تقوم المجموعة بما يلي:
• إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.

• إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين.
• إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية.

• اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة.
• اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة.
• اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة.

• إعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر.
)2-3( التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد 
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠19، باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق المعايير 

والتعديالت التالية اعتباراً من 1 كانون الثاني ٢٠٢٠:
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )3(: تعريف »األعمال«

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف »األعمال« في معيار التقارير المالية الدولي 
رقم )3( »اندماج األعمال«، لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات 
المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف »األعمال« أم ال. توضح هذه التعديالت الحد األدنــى لمتطلبات 
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األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة، 
وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق 

تعريفات األعمال والمخرجات، وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري. 
تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون 
تاريخ استحواذها في أو بعد بداية أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد 1 كانون الثاني ٢٠٢٠. 
وبالتالي، لم يتعين على المجموعة إعادة النظر في هذه المعامالت التي حدثت في فترات سابقة. يسمح 

بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8(: تعريف »الجوهري«

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( - عرض القوائم المالية 
ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8(- السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية 
لتوحيد تعريف ما هو »جوهري« ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف 
الجديد على أن »المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها، تأثير بشكل معقول 
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم 

المالية، والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة«. 
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )7(

إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 ومعيار التقارير المالية الدولي رقم 
7 تشمل عدد من عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر 
بتعديل معايير معدالت الفائدة.  تتأثر عالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت 
و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتيجة لهذا التعديل، 
قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط 
أو أداة التحوط، خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر 
)RFR(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من 

المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( »االيجارات« -تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة 
COVID-19 بوباء

التقارير  تعديالت على معيار  بإصدار  أيــار ٢٠٢٠  بتاريخ ٢8  المحاسبية  للمعايير  الدولي  المجلس  قام 
الناتجة عن وباء  المالية الدولي رقم )16( »االيــجــارات« والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار 
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COVID-19. تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي 
رقم )16( حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة بشكل 
مباشر عن وباء COVID-19. يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل 3٠ حزيران 
٢٠٢1. كحل عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن 

وباء COVID-19 كتعديل على عقد اإليجار. 
تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من 1 حزيران ٢٠٢٠، مع السماح بالتطبيق المبكر. لم ينتج عن  تطبيق 

هذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة لدى المجموعة.
)2-4( استخدام التقديرات واإلجتهادات 

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات 
تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا 
على اإليرادات والمصروفات والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة 
لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات 
المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد 

تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.
خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باعتماد التقديرات التالية والتي في رأي اإلدارة لها تأثير 

كبير على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة: 
اإلعتراف باإليرادات كموكل او وكيل )الشركة التابعة(:

إن تحديد ما إذا كانت إيرادات عقود إدارة التأمين يتم االعتراف بها كوكيل يسمح بتوريد طرف ثالث للخدمة للعميل 
بحيث يتم إثبات اإليرادات بالصافي من المبالغ المحولة إلى الطرف الثالث او كموكل يقوم بتوريد الخدمة للعميل مباشرة 
ويتم االعتراف بكامل قيمة اإليرادات، يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات وافتراضات، فيما يتعلق بالمؤشرات المستخدمة 
لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل كموكل أو وكيل. تتضمن تلك المؤشرات تحديد ما إذا كانت الشركة مسؤولة عن تقديم 

الخدمة للعميل او معرضة لمخاطر اإلئتمان. استنتجت الشركة أنها تعمل كوكيل وفقاً لعقود إدارة التأمين.
الخسارة االئتمانية المتوقعة:

يتطلب تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة من إدارة الشركة اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات 
النقدية المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد االعتراف 

المبدئي بها، باإلضافة الى االخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية لخسائر االئتمانية المتوقعة. 
)2-5( ملخص السياسات المحاسبية الهامة

النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة 
أشهر او اقل بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. في حال كانت تواريخ االستحقاق تزيد عن ثالثة أشهر يتم 
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تصنيفها كاستثمارات قصيرة االجل. لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد 
في الصندوق ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك 

الدائنة واألرصدة المحتجزة )ان وجدت(.
معلومات القطاعات

التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة  قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات 
لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن 
تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني.
يتم استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي 

المتوقع بإستخدام النسب السنوية التالية:

%
1٠اثاث وديكورات 

15أجهزة كهربائية ومكتبية 
٢5أجهزة حاسوب 

15سيارات 
15لوحات إعالنية

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض 
قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع 
االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

يتم احتساب النفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته، كما 
يتم شطب المبالغ الدفترية ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية 

المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات. يتم اثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل كمصروف.
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
بالقيمة  تقييمها الحقاً  ويعاد  االقتناء  اليها مصاريف  العادلة مضافاً  بالقيمة  الشراء  الموجودات عند  اثبات هذه  يتم 
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العادلـة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية الموحدة بما فيه التغير في 
القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات 
أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية 
ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى االرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل 

الموحدة.
القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم 
المالية الموحدة.

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة 
منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.

يتم قياس القيمة العادلة بناءاً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية 
للموجودات والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات. 

تحتاج المجموعة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في 
السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.

المنافع  المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد  العادلة للموجودات غير  القيمة  إن قياس 
اإلقتصادية من خالل استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.

تقوم المجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة 
وتوضيح استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل 

غير مباشر.
تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات 

المالية:
المالية  القوائم  في  عنها  اإلفصاح  تم  أو  لقياسها  العادلة  القيمة  استخدام  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع 
الموحدة أو تم شطبها باستخدام المستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير 

مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.

• المستوى الثاني: تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها 
بشكل مباشر أو غير مباشر.

