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بيان هام
لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين

إن الهدف الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو تقديم جميع المعلومات التي تساعد المستثمرين على
اتخاذ القرار المناسب بشأن االستثمار في األسهم المعروضة.
تتحمل الشركة المصدرة كامل المسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذه النشرة وتؤكد عدم
وجود معلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل المعـلومـات مضلله.

على كل مستثمر أ ن يتفحص ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من
المناسب أن يستثمر في هذه األسهم ،آخذا بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في ضوء أوضاعه
الخاصة.
ال تتحمل هيئة األوراق المالية أي مسؤولية لعدم تضمين نشرة اإلصدار أي معلومات أو بيانات

ضرورية وهامة أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من

مسؤولية الجهة التي تعدها.

2

نشرة إصدار أسهم
أوالً :الشركة المصدرة ومعلومات عن األسهم المعروضة:
 .1اسم الشركة المصدرة:

شركة المجموعة االستشارية االستثمارية شركة مساهمة عامة محدودة.

 .2رأسمال الشركة:
رأس المال المصرح به:

( )18,945,000دينار أردني مقسم إلى ( )18,945,000سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
رأس المال المكتتب به:

( )14,445,000دينار أردني مقسم إلى ( )14,445,000سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
رأس المال المدفوع:

( )14,445,000دينار أردني مقسم إلى ( )14,445,000سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.
 .3األسهم المعروضة:

نوع األسهم المعروضة:

أسهم عادية.

القيمة االسمية للسهم المعروض:
دينار أردني واحد.

عدد األسهم المعروضة:

( )4,500,000سهم.

سعر السهم المعروض:
دينار أردني واحد.

القيمة اإلجمالية لألسهم المعروضة:

( )4,500,000دينار أردني.

 .4نوع وقيمة وخصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها من قبل:

أسهم عادية متساوية في القيمة االسمية وفي الحقوق والواجبات.

 .5نوع وقيمة وخصائص األدوات المالية األخرى التي تم إصدارها واالكتتاب بها من قبل:
ال يوجد.

 .6عدد وقيمة وخصائص األوراق المالية األخرى التي ستصدرها الشركة في وقت متزامن مع هذا اإلصدار:
ال يوجد
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 .7قرارات زيادة رأسمال الشركة:
قرار مجلس اإلدارة:

قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه الثامن المنعقد في  2018/11/29باإلجماع على التوصية للهيئة العامة
غير العادية برفع رأسمال الشركة من ( 14,445,000سهم قيمة كل سهم دينار أردني) أربعة عشر مليون

وأربعمائة وخمس وأربعون ألف دينار الى ( 18,945,000سهم قيمة كل سهم دينار أردني) ثمانية عشر مليون

وتسعمائة وخمس وأربعون ألف دينار ،وذلك عن طريق طرح ( 4,500,000سهم قيمة كل سهم دينار أردني) أربعة
ماليين وخمسمائة ألف سهم باكتتاب خاص لمساهمي الشركة ودعوة الهيئة العامة الجتماع غير عادي التخاذ

القرار الالزم.
قرار الهيئة العامة غير العادي:

وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد في  2019/1/10باإلجماع على زيادة رأسمال

الشركة المصرح به من ( )14,445,000دينار/سهم ليصبح ( )18,945,000دينار/سهم وتغطية الزيادة في رأس
المال والبالغة ( )4,500,000دينار/سهم بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة.
كما وافقت على تفويض مجلس اإلدارة با تخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ ق اررات الهيئة العامة بما فيها تعديل عقد
التأسيس والنظام األساسي للشركة
 .8موافقة الجهات الرسمية:

وافق معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ  2019/2/3على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من

( )14,445,000دينار/سهم ليصبح ( )18,945,000دينار/سهم وتغطية الزيادة في رأس المال والبالغة
( ) 4,500,000دينار/سهم بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة.
وقد استكملت الشركة إجراءات الزيادة لدى و ازرة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ .2019/2/10
وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية بق ارره رقم ( )2019/155بتاريخ  2019/6/12على تسجيل أسهم
الزيادة في رأسمال شركة المجموعة االستشارية االستثمارية المساهمة العامة المحدودة البالغة ( )4,500,000سهما
وذلك عن طريق طرح األسهم لالكتتاب من خالل العرض العام الموجه لمساهمي الشركة بالقيمة االسمية للسهم
البالغة ( )1دينار ،وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بذلك.
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ثانياً :شروط وإجراءات االكتتاب:
 .1أسلوب عرض األسهم:

عرض ( )4,500,000سهم عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وبقيمة

اسمية مقدارها دينار واحد للسهم الواحد ،حيث يكون حق االكتتاب لمساهمي الشركة المسجلين في نهاية يوم

األربعاء الموافق  2019/6/26وهو اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية على
تسجيل هذه األسهم .وفي حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب ،يكون حق ممارسة االكتتاب (إن
وجدت) لحملة "حقوق االكتتاب" كما هم في نهاية يوم األربعاء الموافق  2019/7/3وهو يوم العمل الخامس من

تداول حقوق االكتتاب.

 .2تقديم طلبات االكتتاب:

يتم تقديم طلبات االكتتاب بتعبئة نموذج االكتتاب المعد من قبل الشركة والمرفق بهذه النشرة كامال مع إرفاق وثائق

إثبات الشخصية لدى البنك األهلي األردني ( فرع الشركات الكبرى -فرع وادي صقرة – فرع جبل عمان -فرع

الجاردنز -فرع عبدون).
 .3فترة االكتتاب:

أ  -العرض العام:

تبدأ فترة العرض العا م من تاريخ صدور قرار مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية بالموافقة على تسجيل أسهم الزيادة
في رأسمال الشركة والبالغة ( )4,500,000سهم وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بذلك ولمدة ( )90يوما.
ب -فترة تداول حقوق االكتتاب:

في حال تجاوز سعر اإلغالق لسهم الشركة ،كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة األوراق المالية

على تسجيل أسهم الزيادة ،سعر اإل صدار والبالغ دينار أردني واحد للسهم الواحد ،سيتم تطبيق تعليمات التعامل
بحقوق االكتتاب وسيكون هناك فترة لتداول حقوق االكتتاب بحيث تبدأ فترة تداول "حقوق االكتتاب" في يوم العمل
التالي لنشوء حق االكتتاب ولمدة خمسة أيام عمل حيث يبدأ يوم الخميس الموافق  2019/6/27و ينتهي يوم

األربعاء الموافق .2019/7/3
في حال كان سعر إغالق سهم الشركة كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة األوراق المالية على

تسجيل أسهم الزيادة أقل أو يساوي سعر اإلصدار والبالغ دينار أردني واحد للسهم الواحد ،فلن يكون هناك فترة لتداول

حقوق االكتتاب.

ج -بدء االكتتاب:

مدة االكتتاب باألسهم المعروضة ( )5أيام عمل تبدأ صباح يوم عمل الثالثاء الموافق  2019/7/9وتنتهي مساء يوم
عمل االثنين الموافق .2019/7/15
ويحق للشركة تمديد فترة االكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية.
 .4مكان االكتتاب:

سيتم االكتتاب لدى البنك األهلي األردني ( فرع الشركات الكبرى -فرع وادي صقرة – فرع جبل عمان  -فرع

الجاردنز -فرع عبدون) أثناء ساعات الدوام الرسمي خالل فترة االكتتاب ،ويتم دفع قيمة األسهم المكتتب بها في
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حساب

االكتتاب

الخاص

بالشركة

لدى

فرع

الشركات

الكبرى

رقم

( .)JO35JONB9999000000001006656567علما بأن الشركة ستقوم بتوفير نسخ من نشرة اإلصدار

وطلب االكتتاب وعقد التأسيس والنظام األساسي لدى البنك األهلي األردني ( فرع الشركات الكبرى -فرع وادي

صقرة– فرع جبل عمان -فرع الجاردنز -فرع عبدون) ،وعلى الموقع االلكتروني للبنك .www.ahli.com
 .5الشروط التي يخضع لها قبول االكتتاب:

سيتم قبول طلب االكتتاب إذا كان مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية الواردة أدناه ويرفض إذا تخلف عن أي منها:

.1

أن يكون المكتتب ممن يحق لهم االكتتاب وفقا ألحكام تعليمات إصدار األوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005

.2

في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب ،سيكون حق ممارسة االكتتاب لحملة حقوق االكتتاب

.3

وفي حال عدم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب ،سيكون حق االكتتاب لمالكي األسهم كما في نهاية

وتعليمات التعامل بحقوق االكتتاب.

كما في نهاية يوم األريعاء الموافق  ،2019/7/3وهو يوم العمل الخامس من تداول حقوق االكتتاب.

يوم األربعاء الموافق  2019/6/26وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق
المالية على تسجيل هذه األسهم.
.4

على المكتتب من األردنيين إرفاق صورة عن وثيقته الشخصية الرسمية (بطاقة األحوال المدنية)* مع طلب
االكتتاب ،وإذا كان المكتتب شخصا اعتباريا فيجب تقديم شهادة التسجيل الصادرة عن و ازرة الصناعة والتجارة

والتفويض الممنوح للشخص الذي سيوقع طلب االكتتاب نيابة عنه شريطة أن يكون التفويض حديثا ومحددا
ومنظما وفقا لألصول القانونية.

* إلتزام ًا بتعميم البنك المركزي األردني رقم ( )13471/4/10تاريخ ( ( 2018/10/15وكتاب مدير عام
دائرة األحوال المدنية والجوازات يتم إعتماد بطاقة األحوال الذكية (الهوية اإللكترونية) بد ًال من البطاقة
الشخصية القديمة في جميع المعامالت البنكية.

.5

يقوم المكتتب بتعبئة طلب االكتتاب بشكل واضح ودقيق.

.6

تسدد قيمة األسهم المعروضة لالكتتاب والتي تم االكتتاب بها لدى البنك األهلي األردني (نقدا أو بشيك تاريخ
حق ال يتجاوز آخر يوم اكتتاب) دفعة واحدة عند تسليم طلب االكتتاب في البنك وتعبئة كافة البيانات الواردة
فيه وتوقيعه الذي يحتوي بأنه استلم نشرة اإلصدار والنظام األساسي وعقد التأسيس المعدين وفق أحكام قانون

الشركات وأن اطالعه عليهما يعتبر موافقا على كافة محتوياتهما وقام بدراستهما بدقة وعناية وفهم.
.7

على المكتتب من غير األردنيين إرفاق صورة عن وثيقته الشخصية الرسمية (جواز سفر ساري المفعول) مع

طلب االكتتاب ،وإذا كان المكتتب شخصا اعتباريا فيجب تقديم شهادة التسجيل الصادرة عن الدولة المسجلة

بها الشركة.
.8

ال يجوز ألكثر من مساهم االشتراك في الطلب الواحد لالكتتاب في األسهم المعروضة ،ويحظر االكتتاب
بأسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطالن االكتتاب.

.9

بالنسبة للمكتتبين من خارج المملكة ،فيتم بإرسال قسيمة االكتتاب بعد تعبئتها من المكتتب مرفقة بشيك مدير
من بنك خارجي بقيمة األسهم المكتتب بها وفق سعر الصرف ( )1,41دوالر أمريكي للدينار الواحد ،أو

بموجب حوالة بنكية لحساب الشركة لدى البنك األهلي األردني -فرع الشركات الكبرى رقم

(.)JO35JONB9999000000001006656567

 .10في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب ،يكون الحد األعلى لالكتتاب هو عدد حقوق االكتتاب
التي يحملها المكتتب كما في نهاية فترة التداول بحقوق االكتتاب .وفي حال عدم تطبيق تعليمات حقوق
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االكتتاب ،فإن الحد االعلى لالكتتاب هو النسبة المخصصة لمساهمي الشركة البالغة ما يقارب ()%31.15
من مجموع األسهم التي يملكها كل مساهم في رأس المال كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة
الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة .وفي حال رغبة المساهم باالستفسار عن عدد األسهم المخصصة له

االتصال بمدير اإلصدار البنك األهلي األردني على الهاتف رقم  0096265206000فرعي - 1813

 1812أو إرسال بريد الكتروني على .investment@ahlibank.com.jo
 .6قبول أو رفض طلب االكتتاب:
•

أن يكون مستوفيا للشروط المذكورة في البند (  ) 5أعاله ،وسيتم رفض الطلب في حال التخلف عن أي
من هذه الشروط.

