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   فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليميةشرآة 
  (جامعة فيالدلفيا)

  محدودة مساهمة عامةشرآة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  

  صفحـة  
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  ٤   المرآز المالي قائمة  -
    
  ٥   الشامل الدخل قائمة  -
    
  ٦   الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة  -
    
  ٧  التدفقات النقدية  قائمة  -
    
  ١٩ - ٨  المالية قوائمإيضاحات حول ال  -
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  (جامعة فيالدلفيا) فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليميةشرآة 
  شرآة مساهمة عامة محدودة

   ٢٠١٩آانون األول  ٣١آما في  المرآز المالي قائمة
  

    (بالدينار األردني)  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  
        الموجودات

        الموجودات غير المتداولة 
  ٢٥,٧٥١,٤٩٣   ٢٥,٣١٦,٤٦٨   ٣  الممتلكات والمعدات 

  ٩٩,٦٦١   ٩٩,٦٦١   ٤  الدخل الشامل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٢,٨٠٢,١٢٢   ٢,٦٨٩,٥٧٧   ٧  ذمم تأجير تمويلي تستحق خالل أآثر من عام

  ٢٨,٦٥٣,٢٧٦   ٢٨,١٠٥,٧٠٦     مجموع الموجودات غير المتداولة 
        

        الموجودات المتداولة
  ٥٣٣,٧٧٨   ٤٨٣,٩٤١   ٥  أرصدة مدينة أخرى

  ١,٦١٩,٧٤٦   ١,٦٣٤,٠٢٨   ٦  ذمم مدينة 
  ١٠٣,٢١٧   ١١٢,٣٤٠   ٧  ذمم تأجير تمويلي تستحق خالل عام

  ٧٢,٤٤٧   ٤٧,٨٥١     شيكات برسم التحصيل
  ٩٤,٨٩٤   ٧١,٢٦٣   ٨  النقد وما في حكمه

  ٢,٤٢٤,٠٨٢   ٢,٣٤٩,٤٢٣     مجموع الموجودات المتداولة
  ٣١,٠٧٧,٣٥٨   ٣٠,٤٥٥,١٢٩     مجموع الموجودات

        

        والمطلوبات  الملكيةحقوق 
      ٩  الملكيةحقوق 

  ١٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠,٠٠٠     المدفوعرأس المال المصرح والمكتتب به و
  ٣,٧٥٠,٠٠٠   ٣,٧٥٠,٠٠٠     احتياطي إجباري

  ٢,٧٨٥,٩٠٠   ١,٨٣٠,٧٥٦     أرباح مرحلة
  ٢١,٥٣٥,٩٠٠   ٢٠,٥٨٠,٧٥٦     الملكيةمجموع حقوق 

        

         المطلوبات
        المطلوبات غير المتداولة 
  ٢,٢٥٠,٠٠٠   ١,١٢٤,٩٩٧   ١٠  عام من  خالل أآثر تسهيالت إئتمانية تستحق

        

        المطلوبات المتداولة 
  ١,١١٥,٣٥٨   ٣,٩١٨,٦١٦   ١٠  تسهيالت إئتمانية تستحق خالل عام 

  ١,٠٥٧,٨٦٨   ١,٠٧٢,١٧٣   ١١  ذمم دائنة 
  ٢,٩٤٧,٦١٦   ٢,٣٢٠,٣٦٠   ١٢  خرىأرصدة دائنة أ

  ٢,١٧٠,٦١٦   ١,٤٣٨,٢٢٧   ١٣  إيرادات مقبوضة مقدمًا
  ٧,٢٩١,٤٥٨   ٨,٧٤٩,٣٧٦     مجموع المطلوبات المتداولة

  ٩,٥٤١,٤٥٨   ٩,٨٧٤,٣٧٣     مجموع المطلوبات
  ٣١,٠٧٧,٣٥٨   ٣٠,٤٥٥,١٢٩     والمطلوبات  الملكيةمجموع حقوق 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المالية وتقرأ معها" قوائمتشكل جزءًا من هذه ال )٢٥(إلى رقم  )١(ات المرفقة من رقم إن اإليضاح"
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  (جامعة فيالدلفيا) فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليميةشرآة 
  شرآة مساهمة عامة محدودة

    ٢٠١٩آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة
  

    (بالدينار األردني)  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  

        اإليرادات
  ١٧,٣٥٢,٠٨٨   ١٤,٦١٠,٥١٩   ٢٢  ساعات الدراسية والرسوم األخرىصافي إيرادات رسوم ال

  ٦٤٢,٣٣٥   ٥٨٥,٥٥٧   ١٤  إيرادات أخرى
  ٦٢,٠٨٧   ٢٤٢,٩٩٤     إيراد فوائد تأجير تمويلي

  ١٨,٠٥٦,٥١٠   ١٥,٤٣٩,٠٧٠     مجموع اإليرادات
        المصاريف
  )١٣,٧٢٦,٤٦٦(  )١٢,٦٨٤,٥١٣(  ١٥  إدارية تشغيلية و مصاريف

  )٧٣٢,٧٣٢(  )٧٤٥,٢١٤(  ٣  استهالآات 
  )٩١,٢٧٥(  )٤٤٩,٤٧٠(    مصاريف تمويل

  ٥١,٤٩٦   ٢٣٠,٧٦٦     صافي إيرادات و مصاريف أخرى
  )١٧٠,٠٠٠(  -          مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