• المستوى الثالث: تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على 
معلومات في السوق يمكن مالحظتها.
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تقوم المجموعة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل 
إعادة تقييم التصنيفات )بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 

كل فترة مالية.
لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر 

الموجودات أو المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
 تدني الموجودات غير المالية 

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد 
أي دليل على ذلــك، أو عندما يتطلب إجــراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن 
تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع 
وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي، إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى 
حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الشركة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة 
توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة 
العادلة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة 
والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصاً 
تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكناً تحديد مثل تلك 
المعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات 

التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
ذمم مدينة

التي تتوقع المجموعة ان تحققه مقابل تقديم الخدمات بعد تنزيل المخصصات لقاء  بالقيمة  المدينة  تظهر الذمم 
الطريقة  بتطبيق  المجموعة  تقوم  المتوقعة.  االئتمانية  بالخسائر  المتعلقة  والمخصصات  تحصيلها  عــدم  المقدر  المبالغ 
المبسطة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة. وفقا لتلك الطريقة ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في 
المخاطر االئتمانية للعمالء ولكنها تقوم بتاريخ القوائم المالية باحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
عمر الذمم. قامت المجموعة بأعداد جدول بنسب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية 

مع االخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
أوراق القبض

تظهر أوراق القبض بالتكلفة المطفأة ويتم استخدام معدل الفائدة السائد بتاريخ تسجيلها في القوائم المالية الموحدة 
في احتساب قيمتها بعد تنزيل المخصصات لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها والمخصصات المتعلقة بالخسائر االئتمانية 

المتوقعة. يتم تحقق ايراد الفوائد من أوراق القبض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
مخصصات 

يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وأن تسديد 
االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
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ذمم دائنة ومستحقات

يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم 
المطالبة بها من قبل المورد.

العمالت األجنبية 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة، بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. 
كما يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
قائمة المركز المالي الموحدة إلى الدينار األردني. تؤخذ الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى قائمة الدخل الموحدة.

ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن 
األرباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة الن األرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة 
للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة 

التنزيل الغراض ضريبية.
تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او 
المطلوبات في تاريخ القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها. يتم احتساب الضرائب 
للنسب الضريبية التي يتوقع  المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بالقوائم المالية الموحدة وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً 

تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم 

امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.
استثمارات في معادن ثمينة

تمثل االستثمارات في المعادن الثمينة، االستثمارات في الذهب ويتم إعادة تقييم هذه االستثمارات بالقيمة العادلة 
بتاريخ القوائم المالية الموحدة.

تحقق االيرادات واالعتراف بالمصاريف

تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة التأمينات الطبية لصالح الشركات وفقاً لالتفاقيات المبرمة. وفقا لتلك العقود 
تستحق اإليرادات المتعلقة باألدارة والخدمات الطبية من خالل ثالثة أنواع كما يلي:

أ( اإلدارة والخدمات الطبية
ايرادات من الجهات الطبية

تمثل االيرادات من الجهات الطبية )المستشفيات، اطباء، صيدليات، الخ(، اإليرادات الناتجة عن نسبة الخصم المتفق 
عليها مع الجهات الطبية والبالغة 5% من قيمة المطالبة.

يتم االعتراف بااليرادات من الجهات الطبية عند االنتهاء من مراجعة المطالبات الشهرية، ويتم إثبات تلك اإليرادات 



47

الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

بالصافي من المبالغ المحولة الى الجهات الطبية. وال تقوم الشركة باإلعتراف بكامل قيمة المطالبات الشهرية والمتعلقة 
بعمالء الشركة حيث أنه يتم تقاص تلك المبالغ من ذمم الجهات الطبية الدائنة وإظهار ذمم العمالء بالصافي. حيث أن 

الشركة تعتبر وكيل وفقاً لتلك العقود.
إيرادات عقود التأمين

تمثل ايرادات عقود التأمين »اتفاقيات ادارة نفقات وخدمات تأمينات طبية« الرسوم التي تتقاضها المجموعة مقابل 
ادارة المطالبات الطبية بكافة انواعها كإدخال البيانات، اصدار البطاقات لكافة المشتركين، نماذج المعالجة الطبية واية 

كلف ادارية اخرى.
يتم االعتراف بايرادات عقود التأمين عند توقيع العقود واصدار البطاقات و نماذج المعالجة الطبية لكافة المشتركين.

ايرادات تدقيق مطالبات طبية 

تمثل ايرادات تدقيق المطالبات الطبية رسوم اتعاب مقابل تدقيق ومتابعة كافة المطالبات الطبية المتعلقة بالتداوي خارج 
وداخل المستشفى.

يتم االعتراف بايرادات تدقيق المطالبات الطبية عند االنتهاء من تدقيق المطالبات الشهرية الخاصة بالجهات الطبية. 
ب( عمليات التقسيط

إيرادات أرباح التقسيط وإيرادات رسوم وخدمات التقسيط

يتم تحقق ايراد أرباح التقسيط من أوراق القبض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
إيرادات رسوم وخدمات التقسيط

يتم تحقق ايراد رسوم وخدمات التقسيط بتاريخ البيع حيث أن هذه اإليرادات متعلقة باألعمال اإلدارية التي يتم إنجازها 
عند البيع.

ج( أنواع اإليرادات االخرى

يتم إثبات توزيعات أرباح االستثمارات عند اقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها في قائمة الدخل 
الموحدة.

يتم اثبات اإليرادات األخرى عند تقديم الخدمات.
االعتراف بالمصاريف

يتم االعتراف بالمصاريف على اساس مبدأ االستحقاق.
التقــاص

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة 
فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات 

وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
اإليجارات

تقوم المجموعة بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه 
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إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.
ال يوجد لدى المجموعة عقود طويلة األجل وتقتصر العقود على عقود قصيرة األجل وعقود ايجار أصول منخفضة 
القيمة. تقوم المجموعة بتطبيق االعفاء المتعلق بهذه العقود، حيث يتم االعتراف بدفعات االيجار لتلك العقود كمصروف 

على أساس القسط الثابت على مدة االيجار.