 .7أسلوب وتاريخ إعادة األموال الفائضة في حالة التخصيص أو رفض الطلب:

إن الغرض من هذا العرض هو زيادة رأسمال الشركة المدفوع من خالل مساهمي الشركة وبالتالي لن يكون هنالك

أموال فائضة ولن يكون هنالك تخصيص لألسهم.

أما في حال رفض طلب االكتتاب فسيتم إعادة األموال خالل ( )30يوم من تاريخ انتهاء االكتتاب.
 .8اإلجراءات المتبعة في حالة عدم كفاية الطلب على االكتتاب باألسهم المعروضة:

• في حال تطبيق حقوق اال كتتاب (إذا كان سعر إغالق سهم الشركة كما في نهاية اليوم الخامس عشر من
أ-

تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة يزيد عن دينار واحد):

سيعمل مركز إيداع األوراق المالية على تسجيل األسهم غير المكتتب بها الخاصة بحقوق االكتتاب التي لم

يتم ممارستها بحساب باسم الشركة المصدرة ألغراض التصرف بها وفقا ألحكام وتعليمات التعامل بحقوق

االكتتاب الصادرة عن الهيئة ويتم شطب حقوق االكتتاب من سجالت المركز.

ب  -تقوم الشركة المصدرة بعرض بيع األسهم غير المكتتب بها من خالل السوق وذلك خالل شهرين من إدراج
أسهم الزيادة وفقا لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر ال يقل عن سعر اإلصدار مضافا إليه البدالت

والعموالت الواردة في الفقرة (ج) والفقرة (د) من هذه المادة.
ج -تقيد الشركة حصيلة بيع األسهم المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة مطروحا منها قيمة هذه األسهم

بسعر اإلصدار وكذلك العموالت والبدائل المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم

يمارسوا حق االكتتاب كل حسب مساهمته.
د-

للشركة أن تتقاضى بدل إدارة بما ال يزيد على  %1من حصيلة بيع األسهم المذكورة في الفقرة (ب) من هذه
المادة.

ه -إذا لم تتمكن الشركة من بيع كامل األسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر اإلصدار فيحق لمجلس
إدارة الشركة ،وبموافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية ،تغطية األسهم المتبقية وفقا لما تقتضيه مصلحة

الشركة.

• في حال عدم تطبيق حقوق اال كتتاب (إذا كان سعر إغالق سهم الشركة كما في نهاية اليوم الخامس عشر
من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة يساوي أو يقل عن دينار
واحد) فيحق لمجلس إدارة الشركة تغطية األسهم غير المكتتب بها وفقا للطريقة التي يراها مناسبة وتماشيا مع

أحكام القوانين السارية  ،وشريطة الحصول على موافقة مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية.
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 .9كيفية الحصول على نسخ من نشرة اإلصدار ،والمتطلبات المتعلقة بتعبئة طلب االكتتاب:
يمكن الحصول على نسخ من نشرة اإلصدار وعقد التأسيس والنظام األساسي من خالل:
.1

البنك األهلي األردني ( فرع الشركات الكبرى -فرع وادي صقرة – فرع جبل عمان -فرع الجاردنز -فرع

عبدون).

.2

شركة المجموعة االستشارية االستثمارية  44 -شارع الكندي  -وادي صقرة – عمان – األردن.

.3

الموقع االلكتروني للبنك .www.ahli.com

 .10شروط أو إجراءات تفصيلية تتعلق باالكتتاب باألسهم المعروضة باإلضافة ألي معلومات إضافية تتطلبها
القوانين واألنظمة المعمول بها:

أ  -ستقوم الشركة بالتعاون مع مدير اإلصـدار بإعـداد كشـوف بأسـماء المكتتبـين وقيمـة اكتتابـاتهم وعـدد األسـهم التـي
تم االكتتاب بهـا ،واسـتكمال كافـة إجـراءات إصـدار األسـهم المعروضـة لـدى كـل مـن هيئـة األوراق الماليـة ومركـز
إيداع األوراق المالية خالل ( )30يوم عمل من تاريخ إغالق االكتتاب.
ب -ســتقوم الشــركة بالتقــدم بطلــب إدراج لــدى بورصــة عمــان خــالل ( )5أيــام عمــل مــن تــاريخ اســتكمال إج ـراءات
إصدار األسهم لدى مركز إيداع األوراق المالية.
ج -لن يقوم البنك األهلي األردني المعتمد لتلقي طلبات االكتتاب بتحميل المكتتبين باألسهم المعروضة أليـة عمـوالت
أو بدل خدمات لقاء تلقي طلبات اكتتابهم.

 .11الحد األدنى لالكتتاب الواحد باألسهم:

الحد األدنى لالكتتاب هو سهم واحد ،وال يجوز االكتتاب بأجزاء من السهم ،أما الحد األعلى فيكون على النحو

التالي:

 -في حال تم تطبيق تعليمات التعامل بحقوق االكتتاب يكون الحد األعلى لالكتتاب هو عدد حقوق االكتتاب التي

يحملها المكتتب كما في نهاية فترة التداول بحقوق االكتتاب.

 -في حال عدم تطبيق تعليمات حقوق االكتتاب ،فإن الحد االعلى لالكتتاب هو النسبة المخصصة لمساهمي

الشركة البالغة ( )31.15%من مجموع األسهم التي يملكها كل مساهم في رأس المال كما في نهاية اليوم الخامس
عشر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة.
 .12النسبة المخصصة للمساهم االستراتيجي:
ال يوجد.

 .13النسبة المخصصة لمساهمي الشركة:

إن النسبة المخصصة لمساهمي الشركة تشكل ما يقارب  %31.15من رأسمال الشركة المكتتـب بـه والمـدفوع والبـالغ

( )14,445,000دينار  /سهم.
 .14تاريخ مشاركة األسهم المعروضة باألرباح:

ستشارك األسهم الجديدة في األرباح في حال إقرارها حسبما ينص عليه قانون الشركات المعمول به.
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ثالث ًا  :تسجيل الشركة وغاياتها:
.1

تسجيل الشركة:

تأسسـت شــركة المجموعـة االستشــارية االسـتثمارية كشــركة مسـاهمة عامــة وسـجلت فــي سـجل الشــركات المسـاهمة العامــة
لدى مراقبة الشركات تحت الرقم ( )299في  1995/11/7برأسمال يبلغ ( )8,000,000دينار.

 .2غايات الشركة:

 .1تهدف الشركة إلى تنميـة وتشـجيع اإلسـتثمار فـي كافـة المجـاالت اإلقتصـادية المختلفـة سـواء كانـت صـحية أو صـناعية
أو تجارية أو زراعية أو سياحية أو عقارية أو إسكان بعد الحصول على الموافقات الالزمة وذلك عن طريق:

 1-1تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها.
 2-1تملك الشركات بهـدف العمـل علـى تحسـين وتطـوير وتحـديث وإدارة وتنميـة ومبادلـة وتـأجير وإسـتئجار ورهـن وبيـع
جميــع حقــوق وممتلكــات وم ازيــا هــذه الشــركات أو بعضــها وذلــك بالشــكل والكيفيــة التــي ت ارهــا مناســبة لمصــلحة
الشركة.
 .2إقامــة وإدارة المشــروعات الصــحية واإلنشــائية العقاريــة اإلســكانية أو العمرانيــة أو الصــناعية واألس ـواق التجاريــة بشــتى
أنواعها والخدمات المرتبطة بها.
 .3الحصول على الوكاالت التجارية والصناعية المحلية والعربية واألجنبية والقيام بأعمال الوساطة التجارية والكومسيون.
 .4الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة بكل أو بعض غايات الشركة وأعمالها.

 .5التعاقــد مــع أي شــخص طبيعــي أو معنــوي أو مــع أي هيئــة أو ســلطة أو حكومــة تخــدم أهــداف الشــركة وغاياتهــا أو أي
منها والحصول مـن الجهـات المـذكورة علـى عقـود أو حقـوق أو إمتيـازات ترغـب فيهـا الشـركة لتحقيـق غاياتهـا وإسـتعمال

وتنفيذ تلك العقود والحقوق واإلمتيازات.

 .6أن تبتاع وتشتري وتستأجر وتبادل وتؤجر وتـرتهم وتسـتورد أيـة أمـوال منقولـة أو غيـر منقولـة أو أي حقـوق أو إمتيـازات
تراها الشركة ضرورية أو مالئمة لغاياتها بما في ذلك األراضي واألبنية أو اآلالت أو معامـل أو وسـائل نقـل أو بضـائع
وأن تنشــو وتقــيم وتتصــرف وتجــري التغيي ـ ارت الالزمــة فــي األبنيــة أو األشــغال حــين يكــون ضــروريا أو مالئمــا لغايــات

الشركة.

 .7أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق باعتها أو تصـرفت بهـا بـأي وجهـة وبـأي مقابـل مهمـا كـان نوعـه نقـدا أو أقسـاطا أو

بـالعين فــي أيـة شــركة أو هيئــة مسـجلة مدفوعــة قيمتهــا كليـا أو جزئيــا سـواء بحقــوق مؤجلــة أو ممتـازة أو بــدونها أو بأيــة
ســندات ماليــة ألي شــركة ماليــة أو هيئــة مســجلة أو أي مقابــل أخــر حســب الشــروط التــي تقررهــا الشــركة أو أن تمتلــك
وتتعامل على أي وجه أخر بتلك األسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.

 .8أن تقتـرض أو تســتدين األمـوال الالزمـة ألعمــال وغايــات الشــركة لتحقيـق برامجهــا ومشــاريعها بالشـكل الــذي تـراه مناســبا
وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة أو خارجهـا ،وأن تقـوم بـرهن أموالهـا غيـر المنقولـة ضـمانا لـديونها والتزاماتهـا أو

تقديم أي ضمانات أخرى ويكون مجلـس اإلدارة مفوضـا بـاإلقتراض والـرهن علـى أنـه ال يجـوز لـه اإلقتـراض بمـا ال يزيـد
عن رأسمال الشركة إال بموافقة الهيئة العامة.
 .9أن تقوم بأي عمل أو أعمال تساعد الشركة على تحقيق جميع غاياتها أو أي منها.

 .10ممارسة كافة األعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون واألنظمة المرعية.

 .11أن تقــوم بجميــع األمــور المــذكورة أعــاله أو بــأي منهــا س ـواء بنفســها أو بواســطة وكــالء عنهــا س ـواء أكانــت وحــدها أو
باإلشتراك مع غيرها.
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رابع ًا :حقوق ومسؤوليات المساهم ونقل ملكية األسهم:
 .1حقوق ومسؤوليات المساهم:
أ.

حق المساهم في األرباح

ينشأ حق المساهم في األرباح السنوية للشركة بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.

يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجالتها في التاريخ الذي تقرره الهيئة

ب.

العامة في اجتماعها الذي توافق فيه على توزيع األرباح.
تلتزم الشركة بدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين خالل ستين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

ج.

وفي حالة اإلخالل بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل أعلى سعر فائدة على الودائع قرره البنك

المركزي األردني خالل سنة التوزيع قبل دفع األرباح على أن ال تتجاوز مدة تأخير دفع األرباح ستة أشهر من
تاريخ استحقاقها.
حق المساهم عند التصفية والحل

تصفى الشركة وفقا لألحكام واالجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات.