  )  ٢٥,٠٠٠(  )٢٥,٠٠٠(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  )١٤,٦٩٣,٩٧٧(  )١٣,٦٧٣,٤٣١(    مجموع المصاريف

        

  ٣,٣٦٢,٥٣٣   ١,٧٦٥,٦٣٩     ل الضريبةالربح قب
  -       ٣٥٠,٠٠٠   ١٨  وفر ضريبة دخل سنوات سابقة

  )٧٢٩,٥٠٦(  )٣٥٣,١٢٧(  ١٨  ضريبة دخل السنة
  -        )١٧,٦٥٦(  ١٨  ضريبة المساهمة الوطنية 

  ٢,٦٣٣,٠٢٧   ١,٧٤٤,٨٥٦     والدخل الشامل للسنةالربح 
        
        
        

  ٠,١٨    ٠,١٢   ١٦  من ربح السنة للسهم ة حصة السهم األساسية والمخفض
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالية وتقرأ معها" قوائم) تشكل جزءًا من هذه ال٢٥) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  (جامعة فيالدلفيا) فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليميةشرآة 
  شرآة مساهمة عامة محدودة

   ٢٠١٩آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
  

  (بالدينار األردني)
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  رأس المال  

  المدفوع
  إحتياطي
  إجباري

  
  أرباح مرحلة

  
  المجموع

          

  ٢١,٥٣٥,٩٠٠   ٢,٧٨٥,٩٠٠   ٣,٧٥٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ١/١/٢٠١٩الرصيد آما في 
  )٢,٧٠٠,٠٠٠(  )٢,٧٠٠,٠٠٠(  -  -  توزيعات أرباح

  ١,٧٤٤,٨٥٦   ١,٧٤٤,٨٥٦   -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  ٢٠,٥٨٠,٧٥٦   ١,٨٣٠,٧٥٦   ٣,٧٥٠,٠٠٠  ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٩الرصيد آما في 

          

  ٢٣,١٠٢,٨٧٣   ٤,٣٥٢,٨٧٣   ٣,٧٥٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ١/١/٢٠١٨الرصيد آما في 
  )٤,٢٠٠,٠٠٠(  )٤,٢٠٠,٠٠٠(  ـ  ـ  توزيعات أرباح

  ٢,٦٣٣,٠٢٧   ٢,٦٣٣,٠٢٧   ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  ٢١,٥٣٥,٩٠٠   ٢,٧٨٥,٩٠٠   ٣,٧٥٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد آما في 

          
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المالية وتقرأ معها" قوائم) تشكل جزءًا من هذه ال٢٥) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  (جامعة فيالدلفيا) التعليمية فيالدلفيا الدولية لالستثماراتشرآة 

  شرآة مساهمة عامة محدودة
   ٢٠١٩آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  التدفقات النقدية قائمة

  
    (بالدينار األردني)  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

      األنشطة التشغيلية
  ٣,٣٦٢,٥٣٣   ١,٧٦٥,٦٣٩   قبل الضريبةربح السنة 
  ٧٣٢,٧٣٢   ٧٤٥,٢١٤   إستهالآات

  ـ         )١٩٩(  أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات 
  ٩٠,٠٠٠   ٩٤,٢٤٨   خدمةة نهاية أمخصص مكاف

  ٢٥,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  ١٧٠,٠٠٠   -       مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

      

      رأس المال العاملفي التغير 
  ٢٧,٧٦٦   ٢٤,٥٩٦   شيكات برسم التحصيل

  )١١٥,٣٣٨(  )١٤,٢٨٢(    ذمم مدينة
  )٢,٩٠٥,٣٣٩(  ١٠٣,٤٢٢   ذمم تأجير تمويلي

  ) ١,٣٣٨(  ٤٩,٨٣٧   دينة أخرىأرصدة م
  )٢١٦,٣٩٤(  ١٤,٣٠٥    ذمم دائنة

  )١,٠٢١,٤٩٦(  )٧٣٢,٣٨٩(  إيرادات مقبوضة مقدمًا
  )١٨٢,٧٣٦(  )٢٨٩,٨٤٤(  أرصدة دائنة أخرى 
  )٩٩١,٤٩٦(  )٤٧٧,٤٤٣(  ضريبة دخل مدفوعة

  )١,٠٢٦,١٠٦(  ١,٣٠٨,١٠٤   (المستخدمة في) األنشطة التشغيليةمن صافي التدفقات النقدية 
      

      األنشطة اإلستثمارية
  )٤٣٠,١٢٠(  )٣٠٩,٩٩٠(  ممتلكات والمعدات ال

  )٥٤١,١٦٠(  -        مشاريع تحت التنفيذ
  )٩٧١,٢٨٠(  )٣٠٩,٩٩٠(  األنشطة اإلستثماريةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

      
      األنشطة التمويلية
  )٤,٢٠٠,٠٠٠(  )٢,٧٠٠,٠٠٠(  توزيعات أرباح

  ٣,٣٦٥,٣٥٨   ١,٦٧٨,٢٥٥   الت إئتمانية تسهي
  )٨٣٤,٦٤٢(  )١,٠٢١,٧٤٥(  األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

      
  ) ٢,٨٣٢,٠٢٨(  )٢٣,٦٣١(  وما في حكمه التغير في النقد

   ٢,٩٢٦,٩٢٢   ٩٤,٨٩٤    السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
  ٩٤,٨٩٤   ٧١,٢٦٣   ة سنفي نهاية الوما في حكمه النقد 

