رشكة الزرقاء للتعليم و اإلستثمار م.ع.م

التقرير السنوي السابع والعرشون
لعام 2019م
تقرير مجلس اإلدارة
مقدم إىل السادة
الهيئة العامة ملساهمي رشكة الزرقاء للتعليم واإلستثامر
الثالثاء  27شعبان 1441هـ – املوافق 2020/4/21م

صاحب الجاللة
الملك عبداهلل الثاين انب الحسني المعظم

سمو ويل العهد
األمري الحسني نب عبد اهلل المعظم



أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور محمود عبدالرزاق محمود أبو شعرية

السيد أسامة محمود عبدالرزاق أبو شعرية

الدكتور محمد أحمد الرشيد منصور

األستاذ عيل محمد عيل حرب

املهندس خالد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

األستاذ ماجد محمد أحمد املومني

السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

املهندس محمد خليل حسني عطية

املحامي األستاذ إبراهيم عودة عواد الشنيكات

الدكتور عمر وفيق عثامن صابر

الدكتور محمد أحمد محمود الحاج محمد
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حرضات السادة املساهمني الكرام ...
أرحب بكم يف اجتامع الهيئة العامة العادي السابع والعرشين ويرسين باألصالة عن نفيس وبالنيابة
عن زماليئ أعضاء مجلس اإلدراة أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي لرشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
وتقرير الحوكمة للسنة املالية املنتهية يف 2019/12/31م.
ال تخفى عن أحد الصعوبات التي واجهتها الجامعات الخاصة يف األردن ومنها جامعة الزرقاء
– وهي النشاط االستثامري الرئيس للرشكة  -وكان عىل رأس هذه الصعوبات نقص أعداد الطلبة يف هذه
الجامعات بسبب التغيريات املستمرة التي تطرأ عىل الترشيعات الناظمة لعمل قطاع االستثامر يف التعليم
ومنافسة الجامعات الرسمية لهذا القطاع وعدد آخر من الصعوبات التي شكلت تحدياً حقيقاً لقطاع
التعليم العايل الخاص.
حرص مجلس اإلدارة بالتعاون والتنسيق مع إدارة الجامعة وبقية إستثامرات الرشكة عىل التقليل
من خطورة هذه التحديات بعدة طرق منها تشجيع الطلبة لاللتحاق بالجامعة واستقطاب طالب من
الدول املجاورة واالستمرار بتقديم مخرجات تعليم عىل مستوى عا ٍل وتوفري مزيد من الحوافز تشجع عىل
اإللتحاق بجامعة الزرقاء باإلضافة إىل سياسة خفض النفقات بطريقة ال تؤثر عىل عمل الرشكة واستثامراتها.
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عىل الرغم من الصعوبات والتحديات نستطيع أن نقول بثقة أن الرشكة أثبتت نفسها كواحدة من
أفضل الرشكات التي تعمل يف قطاع التعليم العايل واملدريس وال زالت الجامعة واملدارس ِق ْبلة لقطاع واسع
من الطلبة من مختلف أنحاء اململكة ومن جنسيات مختلفة.
نتيجة ملا حققته رياض ومدارس الجامعة من تطور ونجاح فقد تم خالل العام  2019التوسع يف
األبنية املدرسية لتلبية إقبال الطالب
عىل التسجيل يف هذه املدارس ،ونشري إىل أن رياض ومدارس الجامعة من أفضل املدارس عىل مستوى
اململكة واألفضل يف محافظة الزرقاء.
تعمل الرشكة ومن خالل سياسة إدارة املخاطر والحوكمة عىل خفض املديونية وضبط النفقات
واالعتامد عىل الطاقة املتجددة واستقطاب طالب للجامعة واملدارس لألعوام القادمة بحيث تبقى الرشكة
واستثامراتها املختلفة بالحالة املمتازة التي هي عليها.
وال يفوتني هنا أن أشيد بالجهود التي تبذلها إدارات الجامعة واملدارس وهيئاتها التدريسية وكوادرها
األكادميية واإلدارية لإلرتقاء مبؤسسات الرشكة والسمو بها إىل أعىل املراتب فلهم جميعاً كل التقدير واالحرتام.
وأخريا ً أشكر لكم ثقتكم مبجلس اإلدارة وأشكركم عىل حضوركم ومشاركتكم يف اجتامع هذا اليوم
املبارك ،مرحبني دوماً بآرائكم ومقرتحاتكم واسمحوا يل أن أرفع وإياكم اىل مقام حرضة صاحب الجاللة امللك
عبد الله الثاين املعظم ووىل عهده األمني اسمى آيات الوفاء والوالء سائلني الله عز وجل أن يوفق جاللته
ملا فيه خري البالد والعباد.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم
رئيس مجلس اإلدارة
محمود عبدالرزاق أبو شعرية

9

التقرير السنوي
السابع والعرشون لمجلس اإلدارة
لعام 2019
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التقرير السنوي السابع والعرشون لمجلس اإلدارة لعام 2019م
حرضات اإلخوة واألخوات املساهمني الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نترشف بلقائكم مجددا ً يف هذا املوعد السنوي لهيئتكم العامة لرشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر لنسعد معاً مبا أعان الله ووفق
إلنجازه ،ولنستنري بآرائكم وأفكاركم يف التخطيط ملستقبل جديد ،نسأل الله عز وجل أن يحقق فيه املسعى وأن يسدد الخطى ويوفق ملا
فيه الخري فمنه وحده العون وعليه التوكل.

 -1أ -أنشطة الرشكة الرئيسية:
•
•
•
•
•

إنشاء جامعات وتأسيسها.
إنشاء المراكز والمعاهد.
المساهمة في البحث العلمي..
إنشاء وفتح رياض ومدارس لمختلف المراحل التعليمية.
شراء األموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها.

ب -أماكن الرشكة الجغرافية وعدد الموظفني يف كل منها:•
•
•
•
•
•

تقع شركة الزرقاء للتعليم واإلستثمار على الطريق السريع ( عمان – الزرقاء ) ويعمل فيها ( )17موظفاً وال يوجد أي فروع
أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها.
تقع جامعة الزرقاء على الطريق السريع ( عمان -الشام ) ويعمل فيها (  )288عضوا ً متفرغاً وغير متفرغ في هيئة التدريس
و ( )493موظفاً إدارياً ومستخدماً.
تقع كلية الزرقاء التقنية المتوسطة على الطريق السريع (عمان  -الشام) ويعمل فيها ( )9أعضاء في هيئة التدريس و()6
موظفين إداريين ومستخدمين.
تقع رياض ومدارس الجامعة في مدينة خادم الحرمين الشريفين ويعمل فيها ( 153مدرساً ومدرسه و (  )140موظفا إدارياً
ومستخدماً.
تقع محطة الزرقاء الحديثة للمحروقات بجوار الجامعة على الطريق السريع ( عمان  -الشام).
تقع شركة الضوء الساطع للبث الفضائي 1واإلذاعي على الطريق السريع (عمان – الشام) – مبنى كلية الصحافة واإلعالم
ويعمل فيها ( )29موظفاً وموظفة.

 1توقف البث الفضايئ يف رشكة الضوء الساطع للبث الفضايئ واالذاعي تاريخ  .31/10/2018وبقي البث اإلذاعي (إذاعة لقاء).

11

2019

ج -حجم االستثمار الرأسمايل للرشكة:بلغ حجم اإلستثامر الرأساميل (  )74.966.735دينار ويتكون من :
البيان

التكلفة يف 2018/12/31

التكلفة يف 2019/12/31

أرايض

703.502

703.502

مباين وأسوار وآبار

41.696.406

42.499.781

معدات وتجهيزات الطاقة الشمسية

3.150.618

3.316.943

أثاث ومفروشات

3.167.676

3.628.354

أجهزة وآالت ومعدات ومصاعد

5.340.794

5.817.566

سيارات وحافالت

6.024.163

6.085.663

مختربات

8.386.862

9.056.264

مالعب وساحات وطرق ومرافق
كتب و ِعدد وأدوات أخرى

1.603.794

1.785.790

2.001.565

2.072.872

أعامل تحت التنفيذ

--

--

مجموع التكلفة

72.075.380

74.966.735

 -2الرشكات التابعة للرشكة ونوعها:
نسبة ملكية
عنوان الرشكة
سنة
اسم الرشكة
الرشكة األم يف
التابعة
التسجيل
التابعة ونوعها
الرشكة التابعة
وعدد موظفيها
الضوء الساطع
للبث الفضايئ
واإلذاعي ذ.م.م

الطريق الرسيع
(عامن -الشام)
 29موظفاً

غايات الرشكة التابعة للرشكة:
-

12

2015

% 100

النشاط
الرئييس

إدارة محطات
فضائية وإذاعية

المشاريع
رأس مال الرشكة المملوكة من قبل
(دينار أردين ) الرشكة التابعة
ورؤوس أموالها

1.750.000

إنشاء وتملك واستئجار وإدارة محطات قنوات فضائية ومحطات البث اإلذاعي والتلفزيوني.
استيراد األجهزة والمعدات والمواد الالزمة لغايات الشركة ومستلزماتها.
إنشاء مصنع مياه صحية وتحليتها وتعبئتها وتوزيعها.
استئجار وتملك األموال غير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة.
إبرام االتفاقيات والعقود الالزمة لغايات الشركة.
البث اإلذاعي وإعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية واإلذاعية.

 مصنع مياه زاريك مرسح زاريك محطة غسيلالسيارات
 -إذاعة لقاء

الشهادة العلمية

تاريخ الميالد

1947

1979
1971

تاريخ العضوية

2017/4/22

2017/4/22
2017/4/22

المنصب

رئيس مجلس
اإلدارة

نائب الرئيس
عضو

اإلسم

الدكتور محمود عبد
الرزاق محمود أبو شعرية

السيد أسامة محمود
عبدالرزاق أبو شعرية

املهندس خالد محمود
عبدالرزاق أبو شعرية

ت

1

2

3

 -3أ-أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
سنة التخرج

أول ثانوي

بكالوريس إدارة أعامل
بكالوريوس هندسة
ميكانيك

4

الخربات العملية

1964

2002
1993

السيد أحمد محمود
عبدالرزاق أبو شعرية

مدير تربية وتعليم 1982-1996
عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء  1994حتى تاريخ
. 2017/11/10
رئيس عدة جمعيات خريية  1974وحتى تاريخه
محامي1997-وحتى تاريخه
محام مزاول أمام كافة املحاكم النظامية والرشعية من
2009-1982
وكيل ومستشار قانوين لعدد من الرشكات واملؤسسات
رئيس جمعية البيئة والحياة
محام مزاول أمام كافة املحاكم النظامية والرشعية من
2007-1974
وكيل ومستشار قانوين لعدد من الرشكات واملؤسسات
عضو جمعية البيئة والحياة

دكتوراة فخرية من جامعة إكسفورد.
مدير عام ورشيك رشكة ابن منصور 2000-1979
مالك ملجموعة مزارع أبو شعرية  1984-وحتى تاريخه .
مالك مجموعة محمود أبو شعرية للتجارة واالستثامر
1996وحتى تاريخه.عضو مجلس إدارة الرشكة العربية الدولية للتعليم
واإلستثامر 2004-2003
رئيس مجلس إدارة رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
 2004وحتى تاريخهمستشار أعىل ملفوضية األعامل والصداقة العربية .
مدير إداري يف مجموعة محمود أبو شعرية للتجارة
واالستثامر2002-حتى تاريخه عضو مجلس أمناء جامعة
الزرقاء  2004حتى تاريخه.
مدير عام يف مجموعة رشكات يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة

عضو

5

6

7

8

2017/4/22

الدكتور محمد أحمد
الرشيد منصور

األستاذ ماجد محمد
أحمد املومني

األستاذ عيل محمد عيل
حرب

املهندس محمد خليل
حسني عطية

1984

عضو

عضو

عضو
عضو

بكالوريس إدارة أعامل
و تسويق

2017/4/22

2017/10/26

2017/12/28
2017/12/28

2006

1940

1947

1946
1987

مدير عام رياض ومدارس جامعة الزرقاء

دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية
دبلوم اإلدارة العليا
للوظائف العليا يف الدولة
بكالوريوس حقوق
ليسانس حقوق

ليسانس حقوق
بكالوريوس إدارة أعامل
بكالوريوس هندسة
مدنية

2005
1967
1979

1970
2009
2016

مدير عام رشكة القوة للتطوير واالستثامر
مدير عام رشكة عطية والرشقاوي لإلسكان
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14

اإلسم

الدكتور عمر وفيق
عثامن صابر
ممثل عن رشكة
النخبة الدولية
إلنتاج األلبان

الدكتور محمد أحمد
محمود الحاج محمد
ممثل عن رشكة
مخابز الرغيف
الفريد

ت

9

9

2017/4/22

2018/7/5

2017/4/22

المنصب تاريخ العضوية

عضو

عضو

عضو

األستاذ إبراهيم
عودة عواد الشنيكات
10
ممثل رشكة الوسية
التجارية

الخربات العملية

سنة التخرج

2000

الشهادة العلمية

دكتوراه يف اللغة
العربية وآدابها

تاريخ الميالد

1955

دكتوراه يف العقيدة
واملذاهب املعارصة
1985

أستاذ مشارك  2015حتى تاريخه
أستاذ مساعد 2014-1999
رئيس قسم اللغة العربية لكلية العلوم الرتبوية لألنروا سابقاً
مدير العالقات الثقافية والعامة يف كلية العلوم الرتبوية لألنروا.
عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء  1994-حتى تاريخ .2017/11/10
محارض غري متفرغ يف الجامعة االردنية .2008-2001
عضو ورئيس يف جمعيات متعددة 1977-حتى تاريخه .

1951

1967

بكالوريوس قانون

1995

معلم يف مدرسة الزرقاء الثانوية
محارض متفرغ يف الجامعة األردنية
عضو مجلس النواب األردين (الحادي عرش ،الثاين عرش ،الخامس
عرش ،السابع عرش)
عضو ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء من 2017-1994
عضو ونائب رئيس مجلس إدارة رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر من
 1992حتى تاريخه
رئيس جمعية جنني العربية الخريية
نائب رئيس جمعية الكتاب اإلسالمي
نائب رئيس منتدى االعتدال للفكر والثقافة
عضو هيئة إدارة رابطة علامء األردن
محامي مزاول منذ عام  1998حتى تاريخه
محامي ومستشار قانوين لعدد من الرشكات منذ عام  1998وحتى
تاريخه
محامي ومستشار لرشكة الزرقاء والتعليم االستثامر منذ عام 2009
وحتى تاريخه

ال يشغل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو من ميثله بصفته الشخصية أو بصفته ممثال لعضو ،عضوية يف مجلس إدارة رشكة أخرى مشابهة أو مناقسة لها يف أعاملها أو ممثالة لها يف غاياتها.

ال يوجد أي عضويات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة يف أي رشكة مساهمة عامة.

2019

الخربات العملية

سنة التخرج

الشهادة
العلمية

بكالوريوس
حقوق
ماجستري إدارة
عامة
بكالوريوس
محاسبة

أول ثانوي

1987
1997
2011

1964

مدير الخدمات العامة والصيانة يف الجامعة من  2013/4/3إىل اآلن
مدير تنفيذي الرشكة اعتبارا ً من 2017/2/1
مدير عام الرشكة اعتبارا ً من .2017/12/28
مدير التدقيق الداخيل يف رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر اعتبارا ً من 2017/12/12

بكالوريس
اقتصاد أعامل
دبلوم إدارة
فنادق

1982
1964

1984

2011
2006

بكالوريس
محاسبة
ثانوية عامة

1966

موظف حجوزات-فندق فور سيزون 2008-2006
موظف استقبال ومدير لييل – فندق األمريي سويت2010-2008
موظف إداري -رياض ومدارس جامعة الزرقاء 2014/3
رئيس ديوان رشكة الزرقاء للتعليم واإلستثامر 2014/9/29

2004
1983

ثانوية عامة

دكتوراه فخرية من جامعة إكسفورد
مدير عام ورشيك رشكة بن منصور2000-1979
مالك ملجموعة مزارع أبو شعرية 1984-وحتى تاريخه
مالك مجموعة محمود أبو شعرية للتجارة واإلستثامر1996-وحتى تاريخه
الرشكة العربية الدولية للتعليم لالستثامر 2003-2002
عضو مجلس إدارة يف رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر 2004-2003
رئيس مجلس إدارة رشكة الزرقاء للتعليم واإلستثامر  2004-وحتى تاريخه.
مستشار أعىل ملفوضية االعامل والصداقة العربية .

 -3ب )1( -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا يف رشكة الزرقاء للتعليم واالستثمار ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

ت

المنصب

اإلسم

تاريخ التعيني تاريخ الميالد

1

رئيس مجلس
اإلدارة

2

3

4

5

2017/4/22

د .محمود
عبدالرزاق
محمود أبو
شعرية

السيد حسني
غازي أحمد
الشباطات

السيد محمد
جهاد نافع
براهمة

مسؤول قسم املحاسبة يف رشكة الزرقاء للتعليم  2007حتى تاريخه
إدارة مكاتب يف القوات املسلحة األردنية 2000-1983
مدير مكتب رشكة محمود سلامن 2004-2001
مسؤول قسم اللوازم والعطاءات  2004-حتى تاريخه

1984

1947

2017/2/1

السيد محمد مدير التدقيق
بالوكالة 2017/12/12
عدنانعازم*فهمي الداخيل

رئيس الديوان /
السيد لؤي
فؤاد أمني رس مجلس
محمد خميس
اإلدارة

القائم بأعامل
املدير املايل

6

7

مدير عام
الرشكة
1960
1991

2014/9/29

2007/3/25

السيد بسام
نوري ذياب آل
حمران

السيدة وفاء
خالد عيد عبد

2004/5/8

مسؤول
قسم اللوازم
والعطاءات

مسؤول قسم
املساهمني
2017/3/18

سكرترية وطابعة يف عدة رشكات من  – 1986حتى تاريخ 1996/10
موظفة إدارية يف جامعة الزرقاء 1996-2006
موظفة إدارية يف رشكة الزرقاء  2012/10/15-حتى تاريخ 2016/5/31
موظفة إدارية يف رشكة الزرقاء  2017/3/18-حتى تاريخه
ضابط ارتباط الحوكمة يف رشكة الزرقاء لدى هيئة األوراق املالية اعتبارا
من  2017/12/28حتى تاريخه

* متت املوافقة عىل استقالة السيد محمد عدنان فهمي عازم بتاريخ .2019/1/31
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الشهادة العلمية

هندسة يف العلوم
الزراعية
1951

1960

2017/11/10

2017/8/6
2017/9/8

المنصب

رئيس مجلس األمناء

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة بالوكالة
نائب رئيس الجامعة للشؤون
األكادميية
املنسق العام
عميد القبول والتسجيل
مدير مركز الحاسوب

اإلسم

معايل املهندس سمري فهيم
الحباشنة

األستاذ الدكتور نضال محمود
عبدالله الرمحي

السيد أسامة محمود عبدالرزاق
أبو شعرية

الدكتور خالد عبدالوهاب
الزيديني

الدكتور عامرعمر محمد أبو سامل

السيد بشار عبدالقادر
مدير الشؤون املالية
عبدالرحمن الحمد
السيد راشد ناجي جرب فريحات* مدير العالقات الثقافية والعامة
مدير املوارد البرشية بالوكالة
مدير دائرة العطاءات واللوازم

اآلنسة شهد تيسري خليل كاملة

السيد جهاد محمد يوسف طه

ت

1

4

5

6

7

9

10

11

ب )2( -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية يف جامعة الزرقاء ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
سنة التخرج

1974

أستاذ دكتور يف الهندسة
امليكانيكية

1945

1997/2/15
2009/4/11
2008/8/2
2014/3/4
2015/3/15
2018/9/27
2018/5/20
2010/3/1

3

8

*

تاريخ التعيني تاريخ الميالد

الخربات العملية
عضو مجلس األعيان عضو مجلس النواب الثاين عرش
وزير الثقافة من 1996-1995
وزير الداخلية -2005 2003
وزير الدولة ووزير الزراعة  2011عضو اللجنة امللكية
لصياغة امليثاق الوطني
عضو الهيئة التأسيسية ملركز دراسات الحرية
والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب
رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء اعتبارا ً من
2017/11/10
1992

دكتوراه يف إدارة األعامل

1972
1979
1974
1976
1974
1981
1992
1968

2

رئيس جامعة الزرقاء
1979

دكتوراه يف نظم
املعلومات املحاسبية
بكالوريس إدارة أعامل
دكتوراه يف إدارة األعامل
دكتوراه يف علم الحاسوب
بكالوريوس يف املحاسبة
ماجستري صحافة واعالم
بكالوريوس معلم صف
بكالوريوس إدارة أعامل

األستاذ الدكتور بسام عبدالعزيز
*
أحمد الحلو
األستاذ الدكتور نادر أحمد أبو
شيخة

نائب رئيس جامعة الزرقاء
رئيس الجامعة بالوكالة
2006
2002
2011
2010
2005
2015
2014
2009

مدير وحدة التطوير وضامن الجودة
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية
مدير إداري يف مجموعة محمود أبو شعرية للتجارة
واالستثامر 2002-حتى تاريخه
عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء  2004حتى تاريخه.
مسجل عام منذ .2007
عميد ا لقبول والتسجيل اعتبارا ً من .2017/10/16
مدير مركز الحاسوب
مدير الشؤون املالية
مدير العالقات الثقافية والعامة
مدير املوارد البرشية بالوكالة
مدير اللوازم والعطاءات واملشرتيات

*متت املوافقة عىل استقالة األستاذ الدكتور بسام عبدالعزيز الحلو رئيس الجامعة اعتبارا ً من  2019/10/31وتم تعيني األستاذ الدكتور نادر أحمد أبو شيخة رئيس الجامعة بالوكالة اعتبارا ً من .2019/11/1
*متت املوافقة عىل استقالة السيد راشد ناجي جرب فريحات مدير العالقات الثقافية والعامة اعتبارا ً من .2019/10/20

2019

الشهادة العلمية

تاريخ الميالد

تاريخ التعيني

المنصب

اإلسم

ب )3( -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا يف كلية الزرقاء التقنية المتوسطة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
سنة التخرج

رئيس مجلس
االمناء

ت

الخربات العملية

2018

1

1979

مدير عام رياض ومدارس جامعة الزرقاء

عميد كلية الزرقاء التقنية املتوسطة

عميد الكلية الزرقاء التقنية املتوسطة

بكالوريس إدارة أعامل

1974

2002

دكتوراة هندسة
ميكانيك

2002

2

3

1958

1998

دكتوراه هندسة
كهربائية للتحكم
والحاسوب

السيد أسامة
محمود
عبدالرزاق أبو
شعرية

الدكتور وليد عيل
حسني رمضان

الدكتور غالب
موىس معابرة

*

4

1984

2006

مدير إداري يف مجموعة محمود أبو شعرية للتجارة
واالستثامر 2002-حتى تاريخه
عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء  2004حتى تاريخه.

نائب رئيس
مجلس االمناء
عميد الكلية
نائب رئيس
مجلس االمناء
عميد الكلية

السيد أحمد
محمود عبدالرزاق
أبو شعرية

*

2018/2/4

2019/7/1

2018

عضو مجلس
االمناء

بكالوريوس إدارة أعامل
وتسويق

*متت املوافقة عىل استقالة الدكتور وليد عيل رمضان اعتبارا ً من  2019/7/2وتم تعيني الدكتور غالب موىس معابرة اعتبارا ً من .2019/7/1
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18
سنة
التخرج
الشهادة العلمية

تاريخ
الميالد

1984

تاريخ
التعيني

2016/5/31

ب )4( -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا يف رياض ومدارس جامعة الزرقاء ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

اإلسم

المنصب

الخربات العملية

2006

1

مدير عام رياض ومدارس جامعة الزرقاء

السيد أحمد
محمود عبدالرزاق مدير عام املدارس
أبو شعرية

2

مدارس جامعة الزرقاء – موظفة إدارية
مدارس جامعة الزرقاء  -مسؤولة قسم املوارد البرشية

مدارس جامعة الزرقاء/قسم املوارد البرشية

 8سنوات خربة يف كلية الزرقاء االهلية
مدارس جامعة الزرقاء/قسم شؤون الطلبة

 5سنوات خربة كمدير فرع يف بنك الدوحة
 3سنوات خربة كمدير مايل يف رشكة السالم
مدارس جامعة الزرقاء/مدير مايل

 16سنة خربة يف الرتبية والتعليم
 5سنوات خربة يف مدارس خاصة
مدارس جامعة الزرقاء/مدير ثانوية البنني

 31سنة خربة مديرة يف الرتبية والتعليم
مدارس جامعة الزرقاء/نائب مدير عام

بكالوريوس إدارة أعامل
وتسويق

2015/8/30

3

1962

السيدة خلود
ابراهيم عبدالله
جراد

السيد حسام
عدنان ذيب عياش

4

دكتوراه يف اللغة العربية

نائب املدير العام /
مرشفةالجودة/
مديرةثانويةالبنني
مدير ثانوية البنني

السيد خلدون خالد
عبدالله العودة

2017

2016/2/1

املدير املايل

*

1972

2012/11/26

*

بكالوريوس علوم حياتية
دبلوم عايل تأهيل تربوي

1979

5

2011

ماجستري يف ادارة االعامل

2016/5/7

2012

1984

2011

مسؤول قسم
السيدة أماين محمد
التسجيل وشؤون
فالح عزام
الطلبة

6

1990

ماجستري يف علم النفس
الرتبوي

2014/4/19

السيدة لطيفة
جامل محمود
عيل

**

2013

مسؤول قسم
املوارد البرشية

7

بكالوريوس هندسة
برمجيات

السيدة حنان رشيد
أحمد مصلح
بكالوريوس لغة إنجليزية

مسؤول قسم
املوارد البرشية
1988

2012

2018/8/16

الرقم

*

**

متت املوافقة عىل استقالة السيد حسام عدنان ذيب عياش مدير ثانوية البنني اعتبارا ً من  2019/10/14وتم تعيني السيدة خلود ابراهيم عبدالله جراد مديرة لثانوية البنني اعتبارا ً من .2019/10/15
متت املوافقة عىل استقالة السيدة لطيفة جامل محمود عيل مسؤول قسم املوارد البرشية اعتبارا ً من  2019/7/18وتم تعيني السيدة حنان رشيد أحمد مصلح اعتبارا ً من .2019/7/3

2019

*

1994

2018/3/20

مسؤول قسم
اللوازم واملشرتيات

رشكة تيم للصناعات الهندسية /قسم املستودعات
مدارس جامعة الزرقاء/قسم اللوازم واملشرتيات

8

بكالوريوس نظم معلومات
محاسبية

السيد خليل زهري
خليل ابو طوق

2018

9

2012/8/22

السيد عبدالله
ثابت عبيد
عبدالله

11

12

13

1964

مديرة ثانوية
البنات
مديرة املدرسة
األساسية املختلطة
مديرة الروضة
مدير ة الروضة

ثانوية عامة

2012/9/9

2012/9/23

2017/9/19
2017/7/1

1982

1985

1983

1989
1988

مسؤول شعبة
الحركة والنقليات

بكالويوس لغة عربية وادبها
ماجستري لغة عربية وادابها
دبلوم عايل ادارة مدرسية
بكالوريوس معلم مجال لغة
عربية
دبلوم عايل ادارة مدرسية
ماجستري علم نفس
بكالوريوس ارشاد مدريس

مدارس جامعة الزرقاء/معلمة /قسم التسجيل /مديرة املدرسة
االساسية

مدارس حكومية “معلمة”
مدارس جامعة الزرقاء/معلمة/مديرة ثانوية البنات

 22سنة يف االمن
 3سنوات مدارس خاصة/قسم الحركة
مدارس جامعة الزرقاء /قسم الحركة
2018

2017

2015
2010

10

 3سنوات خربة معلمة يف مدارس خاصة  /سنة مديرة يف مدرسة خاصة
مدارس جامعة الزرقاء/مديرة الروضة
مدارس جامعة الزرقاء – مرشفة الثانوية العامة
مدارس جامعة الزرقاء – مديرة الروضة

السيدة أروى عبد
الرحمن سامل ابو
زيد
السيدة ايناس
عبدالرؤوف
عبدالكريم
املعايطة
السيدة خلود
محمد عليان
*
منصور
السيدة رشوق
موىس مصطفى
الزغول

*

متت املوافقة عىل استقالة السيدة خلود عليان منصور مديرة الروضة اعتبارا ً من  2019/9/11وتم تعيني السيدة رشوق موىس مصطفى الزغول اعتبارا ً من .2019/9/12
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20
سنة التخرج

1964

الشهادة العلمية

أول ثانوي

دكتوراه فخرية من جامعة إكسفورد
مدير عام ورشيك رشكة بن منصور 2000-1979
مالك ملجموعة مزارع أبو شعرية 1984-وحتى تاريخه
مالك مجموعة محمود أبو شعرية للتجارة واإلستثامر1996-وحتى تاريخه
الرشكة العربية الدولية للتعليم لالستثامر 2003-2002
عضو مجلس إدارة يف رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر 2004-2003
رئيس مجلس إدارة رشكة الزرقاء للتعليم واإلستثامر  2004-وحتى تاريخه.
مستشار أعىل ملفوضية االعامل والصداقة العربية .
مدير إداري يف مجموعة محمود أبو شعرية للتجارة واالستثامر2002-حتى تاريخه
عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء  2004حتى تاريخه.