حضور اجتماعات الهيئة العامة ومناقشة األمور المعروضة عليها على قراراتها
•

تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة في المكان والزمان اللذين يعينهما

باالتفاق مع المراقب ،على أن ال يتجاوز زمان االجتماع األربعة أشهر التي تلي السنة المالية للشركة.

• تشمل صالحية الهيئة العامة العادية فـي اجتماعهـا السـنوي النظـر فـي جميـع األمـور المتعلقـة بالشـركة ومناقشـتها
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة بما يلي:
.1

وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

.2

تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة والخطة المستقبلية لها.

.3

تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية األخرى وأموالها وأوضاعها المالية.

.4

الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر وتحديد األرباح التي يقترح مجلس اإل دارة توزيعها بما في

.5

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

.6

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.

.8

أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارجها في جدول األعمال وتدخل في االجتماع العادي للهيئة

.7

ذلك االحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

أي موضوع آخر أدرجه مجلس اإلدارة في جدول أعمال االجتماع.
العامة وذلك وفق أحكام القانون.

•

تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى

المجلس من مساهمين يحملون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة وفي أية حالة أخرى نص عليها قانون
الشركات.
• تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة األمور التالية:
.1
.2
.3

تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.

اندماج الشركة في شركة أخرى.
تصفية الشركة وفسخها.

10

.4
.5

إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه.
بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كليا.

.6

زيادة رأسمال الشركة وتخفيضه.

.7

إصدار أسناد القرض.

• ال يجوز بحث الموضوعات الواردة أعاله إال إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة للمساهمين
• تصــدر قـ اررات الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي بأكثريــة ( )%75مــن مجمــوع األســهم المتمثلــة فــي االجتمــاع
وتخضع ق ارراتها إلجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون.
• يجــوز أن تبحــث الهيئــة العامــة للشــركة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي األمــور الداخلــة ضــمن صــالحياتها فــي االجتمــاع
العادي ،وتصدر ق ارراتها في هذه الحالة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
التوكيل ل حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على قراراتها

أ  -يجوز للمساهم أن يوكل أحد المساهمين لحضور االجتماعات التي تعقدها الهيئات العامة بالنيابة عنه ،بموجب
وكالة خطية حسب القسيمة المعدة لهذا الغرض.
ب -يجب أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثالثة أيام على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع ويتولى مراقب
الشركات أو من ينتدبه تدقيقها.

ج -تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل ألي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة.

د -يعتبر حضور ولي أمر وصـي أو ممثـل الشـخص االعتبـاري المسـاهم فـي الشـركة بمثابـة حضـور قـانوني للمسـاهم
األصيل الجتماع الهيئة العامة ،ولو كان الولي أو الوصي أو ممثل الشخص االعتباري غير مساهم في الشركة.

الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

أ-

أن ال يقل عمر العضو عن واحد وعشرين سنة.

ب-

أن ال يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.

د-

أن ال تكون أسهمه محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.

ج-

ه-

أن يكون حائ از على عشرة آالف سهم على األقل من أسهم الشركة.

أن ال يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها أو
مماثلة في غاياتها أو تنافسها في أعمالها،

مسؤولية المساهمين

إن مسؤولية المساهمين محدودة باألسهم التي يمتلكونها في رأسمال الشركة.
 .2التقارير المرسلة للمساهمين:
أ-

يتوجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يعــد خــالل مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ انتهــاء الســنة الماليــة

للشركة البيانات التالية:
•

الميزانية السنوية العامة وحساب األرباح مدققين من مدققي حسابات قانونيين وتقريـ ار يتضـمن شـرحا ةافيـا
ألهم بنود اإليرادات والمصاريف.

•
•

خطة عمل الشركة للسنة التالية.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية .
11

ب -ترسل جميع هـذه البيانـات مـع تقريـر مـدققي الحسـابات إلـى كـل مسـاهم بالبريـد العـادي مـع الـدعوة الجتمـاع
الهيئة العامة العادية.

ج -ترســل نســخ مــن جميــع البيانــات المبينــة فــي الفق ـرة (أ) مــن هــذه المــادة إلــى الم ارقــب والســوق وإلــى مــدققي
د-

الحسابات قبل الموعد المحدد الجتماع الهيئة العامة بمدة ال تقل عن واحد وعشرين يوما.

على مجلس االدارة الشركة أن ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخالصة وافية من

التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي الحسابات خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ انعقاد
الهيئة العامة.

ه -يتوجـب علـى مجلــس اإلدارة أن يعـد تقريـ ار كــل سـتة أشـهر يبــين فيـه المركـز المــالي للشـركة ونتـائ أعمالهــا
على أن يصدق التقرير من رئيس مجلس اإلدارة ويزود كل مـن الم ارقـب والسـوق بنسـخة منـه خـالل ثالثـين
يوما من تقديمه للمجلس.
و-

يضع مجلس اإلدارة قبل ثالثة أيام على األقل من الموعد المحدد الجتماع الهيئة العامة للشركة في
مركزها الرئيسي كشفا مفصال الطالع المساهمين يتضمن البيانات التالية:
 .1جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئـيس وأعضـاء مجلـس اإلدارة مـن الشـركة خـالل السـنة الماليـة
من أجور وأتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها.

 .2المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة.
 .3المبالغ التي دفعت لكل مـن رئـيس وأعضـاء مجلـس اإلدارة خـالل السـنة الماليـة كنفقـات السـفر واالنتقـال
داخل المملكة وخارجها.
 .4التبرعات التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها.
 .3نقل ملكية األسهم:

بعــد تســجيل األســهم المعروضــة واســتكمال اإلج ـراءات لــدى هيئــة األوراق الماليــة وإيــداعها لــدى مركــز إيــداع األوراق

المالية ستقوم الشركة بتقديم طلب إدراج أسهمها المعروضة في بورصة عمان .وبالنسـبة لألسـهم المودعـة لـدى مركـز
اإليــداع ســي تم نق ــل ملكيتهــا فــي المرك ــز ذاتــه إل ــى حــين حصــول الش ــركة علــى موافقــة البورص ــة علــى إدراج األس ــهم
المعروضة .ويشترط مركز اإليداع تزويده ببيانات محددة لغايـات إيـداع الورقـة الماليـة ليـتمكن المسـاهم مـن نقـل ملكيـة

أسهمه لدى المركز .وفي جميع األحوال:

أ  -ستقوم الشركة بتقديم طلب إدراج أسهمها المعروضة في بورصة عمـان خـالل خمسـة أيـام عمـل مـن
تاريخ استكمال االجراءات لدى هيئة األوراق المالية.

ب -يك ــون الس ــهم ق ــابال للت ــداول وف ــق أحك ــام ق ــانون الش ــركات وق ــانون األوراق المالي ــة الس ــاري المفع ــول
واألنظمة والتعليمـات الصـادرة بموجبهمـا ومـن ذلـك تعليمـات وأنظمـة بورصـة عمـان .ويكـون التـداول

من خالل الوسطاء.
ج  -تنشأ حقوق والتزامات بائع أسهم الشركة ومشتريها وفق األحكام واألسس التي يحددها قـانون األوراق

المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .وللتوضـيح تنشـأ الحقـوق وااللت ازمـات مـا بـين كـل مـن

بائع السهم ومشتريه والغير في تاريخ إبرام عقد التداول في السوق.

د -ال يجــوز قبــول أو تحويــل أو نقــل أو تــداول أس ــهم الشــركة فــي ســوق األوراق الماليــة فــي أي م ــن
الحاالت التالية:
.1

إذا كان السهم مرهونا أو محجو از أو مؤش ار عليه بأي قيد يمنع التصرف به.
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.2
.3

إذا كانت األسهم غير مودعة لدى مركز إيداع األوراق المالية.

في أي حالة أخرى تحظر فيها القوانين واألنظمة المعمول بها تداول ذلك السهم في السوق.

ه -يحق لكل مـن انتقلـ ت إليـه ملكيـة سـهم بسـبب وفـاة مالكـه أو إفالسـه الحصـول علـى نفـس الحصـص
في األرباح وغيرها من الفوائد والحقوق.

و -تنتقل أسهم الميراث وتسجل وفقا لقواعد تسجيل بي ع األسهم وذلك بطلب يقدمه الورثة أو وكالؤهم أو
أوصياؤهم إلى مركـز اإليـداع ،وتقسـم األسـهم بـين الورثـة وفقـا لألحكـام الشـرعية والنصـوص القانونيـة
المرعية.
ز  -ال يجــوز فــي جميــع األح ـوال تحويــل أو نقــل ملكيــة جــزء الســهم الواحــد ،فالســهم غيــر قابــل للتجزئــة،
ولكن يجوز للورثة االشت ارك في ملكية السهم الواحـد بحكـم الخلفيـة فيـه لمـورثهم ،وينطبـق هـذا الحكـم
علـيهم إذا اشـتركوا فـي ملكيـة أكثـر مـن سـهم واحـد مـن تركـة مـورثهم ،علـى أن يختـاروا فـي الحــالتين
أحدهم ليمثلهم تجـاه الشـركة ولـديها .إذا تخلفـوا عـن ذلـك خـالل المـدة التـي يحـددها لهـم مجلـس إدارة
الشركة ،فيعين المجلس أحدا من بينهم.
ح -وفقا ألنظمة وتعليمات مركز إيداع األوراق المالية تلغى حكما شهادات األسهم التي تصدرها الشـركة
لدى إيداع أسهم الشركة في مركز إيداع األوراق المالية.
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خامس ًا  :الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل حصيلته:
 .1الغاية من اإلصدار:

تمويــل التوســعة العاموديــة للمستشــفى لبنــاء طــابقين اضــافيين إلضــافة ( )100س ـرير للطاقــة االســتيعابية للمستشــفى

وبكلفة إجمالية تقديرية تبلغ ( )4,200,000دينار.
 .2صافي المبلغ المتوقع من عملية العرض:
•
•

إجمالي قيمة العرض العام ( )4,500,000دينار

المصاريف تقدر بمبلغ ( )50,000دينار

وبالتالي يكون صافي المبلغ المتوقع من عملية العرض ( )4,450,000دينار أردني.
 .3األغراض األساسية التي ستستخدم فيها هذه األموال والمبالغ التقريبية التي ستستخدم لكل غرض:

تمويــل التوســعة العاموديــة للمستشــفى لبنــاء طــابقين اضــافيين إلضــافة ( )100س ـرير للطاقــة االســتيعابية للمستشــفى

وبكلفة إجمالية تقديرية تبلغ ( )4,200,000دينار.
 .4األولويات في حالة نقص الحصيلة الخاصة باإلصدار الجديد عن المبالغ المتوقعة ستكون على النحو التالي:
ال يوجد أولويات.