  
  
  
  

  
  المالية وتقرأ معها" قوائم) تشكل جزءًا من هذه ال٢٥) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  (جامعة فيالدلفيا) فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليميةشرآة 

  شرآة مساهمة عامة محدودة
  المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون األول  ٣١
  

  دينار األردني)(بال
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  تأسيس الشرآة ونشاطها    .  ١
  
  

ام   (جامعة فيالدلفيا) شرآة فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليميةت تأسس تحت   آشرآة ذات مسؤولية محدودة    ١٩٩٠خالل ع
رقم   ٢٠٠٤خالل عام محدودة ) وقد تم تحويل الصفة القانونية للشرآة الى شرآة مساهمة عامة ٢٢٤٠الرقم ( وتم تسجيلها تحت ال

  لمملكة االردنية الهاشمية. إن مرآز تسجيل الشرآة هو في ا ،)٣٥٢(
  

  :ما يليغايات الشرآة إن أهم 
  

  استيعاب الطلبة وإعدادهم آمتخصصين على المستوى الجامعي. -
  إنشاء مراآز للبحث العلمي وإجراء البحوث العلمية التطبيقية مع الجامعات الوطنية والعربية. -
  عقد االتفاقيات العلمية مع الجامعات العربية والدولية. -
  واستئجار واستبدال األراضي واألبنية بأي شكل لصالح الشرآة (الجامعة).شراء  -
  استثمار أموالها والتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة. -

  

  األردن.  –إن أسهم الشرآة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية 
  

  

ة  قوائمتم إقرار ال ة  المالي ل مجلس إدارة الشرآة في جلسته المن       المرفق اريخ  عمن قب دة بت ذه ال   ، ٢٠٢٠آذار  ١٧ ق وائم وتتطلب ه  ق
  موافقة الهيئة العامة للمساهمين.المالية 

    
  
  
  
  
  

  ملخص ألهم األسس المحاسبية    .  ٢
  

    المالية  قوائمأسس اعداد ال
ادرة عن لجنة تفسيرات المالية للشرآة وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الص قوائمتم اعداد ال

  التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
  

  المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية. قوائمتم إعداد ال
  

    .المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشرآة قوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار ال
  

ديالت    متبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقةإن السياسات المحاسبية ال ايير والتع تثناء المع ، بإس
 . الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتبارًا من بداية السنة المالية الحالية

     
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

ايير ال  ددًا من    أصدر مجلس مع ة ع ايير  محاسبة الدولي ذه         و المع ق ه يتم تطبي ة، وس ارير المالي ة للتق ايير الدولي ى المع ديالت عل  التع
ن  و المعايير ، وتتوقع إدارة الشرآة أن تطبيق هذه٢٠١٩آانون األول  ٣١التعديالت بعد تاريخ و المعايير التعديالت في المستقبل ل

  الية للشرآة. الم قوائميكون له أي تأثير جوهري على ال
  

  : وتواريخ تطبيقها  التي تم إدخال تعديالت عليها الجديدة والمعايير وفيما يلي ملخص ألهم المعايير
  

  تاريخ التطبيق   موضوع المعيار  رقم المعيار
    

  ٢٠٢٠لثاني السنوات المالية التي تبدأ في آانون ا مفهوم األعمال (تعديالت) )٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
    

  ٢٠٢١لسنوات المالية التي تبدأ في آانون الثاني ا عقود التأمين )١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
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  استخدام التقديرات

ي ت   قوائمإن اعداد ال ى ال المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشرآة القيام ببعض التقديرات واإلجتهادات الت وائم ؤثر عل  ق
ائج                إن النت ه ف يقن، وعلي ة والت ة من الدق درجات متفاوت ى فرضيات تخضع ل تند عل ديرات تس ك التق المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تل

  الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات. 

  المالية: قوائموفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد ال

السنوية اعتمادا على الحالة  االستهالآات احتساب قوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغاياتت -
  الدخل. قائمةبل، ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستق

العمليه  تتطلب هذه) حيث ٩( رقم خسائر تدني الموجودات المالية وفقَا لمعيار التقارير المالية الدوليتقوم إدارة الشرآة بتقدير قيمة  -
قيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة الموجودات إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية و

  المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا آان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.

 تقوم إدارة الشرآة بتقدير قيمة مخصص البضاعة بطيئة الحرآة بحيث يكون هذا التقدير بناءًا على أعمار البضاعة في المخازن. -

  
  ممتلكات والمعداتال

دات  تظهر راآم الممتلكات والمع ل االستهالك المت د تنزي ة بع تم استهالآ  ،بالكلف تثناء األراض هاوي تخدام  ي(باس اهزة لإلس دما تكون ج ) عن
  المئوية التالية:بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية 

  
  %٢٠  أجهزة وبرامج الحاسب اآللي   %١   يةالمباني والبنية التحت

  %٤  نظام الطاقة الشمسية   %٢٠ ـ ٥  معدات وأجهزة وأثاث
  %١٥ـ  ٥  أخرى   %١٥ ـ ٧,٥  وسائط نقل

  
دات    عندما يقل المبلغ الممكن استرداده    ة الممكن            ألي من الممتلكات والمع ى القيم ا إل تم تخفيض قيمته ه ي ة فإن ا الدفتري عن صافي قيمته