الخربات العملية

ب )5( -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا يف الرشكة التابعة (رشكة الضوء الساطع للبث الفضايئ واإلذايع) ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

ت

1

2

اإلسم

السيد أسامة محمود
عبدالرزاق أبو شعرية

المنصب

الدكتورة محمود
عبدالرزاق محمود أبو رئيس هيئة املديرين
شعرية

نائب رئيس هيئة
املديرين

تاريخ التعيني تاريخ الميالد

2016/2/18

2016/2/18

1947

1979

3

بكالوريس إدارة
أعامل

األستاذ عيل محمد
عيل حرب

2002

عضو هيئة مديرين

ليسانس حقوق

2016/2/18

1970

1946

محام مزاول أمام كافة املحاكم النظامية والرشعية من 2007-1974
وكيل ومستشار قانوين لعدد من الرشكات واملؤسسات
عضو جمعية البيئة والحياة

1956

مدير مصنع تعبئة
املياه

4

بكالوريوس تربية
علم نفس

2018/1/3

مدير مصنع تعبئة
املياه
مسؤول اللوازم

األستاذ محمد بركات املدير التنفيذي لقناة
التلفزيون (لقاء)
سليامن الطراونة
1980

1972

2017/1/18
2018/12/16

مسؤول اللوازم

2017/11/1

مدير عام اإلذاعة والتلفزيون األردين سابقاً

دبلوم محاسبة

1991
1991

2019/3/1

محاسب

5

1993

بكالوريوس هندسة
زراعية
بكالوريوس محاسبة

1976

2019/2/10

السيد حازم محمد
محمد إبراهيم

*

مدير مصنع مياه زاريك من  2018/1/3اىل 2019/2/17

2013
2014

دبلوم راديو
وتلفزيون

1994

مرشف مخترب مياه ذكرى من  2013/9/1اىل 2018/1/17
مرشف مخترب مصنع مياه زاريك  2018/1/18اىل 2019/2/17
مدير مصنع مياه زاريك  2019/2/18اىل االن
موظف لوازم جامعة الزرقاء الخاصة  2016اىل 2018
مسؤول اللوازم رشكة الضوء الساطع من  2018/12/16اىل 2019/6/15

1998

بكالوريوس محاسبة

6

*

السيد وائل نزار خالد
**
ملحيس
السيد وائل عبدالله
عيل بني عودة

**

امني مستودع  +موظف مبيعات يف رشكة امنيات للتجارة الدولية  7سنوات.
امني مستودع  +مسؤول لوازم رشكة الضوء الساطع من  2019/3/1اىل االن.

2016

السيدة فلسطني
محمد نافع أبو الرب

7

8

9

السيدة اسيل محمد
يوسف الصويف

محاسب عام رياض ومدارس الجمعية الخريية للرتبية االسالمية من  2017/2/1حتى
 2018/9/1محاسب رشكة الضوء الساطع من  2019/2/10اىل االن

* متت املوافقة عىل استقالة السيد حازم محمد محمد إبراهيم مدير مصنع تعبئة الكاسات بتاريخ  .2019/2/17وتم تعيني السيدة فلسطني محمد نافع أبو الرب مديرا ً ملصنع تعبئة الكاسات بتاريخ .2019/3/1
** مل يتم تجديد عقد السيد وائل نزار خالد ملحيس مسؤول اللوازم بتاريخ  2019/6/15وتم تعيني السيد وائل عبدالله عيل بني عودة مسؤول اللوازم بتاريخ .2019/3/1

2019



 -4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة والتي تشكل ما نسبته % 5
فأكرث من رأس المال المدفوع ( )16.500.000ستة عرش مليون وخمسمائة ألف دينار
اإلسم

يف 2018/12/31

يف 2019/12/31

عدد األسهم

النسبة

عدد األسهم

النسبة

د .محمود عبد الرزاق محمود أبو شعرية

7147105

% 43.28

7147105

% 43.28

رشكة البنك اإلسالمي األردين

3707161

% 22.46

3707361

% 22.46

السيد خالد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

825029

%5

941765

% 5.7

 -5الوضع التنافيس للرشكة ضمن قطاع نشاطها:
أ -إن جامعة الزرقاء والمملوكة لشركة الزرقاء للتعليم واإلستثمار هي الجامعة الخاصة الوحيدة في محافظة الزرقاء وغالبية
طلبتها من هذه المحافظة وحصتها من السوق المحلي واألسواق الخارجية (  ) % 10من طلبة الجامعات الخاصة.
ب -إن رياض ومدارس جامعة الزرقاء ليست المدارس الوحيدة في محافظة الزرقاء إذ يوجد مدارس خاصة أخرى منافسة لها إال
أن هذا التنافس ال يؤثر على إقبال الطلبة عليها وحصتها من السوق المحلي من طلبة المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء
(  )% 4بالنسبة إلى طلبة المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء ونسبة حصتها من األسواق الخارجية.
ج -إن كلية الزرقاء التقنية المتوسطة هي الكلية التقنية الوحيدة في محافظة الزرقاء ،وغالبية طلبتها من هذه المحافظة وال يوجد
كليات تقنية خاصة منافسة لها.

 -6درجة اإلعتماد عىل موردني محددني أو عمالء رئيسيني محليا و خارجيا :
ال يوجد اعتامد عىل موردين محددين أو عمالء رئيسيني محلياً وخارجياً يشكلون  % 10فأكرث من إجاميل املشرتيات و  /أو املبيعات
و/أو اإليرادات .

 -7الحماية الحكومية أو اإلمتيازات التي تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها بموجب القوانني واألنظمة أو غريها
 ال توجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها . -ال توجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.
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-8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غريها التي لها أثر مادي عىل عمل الرشكة أو منتجاتها أو
قدرتها التنافسية :
أ-1 -

-2
-3
-4
ب-

22

تتأثر الشركة ماديا بقرارات وتعليمات مجلس التعليم العالي وهيئة االعتماد بخصوص معايير االعتمادين العام والخاص
للجامعة وأسس القبول في الجامعات حيث تلتزم الشركة بتطبيقها علما أن الجامعة تلتزم معايير الجودة فيما يتعلق
باإلعتمادين العام والخاص والنوعية في اإلدارة األكاديمية في التخصصات المختلفة وتحديد عدد أعضاء هيئة التدريس من
حملة الرتب العلمية العليا (أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ...الخ) وهي ذات كلفة مالية عالية .
تتأثر الشركة بقرارات وتعليمات مجلس التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم ،ذات العالقة بترخيص المدارس وشروط
عملها ،كما تتأثر الشركة بقرارات الجهات الرسمية األخرى ذات العالقة بعمل المدارس.
تتأثر الشركة عموماً بقرارات الجهات الرسمية ذات العالقة كوزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة األوراق
المالية ووزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وخاصة السياسة التي انتهجتها وزارة التعليم العالي من
التوسع في قبول الطلبة في الجامعات الرسمية في البرامج المتعددة مما ألحق ضررا ً واضحاً في الجامعات الخاصة.
تتأثر الشركة بقرارات وزارة المالية وضريبة الدخل ووزارة الشؤون البلدية والبلديات وغيرها.
تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية في أعمالها كافة.

الهيكل التنظيمي
لرشكة الزرقاء للتعليم واالستثمار
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-9أ  -الهيكل التنظمي للرشكة

* المستشارون من خارج الرشكة
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 الهيكل التنظيمي للجامعة- ب
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 الهيكل التنظيمي لكلية الزرقاء التقنية المتوسطة-ج
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 الهيكل التنظيمي لرياض ومدارس جامعة الزرقاء-د
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هـ -الهيكل التنظيمي للرشكة التابعة رشكة الضوء الساطع للبث الفضايئ واإلذايع (ذ.م.م)

*




* المستشارون من خارج الرشكة
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 -9ب -عدد موظفي الرشكة وفئات مؤهالتهم :
المؤهل العلمي

عدد موظفي الرشكة واستثماراتها

عدد موظفي الرشكة التابعة

دكتوراه

244

--

ماجستري

81

1

دبلوم عايل

11

--

بكالوريس

421

9

دبلوم

67

5

ثانوية عامة

124

13

دون الثانوية العامة

158

1

إجاميل عدد املوظفني

1106
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 -9ج -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الرشكة :
التحقت ضابطة االرتباط السيدة وفاء خالد عيد واملدير املايل يف الرشكة السيد محمد جهاد براهمة خالل العام  2019يف الربنامج
التدريبي الذي عقدته هيئة األوراق املالية يومي االثنني والثالثاء تاريخ  2019/11/5-4مبوضوع استخدام لغة الربمجة لنظام اإلفصاح
االلكرتوين بلغة ( )XBRLلتزويد الهيئة والبورصة باإلفصاحات املالية وغري املالية كافة باللغتني العربية واإلنجليزية واستخدام جميع
الخدمات املتوفرة من قبل الهيئة والبورصة يف هذا النظام االلكرتوين.

 -10المخاطر التي تتعرض لها الرشكة :
تشمل املخاطر التي ميكن أن تتعرض لها الرشكة يف أسعار املرابحة واالئتامن ،وتقلبات العمالت والتي يتم إدارتها من قبل الرشكة
كام ييل :
• مخاطر أسعار المرابحة :
إن األدوات املالية يف قامئة املركز املايل غري خاضعة ملخاطر أسعار املرابحة باستثناء أوراق الدفع والتي تتغري أسعار مرابحتها طبقاً
لألسعار السائدة يف السوق.
• مخاطر اإلئتمان :
تحتفظ الرشكة باألرصدة النقدية لدى مؤسسات مرصفية ذات مالءة جيدة .
• مخاطر تقلبات العمالت :
إن معظم معامالت الرشكة هي بالدينار األردين والدوالر األمرييك ،وإن سعر رصف الدينار مربوط بسعر رصف ثابت مع الدوالر
األمرييك ( 1.41دوالر لكل دينار أردين ) .
• تتأثر الشركة بتعليمات وسياسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لجهة سياسات أمور الطالب الناجحين في شهادة
الثانوية العامة ومعدالت القبول في الجامعات الرسمية وتطبيق هامش بحصة الجامعات الخاصة من السوق المحلي نتيجة
لقبول معدالت منخفضة في الجامعات الرسمية واستيعابها لعدد كبير يفوق اعتمادها العام والخاص.
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 -11اإلنجازات التي حققتها الرشكة مدعمة باألرقام ووصف لألحداث التي مرت عليها خالل العام (:)2019
أ -من إنجازات جامعة الزرقاء :
ً
أوال :المؤتمرات العلمية

 .1مؤتمر الطلبة السوريين في األردن.2019/2/26 ،
 .2المؤتمر العربي الدولي التاسع لضمان جودة التعليم العالي في الجمهورية اللبنانية .2019/4/9
 .3المؤتمر العلمي الدولي السادس لعلوم الرياضيات في جامعة الزرقاء.2019/4/26-24 ،
 .4المؤتمر المشترك بين جامعة الزرقاء وجامعة أسيوط بعنوان “آفاق التنمية في الوطن العربي” ،في جمهورية مصر العربية،
.2019/4/17-14
 .5المؤتمر الدولي المحكم “العنف والتطرف واإلرهاب بأبعاده الدينية والسياسية واالجتماعية” في تركيا. 2019/4/18 ،
 .6المؤتمر الدولي للبحوث األفرو آسيوية الخامس في قبرص.2019/4/21 ،
 .7مؤتمر التعليم  2019تحت شعار “نحو تعليم يحدث فرقا “ ،قطر.2019/4/25-24 ،
 .8المؤتمر والمعرض العالمي السابع الحيوي ،كندا.2019/4/27-26 ،
 .9المؤتمر الدولي للهندسة المدنية والمعمارية ،تركيا.2019/7/7-6 ،
.10مؤتمر التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي ،الجامعة األلمانية ،األردن.2019/7/23 ،
.11المؤتمر الدولي السادس للفنون والعلوم اإلنسانية () )ICOAH 2019ماليزيا .2019/9/20-19 ،
 .12المؤتمر الدولي للرياضيات التطبيقية والعلوم ،سنغافورا.2019/10-9 ،

ً
ثانيا :الندوات والمحارضات العامة والورش العلمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

محاضرة عن الذكاء االصطناعي في الجامعة.2019/3/11 ،
ورشة عمل كلية العلوم بعنوان “ األبراج بين الفلك والتنجيم”.2019/4/2 ،
ورشة عمل بعنوان “أهمية التسويق اإللكتروني وتدقيق المحتوى العربي مع الحفاظ على السمة االلكترونية” .2019/5/6
ورشة عمل عن كيفية استخدام قواعد البيانات في الجامعة .2019/5/9
ورشة عمل حول تشريعات االعالم وقانون الجرائم االلكترونية .2019/5/16
ورشة عمل عن جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق حكومي .2019/5/23
ورشة عمل لحاضنة االعمال في الجامعة .2019/6/3
ورشة عمل بعنوان (استخدامات وقود الهيدروجين المسال في الطاقة) .2019/7/14
ورشة عمل بعنوان “أهمية لغات البرمجة في سوق العمل“ .2019/7/23

.1
.2
.3
.4
.5
.6

اليوم العلمي الثالث لكلية التمريض بعنوان «تمكين الطاقم التمريضي لدعم جودة الرعاية الصحية” .2019/3/7
اليوم العلمي السادس لكلية الصيدلة بعنوان “االقتصاد والتسويق الصيدالني”.2019/3/21
اليوم العلمي الثالث لكلية الدراسات العليا .2019/3/27
اليوم العلمي المشترك لكليتي الشريعة والحقوق بعنوان “اإلشاعة وأثرها في المجتمع” .2019/3/28
اليوم العلمي الثالث لعمادة البحث العلمي .2019/4/9
اليوم العلمي السادس لكلية الهندسة التكنولوجية بعنوان “التكنولوجيا الحديثة في أنظمة البناء” .2019/4/23

ً
ثالثا :األيام العلمية والجلسات الحوارية
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ً
رابعا :الزيارات واالستقباالت

 .1محاضرة من عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول “ ضريبة الدخل والمبيعات في األردن” في الجامعة .2019/1/7
 .2زيارة وفد من الملحقية الثقافية القطرية لجامعة الزرقاء .2019/1/9
 .3زيارة رئيس جامعة آل البيت لجامعة الزرقاء .2019/3/6
 .4زيارة وفد من الوكالة األلمانية 2019/3/17 GIZ
 .5وفد من جامعة الزرقاء يزور جامعة اليرموك .2019/3/26
 .6رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء يزور جامعة قطر .2019/3/27
 .7زيارة وزير النقل معالي المهندس أنمار الخصاونة والوفد المرافق له .2019/4/9
 .8وفد من مؤسسة يد العون لإلغاثة يزور الجامعة .2019/4/16
 .9رئيس مجلس أمناء الجامعة يزور جامعة الخليل .2019/4/29
.10وفد من جامعة الزرقاء يزور السفارة الهنجارية .2019/7/1
 .11زيارة وفد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لكلية العلوم التربوية  ،2019/7/15-14وكلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية 2019/7/17-16
.12وفد من مؤسسة ولي العهد يزور جامعة الزرقاء  2019/7/22و .2019/10/1
.13زيارة مدير مشروع مؤسسة  - UNIMED -اإليطالية .2019/9/11

ً
خامسا :النشاطات واالحتفاالت التي تم عقدها يف الجامعة

 .1حفل تخريج الفوج الثاني والعشرين للفصل األول /برعاية رئيس الجامعة .2019/2/19
 .2افتتاح وحدة دعم الطلبة الالجئين السوريين .2019/2/27
 .3افتتاح منصة نوى في الجامعة .2019/3/8
 .4حملة تبرع بالدم “ تبرعك بالدم يمنح الحياة “ .2019/3/19
 .5حفل تكريم الطلبة المتفوقين .2019/3/26
 .6حفل بمناسبة ذكرى الكرامة وتعريب قيادة الجيش العربي .2019/3/28
 .7تكريم سمو األمير حمزة من قبل الدكتور محمود أبو شعيرة وتقديم درع له .2019/4/9
 .8أقامت الجامعة بطولة الجامعات األردنية لكرة الطاولة .2019/4/10
 .9حفل اليوبيل الفضي لتأسيس الجامعة . 2019/4/29
.10اليوم الوظيفي الثاني عشر في جامعة الزرقاء .2019/4/30
.11حفل تخريج الفوج الثاني والعشرين /برعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء . 2019/8/22
.12مشاركة جامعة الزرقاء في دورة إعداد مقيم معتمد . 2019/9/18
.13حفل تخريج طلبة حملة الدبلوم التدريبي  -مركز التعليم المستمر -في جامعة الزرقاء .2019/9/30
.14حفل تخريج الفوج الثاني والعشرين برعاية صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة .10/2019/ 8

ً
سادسا :معارض ومسارح وأيام جامعية
.1
.2
.3
.4
.5

معرض قصتي للطلبة السوريين .2019/1/10
معرض وثائقي إلحياء ذكرى معركة الكرامة .2019/3/29
معرض الجاليات الثامن .2019/4/29
معرض تعال تنور التعليمي .2019/8/19
معرض الجامعات األردنية الثالث في مخيمي الزعتري واألزرق .2019/9/23-22
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ب -رياض ومدارس الجامعة :
•

•
•

•
•
•
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واصلت مدارس جامعة الزرقاء ورياضها تطوير نفسها واستطاعت بما تتمتع به من بنية أساسية قوية وإدارة راشدة أن تبني كادرا ً
تعليمياً مؤهالً بكفاءات عالية وأن ترتقي في برامجها وعنايتها بالطلبة الى أعلى المستويات.
ادراكاً من ادارة المدارس ألهمية بناء شخصية الطالب العقلية والجسدية والروحية فقد هيأت المدارس لطلبتها العديد من
المرافق الرياضية من مالعب وصاالت رياضية مغلقة لتمكين الطلبة من تنمية قدراتهم الجسدية في مجال الرياضة  ،وأجرت
عددا ً من المسابقات الرياضية.
انطالقاً من فكرة أن المدرسة مؤسسة اجتماعية أقيمت لصالح المجتمع فكانت هناك مجموعة من األنشطة االجتماعية التي
يكون الهدف منها التنمية االجتماعية من خالل ما تقدمه المدرسة لتالميذها من خبرات تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم للنهوض
بالمجتمع ،لذلك قامت رياض ومدارس جامعة الزرقاء بإشراك طلبتها بنشاطات ضمن تفعيل دور المجتمع المحلي ومؤسساته
ومن ضمن هذه النشاطات والمسابقات التي شاركت بها المدارس على مستوى المملكة (اإلقليم ،والمديرية) حصلت على المراكز
التالية:
 oالمركز األول مكرر على مستوى المملكة في مسابقة (.)UCMAS
 oالمركز األول والثاني على مستوى المديرية في مسابقات الشعر والقصة والمقالة والخطابة.
 oالمركز الثاني على مستوى المديرية في مسابقة الشطرنج.
 oالمركز الثاني على مستوى المديرية في مسابقة العاب القوى والوثب الطويل.
 oالمركز الثالث على مستوى المديرية في مسابقة حفظ القرآن الكريم.
 oالمركز الثالث على مستوى المديرية في مسابقة الحديث الشريف.
 oالميدالية البرونزية على مستوى المديرية في مسابقة جائزة الملك عبدالله الثاني /لياقة بدنية.
حرصت إدارة المدارس على اإلهتمام بالصحة العامة لطلبتها من خالل الرعاية التي تقدمها العيادات الطبية .
من خالل حرص مجلس اإلدارة وإدارة المدارس على تطوير أعداد الطلبة حيث وصل العدد إلى ( )1700طالب وطالبة وقد كان
للخدمات المميزة والكادر التعليمي الدور األكبر في اإلرتقاء الى هذا العدد  ،إضافة الى تسهيل انتقال الطالب من وإلى المدارس
من خالل  44حافلة جهزتها المدارس لخدمة طلبتها باإلضافة إلى باص إداري صغير وسيارة إسعاف باإلضافة إلى الخدمات األخرى.
االنتهاء من انشاء مختبرات المدارس وساحاتها ومرافقها على النحو التالي:
 oمختبرات الحاسوب والعلوم :ويبلغ عددها االجمالي ( )13مختبر.
 oمشاغل التربية المهنية والفنية )6( :مشاغل.
 oقاعات كبرى متعددة األغراض وأجهزة العرض الالزمة مجهزة بالصوتيات ومسارح و داتا شو.
 oالمكتبات  :يوجد ( )3مكتبات يتم تزويدها بشكل دوري بالكتب الجديدة في كل مدرسة.
 oغرف الموسيقى  )3( :غرف بواقع غرفة موسيقية في كل مدرسة.
 oتزويد المدارس بنظام مراقبة مركزي شامل يغطي المرافق والساحات والممرات والمختبرات والغرف الصفية لضمان سالمة
الطلبة والعاملين فيها.

الوضع المايل للرشكة
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الوضع المايل للرشكة
أ -بلغ إجاميل إيرادات الرشكة لعام  2019مبلغاً مقداره ( ) 20.270.609دينارا ً ،وبلغ صايف األرباح التشغيلية ( )907.947دينارا ً،
وبلغت حقوق مساهمي الرشكة ( )31.475.518دينارا ً ،وبلغ مجموع األرباح الصافية لعام 2019م ( )665.143دينارا ً ،كام وبلغ مجموع
األرباح املدورة ( )539.099دينارا ً .
ب -ال يوجد أي حقوق امتياز حصلت الرشكة عليها من املنظامت املحلية والدولية.

 -12األثر المايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الرشكة الرئييس :
ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية  2019وال تدخل ضمن النشاط الرئييس لهذه الرشكة .

 -13أ -السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة والموزعة وصايف حقوق المساهمني وأسعار األوراق المالية
المصدرة من قبل الرشكة ( بالدينار ) وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
البيان

السنوات

األرباح
األرباح غري الموزعة والمدورة
األرباح الموزعة
صايف حقوق المساهمني
أسعار األوراق المالية
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2015

2016

2017

2018

2019

1.602.272
3.055.777
1.800.000
29.824.892
2.99

1.053.610
2.309.387
750.000
30.147.858
2.66

543.339
1.575.986
-30.973.844
1.98

515.922
851.313
825.000
31.6353.75
1.45

435.233
665.143
-31.475.518
1.18



•

بيان عدد األسهم المتداولة يف بورصة عمان لألوراق المالية ( بالدينار ) للفرتة من عام  2015حتى عام 2019م.
السنة

البيان

األسهم المتداولة

2015

2016

2017

2018

2019

566100

505751

735684

418734

310198

800000

735684

700000
600000

566100
505751

500000

418734

400000
310198

300000
200000
100000
0
2015

•

2016

2017

2018

2019

بيان حجم التداول يف بورصة عمان لألوراق المالية ( بالدينار ) للفرتة من عام 2015م حتى عام 2019م .
السنة

البيان
حجم التداول

2015

2016

2017

2018

2019

867490

1654174

1523134

683853

123100

1800000

1654174
1523134

1600000
1400000
1200000

1000000

867490

800000

683853

600000
400000

123100

200000
0

2015

2016

2017

2018

2019
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بيان سعر اإلغالق يف بورصة عمان لألوراق المالية ( بالدينار ) للفرتة من عام 2015م حتى عام 2019م .
•
السنة
2019
2018
2017
2016
2015
البيان
1.18
1.45
1.98
2.66
2.99
سعر اإلغالق
3.5
2.99

3

2.66

2.5
1.98

2

1.45

1.5

1.18

1
0.5
0
2015

•

2017

2016

2018

2019

بيان القيمة السوقية بالدينار ( األسهم المكتتب بها  Xسعر اإلغالق ) للفرتة من عام 2015م حتى عام 2019م.
السنة

البيان
األسهم المكتتب بها
سعر اإلغالق
القيمة السوقية بالدينار

2015

2016

2017

2018

2019

15000000

15000000

16500000

165000000

16500000

2.99

2.66

1.98

1.45

1.18

44.850.000

39.900.000

3.2670.000

23.925.000

19.470.000

50000000
45000000

44850000
39900000

40000000

32670000

35000000
30000000

23925000

25000000

19470000

20000000
15000000

10000000
5000000
0
2015
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2016

2017

2018

2019



•
البيان

بيان معدل دوران األسهم يف بورصة عمان لألوراق المالية للفرتة من عام 2015م حتى عام 2019م
السنة

معدل دوران السهم

2015

2016

2017

2018

2019

3.77

3.37

4.45

2.53

1.88

5
4.45

4.5

4

3.77
3.37

3.5
3

2.53

2.5

1.88

2
1.5
1
0.5
0
2015

2016

2017

2018

2019

 -14تحليل المركز المايل للرشكة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية 2019م:
• لقد حققت الشركة أرباحاً تشغيلية مقدارها ( )907.947دينارا ً مقارنة مع ( )1.352.442دينارا ً للسنة السابقة وبلغ صافي
األرباح بعد المخصصات ( )665.143دينارا ً مقارنة ( )851.313مع دينارا ً للسنة السابقة.
• انخفضت حقوق المساهمين من ( ) 31.635.375دينارا ً إلى ( )31.475.518دينارا ً .
• انخفضت مديونية الشركة للبنوك (أوراق دفع قصيرة وطويلة األجل) من (  )9.772.773دينارا ً إلى ( )8.970.271دينارا ً .
وأما تحليل المركز المالي للشركة لعام  2019مقارنة مع عام  2018حسب أهم النسب المالية كما يلي:

السنوات

البيان
عائد السهم الواحد (دينار)
العائد إىل حقوق المساهمني
صايف رأس المال العامل
نسبة التداول
الموجودات الثابتة إىل حقوق المساهمني
معدل دوران األصول
نسبة السيولة الرسيعة

2018
0.05
% 2.7
705346
% 110.27
% 136.51
% 40.74
% 105.42

2019
0.04
% 2.1
28449
% 100.44
% 136.01
% 40.55
% 95.09
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 -15التطورات المستقبلية الهامة بما يف ذلك أي توسعات أو مرشوعات جديدة ،والخطة المستقبلية للرشكة لسنة
قادمة عىل األقل وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الرشكة:
أ -التطورات المستقبلية الهامة:
 -1قرب االنتهاء من انشاء مختبرات البحوث الصيدالنية وافتتاحها خالل العام القادم.
 -2انشاءوافتتاح حاضنة أعمال في الجامعة بهدف دعم الريادة واالبداعية لدى الباحثين خالل العام القادم.
 -3إنشاء مركز تدريبي لعالج السمع والنطق.
ب -التوسعات أو المشروعات الجديدة:
االنتهاء من إضافة طابق عىل كل من مبنى مدرسة الذكور ومبنى مدرسة اإلناث لرياض للمدارس لغايات استقبال الطلبة الجدد.
ت -الخطة المستقبلية للشركة:
 استحداث تخصصات جديدة في كليات الجامعة . استحداث برامج دراسات عليا جديدة . إنشاء ملعب رياضي دولي . بناء سوق تجاري على الشارع العام . إنشاء مسبح أولمبي في حرم الجامعة . إنشاء شركة خاصة بالمدارس .د -توقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة:
 من المتوقع أن تزداد أعداد الطلبة في الجامعة والمدارس نتيج ًة للتوسعات والخطط المستقبلية للشركة. العمل على رفد الشركة بمداخيل جديدة. -تحسين المرافق واالنشاءات الواردة في الخطة المستقبلية للشركة آنفة الذكر.