قروض

يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض. ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة 
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم قيد الفوائد على القروض خالل السنة التي استحقت بها.

تدني الموجودات المالية

تعترف المجموعة ِبمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
وجميع  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  إلى  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تستند  الشامل.  الدخل  بنود 
التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها فعاًل، مخصومة على أساس سعر الفائدة الفعلي األصلي. تشمل التدفقات 
النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية أخرى تعد جزءا ال يتجزأ من الشروط 

التعاقدية )ان وجدت(.
للعوامل  وفًقا  معدلة  االئتمان  في خسارة  التاريخية  خبرتها  إلى  استناداً  المخصص  باحتساب  المجموعة  إدارة  تقوم 

المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.
يعتبر الموجود متداواًل عندما:

• يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
• يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛

•يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير؛ و
• النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على 

األقل بعد فترة إعداد التقارير.
يعتبر المطلوب متداواًل عندما:

• يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
• يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛

• عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير؛ و
• ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً على األقل بعد فترة إعداد التقارير.
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)3( ممتلكات ومعدات
أثاث

وديكورات
أجهزة

كهربائية
ومكتبية

أجهزة
لوحاتسياراتحاسوب

المجموعإعالنية

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
 2٠2٠

الكلفة
٢79ر841736ر٠3٠15ر٠9169ر119446ر19899ر1٠6الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٢٠

679ر34--16٠ر99٠٢8ر5٢94ر1إضافات
)319ر75(--)4٢6ر57()893ر17(-استبعادات

639ر841695ر٠3٠15ر8٢569ر٢16416ر7٢786ر1٠7الرصيد كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠
االستهالك المتراكم

87٠ر841614ر36٠15ر141٢6ر٢٠94٢1ر3198٢ر69الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠٢٠
٠19ر34-355ر8٠61٠ر4951٢ر3634ر6اإلستهالك للسنة

)319ر75(--)4٢6ر57()893ر17(-استبعادات
57٠ر841573ر71515ر5٢136ر811376ر68٢68ر75الرصيد كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠

صافي القيمة الدفترية
٠69ر1٢٢-315ر3٠43٢ر4٠54٠ر٠4517ر3٢كما في 31 كانون األول 2٠2٠

 2٠1٩
الكلفة

٢٠٢ر841699ر٠3٠15ر87969ر877434ر57594ر84الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠19
3٠٠ر38--٢1٢ر46511ر6٢35ر٢1إضافات

)٢٢3ر1(---)٢٢3ر1(-استبعادات
٢79ر841736ر٠3٠15ر٠9169ر119446ر19899ر1٠6الرصيد كما في 31 كانون األول ٢٠19

االستهالك المتراكم
59٢ر841584ر٠٠415ر39516ر77٠411ر58٢78ر6٢الرصيد كما في أول كانون الثاني ٢٠19

٢55ر31-356ر7461٠ر4169ر7374ر6اإلستهالك للسنة
)977(---)977(-استبعادات

87٠ر841614ر36٠15ر141٢6ر٢٠94٢1ر3198٢ر69الرصيد كما في 31 كانون األول ٢٠19
صافي القيمة الدفترية

4٠9ر1٢1-67٠ر95٠4٢ر91٠٢4ر87916ر36كما في 31 كانون األول 2٠1٩
)4( أوراق قبض

٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

575ر638ر3995ر٠٠6ر5أوراق قبض 
)٢98ر6٢5()358ر836(مخصص تدني أوراق قبض*

٢77ر٠13ر٠415ر17٠ر4المجموع

51٢ر711ر1٠7٢ر476ر٢أوراق قبض تستحق خالل عام
765ر3٠1ر934٢ر693ر1أوراق قبض طويلة األجل

٢77ر٠13ر٠415ر17٠ر4
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* إن الحركة على مخصص تدني أوراق القبض هي كما يلي:
٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

٠٠3ر٢98547ر6٢5الرصيد كما في أول كانون الثاني 
٢95ر٠6٠78ر111مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

-٠٠٠ر1٠٠المحول من مخصصات أخرى )إيضاح 1٢(
٢98ر3586٢5ر836الرصيد كما في 31 كانون األول 

تقوم المجموعة برهن السيارات لصالحها كضمانات مقابل اوراق القبض الى حين تسديد جميع المبالغ المستحقة. 

)5( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يمثل هذا البند استثمارات المجموعة في أسهم شركات مدرجة في سوق عمان المالي.

ان تفاصيل الحركة على احتياطي القيمة العادلة لتلك االستثمارات هي كما يلي:
٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

)741ر7(٠67ر4الرصيد كما في أول كانون الثاني 
٢89ر13611ر91التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
519)648ر88()خسائر( ارباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

٠67ر5554ر6الرصيد كما في 31 كانون األول 

)6( أرصدة مدينة أخرى 
٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

٠36ر4٠151ر77مصاريف مدفوعة مقدماً 
311ر575٢تأمينات مستردة 
55٠ر66٠14ر4تأمينات كفاالت 

٢٠٠ر٠795ر6ذمم موظفين 
659ر٢39٢7ر٢4بطاقات بالستيكيه ونماذج طبية

-3٢7ر4فوائد بنكية مستحقة
756ر٢811٠٠ر117

)7( ذمم مدينة
٢٠٢٠٢٠19
دينــــــــــاردينــــــــــار

4٢9ر839498ر339ذمم مدينة
)٠٠٠ر438()839ر339(ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة*

4٢9ر6٠-
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* إن تفاصيل الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 31 كانون األول هي كما يلي:
٢٠٢٠٢٠19
دينــــــــــاردينــــــــــار

8٠7ر٠٠٠337ر438الرصيد كما في أول كانون الثاني
193ر1٠٠-المخصص للسنة

-)161ر98(المحول الى المخصصات االخرى )إيضاح 1٢(
٠٠٠ر839438ر339الرصيد كما في 31 كانون األول

قامت المجموعة بتخفيض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة الذمم التي تم تحصيلها خالل العام ٢٠٢٠ 
والتي قامت المجموعة بتسجيل مخصص لها بالكامل خالل السنوات السابقة. 