  الدخل. قائمةدها وتسجل قيمة التدني في استردا
  

ع  يتم مراجعة العمر االنتاجي دات    المتوق ام،     للممتلكات والمع ة آل ع ديره          في نهاي م تق ا ت ع عم اجي المتوق وفي حال إختالف العمر اإلنت
  .ا من السنة التي تم فيها إعادة التقديرإستهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتباريتم  سابقا،

  
  المشاريع تحت التنفيذ

ذ إال حين         التي تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة و تم استهالك المشاريع تحت التنفي تتضمن آلفة اإلنشاءات والمصاريف المباشرة. ال ي
  تصبح جاهزة لالستخدام.و يتم اإلنتهاء منها

  
 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.
 

ر في     يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيم ة، ويظهر التغي ة العادل
ل الموجودات        قائمةالقيمة العادلة لها في  ات تحوي اتج عن فروق ة الن الدخل الشامل ضمن حقوق الملكية بما في ذلك التغير في القيمة العادل

راآم في        ر المت ل رصيد التغي تم تحوي ا ي ة الخاص     غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات او جزء منه ة العادل القيم
 بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر.

  

 الدخل. قائمةيتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في 
  

 القيمة العادلة
ة أو     تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية. وفر أسعار معلن ى       في حال عدم ت داول نشط عل عدم وجود ت

ة           بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل   ابهة أو من خالل احتساب القيم ة مش ة ألداة مالي ة العادل ا بالقيم مقارنته
ة بشك      ة للموجودات المالي ة العادل ا      الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيم تم إظهاره ه ي ه فإن د علي ل يعتم

  بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
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 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

  يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشرآة ببيع أو شراء الموجودات المالية).
  

  الذمم المدينة
ذمم ، ويتم شطب الخسائر اإلئتمانية المتوقعةكلفة بعد تنزيل مخصص لتظهر الذمم المدينة با ة تحصيلها خصما من         ال في حال عدم إمكاني

  شطبها إلى اإليرادات. التي تم الذممالمخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من 
  

  التمويلي بحالة الشرآة " المؤجر "   التأجيرعقود 
ل الناشئة       يتم تسجيل يلي بالقيمة الحالية للدفعات النقدية المستقبلية والمدينة لعقود التأجير التمو مالذم تظهر إيرادات التموي الجزء الخاص ب
  .الدخل على مدى فترة العقود قائمةعقود في تلك العن 

  
  النقد وما في حكمه 

الغ         ى مب ة للتسييل إل تثمارات القابل وك واالس دى البن ة     يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ول محددة وباستحقاقات ال تتجاوز الثالث
  أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 

  
  الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 

ل الشرآة    ة)  يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قب ل        (الجامع ا من قب ة به سواء تمت المطالب
  م تتم.المورد أو ل

  
  التقاص

ي ال غ الصافي ف ار المبل ة وإظه ات المالي ة والمطلوب ين الموجودات المالي تم إجراء تقاص ب وائمي ة  ق وق القانوني وفر الحق دما تت ة عن المالي
  الملزمة لذلك وآذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

  
  المخصصات

ة)  المخصصات عندما يترتب على الشرآة إثباتيتم  الغ             (الجامع دفع مب ام الشرآة ب ه من المحتمل قي ابقة  وأن التزامات نتيجة ألحداث س
  المالية وتعديل قيمتها بناًء على آخر معلومات متوفرة لدى الشرآة.   قوائميتم مراجعة المخصصات بتاريخ ال نقدية لتسديد هذه االلتزامات.

  
  اداتاإلير
اإلعتراف بإاليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة الى المشتري، في حين يتم اإلعتراف بإاليرادات المتأتية من تقديم يتم 

  الخدمات مع مرور الوقت وحسب نسبة اإلنجاز. وفي جميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية آافية.
  

  جار على أساس القسط الثابت وعلى مدى مدة عقد اإليجار. إيراد اإلي تحققيتم 
  

  يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.
  

  

  يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.
  

  العمالت األجنبية
ن    ة خالل الس ل أرصدة            يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبي تم تحوي ات. ي ك العملي اريخ إجراء تل ائدة في ت ة بأسعار الصرف الس

اريخ ال   ي ت ائدة ف عار الصرف الس تخدام أس ة بإس ة األجنبي ة بالعمل ات المالي ة والمطلوب ودات المالي وائمالموج ك  ق ن البن ة م ة والمعلن المالي
  الدخل. قائمةاألرصدة بالعمالت األجنبية في المرآزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن  تحويل 

  
  

 ضريبة الدخل 
ة          اح المعلن اح الخاضعة للضريبة عن األرب تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرب

ر قا       قوائمفي ال ر خاضعة للضريبة أو مصاريف غي رادات غي ا في        المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إي ة وإنم ل في السنة المالي ة للتنزي بل
  سنوات الحقة أو الخسائر المتراآمة المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
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  الممتلكات والمعدات   .  ٣
  

  

  
  