 -16مقدار أتعاب التدقيق للرشكة والرشكات التابعة ،ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و /أو
مستحقة له:

أ -انتخبت الهيئة العامة مكتب السادة  /غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات عن عام  2019وبلغت أتعابه ( )8000ثمانية آالف دينار
عدا ضريبة المبيعات .
ب -ال يوجد أتعاب للمدقق الخارجي عن الشركة التابعة عن عام . 2019
ج -ال يوجد أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدققين و /أو مستحقة لهما.
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 -17أ -بيان بعدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :
تسلسل

اإلسم

عدد األسهم عدد األسهم المملوكة من قبل
عدد
الرشكات المسيطر عليها من قبل
يف
المنصب الجنسية األسهم يف
أعضاء مجلس اإلدارة
2019/12/31 2018/12/31
2018/12/31

2019/12/31

220088

220088
--

1

الدكتور محمود عبدالرزاق
محمود ابو شعرية

رئيس
مجلس
اإلدارة

أردنية

7147105

7147105

2

السيد أسامة محمود عبدالرزاق
أبو شعرية
املهندس خالد محمود
عبدالرزاق أبو شعرية
الدكتور محمد أحمد الرشيد
املنصور
السيد أحمد محمود عبدالرزاق
أبو شعرية
األستاذ ماجد محمد أحمد
املومني

نائبا

أردنية

252519

252519

--

عضوا ً

أردنية

825029

941765

--

--

عضوا ً

أردنية

69557

77557

--

--

عضوا

أردنية

50048

65715

--

--

عضوا ً

أردنية

8818

8818

--

--

7

األستاذ عيل محمد عيل حرب

عضوا ً

أردنية

8690

8690

--

--

8

املهندس محمد خليل حسني
عطية

عضوا ً

أردنية

5000

5000

--

--

9

رشكة الوسية للتجارة،
وميثلها  :األستاذ إبراهيم عودة
الشنيكات

عضوا ً

أردنية

55468
--

55468
--

--

--

10

رشكة النخبة الدولية إلنتاج
األلبان،
وميثلها  :الدكتور عمر وفيق
عثامن صابر

عضوا ً

أردنية

49512
15450

49512
15513

--

--

11

رشكة مخابز الرغيف الفريد،
وميثلها  :الدكتور محمد أحمد
الحاج محمود

عضوا ً

أردنية

5500
8445

5500
9445

--

--

3
4
5
6
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ب-بيان الرشكات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

•

البيان ( أعضاء يف مجلس اإلدارة )

األسهم يف 2018/12/31

األسهم يف 2019/12/31

رشكة النخبة الدولية لأللبان

49512

49512

رشكة الوسية للتجارة

55468

55468

رشكة الوراق للتجارة

87608

87608

رشكة مخابز الرغيف الفريد

5500

5500

رشكة النبأ للخدمات التجارية

11000

11000

رشكة هيالن لالسترياد والتصدير

11000

11000

ال يوجد شركات مساهمة مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية سوى ما ذكر
أعاله.

ج  -1 -مساهمة مدير الرشكة ورؤساء األقسام وأقاربهم :
عدد األسهم يف
2018/12/31
-

عدد األسهم يف
2019/12/31
-

ت

اإلسم

المنصب

الجنسية

1

السيد حسني غازي أحمد الشباطات

مدير الرشكة

أردنية

2

السيد لؤي فؤاد محمد خميس

رئيس الديوان

أردنية

-

3

السيد بسام نوري ذياب الحمران

م.ق اللوازم والعطاءات

أردنية

-

-

4

السيد محمد جهاد نافع الرباهمة

م.ق املحاسبة

أردنية

-

-

5

السيدة وفاء خالد عيد عبد

م.ق .املساهمني

أردنية

-

-

ج -2 -بيان بعدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التنفيذية :

•

40

عدد األسهم يف

عدد األسهم يف
2500

تسلسل

اإلسم

الصلة

الجنسية

1

فاطمة محمد نرص أبو شيخــــــة

زوجة د .محمد أحمد الرشيد

أردنية

2500

2

ميرس صادق عبدالفتاح عودة

زوجة د.عمر وفيق صابر

أردنية

41

41

3

ليىل محمد رشيد

زوجة د .محمد أحمد الحاج محمد

أردنية

13325

13325

2018/12/31

2019/12/31

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية.



 -18المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية ( )2019بما يف ذلك
جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات
سفر وانتقال:
أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية ()2019
ت

اسم العضو

المنصب

أجور
ورواتب

مكافآت
سنوية

بدل
تنقالت

اإلجمايل

1

الدكتور محمود عبدالرزاق محمود أبو شعرية

رئيساً

120000

5000

6000

131000

2

السيد أسامة محمود عبدالرزاق أبو شعرية

نائب الرئيس

5000

6000

11000

3

املهندس خالد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

عضوا َ

5000

6000

11000

4

السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

عضوا ً

5000

6000

11000

5

الدكتور محمد أحمد الرشيد منصور

عضوا ً

5000

6000

11000

6

األستاذ عيل محمد عيل حرب

عضوا ً

5000

6000

11000

7

األستاذ ماجد محمد أحمد املومني

عضوا ً

5000

6000

11000

8

املهندس محمد خليل حسني عطية

عضوا ً

5000

6000

11000

9

رشكة النخبة الدولية إلنتاج األلبان ،وميثلها
الدكتور عمر وفيق عثامن صابر

عضوا ً

5000

6000

11000

10

رشكة الوسية للتجارة ،وميثلها
األستاذ إبراهيم عودة عواد الشنيكات

عضوا ً

5000

6000

11000

11

رشكة مخابز الرغيف الفريد ،وميثلها
الدكتور محمد أحمد محمود الحاج محمد

عضوا ً

5000

6000

11000

55000

66000

241000

اإلجاميل
•
•
•

يتم اقتطاع  % 5ضريبة دخل على مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة .
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة (  11اجتماعاً ) خالل العام 2019م .
ال يوجد أي مزايا أو مكافآت أو نفقات سفر داخل المملكة وخارجها أو أتعاب أخرى صرفت لهم من الشركة خالل السنة المالية
سوى ما ذكر.
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 -18ب )1( -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية يف رشكة الزرقاء
للتعليم واالستثمار:
تسلسل

اإلسم

المنصب

الرواتب
واألجور

1

الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعرية

رئيس مجلس اإلدارة

--

المكافآت
السنوية

اإلجمايل

بدل التنقالت

كام ورد سابقاً
يف بند (18أ)
املزايا واملكافآت

2

السيد حسني غازي أحمد الشباطات

مدير عام الرشكة

9600

-

-

9600

3

السيد محمد عدنان فهمي عازم*

مدير التدقيق الداخيل بالوكالة

530

-

-

530

4

السيد لؤي فؤاد محمد خميس

5

السيد محمد جهاد نافع براهمة

9000

-

-

9000

6

السيد بسام نوري ذياب آل حمران

رئيس الديوان وأمني رس املجالس
مسؤول قسم املحاسبة القائم
بأعامل املدير املايل
مسؤول قسم اللوازم والعطاءات

8760

-

-

8760

3678

-

-

3678

7

السيدة وفاء خالد عيد عبد

مسؤول قسم املساهمني

4200

-

-

4200

ال يوجد أي مبالغ أو مزايا أو مكافآت أو نفقات أو أتعاب أو نفقات سفر أخرى صرفت لهم من الشركة خالل السنة المالية ()2019
سوى ما ذكر أعاله .

•

•   -18ب )2( -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية يف جامعة الزرقاء:
تسلسل

اإلسم

المنصب

1

معايل املهندس سمري فهيم الحباشنة

رئيس مجلس األمناء

الرواتب
واألجور
36000

2

األستاذ الدكتور بسام عبدالعزيز الحلو

رئيس الجامعة

50000

3

األستاذ الدكتور نادر أحمد أبو شيخة

48357

4

األستاذ الدكتور نضال محمود عبدالله الرمحي

5

السيد أسامة محمودعبدالرزاق أبو شعرية

44575
50000

نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة للشؤون
األكادميية
املنسق العام

44750

-

-

44750

66000

4940

-

70940

6

الدكتور خالد عبدالوهاب الزيديني

عميد القبول والتسجيل

34240

7

الدكتور عامر عمر محمد أبو سامل

مدير مركز الحاسوب

26275

1500
750

-

35740

-

27025

8

السيد بشارعبدالقادر عبدالرحمن الحمد

مدير الشؤون املالية

15360

9

السيد راشد ناجي جرب فريحات

مدير العالقات الثقافية والعامة

10127

-

-

15360

-

10127

10

اآلنسة شهد تيسري خليل كاملة

مدير املوارد البرشية

4080

11

السيد جهاد محمد يوسف طه

مدير دائرة العطاءات واللوازم

13200

-

-

4080

-

13200

ال يوجد أي مبالغ أو مزايا أخرى رصفت لهم من الجامعة .
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بدل
المكافآت
السنوية التنقالت
3600
4975
		
-

اإلجمايل

		
		
		

48357



•  18-ب )3( -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا يف كلية الزرقاء التقنية المتوسطة
تسلسل

اإلسم

المنصب

الرواتب
واألجور

المكافآت
السنوية

بدل التنقالت

اإلجمايل

1

السيد أسامة محمود أبو شعرية

رئيس مجلس االمناء

--

1860

--

1860

2

الدكتور وليد عيل رمضان

نائب رئيس مجلس االمناء
عميد الكلية السابق

9500

127

--

9627

3

الدكتور غالب موىس معابرة

نائب ريس مجلس األمناء
وعميد الكلية الحايل

12000

--

--

12000

4

السيد أحمد محمود أبو شعرية

عضو مجلس االمناء

--

1820

--

1820

ال يوجد أي مبالغ أو مزايا أخرى رصفت لهم من الكلية .

•   -18ب )4( -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا يف رياض ومدارس جامعة الزرقاء:
تسلسل

اإلسم

المنصب

الرواتب
واألجور

بدل
المكافآت
السنوية التنقالت

اإلجمايل

1

السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

مدير عام املدارس

42000

-

-

42000

2

الدكتورة خلود ابراهيم عبدالله جراد

نائب املدير العام /مرشفة الجودة/
مديرة ثانوية البنني

9600

-

-

8400

3

السيد خلدون خالد عبدالله العودة

املدير املايل

15072

-

-

14400

4

السيدة أماين محمد فالح عزام

مسؤول قسم التسجيل وشؤون الطلبة

3000

-

-

3000

5

السيدة لطيفة جامل محمود عيل

مسؤول قسم املوارد البرشية

3600

-

-

3600

6

السيدة حنان رشيد أحمد مصلح

مسؤول قسم املوارد البرشية

3600

-

-

3600

7

السيد خليل زهري خليل ابو طوق

مسؤول قسم اللوازم واملشرتيات

4200

-

-

4200

8

السيد عبدالله ثابت عبيد عبدالله

مسؤول شعبة الحركة والنقليات

4800

-

-

4800

9

السيد حسام عدنان ذيب عياش

مدير ثانوية البنني

18000

-

-

18000

10

السيدة أروى عبد الرحمن سامل ابو زيد

مديرة ثانوية البنات

2640

2640

11

السيدة ايناس عبدالرؤوف عبدالكريم املعايطة

مديرة املدرسة األساسية املختلطة

2640

-

-

2640

12

السيدة خلود محمد عليان منصور

مديرة الروضة

3600

-

-

3600

13

السيدة رشوق موىس مصطفى الزعول

مديرة الروضة

3600

-

-

3600

ال يوجد أي مبالغ أو مزايا أخرى رصفت لهم من املدارس .
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 -18ب )5( -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا يف الرشكة التابعة (رشكة الضوء الساطع
للبث اإلذايع):
تسلسل

اإلسم

المنصب

الرواتب
واألجور

المكافآت
السنوية

بدل
التنقالت

اإلجمايل

1

األستاذ محمد بركات سليامن الطراونة

مدير قناة التلفزيون

6000

-

-

6000

2

السيد حازم محمد محمد إبراهيم

مدير مصنع تعبئة املياه

862

-

-

862

3

السيدة فلسطني محمد نافع أبو الرب

مدير مصنع تعبئة املياه

4882

-

-

4882

4

السيدة أسيل محمد الصويف

محاسب

2778

-

-

2778

5

السيد وائل نزار خالد ملحيس

مسؤول اللوازم

1553

-

-

1553

6

السيد وائل عبدالله عيل بني عودة

مسؤول اللوازم

2787

-

-

2787

ال يوجد أي مبالغ أو مزايا أخرى رصفت لهم من الرشكة .

 -19التربعات والمنح التي دفعتها الرشكة خالل السنة المالية :
تسلسل

اسم الجهة المتربع لها

المبلغ

1

الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية/حملة الرب واإلحسان

15000

2

مركز اليوبيل للتميز الرتبوي  /دعم لبطولة فريست العربية للروبوت

20000

3

صندوق الزكاة /التربع لحملة أردن النخوة للغارمات

10000

4

رشاء جاليات بالط عدد  2والتربع بها للمجتمع املحيل (مستشفى الزرقاء الحكومي)

9500

المجموع

54500

 -20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس
مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف يف الرشكة أو أقاربهم:
ال يوجد عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة او أعضاء
املجلس أو املدير العام أو أي موظف يف الرشكة أو أقاربهم .

 -21خدمة البيئة والمجتمع المحيل :
تعمل الرشكة ومن خالل الجامعة عىل تقديم خدمات مميزة يف مجال البيئة واملجتمع املحيل كالقيام بحمالت تشجري واعادة تدوير
املياه واإلفادة من الطاقة النظيفة ،ويعترب هذا من املجالت الهامة واملرتكزات األساسية يف فلسفة الجامعة والتي تعمل عليها لتحقيق
أهدافها .
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 -22إقرار رقم ( ) 1
نحن املوقعون أدناه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة نُقر بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر عىل استمرارية الرشكة خالل السنة
املالية القادمة ()2020م .
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 -23إقرار رقم ( ) 2
نحن املوقعون أدناه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة نقُر مبسؤوليتنا عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف هذه الرشكة.

 -24إقرار رقم () 3
نحن املوقعني أدناه نقُر بصحة ودقة واكتامل املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي لعام () 2019م .
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تقرير الحوكمة
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المادة ( :)17تقرير الحوكمة
أ -المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الرشكات يف الرشكة:

أوالً :تشكيل مجلس اإلدارة (المادة  4تعليمات الحوكمة) [تم األخذ بعين االعتبار بتطبيق نص المادة الرابعة من تعليمات الحوكمة
حسبما يلي]:
 -1يتولى حالياً إدارة شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار ( )11أحد عشر عضوا ً )8( ،ثمانية أعضاء من غير التنفيذيين و ( )4أربعة
أعضاء من المستقلين و بذلك يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذين ،وثلثهم من المستقلين وهذا
يتوافق مع نص المادة (/4أ/ب/ج) من تعليمات الحوكمة.
 -2عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بتاريخ  2017/4/22والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربع
سنوات وما زال المجلس يمارس مهامه في إدارة الشركة حتى تاريخه.
 -3تم تسمية شخص طبيعي ممثالً لكل شخص من أشخاص مجلس اإلدارة االعتباريين كما هو مبين في جدول أعضاء مجلس
اإلدارة االعتباريين الذي سيأتي ذكره فيما بعد.
 -4يقوم مجلس اإلدارة بتمثيل جميع المساهمين ويبذل العناية المهنية الالزمة في إدارة الشركة وتخصيص الوقت الالزم للقيام
بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
 -5ال يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة ،كما ال يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس
اإلدارة منصب المدير العام للشركة.
 -6جميع أعضاء مجلس اإلدارة مؤهلين ويتمتعون بقدر ٍ
كاف من الخبرة والمعرفة باألمور اإلدارية وملمين بالتشريعات ذات
العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة.
 -7قام عدد من أعضاء مجلس اإلدارة بعدة زيارات إلى هيئة األوراق المالية واستمعوا إلى إيجاز وايضاحات حول تطبيق
أحكام تعليمات الحوكمة في الشركات المساهمة المدرجة.
 -8ال يشغل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو من يمثله ،أي عضوية في مجلس إدارة شركة أخرى مشابهة أو منافسة للشركة
في أعمالها أو مماثلة لها في غاياتها ،كما ال يوجد أي شخص طبيعي في المجلس يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من
خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً لشخص اعتباري ،وال يوجد عضويات أخرى ألعضاء مجلس
اإلدارة في أي شركة مساهمة عامة أخرى.
 -9لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضائه أو ألي من أقربائه.
 -10توفر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة بما يمكنهم من القيام بعملهم واإللمام بكافة
الجوانب المتعلقة بعمل الشركة.
 -11يتـم االستعانة بمستشارين خارجيين على نفقـة الشركـة بموافقـة أغلبيـة أعضـاء مجلس اإلدارة مع مراعاة تجنب تعارض
المصالح في ذلك.
ثانياً :مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة (المادة  5تعليمات الحوكمة)
 -1قام مجلس اإلدارة بوضع نظام داخلي خاص به حدد فيه مهام المجلس وصالحياته ومسؤولياته وفقاً لنص المادة ( )5من
تعليمات الحوكمة وتم إقراره في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ( )2019/11تاريخ .2019/12/31
 -2قام مجلس اإلدارة بتعيين السيدة وفاء خالد عيد عبد ،ضابط ارتباط حوكمة ُعهد إليها متابعة األمور المتعلقة بتطبيقات
الحوكمة في الشركة مع الهيئة وفقاْ لنص المادة (/5ي) من تعليمات الحوكمة.
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ثالثاً  :اجتماعات مجلس اإلدارة (المادة  11تعليمات الحوكمة)
 -1يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ،أو بنا ًء على طلب خطي يقدم إلى رئيس
مجلس اإلدارة من ربع أعضائه على األقل ،بحضور األكثرية المطلقة ألعضائه.
 -2يتم التصويت على قرارات المجلس شخصياً وليس بأي وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت حسب التشريعات النافذة.
 -3تصدر قرارات مجلس اإلدارة باألكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس
االجتماع.
 -4عقد مجلس اإلدارة ( )11أحد عشر اجتماعاً خالل العام (.)2019
 -5عيّن مجلس اإلدارة أميناً لسر المجلس السيد لؤي خميس وهو يتولى تدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته وذلك
في سجل خاص مرقم بالتسلسل وبيان األعضاء الحاضرين وأية تحفظات يبدونها.
رابعاً :حقوق أصحاب المصالح (المادة  13تعليمات الحوكمة)
تضمن الشركة حقوق أصحاب المصالح بما يمكنهم من تنفيذ التزامات الشركة تجاههم وحفظ حقوقهم والحصول على معلومات
موثوق بها وكافية وذات صلة وذلك بشكل منتظم وفي الوقت المناسب وحسب أحكام القوانين واألنظمة المعمول بها.
أ -الحقوق العامة للمساهمين
يتمتع المساهمون في الشركة بالحقوق العامة التالية:
 -1تحتفظ الشركة بسجالت خاصة بملكيات المساهمين تتضمن المعلومات الخاصة بمساهمتهم بما في ذلك اسمائهم وعدد
األسهم التي يملكها كل منهم وأية قيود ووقوعات على الملكية والتغييرات التي قد تطرأ عليها.
 -2االطالع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته ألي سبب كان ،وعلى كامل السجل ألي سبب معقول تقبله الجهة
المختصة.
 -3االطالع على المعلومات والوثائق الخاصة بالشركة وفق التشريعات النافذة بما في ذلك الوثائق المتعلقة بتعامالت األطراف
ذوي العالقة.
 -4الحصول على المعلومات الدورية وغير الدورية المفصح عنها وفق التشريعات النافذة.
 -5المشاركة والتصويت في اجتماع الهيئة العامة للشركة أصالة ووكالة بعدد أصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها المساهم
وموكل بها.
 -6الحصول على األرباح السنوية للشركة خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
 -7أولوية االكتتاب في أية إصدارات جديدة من األسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين اآلخرين ،ما لم يتنازل المساهمون عن
هذه األولوية بموجب قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة.
 -8االطالع على محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة فيما إذا طلبوا ذلك.
 -9يوجد في الشركة قسم يتولى تنفيذ المهام المتعلقة بإدارة عالقة المساهمين بالشركة.
ب -الحقوق ضمن صالحيات الهيئة العامة
تتمتع الهيئة العامة بصالحيات اتخاذ القرارت التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكـل مباشـر ومن ضمنها ما يلي:
 -1مناقشة مجلس اإلدارة حول أداء الشركة وخطته للفترة القادمة.
 -2انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
 -3انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها.
 -4إقرار تعامالت األطراف ذوي العالقة قبل إبرامها.
 -5المصادقة على البيانات المالية للشركة.
 -6تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
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 -7دمج الشركة أو اندماجها أو تصفيتها وفسخها.
 -8إقالة مجلس اإلدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه.
 -9بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً.
 -10زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
 -11إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
 -12تمليك العاملين في الشركة ألسهم في رأسمالها.
 -13شراء الشركة ألسهمها وبيع تلك األسهم.
 -14بيع كامل موجودات الشركة أو ما يزيد عن  % 51من موجوداتها.
خامساً :اإلفصاح والشفافية (المادة  14تعليمات الحوكمة)
 -1الشركة بصدد وضع إجراءات عمل خطية وفقاً لسياسة اإلفصاح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لتنظيم شؤون اإلفصاح عن
المعلومات ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.
 -2تقوم الشركة بتوفير المعلومات اإلفصاحية للمساهمين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مضللة وفي األوقات
المحددة بما يمكنهم من اتخاذ قرارتهم وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة بما في ذلك اإلفصاحات
المتعلقة بالتقارير الدورية والمعلومات الجوهرية وعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والتي يمتلكها كل من
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقربائهم واالمتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
العليا.
 -3تقوم الشركة بتنظيم حساباتها وإعداد بياناتها المالية وفق المعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية.
 -4تستخدم الشركة موقعها االلكتروني على شبكة االنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفير المعلومات وتفصح عن سياساتها
وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.
سادساً :مدقق الحسابات الخارجي (المادة  15تعليمات الحوكمة)
 -1قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة مكتب غوشه وشركاه مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية ( )2019ويحمل
إجازة مزاولة رقم ( )580حيث يعد من بين المدققين المقيدين لدى الهيئة واتخذت الشركة اإلجراءات المناسبة للتأكد
من أن ال يكون مدقق الحسابات الخارجي مؤسساً أو مساهماً أو عضوا ً في مجلس اإلدارة ،كما أن ال يكون شريكاً أو عضوا ً
من أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفاً لديه من خالل سجل المساهمين ومن خالل شهادة لمن يهمه األمر الصادرة عن وزارة
الصناعة والتجارة والمدون فيها أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومن خالل تحريات أخرى.
 -2اتخذت الشركة اإلجراءات المناسبة للتأكد من أن مدقق الحسابات الخارجي يتمتع باإلستقاللية وفقاً لمعايير التدقيق
الدولية من خالل تقرير القوائم المالية المرحلية وتقرير المراجعة المعد من قبلهم للشركة ،وكذلك تأكدت من أن المدقق
يقوم بعمله بحياد وعدم تدخل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا بعمله من خالل اجتماعاته بلجنة التدقيق.
 -3لم يقم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال إضافية أخرى لصالح الشركة كتقديم االستشارات اإلدارية والفنية خالل العام
(. )2019
 -4لم تقم الشركة بتعيين أي من موظفي مكتب تدقيق الحسابات الخارجي في اإلدارة التنفيذية العليا للشركة خالل العام
(.)2019
سابعاً :تعامالت األطراف ذوي العالقة ( :المادة  16تعليمات الحوكمة)
لم تقم الشركة بإبرام أي تعامالت أو صفقات مع أي من األطراف ذوي العالقة وفقاً آلخر بيانات مالية صادرة عن الشركة.
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ب -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني والمستقيلني* خالل عام ( )2019وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو
غري تنفيذي /مستقل أو غري مستقل.
حالة
العضوية

ت

اإلسم

تنفيذي/
غري تنفيذي

مستقل/
غري مستقل

1

الدكتور محمود عبد الرزاق محمود أبو شعرية

تنفيذي

غري مستقل

2

السيد أسامة محمود عبد الرزاق أبو شعرية

تنفيذي

غري مستقل

3

املهندس خالد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

غري تنفيذي

غري مستقل

4

السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

تنفيذي

غري مستقل

عضو حايل

5

الدكتور محمد أحمد الرشيد منصور

غري تنفيذي

مستقل

عضو حايل

6

األستاذ ماجد محمد أحمد املومني

غري تنفيذي

مستقل

عضو حايل

7

األستاذ عيل محمد عيل حرب

غري تنفيذي

مستقل

عضو حايل

8

املهندس محمد خليل حسني عطية

غري تنفيذي

مستقل

عضو حايل

9

رشكة النخبة الدولية إلنتاج األلبان

غري تنفيذي

غري مستقل

عضو حايل

10

رشكة مخابز الرغيف الفريد

غري تنفيذي

غري مستقل

عضو حايل

11

رشكة الوسية التجارية

غري تنفيذي

غري مستقل

عضو حايل

عضو حايل
رئيس مجلس اإلدارة
عضو حايل نائب رئيس
مجلس اإلدارة
عضو حايل

ج -أسماء ممثيل أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غري تنفيذي  /مستقل أو
غري مستقل.
ت