 .5مصادر التمويل األخرى:
ال يوجد.
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سادس ًا :وصف الشركة:
 .1لمحة عن الشركة:
لمحة تاريخية:

تأسســت شــركة المجموعــة االستشــارية االســتثمارية كشــركة مســاهمة عامــة وســجلت فــي ســجل الشــركات المســاهمة
العامة لدى مراقبة الشركات تحت الرقم ( )299في  1995/11/7برأسمال يبلغ ( )8,000,000دينار.
تمــت زيــادة رأس المــال عــدة م ـ ارت خــالل الســنوات الماضــية ليصــبح ( )22,000,000دينــار /ســهم .قامــت الشــركة

خــالل الع ــام  2016بتخف ــيض رأس الم ــال إلطف ــاء الخســائر المتراكم ــة ليص ــبح رأس الم ــال ( )9,825,362دين ــار /
ســهم .وقــد قامــت الشــركة برفــع أرســمالها فــي عــام  2017ليبلــغ ( )13,500,000دينــار  /ســهم .كمــا قامــت برفــع

أرس ـمالها بقيمــة ( ) 945,000دينــار  /ســهم عــن طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المــدورة وتوزيعهــا علــى مســاهمي
الشركة ليصبح رأسمالها ( )14,445,000دينار  /سهم.
وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد في  2019/1/10باإلجماع على زيادة رأسمال
الشركة المصرح به من ( )14,445,000دينار/سهم ليصبح ( )18,945,000دينار/سهم وتغطية الزيادة في رأس
المال والبالغة ( ) 4,500,000دينار/سهم بقيمة اسمية دينار واحد عن طريق اكتتاب خاص لمساهمي الشركة.
أ-

الخدمات الرئيسية للشركة وأسواقها المتوقعة:

نشــاط الشــركة الرئيســي هــو االســتثمار فــي قطــاع الخــدمات الصــحية والمتمثــل فــي المستشــفى االستشــاري والــذي يقــوم

بتقديم رعاية طبية في مختلف التخصصات الطبية

يقع مركز الشركة الرئيسي في عمان  /المستشفى االستشاري وال توجد فروع أخرى داخل أو خارج المملكة.

ب  -مصادر وتواجد المواد الخام الرئيسية:

ال ينطبق كون الشركة تعمل في مجال الخدمات.

ج -وصـفاً ألهميـة ومـدة وتــاثير االمتيـازات أو بـراءات االختـراع أو العالمــات التجاريـة وأي حقـوق تجاريـة أخــرى
وبيان أي أحداث متوقعة ذات عالقة بالمواضيع المذكورة:

ال يوجد.

 .2درجة اعتماد الشركة المصدرة على مزودين و /أو عمـالء رئيسـيين ،محليـاً وخارجيـاً ،فـي حالـة كـون ذلـك يشـكل
( )%20فاكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات:

ال تعتمد الشركة على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا أو خارجيا يشكلون ( )%20فأكثر من إجمالي
المشتريات.
 .3وضع الشركة التنافسي والحجم التقديري للشركة وبيان مدى تمتع منتجات الشركة بالحماية وأسلوبها:
يحتل المستشفى االستشاري مكانة مرموقة في قطاع الخدمات الطبية في األردن والوطن العربي.

ويحجـز المستشــفى االستشــاري مكانــا مميـ از فـي مقدمــة مستشــفيات القطــاع الخــاص مـن حيــث جــودة الخــدمات الطبيــة
والفندقية  ،ويقوم المستشفى بتطبيق المعايير الدولية التي قادت المستشفى نحو الريادة والتميز.
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أدت رؤية اإلدارة ووضوح أهدافها االسـتراتيجية والسياسـات الحصـيفة فـي اسـتقطاب كافـة أدوات التميـز الطبيوالصـحي
وكـل مــا يتعلــق بمصــلحة المـريض إضــافة إلــى تطبيــق خطـإ تســويقية فاعلــة إلــى تعزيــز الحصــة التنافســية للمستشــفى

وزيادتهــا فــي الســوق المحلــي والعربــي علــى الــرغم مــن محدوديــة ســعته نســبيا مقارنــة بعــدد األسـرة المتاحــة فــي القطــاع
الخاص .يحافظ المستشفى على سمعته الطبية ومساهمته الفاعلة فـي االقتصـاد الصـحي األردنـي معتمـدا مبـدأ الثبـات
على المبادىء المؤسسية والسعي الحثيث الذي ال يتوقف نحو الريادة.

تتنافس الشركة عن طريق استمالكها وتشغيلها للمستشفى االستشاري مع جميع مستشفيات المملكة األردنية الهاشمية
الحكومية والخاصة والتي تبلغ  104مستشفيات ،حيث تتركز المنافسة بمستشفيات القطاع الخاص في مدينة عمان.
هذا وتتنافس الشركة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى األردنيين واألجانب المقيمين في األردن أو الزوار وفي
جميع التخصصات الطبية مما يزيد من حدة التنافس لعدم تركز الخدمات التي يقدمها المستشفى على تخصصات
بعينها .هذا ويمتلك المستشفى حوالي  120سري ار من أصل  13,115سرير في المملكة منها  4,350سري ار في

القطاع الخاص.
 .4بيان مدى تمتع الشركة بمزايا قانون تشجيع االستثمار:

تستفيد الشركة من قانون تشجيع االستثمار منذ تاريخ انشائها ولغاية .2019/1/28

 .5نوع وكمية االحتياطات التقديرية المتاحة للشركة الستخراجها ومكان تواجدها:
ال ينطبق كون الشركة تعمل في مجال الخدمات.

 .6عالقة الشركة المصدرة بالشركات (األم أو الحليفة أو الشقيقة):

يوجـد شــركة تابعــة وهــي الشــركة المتميـزة إلدارة المستشــفيات ذات المســؤولية المحــدودة ،وهــي مملوكــة بنســبة 100%
من شركة المجموعة االستشارية االستثمارية ويبلغ رأسمالها ( )15,000دينار أردني.
نشاط الشركة الرئيسي هو خدمات مستشفيات وإنشاء وتملك وإدارة المختبرات الطبية.

 .7االعتبارات البيئية الداخلة في طبيعة عمل الشركة:

حرص المستشفى منذ إنشائه أن يكون في صدارة المستشفيات التي تلتزم بالقوانين واألنظمة التي تخص البيئة

حيث قام بإجراء دراسة للتدقيق البيئي وبالتعاون مع و ازرة البيئة والجمعية العملية الملكية لد ارسة اآلثار البيئية
لوجود المستشفى في منطقة سكنية ووضع الخطإ التصحيحية لما أفرزته الدراسة.
وكما تم اإلعالن عن المستشفى منطقة خالية من التدخين.
 .8مخاطر االستثمار في األوراق المعروضة:

ليس هناك أي استثمار بدون مخاطر ،لكن المشاريع االستثمارية تختلف في درجة المخاطر الكامنة فيها باختالف

ظروف القطاع االقتصادي الذي تنتمي إليه ،لذلك فإن االستثمار في أسهم الشركة يبقى معرضا للمخاطر التي قد
يتعرض لها أي استثمار في قطاع الخدمات بشكل عام.

لــذلك فــإن علــى المســتثمرين فــي هــذا اإلصــدار م ارعــاة المعلومــات الـواردة فــي هــذه النشـرة ،فــي ضــوء ظــروفهم الماليــة
وأهــدافهم االســتثمارية ،وتفهــم كافــة االعتبــارات االســتثمارية ال ـواردة فيهــا ،وجميــع أن ـواع المخــاطر التــي قــد تــنجم عــن

االستثمار في هذه األسهم.
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أ -مخاطر تتعلق بعمل الشركة:

• منافسة مقلقة من دور الجوار ودول أخرى.
• الظروف اإلقتصادية والسياسية في المنطقة.
• إرتفاع الكلف التشغيلية المتواصل وغير القابل للحصر.

• المنافسة الشديدة داخليا في سوق الخدمات الصحية مع تراجع حركة السياحة العالجية في المملكة.
• حدة التنافس على الموارد البشرية األردنية ذات الكفاءة العالية داخليا وخارجيا.
• محدودية السوق.

• خصوصـية الخـدم ات الصـحية واألنظمــة المرعيـة التـي تحــدد طبيعـة التسـويق واإلعــالن والتعامـل مـع األطبــاء
ومقدمي الخدمات وشركات التأمين.
• تكرار تغيير وتعديل القوانين واألنظمـة والتعليمـات المتعلقـة بهـا يربـك بـرام وخطـإ العمـل ويزيـد مـن األعبـاء
على الشركة.
ب -عوامل المخاطرة المتصلة بخطة العمل المستقبلية:

إن خطــة العمــل المســتقبلية للشــركة مبنيــة علــى توقعــات والتــي بطبيعــة الحــال مــن الممكــن أن تتــأثر بعــدة عوامــل أو

ظــروف يصــعب التنبــؤ باتجاهاتهــا ،بمــا فــي ذلــك عوامــل أو ظــروف تقــع خــارج نطــاق ســيطرة الشــركة ،وفــي حــين أن
الشركة تعتقد بأن الفرضيات التي بنيت علي هـا خطـة العمـل والبيانـات الماليـة المتوقعـة واقعيـة ،إال أنـه ال توجـد هنالـك

تأكيدات بأن هذه الفرضيات ستتحقق ،أو بأن النتائ المالية الفعلية للشركة ستكون مماثلة للبيانات المالية المتوقعة.

 .9تحــول فــي الشــكل القــانوني مــع بيــان مـ وجز عــن طبيعــة نشــاط الشــركة سخــر ثــالث ســنوات سـابقة مــع بيــان أي
اعتراضات على التحويل:

ال يوجد.

 .10بيان دراسة الجدوى االقتصادية:
•

الجهة التي أعدت الدراسة:

يحتوي هذا الجزء على بيانات مالية مستقبلية متوقعة للسنوات الخمس القادمة تم إعدادها من قبل إدارة شركة
المجموعة االستشارية االستثمارية والتي تم تزويد مدير اإلصدار بها ،لكي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار
مدروس حول مستقبل الشركة .لقد تم إعداد البيانات المالية المتوقعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية والقانون

األردني.

تشمل الجدوى االقتصادية البيانات التقديرية المتوقعة للسنوات الخمس القادمة كالميزانية العمومية وبيان الدخل
وبيان التدفقات التقديرية للسنوات الخمس القادمة ،باإلضافة إلى احتساب فترة استرداد رأس المال ومعدل العائد
الداخلي المتوقع ،وصافي القيمة

الحالية .

 تم بناء دراسة الجدوى االقتصادية بناء على البيانات المالية التاريخية وخاصة عام . 2018•

الغاية من زيادة رأسمال الشركة:

تمويل التوسعة العامودية للمستشفى لبناء طابقين اضافيين إلضافة ( )100سرير للطاقة االستيعابية للمستشفى
وبكلفة إجمالية تقديرية تبلغ ( )4,200,000دينار
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•

ا لخطة المستقبلية للشركة وافتراضاتها األساسية:

الهدف األساسسي من زيادة رأسمال الشركة هو تمويـل التوسـعة العاموديـة للمستشـفى لبنـاء طـابقين اضـافيين إلضـافة
( ) 100سرير للطاقة االستيعابية للمستشفى وبكلفة إجمالية تقديرية تبلغ ( )4,200,000دينار.
االفتراضات األساسية لدراسة الجدوى االقتصادية:

 معدل النمو السنوي في عدد المرضى هو  5%لعامي  2020 ،2019و  25%لعام  2021نظ ار لزيادة عددالعيادات المتاحة والغرف المؤهلة الستقبال مرضى الدرجة األولى ،و  5%لعامي .2023 ،2022

 تم افتراض عدد الغرف المتاحة لعامي  )118( 2020 ،2019غرفة ترتفع في عام  2021لتبلغ ( )218غرفةبعد إضافة طوابق التوسعة.
 معدل النمو في تكاليف التشغيل هو  3%لعامي  2020 ،2019و  10%لعام  2021و  5%لعامي ،2022.2023
 معدل النمو في المصاريف اإلدارية والعمومية هو  %2سنويا باستثناء عام  2021حيث تبلغ  4%نظ ار ألنهاسنة إضافة التوسعة.
 -معدل استهالك ممتلكات ومعدات  5%على مدى فترة الدراسة.