فيما يلي جدول أعمار الذمم المدينة كما في 31 كانون األول: 

1 -3٠الذمم غير المستحقة
 يوم

9٠ – 31
يوم

1٢٠ – 91
يوم

أكثر من
المجموع1٢٠ يوم

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

٢٠٢٠------
4٢9ر6٠---4٢9ر٢٠19-6٠

)8( شيكات برسم التحصيل
يمثل هذا البند شيكات برسم التحصيل من الشركة األردنية الفرنسية للتأمين )مساهم( وبعض الشركات األخرى مقابل 

خدمات إدارة التأمين المقدمة لهم. يمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل لغاية 31 كانون األول ٢٠٢1.

)٩( حقوق الملكية
رأس المال المدفوع 

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع ٠٠٠ر5٠٠ر٢ دينار مقسم الى ٠٠٠ر5٠٠ر٢ سهم بقيمة أسمية دينار 
واحد للسهم.

احتياطي اجباري 
يمثل رصيد هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل مخصص ضريبة الدخل بنسبة 1٠% بحيث ال يتجاوز 

مجموع ما اقتطع لهذا االحتياطي رأسمال المجموعة، وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
احتياطي اختياري 

يمثل هذا البند ما تم تحويله من األرباح قبل ضريبة الدخل وبنسبة ال تزيد عن ٢٠% بحيث ال يتجاوز مجموع ما اقتطع 
لهذا االحتياطي رأسمال المجموعة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.

توزيعات ارباح
قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢1 حزيران ٢٠٢٠ على توزيع أرباح نقدية على المساهمين والتي 

بلغت 5٠٠ر187 دينار.)٢٠19: ٠٠٠ر175 دينار(.
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)1٠(  قروض 
قيمة القسط نوع القرضتاريخ االتفاقيةقيمة القرض

الشهري
تاريخ 

االستحقاق
عدد 

األقساط
دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار

7٠9٢٠٢٢٢4ر11متناقص1 تموز٠٠٠٢٠٢٠ر٢81قرض البنك االردني الكويتي / لننهض معاً رقم 1
959٢٠٢٢٢4ر4متناقص1 تموز189٢٠٢٠ر11٠قرض البنك االردني الكويتي / لننهض معاً رقم ٢

ان هذه القروض مدرجة في برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة فايروس كورونا 
)COVID-19(، ان هذه القروض منحت بدون فائدة السنوية.
ان توزيع الجزء المتداول وغير المتداول للقروض هي كما يلي:

٢٠٢٠٢٠19
دينــــــــــاردينــــــــــار

-173ر191الجزء غير المتداول
-٠16ر٢٠٠الجزء المتداول

-189ر391

)11( إيرادات تقسيط مؤجلة 
إن تفاصيل إيرادات التقسيط المؤجلة كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ و ٢٠19هي كما يلي:

31 كانون األول 31٢٠19 كانون األول ٢٠٢٠
إيرادات تقسيطإيرادات تقسيط

طويلة األجلقصيرة األجلطويلة األجلقصيرة األجل
دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

٠٢6ر135٢٠9ر13٠468ر5711٢6ر3٠3إيرادات التقسيط المؤجلة

)12( أرصده دائنة أخرى
٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

879ر٢9٠٢٠ر19مصاريف مستحقة
199ر1٠-امانات الضمان اإلجتماعي

13٢ر٢٠717ر15امانات ضريبة دخل
٢٠٢ر34٠51ر67امانات مساهمين

39٠ر87915ر18مخصص اخطاء تغطيات طبية*
987ر5٢5٢٢4ر٢41مخصصات أخرى**

345ر57٠5٠ر48إيرادات مقبوضة مقدمًا
376ر79٠19ر3٠أخرى

51٠ر6٠14٠9ر441
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* إن الحركة على مخصص اخطاء التغطيات الطبية كما في 31 كانون األول هي كما يلي:
٢٠٢٠٢٠19
دينـــــاردينـــــار

873ر39٠1٠ر15الرصيد كما في أول كانون الثاني
787ر85511ر11المخصص للسنة

)٢7٠ر7()366ر8(المدفوع خالل السنة
39٠ر87915ر18الرصيد كما في 31 كانون األول

** ان الحركة على المخصصات االخرى كما في 31 كانون األول هي كما يلي:
٢٠٢٠٢٠19
دينـــــاردينـــــار

847ر987185ر٢٢4الرصيد كما في أول كانون الثاني
14٠ر37739ر18المخصص للسنة

-161ر98المحول من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة )إيضاح 7(
-)٠٠٠ر1٠٠(المحول الى مخصص تدني أوراق قبض )إيضاح 4(

987ر5٢5٢٢4ر٢41الرصيد كما في 31 كانون األول

)13( النقد وما في حكمه
يشمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة على األرصــدة التالية المدرجة في قائمة المركز 

المالي الموحدة:
٢٠٢٠٢٠19
دينـــــاردينـــــار

٠68ر٠7٠643ر7٠7ر1نقد وأرصدة لدى البنوك* 
)9٠3ر318(-بنك دائن**

165ر٠7٠3٢4ر7٠7ر1
* يتضمن هذا البند وديعه لدى البنك االستثماري بمبلغ ٠٠٠ر15٠ تجدد شهريا وبنسبة فائدة 3% باإلضافة إلى 
وديعة أخرى لدى البنك االستثماري بمبلغ ٠٠٠ر٢5٠ر1 دينارتم ربطها لمدة ثالثة أشهر وبنسبة فائدة ٢5ر4% سنويا.