اإلسم

تنفيذي/
غري تنفيذي

مستقل/
غري مستقل

حالة
العضوية

1

الدكتور عمر وفيق عثامن صابر
ممثل عن رشكة النخبة الدولية إلنتاج األلبان

غري تنفيذي
غري تنفيذي

غري مستقل

عضو حايل

2

الدكتور محمد أحمد الحاج محمد
ممثل عن رشكة مخابز الرغيف الفريد

غري تنفيذي
غري تنفيذي

غري مستقل

عضو حايل

3

األستاذ إبراهيم عودة الشنيكات
ممثل رشكة الوسية التجارية

تنفيذي
غري تنفيذي

غري مستقل

عضو حايل

* ال يوجد أعضاء مستقيلني من أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام .2019

51

2019

د -المناصب التنفيذية يف الرشكة وأسماء األشخاص الذني يشغلونها:
 -1رشكة الزرقاء للتعليم واالستثمار
ت

المنصب التنفيذي

اسم الشخص الذي يشغل المنصب

1

رئيس مجلس اإلدارة

د .محمود عبدالرزاق أبو شعرية

2

مدير عام الرشكة

السيد حسني غازي أحمد الشباطات

3

رئيس الديوان  /أمني رس مجلس اإلدارة

السيد لؤي فؤاد محمد خميس

4

القائم بأعامل املدير املايل

السيد محمد جهاد نافع براهمة

5

مسؤول قسم اللوازم والعطاءات

السيد بسام نوري ذياب آل حمران

6

مسؤول قسم املساهمني وضابط ارتباط حوكمة

السيدة وفاء خالد عيد عبد

 -2جامعة الزرقاء
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

المنصب التنفيذي
رئيس مجلس األمناء
رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية
املنسق العام
عميد القبول والتسجيل
مدير مركز الحاسوب
مدير الشؤون املالية
مدير العالقات الثقافية والعامة
مدير املوارد البرشية بالوكالة
مدير دائرة العطاءات واللوازم

اسم الشخص الذي يشغل المنصب
معايل املهندس سمري فهيم الحباشنة
*
األستاذ الدكتور بسام عبدالعزيز أحمد الحلو
األستاذ الدكتور نادر أحمد أبو شيخة
األستاذ الدكتور نضال محمود الرمحي
السيد أسامة محمود أبو شعرية
الدكتور خالد عبدالوهاب هالل الزيديني
الدكتور عامر عمر محمد أبو سامل
السيد بشار عبدالقادر عبدالرحمن الحمد
السيد راشد ناجي جرب فريحات
اآلنسة شهد تيسري خليل كاملة
السيد جهاد محمد يوسف طه

 -3كلية الزرقاء التقنية المتوسطة
اسم الشخص الذي يشغل المنصب
المنصب التنفيذي
ت
السيد أسامة محمود أبو شعرية
رئيس مجلس االمناء
1
**
الدكتور وليد عيل رمضان
نائب رئيس مجلس األمناء عميد الكلية
2
**
الدكتور غالب موىس معابرة
نائب رئيس مجلس األمناء عميد الكلية
3
السيد أحمد محمود أبو شعرية
عضو مجلس االمناء
4
* متت املوافقة عىل استقالة األستاذ الدكتور بسام عبدالعزيز الحلو رئيس الجامعة اعتبارا ً من  ،2019/10/31وتم تعيني األستاذ الدكتور
نادر أحمد أبو شيخة رئيس الجامعة بالوكالة اعتبارا ً من .2019/11/1
** متت املوافقة عىل استقالة الدكتور وليد عيل رمضان اعتبارا ً من  2019/7/2وتم تعيني الدكتور غالب موىس معابرة اعتبارا ً من
.2019/7/1

52



 -4مدارس ورياض جامعة الزرقاء
ت

المنصب التنفيذي

اسم الشخص الذي يشغل المنصب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مدير عام املدارس
نائب املدير العام/مرشفة الجودة /مديرة ثانوية البنني
املدير املايل
مسؤول قسم التسجيل وشؤون الطلبة
مسؤول قسم املوارد البرشية
مسؤول قسم املوارد البرشية
مسؤول قسم اللوازم واملشرتيات
مسؤول شعبة الحركة والنقليات
مدير ثانوية البنني
مديرة ثانوية البنات
مديرة املدرسة األساسية املختلطة
مديرة الروضة
مديرة الروضة

السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعرية
*
خلود ابراهيم عبدالله جراد
خلدون خالد عبدالله العودة
أماين محمد فالح عزام
**
لطيفة جامل محمود عيل
*
حنان رشيد أحمد مصلح
خليل زهري خليل ابو طوق
عبدالله ثابت عبيد عبدالله
*
حسام عدنان ذيب عياش
أروى عبد الرحمن سامل ابو زيد
ايناس عبدالرؤوف عبدالكريم املعايطة
***
خلود محمد عليان منصور
***
رشوق موىس مصطفى الزغول

 -5رشكة الضوء الساطع (رشكة تابعة)
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المنصب التنفيذي
رئيس هيئة املديرين
نائب رئيس هيئة املديرين
عضو هيئة مديرين
املدير التنفيذي لقناة التلفزيون (لقاء)
مدير مصنع املياه
مدير مصنع املياه
مسؤول قسم اللوازم
مسؤول قسم اللوازم
محاسب

اسم الشخص الذي يشغل المنصب
د .محمود عبدالرزاق أبو شعرية
السيد أسامة محمود أبو شعرية
السيد عيل محمد عيل حرب
األستاذ محمد بركات سليامن الطراونة
*
السيد حازم محمد محمد إبراهيم
*
السيدة فلسطني محمد نافع أبو الرب
**
السيد وائل نزار خالد ملحيس
**
السيد وائل عبدالله عيل بني عودة
السيدة أسيل محمد الصويف

* متت املوافقة عىل استقالة السيد حسام عدنان ذيب عياش مدير ثانوية البنني اعتبارا ً من  2019/10/14وتم تعيني السيدة خلود إبراهيم عبدالله
جراد مديرة لثانوية البنني اعتبارا ً من .2019/10/15
** متت املوافقة عىل استقالة السيدة لطيفة جامل محمود عيل اعتبارا ً من  2019/7/18وتم تعيني السيدة حنان رشيد أحمد مصلح اعتبارا ً من
.2019/7/3
*** متت املوافقة عىل استقالة السيدة خلود محمد عليان منصور اعتبارا ً من  2019/9/11وتم تعيني السيدة رشوق موىس مصطفى الزغول اعتبارا ً
من .2019/9/12
متت املوافقة عىل استقالة السيد حازم محمد محمد إبراهيم مدير مصنع تعبئة الكاسات بتاريخ  2019/2/17وتم تعيني السيدة فلسطني محمد
نافع أبو الرب مديرا ً ملصنع تعبئة الكاسات بتاريخ .2019/3/1
متت املوافقة عىل استقالة السيد وائل نزار خالد ملحيس مسؤول قسم اللوازم بتاريخ  2019/6/15وتم تعيني السيد وائل عبدالله عيل بني عودة
مسؤول اللوازم بتاريخ .2019/3/1
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هـ -أعضاء مجلس إدارة رشكات أخرى :ال يوجد
و – ضابط ارتباط الحوكمة :السيدة وفاء خالد عيد عبد
ز -اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان الدامئة التالية( :لجنة التدقيق ،ولجنة الرتشيحات واملكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة
املخاطر) وفق املادة ( )6من تعليامت الحوكمة كام ييل:

ح -لجنة التدقيق
تتألف لجنة التدقيق من خمسة أعضاء غري تنفيذيني من بينهم أربعة مستقلني ويرتأس اللجنة عضو مستقل ،ويحمل أحدهم
بكالوريوس يف إدارة األعامل وبكالوريوس هندسة وفيام ييل أسامء رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخرباتهم املتعلقة
باألمور املالية واملحاسبية:
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مستقل /تنفيذي/
الصفة
غري مستقل غري تنفيذي

النبذة عن المؤهالت والخربات المتعلقة
باألمور المالية والمحاسبية

ت

اسم العضو

1

الدكتور محمد أحمد الرشيـد

رئيس

2

الدكتور عمـر وفيــق صابـر

عضو

دكتوراه يف األدب والنقد  -أستاذ مشارك – عضو
غري مستقل غري تنفيذي
يف لجنة التدقيق سابقاً ومنذ سنني

3

األستاذ عـيل محمـــد حرب

عضو

مستقل

ليسانس حقوق  -محامي  1974ولغاية – 2007
غري تنفيذي
عضو تدقيق سابقاً ومنذ سنني

4

األستاذ ماجدمحمد املومني

عضو

مستقل

ليسانس حقوق  -محامي  1982ولغاية – 2009
غري تنفيذي
عضو تدقيق سابقاً ومنذ سنني

5

املهندس محمد خليل عطيـــــة

عضو

مستقل

مستقل

دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية – محامي 1997
غري تنفيذي
وحتى تاريخه – عضو تدقيق سابقاً ومنذ سنني

غري تنفيذي

بكالوريوس إدارة أعامل وبكالوريوس هندسة
مدنية



ط -اسم رئيس وأعضاء كل من (لجنة الرتشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر)
 -1لجنة الرتشيحات والمكافآت
تتألف لجنة الرتشيحات واملكافآت من أربعة أعضاء غري تنفيذيني منهم ثالثة أعضاء مستقلني وفيام ييل أسامء رئيس وأعضاء اللجنة:
ت

اسم العضو

الصفة

مستقل /غري
مستقل

تنفيذي/
غري تنفيذي

1
2
3
4

األستاذ ماجـــد محمـــد املومني
الدكتور محمــد أحمـــد الرشيـد
الدكتور محمد أحمد الحاج محمد
األستاذ عــــيل محمـــد حـــرب

رئيس
عضو
عضو
عضو

مستقل
مستقل
غري مستقل
مستقل

غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي

 -2لجنة الحوكمة
تتألف لجنة الحوكمة من أربعة أعضاء غري تنفيذيني وثالثة أعضاء مستقلني وفيام ييل اسامء رئيس وأعضاء اللجنة:
ت

اسم العضو

الصفة

مستقل/
غري مستقل

تنفيذي/
غري تنفيذي

1
2
3
4
5

األستاذ عــــيل محمـــد حـــرب
الدكتور محمــد أحمـــد الرشيـد
الدكتور عمــر وفيـــق صابــر
األستاذ ماجـــد محمـــد املومني
األستاذ إبراهيم عودة الشنيكات

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

مستقل
مستقل
غري مستقل
مستقل
غري مستقل

غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
غري تنفيذي
تنفيذي

 -3لجنة إدارة المخاطر
تتألف لجنة إدارة املخاطر من خمسة أعضاء وتضم عضويتها أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ويرتأس اللجنة عضو مستقل وفيام
ييل أسامء رئيس وأعضاء اللجنة:
ت

اسم العضو

الصفة

مستقل/
غريمستقل

تنفيذي/
غري تنفيذي

1

األستاذ عــــيل محمـــد حـــرب

رئيس

مستقل

غري تنفيذي

2

السيد أسامة محمود أبو شعرية

عضو

غري مستقل

تنفيذي

3

الدكتور محمــد أحمـــد الحاج محمد

عضو

مستقل

غري تنفيذي

4

األستاذ ماجـــد محمـــد املومني

عضو

غري مستقل

غري تنفيذي

5

األستاذ إبراهيم عودة الشنيكات

عضو

غري مستقل

تنفيذي
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ي -عدد اجتماعات كل من لجنة الرتشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر خالل عام ()2019
 -1بلغ عدد اجتماعات لجنة الرتشيحات والمكافآت خالل عام ( )2019اجتماعان وفيما ييل األعضاء الحارضني لكل
اجتماع:
ت

اسم العضو

الصفة

االجتماع األول

االجتماع الثاين

1

األستاذ ماجـــد محمـــد املومني

رئيس

ü

ü

2

الدكتور محمــد أحمـــد الرشيـد

عضو

ü

ü

3

الدكتور محمد أحمد الحاج محمد

عضو

ü

ü

4

األستاذ عــــيل محمـــد حـــرب

عضو

ü

ü

 -2بلغ عدد اجتماعات لجنة الحوكمة خالل عام ( )2019اجتماعان وفيما ييل األعضاء الحارضني لكل اجتماع:
ت

اسم العضو

الصفة

االجتماع األول

االجتماع الثاين

1

األستاذ عــــيل محمـــد حـــرب

رئيس

ü

ü

2

الدكتور محمــد أحمـــد الرشيـد

عضو

ü

ü

3

الدكتور عمــر وفيـــق صابــر

عضو

ü

ü

4

األستاذ ماجـــد محمـــد املومني

عضو

ü

ü

5

األستاذ إبراهيم عودة الشنيكات

عضو

û

ü

 -3بلغ عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خالل عام ( )2019اجتماعان وفيما ييل األعضاء الحارضني لكل اجتماع:
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ت

اسم العضو

الصفة

االجتماع األول

االجتماع الثاين

1

األستاذ عــــيل محمـــد حـــرب

رئيس

ü

ü

2

السيد أسامة محمود أبو شعرية

عضو

û

ü

3

الدكتور محمــد أحمـــد الحاج محمد

عضو

û

ü

4

األستاذ ماجـــد محمـــد املومني

عضو

ü

ü

5

األستاذ إبراهيم عودة الشنيكات

عضو

ü

ü



 -4بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام ( )2019أربعة اجتماعات مع مدقق الحسابات الخارجي وذلك دون
حضور أي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها وفيما ييل عدد األعضاء الحارضني لكل اجتماع:
ت

اسم العضو

الصفة

االجتماع
األول

االجتماع
الثاين

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

1

الدكتور محمد أحمد الرشيـد

رئيس

ü

ü

ü

ü

2

الدكتور عمـر وفيــق صابـر

عضو

ü

ü

û

ü

3

األستاذ عـيل محمـــد حرب

عضو

ü

ü

ü

ü

4

األستاذ ماجد محمد املومني

عضو

ü

ü

ü

ü

5

املهندس محمد خليل عطيـــــة

عضو

ü

ü

ü

ü
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أ -عقد مجلس اإلدارة ( )11أحد عرش اجتماعا خالل العام ( )2019وفيما ييل األعضاء الحارضني لكل اجتماع:

û
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
û
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
û

ü

ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

صفته
رئيس
املجلس

اسم العضو

د .محمود عبد الرزاق محمود أبو شعرية

نائب رئيس
السيد أسامة محمود عبد الرزاق أبو شعرية
املجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عضو

عضو

املهندس خالد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

السيد أحمد محمود عبدالرزاق أبو شعرية

الدكتور محمد أحمد الرشيد منصور

السيد ماجد محمد أحمد املومني

السيد عيل محمد عيل حرب

املهندس محمد خليل حسني عطية

رشكة النخبة الدولية إلنتاج األلبان
وميثلها :الدكتور عمر وفيق عثامن صابر

ت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

رشكة مخابز الرغيف الفريد
10
وميثلها:الدكتور محمد أحمد الحاج محمد

االجتماع
االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع االجتماع
الحادي
الثاين الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العارش
األول
عرش
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

11
ü

السيد إبراهيم عودة الشنيكات
ممثل رشكة الوسية التجارية
ü

2019

القوائم المالية
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�شركة الزرقاء للتعليم واال�ستثمار
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019

فهـر�س
تقرير املحاسب القانوين املستقل

64 - 61

قامئة املركز املايل املوحدة

65

قامئة الدخل الشامل املوحدة

66

قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

67

قامئة التدفقات النقدية املوحدة

68

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

60

�صفحـة

93 - 69



تقرير املحا�سب القانوين امل�ستقل
اىل السادة املساهمني املحرتمني
رشكة الزرقاء للتعليم واإلستثامر
تقرير حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
الر�أي
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية لرشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر (وهي رشكة اردنية مساهمة عامة محدودة ) ،والتي تتكون من قامئة املركز
املايل املوحدة كام يف  31كانون األول  ،2019وكل من قوائم الدخل الشامل والتغريات يف حقوق امللكية املوحدة وبيان التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول البيانات املالية ،مبا يف ذلك ملخص للسياسات املحاسبية الهامة.
يف رأينا ،إن القوائم املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة ,من جميع النواحي الجوهرية ,الوضع املايل لرشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر كام يف 31
كانون األول  ،2019وأدائها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.
ا�سا�س الر�أي
لقد قمنا بالتدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية .إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك املعايري قد تم ذكرها مبزيد من التوضيح يف تقريرنا هذا يف فقرة
مسؤولية املحاسب القانوين حول تدقيق البيانات املالية .نحن مستقلني عن الرشكة وفقاً ملتطلبات مجلس معايري السلوك األخالقي الدولية
للمحاسبني “دليل قواعد السلوك االخالقي للمحاسبني املهنيني” ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات املالية  ,وأوفينا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى
وفقاً لتلك املتطلبات.
نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفري اساساً لرأينا حول التدقيق.
امور التدقيق اال�سا�سية
ان امور التدقيق االساسية وفقا لحكمنا املهني هي تلك االمور التي كان لها االهمية القصوى يف اعامل التدقيق التي قمنا بها للقوائم املالية
املوحدة للسنة الحالية  .لقد متت معالجة امور التدقيق االساسية يف سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل ويف تكوين رأينا عنها واننا ال نقدم
رأيا منفصال عن االخر .
امور التدقيق ا�سا�سية

و�صفا لكيفية معاجلة تدقيقنا لهذا االمر

 املمتلكات واملعداتوفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  ،فان عىل الرشكة
مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك وان تقوم باجراء اختبار
لتدين القيمة التي تظهر بها املمتلكات واملعدات يف املركز املايل وعند
ظهور اية احداث او تغريات يف الظروف تظهر ان هذه القيمة غري
قابلة لالسرتداد يف حال ظهور اي مؤرش لتدين القيمة يتم احتساب
خسائر تدين تبعا لسياسة تدين قيمة املوجودات حيث تقوم االدارة
بتقدير التدين باملمتلكات واملعدات من خالل استخدام االفرتاضات
والتقديرات ان وجدت ،ونظرا الهميتها فانها تعترب احد مخاطر
التدقيق الهامة.

 املمتلكات واملعداتان اجراءات التدقيق شملت دراسة اجراءات الرقابة املستخدمة يف عملية
التحقق من الوجود واالكتامل مراجعة رشاء االصول وبيعه خالل السنة،
والتأكد من عملية احتساب مرصوف االستهالك ،ومطابقة الجرد من حيث
الوجود والتأكد من ان املمتلكات واملعدات منتجة وال يوجد تدين بالقيمة
التي تظهر بها وذلك من خالل تقييم فرضيات االدارة مع االخذ باالعتبار
املعلومات الخارجية املتوافرة حول مخاطر انخفاض املمتلكات واملعدات
ولقد ركزنا ايضا عىل مدى كفاية افصاحات الرشكة حول املمتلكات
واملعدات.
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امور التدقيق ا�سا�سية

و�صفا لكيفية معاجلة تدقيقنا لهذا االمر

 االيرادات امل�ستحقة القب�ض و املقبو�ضه مقدم ًا و االجلهوفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  ،فإن عىل الرشكة مراجعة
عملية االعرتاف بااليرادات املستحقة القبض واملقبوضة مقدما واملؤجلة
 ،وفقا الساس االستحقاق تقوم االدارة بإثبات قيمة االيرادات املستحقة
القبض عىل الطالب عن الفصول التي تم االنتهاء منها وهي عبارة عن
املبالغ غري املقبوضة من الطالب ،حيث تقوم االدارة بدراسات دورية
للطالب املسجلني والغري املسجلني لتحصيل حقوقها من الطالب ,و
تقوم االدارة باثبات قيمة االيرادات املقبوضة مقدما واملؤجلة من
الطالب وفقا الساس االستحقاق حيث تقوم االدارة بدراسات دورية
للطالب املسجلني والغري مسجلني مع استخدام االفرتاضات والتعديالت،
ونظرا الهميتها فإنها تعترب احد مخاطر التدقيق الهامة.

 االيرادات امل�ستحقة القب�ض و املقبو�ضه مقدم ًا و االجلهان اجراءات التدقيق شملت دراسة اجراءات الرقابة املستخدمة عىل عملية
االعرتاف بااليرادات املستحقة القبض ،والتحقق من ارصدة عينة من ذمم
الطالب من خالل استالم املبالغ ومراجعة سجل الطالب يف حالة تسجيله
ويف حالة عدم تسجيله للفصول املقبلة ليتم التواصل معه واجراء الالزم
لتحصيل هذه املبالغ ،وتم دراسة االيرادات املستحقة القبض وذلك من
خالل تقييم فرضيات االدارة مع االخذ باالعتبار املعلومات الخارجية
املتوافرة حول مخاطر االيرادات املستحقة القبض ،لقد قيمنا ايضا كفاية
افصاحات الرشكة حول االيرادات املستحقة القبض و ان اجراءات التدقيق
شملت دراسة اجراءات الرقابة املستخدمة عىل عملية االعرتاف بااليرادات
املقبوضة مقدما واملؤجلة والتحقق من ارصدة عينة من ذمم الطالب
من خالل استالم املبالغ ومراجعة سجل الطالب والتأكد من املقبوضات
والتسجيل ،وتم دراسة االيرادات املقبوضة مقدما واملؤجلة وذلك من خالل
تقييم فرضيات االدارة مع االخذ باالعتبار املعلومات الخارجية واملتوافرة
حول مخاطر االعرتاف بااليرادات املقبوضة مقدما واملؤجلة  ،لقد قيمنا ايضا
كفاية افصاحات الرشكة حول االيرادات املقبوضة مقدما واملؤجلة.

ركزنا على هذا االمر نظرا لأن :
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 9االدوات املالية” الذي طبقته
الرشكة يف  1كانون الثاين : 2018
 يتطلب معالجات محاسبية معقدة ،مبا يف ذلك استخدامتقديرات واحكام هامة يستند عليها تحديد التعديالت التي يتم
ادخالها عن االنتقال ،و
 نتج عنه تغريات جوهرية عىل عمليات وبيانات وضوابط كانيجب اختبارها للمرة االوىل.
كان التعديل الذي اجري عىل االرباح املدورة للرشكة عند االنتقال
للمعيار الدويل رقم  9مببلغ  189,782دينار اردين مدين  -ايضاح (.)20

ت�ضمنت اجراءات التدقيق التي قمنا بها يف هذا املجال ،من بني
امور اخرى :
•تقييم مدى مالمئة اختيار السياسات املحاسبية .
•دراسة مدى مالمئة نهج االنتقال والوسائل العملية املطبقة.
•تقييم االسلوب الذي اتبعته االدارة الختبار منهجية “الخسائر االئتامنية
املتوقعة”.
•دراسة االسلوب الذي اتبعته االدارة والضوابط املطبقة لضامن اكتامل
ودقة تعديالت االنتقال ودقتها.
•تحديد واختبار الضوابط ذات الصلة.
•تقييم مدى مالمئة االحكام والتقديرات االساسية التي وضعتها االدارة
عند اعداد تعديالت االنتقال ،وخصوصا ذات الصلة بالتعديل عن العامل
املستقبيل.
•ارشاك املتخصصني يف ادارة املخاطر املالية للنظر يف االفرتاضات  /االحكام
الرئيسية املتعلقة بالتعديالت املستقبلية وتعريف التخلف عن السداد
باستخدام طريقة صايف معدالت التدفق.
•تقييم اكتامل ودقة ومالمئة البيانات املستخدمة يف اعداد التعديالت
االنتقالية.
•تقييم كفاية افصاحات الرشكة.



معلومات اخرى
ان االدارة مسؤولة عن املعلومات االخرى .حيث تتضمن املعلومات االخرى املدرجة يف التقرير السنوي ،ولكنها ال تتضمن القوائم املالية
املوحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
ال يغطي رأينا حول القوائم املالية املوحدة هذه املعلومات االخرى ،ونحن ال نبدي اي شكل من اشكال التأكيد حولها.
فيام يتعلق بتدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ،يقع عىل عاتقنا مسؤولية قراءة هذه املعلومات االخرى  ،وعند قيامنا بذلك فاننا نأخذ باالعتبار
فيام اذا كانت تلك املعلومات غري متوافقة بشكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة او مع معرفتنا التي تم اكتسابها اثناء اجراءات التدقيق او
يظهر عليها بخالف ذلك انها تحتوي عىل اخطاء جوهرية .واذا استنتجنا بناء عىل العمل الذي قمنا به بأن هنالك اخطاء جوهرية يف هذه املعلومات
فنحن مطالبون باالبالغ عن هذه الحقيقة .ويف هذا السياق ليس لدينا يشء لالبالغ عنه.
م�س�ؤولية الإدارة واال�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ،وعن أنظمة الرقابة
الداخلية التي تراها رضورية لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
كام وتشمل مسؤولية اإلدارة عند إعداد القوائم املالية تقييم قدرة الرشكة عىل اإلستمرارية ،واإلفصاح حسب مقتىض الحال عن املسائل
املتعلقة بإستمرارية الرشكة وإستخدام اساس اإلستمرارية يف املحاسبة ما مل تنوي اإلدارة تصفية الرشكة أو وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديالً
منطقياً عن ذلك.
ان االشخاص املسؤولني عن الحوكمة هم املسؤولون عن االرشاف عىل اعداد التقارير املالية.
م�س�ؤولية املحا�سب القانوين
ان هدفنا الحصول عىل تأكيد معقول فيام إذا كانت القوائم خالية من األخطاء الجوهرية ,سوا ًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ,وإصدار
تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد املعقول هو عىل مستوى عال من التأكيد ،ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق ال تضمن دامئاً إكتشاف
األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت وميكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو عن طريق الخطأ ،وتعترب جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو يف
مجموعها قد تؤثر بشكل معقول عىل قرارات مستخدمني البيانات املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية  ،فاننا نقوم مبمار�سة احلكم املهني و املحافظة على تطبيق مبد�أ ال�شك
املهني يف جميع نواحي التدقيق  ,بالإ�ضافة اىل:
•تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية ،سوا ًء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات
التدقيق التي تستجيب لتلك املخاطر ،والحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومالمئة لتوفر أساساً لرأينا .ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء
جوهرية ناتجة عن إحتيال أعىل من تلك الناتجة عن الخطأ ،نظرا الن اإلحتيال قد يشتمل عىل التواطؤ و التزوير ،أو الحذف املتعمد
والتحريفات ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
•الحصول عىل فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعامل التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن
ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف الرشكة.
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•تقييم مالمئة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املعدة من قبل اإلدارة.
•التوصل إلستنتاج عن مدى مالمئة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية يف املحاسبة  ،وإستنادا ً إىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
فيام إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري شكوكاً كبرية حول قدرة الرشكة عىل اإلستمرار
كمنشأة مستمرة .فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري  ،فنحن مطالبون بلفت اإلنتباه يف تقرير تدقيقنا إىل اإليضاحات
ذات الصلة الواردة يف البيانات املالية ،أو إذا كان اإلفصاح عن هذه املعلومات غري كافياً ،فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا .إستنتاجاتنا
تعتمد عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك  ،فإنه من املمكن أن تتسبب أحداث أو ظروف
مستقبلية يف توقف الرشكة عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
•تقييم العرض العام وبنية ومحتوى القوائم املالية مبا فيها اإليضاحات وفيام إذا كانت القوائم املالية متثل املعامالت واألحداث بشكل
يحقق العرض العادل.
•تواصلنا مع املسؤولني يف لجنة التدقيق مبا يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك أية أوجه
قصور هامة يف نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.
تقرير حول املتطلبات القانونية
تحتفظ الرشكة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وأن القوائم املالية املوحدة متفقة معها ونويص الهيئة العامة باملصادقة
عليها.
املحا�سبون الع�صريون
عامن– اململكة األردنية الهاشمية
 28كانون الثاين 2020
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
قامئة املركز املايل املوحدة
كام يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
إيضاح