  اراضـي
المباني والبنية 

  التحتية 
معدات وأجهزة 

  وأثاث

  
  نظام الطاقة 
  نقل وسائط   الشمسية

أجهزة 
وبرامج 

  أخرى   الحاسب األلي 
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 ٣٦,٦٨٩,٤٣٩  ٢,٤١٧,٣٧٥  ٢,٣٦٣,٧٠٩  ٢٧٢,٤٢١  ٩٧٢,٢٨٨  ٥,٤٨٠,٨٥٩  ٢٠,٢٣٠,٩٩٥  ٤,٩٥١,٧٩٢   ١/١/٢٠١٨في  آما الرصيد

 ٤٣٠,١٢٠   ٩٧,٤١٥  ١٨,٢٨٤  ١,٧٦٧  - ٢٩١,٠٧٥  ٢١,٥٧٩  -  اضافات

  ٧٢٢,٦٥٥   -  -  -  ٦٠٠,٣١٢  -  ١٢٢,٣٤٣   -  تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ 

 ٣٧,٨٤٢,٢١٤  ٢,٥١٤,٧٩٠  ٢,٣٨١,٩٩٣  ٢٧٤,١٨٨  ١,٥٧٢,٦٠٠  ٥,٧٧١,٩٣٤  ٢٠,٣٧٤,٩١٧  ٤,٩٥١,٧٩٢   ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد آما في 

           االستهالك المتراآم:

 ١١,٣٥٧,٩٨٩  ١,٤٤٤,٧٦٠  ٢,٢٢٧,١٣١  ١٦٦,٠٩٠  ١٩,٦٠٦  ٣,٦١٧,٤٩٣  ٣,٨٨٢,٩٠٩  ـ  ١/١/٢٠١٨الرصيد آما في 

 ٧٣٢,٧٣٢  ١١٣,٥٧١  ٩٨,٣٥٤  ١٢,٤٨١  ٤٣,٨٠٦  ٢٦١,٥٦٣  ٢٠٢,٩٥٧  -  استهالك السنة

 ١٢,٠٩٠,٧٢١  ١,٥٥٨,٣٣١  ٢,٣٢٥,٤٨٥  ١٧٨,٥٧١  ٦٣,٤١٢  ٣,٨٧٩,٠٥٦  ٤,٠٨٥,٨٦٦  -  ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد آما في 

 ٢٥,٧٥١,٤٩٣  ٩٥٦,٤٥٩  ٥٦,٥٠٨  ٩٥,٦١٧  ١,٥٠٩,١٨٨  ١,٨٩٢,٨٧٨  ١٦,٢٨٩,٠٥١  ٤,٩٥١,٧٩٢   ٣١/١٢/٢٠١٨صافي القيمة الدفترية آما في 
                  

  
  
 

   الدخل الشامل قائمةودات مالية بالقيمة العادلة من خالل موج   .  ٤
  

  القيمة السوقية  الكلفة  الملكية نسبة  بلد التأسيس  اسم الشرآة
          

  غير مدرجة  ٩٩,٦٦١   %٣  األردن  م.خ.م لمضادات األجساماألردنية 
  

تثمار  ر اإلس ييظه اله ف ذآورة أع رآة الم ا الش ث أنه ة حي اس قيمت  بالكلف ذر قي ة ويتع واق المالي ي األس ة ف ر مدرج ة  اهغي العادل
  .بموثوقية آافية

  
  

  

  أرصدة مدينة أخرى   .  ٥
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٢٠,٣١٦   ٢٠,٣٩٦   تأمينات مستردة
  ٢٩٠,١٤٤   ٢٨٠,٣٨٩   مصاريف مدفوعة مقدمًا

  ١٣٢,١٦١   ١٢٣,٩٠٦   مخزون 
  ٩١,١٥٧   ٥٩,٢٥٠   اخرى

   ٥٣٣,٧٧٨   ٤٨٣,٩٤١  
  
  
  
  



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٢ - 
 

  ذمم مدينة   . ٦
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

      

  ١,٦٨٤,٢٨٥   ١,٥٩٥,٢٩٣   ذمم طلبة
  ٢٦٤,٦٩٩   ٣٧٢,٣٤٣   ذمم عامة

  ١٩٠,٧٦٢   ١٨٦,٣٩٢   وظفين ومساهمينذمم م
   ٢,١٣٩,٧٤٦   ٢,١٥٤,٠٢٨  

  )٥٢٠,٠٠٠(  )٥٢٠,٠٠٠(  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص 
   ١,٦١٩,٧٤٦   ١,٦٣٤,٠٢٨  

  

  : الخسائر اإلئتمانية المتوقعةعلى مخصص  التي تمت وفيما يلي الحرآة    
  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٣٥٠,٠٠٠   ٥٢٠,٠٠٠   السنةبداية الرصيد آما في 
  ١٧٠,٠٠٠   -      اضافات

   ٥٢٠,٠٠٠   ٥٢٠,٠٠٠  
      

                وفي رأي إدارة الشرآة إن جميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها قابلة للتحصيل بشكل آامل. 
  تأجير تمويلي ذمم   . ٧

  
  

            االتفاقية على أن يتم السداد  ص، تناتبتوقيع عقد تأجير تمويلي لبيع مجموعة من الباص ٢٠١٨خالل عام شرآة ال قامت
، ٣٠/٩/٢٠٣٣، وتستحق الدفعة األخيرة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨، تم تسديد الدفعة األولى منها بتاريخ دفعة شهرية )١٨٠( على

 )%٨,٥(التأجير بنسبة يتم احتساب الفائدة على عقد  دينار، )٢,٩٢٩,٨٠٥( عقدالوبلغت القيمة الحالية لهذه الدفعات بتاريخ توقيع 
  . الباصات بإنتهاء فترة العقد ملكية سنويًا، وسيتم نقل