 -تم افتراض أن الشركة ستقوم برفع رأسمالها بقيمة مليون دينار سنويا اعتبا ار من عام .2020
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 .1بيان الدخل المتوقع لشركة المجموعة االستشارية االستثمارية:

2019

2020

2021

2022

2023

16,940,952

17,865,008

22,125,263

23,330,405

24,602,726

()11,930,035

( )12,287,936

()13,516,729

()14,192,566

()14,902,194

مجمل الربح

5,010,918

5,577,073

8,608,534

9,137,839

9,700,531

مصاريف إدارية وعمومية

()2,411,195

()2,459,419

()2,557,796

()2,608,952

()2,661,131

استهالك ممتلكات ومعدات

()988,646

()1,020,200

()985,934

()962,822

()1,262,587

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

()200,000

()200,000

()200,000

()200,000

()200,000

تكاليف تمويل

()243,113

()190,313

()137,513

()77,011

()31,913

مخصص إجازات موظفين

()10,000

()10,000

()10,000

()10,000

()10,000

مصاريف تسويقية

()60,000

()60,000

()60,000

()60,000

()60,000

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

()50,096

()50,096

()50,096

()50,096

()50,096

مصاريف قضايا

()30,000

()30,000

()30,000

()30,000

()30,000

إيرادات أخرى

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

مصروف ضريبة الدخل

()253,574

()361,409

()965,439

()1,077,792

()1,128,961

إجمالي الدخل الشامل للسنة

1,014,294

1,445,636

3,861,756

4,311,167

4,515,844

البيـــــــــان

اإليرادات التشغيلية
تكلفة اإليرادات
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 .2الميزانية العمومية المتوقعة لشركة المجموعة االستشارية االستثمارية:
البيان

2019

2020

2021

2022

2023

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد وما في حكمه

2,154,701

2,280,976

4,391,760

8,653,261

13,584,132

أدوية ومستلزمات طبية

1,185,867

1,250,551

1,548,768

1,633,128

1,722,191

ذمم مدينة

3,057,911

3,457,911

4,157,911

4,857,911

5,557,911

ارصدة مدينة اخرى

1,000,000

1,100,000

1,300,000

1,400,000

1,400,000

25,000

15,000

30,000

50,000

25,000

7,423,478

8,104,438

11,428,440

16,594,300

22,289,234

شيكات برسم التحصيل
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

4,082,837

5,782,837

7,282,837

932,837

1,032,837

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

الممتلكات والمعدات ،بالصافي

20,404,001

19,718,677

19,256,432

25,251,738

24,472,648

مجموع الموجودات غير المتداولة

24,586,838

25,651,514

26,739,269

26,434,575

25,805,485

مجموع الموجودات

32,010,316

33,755,952

38,167,708

43,028,875

48,094,719

مشاريع تحت التنفيذ
دفعات على حساب شراء اجهزة طبية

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
2,621,453

2,771,453

3,071,453

3,371,453

3,671,453

401,785

401,785

401,785

401,785

401,785

960,000

960,000

960,000

960,000

960,000

أرصدة دائنة أخرى

2,518,425

2,628,425

2,838,425

3,048,425

3,258,425

مجموع المطلوبات المتداولة

6,501,663

6,761,663

7,271,663

7,781,663

8,291,663

ذمم دائنة
مخصص ادعاءات
التزامات مقابل عقود تأجير تمويلي قصيرة

االجل

المطلوبات غير المتداولة
التزامات مقابل عقود تأجير تمويلي طويلة

4,420,229

3,460,229

2,500,229

1,540,229

580,229

مجموع المطلوبات غير المتداولة

4,420,229

3,460,229

2,500,229

1,540,229

580,229

مجموع المطلوبات

10,921,892

10,221,892

9,771,892

9,321,892

8,871,892

األجل

حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

18,945,000

19,945,000

20,945,000

21,945,000

22,945,000

احتياطي إجباري

547,179

691,743

1,077,919

1,509,035

1,960,620

1,596,245

2,897,317

6,372,898

10,252,948

14,317,207

صافي حقوق الملكية

21,088,424

23,534,060

28,395,816

33,706,983

39,222,827

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

32,010,316

33,755,952

38,167,708

43,028,875

48,094,719

أرباح ( /خسائر) متراكمة
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 .3التدفق النقدي المتوقع لشركة المجموعة االستشارية االستثمارية:
2019

2020

2021

2022

2023

البيان

1,014,294

1,445,636

3,861,756

4,311,167

4,515,844

988,646

1,020,200

985,934

962,822

1,262,587

()200,000

()200,000

()200,000

()200,000

()200,000

مخصص إجازات موظفين

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

مخصص تعويض نهاية الخدمة

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

1,837,940

2,300,836

4,682,690

5,108,988

5,613,431

ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة
استهالك ممتلكات ومعدات
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل

التغير في بنود رأس المال العامل
التغير في رأس المال العامل

42,584

()64,684

()298,218

()84,360

()89,062

()200,000

()200,000

()500,000

()500,000

()500,000

النقص ( /الزيادة) في شيكات برسم التحصيل

21,918

10,000

()15,000

()20,000

25,000

النقص ( /الزيادة) في أرصدة مدينة أخرى

12,658

()100,000

()200,000

()100,000

0

(النقص)  /الزيادة في ذمم دائنة

300,000

150,000

300,000

300,000

300,000

الزيادة ( /النقص) في ارصدة دائنة أخرى

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة

()20,000

()20,000

()20,000

()20,000

()20,000

المدفوع من مخصص إجازات الموظفين

()5,000

()5,000

()5,000

()5,000

()5,000

2,090,101

2,171,152

4,144,472

4,879,628

5,524,368

دفعات على حساب شراء أجهزة طبية

()100,000

()50,000

()50,000

()50,000

()50,000

(شراء)  /بيع ممتلكات ومعدات

()101,429

()144,564

()386,176

()431,117

()451,584

()3,250,000

()1,700,000

()1,500,000

()100,000

()100,000

()1,936,176( )1,894,564( )3,451,429

()581,117

()601,584

()960,000

()960,000

()960,000

()960,000

()960,000

49,432

0

0

0

0

النقص)/الزيادة في رأس المال

4,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

تكاليف التمويل المدفوعة

()243,113

()190,313

()137,513

()77,011

()31,913

3,346,319

()150,313

()97,513

()37,011

8,087

1,984,991

126,276

2,110,784

4,261,500

4,930,871

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

169,710

2,154,701

2,280,976

4,391,760

8,653,261

النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

2,154,701

2,280,976

4,391,760

8,653,261

13,584,132

النقص ( /الزيادة) في ادوية ومستلزمات طبية
النقص ( /الزيادة) في ذمم مدينة

صافي (االستخدامات النقدية في) التدفقات من

العمليات التشغيلية

مشاريع تحت التنفيذ
صافي (االستخدامات النقدية في) التدفقات من

عمليات االستثمار

(النقص)  /الزيادة في التزامات مقابل عقود

تاجير تمويلي

(النقص)  /الزيادة في التزامات مقابل عقود

تاجير تمويلي قصيرة االمد

صافي (االستخدامات النقدية في) التدفقات من

عمليات التمويل
التغير في النقد
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السنوات

معدل سعر الخصم

%15.71

معدل فترة االسترداد (سنة)

>5

معدل العائد الداخلي IRR -

%28.70

القيمة الحالية PV -

8,210,904

صافي القيمة الحالية NPV -

3,710,904

مؤشر الربحية PI -

1.82

نسبة النمو

%3.0

-

التدفق النقدي من األنشطة
التشغيلية

التدفق النقدي العائد ألسهم الزيادة
مساهمة الزيادة في رأس المال
الموظف

-4,500,000

2019

2020

2021

2022

2023

- 1,311,897

276,588

2,208,297

4,298,512

4,922,784

- 408,691

86,165

687,943

1,339,100

1,533,578

- 1,261,905 - 2,795,483 - 4,134,583 - 4,822,526 - 4,908,691 -4,500,000

 .11وصف الشركة والشركات التابعة لها:

تأسســت شــركة المجموعــة االستشــارية االســتثمارية كشــركة مســاهمة عامــة وســجلت فــي ســجل الشــركات المســاهمة

العامة لدى مراقبة الشركات تحت الرقم ( )299في  1995/11/7برأسمال يبلغ ( )8,000,000دينار.
تـم رفـع وتخفـيض أرسـمالها عـدة مـرات فــي السـنوات الماضـية ليبلـغ أرسـمالها المكتتـب بـه والمــدفوع ()14,445,000
دينار /سهم.
الشركات التابعة للشركة:

يوجـد شــركة تابعــة وهــي الشــركة المتميـزة إلدارة المستشــفيات ذات المســؤولية المحــدودة ،وهــي مملوكــة بنســبة %100
من شركة المجموعة االستشارية االستثمارية ويبلغ رأسمالها ( )15,000دينار أردني.
نشاط الشركة الرئيسي هو خدمات مستشفيات وإنشاء وتملك وإدارة المختبرات الطبية ،وتمتلـك الشـركة مختبـرات طبيـة
عدد ( )2تحت اإلنشاء.
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 .1النشاطات الرئيسية المتعلقة بعمل الشركة ،وأثرها على اإلنتاج والعمالـة والمبيعـات وغيرهـا بالنسـبة للشـركة
المصدرة:

نشـاط الشــركة الرئيســي هـو االســتثمار فــي قطــاع الخـدمات الصــحية والمتمثــل فـي المستشــفى االستشــاري والــذي
يقوم بتقديم رعاية طبية في مختلف التخصصات الطبية.

يحتل المستشفى االستشاري مكانة مرموقة في قطاع الخدمات الطبية في األردن والوطن العربي.
يبلغ عدد موظفي الشركة كما في  )550( 2018/12/31موظف.

 .2لمحة تا ريخية مختصرة تتضمن وصفا لما يلي:
 .2.1تطور أعمال الشركة خالل الخمس سنوات الماضية:
2014

2015

2016

2017

2018

2019/3/31

البيان

()1,588,889

()3,846,409

556,493

677,068

868,884

165,693

الموجودات

18,772,531

15,679,151

17,328,209

27,819,867 26,996,590 23,896,982

المطلوبات

4,864,949

5,617,978

6,710,543

8,927,610

12,038,412 11,422,460

حقوق المساهمين

13,907,582

10,061,173

10,617,666

15,781,455 15,574,130 14,969,372

22,000,000

22,000,000

9,825,362

14,445,000 14,445,000 13,500,000

صافي الربح
(الخسارة)

رأس المال
المدفوع

 .2.2تم االفصاح في النشرة عن البيانات المالية للشركة كما في . 2019/3/31
 .2.3ال يوجد سنوات مالية أخرى يكون إلخفائها شان يؤدي إلى تضليل مستخدم النشرة.
 .2.4ال يوجد أي تغييرات أو أحداث جـرت لـدى الشـركة أثـرت عليهـا مـن حيـه طبيعتهـا أو أنـواع منتجاتهـا والمصـاري
الرئيسية التي تم إنفاقها وأوجه ذلك اإلنفـاق أو إعـادة تنظـيم الشـركة أو بيـع أو إعـادة شـراء أصـول هامـة وفـتح أو

اغالق أي جزء من مصانعها.
.2.5األمور األخرى:

أ -القضايا المحكوم بها لصا لح الشركة أو عليها أو مازالت منظورة لدى القضاء خالل السنوات الخمس السابقة:
•

عدد القضايا المقامة على الغير ( )48قضية وبقيمة اجمالية ( )8,480,760دينار أردني.