2019

املوجودات
موجودات غري متداولة
42,810,869
4
ممتلكات ومعدات
42,810,869
مجموع املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
601,941
6
مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى
340,216
مخزون
3,708,188
7
ايرادات مستحقة القبض
249,353
8
مدينون وشيكات برسم التحصيل
64,697
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
1,425,791
5
نقد وما يف حكمه
6,390,186
مجموع املوجودات املتداولة
49,201,055
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية
16,500,000
1
رأس املال
4,125,000
9
إحتياطي إجباري
5,342,400
9
إحتياطي إختياري
4,969,019
9
إحتياطي خاص
539,099
أرباح مدورة
مجموع حقوق امللكية
31,475,518
5,038,478
10
ايرادات مقبوضه مقدما ومؤجلة
مطلوبات غري متداولة
6,325,322
11
أوراق دفع طويلة االجل
6,325,322
مجموع املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
672,922
12
مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى
1,372,757
13
أمانات مختلفة
1,671,109
14
دائنون وشيكات اجلة
2,644,949
11
الجزء املتداول من أوراق دفع طويلة األجل
6,361,737
مجموع املطلوبات املتداولة
49,201,055
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

2018
43,187,040
43,187,040
764,686
332,817
3,760,697
490,469
59,893
2,158,400
7,566,962
50,754,002
16,500,000
4,068,326
5,255,782
4,882,401
928,866
31,635,375
5,899,699
6,357,312
6,357,312
774,058
1,258,407
1,413,690
3,415,461
6,861,616
50,754,002
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
قامئة الدخل الشامل املوحدة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
ايضاح

2019

اإليرادات التشغيلية:
19,581,839
إيرادات رسوم دراسية ونقل طالب
501,906
ايرادات مرافق الجامعة واملدارس
101,579
ايراد ضامن املحطة
85,285
ايرادات تشغيلية أخرى
20,270,609
مجموع االيرادات التشغيلية
املصاريف التشغيلية:
()11,120,765
رواتب وأجور وملحقاتها
()3,267,526
استهالكات
()63,005
تأمني صحي للطالب
()721,968
صيانة ولوازم مستهلكة
()696,608
كهرباء ومحروقات ومياه
()3,492,790
17
مصاريف ادارية وتشغيلية أخرى
()19,362,662
اجاميل املصاريف التشغيلية
صايف الربح التشغييل
907,947
ارباح ( /خسائر) غري متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
4,804
خالل بيان الدخل الشامل
()55,000
16
مكافآت اعضاء مجلس االدارة
()16,530
مخصص تدين مدينون
()50,961
مخصص تدين مخزون
84,120
إيرادات ومصاريف أخرى بالصايف
الربح قبل الرضيبة
874,380
()146,037
15
رضيبة الدخل
()63,200
مصاريف رضيبة سنوات سابقة
الربح للسنة
665,143
الدخل الشامل اآلخر
اجاميل الدخل الشامل
665,143
ربحية السهم:
0,04
ربحية السهم – دينار /سهم
16,500,000
املتوسط املرجح لعدد األسهم – سهم
إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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20,186,322
446,044
98,620
70,220
20,801,206
()10,844,387
()3,280,180
()117,601
()644,301
()633,037
()3,929,258
()19,448,764
1,352,442
()16,013
()55,000
()125,246
68,865
1,225,048
()211,653
()162,082
851,313
851,313
0,05
16,500,000

إحتياطي
خاص
4,770,604
4,770,604
111,797
4,882,401
86,618
4,969,019

إحتياطي
إختياري
5,143,985
5,143,985
111,797
5,255,782
86,618
5,342,400

إحتياطي
إجباري
3,956,529
3,956,529
111,797
4,068,326
56,674
4,125,000

رأس املال
16,500,000
16,500,000
16,500,000
16,500,000

الرصيد يف  1كانون الثاين 2018

الدخل الشامل للسنة

الرصيد يف  31كانون االول 2018

توزيعات ارباح مدفوعة

الدخل الشامل للسنة

رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
أرباح
متحققة
541,457
()189,782
351,675
851,313
()335,391
867,597
()825,000
660,339
()229,910
473,026

اثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم ()9

املحول إىل اإلحتياطيات

املحول إىل اإلحتياطيات

الرصيد يف  31كانون االول 2019

9

9

20

ايضاح

أرباح
مــدورة
61,269
61,269
61,269
4,804
66,073

أرباح غري
متحققة

املجموع
602,726
()189,782
412,944
851,313
()335,391
928,866
()825,000
665,143
()229,910
539,099

الرصيد يف  31كانون االول 2017

30,973,844
()189,782
30,784,062
851,313
31,635,375
()825,000
665,143
31,475,518

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
قامئة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الرضيبة
تعديالت عىل ربح السنة قبل الرضيبة :
استهالكات
ارباح ( /خسائر) غري متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل الشامل
التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :
مصاريف رضيبة سنوات سابقة
مدينون وشيكات برسم التحصيل
ايرادات مستحقة القبض
مخزون
مصاريف مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة اخرى
دائنون وشيكات اجلة
امانات مختلفة
مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى
ايرادات مقبوضة مقدماً ومؤجلة
النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية
رضيبة دخل مدفوعة
صايف النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثامرية
تغري يف ممتلكات ومعدات
تغري يف مشاريع تحت التنفيذ
صايف النقد املستخدم يف األنشطة اإلستثامرية
األنشطة التمويلية
تسديد اىل أوراق الدفع
توزيعات أرباح مدفوعة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه  1كانون الثاين
النقد وما يف حكمه  31كانون األول

2019

2018

874,380

1,225,048

3,267,526

3,280,180

()4,804

16,013

()63,200
241,116
52,509
()7,399
162,745
257,419
114,350
()83,255
()861,221
3,950,166
()163,918
3,786,248

()162,082
()148,360
58,445
73,528
90,884
320,131
227,345
()75,549
510,068
5,415,651
()395,300
5,020,351

()2,891,355
()2,891,355

()3,149,715
350,081
()2,799,634

()802,502
()825,000
()1,627,502
()732,609

()2,044,643
()2,044,643
176,074

2,158,400
1,425,791
إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
 -1التكوين والن�شاط
إن رشكة الزرقاء للتعليم واإلستثامر املساهمـة العامة املحدودة مسجلة يف سجل الرشكات املساهمة العامة املحدودة تحت رقم ()214
بتاريخ  22كانون األول  1991وقد حصلت الرشكة عىل حق الرشوع بالعمل بتاريخ  2ترشين االول  ،1992إن رأس مال الرشكة  16,500,000دينار
أردين مقسم إىل  16,500,000سهم بقيمة إسمية دينار أردين للسهم الواحد.
يتألف النشاط الرئييس الحايل للرشكة يف إنشاء وتأسيس جامعة أهلية وانشاء املراكز واملعاهد الخاصة بتأهيل الطالب امللتحقني بها للمراكز
العليا واملساهمة يف البحث العلمي وانشاء مدارس وغريها.
إن مركـز عمل الرشكة والجامعة والرشكة التابعة الرئييس هو محافظة الزرقاء .
تشتمل القوائم املالية املوحدة كام يف  31كانون األول  2019عىل القوائم املالية للرشكة التابعة التالية (رشكة الضوء الساطع للبث الفضايئ
واإلذاعي ذ.م.م):
اسم الرشكة التابعة

مكان التسجيل

سنة التسجيل

نسبة امللكية والتصويت

النشاط الرئييس

الضوء الساطع للبث الفضايئ واإلذاعي

األردن

2015

100%

إدارة محطات فضائية وإذاعية

 -2املعايري اجلديدة والتعديالت امل�صدرة ولكنها مل ت�صبح �سارية املفعول
هنالك عدد من املعايري الجديدة والتعديالت عىل املعايري والتفسريات التي مل تصبح سارية املفعول  ،ومل يتم تطبيقها عند اعداد هذه البيانات
وال تخطط الرشكة تبني هذه املعايري بصورة مبكرة.
يرسي تطبيقها للفرتات السنوية التي تبدأ
املعايري والتفسريات الجديدة واملعدلة التالية مل تصبح بعد واجبة التطبيق
من او بعد
التعديالت عىل املعيار الدويل رقم (« )10البيانات املالية املوحدة»

مؤجل اىل اجل غري مسمى

التعديالت عىل املعيار الدويل رقم (« )28االستثامر يف الرشكات الزميلة واملشاريع املشرتكة»

مؤجل اىل اجل غري مسمى

التعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )3اندماج االعامل»

 1كانون الثاين 2020

التعديالت عىل املعيار املحاسبي رقم (« )1عرض البيانات املالية»

 1كانون الثاين 2020
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
 -3ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�إعداد البيانات املالية
تم إعداد البيانات املالية املوحدة بناءا ً عىل املعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س التح�ضري
تم عرض هذه البيانات املالية املوحدة بالدينار األردين ألن غالبية معامالت الرشكة تسجل بالدينار .
لقد تم إعداد القوائم املالية املوحدة عىل أساس مبدأ التكلفة التاريخية  ،أما املوجودات املالية واملطلوبات املالية فانها تظهر بالقيمة العادلة.
ان السياسات املحاسبية الهامة املتبعة من قبل الرشكة هي عىل النحو التايل:
�أ�سا�س توحيد البيانات املالية
تتألف البيانات املالية املوحدة لرشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر والرشكة التابعة لها من البيانات املالية الخاصة بالرشكة واملنشآت املسيطر
عليها من قبل الرشكة (الرشكات التابعة).
تتحقق السيطرة عندما يكون للرشكة:
•القدرة عىل التحكم باملنشأة املستثمر بها.
•نشوء حق للرشكة يف العوائد املتغرية نتيجة الرتباطها باملنشأة املستثمر بها .
•القدرة عىل التحكم يف املنشأة املستثمر بها بغرض التأثري عىل عوائد املستثمر.
تقوم الرشكة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر عىل أي من املنشآت املستثمر بها أم ال ،إذا ما كانت الحقائق والظروف تشري إىل حدوث
تغريات عىل واحد أو أكرث من عنارص السيطرة املشار أليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالرشكة يف أي من املنشآت املستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للرشكة السيطرة عىل
تلك املنشأة املستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية ملنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة باملنشأة املستثمر بها بشكل منفرد.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
تأخذ الرشكة بعني االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للرشكة حقوق التصويت يف املنشأة املستثمر بها أم ال
بشكل ٍ
كاف ملنحها السيطرة  ،تشمل تلك الحقائق والظروف ما ييل:
•حجم حقوق التصويت التي متتلكها الرشكة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاميل حقوق التصويت اآلخرين
•حقوق التصويت املحتملة التي متتلكها الرشكة وحاميل حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى
•الحقوق الناشئة من الرتتيبات التعاقدية األخرى.
•أية حقائق وظروف إضافية قد تشري إىل أن الرشكة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية عىل توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة
التخاذ قرارات ،مبا يف ذلك كيفية التصويت يف اجتامعات املساهمني السابقة.
تبدأ عملية توحيد الرشكة التابعة عندما تحصل الرشكة عىل السيطرة عىل تلك الرشكة التابعة ،بينام تتوقف تلك العملية عندما تفقد الرشكة
السيطرة عىل الرشكة التابعة .وعىل وجه الخصوص ،يتم تضمني إيرادات ومصاريف الرشكة التابعة املستحوذة أو املستبعدة خالل السنة يف بيان
الدخل الشامل املوحد من تاريخ حصول الرشكة عىل السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة الرشكة عىل الرشكة التابعة.
إن الربح أو الخسارة وكل عنرص من عنارص الدخل الشامل األخرى موزعة عىل ماليك الرشكة وماليك الحصص غري املسيطرة ،إجاميل الدخل
الشامل للرشكة التابعة موزع عىل ماليك الرشكة واألطراف غري املسيطرة حتى لو أدى ذلك إىل حدوث عجز يف أرصدة األطراف غري املسيطرة.
األم.

حيثام لزم األمر ،يتم إجراء تعديالت عىل البيانات املالية للرشكات التابعة ليك تتالئم سياساتها املحاسبية مع تلك املستخدمة من قبل الرشكة

يتم إستبعاد جميع املعامالت مبا يف ذلك األصول وااللتزامات وحقوق امللكية واألرباح واملصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن املعامالت
الداخلية بني الرشكة والرشكات التابعة عند التوحيد.
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
تتمثل املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل يف :
•موجودات تتضمن تدفقات نقدية تعاقدية وليست مدفوعات للمبلغ االصيل او الفائدة عىل املبلغ االصيل القائم ،او  /و
•موجودات محتفظ بها ضمن منوذج اعامل وليس محتفظا بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية او للتحصيل والبيع  ،او
•موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل باستخدام خيار القيمة العادلة.
•تقاس تلك املوجودات بالقيمة العادلة مع تسجيل اية ارباح  /خسائر ناتجة من اعادة القياس املعرتف به يف الربح او الخسارة.
•خيار القيمة العادلة :ميكن تصنيف اداة مالية ذات قيمة عادلة ميكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
(خيار القيمة العادلة) عند االعرتاف املبديئ حتى اذا مل يتم اقتناء االدوات املالية او تكبدها بشكل اسايس لغرض البيع او اعادة الرشاء.
وميكن استخدام خيار القيمة العادلة للموجودات املالية اذا كان يلغي او يحد بشكل كبري من عدم التناسق يف القياس او االعرتاف
الذي كان سينشأ خالفا لذلك من قياس املوجوادت او املطلوبات او االعرتاف باالرباح والخسائر ذات الصلة عىل اساس مختلف («عدم
التطابق املحاسبي»).
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
اعادة الت�صنيفات
يف حال تغري منوذج االعامل الذي تحتفظ مبوجبه الرشكة باملوجودات املالية ،يتم اعادة تصنيف املوجودات املالية املتأثرة ،وترسي متطلبات
التصنيف والقياس املتعقلة بالفئة الجديدة بأثر مستقبيل اعتبار من اليوم االول من الفرتة املالية االوىل التي تعقب التغيري يف منوذج االعامل والذي
ينتج عنه اعادة تصنيف املوجودات املالية للرشكة .ونظرا لعدم وجود تغريات يف منوذج االعامل التي تحتفظ به الرشكة باملوجودات املالية ،خالل
السنة املالية الحالية والفرتة املحاسبية السابقة ،فلم يتم اجراء اعادة تصنيف.
انخفا�ض القيمة
ان املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9منوذج “الخسارة املتكبدة” يحل محل املعيار املحاسبي الدويل رقم  39مع منوذج “الخسارة
االئتامنية املتوقعة” .تقوم الرشكة باالعرتاف مبخصصات خسائر االئتامن املتوقعة عىل االدوات املالية التالية التي مل يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح او الخسارة:
•نقد وارصدة لدى البنوك
•ذمم تجارية مدينة واخرى  ،و
•مطلوب من جهات ذات عالقة
وباستثناء املوجودات املالية املشرتاة او املمنوحة املتدنية يف قيمتها االئتامنية (والتي سيتم تناولها بشكل مفصل فيام ييل) ،يتطلب قياس
الخسائر االئتامنية املتوقعة من خالل مخصص خسارة بقيمة تعادل:
خسارة ائتامنية متوقعة ملدة  12شهرا ً ،اي العمر الزمني للخسائر االئتامنية املتوقعة التي نتجت من حوادث التعرث يف السداد عىل االدوات
املالية التي ميكن وقوعها خالل  12شهر بعد نهاية الفرتة املالية (ويشار اليها باملرحلة  ، )1او
الخسارة االئتامنية املتوقعة خالل عمر االداة املالية ،اي العمر الزمني للخسارة االئتامنية املتوقعة التي تنتج من جميع حاالت التعرث يف
السداد املمكنة عىل مدار عمر االداة املالية (يشار اليها باملرحلة  2واملرحلة .)3
ويكون من املطلوب تكوين مخصص للخسارة االئتامنية املتوقعة عىل مدى عمر االداة املالية اذا زادت مخاطر االئتامن عن تلك االداة املالية
بشكل جوهري منذ االعرتاف املبديئ .بالنسبة لجميع االدوات املالية االخرى ،يتم قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة مببلغ يعادل الخسارة االئتامنية
املتوقعة ملدة  12شهر.
قامت الرشكة باختيار قياس مخصصات الخسائر النقدية واالرصدة البنكية والذمم املدينة التجارية واالخرى واملطلوبات من جهات ذات
عالقة مببلغ يعادل قيمة الخسائر االئتامنية املتوقعة عىل مدى عمر هذه املوجودات.
وتعد الخسارة االئتامنية املتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالية للخسائر االئتامنية ،حيث يتم قياسها عىل انها القيمة الحالية للفرق بني
التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للرشكة والتدفقات النقدية التي تتوقع الرشكة استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية
مستقبلية ،مخصومة مبعدل فائدة الفعلية لالصل.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
يتم خصم مخصص خسائر االستثامرات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة من اجاميل القيمة الدفرتية لالصول .بالنسبة الوراق الدين بالقيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر ،مخصص الخسارة يتم االعرتاف به ضمن بنود الدخل الشامل االخر ،بدال من تخفيض القيمة الدفرتية
لالصل.
عند تحديد ما اذا كانت مخاطر االئتامن لالصل املايل قد زادت بشكل جوهري منذ االعرتاف املبديئ وعند تقدير خسائر االئتامن املتوقعة.
تأخذ الرشكة بعني االعتبار عند اجراء هذا التقييم معلومات معقولة وقابلة للدعم بحيث تكون متاحة وذات صلة دون الحاجة ملجهود او تكاليف
غري رضورية .ويشمل ذلك كال من املعلومات والتحليالت الكمية والنوعية ،بناء عىل الخربة السابقة للرشكة والتقييم االئتامين املتوفر ،مبا يف ذلك
اية معلومات حول توقعات مستقبلية.
بالنسبة لفئات معينة من املوجودات املالية ،يتم تقييم املوجودات التي تم تقييمها عىل انها ال ميكن انخفاض قيمتها بشكل فردي باالضافة
اىل ذلك ،تحديد انخفاض القيمة عىل اساس جامعي .ميكن ان يشتمل الدليل املوضوعي عىل انخفاض قيمة محفظة الذمم املدينة عىل خربة الرشكة
السابقة يف تحصيل املدفوعات وزيادة يف عدد املدفوعات املتأخرة يف املحفظة باالضافة اىل التغريات امللحوظة يف الظروف االقتصادية او املحلية
التي ترتبط بتعرث سداد الذمم.
يتم عرض خسائر االنخفاض يف القيمة املتعلقة بالنقد واالرصدة لدى البنوك ،الذمم التجارية املدينة واخرى ،واملطلوبات من جهات ذات
عالقة ،بشكل منفصل يف بيان الدخل املوجز وبيان الدخل الشامل االخر.
تعترب الرشكة ان اداة الدين لها مخاطر ائتامن منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتامن معادال لتعريف املفهوم العاملي لفئة االستثامر.
قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة
تستعني الرشكة بنامذج احصائية الحتساب الخسارة االئتامنية املتوقعة ،ولقياس الخسارة االئتامنية املتوقعة مبوجب املعيار الدويل العداد
التقارير املالية رقم  9فإن اهم املدخالت سيكون وفق الشكل املحدد للمتغريات التالية:
•احتاملية التعرث
•الخسارة عند التعرث
•التعرض عن التعرث
سوف تستمد هذه املعلومات من النامذج االحصائية املطورة داخليا والبيانات التاريخية االخرى ،كام سيتم تعديلها لتعكس املعلومات
املستقبلية.

73

2019

رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
املوجودات املالية منخف�ضة القيمة االئتمانية
يعترب اي من املوجودات املالية “منخفضة القيمة االئتامنية” عند وقوع حدث او اكرث له تأثري ضار عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
لالصل املايل .ويشار اليها املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتامنية كموجودات املرحلة  .3يف تاريخ كل بيان مركز مايل ،تقوم الرشكة بتقييم
ما اذا كانت ادوات الدين التي متثل املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر هي منخفضة
القيمة االئتامنية .يتعرض االصل املايل النخفاض يف القيمة عند وقع حدث او اكرث له تأثر يف التدفقات النقدية املستقبلية.
الغاء االعرتاف باملوجودات املالية
تقوم الرشكة بالغاء االعرتاف باملوجودات املالية فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية ،او عند
تحويل املوجودات املالية مبا يف ذلك جميع املخاطر واملنافع مللكية املوجودات املالية اىل منشأة اخرى .اذا مل تقم الرشكة بتحويل او االحتفاظ بكافة
املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية املوجودات املالية واستمرت بالسيطرة عىل املوجودات املحولة ،تقم الرشكة باالعرتاف بالحصة املحتفظ بها من
املوجودات اضافة اىل االلتزامات ذات الصلة التي قد يتعني عليها سدادها .اذا احتفظت الرشكة بكافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية املوجودات
املالية املحولة ،تستمر الرشكة يف االعرتاف باملوجودات املالية ،كام تعرتف باالقرتاض املضمون للعوائد املستلمة.
يف حال تم استبعاد املوجودات املالية التي تم قياسها بالتكلفة املطفأة او التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ،يتم
االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات ومجموع املبالغ املستلمة وغري املستلمة املدينة يف االرباح والخسائر.
يف حال تم استبعاد املوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى ،فإن االرباح او الخسائر املسجلة سابقا
يف حساب التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالوراق املالية ،ال يتم اعادة تصنيفها ضمن بني االرباح او الخسائر ,ولكن يتم اعادة تصنيفها ضمن
االرباح املستبقاة.
عر�ض خم�ص�ص خ�سائر االئتمان يف املعلومات املالية
يتم عر�ض خم�ص�صات اخل�سارة خل�سائر االئتمان املتوقعة يف املعلومات املالية على النحو التايل:
•بالنسبة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة (القروض والسلف ونقد وارصدة لدى البنوك)  :كخصم من اجاميل القيمة الدفرتية
للموجودات.
•بالنسبة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر :ال يتم االعرتاف مبخصص خسائر يف قامئة املركز املايل حيث
ان القيمة الدفرتية هي القيمة العادلة .ومع ذلك فإن مخصص الخسارة متضمن كجزء من مبلغ اعادة التقييم يف مخصص اعادة التقييم
ويتم االعرتاف به يف الدخل الشامل االخر.
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االعرتاف بااليرادات
تتحقق ايرادات الرسوم الجامعية عند تقديم الخدمات التعليمية.
تتحقق ايرادات نقل الطالب ومرافق الجامعة وضامن املحطة وااليرادات التشغيلية األخرى عىل أساس مبدأ االستحقاق.
يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15االيرادات من العقود املربمة مع العمالء نظاما شامال موحدا الحتساب االيرادات الناتجة عن العقود
املربمة مع العمالء ويحل محل معايري االعرتاف بااليراد الحالية التي تضمنتها العديد من املعايري والتفسريات املختلفة ضمن اطار املعايري الدولية
العداد التقارير املالية .ويقدم املعيار منهجا جديدا لالعرتاف بااليرادات الناشئة عن العقود املربمة مع العمالء يتكون من خمس خطوات :
اخلطوة االوىل :حتديد العقد املربم مع العميل
ويعرف العقد بأنه اتفاق بني طرفني او اكرث ينشأ مبوجبه حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ كام ويحدد معايري لكل من هذه الحقوق وااللتزامات.
اخلطوة الثانية :حتديد التزامات االداء يف العقد
يتمثل اداء االلتزام الوارد يف العقد بالتعهد بنقل بضاعة او تقديم خدمة للعميل.
اخلطوة الثالثة :حتديد قيمة املعاملة
تتمثل قيمة املعاملة يف املقابل الذي تتوقع الرشكة تحقيقه مقابل نقل البضائع وتقديم الخدمات املتعهد بها للعميل ،وذلك باستثناء املبالغ
املحصلة بالنيابة عن طرف ثالث.
اخلطوة الرابعة :توزيع قيمة املعاملة على التزامات االداء يف العقد
بالنسبة للعقود التي تتضمن اكرث من التزام اداء ،تقوم الرشكة بتوزيع قيمة املعاملة عىل كل التزام اداء مبا يعكس املقابل الذي تتوقع الرشكة
تحصيله واستحقاقه مقابل تنفيذ كل من التزامات االداء.
اخلطوة اخلام�سة :االعرتاف بااليراد عند ا�ستيفاء املن�ش�أة اللتزام االداء
تعرتف الرشكة بإيراداتها مع مرور الوقت عند استيفاء اي من الرشوط التالية :
 استالم العميل واستفادته يف الوقت نفسه من املنافع املقدمة مبوجب تنفيذ الرشكة اللتزاماتها ،او عندما يقوم اداء الرشكة اللتزامها بإنشاء او زيادة فعالية اصل التي يقع تحت نطاق سيطرة العميل خالل انشاء او زيادة فعالية ذلكاالصل  ،او
 اذا مل يسفر اداء الرشكة عن نشوء موجودات ينتج عنها استعامالت بديلة للرشكة ويكون لدى املنشأة حق يف استالم مقابل عن التزاماتاالداء املنفذة حتى تاريخه.
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تقوم الرشكة بتوزيع مثن املعاملة عىل تنفيذ التزامات االداء املنصوص عليها يف العقد بناء عىل طريقة املدخالت التي تتطلب االعرتاف
بااليرادات وفقا للجهود التي تبذلها الرشكة او املدخالت التي تحقق االلتزامات التعاقدية .تقوم الرشكة بتقدير اجاميل التكاليف الالزمة النهاء
املشاريع بغرض تحديد مبلغ االيرادات الواجب االعرتاف بها.
عندما تستويف الرشكة تنفيذ التزامات االداء عن طريق تسليم البضائع وتقديم الخدمات املتعهد بها ،تقوم الرشكة بتكوين اصل تعاقدي
يستند عىل قيمة املقابل املكتسب من جراء تنفيذ االلتزام .عند تخطي قيمة املقابل املستلم من العميل قيمة االيرادات املعرتف بها ،فإن هذا
يؤدي اىل نشوء التزام تعاقدي.
يتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم او مستحق االستالم مع مراعاة رشوط وبنود الدفع التعاقدية املتفق عليها .تقوم الرشكة
بإعادة تقييم ايراداتها التعاقدية وفقا ملعايري محددة بغرض تحديد ما اذا كانت تقوم الرشكة بأعاملها باالصالة او بالوكالة .وقد خلصت الرشكة عىل
انها تعمل باالصالة يف جميع معامالت االيرادات لديها.
يتم اثبات االيرادات يف البيانات املالية بالقدر الذي يكون فيه من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية اىل الرشكة وامكانية قياس االيرادات
والتكاليف ،عند االمكان ،بشكل موثوق.
االفرتا�ضات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة
ان اعداد البيانات املالية املوحدة يتطلب من االدارة بأن تقوم بتقديرات ،افرتاضات وتوقعات قد يكون لها تأثري عند تطبيق السياسات املحاسبية
وكذلك قد تؤثر عىل مبالغ املوجودات ،املطلوبات ،االيرادات واملصاريف .ان نتائج االعامل الفعلية من املمكن ان تتغري نتيجة اتباع تلك االفرتاضات.
عند اعداد البيانات املالية املوحدة قامت االدارة بإتباع نفس االفرتاضات الجوهرية فيام يتعلق بتطبيق السياسات املحاسبية وكذلك اتباع
نفس التقديرات غري املؤكدة املعمول بها عند اعداد البيانات املالية املوحدة املدققة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2018فيام عدا تطبيق
املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9الذي نتج عنه تغري يف االفرتاضات املحاسبية لالعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية وانخفاض قيمة
املوجودات املالية كام هو موضح ادناه:
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االحكام الهامة يف �سياق تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة فيما يتعلق باملعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9تقييم
منوذج االعمال :
يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية عىل نتائج اختبار مدفوعات املبلغ االصيل والفائدة عىل املبلغ االصيل القائم واختبار منوذج االعامل.
تحدد الرشكة منوذج االعامل عىل مستوى يعكس كيفية ادارة مجموعات املوجودات املالية معا لتحقيق هدف اعامل معني .ويتضمن هذا التقييم
الحكم الذي يعكس جميع االدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم اداء املوجودات وقياس ادائها ،واملخاطر التي تؤثر عىل اداء املوجودات وكيفية
ادارتها وكيف يتم تعويض مدراء املوجودات .تعترب الرقابة جزءا من التقييم املتواصل للرشكة حول ما اذا كان منوذج العمل لتلك املوجودات املالية
املحتفظ بها ما زال مالمئا ،او اذا ما كانت غري مالمئة ما اذا كان هناك تغيري يف منوذج العمل وبالتايل تغيريا مستقبليا يف تصنيف تلك املوجودات.
زيادة كبرية يف خماطر االئتمان :
يتم قياس خسائر االئتامن املتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتامنية املتوقعة ملدة  12شهرا ملوجودات املرحلة ،1او خسائر االئتامن
املتوقعة عىل مدى العمر الزمني ملوجودات املرحلة  2او املرحلة  .3ينتقل االصل اىل املرحلة الثانية يف حال زيادة مخاطر االئتامن بشكل كبري منذ
االعرتاف املبديئ .ال يحدد املعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم  9ما الذي يشكل زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن .وعند تقييم ما اذا كانت مخاطر
االئتامن ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري ،تأخذ الرشكة يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املعقولة واملعلومات املستقبلية املوثوقة.
ان�شاء جمموعات من املوجودات ذات خ�صائ�ص خماطر ائتمانية مماثلة :
عندما يتم قياس خسائر االئتامن املتوقعة عىل اساس جامعي ،يتم تجميع االدوات املالية عىل اساس خصائص املخاطر املشرتكة (مثل نوع
االداة ،درجة مخاطر االئتامن ،نوع الضامنات ،تاريخ االعرتاف املبديئ ،فرتة االستحقاق املتبقية ،ومجال العمل ،واملوقع الجغرايف للمقرتض ،وما اىل
ذلك) .وتراقب الرشكة مدى مالمئة خصائص مخاطر االئتامن بشكل مستمر لتقييم ما اذا كانت ال تزال متشابهة .حيث يعترب ذلك من املطلوبات
لضامن انه يف حالة تغيري خصائص مخاطر االئتامن فإن هناك اعادة تصنيف مالئم للموجودات .وقد ينتج عن ذلك انشاء محافظ جديدة او انتقال
موجودات اىل محفظة حالية تعكس بشكل افضل خصائص مخاطر ائتامن املامثلة لتلك املجموعة من املوجودات .ان اعادة تصنيف املحافظ
واالنتقاالت بني املحافظ يعد امرا اكرث شيوعا عندما تحدث زيادة كبرية يف مخاطر االئتامن (او عندما يتم عكس تلك الزيادة الكبرية) وبالتايل تنتقل
املوجودات من الخسائر االئتامنية املتوقعة التي ترتاوح مدتها بني  12شهرا اىل الخسارة االئتامنية عىل مدى العمر الزمني ،او العكس ،ولكنها قد
تحدث ايضا ضمن املحافظ التي يستمر قياسها عىل نفس االساس من الخسائر االئتامنية املتوقعة ملدة  12شهرا او عىل مدى العمر الزمني ولكن
مع تغري قيمة الخسارة االئتامنية املتوقعة نظرا الختالف مخاطر االئتامن بالنسبة للمحافظ.
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النماذج واالفرتا�ضات امل�ستخدمة:
تستخدم الرشكة مناذج وافرتاضات متنوعة لقياس القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك لتقييم خسارة االئتامن املتوقعة .وينطبق الحكم
عند تحديد افضل النامذج املالمئة لكل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد االفرتاضات املستخدمة يف تلك النامذج ،والتي تتضمن افرتاضات تتصل
باملحركات الرئيسية ملخاطر االئتامن.
امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة فيما يتعلق باملعيار الدويل العداد التقارير املالية رقم 9
فيام ييل التقديرات الرئيسية التي استخدمتها االدارة يف عملية تطبيق السياسات املحاسبية للرشكة والتي لها التأثري االكرث اهمية عىل املبالغ
املعرتف بها يف البيانات املالية :
 تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات املستقبلية لكل نوع من انواع املنتجات  /السوق وتحديد املعلومات املستقبلية ذات الصلةبكل سيناريو .وعند قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة ،تستخدم الرشكة معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند اىل افرتاضات الحركة
املستقبلية ملختلف املحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه املحركات عىل بعضها البعض.
احتمالية التعرث :
تشكل احتاملية التعرث مدخال رئيسيا يف قياس الخسارة االئتامنية املتوقعة .وتعترب احتاملية التعرث تقديرا الحتاملية التعرث عن السداد خالل
افق زمني معني ،ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.
اخل�سارة عند التعر�ض :
تعترب الخسارة عند التعرض تقديرا للخسارة الناتجة عن التعرث يف السداد .ويستند اىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلك
التي يتوقع املقرض تحصيلها ،مع االخذ بعني االعتبار التدفقات النقدية من الضامنات االضافية والتعديالت االئتامنية املتكاملة.
امل�صاريف
يتم إظهار املصاريف يف قامئة الدخل الشامل وفقاً لطبيعتها والتي تتكون بشكل رئييس من التكاليف املنفقة عىل الرواتب واألجور
واإلستهالكات والتأمني الصحي للطالب والصيانة واللوازم املستهلكة األخرى والكهرباء واملياه واملحروقات ،من أجل تقديم خدمات الرشكة .ويتم
تصنيف وإظهار املصاريف األخرى كمصاريف إدارية وتشغيلية.
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النقد وما يف حكمه
يتضمن النقد وما يف حكمه ،النقد والودائع تحت الطلب واإلستثامرات ذات السيولة العالية التي ميكن تسييلها خالل فرتة ثالثة شهور أو أقل.
املخزون
يتم إظهار املخزون بالكلفة أو صايف القيمة البيعية أيهام أقل ،ويتم تحديد التكلفة عىل أساس الوارد أوالً صادر أوالً.
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالكات املرتاكمة ،تعترب مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف إيرادية أما مصاريف
التحسينات فتعترب مصاريف رأساملية ،ويتم إستهالك املمتلكات واملعدات عىل أساس حياتها العملية املقدرة وذلك باستعامل طريقة القسط
الثابت .إن معدالت إستهالك املوجودات هي كام ييل-:

مباين واسوار وابار
معدات وتجهيزات الطاقة الشمسية
أثاث ومفروشات
أجهزة واالت ومعدات ومصاعد
سيارات وحافالت
مختربات
مالعب وساحات وطرق ومواقف
كتب وعدد وأدوات واخرى

معدل اإلستهالك السنوي
% 15-% 2
% 10
% 15
% 25-% 12
% 15
% 33-% 25
% 10
% 25-% 5

79

2019

رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفرتة اإلستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة
من املمتلكات واملعدات.
يتم اجراء اختبار لتدين القيمة التي تظهر بها املمتلكات واملعدات يف قامئة املركز املايل املوحدة عند ظهور أي أحداث أو تغريات يف الظروف
تظهر أن هذه القيمة غري قابلة لإلسرتداد .يف حال ظهور أي مؤرش لتدين القيمة ،يتم إحتساب خسائر تدين تبعاً لسياسة تدين قيمة املوجودات.
عند أي إستبعاد الحق للممتلكات واملعدات فإنه يتم اإلعرتاف بقيمة املكاسب أو الخسارة الناتجة ،التي متثل الفرق ما بني صايف عوائد
اإلستبعاد والقيمة التي تظهر بها املمتلكات واملعدات يف قامئة املركز املايل املوحدة ،مجمل الربح والخسارة.
االيرادات امل�ستحقة القب�ض
يتم االعرتاف بااليرادات املستحقة القبض عن باقي االيرادات الرسوم الدراسية عن الفصل الدرايس الحايل والفصول الدراسية القدمية والتي مل
يتم تحصيلها من الطالب حتى تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة .
االيرادات املقبو�ضة مقدما وامل�ؤجلة
يتم االعرتاف بااليرادات املقبوضة مقدما واملؤجلة عن االيرادات املقبوضة واملؤجلة عن الرسوم الدراسية التي ال تخص فرتة اعداد القوائم
املالية املوحدة.
املخ�ص�صات
يتم تكوين املخصصات عندما يكون عىل الرشكة أي التزام حايل (قانوين أو متوقع) ناتج عن أحداث سابقة والتي تعترب تكلفة سدادها محتملة
وميكن تقديرها بشكل موثوق.
يتم قياس املخصصات حسب أفضل التوقعات للبدل املطلوب ملقابلة اإللتزام كام بتاريخ قامئة املركز املايل املوحدة بعد األخذ بعني اإلعتبار
املخاطر واألمور غري املؤكدة املحيطة باإللتزام .عندما يتم قياس املخصص باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لسداد اإللتزام الحايل ،فإنه يتم
اإلعرتاف بالذمة املدينة كموجودات يف حالة كون استالم واستعاضة املبلغ مؤكدة وميكن قياس املبلغ بشكل موثوق.

80



رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
معلومات القطاعات
قطاع األعامل ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشرتك معاً يف تقديم منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن
تلك املتعلقة بقطاعات اعامل أخرى والتي يتم قياسها وفقاً للتقارير التي تم إستعاملها من قبل املدير التنفيذي وصانع القرار الرئييس لدى الرشكة.
القطاع الجغرايف يرتبط يف تقديم منتجات يف بيئة اقتصادية محددة خاضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات عمل يف
بيئات اقتصادية.
التقا�ص
يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات واظهار املبلغ الصايف يف قامئة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية
امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها عىل أساس التقاص أو يكون تحقق املوجودات وتسوية املطلوبات يف نفس الوقت.
�ضريبة الدخل
تخضع الرشكة لنص قانون رضيبة الدخل وتعديالته الالحقة والتعليامت الصادرة عن دائرة رضيبة الدخل يف اململكة األردنية الهاشمية  ،ويتم
اإلستدراك لها وفقاً ملبدأ اإلستحقاق ،يتم إحتساب مخصص الرضيبة عىل أساس صايف الربح املعدل .وتطبيقاً للمعيار املحاسبي الدويل رقم ()12
فإنه قد يرتتب للرشكة موجودات رضيبية مؤجلة ناتجة عن الفروقات املؤقتة بني القيمة املحاسبية والرضيبة للموجودات واملطلوبات واملتعلقة
باملخصصات هذا ومل يتم اظهار تلك املوجودات ضمن القوائم املالية املرفقة حيث أنها غري جوهرية.
حتويل العمالت الأجنبية
يتم تحويل املعامالت بالعملة االجنبية اىل الدينار االردين بأسعار التحويل عند اجراء املعاملة و املعلنة من قبل البنك املركزي أما العمليات
التي تحدث خالل السنة فيتم تحويلها بإستخدام متوسط األسعار السائدة بتاريخ تلك العمليات وتؤخذ فروقات التقييم اىل قامئة الدخل الشامل
املوحدة.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
 -4املمتلكات واملعدات
 1كانون الثاين
الكلفة:
أرايض *
مباين وأسوار وآبار
معدات وتجهيزات الطاقة الشمسية
أثاث ومفروشات
أجهزة وآالت ومعدات ومصاعد
سيارات وحافالت
مختربات
مالعب وساحات وطرق ومواقف
كتب وعدد وأدوات وأخرى
مجموع الكلفة
اإلستهالكات :
مباين وأسوار وأبار
معدات وتجهيزات الطاقة الشمسية
أثاث ومفروشات
أجهزة وآالت ومعدات ومصاعد
سيارات وحافالت
املختربات
مالعب وساحات وطرق ومواقف
كتب وعدد وأدوات وأخرى
مجموع االستهالكات
القيمة الدفرتية الصافية  1كانون الثاين
القيمة الدفرتية الصافية  31كانون األول

اإلستبعادات

اإلضافات

 31كانون األول

703,502
41,696,406
3,150,618
3,167,676
5,340,794
6,024,163
8,386,862
1,603,794
2,001,565
72,075,380

803,375
166,325
460,678
476,772
61,500
669,402
181,996
71,307
2,891,355

-

703,502
42,499,781
3,316,943
3,628,354
5,817,566
6,085,663
9,056,264
1,785,790
2,072,872
74,966,735

6,849,887
799,065
2,171,900
4,260,528
4,825,464
7,452,172
1,057,060
1,472,264
28,888,340
43,187,040

1,341,560
304,919
154,704
458,154
352,489
397,387
116,712
141,601
3,267,526

-

8,191,447
1,103,984
2,326,604
4,718,682
5,177,953
7,849,559
1,173,772
1,613,865
32,155,866
42,810,869

* ان ارض مكتب ارتباط الرشكة مرهونة من الدرجة االوىل لصالح البنك العريب االسالمي الدويل مببلغ  350,000دينار اردين مقابل تسهيالت املرابحة املمنوحة
من ذلك البنك.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
 -5النقد وما يف حكمه
نقد يف الصندوق
نقد لدى البنك العريب االسالمي الدويل

2019

711
1,425,080
1,425,791

2018

600
2,157,800
2,158,400

 -6امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واحل�سابات املدينة الأخرى
مصاريف مدفوعة مقدماً
تأمينات مسرتدة مختلفة
تأمينات كفاالت
ذمم موظفني
اخرى
مخصص ذمم مدينة اخرى *

2019

93,199
39,204
273,452
210,730
73,867
()88,511
601,941

2018

200,800
39,204
278,452
214,418
112,965
()81,153
764,686

* خم�ص�ص ذمم مدينة اخرى
رصيد اول املدة
اضافات

81,153
7,358
88,511

2019

81,153
81,153

2018

 -7االيرادات امل�ستحقة القب�ض
ايرادات مستحقة القبض للجامعه *
ايرادات مستحقة القبض ملدارس جامعة الزرقاء
ايرادات مستحقة كلية الزرقاء التقنية
مخصص تدين ايرادات مستحقة القبض **

2019
2,794,468
1,051,992
28,995
()167,267
3,708,188

2018
2,797,094
1,099,602
19,750
()155,749
3,760,697

* يتمثل هذا البند يف باقي ايرادات الرسوم الدراسية عن الفصل الدرايس االول والذي انتهت الدراسة فيه مع بداية عام  ,2020والفصل الدرايس
الثاين والصيفي والتي مل يتم تحصيلها من الطالب حتى تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
** خم�ص�ص تدين ايرادات م�ستحقة القب�ض
رصيد اول املدة
اضافات

2019
155,749
11,518
167,267

155,749
155,749

2018

 -8املدينون وال�شيكات بر�سم التح�صيل
شيكات برسم التحصيل
ذمم مدينة
مخصص تدين مدينون *

2019
153,149
192,010
()95,806
249,353

2018

421,535
167,086
()98,152
490,469

* خم�ص�ص تدين مدينون
رصيد اول املدة
اضافات
استبعادات

98,152
()2,346
95,806

2019

25,000
73,152
98,152

2018

 -9الإحتياطيات
الإحتياطي االجباري:
متاشياً مع متطلبات قانون الرشكات يف اململكة األردنية الهاشمية والنظام األسايس للرشكة  ،تقوم الرشكة بتكوين احتياطي اجباري بنسبة 10
باملئة من الربح الصايف حتى يبلغ هذا اإلحتياطي ربع رأسامل الرشكة ويجوز اإلستمرار يف إقتطاع هذه النسبة مبوافقة الهيئة العامة للرشكة إىل أن
يبلغ هذا اإلحتياطي ما يعادل مقدار رأسامل الرشكة املرصح به .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كأنصبة أرباح عىل املساهمني ،هذا ويحق
للهيئة العامة وبعد استنفاذ االحتياطيات األخرى أن تقرر يف اجتامع غري عادي اطفاء خسائرها من املبالغ املجتمعة يف حساب االحتياطي االجباري
عىل أن يعاد بناءه وفقاً ألحكام القانون املشار اليه.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
الإحتياطي الإختياري:
متاشياً مع متطلبات قانون الرشكات يف اململكة األردنية الهاشمية والنظام األسايس للرشكة ،فإنه يجوز للرشكة أن تقوم بتكوين احتياطي
اختياري مبا ال يزيد عىل  20باملئة من الربح الصايف بناءا عىل اقرتاح مجلس إدارتها  .وقد قرر مجلس اإلدارة اقتطاع ما نسبته  20باملئة خالل العام
من الربح الصايف للرشكة .إن هذا اإلحتياطي قابل للتوزيع كأنصبة أرباح عىل املساهمني بعد موافقة الهيئة العامة للرشكة عىل ذلك.
الإحتياطي اخلا�ص:
متاشياً مع متطلبات قانون الرشكات يف اململكة األردنية الهاشمية والنظام األسايس للرشكة  ،فأنه يجوز للرشكة أن تقوم بتكوين احتياطي
خاص مبا ال يزيد عىل  20باملئة من الربح الصايف بناءا ً عىل اقرتاح مجلس إدارتها .وقد قرر مجلس اإلدارة إقتطاع ما نسبته  20باملئة تقريبا خالل
العام من الربح الصايف للرشكة  .إن هذا اإلحتياطي هو ألغراض التوسع وتقوية مركز الرشكة املايل وهو قابل للتوزيع كأنصبة أرباح عىل املساهمني
بعد موافقة الهيئة العامة للرشكة عىل ذلك.
 -10االيرادات املقبو�ضة مقدما وامل�ؤجلة
ايرادات مقبوضة مقدما ومؤجلة للجامعه *
ايرادات مقبوضة مقدما ومؤجلة ملدارس جامعة الزرقاء
ايرادات مقبوضة مقدما ومؤجلة لكلية الزرقاء التقنية

3,132,887
1,890,846
14,745
5,038,478

2019

3,983,984
1,908,147
7,568
5,899,699

2018

* يتمثل جزء من هذا البند قيمة ايرادات الرسوم الدراسية ونقل الطالب املتحققة من الفصل الدرايس األول والتي تخص عام  2020والتي
تم تأجيل اإلعرتاف بها نظرا ً إلمتداد الفصل الدرايس األول بني عام  2019وعام  2020وقيمة االيرادات املقبوضة مقدما عن الفصل الدرايس الثاين
والذي يبدأ وينتهي يف عام .2020
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
إن أوراق الدفع كام يف  31كانون األول  ،هي كام ييل:
أوراق دفع
ينزل :الجزء املتداول
الجزء طويل األجل

2019
8,970,271
2,644,949
6,325,322

2018
9,772,773
3,415,461
6,357,312

 -12امل�صاريف امل�ستحقة واحل�سابات الدائنة االخرى
مصاريف مستحقة
اجازات مستحقة
تعويض نهاية الخدمة
رضيبة دخل (ايضاح )15 -
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ذمم موظفني

2019
57,534
81,712
201,732
209,939
55,000
67,005
672,922

2018
99,591
67,449
230,766
227,820
55,000
93,432
774,058

 -13الأمانات املختلفة
أمانات طالب مسرتدة
أمانات صندوق االدخار
أمانات مساهمني وأخرى

2019
1,161,185
46,109
165,463
1,372,757

2018
1,056,629
46,109
155,669
1,258,407

 -14الدائنون وال�شيكات االجلة
ذمم دائنة
شيكات اجلة
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2019
1,618,424
52,685
1,671,109

2018
1,152,690
261,000
1,413,690



رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
� -15ضريبة الدخل
�إن حركة �ضريبة الدخل هي كما يلي:
الرصيد يف  1كانون الثاين
املسدد خالل السنة
املخصص للسنة
حساب املساهمة الوطنية
الرصيد يف  31كانون األول

2019
227,820
()163,918
136,184
9,853
209,939

2018
411,467
()395,300
211,653
227,820

ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي :
الربح املحاسبي
يضاف  :مصاريف غري مقبولة رضيبيا
ينزل  :رد مصاريف مقبولة رضيبيا
الدخل الخاضع
رضيبة الدخل قبل املسقفات
ينزل  :رضيبة مسقفات
ينزل  :رضيبة ودائع 5%
رضيبة الدخل ضمن قامئة الدخل
رضيبة املساهمة الوطنية
نسبة رضيبة الدخل القانونية
نسبة رضيبة الدخل الفعلية

2019
874,380
376,741
()265,850
985,271
197,054
()59,635
()1,235
136,184
9,853
146,037
20%
15%

2018
1,225,048
578,752
()345,333
1,458,467
291,693
()80,040
211,653
211,653
20%
20%

أنهت الرشكة عالقتها مع دائرة رضيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية عام  ،2017واما بالنسبة لعام  2018فقد تم تقديم كشف التقدير الذايت
ومل يتم مراجعة السجالت املحاسبية للرشكة من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة.
 -16املعامالت مع جهات ذات عالقة
قامت الرشكة خالل السنة بقيد املكافآت والبدالت واملزايا التالية لصالح أعضاء مجلس االدارة واللجان واملدير العام:
2018
2019
55,000
55,000
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
74,575
71,350
رصف بدل تنقالت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان
120,000
120,000
الرواتب التي تقاضاها رئيس مجلس اإلدارة
9,600
9,600
الرواتب والعالوات واملكافآت التي تقاضاها مدير عام الرشكة
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
قامت الجامعة خالل السنة بقيد املكافآت والبدالت واملزايا التالية لصالح أعضاء مجلس األمناء ورئيس الجامعة:
2018
2019
58,170
66,399
رصف بدل مكافآت وتنقالت ألعضاء مجلس األمناء
72,000
72,000
الرواتب التي تقاضاها رئيس الجامعة
 -17امل�صاريف الإدارية والت�شغيلية االخرى
تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس األمناء
رسوم وإشرتاكات
قرطاسية ومطبوعات
نظافة
بحث علمي ومؤمترات ودوريات
دعاية وإعالن
برق وبريد وهاتف
تأمني
أنشطة طالبية وتدريب
مصاريف التخريج
ضيافة
رسوم اعتامد الجامعة
أتعاب مهنية
تربعات
تعويض نهاية الخدمة
مصاريف اجازات
سفر وتنقالت
ايجارات
اطفاء مصاريف تأسيس مرشوع اللغة العربية
متفرقة

2019
71,350
66,399
431,464
191,552
319,506
625,413
513,043
60,814
70,468
152,245
101,425
35,926
243,800
40,280
54,500
56,669
30,604
22,750
108,960
295,622
3,492,790

2018

74,575
58,170
437,356
223,477
289,022
758,242
551,478
62,097
87,504
138,557
90,458
57,006
190,860
54,725
22,890
75,810
29,309
66,102
397,139
264,481
3,929,258

� -18إلتزامات حمتملة
يوجد عىل الرشكة كام يف  31كانون األول االلتزامات املحتملة التالية :
كفاالت بنكية
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2019
305,403
305,403

2018
305,403
305,403



رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
 -19الو�ضع القانوين لل�شركة
ملخ�ص الق�ضايا املرفوعة على ال�شركة من قبل الغري:
بلغت قيمة القضايا املرفوعة من قبل الغري عىل الرشكة بقيمة  350,320دينار اردين.
ملخ�ص الق�ضايا املرفوعة من ال�شركة على الغري:
بلغت قيمة القضايا املقامة من قبل الرشكة عىل الغري بقيمة  67,391دينار اردين.
 -20اثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9لالدوات املالية
يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9االدوات املالية متطلبات لتحديد وقياس املوجودات واملطلوبات املالية وبعض العقود لرشاء او بيع
بنود غري مالية .يحل هذا املعيار محل املعيار املحاسبي الدويل رقم ( )39االدوات املالية« :االعرتاف والقياس»
قامت الرشكة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9ابتداءا من  1كانون الثاين  .2018اختارت الرشكة عدم تعديل ارقام املقارنة وتم
ادراج التعديالت يف تاريخ التطبيق عىل القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية ضمن االرصدة االفتتاحية لالرباح املدورة.
ان صايف االثر الناتج من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9كام يف  1كانون الثاين  2018هو انخفاض يف االرباح املدورة مببلغ
( )189,782دينار اردين.
املدينون والذمم املدينة االخرى وااليرادات املستحقة القبض التي تم تصنيفها سابقا كقروض وذمم مدينة مبوجب معيار املحاسبة الدويل رقم
( )39تم تصنيفها االن بالتكلفة املطفاة .تم تكوين مخصصات تدين اضافية بلغت قيمتها ( )189,782دينار اردين لتلك الذمم املدينة واالعرتاف بها
ضمن الرصيد االفتتاحي لالرباح املدورة يف  1كانون الثاين  2018عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية (.)9
 -21الأدوات املالية
القيمة العادلة
ان القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية تتضمن املوجودات املالية النقد وما يف حكمه والشيكات برسم التحصيل والذمم
املدينة واالوراق املالية ،وتتضمن املطلوبات املالية الذمم الدائنة والتسهيالت االئتامنية والقروض واالرصدة الدائنة االخرى.
امل�ستوى االول :االسعار السوقية املعلنة يف االسواق النشطة لنفس االدوات املالية.
امل�ستوى الثاين :اساليب تقييم تعتمد عىل مدخالت تؤثر عىل القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مبارش او غري مبارش يف السوق.
امل�ستوى الثالث :اساليب تقييم تعتمد عىل مدخالت تؤثر عىل القيمة العادلة وال ميكن مالحظتها بشكل مبارش او غري مبارش يف السوق.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
املستوى االول

كام يف  31كانون األول 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
64,697
بيان الدخل الشامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل الشامل االخر
64,697

املستوى الثاين

املستوى الثالث

-

-

64,697

-

-

-

-

-

64,697

املستوى االول

كام يف  31كانون األول 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
59,893
بيان الدخل الشامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل الشامل االخر
59,893

املجموع

املستوى الثاين

املجموع

املستوى الثالث

-

-

59,893

-

-

-

-

-

59,893

تعكس القيمة املبينة يف املستوى الثالث كلفة رشاء هذه املوجودات وليس قيمتها العادلة بسبب عدم وجود سوق نشط لها ،هذا وترى ادارة
الرشكة ان كلفة الرشاء هي انسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه املوجودات وانه ال يوجد تدين يف قيمتها.
�إدارة خماطر ر�أ�س املال
تقوم الرشكة بإدارة رأساملها لتتأكد بأن الرشكة تبقى مستمرة بينام تقوم بالحصول عىل العائد األعىل من خالل الحد األمثل ألرصدة الديون
وحقوق امللكية .مل تتغري اسرتتيجية الرشكة اإلجاملية عن سنة .2018
إن هيكلة رأس مال الرشكة يضم حقوق امللكية العائدة للمساهمني يف الرشكة والتي تتكون من رأس املال واإلحتياطيات واألرباح املدورة كام
هي مدرجة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية.
معدل املديونية
يقوم مجلس إدارة الرشكة مبراجعة هيكلية رأس املال بشكل دوري .وكجزء من هذه املراجعة ،يقوم مجلس اإلدارة باألخذ باإلعتبار تكلفة
رأس املال واملخاطر املرتبطة بكل فئة من فئات رأس املال والدين .إن هيكل رأسامل الرشكة يضم ديون من خالل االقرتاض  ،مل تقم الرشكة بتحديد
حد أقىص ملعدل املديونية  ،وال تتوقع الرشكة زيادة يف معدل املديونية.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
إن معدل املديونية يف نهاية السنة هو كام ييل-:
املديونية
حقوق امللكية
معدل املديونية  /حقوق امللكية