 
  التي يستحق قبضها خالل األعوام القادمة هي آما يلي: لباصاتار تأجي ن القيمة الحالية ألقساطإ  

  

  إجمالي  
  اإلستثمار أقساط

  إيرادات 
  مؤجلة

  القيمة 
  الحالية لألقساط

        

  ١١٢,٣٤٠   ٢٣٣,٨٧١   ٣٤٦,٢١١   أقل من سنة
  ٧٢٩,٤١٢   ١,٠٠١,٦٤٥   ١,٧٣١,٠٥٧   سنوات ٥من سنة إلى 

  ١,٩٦٠,١٦٥   ٧٢٢,٧٧١   ٢,٦٨٢,٩٣٦   سنوات ٥أآثر من 
   ٢,٨٠١,٩١٧   ١,٩٥٨,٢٨٧   ٤,٧٦٠,٢٠٤  

 



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٣ - 
 

  
  النقد وما في حكمه  .  ٨

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٩٤,٨٩٤   ٧١,٢٦٣   حسابات جارية لدى البنوك
  
  
  
  ية حقوق الملك  .  ٩

  

  رأس المال 
  

  

) مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم  ١٥) مليون دينارأردني مقسم إلى (١٥بلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (
  .٢٠١٨و  ٢٠١٩آانون األول  ٣١آما في 

  
  

  إحتياطي إجباري
اح السنوية ق     ه من االرب ل الضريبة بنسبة    تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويل ابقة وهو     % خالل  ١٠ب السنوات الس

  .المدفوع % من رأسمال الشرآة٢٥ بلغما عندالتوقف عن اقتطاعه  وتمغير قابل للتوزيع على المساهمين 
    

  أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
أرباح نقدية على بتوزيع  ٢٠٢٠عام سيتقدم مجلس اإلدارة بتوصية للهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها الذي سيعقد خالل   

  ) مليون دينار.١٥من رأس المال البالغ ( %١٢ المساهمين بنسبة
  

 من رأس %١٨على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  ٢٠١٩وافقت الهيئة العامة للشرآة في اجتماعها المنعقد خالل عام   
  مليون دينار.  )١٥البالغ ( لماال

  
  

  

  تمانية تسهيالت إئ  .١٠
  

  

  العملة  نوع التسهيالت
  سعر 
 الفائدة

  تاريخ 
  اإلستحقاق

  سقف 
  التسهيالت

  الرصيد
  القائم  

            

  ٢,٢٤٩,٩٩٧   ٣,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٢١ - ٢٠٢٠  %٨    ردني أدينار   قرض متناقص
  ٨٠٨,٠٩٤   ٨,٥٠٠,٠٠٠   ٢٠٢٠  %٩,٥  دينار أردني   جاري مدين
  ١,٩٨٥,٥٢٢   ٢,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٢٠  %٨      دينار أردني  جاري مدين

           ٥,٠٤٣,٦١٣  

  

  
  
  

  ذمم دائنة    .١١
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٤٦٠,٥٣٩   ٤٢٥,٨٧٦   ذمم طلبة
  ٥٣٩,٠١٩   ٥٨٤,٦٦٨   ذمم عامة

  ٥٨,٣١٠   ٦١,٦٢٩   ذمم موظفين
   ١,٠٥٧,٨٦٨   ١,٠٧٢,١٧٣  

  

  



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٤ - 
 

  
  أرصدة دائنة أخرى   . ١٢

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٧٦٦,٨٢٣   ٦٥٦,٠٧٣   أمانات طلبة
  ٥٥٦,٣٣٧   ٤٩٢,٤٣٧   مصاريف مستحقة

  ٧٦٧,١٢٠   ٣١٠,٤٦٠   )١٨(إيضاح  مخصص ضريبة الدخل
  ٦٤٨,٠٠٠   ٥٦٨,٠٠٠   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ٣٣,٩٨٣   ٣٢,٨١٤   أمانات عامة
  -  ٧,٥٧٠   أمانات صندوق اإلدخار

  ٢٥,٠٠٠   ٢٥,٠٠٠   مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  ١٥٠,٣٥٣   ٢٢٨,٠٠٦   أمانات مختلفة

   ٢,٩٤٧,٦١٦   ٢,٣٢٠,٣٦٠  
  

  
  وفيما يلي الحرآة التي تمت على مخصص مكافأة نهاية الخدمة:       

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٦٨٤,٠٩٩   ٦٤٨,٠٠٠   الرصيد آما في بداية السنة
  )١٢٦,٠٩٩(  )١٧٤,٢٤٨(  المدفوع خالل السنة 

  ٩٠,٠٠٠   ٩٤,٢٤٨   إضافات 
   ٦٤٨,٠٠٠   ٥٦٨,٠٠٠  

  
  
   يرادات مقبوضة مقدمًاإ   . ١٣

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٢,٠٢٢,٨٦٨   ١,٣٦٢,٩٥٩   رسوم دراسية مقبوضة مقدمًا
  ١٤٧,٧٤٨   ٧٥,٢٦٨   إيرادات عامة مقبوضة مقدمًا

   ٢,١٧٠,٦١٦   ١,٤٣٨,٢٢٧  
  

  
  