** حصلت المجموعة على تسهيالت ائتمانية على شكل جاري مدين من البنك االستثماري بسقف بلغ ٠٠٠ر4٠٠ 
دينار وبمعدل فائدة يتراوح ما بين ٢5ر9% الى 1٠% وعموله 1% وتستوفى الفائدة  شهريا. تم منح هذه التسهيالت 
بضمان ايداع كمبياالت تجارية برسم التأمين بنسبة 1٢5% من قيمة التسهيالت وان ال تقل هذه النسبة في أي وقت من 

األوقات عن الرصيد المستغل من هذه التسهيالت.
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)14( ضريبة الدخل
إن حركة مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

367ر6٢5٢54ر3٢1الرصيد كما في أول كانون الثاني 
)5٠٠ر٢٢8()٢٢5ر318(المدفوع خالل السنة

758ر3٢3٢95ر194المخصص للسنة 
6٢5ر7٢33٢1ر197الرصيد في 31 كانون األول 

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:
٢٠٢٠٢٠19
دينــاردينــار

758ر3٢3٢95ر194ضريبة الدخل المستحقة عن ارباح السنة
ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للشركة األم:

٢٠٢٠٢٠19
دينــاردينــار

٢88ر731761ر548الربح المحاسبي
436ر437117ر1٢9يضاف: مصاريف غير مقبولة ضريبيًا

)51٠ر34٢()131ر4٢8(ينزل: ايرادات غير خاضعة للضريبة
٢14ر٠37536ر٢5٠الدخل الخاضع
14٠ر٠1٠15٠ر7٠ضريبة الدخل 

446ر7٢8٢3ر٢4ضريبة دخل اإلستثمارات في الشركة التابعة
586ر738173ر94مجموع ضريبة الدخل

٢8%٢8%نسبة ضريبة الدخل القانونية
7ر19%7ر1٢%نسبة ضريبة الدخل الفعلية

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للشركة المتخصصة إلدارة التأمينات الطبية )الشركة التابعة(:
٢٠٢٠٢٠19
دينــاردينــار

7٠٠ر36٠459ر46٢الربح المحاسبي
٠69ر8551٢٢ر11يضاف: مصاريف غير مقبولة ضريبيًا

769ر٢15581ر474الدخل الخاضع
17٢ر5851٢٢ر99ضريبة الدخل 

--ضريبة دخل سنوات سابقة
17٢ر5851٢٢ر99المجموع

٢1%٢1%نسبة ضريبة الدخل القانونية
6ر٢6%5ر٢1%نسبة ضريبة الدخل الفعلية
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قامت المجموعة بالتوصل الى تسوية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام ٢٠16 باستثناء الشركة التابعة، 
حيث قامت الشركة التابعة بتقديم كشف التقدير الذاتي لعام ٢٠16 هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة 

السجالت المحاسبية للشركة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.
تعديل  الكشف دون  قبول  الذاتي لألعوام ٢٠17 و٢٠18 و٢٠19 وتم  التقدير  بتقديم كشف  المجموعة  قامت 

حسب نظام العينات.
لم تقم إدارة المجموعة بقيد الموجودات الضريبية المؤجلة كونها غير مادية ولعدم تيقن إدارة المجموعة من اإلستفادة 

منها في المستقبل القريب. 
تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للمجموعة للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢٠ و٢٠19 وفقاً لقانون 

ضريبة الدخل رقم )38( لسنة ٢٠18.
ان نسبة الضريبة القانونية على الشركة وشركتها التابعة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم )38( لسنة ٢٠18 هي كما يلي:

قانون ضريبة الدخل رقم )38( لسنة ٢٠18 

المجموعنسبة المساهمة الوطنيةنسبة الضريبة القانونية
الشركة األردنية لإلدارة واإلستشارات 

٢8%4%٢4%المساهمة العامة المحدودة

الشركة المتخصصة إلدارة التأمينات 
٢1%1%٢٠%الطبية محدودة المسؤولية

)15( إيرادات اإلدارة والخدمات الطبية
ييمثل هذا البند اإليرادات المتحققة من عقود إدارة الشبكات الطبية المبرمة بين الشركة المتخصصة الدارة التأمينات 

الطبية )الشركة التابعة( والجهات المؤمنة وشركات التأمين، إن تفاصيل هذه االيرادات كما يلي:

٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

646ر6٢69٠3ر785إيراد من الجهات الطبية
38٠ر67٢383ر4٠7إيراد عقود تأمين

794ر٠991٢9ر113إيراد تدقيق مطالبات طبية
٠٠7ر66٢٢٢5ر٢17أخرى

8٢7ر641ر٠591ر5٢4ر1
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)16( إيرادات عمليات التقسيط 
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في بيع المركبات بالتقسيط ويتم تأجيل اإليرادات غير المتحققة ومن ثم يتم االعتراف بها 
على مدة التقسيط وفقاً لطريقة الفائدة الفعلية باستثناء رسوم وخدمات التقسيط والتي يتم االعتراف بها بتاريخ البيع حيث 

أن هذه اإليرادات متعلقة باألعمال اإلدارية التي يتم إنجازها عند البيع، إن تفاصيل هذه اإليرادات كما يلي:
٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