2019
8,970,271
31,475,518
28%

2018
9,772,773
31,635,375
31%

�إدارة املخاطر املالية
إن نشاطات الرشكة ميكن أن تتعرض بشكل رئييس ملخاطر مالية ناتجة عن ما ييل-:
�إدارة خماطر العمالت الأجنبية
ال تتعرض الرشكة ملخاطر هامة مرتبطة بتغيري العمالت األجنبية وبالتايل ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.
�إدارة خماطر �أ�سعار املرابحة
تنتج املخاطر املتعلقة مبعدالت املرابحة بشكل رئييس عن اقرتاضات األموال مبعدالت مرابحة مختلفة وعن ودائع مبعدالت مرابحة ثابتة،
ونظرا ً لوجود أموال مقرتضة من خالل املرابحة فإن الرشكة قد تتعرض ملثل هذه املخاطر يف حال انخفاض أسعار املرابحة يف السوق عىل السعر
الذي اقرتضت الرشكة مبوجبه.
خماطر �أ�سعار �أخرى
تتعرض الرشكة ملخاطر أسعار ناتجة عن إستثامراتها يف حقوق ملكية رشكات أخرى .تحتفظ الرشكة باستثامرات يف حقوق ملكية رشكات
أخرى ألغراض املتاجرة بها.
حتليل ح�سا�سية �أ�سعار ا�ستثمارات امللكية
ان تحليل السياسة أدناه مبني عىل أساس مدى تعرض الرشكة ملخاطر أسعار استثامرات يف حقوق ملكية رشكات أخرى كام بتاريخ البيانات
املالية.
يف حال كانت اسعار استثامرات يف حقوق ملكية رشكات أخرى أعىل/أقل بنسبة  5%ألصبحت أرباح الرشكة أعىل/أقل بواقع  3,235دينار اردين
( :2018أعىل/أقل بواقع  2,995دينار اردين) نتيجة ملحفظة الرشكة املصنفة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل الشامل.
إن حساسية الرشكة ألسعار استثامرات يف حقوق ملكية رشكات أخرى مل تتغري بشكل جوهري مقارنة مع السنة السابقة نتيجة لعدم إضافة
أو إستبعاد أي جزء هام من محفظة اإلستثامرات خالل السنة.
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رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
�إدارة خماطر الإئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتامن يف عدم التزام أحد األطراف لعقود األدوات املالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مام يؤدي إىل تكبد الرشكة لخسائر مالية،
ونظرا ً لوجود تعاقدات مع أي أطراف أخرى فإنه يوجد تعرض للرشكة ملخاطر اإلئتامن مبختلف أنواعها .إن التعرض اإلئتامين الهام بالنسبة ألي
جهة أو مجموعة جهات لديها خصائص متشابهة تم اإلفصاح عنها يف االيضاح رقم ( .)16وتصنف الرشكة الجهات التي لديها خصائص متشابهة إذا
كانت ذات عالقة .وفيام عدا املبالغ املتعلقة باألموال النقدية .إن مخاطر اإلئتامن الناتجة عن األموال النقدية هي محددة حيث أن الجهات التي
يتم التعامل معها هي بنوك محلية لديها سمعات جيدة والتي يتم مراقبتها من الجهات الرقابية.
إن املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية متثل تعرضات الرشكة األعىل ملخاطر اإلئتامن للذمم املدينة التجارية واإليرادات مستحقة القبض
والنقد ومرادفات النقد.
�إدارة خماطر ال�سيولة
إن مسؤولية إدارة مخاطر السيولة تقع عىل مجلس اإلدارة وذلك إلدارة متطلبات الرشكة النقدية والسيولة قصرية اإلجل ومتوسطة األجل
وطويلة األجل .وتقوم الرشكة بإدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة التدفقات النقدية املستقبلية واملقيمة بصورة دامئة وتقابل تواريخ استحقاق
املوجودات واملطلوبات النقدية.
يبني الجدول اآليت االستحقاقات املتعاقد عليها ملطلوبات الرشكة املالية غري املشتقة  .تم إعداد الجداول بناءا ً عىل التدفقات النقدية غري
املخصومة للمطلوبات املالية وذلك مبوجب تواريخ اإلستحقاق املبكرة التي قد يطلب مبوجبها من الرشكة أن تقوم بالتسديد أو القبض .يضم
الجدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئيسية واملرابحة:

: 2019
أدوات ال تحمل مرابحة
أدوات تحمل مرابحة
املجموع
: 2018
أدوات ال تحمل مرابحة
أدوات تحمل مرابحة
املجموع
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معدل املرابحة

سنة وأقل

أكرث من سنة

املجموع

4,55% - 4%

8,755,266
2,644,949
11,400,215

6,325,322
6,325,322

8,755,266
8,970,271
17,725,537

4,55% - 4%

9,345,854
3,415,461
12,761,315

6,357,312
6,357,312

9,345,854
9,772,773
19,118,627



رشكة الزرقاء للتعليم واالستثامر
(رشكة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة (يتبع)
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
(بالدينار األردين)
 -22التحليل القطاعي لن�شاط ال�شركة
تعمل الرشكة يف قطاعات األعامل التشغيلية التالية ضمن منطقة جغرافية واحدة وهي اململكة األردنية الهاشمية.
ان تفاصيل إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للرشكة هي عىل النحو التايل :

قطاع الجامعة والكلية التقنية
قطاع الرشكة
قطاع املدارس
قطاعات أخرى
املجموع

2019
13,883,006
3,687,552
2,625,395
74,656
20,270,609

إيرادات القطاع

2018
14,040,479
4,030,694
2,675,473
54,560
20,801,206

2019
()201,224
1,087,009
()123,702
()96,940
665,143

أرباح القطاع

2018
()38,934
1,117,115
()41,336
()185,532
851,313

إن إجاميل موجودات ومطلوبات قطاعات الرشكة التشغيلية هي عىل النحو التايل :

قطاع الجامعة والكلية التقنية
قطاع الرشكة
قطاع املدارس
قطاعات أخرى
املجموع

موجودات القطاع
2018
2019
35,734,606
34,791,451
4,613,639
2,723,548
7,395,594
8,872,083
3,010,163
2,813,973
50,754,002
49,201,055

مطلوبات القطاع
2018
2019
6,207,207
5,713,376
8,919,827
8,113,226
2,120,538
2,127,130
1,871,055
1,771,805
19,118,627
17,725,537

 -23امل�صادقة على القوائم املالية املوحدة
متت املصادقة عىل القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة الرشكة بتاريخ  28كانون الثاين  ،2020ومتت املوافقة عىل نرشها وتتطلب
هذه القوائم املالية موافقة الهيئة العامة للمساهمني.
� -24أرقام ال�سنة املقارنة
تم إعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام سنة  2018لتتطابق مع أرقام للسنة املنتهية يف  31كانون األول .2019
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INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT’S REPORT
To the shareholders of
Al-Zarka Educational and Investment Company
Report on the Consolidated Financial Statements
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Al-Zarka Educational and
Investment Company (P.L.C), which comprise of the consolidated statement of financial position as of
December 31, 2019, and the related consolidated statements of comprehensive income, of owners’ equity
and statement of cash flows, for the year then ended, and a summary of significant accounting policies
and other explanatory information.
Basic for opinion
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the
consolidated statement of financial position of Al-Zarka Educational and Investment Company (P.L.C) as
of December 31, 2019, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended
are in accordance with International Financial Reporting Standards.
Basic auditing matters
Basic auditing matters, according to our professional judgment are matters that had the significant
importance in our auditing procedures that we performed to the consolidated financial statement. The
basic auditing matters have been addressed in our auditing workflow to financial standards as we do not
express separate opinions.
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Basic auditing matters

The following is a description of our auditing
procedures

Property, plant and equipment
In accordance with the international financial
reporting stander the company has to review
the useful life and depreciation method and
perform and impairment test to the reported
amount of property , Plant and equipment in the
financial position, and in case of any impairment
indications in the recoverable amount, the losses
are calculated according to the impairment
method in which the company determines the
impairment in property and equipment by using
assumptions and evaluations (if any).

property, plant and equipment:
The Auditing procedures included examining
the control procedures used in the assertion of
existence and completeness and reviewing the
purchases and sells of property, and the basis of
depreciation calculation, inspection matching
as in ascertaining the procedures and there
is no decline in value through evaluating the
assumption and the efficiency of disclosures the
company used for the property and equipment.

2019

Accrued and unrealized and deferred revenues
In accordance with the International financial
reporting standards, the company reviews the
process of accrued and unearned and deferred
revenues recognition on accrual basis, the
company recognizes the amount of revenues
accrued from students for the ended semesters
which have not been collected by students, the
company periodically reviews registered and
unregistered students to collect from them, and
the company uses assumptions and amendments
to review standards, and considering its
importance as a one of the significant auditing
risks.
Basic auditing matters
We emphasized on this matter because :
Financial Instruments applied by the IFRS 9
January 2018
Requires complex accounting treatments,
including the use of significant estimates
and judgments based on the determination of
modifications to the transition.
resulted in significant changes in treatments,
data and controls that should have been tested
for the first time
The amendment to the Company's retained
earnings on the transition to IFRS 9 was JD
189,782
IFRS Financial Instruments applied by the
Company on January 1, 2018.

Accrued and unrealized and deferred revenues:
The Auditing procedures included reviewing
the control used in accrued and unrealized and
deferred revenues recognition, reviewing a sample
of students receivables through receiving the
amounts and reviewing students accounts as in
registering for the upcoming semesters or have not
yet, and the revenues assumptions and evaluations
have been reviewed, we have also reviewed
the efficiency of disclosures of accrued and
unrealized and deferred revenues and reviewing
the control used in the recognition of accrued and
unrealized and deferred revenues. The sample of
revenues have been reviewed through evaluations
the Company's assumptions and efficiency of
unearned and deferred revenues disclosures.
The following is a description of our auditing
procedures
Our audit procedures included, inter alia:
•Evaluate the appropriateness of choosing
accounting policies.
•Examining the appropriateness of the transition
approach and practical methods applied.
•Assess the management's approach to testing
the “expected credit loss” methodology.
•Studying the management's approach and the
controls applied to ensure the completeness and
accuracy of the transition modifications and
accuracy.
•Identify and test relevant controls.
•Evaluate the appropriateness of judgments and
key estimates made by management in preparing
transition adjustments, particularly those related
to the amendment to the future factor.
•Involving financial risk management specialists
to consider key assumptions / judgments
regarding future adjustments and definition of
default using the net flow method.
•Evaluate the completeness, accuracy and
apprepritress of the data used in the preparation
of transitional adjustments.
•Evaluating the adequacy of the company's
disclosures.
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Other information
The management is responsible for other information. This includes other information reported in
the final report, but not included in the consolidated financial statements and our audit report on it.
Our opinion does not include these other information, and we do not express any assertion over it.
Our opinion does not include these other information, and we do not express any assertion over it
regarding our consolidate financial statement we are obliged to review these other information, and while
that, we consider the compatibility of these information with their consolidated financial statement. If we
detected based on our audit, the existence of significant errors in the information, we are obliged to report
this fact. Regarding this, we have nothing to report.
Individuals responsible of governance are responsible of supervising the preparation of consolidated
financial statements.
Management responsibility of the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial
statements in accordance with International Financial Reporting Standards. And for such internal control,
management is determined to enable the preparation of consolidated financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated Financial Statements, the management is responsible for assessing
the Company’s ability to continue as a Going Concern, disclosing, as applicable, matters related to
Going Concern and using the Going Concern basis of accounting unless the management either intend to
liquidate the company or to cease operations or have no realistic alternative but to do so.
Certified public accountant responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards
require us to comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control
relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
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We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide basis
for our audit opinion.
As part of an audit in accordance with The International Standards on Auditing, we exercise
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the initial Financial Statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting
a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Management.
• Conclude on the appropriateness of the Management’s use of the Going Concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to
the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor’s Report.
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the initial Financial Statements, including
the disclosures, and whether the initial Financial Statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves Fair Presentation.
• We communicated with audit the Financial Management regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies
in internal control that we identify during our audit.
Legal requirements report
The Company maintains proper books of accounts and the accompanying consolidated financial
statements and the consolidated financial statements contained in the report of the board of directors in
accordance with the proper books of accounts, We recommend and approve the General Assembly.
Modern Accountants
Sinan Ghosheh
License No.(580)

Amman- Jordan
January 28, 2020
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
Note
ASSETS
Non-current assets
Property and equipment
Total non-current assets
Current assets
Prepaid expenses and other receivables
Inventory
Accrued Revenues
Accounts receivable and checks under collection
Financial assets designated at fair value through statement of
comprehensive income
Cash and cash equivalents
Total current assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND OWNERS’ EQUITY
Owners’ equity
Share capital
Statutory reserve
Voluntary reserves
Special reserve
Retained earnings
Total owners’ equity
Unearned and deferred revenues
non-current liabilities
Long-term notes payable
Total non-current liabilities
Current liabilities
Accrued expenses and other payables
Miscellaneous Deposit
Accounts payable and Deferred checks
Short term of notes payable
Total current liabilities
TOTAL LIABILITIES AND OWNERS’ EQUITY

2018

2018

4

42,810,869
42,810,869

43,187,040
43,187,040

6

601,941
340,216
3,708,188
249,353

764,686
332,817
3,760,697
490,469

64,697

59,893

5

1,425,791
6,390,186
49,201,055

2,158,400
7,566,962
50,754,002

1
9
9
9

16,500,000
4,125,000
5,342,400
4,969,019
539,099
31,475,518
5,038,478

16,500,000
4,068,326
5,255,782
4,882,401
928,866
31,635,375
5,899,699

11

6,325,322
6,325,322

6,357,312
6,357,312

12
13
14
11

672,922
1,372,757
1,671,109
2,644,949
6,361,737
49,201,055

774,058
1,258,407
1,413,690
3,415,461
6,861,616
50,754,002

7
8

10

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
2019

Note

2018

Operating revenues
Students transportation revenues

19,581,839

20,186,322

University facilities and schools revenues

501,906

446,044

Revenue assurance station

101,579

98,620

Other operating income

85,285

70,220

Total Operating revenues

20,270,609

20,801,206

Salaries and wages

)11,120,765(

)10,844,387(

Depreciation

)3,267,526(

)3,280,180(

Health insurance for students

)63,005(

)117,601(

Maintenance and consumed materials

)721,968(

)644,301(

Electricity, water and fuels

)696,608(

)633,037(

)3,492,790(

)3,929,258(

Total operating expenses

)19,362,662(

)19,448,764(

Net operating profit
Unrealized losses / gains from financial assets designated at fair
value through statement of comprehensive income
Board of directors remunerations

907,947

1,352,442

4,804

)16,013(

)55,000(

)55,000(

Allowance for doubtful accounts

)16,530(

)125,246(

Provision for inventory impairment

)50,961(

-

Other revenues and other expenses

84,120

68,865

Income before tax

874,380

1,225,048

)146,037(

)211,653(

Tax expenses for previous years

)63,200(

)162,082(

Income For The Year

665,143

851,313

Other comprehensive income :

-

-

Total comprehensive income for the year

665,143

851,313

Earnings per share-JD/Share

0,04

0,05

Weighted average of outstanding shares

16,500,000

16,500,000

Operating expenses

Administrative and other operating expenses

Income tax

17

16

15

Earnings per share:

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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Balance at December 31, 2017
20

Note

-

-

16,500,000

-

-

16,500,000

-

16,500,000

Share capital

56,674

-

-

4,068,326

111,797

-

3,956,529

-

3,956,529

reserve

Statutory

5,342,400

86,618

-

-

5,255,782

111,797

-

5,143,985

-

5,143,985

reserves

Voluntary

4,969,019 473,026

86,618

-

-

-

Special

(335,391)

851,313

4,770,604 541,457

reserve

(825,000)

4,770,604 351,675

-

660,339

4,882,401 867,597

111,797

(229,910)

Gains

Realized

66,073

-

4,804

-

61,269

-

(189,782) (189,782)

602,726

Total
61,269

30,784,062

earnings

-

412,944

30,973,844

61,269

851,313
-

539,099

31,635,375

665,143

31,475,518

(229,910) -

665,143

(825,000) (825,000)

928,866

(335,391) -

851,313

Gains

-

4,125,000

(189,782)

16,500,000

Retained earnings
Unrealized Retained

AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
CONSOLIDATED STATEMENT OF OWNERS' EQUITY
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Impact of expected credit loss IFRS 9
Balance at January 1, 2018
Comprehensive income for the year
Transfers to Statutory reserve
Balance at December 31, 2018
Dividends paid
Comprehensive income for the year
Transfers to Statutory reserve
Balance at December 31, 2019

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
2019

2019

OPERATING ACTIVITIES
Income before tax

874,380

1,225,048

Adjustments of income before income tax:
Depreciation
3,267,526
Unrealized losses / gains from financial assets designated at fair value
(4,804)
through statement of comprehensive income
Changes in operating assets and liabilities:

3,280,180
16,013

(63,200)

)162,082(

Accounts receivable and checks under collection

241,116

)148,360(

Accrued revenues

52,509

58,445

Inventory

(7,399)

73,528

Prepaid expenses and other receivables

162,745

90,884

Accounts Payable and Deferred checks

257,419

320,131

Miscellaneous Deposit

114,350

227,345

Accrued expenses and other payables

(83,255)

)75,549(

Unrealized and deferred revenues

(861,221)

510,068

Cash available from operating activities

3,950,166

5,415,651

Income Tax paid

(163,918)

)395,300(

Net cash available from operating activities

3,786,248

5,020,351

change Purchase of property and equipment

(2,891,355)

)3,149,715(

change Projects under construction

-

350,081

Net cash used in investing activities

(2,891,355)

)2,799,634(

(Payment to)/ Financing of Notes payables

(802,502)

)2,044,643(

Dividends Paid

(825,000)

-

Net cash used in financing activities

(1,627,502)

)2,044,643(

Net change in cash and cash equivalents

(732,609)

176,074

Cash and cash equivalents, January 1

2,158,400

1,982,326

CASH AND CASH EQUIVALENTS, December 31

1,425,791

2,158,400

INVESTING ACTIVITIES

FINANCING ACTIVITIES

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

1. ORGANIZATION AND ACTIVITIES
Al-Zarka Educational and Investment (“the Company”) is a Public Shareholding Company.
Registered under commercial registration number (214) on December 22, 1991 and obtained operating
rights on October 2, 1992. The Company’s share capital is JD 16,500,000 divided into 16,500,000 shares
each for JD 1.
The Company’s principal activity is establishing a civil university and related institutes to help
qualify students and contributing to scientific research and establishing schools.
The Company and university’s headquarter is in Al-Zarka City.
The consolidated financial statement as of December 31, 2019 contains the financial statement of
(Al Dou’a Al Satee’ for Satellite broadcasting and radio)
Subsidiary name

Registration place

Registration
year

Vote and equity
percentage

Main activity

Al Dou'a Al Satee' for
Satellite broadcasting
and radio

The Hashemite kingdom
of Jordan

2015

100 %

Managing Satellite
broadcasting and radio
stations

2. NEW AND REVISED STANDARDS AND AMENDMENTS TO IFRS ISSUED BUT NOT YET
EFFECTIVE:-

The following new standards and amendments to the standards have been issued but are not
yet effective and the Company intends to adopt these standards, where applicable, when they become
effective.
New Standards

Effective Date

IFRS 10 Consolidated financial statements

Postponed indefinitely

IFRS 28 Investment in associates and joint ventures

Postponed indefinitely

IFRS 3 Business combinations

January-1-2020

IFRS 1 First-time adoption of international financial reporting standards

January-1-2020

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The preparation of financial statements
The accompanying consolidated financial statements have been prepared in accordance with the
International Financial Reporting Standards.
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Basis of preparation
These consolidated financial statements, were presented in Jordanian Dinar as the majority of
transaction, are recorded in the Jordanian Dinar.
The Consolidated financial statements have been prepared on historical cost basic, However
financial assets and financial liabilities are stated at fair value. The following is a summary of significant
accounting policies applied by the Company.
Basis of consolidation financial statements
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of Al-Zarka Educational
and Investment Company (Public Shareholding Company) and the subsidiaries controlled by the Company
Control is achieved where the Company:
• Ability to exert power over the investee.
• Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee.
• Ability to exert power over the investee to affect the amount of the investor's returns.
The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate
that there are changes to one or more of the three elements of control described in the accounting policy
for subsidiaries above.
When the Company has less than a majority of the voting, The Company shall have control over the
investee when the voting rights sufficient to give it the ability to direct relevant activities of the investee
individually.
When The Company reassesses whether or not it controls an investee, it consider all the relevant
facts and circumstances which includes:
• Size of the holding relative to the size and dispersion of other vote holders
• Potential voting rights, others vote-holders, and Other parties
• Other contractual rights
• Any additional facts and circumstances may indicate that the company has, or does not have, the
current ability to direct the activities related to the time needed to make decisions, including how to vote
at previous shareholders meetings.
The consolidation process begins when the company’s achieve control on the investee enterprise
(subsidiary), while that process stops when the company’s loses control of the investee (subsidiary). In
particular Income and expenses of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the
consolidated income statement, and the consolidated comprehensive income statement from the effective
date of acquisition and up to the effective date of which it loses control of a subsidiary Company.
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Financial assets designated at fair value through statement of comprehensive income
Financial assets are classified as at fair value through statement of income when the financial asset
is either held for trading or it is designated as at fair value through statement of income .A financial asset
is classified as held for trading if:
• it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
• on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Company
manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
• it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.
A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at fair value
through statement of income upon initial recognition if:
• such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency
that would otherwise arise; or
• The financial asset forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both, which
is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with the Company’s
documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided
internally on that basis; or
• It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement permits the entire combined contract (asset or liability) to be
designated as at fair value through statement of income.
Financial assets at fair value through statement of income are stated at fair value, with any gains
or losses arising on measurement recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or
loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the ‘other gains
and losses’ line item in the consolidated income statement.
Equity instruments at FVTOCI
Investments in equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction
costs. Subsequently. They are measured fair value with gains and losses arising from changes in fair
value recognized in other comprehensive income and accumulated in the cumulative changes in fair
value of securities reserve: The cumulative changes or loss will not be reclassified investments. But
reclassified to retained earnings. The Company has designated all instruments that are not held for trading
as at FVTOCI
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Dividends on these investments in equity instruments arc recognized in profit or loss when the
Company right to receive the dividends is established, unless the dividends clearly represent a recovery
of a part of the cost of the investments. Other net gains and losses are recognized in OCI and are never
reclassified to profit or loss.
Debt instruments at amortized cost or at FVTOCI
The Company assesses the classification and measurement of the cash flow characteristics of the
contractual asset and the Company’s business model for managing the asset
For an asset to classified and measured at amortized cost or at FVTOCI, is contractual terms
should give rise to cash flows that are solely represent payments of principal and interest on the principal
outstanding (SPPI)
At initial recognition of a financial asset, the Company determines whether newly recognized
financial assets are part of an existing business model or whether they reflect the commencement of a new
business model. The Company reassess its business models each reporting period to determine whether
the business models have changed since the preceding period. For the current and prior reporting period
the Company has not identified a change in its business models.
When a debt instrument measured a FVTOCI is derecognized, the cumulative gain or loss
previously recognized in OCI is reclassified from equity to profit or loss. In contrast, for an equity
investment designated as measured FVTOCI , the cumulative gain/loss previously recognized in OCI is
not subsequently reclassified to profit or loss but transferred within equity
Debt instruments that are subsequently measured at amortized cost or FVTOCI are subject to
impairment.
Financial assets at FVTPL
Financial assets at FVTPL are:
(i) Assets with contractual cash flows that are not SPPl ; or and
(ii) assets that are held in a business model other than held to collect contractual cash flows or held
to collect and sell; or
(iii) Assets designated at FVTPL using the fair value option.
These assets are measured at fair value, with any gains / losses arising on re-measurement recognized
in profit or loss.
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Fair value option: A financial instrument with a reliably measureable fair value can be designated as
FVTPL (the fair value option) on its initial recognition even if the financial instrument was not acquired
or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing .The fair value option can be used for
financial assets if it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that
would otherwise arise from measuring assets or liabilities, or recognizing related gains and losses on a
different basis (an “accounting mismatch”).
Reclassifications
If the business model under which the Company holds financial assets changes. The financial assets
affected are reclassified. The classification and measurement requirements related to the new category
apply prospectively from the first day of the first reporting period following the change in business model
that results in reclassifying he Company ‘s financial assets. During the current financial year and previous
accounting period, there was no change in the business model under which the Company holds financial
assets and therefore no reclassifications were made
Impairment
IFRS 9 replaces the “incurred loss” model in IAS 39 with an expected credit loss model (ECLs).
The Company recognizes loss allowance for expected credit losses on the following financial instruments
that are not measured at FVTPL
- Cash and bank balances:
- Trade and other receivables;
- Due from related party.
With the exception of purchased or originated credit impaired (POCI) financial assets (which are
considered separately below), ECLs are required to be measured through a loss allowance at an amount
equal to:
• 12 Month ECL, i.e. lifetime ECL that results from those default events on the financial instrument
that are possible within 12 months after the reporting date(referred to as stage1); or
• Full lifetime ECL, i.e. Lifetime ECL that results from all possible default events over the life of
the financial instruments, (referred to as stage2 and stage3).
A loss allowance for full lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on
that financial Instrument has increased significantly since initial recognition. For all other financial
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

instruments, ECLs are measured at an amount equal to the 12-monh ECL.
The Company has elected to measure loss allowances of cash and bank balances. Trade and other
receivables, and due from a related party at an amount equal to life time ECLs.
ECLs are probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as
the present value of the difference between the cash flow to the Company under the contract and the cash
flows that the Company expects to receive arising from weighting of multiple future economic scenarios.
Discounted at the asset’s EIR.
Loss allowance for financial investments measured at amortized costs is deducted from gross
carrying amount of assets. For debt securities a FVTOCI, the loss allowance is recognized in the OCI,
instead of reducing the carrying amount of the asset.
When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial
recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and supportable information
that is relevant and available without undue costs or effort. This includes both quantitative and qualitative
including forward-looking information.
For certain categories of financial assets, assets that are assessed not to be impaired individually
are. in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a
portfolio of receivables could include the Company's past experience of collecting payments, an increase
in the number of delayed payments in the portfolio as well as observable changes in national or local
economic conditions that correlate with default on receivables.
Impairment losses related to cash and bank balances, trade and other receivables and due from
a related party, are presented separately in the interim condensed statement of income and other
comprehensive income
The Company considers a debt security to have low credit risk when its credit risk rating is
equivalent to the globally understood definition of the grade of the investment
Measurement of ECL
The Company employs statistical models for ECL calculations. ECLs are a probability-weighted
estimate of credit losses. For measuring ECL under IFRS 9, the key input would be the term structure of
the following variables.
• Probability of default (PD);
• Loss given default (LGD); and
• Exposure at default (EAD).
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