  إيرادات أخرى   .١٤ 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ١٤٤,٣٠٠   ١٢٣,١٥٠   إيرادات إيجار المحالت 
  ٩٥,٧٤٠   ٦٧,١٦٠   ىإيرادات امتحان مستو
  ٦٨,٢٦٠   ٤٤,٧٢١   إيرادات إيجار الكفتيريا

  ٨٦,٩٨٤   ٩٠,٩٠١   وثائق وشهادات
  ٨٠,٧٧٨   ٧٥,٨٣٠   صافي إيراد ومصاريف التخرج السنوي

  ٦١,٠١٠   ٦٥,٩٥٣   إيرادات غرامة تسجيل متأخر
  ٤٠,٣٠٠   ٣٥,٦٠٠   الكتب بيعإيرادات إيجار مرآز 

  ٦٤,٩٦٣   ٨٢,٢٤٢   متنوعة
   ٦٤٢,٣٣٥   ٥٨٥,٥٥٧  

  
  
  



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٥ - 
 

  
  إدارية تشغيلية و مصاريف   . ١٥

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٧,٩٦٢,٢٢٥   ٧,٣٩٩,٦٦١   رواتب وأجور وملحقاتها
  ٨٥٨,٠٠٢   ٨١٥,٢١٤  ضمان اجتماعي

  ١,٥٧٢,٨٤٧   ١,٤٧٩,٥٠٦   مصاريف تشغيل باصات
  ٦١٤,٤٤٨   ٦١٦,٦٣٩   دعم البحث العلمي

  ٤٨٠,١٥٠   ٢٩٤,٣٩٩   إيفاد طلبة
  ١٨٤,٤٥٢   ٥٠,٥٠٢   رباء ومياهآه

  ٣٩٦,٣١٢   ٤١٥,٤٥١   وعالجات تأمين صحي وحياة
  ٢١٦,٠٩٩   ٩٤,٢٤٨   مكافأة نهاية خدمة

  ٢٥٨,٩٦٢   ٢٥٢,٧٠٦   نظافة
  ٦٩,٩٣٤   ١٣٢,١٥٠   محروقات

  ١٣٢,٣٠١   ١٤٢,٢٨٤   رسوم اعتماد خاص وعام
  ٦٠,٦٥٦   ٧٠,٩٩٥   دورات ومؤتمرات

  ٢٧,٦٧٥   ٢٧,٩٨٣   دعاية وإعالن
  ١١٩,٢٦٦   ١٢١,٤٣٩   خدمات أمن وحماية 
  ٤٩,٥٢٧   ٣٣,٢٤٨   قرطاسية ومطبوعات

  ٩١,٨٠٠   ٧٩,٢١٩   بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس األمناء
  ٢٠,٧٢٦   ١٥,٦٥٦   بريد وبرق وهاتف

  ٨٦,٤٠٠   ٦١,٧١٩   أتعاب مهنية
  ١٠٠,٦٤١   ١٠٠,٧٣٧   حكومية رسوم واشتراآات
  ٥١,١٦٧   ٥٦,٠١٦   صيانة وإصالح

  ٥٩,٠١٠   ٧٤,٦٥٣   مصاريف مختبرات
  ١٢,٥٢٠   ١٨,٠٩١   نشاط طالبي

  ١٤١,٧٣٥   ١٤٣,٥٢٥   صندوق اإلدخار
  ٩,٥٥٨   ١١,٦٠٩   عموالت مراآز استقطاب

  ٣٥,٧١٧   ٣٢,٦٣٣   مصاريف سيارات
  ٧,٠٠٠   ٥,٩٤٣   مصاريف زراعية

  ٩,٠٦٩   ١١,٣٢٠   قوائمقواعد ال
  ١٥,٨٩٧   ٣٠,٢٦٧   ةصندوق الكفالة التعليمي

  ٨٢,٣٧٠   ٩٦,٧٠٠   متنوعة
  ١٣,٧٢٦,٤٦٦ ١٢,٦٨٤,٥١٣ 

  

  
  
  

  
  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة   . ١٦

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
    

  ٢,٦٣٣,٠٢٧   ١,٧٤٤,٨٥٦    ربح السنة
  ١٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠,٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم

   ٠,١٨   ٠,١٢  
  



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٦ - 
 

  
  ات المحتملةااللتزام   . ١٧

  المالية اإللتزامات المحتملة التالية: قوائميوجد على الشرآة آما بتاريخ ال          
  

  ٢٠١٨ ٢٠١٩  
      

  ٢٠,٠٠٠   ٢٠,٠٠٠   آفاالت بنكية
  
  
  
  

  ضريبة الدخل   . ١٨
       إن تفاصيل الحرآة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل هي آما يلي:         

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
     

  ١,٠٢٩,١١٠   ٧٦٧,١٢٠   بداية السنةآما في د الرصي
  ٧٢٩,٥٠٦       ٣٥٣,١٢٧   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

  -       ١٧,٦٥٦   ضريبة المساهمة الوطنية 
  )٩٩١,٤٩٦(  )٤٧٧,٤٤٣(  ضريبة الدخل المدفوعة

  -       )٣٥٠,٠٠٠(  وفر ضريبة دخل سنوات سابقة 
  ٧٦٧,١٢٠   ٣١٠,٤٦٠   )١٢يضاح نهاية السنة (إ آما في الرصيد

  

  
  