539ر6٠369٢ر585إيرادات أرباح التقسيط
619ر٢9675ر37إيرادات رسوم التقسيط

483ر179193ر117إيرادات خدمات التقسيط 
641ر٠78961ر74٠

)17( مصاريف إدارية
٢٠٢٠٢٠19
دينــــاردينــــار

٠٢6ر4٠٢86٢ر881رواتب وأجور
359ر3٠٢8٢ر73مساهمة المجموعة في الضمان االجتماعي

4٠٠ر4٠٠8ر8عالوة تنقالت 
399ر81٢63ر65تأمين 

٢77ر777181ر193مكافأت للموظفين وأعضاء مجلس االدارة
14٠ر37739ر18مخصصات اخرى )إيضاح 1٢(

٢55ر٠1931ر34إستهالكات )إيضاح 3(
٢47ر97515ر1٢قرطاسية ومطبوعات 

561ر7435٠ر4٠إيجارات 
76٠ر٠٢931ر35بريد وهاتف 

1٠٢ر5553ر1رسوم ورخص 
744ر99918ر15كهرباء ومياه

498ر6667ر8نظافة 
831ر6٢136ر43أتعاب مهنية  

596ر9381٢ر11مصاريف ضيافة 
٠88ر3٢٢3٠ر37صيانة

5٠5ر5٠917ر17اشتراكات
6٢6ر7638ر8تنقالت

965ر4٢319ر٢٠نماذج طبية
5٢6ر٠6851ر53طباعة بطاقات تأمين طبي ودليل الشبكة الطبية

٢61ر5٠1٢ر٢رسوم بنكية
٢78ر8793ر٢مصاريف الهيئة العامة ومجلس اإلدارة

978ر8٢517ر8اخرى
4٢٢ر595ر9٠51ر596ر1



57

الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات م.ع.م

Jordanian For Management & Consultancy

)18( معامالت مع جهات ذات عالقة
تتمثل الجهات ذات العالقة المساهمين والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين وموظفي اإلدارة العليا، هذا ويتم 

اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
بنود داخل قائمة المركز المالي:

٢٠٢٠٢٠19
دينـــــاردينـــــار

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
643ر559161ر174الشركة األردنية الفرنسية للتأمين )مساهم(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
6٠٠ر٠٠٠15ر18الشركة األردنية الفرنسية للتأمين )مساهم(

شيكات برسم التحصيل
39٢ر439ر7٢4٢ر4٢5ر1الشركة األردنية الفرنسية للتأمين )مساهم(

عناصر قائمة الدخل:
٢٠٢٠٢٠19
دينـــــاردينـــــار

إيراد من الجهات الطبية
6٠7ر4٢6848ر746الشركة األردنية الفرنسية للتأمين )مساهم(

إيراد عقود تأمين
56٢ر387366ر368الشركة األردنية الفرنسية للتأمين )مساهم(

169ر٢15ر8131ر114ر1

مصروف ايجار
٠٠٠ر5834٢ر3٢الشركة األردنية الفرنسية للتأمين )مساهم(

فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:
مكافآت اإلدارة العليا:

٢٠٢٠٢٠19
دينـــــاردينـــــار

341ر89536٢ر4٠3الرواتب واألجور والمكافآت التي تقاضتها اإلدارة العليا 

)1٩( القطاعات التشغيلية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة للمجموعة تتأثر بشكل جوهري 
باالختالف في منتجات او خدمات تلك القطاعات. إن هذه القطاعات منظمة ومــدارة بشكل منفصل حسب طبيعة 
الخدمات والمنتجات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل 

المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى المجموعة.
يتم تنظيم المجموعة ألغراض إدارية من خالل قطاعي أعمال كما يلي: 

• البيع بالتقسيط
• إدارة التأمينات الطبية
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تقوم إدارة المجموعة بمراقبة نتائج قطاعي األعمال بشكل منفصل ألغراض تقييم األداء. يتم تقييم األداء القطاعي بناء 
على الربح أو الخسارة التشغيلية لكل قطاع.

إن االيرادات واألرباح والموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال هي كما يلي:
المجمــوعإدارة التأميناتالبيع بالتقسيط

دينــــاردينــــاردينــــار
كما في 31 كانون األول 2٠2٠

االيرادات:
٠78ر74٠-٠78ر74٠ايرادات عمليات التقسيط 

٠59ر5٢4ر٠591ر5٢4ر1-إيرادات االدارة والخدمات الطبية
75٠ر5911٢٢ر1591٠٢ر٢٠ايرادات اخرى

نتائج االعمال:
316ر36٠648ر95646٢ر185ربح السنة قبل الضريبة
993ر775453ر٢1836٢ر91ربح السنة بعد الضريبة

كما في 31 كانون األول 2٠1٩
االيرادات:

641ر961-641ر961ايرادات عمليات التقسيط 
8٢7ر641ر8٢71ر641ر1-إيرادات االدارة والخدمات الطبية

119ر6٢81٠9ر49187ر٢1ايرادات اخرى
نتائج االعمال:

744ر7٠٠883ر٠44459ر4٢4ربح السنة قبل الضريبة
986ر5٢8587ر458337ر٢5٠ربح السنة بعد الضريبة

كما في 31 كانون األول 2٠2٠
الموجودات والمطلوبات

٠٢٠ر٠78ر8898ر٢66ر1313ر811ر4موجودات القطاع
843ر7٢٢ر٢631ر58٠954ر768مطلوبات القطاع

كما في 31 كانون األول 2٠1٩
الموجودات والمطلوبات

676ر1٢3ر٢489ر61٠ر4٢83ر513ر5موجودات القطاع
856ر943ر145٢ر448ر7111ر495ر1مطلوبات القطاع

)2٠( الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
٢٠٢٠٢٠19
ديناردينار

986ر993587ر453ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم )دينار( 
٠٠٠ر5٠٠ر٠٠٠٢ر5٠٠ر٢المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(

فلس/ دينارفلس/ دينار
٠/18٢٠/٢35الحصة األساسية للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة األم

لم يتم احتساب العائد المخفض للسهم حيث لم يكن هنالك أية أسهم منخفضة قائمة.
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)21( إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  في  التقلبات  تنتج عن  التي  المخاطر  الفائدة هي  أسعار  إن مخاطر 
لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة.