These parameters will be derived from our internally developed statistical models and other
historical data. They will be adjusted to reflect forward – looking information
Credit-impaired financial assets
A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the
estimated future cash flows of the financial assets have occurred. Credit-impaired financial assets are
referred to stage 3 assets. At each reporting date, the Company assesses whether financial assets carried
at amortized costs and debt securities at FVTOCI at credit-impaired. A financial asset is credit impaired
when one or more events that have a detrimental impact in the estimated future cash flows of the financial
asset have occurred.
DE-recognition of financial assets
The Company de-recognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows
from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of
ownership of the asset to another entity .If the Company neither transfers nor retains substantially all the
risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes
its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. if the Company
retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company
continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds
received.
On DE recognition of a financial asset measured at amortized cost or measured at FVTPL, the
difference between the asset’s carrying amount and the sum of the consideration received and receivable
is recognized in profit or loss
On DE recognition of a financial asset that is classified as FVTOCI, the cumulative gain or loss
previously accumulated in the cumulative changes in fair value of securities reserve is not reclassified to
profit or loss, but is reclassified to retained earnings.
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Presentation of allowance for ECL are presented in the condensed financial information
Loss allowances for ECL are presented in the condensed financial information as follows:
For financial assets measured at amortized cost (loans and advances, cash and bank balances): as a
deduction from the gross carrying amount of the assets.
For debt instruments measured at FVTOCI no loss allowance is recognized in the interim condensed
statement of financial position as the carrying amount is at fair value. However, the less allowance is
included as part of the revaluation amount in re-evaluation reserve and recognized in other comprehensive
income.
Revenue recognition
IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” outlines a single comprehensive model of
accounting for revenue arising from contracts with customers and supersedes current revenue recognition
guidance found across several standards and Interpretation within IFRSs. It establishes a new five-step
model that will apply to revenue arising from contracts with customers.
Step1: identify the contract with customer : A contract is defined as an agreement between two or
more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for each of those
rights and obligations.
Step 2: Identify the performance obligations in the contract : performance obligation in a contract is
a promise to transfer a good or service to the customer
Step 3 :Determine the transaction price Transaction price is the amount of consideration to which
the Company expects to be entitled in exchange for transferring the goods and services to a customer
excluding amount collected on behalf of third parties.
Step 4 : Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract: For
a contract that has more than one performance obligation the Company will allocate the transaction
price to each performance obligation in an amount that depicts the consideration to which the Company
expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Step 5: Recognize revenues as and when the entity satisfies the performance obligation
The Company recognizes revenue over time if any one of the following criteria is met:
The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Company
performance as The Company performs.
The Company performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is
created or enhanced or
The Company performance does not create an asset with an alternative use to the Company and the
entity has an enforceable right to payment for performance obligation completed to date
The Company allocates the transaction price to the performance obligations in a contract based on
the input method which requires the revenue recognition on the basis of the Company efforts or inputs
to the satisfaction of the performance obligations. The Company estimates the total costs to complete the
projects in order to determine amount of revenue to be recognized.
Impact of changes in accounting policies due to adoption of new standards (continued)
Revenue recognition (continued)
When he Company satisfies A performance obligation by delivering the promised goods and
services, it creates a contract asset based on the amount of consideration earned by the performance.
Where the amount of consideration received from the customer exceeds the amount of revenue recognized
this gives rise to a contract liability
Revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable, taking into account
the contractually agreed terms of payment. The Company assesses its revenue arrangements against
specific criteria to determine if it is acting as a principal or agent and has concluded that it is acting as a
principal all of its revenue arrangements
-Revenue is recognized in the interim condensed consolidated financial statements to the extent
that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue and costs, if and
when applicable, can be measured reliably.
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AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty
The preparation of condensed consolidated financial statements requires management to make
judgments estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported
amounts of assets and liabilities, income and expense. Actual results may differ from these estimates.
In preparing these condensed consolidated financial statements, the significant Judgments made by
management in applying the Company accounting policies and the key sources of estimation uncertainty
were the same as those that applied to the audited annual consolidated financial statements for the year
ended 31 December 2017, except for the adoption of IFRS 9 which has resulted in changes in accounting
judgments for recognition of financial assets and Liabilities and impairment of financial assets, as set out
below.
Critical judgments in applying the Company’s accounting policies in respect of IFRS 9
Business model assessment: Classification and measurement of financial assets depends on the
results of the SPPI and the business model test. The Company determines the business model at a
level that reflects how Company s of financial assets were managed together to achieve a particular
business objective. This assessment includes judgments reflecting all relevant evidence including
how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect
the performance of the assets and how these are managed and how the managers of f he assets are
compensated. Monitoring is part of the Company s continues assessment of whether the business model
for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate
whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of
those assets.
Significant increase of credit risk
ECLs are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage1 assets, or lifetime ECL
assets for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly
since initial recognition. IFRS 9 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In
assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account
qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.
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Establishing Company s of assets with similar credit risk characteristics
When ECLs are measured on a collective basis, the financial instruments are Company collected
on the basis of shared risk characteristics (e g, instrument type, credit risk grade, collateral type, date of
initial recognition, remaining term to maturity, industry, geographic location of the borrower, etc.). The
Company monitors the appropriateness of the credit risk characteristics on an ongoing basis to assess
whether they continue to be similar. This is required in order to ensure that should credit risk characteristics
change there is appropriate re-segmentation of the assets. This may result in new portfolios being created
or assets moving to an existing portfolio that better reflects the similar credit risk characteristics of that
Company of assets. Re-segmentation of portfolios and movement between portfolios is more common
when there is a significant Increase in credit risk (or when that significant increase reverses) and so assets
move from 12-month to lifetime ECLs, or vice versa, but it can also occur within portfolios that continue
to be measured on the same basis of 12 month or lifetime ECLs but the amount of the ECLs changes
because the credit risk of the portfolios differ.
Models and assumptions used
The Company uses various models and assumptions in measuring fair value of financial assets as
well as in estimating ECL. Judgment is applied in identifying the most appropriate model for each type of
asset, as well as for determining the assumptions used in these models, including assumptions that relate
to key drivers of credit risk.
Key sources of estimation uncertainty in respect of IFRS 9
The following are key estimations that the management has used in the process of applying the
Company’s accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in
condensed consolidated interim financial statements.
Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of
product /market determining the forward looking information relevant to each scenario: When measuring
ECL the Company uses reasonable and supportable forward looking information, which s based on
assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect
each other
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Probability of Default
PD constitutes a key input in measuring ECL. PD is an estimate of the likelihood of Default
likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data,
assumptions and expectations of future conditions.
Loss Given to Default
LGD is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual
cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from
collateral and integral credit enhancements.
Revenue Recognition
The tuition revenues are recognized when tutorial services are provided.
Student Transportation and University facilities and other operating income are recognized on accrual
basis.
Expenses
Expenses are reported in the Statement of Comprehensive Income according to its nature, and the
expense principally arising from the costs spent on salaries and wages, depreciations, students health
insurance, maintenance, consumed materials, electricity water and fuels, for the purpose of providing
services. The expenses are classified and reported as Administrative and operating expenses.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include cash, demand deposits, and highly liquid investments with
original maturities of three months or less.
Trade receivable
Receivable are non- derivative financial assets with fixed payments that are quoted in an active
market.
Trade receivable are stated at invoice amount less any provision for doubtful and a provision for
doubtful debts is taken when there is an indication that the receivable may not be collected, and are
written off in the same period when there is impossible recovery of them.
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Inventories and spare parts
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined, for finished
goods, on a first-in-first-out cost basis and includes cost of purchases, fund and other costs incurred in
order to get and into warehouse. Raw material, work in process, spare parts and other inventories are
stated at cost which is determined by using weighted average cost basis.
Projects in progress
The projects in progress have been prepared on cost, when project becomes ready to use, it is
transferred to the related property, plant equipment caption.
Property and equipment
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Expenditure on maintenance
and repairs is expensed. Depreciation is provided over the estimated useful lives of the applicable assets
using the straight-line method. The estimated rates of depreciation of the principal classes of assets are
as follows:
Annual depreciation rate
Buildings, walls and wells

2-15%

Equipments and solar

10%

Furniture

15%

Equipments, devices and elevators
Vehicles
Laboratories
Parking, roads, landscapes
Books, tools and others

12-25%
15%
25-33%
10%
5-25%

Useful lives and the depreciation method are reviewed periodically to make sure that the method
and amortization period appropriate with the expected economic benefits of property and equipment.
Impairment test is performed to the value of the property and equipment that appears in
the Statement of Financial Position When any events or changes in circumstances shows that this value is
non-recoverable.
In case of any indication to impairment, Impairment losses are calculated according to the policy
of the low value of the assets
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At the exclusion of any subsequent property and equipment, recognize the value of gains or losses
resulting, Which represents the difference between the net proceeds of exclusion and the value of the
property and equipment that appears in the Statement of Financial Position, Gross Profit and loss.
Accrued revenues
Accrued revenues are recognized separately from other revenues for the current and previous years
and uncollected revenues from students until the date of the financial statements.
Unearned and deferred revenues
The unearned and deferred revenues are recognized separately from the unearned and deferred
revenues that do not belong to the period.
As for the ownership equity tools which are available for sale, decline losses are not closed in the
recognized value in the comprehensive income statement. However any increase in the fair value become
after decline loss has recognized directly in consolidated owner’s equity statement.
The Provisions
The provision had been formed, when the Company has a present obligation (legal or expected)
from past events which its cost of repayment consider accepted and it has ability to estimate it reliably.
The provision had been measured according to the best expectations of the required alternative to
meet the obligation as of the consolidated statement of financial position date after considering the risks
and not assured matters about the obligation. When the provision is measured with the estimated cash
flows to pay the present obligation, then the accounts receivable are recognized as asset in case of receipt
and replacement of the amount is certain and it able to measure the amount reliably.
Contingent liabilities
Contingent liabilities are based on the possible appearance of uncertain future events, or present
obligations without the occurrence of payments or the inability to be measured reliably.
Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statement.
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Accounts payable
Accounts payable are stated at the obligation amounts for received services and goods, whether
billed by the suppliers or not.
The sectorial report
The business sector represents a collection of assets and operation engaged together in providing
product or services subjected to risks and returns that are different from those of other business sectors,
which are measured according to the reports that are used by the executive director and the main decision
– makers in the Company.
Group include key business sector to invest in financial assets & ready mix concert and the transport
sector and shipping sector maintenance and spare parts and operate only inside the Hashemite Kingdom
of Jordan.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is reflected in the consolidated
statement of financial position only when there are legal rights to offset the recognized amounts, the Bank
intends to settle them on a net basis, or assets are realized and liabilities settled simultaneously.
Income tax
The company is subject to Income Tax Law and its subsequent amendments and the regulations
issued by the Income Tax Department in the Hashemite Kingdom of Jordan and provided on accrual basis,
Income Tax is computed based on adjusted net income. According to International Accounting Standard
number (12), the company may have deferred taxable assets resulting from the temporary differences
between the accounting value and tax value of the assets and liabilities related to the provisions, these
assets are not shown in the financial statements since it’s immaterial.
Related parties
The transactions with related parties is in the transfer of resources and services and obligations
between related parties, conditions and basis of transactions between related parties are made by the
administrations.
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Foreign currency translation
Foreign currency transactions are translated into Jordanian dinar at the rates of exchange prevailing
at the time of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the
balance sheet date are translated at the exchange rates prevailing at the date. Gains and losses from
settlement and translation of foreign currency transactions are included in the consolidated statement of
comprehensive income.
4. PROPERTY AND EQUIPMENT
January 1

Additions

Disposals

December 31

Cost:
Lands *

703,502

-

-

703,502

Buildings, walls and wells

41,696,406

803,375

-

42,499,781

Equipment's and solar

3,150,618

166,325

-

3,316,943

Furniture

3,167,676

460,678

-

3,628,354

Equipments, devices and elevators

5,340,794

476,772

-

5,817,566

Vehicles

6,024,163

61,500

-

6,085,663

Laboratories

8,386,862

669,402

-

9,056,264

Parking, roads, landscapes

1,603,794

181,996

-

1,785,790

Books, tools and others

2,001,565

71,307

-

2,072,872

Total cost

72,075,380

2,891,355

-

74,966,735

Buildings, walls and wells

6,849,887

1,341,560

-

8,191,447

Equipments and solar

799,065

304,919

-

1,103,984

Furniture

2,171,900

154,704

-

2,326,604

Equipments, devices and elevators

4,260,528

458,154

-

4,718,682

Vehicles

4,825,464

352,489

-

5,177,953

Laboratories

7,452,172

397,387

-

7,849,559

Parking, roads and landscapes

1,057,060

116,712

-

1,173,772

Books, tools and others

1,472,264

141,601

-

1,613,865

Total cost

28,888,340

3,267,526

-

32,155,866

Book value at January1

43,187,040

Depreciation:

Book value at December 31

42,810,869
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* The land is first class mortgaged to the International Islamic Arab bank by JD 350,000 for the granted
Murabaha facilities.
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

6.

2019

2018

711

600

1,425,080

2,157,800

1,425,791

2,158,400

PREPAID EXPENSES AND OTHER RECEIVABLES
2019

2018

Prepaid expenses

93,199

200,800

Refundable deposits

39,204

39,204

Guarantee deposits

273,452

278,452

Employees accounts

210,730

214,418

Other receivables

73,867

112,965

Provision for impairment of other receivables *

(88,511)

(81,153)

601,941

764,686

* PROVISION FOR IMPAIRMENT OF OTHER RECEIVABLES
2019

2018

Beginning Balance

81,153

-

Additions

7,358

81,153

88,511

81,153

7. ACCRUED REVENUES
2019

28

2018

Accrued revenues to university *

2,794,468

2,797,094

Accrued revenues to Azzarqa university

1,051,992

1,099,602

Revenues receivable blue technical college

28,995

19,750

Provision for impairment of accrued receivables **

(167,267)

)155,749(

3,708,188

3,760,697

2019
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* This item represents the rest of the revenues for the first semester in which it ended within the
beginning of 2017, the second and summer semesters and uncollected revenues from students until the
date of this consolidated financial statement.
** PROVISION FOR IMPAIRMENT OF ACCRUED RECEIVABLES
2019

2018

Beginning Balance

155,749

-

Additions

11,518

155,749

167,267

155,749

8. ACCOUNTS RECEIVABLE AND CHECKS UNDER COLLECTION
2019

2018

Checks under collection

153,149

421,535

Accounts receivable

192,010

167,086

Account receivable provision*

(95,806)

(98,152)

249,353

490,469

2019

2018

Beginning Balance

98,152

25,000

Additions

-

73,152

Disposals

(2,346)

-

95,806

98,152

* ACCOUNT RECEIVABLE PROVISION

9 . RESERVES
Statutory reserve:
In accordance with the Companies’ Law in the Hashemite Kingdome of Jordan and the Company’s
Article of Association, the Company has established a statutory reserve by the appropriation of 10% of
net income until the reserve equals 25% of the capital. However, the Company may, with the approval
of the General Assembly continue deducting this annual ratio until this reserve is equal to the subscribed
capital of the Company in full. This reserve is not available for dividends distribution.
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Voluntary reserves:
In accordance with the Companies’ Law in the Hashemite Kingdome of Jordan and the Company’s
Article of Association, The Company can establish a voluntary reserve by an appropriation no more than
20% of net income. The company’s Board of Directors resolved to allocate 20% of the net income during
the year. This reserve is not available for dividend distribution till the approval of the Company’s General
Assembly.
Special reserve:
In accordance with the Companies’ Law in the Hashemite Kingdome of Jordan and the Company’s
Article of Association, the Company can establish a special reserve by an appropriation no more than
20% of net income. This reserve is for the expansion of the Company’s financial position and is available
for dividend distribution till the approval of the Company’s General Assembly.
10. UNEARNED AND DEFERRED REVENUES
2019

2018

Unearned and deferred revenues to university*

3,132,887

3,983,984

Unearned and deferred revenues to Azzarqa university

1,890,846

1,908,147

Unearned and deferred revenues to zarqa technical college

14,745

7,568

5,038,478

5,899,699

* This item represents the amount tutorial expenses and student transportation from the first
semester for 2019 which have been deferred to be recognized considering the extend of the first semester
between 2018 and 2019 and unearned revenues for the second semester which begins and ends in 2020.
11. NOTES PAYABLE
The Company obtained Murabaha facilities as in notes payable during the previous and current
year in between (4-4.55%) and the last payment is due between January 1, 2020 to October 1, 2024.
The notes for payable as of December 31, are as follows:
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2019

2018

Notes payable

8,970,271

9,772,773

Less: short term

2,644,949

3,415,461

Long term

6,325,322

6,357,312

2019
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12. ACCRUED EXPENSES AND OTHER PAYABLE
2019

2018

Accrued expenses

57,534

99,591

Accrued vacations

81,712

67,449

End of service remunerations

201,732

230,766

Income Tax (Note-15)

209,939

227,820

Board of directors remunerations

55,000

55,000

Receivables staff

67,005

93,432

672,922

774,058

13. MISCELANOUS DEPOSITS
2019

2018

Students refundable deposits

1,161,185

1,056,629

Saving account deposits

46,109

46,109

Shareholder deposits and others

165,463

155,669

1,372,757

1,258,407

14. ACCOUNTS PAYABLE AND DEFEERED CHECKS
2019

2018

Accounts payable

1,618,424

1,152,690

Employees payable

52,685

261,000

1,671,109

1,413,690

15. INCOME TAX
2019

2018

Balance as of January 1

227,820

411,467

Paid during the year

(163,918)

(395,300)

Provision

136,184

211,653

National contribution account

9,853

-

Balance as of December 31

209,939

227,820

- Summary of accounting profit adjustment with tax profit

31



AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)
2019

2018

Accounting profit

874,380

1,062,966

Add: rejected expenses

376,741

740,834

Less: subjected expenses

(265,850)

(345,333)

Deductable income

985,271

1,458,467

Income tax before property tax

197,054

291,693

Less: property tax

(59,635)

(80,040)

Less: Deposit tax 5%

(1,235)

-

Income tax within income statement

136,184

211,653

National Contribution Tax

9,853

-

146,037

211,653

Legal income tax

20%

20%

Actual income tax

15%

20%

The Company settled its tax position with Income and tax department until 2016. As for the year
2017, the self- assessed tax report has been submitted by the company and has not been reviewed through
the Income and Sales Tax Department until the date of this consolidated financial statement.
16. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
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2019

2018

Board of Directors remunerations

55,000

55,000

Transportations to the Board of Directors

71,350

74,575

Salaries of Board of Directors

120,000

120,000

Salaries, remunerations and premiums of the general manager

9,600

9,600

2019

2018

Remunerations and transportations to the Board of trustees

66,399

58,170

Salaries of university's head manager

72,000

72,000

2019
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17. ADMINISTRATIVE AND OTHER OPERATING EXPENSES
2019

2018

Board of Directors transportation

71,350

74,575

Board of Directors transportation and remuneration

66,399

58,170

Subscriptions and fees

431,464

437,356

Stationary and Stamps

191,552

223,477

Cleaning

319,506

289,022

Scientific research and conferences

625,413

758,242

Advertisement

513,043

551,478

Post mail and telephone

60,814

62,097

Insurance

70,468

87,504

Student Activities and training

152,245

138,557

Graduation fees

101,425

90,458

Hospitality

35,926

57,006

Registration fees

243,800

190,860

Professional fees

40,280

54,725

Donations

54,500

22,890

End of service remuneration

56,669

75,810

Vacations expenses

30,604

29,309

Traveling and transportation

22,750

66,102

Rents

108,960

-

Projects amortization in turkey

-

397,139

Miscellaneous

295,622

264,481

3,492,790

3,929,258

2019

2018

305,403

305,403

305,403

305,403

18. CONTINGENT LIABILITIES
Bank Guarantees
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19. THE LEGAL STATUS OF THE COMPANY
Summary of Cases filed against the Company by third parties:
The value of cases filed by third parties for the Company amounted to JD 350,320 .
Summary of Cases Submitted by the Company and Subsidiary to Others:
The value of the cases filed by the Company amounted to JD 67,391 .
20. IMPACT OF ADOPTION OF IFRS 9 FINANCIAL INSTRUMENTS
IFRS9 Financial Instruments provides requirements for the identification and measurement of
financial assets and liabilities and certain contracts for the purchase or sale of non-financial items. This
Standard supersedes IAS 39 Financial Instruments: «Recognition and Measurement”
The Company has adopted IFRS 9 as of January 1, 2018. The Company has chosen not to adjust
the comparative figures and the changes in the effective date have been included in the carrying amounts
of the financial assets and liabilities within the opening balances of the retained earnings.
The net effect arising from the application of IFRS 9 as of 1 January 2018 is a decrease in retained
earnings of JD 189,782.
Accounts receivable and other receivables and accrued income previously classified as loans and
receivables under IAS 39 are now classified at amortized cost. An additional impairment allowance of JD
189,782 for these receivables was recognized and recognized as part of the opening balance of retained
earnings as at 1 January 2018 when IFRS 9 was applied.
21. FINANCIAL INSTRUMENTS
The fair value
The fair value of financial assets and financial liabilities Financial assets include cash and cash
equivalents and checks under collection and receivables, securities, and include accounts payable, credit
facilities and loans and credits and other financial liabilities.
First level: the market prices stated in active markets for the same financial instruments.
Level II: assessment methods depend on the input affect the fair value and can be observed directly
or indirectly in the market.
Level III: valuation techniques based on inputs affect the fair value cannot be observed directly or
indirectly in the market.
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December 31, 2019

level one

Financial assets designated at
fair value through statement of 64,697
comprehensive income
Financial assets designated at
fair value through statement of other comprehensive income
64,697

Second Level

third level

Total

-

-

64,697

-

-

-

-

-

64,697

-

-

59,893

-

-

-

-

-

59,893

December 31, 2018
Financial assets designated at
fair value through statement of 59,893
comprehensive income
Financial assets designated at
fair value through statement of other comprehensive income
59,893

The value set out in the third level reflect the cost of buying these assets rather than its fair value
due to the lack of an active market for them, this is the opinion of Directors that the purchase cost is the
most convenient way to measure the fair value of these assets and that there was no impairment.
Risk management
Include the risks those they my be exposed to the Company’s market risk, credit and liquidity,
which is managed by the Company as follow.
Market risk
Market risk is defined as the risk that the fair value or future cash of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices. It comprises the following risks:
Currency risk
Currency risk is defined as the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in foreign exchange rates, risks related to the financial instruments
denominated in USD are low due to the constancy of exchange rate of JD against USD, while risks
related to other foreign currencies were reflected in the consolidated of comprehensive income statement.

35



AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

Interest rates risk
Interest rate risk is defined as the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in market rates, the financial instruments in the consolidated statement
of financial position are not subject to interest rate risk with the exception of due to banks and loans that
are subject to current market interest rates.
The following tables shows the sensitivity of profit or loss and owner equity to changes interest
rate changed by the facility or there deposits at banks and on interest rates paid by the entity to borrow
from banks.
Capital risk
The contains of capital are reviewed on a regular basis and are taking in consideration the cost of
capital and risks related with it , as capital is controlled to ensure continuity of business and increase
revenue by achieving an optimal balance between owner’s equity and debts.
Management of share capital risks
The Company manages its capital to make sure that the Company will continue when it is take the
highest return by the best limit for debts and owners equity balances. The Company’s strategy doesn’t
change from 2018.
Structuring of Company’s capital includes debts that consist of loans as shown in (note 16, 17) and
the owner’s equity in the Company which includes share capital, statutory reserve, and retained earnings
as it listed in the changes in consolidated owners’ equity statement.
The debt ratio
The board of directors is reviewing the share capital structure periodically. As a part of this reviewing,
the board of directors consider the cost of share capital and the risks that is related in each faction from
capital and debt factions. The Company’s capital structure includes debts from the borrowing. The Company
doesn’t determine the highest limit of the debt ratio and it doesn’t expect increase in the debt ratio.
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2019

2018

Debts

8,970,271

9,772,773

Owners equity

31,475,518

31,635,375

Debt/ owners equity rate

28%

31%

2019

AL-ZARKA EDUCATIONAL AND INVESTMENT COMPANY
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YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
(EXPRESSED IN JORDANIAN DINAR)

This decrease in the debt ratio for 2014 is attributed to the decrease in debts from payment of
facilities with ceiling.
Exchange price risks
Are the risks resulting from fluctuation in the fair value or future cash flow of the financial instrument
to the change in the price of foreign exchange.
Exchange price risks arises as a result of the implementation of the commercial transactions in
foreign currencies, which imposes a kind of the risk as a result to fluctuation in exchange prices of these
currencies during the year.
Most transaction in foreign currency and represent these transaction in U.S dollar as the exchange
price of the Jordanian dinar is constant opposite of U.S Dollar.
Other price risk
Other price risk is defined as the risk that the fair value or future cash flows of financial instrument
will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or
currency risk ), whether those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its
issuer of factors all similar financial instruments traded in the market, the financial instruments in the
consolidated statement of financial position are not subject to other pricing risk with the exception of
investments.
Sensitivity analysis of the owner investments prices
Sensitivity analysis followed based on that the Company exposed to investments prices risks in
owners’ equity of other companies at the date of the financial statements.
In case investments prices in owners’ equity of other companies higher/ lower by 5%:
The Company’s owners’ equity reserves become higher/ lower of 3,235 JOD (2018: higher/ lower
of JOD 2,995 ) resulting from the company›s portfolio that classified as financial assets classified at fair
value through comprehensive income.
The Company›s sensitivity to investments prices in owners› equity of others companies have
changed substantially compared with the previous year are resulting to the disposal of important part
from the investments portfolio during the year .
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Credit risk
Credit risk is defined as the risk that one party of a financial instrument will cause a financial loss for
the other party by failing to discharge an obligation, the Company maintains cash at financial institutions
with suitable credit rating, the Company looks forward to reduce the credit risk by maintaining a proper
control over the customer’s credit limits and collection process and take provisions for doubtful accounts.
Liquidity risk
Are the risks of inability to pay the financial obligations that were settled by receiving cash or
another financial assets.
Liquidity risk management by control on cash flows and comparing them with maturities of assets
and financial liabilities.
The following table shows the maturities of assets and financial liabilities as December 31,
2019
Description

Murabaha rate

Less than a year

One year and

Total

(JD)

more (JD)

(JD)

Financial liabilities:
Tools without Interest
Tools with Interest

4%4,55% -

Total

8,755,266

-

8,755,266

2,644,949

6,325,322

8,970,271

11,400,215

6,325,322

17,725,537

9,345,854

-

9,345,854

3,415,461

6,357,312

9,772,773

12,761,315

6,357,312

19,118,627

2018
Financial liabilities:
Tools without Interest
Tools with Interest
Total
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4%4,55% -

2019
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22- SECTOR ANALYSIS
The Company operates in one geographical area which is the Hashemite Kingdom of Jordan.
Sector Revenue

2019
University Sector
Company Sector
School Sector
Space and broadcasting sector
Total

2018

Sector Gains

2019

2018

13,883,006

14,040,479

)201,224(

)38,934(

3,687,552

4,030,694

1,087,009

1,117,115

2,625,395

2,675,473

)123,702(

)41,336(

74,656

54,560

)96,940(

)185,532(

20,270,609

20,801,206

665,143

851,313

Sector Assets
2019

2018

Sector Liabilities
2019

2018

University Sector

34,791,451

35,734,606

5,713,376

6,207,207

Company Sector

2,723,548

4,613,639

8,113,226

8,919,827

School sector

8,872,083

7,395,594

2,127,130

2,120,538

Space and broadcasting sector

2,813,973

3,010,163

1,771,805

1,871,055

Total

49,201,055

50,754,002

17,725,537

19,118,627

23. APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The Consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and authorized for
issuance on January 28, 2020.
24. COMPARTIVE FIGURES
Certain figures for 2016 have been reclassified to confirm presentation on the current year.
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