•

عدد القضايا المرفوعة على الشركة ( )15قضية وبقيمة اجمالية ( )112,486دينار أردني.
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ب  -أي مطالبات أو حجوزات من قبل ضريبة المبيعـات أو ضـريبة الـدخل أو أي جهـة أخـرى أو أي رهونـات علـى أصـول
الشركة:

تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام  ،2015وتم تقديم كشوفات التقدير الذاتي لألعوام

 2017 ،2016ودفع الضرائب المستحقة عليها في الموعد المحدد ولم يتم مراجعتها من قبل الدائرة بعد ،هذا وبرأي اإلدارة
والمستشار الضريبي ان المخصصات الضريبية كافية ،وال داعي لقيد مخصصات إضافية.
 .3بيان حجم اإليرادات في السوق المحلي والسوق الخارجي إضافة ألي إيرادات أخرى موضح ًا فيه حجم اإليرادات الكلية

للمشروع وتكلفتها ومصاري

السياسات المحاسبية المتبعة:

ضريبة الدخل ومصاري

الفوائد واألرباح قبل العمليات غير العادية واألثر الناتج عن تغيير

البيان

2015

2016

2017

2018

2019/3/31

اإليرادات التشغيلية

11,025,896

13,365,203

15,090,483

15,837,653

3,985,714

تكلفة اإليرادات

()12,058,590( )12,083,715( )10,650,748( )10,424,617

()2,932,880

مجمل الربح

601,279

2,714,455

3,006,768

3,779,063

1,052,834

مصاريف إدارية وعمومية

()2,498,977

()2,553,178

()2,278,419

()2,681,271

()750,575

اطفاء موجودات حق االستخدام

-

-

-

-

()113,391

وفر مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها – بالصافي

()1,631,508

405,389

220,450

()80,945

-

مخصص فرق أمانات مرضى

()127,676

-

-

-

-

تكاليف التمويل

()351,939

()430,345

()369,553

()385,206

()93,405

مصاريف تسويقية

()3,917

()14,660

()89,819

()61,938

-

إيرادات أخرى  -بالصافي

166,329

275,262

375,658

267,681

113,654

الربح (الخسارة) للسنة قبل الضريبة

()3,846,409

396,923

865,085

837,384

209,117

ضريبة الدخل /منافع ضريبية

-

159,570

()188,017

31,500

()43,424

()3,846,409

556,493

677,068

868,884

165,693

الربح (الخسارة) للسنة /إجمالي الربح الشامل (الخسارة
الشاملة) للسنة

• ال يوجد أي عمليات غير عادية.
• يتم اإلفصاح عن أي تعديل في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق بعض المعايير الدولية الجديدة في إفصاحات القوائم المالية
المرفقة بالنشرة.
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 .4تفاصيل الموجودات الثابتة للشركة مبينة أدناه:
صافي القيمة الدفترية

البيان
أراضي

7,833,731

المباني واإلنشاءات الرئيسية

6,300,173

أجهزة طبية ومعدات

2,059,062

أثاث ومفروشات وديكورات

229,773

أجهزة كهربائية وحاسوب

196,975

مصاعد ومباني أخرى

487,035

الطاقة الشمسية

2,532,779

المجموع

19,639,528

2014

البيان

الممتلكات والمعدات
بالصافي

2019/3/31

2015

2016

2017

2018

2019/3/31

19,639,528 19,772,924 15,540,821 13,902,707 14,406,819 15,264,546

 .5بيان استثمارات غير االستثمار في الموجودات الثابتة ،وذلك عندما تشكل في مجموعها  %10من موجـودات الشـركة
فاكثر:

ال يوجد.

 .6المشاريع المستقبلية:
-

مشروع توسعة المستشفى االستشاري.

فتح أسواق جديدة حيث تم وضع سياسات تسويقية فعالة بدأت تؤتي ثمارها على شكل اتفاقيات عالج طبية في

مختلف المجاالت.
-

استكمال زيادة عدد األسرة وتوسيع مواقف السيارات وايجاد عيادات ومراكز طبية.

 .7طبيعة عمل الشركة:

إن طبيعة عمل الشركة ال تتطلب أن تكون دورتها اإلنتاجية أكثر من سنة.
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سابع ًا :حركة سعر السهم وتغيره:
العام

2019

2018

2017
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الشهر

أعلى سعر

أدنى سعر

حتى /26أيار

1.34

1.28

نيسان

1.36

1.34

آذار

1.36

1.34

شباط

1.55

1.38

كانون الثاني

1.65

1.52

الربع الرابع

1.92

1.63

الربع الثاله

2.01

1.70

الربع الثاني

2.05

1.87

الربع األول

2.04

1.85

الربع الرابع

2.15

1.80

الربع الثاله

1.89

1.30

الربع الثاني

1.45

1.23

الربع األول

1.67

1.34

ثامن ًا  :مصادر تمويل الشركة:

البيان

القيمة كما هي بتاريخ

القيمة في حالة تغطية

2019/3/31

جميع األسهم المعروضة

قبل اإلصدار

بعد اإلصدار

المبلغ

النسبة %

المبلغ

النسبة%

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات مقابل عقود تأجير تمويلي طويلة األجل

5,061,348

18.19%

5,061,348

15.66%

التزامات التأجير

620,459

2.23%

620,459

1.92%

مجموع المطلوبات غير المتداولة

5,681,807

20.42%

5,681,807

17.58%

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة

2,746,432

9.87%

2,746,432

8.50%

التزامات مقابل عقود تأجير تمويلي قصيرة األجل

910,568

3.27%

910,568

2.82%

مخصص ادعاءات

401,785

1.44%

401,785

1.24%

أرصدة دائنة أخرى

2,039,098

7.33%

2,039,098

6.31%

التزامات التأجير

258,722

0.93%

258,722

0.80%

مجموع المطلوبات المتداولة

6,356,605

22.85%

6,356,605

19.67%

مجموع المطلوبات

12,038,412

43.27%

12,038,412

37.25%

رأس المال المدفوع

14,445,000

51.92%

18,945,000

58.62%

احتياطي اجباري

445,750

1.60%

445,750

1.38%

أرباح مدورة

725,012

2.61%

725,012

2.24%

أرباح الفترة

مجموع حقوق المساهمين

165,693

0.60%

165,693

0.51%

15,781,455

56.73%

20,281,455

62.75%

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

27,819,867

100.00%

32,319,867

100.00%

حقوق المساهمين

27

تاسع ًا :إدارة الشركة:
 .1أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وخبراتهم ومؤهالتهم وجنسياتهم وعناوينهم المختارة:
االسم

الرتبة

الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم

رئيس مجلس

الخبرات والمؤهالت

الجنسية
• مواليد عام 1948

• بكالوريوس صيدلة عام 1972
اللوزي

اإلدارة

األردنية

• مدير عام مستودع األدوية العربي (شقير) 1996-1974
• عضو نقابة الصيادلة 1983

• مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الوافي -1996حتى تاريخه.
• نائب رئيس مجلس إدارة مصنع أدوية األردنية السويدية

• رئيس مجلس إدارة شركة اوزايمز  -Biotechnologyكندا
• مواليد عام 1960
الدكتور أحمد جميل أحمد قرقش

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

• بكالوريوس في الطب والجراحة العامة  /الجامعة األردنية 1984
األردنية

• ماجستير أمراض باطنية 1989

• البورد األردني في الباطنية والجهاز الهضمي 1998
• المستشفى اإلسالمي 2000-1998

• استشاري جهاز هضمي وكبد  -1998حتى تاريخه
• مواليد عام 1950

• بكالوريوس في الطب والجراحة العامة  /القاهرة 1975
• المجلس الطبي األردني في الجراحة العامة 1983
الدكتور موسى مصطفى علي

عضو مجلس إدارة

األردنية

عضو مجلس إدارة

األردنية

الدكتور أحمد عبد عثمان خليل

عضو مجلس إدارة

األردنية

الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي

عضو مجلس إدارة

األردنية

صالح

• زمالة كلية الجراحين الملكية  /بريطانيا 1984
• مدير عام مستشفى الزيتون 2006-1994

• استشاري جراحة عامة من  – 1984حتى تاريخه
• رئيس قسم الجراحة /مستشفى الزرقاء الحكومي 1988-1984
• منسق البرنام التعليمي /مستشفى ابن الهيثم 2015-2013
• مواليد عام 1959

• بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة األزهر في القاهرة 1981
• البورداألردني والعربي في طب وجراحة النسائية والتوليد 1987
الدكتوة ماجدة عبد الحليم سليمان
جالد

• الزمالة البريطانية في طب وجراحة النسائية والتوليد.

• رئيسة وحدة اإلخصاب في المستشفى التخصصي منذ عام  2016وحتى تاريخه
• مسؤولة البرنام التعليمي في المستشفى التخصصي  2006حتى تاريخه
• رئيسة قسم النسائية والتوليد في المستشفى التخصصي 2015-2004

• رئيسة قسم النسائية والتوليد فيالمستشفى االستشاري  -2016حتى تاريخه.
• مواليد عام 1959

• بكالوريوس طب وجراحة عامة  /الجامعة األردنية 1984
• البورد األردني  /باطنية

• الزمالة البريطانية /أمراض الدم واألورام

• استشاري أمراض الدم واالورام  /مدينة الحسين الطبية حتى عام 2007
• استشاري أمراض الدم واألورام  /القطاع الخاص  2007حتى تاريخه
• مواليد عام 1978
• بكالوريوس صيدلة  /مصر 2002

• ماجستير إدارة أعمال وتسويق  /بريطانيا 2004
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• عضو مجلس إدارة شركة أوزايمز  2010حتى تاريخه
• مدير قسم األدوية  /العراق 2016-2006

• مدير تسجيل األدوية والعالقات القانونية  /العراق 2006-2004
• دعاية طبية  /شركة الوافي 2003-2002
• مواليد عام 1977

• بكالوريوس هندسة ميكانيكية  /جامعة العلوم والتكنولوجيا 2000
المهندس سيف موسى مصطفى
صالح

• ماجستير إدارة أعمال وتمويل  /أمريكا 2002
عضو مجلس إدارة

األردنية

• مدير عام شركة الطيف الدولي للطاقة المتجددة 2014-2012
• محلل مالي  /الواليات المتحدة 2002-2000

• مستشار مالي  /الواليات المتحدة 2005-2002

• مدير تطوير استراتيجي /الواليات المتحدة 2009-2005
• عضو مجلس إدارة شركة الثقة للنقل
• مواليد عام 1977

• بكالوريوس قانون /الجامعه األردنية
األستاذ يزن جميل محمد
المحادين

عضو مجلس إدارة

األردنية

عضو مجلس إدارة

األردنية

• ماجستير في القانون التجاري

• عضو نقابة المحامين األردنيين من عام 2002
• عضو هيئة إدارة شركة الصفوة للتأمين

• نائب رئيس هيئة المديرين في شركة محادين للمحاماه والتحكيم

• مستشار قانوني للعديد من شركات المقاوالت والمستشفيات وشركات التأمين
• مواليد عام 1963

• بكالوريوس إقتصاد /الجامعة األردنية

• مستشار إقتصادي مرخص من هيئة األوراق المالية
السيد صقر مصطفى فالح عبد
الفتاح

• رئيس مجلس إدارة شركة األسواق الناشئة للخدمات المالية واإلستثمار
• مدير تنفيذي لإلستثمار /بنك اإلسكان 2010-1997

• مدير محافظ إستثمارية /شركة العرب للتأمين 1997-1990

• م ــدير مح ــافظ إس ــتثمارية ف ــي األسـ ـواق العالمي ــة /الش ــركة الكويتي ــة للتج ــارة والمق ــاوالت
1990-1984

• عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للتأمين

• عضو مجلس إدارة شركة المستقبل العربية لإلستثمار

•

مالحظة :العنوان المخ تار لإلدارة العليا هو ص .ب  840431عمان  11184األردن
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 .2أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وخبراتهم ومؤهالتهم وجنسياتهم وعناوينهم المختارة:
االسم

الرتبة

الجنسية

مدير عام

األردنية

الخبرات والمؤهالت
• مواليد عام 1950

• بكالوريوس في الطب والجراحة العامة  /القاهرة 1975
• المجلس الطبي األردني في الجراحة العامة 1983
الدكتور موسى مصطفى علي
صالح

• زمالة كلية الجراحين الملكية  /بريطانيا 1984
• مدير عام مستشفى الزيتون 2006-1994

• استشاري جراحة عامة من  – 1984حتى تاريخه

• رئيس قسم الجراحة /مستشفى الزرقاء الحكومي 1988-1984
• منسق البرنام التعليمي /مستشفى ابن الهيثم 2015-2013
• مواليد عام 1978
الدكتور طارق فوزي محمد
اللوزي