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل البنوك الدائنة والقروض 
والودائع.

لسنة  المجموعة  ربح  على  الفوائد  بأسعار  الممكنة  المفترضة  التغيرات  بأثر  الموحدة  الدخل  قائمة  تتمثل حساسية 
واحدة، ويتم احتسابها بناًء على الموجودات والمطلوبات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في 31 كانون األول 

٢٠٢٠ و٢٠19.
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في 31 

كانون األول ٢٠٢٠ و٢٠19، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
2٠2٠

األثر على ربح السنةالزيادة بسعر الفائدةالعملـــة
دينـــار)نقطة مئوية(

5٠٠ر٢53دينار أردني

2٠1٩
األثر على ربح السنةالزيادة بسعر الفائدةالعملـــة

دينـــار)نقطة مئوية(

)797(٢5دينار أردني
في حال وجود تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

مخاطر التغير بأسعار األسهم

يوضح الجدول التالي حساسية احتياطي القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار األسهم، مع بقاء 
جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:

2٠2٠
األثر على حقوق الملكيةالتغير في المؤشرالمؤشر

دينـــار)%(

769ر1٠٢3بورصة عمان
2٠1٩

األثر على حقوق الملكيةالتغير في المؤشرالمؤشر
دينـــار)%(

٠15ر1٠48بورصة عمان
في حال وجود تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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مخاطر االئتمان
ممخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم 

تجاه المجموعة.
وترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة 

الذمم القائمة بشكل مستمر. كما تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
تقوم المجموعة من خالل نشاط عمليات التقسيط بتقديم خدماتها لعدد كبير من العمالء. ال يمثل أي عميل ما 
نسبته 1٠% من أوراق القبض. هذا وتقوم المجموعة من خالل نشاط االدارة والخدمات الطبية ببيع خدماتها لعدد محدود 
من العمالء حيث تشكل الذمم المدينة من الشركة األردنية الفرنسية للتأمين ما نسبته 97% من اجمالي الذمم المدينة 

والشيكات برسم التحصيل )٢٠19: %98(.
مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها حين استحقاقها.
تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ على أساس الفترة 
المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

أقل من31 كانون األول 2٠2٠ 
3 شهور

من 3 شهور
إلى 1٢ شهر

من سنة حتى
المجموع3 سنوات

دينــاردينــاردينــاردينــار

6٢9ر٢6٢--6٢9ر٢6٢ذمم دائنة
189ر173391ر٠16191ر٢٠٠-قروض وبنوك دائنة
6٠1ر34٠441ر5٢567ر736٢41ر13٢أرصدة دائنة أخرى

419ر٠95ر5131ر541٢58ر365441ر395المجموع

أقل من31 كانون األول 2٠1٩ 
3 شهور

من 3 شهور
إلى 1٢ شهر

من سنة حتى
المجموع3 سنوات

دينــاردينــاردينــاردينــار

657ر٢16ر1--657ر٢16ر1ذمم دائنة
6٠4ر347-6٠4ر347-قروض وبنوك دائنة
51٠ر٢٠٢4٠9ر98751ر3٢1٢٢4ر133أرصدة دائنة أخرى

771ر973ر٢٠٢1ر59151ر97857٢ر349ر1المجموع
مخاطر العمالت

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية.
إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع 
الدوالر األمريكي )1/41 دوالر لكل دينار(، وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.

)COVID-19( أثر فايروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 3٠ كانون الثاني ٢٠٢٠ تفشي فايروس كورونا )COVID-19( باإلضافة 
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الى اعالن حالة الطوارئ الصحية الدولية. أدى تفشي فايروس كورونا الى تقييد النشاطات االقتصادية بشكل جوهري على 
مستوى العالم. قامت حكومات العديد من الدول باتخاذ إجراءات احترازية تضمنت فرض قيود على السفر وعلى بعض 

أنشطة االعمال باإلضافة الى تقييد حركة األفراد خارج منازلهم بما فيها حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
تقوم اإلدارة بمراقبة تأثير جائحة كورونا على المجموعة وعلى قطاع إدارة التأمين الصحي والتمويل عموماً باإلضافة 
الى األثر على االقتصاد األردني التي تقوم المجموعة بممارسة نشاطها فيه، فيما يلي تأثير جائحة كورونا على المجموعة.

قامت اإلدارة بوضع إطار الستمرارية اعمالها وإدارة االزمات لتقييم ومراقبة اثار الوباء. باإلضافة الى ذلك فقد قامت 
اإلدارة بأعداد تحليل لتأثير الوباء كجزء من تقييم قدرة المجموعة على االستمرارية باستخدام المعلومات المتوفرة حتى 

تاريخ القوائم المالية الموحدة.
تضمن تحليل االثار الناتجة عن الوباء تقييم للمخاطر ذات الصلة والمتضمنة:

االعتراف بإيرادات االدارة اوراق القبض ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بها واالثار المتعلقة بالسيولة 
النقدية لدى المجموعة.

أ( إيرادات اإلدارة والخدمات الطبية 

ال تتوقع اإلدارة اية أثر جوهري النتشار فيروس كورونا على إيرادات المجموعة من قطاعاتها التشغيلية.
ب( أوراق القبض

قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٠ و بتاريخ 16 تموز ٢٠٢٠ بتأجيل األقساط لمن 
يرغب من العمالء عن اشهر آذار ونيسان وايار من العام ٢٠٢٠ وإعفائهم من رسوم التأخير عنها وأحتساب فائدة على 
التأجيل للفترة المستخدمة فقط بنسبة 5% وحسب اإلجراءات المناسبة لذلك. قامت المجموعة بزيادة مخصص تدني 
أوراق القبض بقيمة ٠6٠ر٢11 دينار أردني. لمقابلة الخسائر األتمانية المتوقعة على ذمم العمالء نتيجة لآلثار المتوقعة 

من الوباء 
ج( السيولة النقدية للمجموعة

قامت اإلدارة بأعداد دراسة والتي تشير الى ان مركز المالءة المالية سيبقى على األرجح ضمن األهداف والسياسات 
واإلجراءات المتعلقة بإدارة رأس مال المجموعة.

في اعتقاد اإلدارة ان اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ االستمرارية ال يزال مناسبا.

)22( التزامات محتملة
أ( كفاالت بنكية

على المجموعة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية بمبلغ 66٠ر4 دينار)٢٠19: 
55٠ر14دينار(.

ب( قضايا

ال يوجد قضايا مقامة على المجموعة بتاريخ القوائم المالية.
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)23( القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

القبض والمبالغ  التحصيل واوراق  البنوك والشيكات برسم  الصندوق ولدى  النقد في  المالية من  الموجودات  تتكون 
المستحقة من الجهات ذات العالقة والذمم المدينة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وبعض 
األرصــدة المدينة األخــرى. تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والقروض وبعض األرصــدة الدائنة 

األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

)24(  إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس المال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل 

يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق الملكية.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واإلحتياطيات اإلجباري واإلختياري والقيمة 
العادلة واألرباح المدورة والبالغ مجموعها 177ر355ر6 دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ مقابل 8٢٠ر179ر6 

دينار كما في 31 كانون األول ٢٠19.

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد  )25(
إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة 

مدرجة أدناه، وستقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم )17( عقود التأمين 

يقدم المعيار نموذجاً شاماًل لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل 
معيار التقارير المالية الدولي رقم )4( – عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة 
وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض 
الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة 

وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني ٢٠٢3 مع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان 
المنشأة طبقت معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )15( قبل أو مع تطبيق معيار 

التقارير المالية الدولي رقم )17(. 
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني ٢٠٢٠ بإصدار تعديالت على فقرات )69( الى )76( 
من معيار المحاسبة الدولي رقم )1( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه 

التعديالت:
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• تعريف الحق لتأجيل التسوية، 
•الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية،

• ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل، 
• وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر 

شروط المطلوبات على تصنيفها.     
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني ٢٠٢3.

إشارة الى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )3(

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار ٢٠٢٠ بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
)3( اندماج األعمال - إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد 
وعرض القوائم المالية والذي صدر في عام 1989 ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار 

٢٠18 دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي.
كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )3( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو 
خسائر »اليوم الثاني« )Day 2( للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

)37( أو تفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم )٢1( في حال تم تكبدها بشكل منفصل. 
في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم )3( لألصول المحتملة 

التي لن تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية. 
يجب تطبيق التعديالت 

سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتباراً من 1 كانون الثاني ٢٠٢٢. من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر 
جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني - تعديالت على معيار المحاسبة 
الدولي رقم )16(

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار ٢٠٢٠ بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( 
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والــذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة 
الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع 
وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي تحددها اإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ 

المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة االرباح أو الخسائر.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني ٢٠٢٢ على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي 

تم البدء باستخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. 
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )37(

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار ٢٠٢٠، بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )37( 
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والتي تحدد التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج 
عنه خسارة. 

تطبق التعديالت طريقة »التكلفة المباشرة«. ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن 
كال من التكاليف اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. 

ال تتعلق المصاريف االداريــة والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف 
االخر بموجب شروط العقد. 

سيتم تطبيق التعديالت اعتباراً من 1 كانون الثاني ٢٠٢٢. تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع 
شروطها كما في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. 

من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 
 معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( األدوات المالية – اختبار ’1٠%’ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من ٢٠18-٢٠٢٠، أصدر مجلس معايير 
المجموعة  تأخذها  التي  الرسوم  التعديل  يوضح   .)9( رقــم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  على  تعدياًل  الدولية  المحاسبة 
بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط 
المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك 

الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.
تقوم المجموعة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي 

تطبق فيها المجموعة التعديل.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتباراً من 1 كانون الثاني ٢٠٢٢، مع السماح بالتطبيق المبكر.

من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المجموعة.
المرحلة الثانية من إصالح IBOR )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك(

المرحلة الثانية من إصــالح IBOR التي ستصبح سارية المفعول في 1 كانون الثاني ٢٠٢1، تتضمن عــدًدا من 
اإلعفاءات واإلفصاحات اإلضافية. تتطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من IBOR إلى معدل العائد الخالي 

من المخاطر.
لتحديد  المستخدمة  المراجع  لتغير  نتيجة  المرجعي،  الفائدة  تغير سعر  الناتجة عن  النقدية  التدفقات  التغيرات على 
االنتقال من  يتم  المالية،  لــألداة  بالنسبة  أنــه،  المتغيرة. بشرط  الفائدة  لتغير أسعار  يتطلب تطبيق عملي  المتغيرة  الفائدة 
االعتماد على السعر المعتمد على IBOR إلى نسب العائد الخالي من المخاطر على أساس معادل اقتصاديًا. توفر 
المرحلة الثانية من إصالح  IBORإعفاءات مؤقتة تسمح باستمرارية عالقات التحوط للمجموعة عند استبدال المرجع 
المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على العائد الخالي من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من المجموعة 
تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط. مما يتضمن إعادة تعريف المخاطر التي يتم التحوط لها من 
خالل ربطها مع استخدام العائد الخالي من المخاطر ووصف أداة التحوط و /أو البند المتحوط له لربطها مع العائد الخالي 
من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء استكمال التعديالت على توثيق التحوطات بحلول نهاية 

السنة المالية التي يتم فيها تطبيق المرحلة الثانية.
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