نائب المدير العام
للشؤون اإلدارية
والمالية

• بكالوريوس صيدلة  /مصر 2002
األردنية

• ماجستير إدارة أعمال وتسويق  /بريطانيا 2004

• عضو مجلس إدارة شركة أوزايمز  2010حتى تاريخه
• مدير قسم األدوية  /العراق 2016-2006

• مدير تسجيل األدوية والعالقات القانونية  /العراق 2006-2004
• دعاية طبية  /شركة الوافي 2003-2002
• مواليد عام 1960

الدكتور أحمد جميل أحمد
قرقش

• بكالوريوس في الطب والجراحة العامة  /الجامعة األردنية 1984
المدير الفني

األردنية

المدير المالي

األردنية

• ماجستير أمراض باطنية 1989

• البورد األردني في الباطنية والجهاز الهضمي 1998
• المستشفى اإلسالمي 2000-1998

• استشاري جهاز هضمي وكبد  -1998حتى تاريخه
السيد اسالم محمد عبدالرحمن
خالد

•

• مواليد عام 1979

• بكالوريوس محاسبة 2002

• مدير دائرة البحث والتحليل المالي 2015-2011

مالحظة :العنوان المختار لإلدارة العليا هو ص .ب  840431عمان  11184األردن
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 .3مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأقاربهم في الشركة كما في : 2019/05/26
الرتبة

عدد أسهم تمثيلي

عدد أسهم شخصي

األقارب*

رئيس مجلس اإلدارة

-

3,351,270

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة /المدير الفني

-

500,000

-

الدكتور موسى مصطفى علي صالح

عضو مجلس إدارة  /المدير العام

-

1,050,014

-

الدكتوة ماجدة عبد الحليم سليمان جالد

عضو مجلس إدارة

-

365,203

-

الدكتور أحمد عبد عثمان خليل

عضو مجلس إدارة

-

101,135

-

-

1,324,547

المهندس سيف موسى مصطفى صالح

عضو مجلس إدارة

-

378,772

-

األستاذ يزن جميل محمد المحادين

عضو مجلس إدارة

-

10,700

-

السيد صقر مصطفى فالح عبد الفتاح

عضو مجلس إدارة

-

10,000

-

المدير المالي

-

65,657

-

االسم
الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
الدكتور أحمد جميل أحمد قرقش

الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي

عضو مجلس إدارة  /نائب المدير العام للشؤون اإلدارية
والمالية

السيد اسالم محمد عبد الرحمن خالد

-

 .4أي شركة مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم واإلدارة العليا كما في :2019/05/26
ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا تملك أسهم في الشركة المصدرة.
 .5المزايا والمكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الحاليين خالل عام :2018
االسم
الدكتور فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
الدكتور أحمد جميل أحمد قرقش
الدكتور موسى مصطفى علي صالح

الرتبة
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة/
المدير الفني

عضو مجلس إدارة /المدير

العام

عضو مجلس إدارة  /نائب

الرواتب /شهري

التنقالت

مزايا

اإلجمالي

0

6,000

0

6,000

5,000

6,000

0

66,000

12,500

6,000

0

156,000

الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي

المدير

الدكتوة ماجدة عبد الحليم سليمان جالد

عضو مجلس إدارة

0

الدكتور أحمد عبد عثمان خليل

عضو مجلس إدارة

0

العام

للشؤون

اإلدارية والمالية
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10,000

6,000

0

126,000

6,000

0

6,000

6,000

0

6,000

المهندس سيف موسى مصطفى صالح

عضو مجلس إدارة

0

6,000

0

6,000

األستاذ يزن جميل محمد المحادين

عضو مجلس إدارة

0

4,000

0

4,000

السيد صقر مصطفى فالح عبد الفتاح

عضو مجلس إدارة

0

4,000

0

4,000

السيد اسالم محمد عبد الرحمن خالد

المدير المالي

3,000

0

0

36,000

 .6المراكز الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا في الشركات التابعة:
المراكز الوظيفية

االسم
السادة الشركة المتميزة إلدارة المستشفيات
(رأسمالها  15000دينار)

• الدكتور طارق فوزي محمد اللوزي /المدير
العام

 .7أعضاء مجلس اإلدارة أو ممثليهم الذين يساهمون في شركات أخرى تعمل في نفس المجال:
إسم العضو

االسم
شركة جبل الزيتون الطبية ذ.م.م

السيد موسى مصطفى علي صالح

شركة مستشفى األطباء التخصصي ذ.م.م

الفاضلة ماجده عبدالحليم سليمان الجالد

 .8عقود أو مصالح نفذت مع شركات مملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة الحالي خالل آخر ثالث أعوام:
ال يوجد.

 .9أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أشــخاص اإلدارة العليــا الــذين كــانوا أعضــاء فــي مجــالس إدارة شــركات أخــرى أو فــي
اإلدارات العليا ،وأي شركة تعثرت أو تم تصفيتها خالل السنوات العشر األخيرة:

الرتبة في الشركات األخرى

االسم
األستاذ يزن جميل محمد المحادين
السيد صقر مصطفى فالح عبد الفتاح

•

•

شركة الصفوة للتأمين م.ع.م (قائمة)  -عضو لجنة إدارة

•

شركة الصفوة للتأمين م.ع.م (قائمة)– عضو مجلس إدارة

شركة المستقبل العربية لالستثمار م.ع.م (قائمة) -عضو مجلس إدارة

32

عاش ًرا  :عدد المساهمين وتوزيع ملكية أسهم الشركة:
 .1عدد المساهمين وجنسياتهم وتوزيع ملكية األسهم كما في :2019/5/26
الجنسية

العدد

مجموع األسهم

النسبة )(%

أردنيين

485

13,786,729

95.429

عرب

12

554,031

3.835

أجانب

4

104,240

0.722

المجموع

501

14,445,000

100

 .2كبار مالكي األسهم والذين يملكون ما نسبته  %5فاكثر في رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع كما في
:2019/5/26
اسم المساهم

عدد األسهم

النسبة ()%

فوزي محمد عبد الرحيم اللوزي
طارق فوزي محمد اللوزي

3,351,270

23.200

1,324,547

9.170

حازم فوزي محمد اللوزي

1,324,547

9.170

موسى مصطفى علي صالح

1,050,014

7.269

33

أحد عشر :البيانات المالية والقوائم المالية:
 .1البيانات المالية كما في  31كانون األول لألعوام ( )2018,2017,2016والمرحلية كما في ( ، )2019/3/31مرفقة
في آخر النشرة:
•

المركز المالي

•

بيان األرباح أوالخسائر

•

التدفقات النقدية

•

التغيرات في حقوق الملكية

•

إيضاحات حول البيانات المالية

ال يوجد أي واقعة هامة ورئيسية حدثت خالل الفترة الواقعة بين تاريخ آخر قوائم مالية معـدة وتـاريخ اإلصـدار ولهـا أثـر
على البيانات المالية.

 .2أ -حقوق الملكية خالل السنوات السابقة:
البيان

2014

2015

2016

2017

2018

2019/3/31

رأس المال المدفوع

22,000,000

22,000,000

9,825,362

13,500,000

14,445,000

14,445,000

عالوة اصدار

2,361,700

2,361,700

-

-

-

-

احتياطي إجباري

235,811

235,811

275,503

362,012

445,750

445,750

516,801

1,107,360

683,380

725,012

-

-

-

165,693

()14,536,338( )10,689,929

أرباح مدورة
أرباح الفترة

-

-

مجموع حقوق المساهمين

13,907,582

10,061,173

15,781,455 15,574,130 14,969,372 10,617,666

ب  -ربحية الشركة خالل السنوات السابقة:
البيان

2014

2015

2016

2017

2018

2019/3/31

صافي الربح ( الخسارة )

()1,588,889

()3,846,409

556,493

677,068

868,884

165,693

العائد على رأس المال

-

-

5.66%

5.02%

6.02%

-

العائد على حقوق المساهمين

-

-

5.24%

4.52%

5.58%

-

األرباح الموزعة

-

-

-

-

-

-

حصة السهم من الربح ( الخسارة )

()0.072

()0175

0.026

0.057

0.060

-
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خالصة موجزة ألهم القواعد المحاسبية الملتزم بها من قبل الشركة المصدرة:
أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم الماليـة وفقـا لمعـايير التقـارير الماليـة الدوليـة الصـادرة عـن مجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة والتفسـيرات الصـادرة عـن
لجنة تفسيرات التقارير الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية  ،باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية والتي تظهر بالقيمـة العادلـة بتـاريخ
القوائم المالية الموحدة.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
أهم السياسات المحاسبية المتبعة
الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعـد تنزيـل االسـتهالك المتـراكم وأي تـدني فـي قيمتهـا  ،ويـتم اسـتهالك الممتلكـات والمعـدات عنـدما

تكــون جــاهزة لالســتخدام بطريقــة القســإ الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي المتوقــع لهــا باس ـتخدام نســب ســنوية تت ـراوح بــين %2
و.%33
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الموجودات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة الموجـودات إلـى القيمـة
القابلة لالسترداد وتسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل.

يـتم مراجعـة العمـر اإلنتـاجي للممتلكـات والمعـدات فـي نهايـة كـل عـام ،فـإذا كانـت توقعـات العمـر اإلنتـاجي تختلـف عـن التقـديرات
المعدة سابقا يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم استبعاد الممتلكـات والمعـدات عنـد الـتخلص منهـا أو عنـدما ال يعـود أي منـافع مسـتقبلية متوقعـة مـن اسـتخدامها أو مـن الـتخلص
منها.
الموجودات المالية

يــتم االعت ـراف بــالموجودات الماليــة عنــدما تصــبح المنشــأة طرفــا فــي األحكــام التعاقديــة لــألداة .يــتم قيــاس الموجــودات الماليــة مبــدئيا
بالقيمــة العادلــة .تض ــاف تكــاليف المعــامالت المتعلق ــة مباش ـرة باقتنــاء أو إص ــدار الموجــودات الماليــة (بخ ــالف الموجــودات المالي ــة
المدرجة بالقيمة العادلة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة) إلـى القيمـة العادلـة للموجـودات الماليـة أو المطلوبـات الماليـة أو خصـمها ،عنـد
االقتضاء ،عند االعتراف المبدئي.
ي ــتم الحق ــا قي ــاس جمي ــع الموج ــودات المالي ــة المعت ــرف به ــا بالكام ــل إم ــا بالتكلف ــة المطف ــأة أو بالقيم ــة العادل ــة اس ــتنادا إل ــى تص ــنيف
الموجودات المالية.
تصنيف الموجودات المالية

تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقا بالتكلفة المطفأة:
• أن يتم حيازة األصل ضمن نموذج أعمال يهدف الى اإلحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.
• أن يترتب على الشروط التعاقدية لألداة في تـواريخ محـددة وجـود تـدفقات نقديـة تعـد فقـإ مـدفوعات أصـل المبلـغ والفائـدة علـى
أصل المبلغ القائم.

تقاس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.
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التكلفة المطفاة وطريقة الفائدة الفعالة

إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة ألحتساب التكلفة المطفأة ألي من أدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على مدى الفترة المعنية.
إن معـدل الفائـدة الفعـال هـو المعـدل الــذي يخصـم بالضـبإ الـدفعات النقديـة المسـتقبلية المتوقعــة (بمـا فـي ذلـك جميـع الرسـوم والنقــاط
المدفوعــة أو المقبوضــة والتــي تشــكل جــزءا متممــا لنســبة الفائــدة ال فعليــة وتكــاليف المعــامالت وغيرهــا مــن األقســاط أو الخصــومات
األخرى) بإستثناء الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وذلـك علـى مـدار العمـر الزمنـي المتوقـع ألداة الـدين أو إذا كـان ذلـك مناسـبا عبـر فتـرة
أقصـر الــى صــافي القيمـة الدفتريــة عنــد اإلعتـراف المبــدئي فيمــا يتعلــق بـالموجودات الماليــة المشــتراة أو التـي نشــأت متدنيــة إئتمانيــا،
تحتسب إيرادات الفائدة الفعالة المعدلة من خـالل خصـم الـدفعات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة متضـمنة مخصـص الخسـائر اإلئتمانيـة
المتوقعة على التكلفة المطفأة للموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي.
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

تحــدد القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة المســجلة بالعملــة األجنبيــة وتتــرجم بالســعر الســائد فــي نهايــة كــل فت ـرة تقريــر .وفيمــا يتعلــق
بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفـة المطفـأة والتـي ليسـت جـزءا مـن عالقـة تحوطيـة محـددة ،فإنـه يعتـرف بفروقـات العملـة فـي قائمـة
الدخل الموحدة.
إنخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بإثبات مخصص خ سارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعـة علـى الـذمم التجاريـة المدينـة ويـتم تحـديث قيمـة الخسـائر اإلئتمانيـة
المتوقعة في كل تاريخ تقرير بحيث يعكس التغيرات في المالءة اإلئتمانية منذ اإلعتراف المبدئي لألداة المالية ذات الصلة.
وتقــوم الشــركة با ســتمرار بقيــد الخســائر اإلئتمانيــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة للــذمم المدينــة التجاريــة ويــتم تقــدير الخســائر اإلئتمانيــة
المتوقعة لتلك الموجودات الماليـة بإسـتخدام مصـفوفة للمخصـص تسـتند الـى خبـرة الخسـارة اإلئتمانيـة السـابقة للمجموعـة ويـتم تعـديلها
بمــا يتوافــق مــع العوامــل المتعلقــة بالمــدينين واألوضــاع اإلقتصــادية العامــة وتقيــيم كــل مــن االتجــاه األوضــاع الحاليــة والمســتقبلية فــي

تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية للتقد حسب اإلقتضاء.

وفيما يتعلق بجميع الموجودات المالية األخرى ،فتقوم الشركة بقيد الخسائر اإلئتمانية المتوقعـة علـى مـدار أعمارهـا الزمنيـة إن طـرأت
زيـادة جوهريــة فــي مخـاطر اإلئتمــان منــذ اإلعتـراف المبــدئي وتمثــل الخســارة اإلئتمانيـة المتوقعــة علــى مـدار أعمارهــا الزمنيــة الخســائر
اإلئتمانية المتوقعة التي ستنشأ من جميع حاالت التعثر في السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

قامت الشركة بتطبيق النه المبسإ لإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية لذممها المدينة وفقا لما
يسمح به المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9وبناء عليه ،تم تصنيف الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة

اإلئتمانية والتي ال تحتوي على أحد مكونات التمويل الجوهرية ضمن المرحلة الثانية مع االعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة

على مدار أعمارها الزمنية.

يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لألداة ال مالية إذا زادت مخاطر اإلئتمان على تلك األداة المالية
بشكل كبير منذ االعتراف األولي ،وتعتبر الخسائر اإلئتمانية المتوقعة تقدي ار مرجحا محتمال للقيمة الحالية لخسائر اإلئتمان ،يتم

قياس هذه القيمة على أنها القيمة الحالية للفرق بين التفقات النقدية المستحقة للشركة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع

الشركة استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ،مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال ألصل.
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تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة على أساس فردي لكل أصل ذي قيمة فردية
وبشكل جماعي بالنسبة للموجودات األخرى التي ليس لها أهمية فردية.

ويتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة كتخفيض من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة.
الشطب

تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية عندما تكون هناك معلومات تشير إ لى أن المدين يعاني من صعوبات مالية وليس هناك

إحتمال واقعي للتعافي ،على سبيل المثال ،عندما يكون المدين قد تم وضعه تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس ،أو
عندما تتجاوز المبالغ الذمم المدينة التجارية فترة  24شهر أو أكثر ويتم دراستها بشكل إفرادي كل عميل على حدى ،أيهما أقرب.

قد تستمر الشركة بإخضاع الموجودات المالية المشطوبة إلجراء ات لمحاولة استرداد الذمم المدينة ،مع األخذ باالعتبار المشورة
القانونية عند اإلقتضاء ويتم إثبات أية مبالغ مستردة في قائمة الدخل الموحدة.
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بأصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بإستالم التدفقات النقدية من األصل أو عندما
تحول الشركة األصل المالي ،مع كافة مخاطر ومنافع الملكية الجوهرية إلى منشأة أخرى ،أما في حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو

االحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية وإستم ارراها بالسيطرة على األصل المح ول ،تعترف الشركة بحصتها المتبقية في
األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به التي قد يجب على الشركة دفعها .أما في حالة إحتفاظ المجموعة بشكل جوهري بكافة
مخاطر ومنافع الملكية لألصل المحول ،فتستمر الشركة باإلعتراف باألصل المالي.
وعند إلغاء االعتراف بأي من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يقيد الفارق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ المقابل
المستلم أو مستحق اإلستالم في قائمة الدخل.
التصنيف كدين أو أدوات ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين والملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا لجوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوب المالي

وأداة حقوق الملكية.
أدوات الملكية

تعرف أداة الملكية بالعقد الذي يثبت ملكية الحصص المتبقية من موجودات المنشأة بعد خصم جميع المطلوبات .يتم تسجيل أدوات
الملكية المصدرة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكلفة اإلصدار المباشرة.
يعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة وتخصم مباشرة في حقوق الملكية .ال يتم إثبات أي ارباح أو خسارة في

قائمة الدخل عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.
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المطلوبات المالية

تقاس جميع المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
إن المطلوبات المالية التي ليست ( )1مقابل محتمل للمنشأة المستحوذة ضمن عملية إندماج أعمال أو ( )2محتفظ بها للتداول ،أو
( )3محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
وتقاس الذمم التجارية والحسابات الدائنة األخرى المصنفة ك ـ "مطلوبات مالية" مبدئيا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة
بينما يتم قياسها الحقا بالتكل فة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إحتساب التكلفة المطفأة للمطولبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية،
إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبإ الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع
لإللتزام المالي أو عبر فترة أقصر حسب االقتضاء.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تعفى من التزاماتها أو عند إلغاء هذه اإللتزامات أو إنتهاء صالحيتها ،ويتم
إثبات الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي الملغى اإلعتراف به والمقابل المدفوع أو مستحق الدفع في قائمة الدخل الموحدة.
األدوية والمستلزمات الطبية
تظهر األدوية والمستلزمات الطبية بالكلفة (وفقا لطريقة المتوسإ المرجح) أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل بعد تنزيل
مخصص المواد المنتهية الصالحية والمتقادمة.

التزامات عقود التاجير التمويلي

يتم قيد دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف وفقا لطريقة القسإ الثابت على مدى عمر اإليجار.
إن اإليجار الذي ينت عنه تحويل كامل لكافة المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية يتم تصنيفه ضمن بند عقود اإليجار التمويلي.
ويتم االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار التمويلي كأصول للشركة بموجب القيمة العادلة بتاريح بداية اإليجار
أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ،أيهما أقل ،كما يتم إظهار االلت ازمات المقابلة للمؤجر في قائمة المركز المالي
كالتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي  ،ويتم توزيع دفعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض المبلغ المتبقي من االلتزام

بما يؤدي إلى معدل خصم دوري على الرصيد المتبقي لاللتزام .يتم تحميل مصاريف التمويل في قائمة الدخل .ينجم عن عقود
التأجير التمويلي مصاريف استهالك وتمويل لكل فترة محاسبية .يتم احتساب معدل االستهالك لألصول المؤجرة بنفس معدالت

االستهالكات لألصول المملوكة.
المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصصات عندما يكون هناك التزام قانوني أو فعلي نات عن حدث سابق وأن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن

قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
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إيرادات ومصروفات الفوائد

يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد لجميع األدوات المالية في قائمة الدخل بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة .ويمثل معدل الفائدة

الفعال السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية ال مقدره لألداة المالية خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو ،عند اإلقتضاء،
لفترة أقصر ،الى صافي القيمة الدفترية لأل صل المالي أو المطلوبات المالية .كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بمراعاة جميع
الشروط التعاقدية لألداة.
تحتسب إيرادات الفوائد ومصروفات الفوا ئد من خالل العمل بمبدأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات

المالية غير المتدنية إئتمانيا (أي على أساس التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التسوية ألي مخصص خسارة إئتمانية متوقعة) أو
الى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية .وبخصوص الموجودات المالية المتدنية إئتمانيا (أي إجمالي القيمة الدفترية مطروحا منه
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة) .أما بخصوص الموجودات المالية التي نشأت أو تم اإلستحواذ عليها وهي متدنية إئتمانيا،
فإن معدل الفائدة الفعال يعكس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من األصل
المالي.
القيمة العادلة

تع رف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحوصل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة

بين المتشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو ما إذا كان مقد ار
بفضل أسلوب تقييم آخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ،تأخذ الشركة بعين االعتبار عند تحديد
سعر أي من الموجودات أو المطلوبات ما إذا كان يتعين على المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين االعتبار في تاريخ

القياس .يتم تحديد القيمة العادلة بشأن أغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية وفق تلك األسس ،وذلك بإستثناء ما
يتعل ق بإجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة وليست قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار
المحاسبي الدولي رقم (.)36

إضافة الى ذلك ،تصنف قياسات القيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية الى المستوى ( )1أو ( )2أو ( )3بناء على مدى
وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي محددة كما يلي:

مدخالت المستوى ( )1وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق
نشطة والتي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس;

مدخالت المستوى ( )2وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة في المستوى  1والمالحظة
للموجودات أو المطلوبات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة; و

مدخالت المستوى ( )3وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.

عقود اإليجار

تصنف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما تنص شروط اإليجار على تحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بتملك المستأجر

بشكل جوهري .أما جميع عقود اإليجار األخرى فتصنف كإيجارات تشغيلية.
الشركة كمؤجر

يتم قيد دخل اإليجارات التشغيلية بإستخدام طريقه القسإ الثابت على مدى عمر اإليجار كما تضاف التكاليف المباشرة األولية
المتكبده في مناقشة وترتيب العقد التشغيلي الى القيمة الحالية للموجودات المؤجره وتقيد وفقا لطريقة القسإ الثابت على مدى فترة
اإليجار.
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الشركة كمستأجر
يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود إيجار تشغيلية على الدخل وفقا لطريقة القسإ الثابت على مدى فترة عقد اإليجار
ذات الصلة إال إذا كان أساس منهجي أكثر تمثيال للنمإ الزمني الذي تم فيه استهالك المنافع اإلقتصادية من أصل اإليجار .يتم

االعتراف بإيجارات المحتملة الناشئه عن اإليجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

في حاله استالم حوافز التأجير للدخول في عقود اإليجار التشغيلي ،يتم االعتراف بهذه الحوافر كإلتزام .يتم االعتراف بالمنافع
اإلجمالية للحوافز كتخفيض في مصروفات اإليجار على أساس القسإ الثابت على مدى فترة اإليجار ،إال إذا كان أساس منهجي
آخر أكثر تمثيال للنمإ الزمني الذي يتم فيه إستهالك المنافع االقتصادية من األصل المستأجر.
التقاص

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقإ عندما

تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في
نفس الوقت.
مشاريع قيد التنفيذ

تشمل المشاريع قيد التنفيذ قيمة األعمال تحت التنفيذ ومصاريف الدوائر المتعلقة بها ،ويتم تحميلها بالتكاليف المباشرة التي تخصها

والتي يتم رسملتها للممتلكات والمعدات حين اكتمال المشروع وتصبح جاهزة لالستخدام.
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