  الدخل ما يلي: قائمةتمثل ضريبة الدخل الظاهرة في 
       
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
    

  ٧٢٩,٥٠٦   ٣٧٠,٧٨٣   المستحقة عن أرباح السنةالمساهمة الوطنية ضريبة وضريبة الدخل 
  -     )٣٥٠,٠٠٠(  عن سنوات سابقة وفر ضريبة دخل

   ٧٢٩,٥٠٦   ٢٠,٧٨٣  
  
  
  

      خص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:مل         

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
    

  ٣,٣٦٢,٥٣٣   ١,٧٦٥,٦٣٩   الربح المحاسبي
  ـ   )٣٥٠,٠٠٠(  ايرادات غير خاضعة للضريبة
  ٢٧٥,١١٢   ـ          مصاريف غير مقبولة ضريبيًا

  ٣,٦٣٧,٦٤٥   ١,٤١٥,٦٣٩   الربح الضريبي
  
  

  

  %٢٠  %٢٠  نسبة الضريبة القانونية
  %٢١,٧  %٢١  نسبة الضريبة الفعلية

      
  

  
  
  
  
  
  
  

 .٢٠١٨باإلضافة لعام  ٢٠١٦تم تسوية الوضع الضريبي للشرآة حتى نهاية عام  -
 

 لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشرآة حتى تاريخه.و ٢٠١٧للعام تم تقديم آشف التقدير الذاتي  -
   .وفقًا لقانون ضريبة الدخل ٢٠١٩لعام عن نتائج أعمال الشرآة لوطنية وضريبة المساهمة اتم احتساب مخصص ضريبة الدخل  -

  



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٧ - 
 

  
  التعامالت مع الجهات ذات العالقة     . ١٩

  

ب ومكاف ة العليآبلغت روات ي  ات اإلدارة التنفيذي ين ف نتين المنتهيت انون األول  ٣١للس ه ٢٠١٨و  ٢٠١٩آ ا قيمت  )٣١٤,٠٤٧( م
  لي.على التوا دينار )٢٨١,٧٤٧( ودينار 

  

  
  

  القضايا المقامة ضد الشرآة     . ٢٠
  

المالية المرفقة، وفي رأي مستشارالشرآة   قوائمتاريخ الفي آما  أخرى عماليةوحقوقية  قضاياعدة تظهرالشرآة آمدعي عليها في 
 للشرآة.  لن تؤثر بشكل جوهري على المرآز المالي والقانوني وإدارة الشرآة أن النتيجة المحتملة لتلك القضايا سوف 

  
  
  

  القطاع التشغيلي   . ٢١
  
  
  

داخل المملكة األردنية  خدماتها بتقديم، وتقوم الشرآة التعليميةيتمثل في تقديم الخدمة  أساسيتمارس الشرآة نشاط تشغيلي 
 الهاشمية فقط.

  
  
  
  

  

  
  التحليل القطاعي   . ٢٢

  

  حسب الكليات: ٢٠١٩لعام  الخدمات األخرىورسوم  الدراسية رسوم الساعاتفيما يلي توزيع إيراد           
           

 المجموع البرنامج المسائي البرنامج الصباحي الكلية
        

 ١,٥١٠,٩٢٧  ٧٤,٣٣١  ١,٤٣٦,٥٩٦  داباآلآلية 

 ٩٥٨,٤٧٤  -       ٩٥٨,٤٧٤  العلوم آلية 

  ٢,١٠٦,٥٧٧  ٤٠,٠٨٠  ٢,٠٦٦,٤٩٧  آلية العلوم اإلدارية 

 ٢٩٧,٠٤٩  -       ٢٩٧,٠٤٩  الحقوقآلية 

 ٤,٦٠٤,٤٣١  ٢٣,٣٨٥  ٤,٥٨١,٠٤٦  الهندسةآلية 

 ٣,٧٧٧,٨٨٠  -       ٣,٧٧٧,٨٨٠  الصيدلة آلية 

  ١,٠١١,٩٩٣  ٤٧,١٤٠ ٩٦٤,٨٥٣  تكنولوجيا المعلوماتآلية 

 ٣٤٣,١٨٨  -       ٣٤٣,١٨٨  التمريضآلية 

  ١٤,٦١٠,٥١٩  ١٨٤,٩٣٦  ١٤,٤٢٥,٥٨٣ 
  
  
  



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٨ - 
 

  

  
  
  
  

  ألدوات الماليةقيمة العادلة لال   . ٢٣
  

ه  تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية  والشيكات برسم    النقد وما في حكم
ة  التحصيل ات المالي ة. وتتضمن المطلوب ة واألوراق المالي ذمم المدين ة وال ذمم الدائن دمًا ال رادات المقبوضة مق هيالت  واإلي والتس
  .اإلئتمانية

  
  

ا قصيرة     ة إم إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات المالي
  األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

  
  ت المالية:تستخدم الشرآة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوا

  

  المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية.
  

ر مباشر في                 ا بشكل مباشر أو غي ة ويمكن مالحظته ة العادل ى القيم ؤثر عل ى مدخالت ت د عل يم تعتم المستوى الثاني: أساليب تقي
  السوق.

  

  ت تؤثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها  في السوق.المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخال
  

٢٠١٩ 
  المستوى 
 األول

  المستوى 
 الثاني

 المستوى 
 المجموع الثالث

    
 ٩٩,٦٦١  ٩٩,٦٦١  - - الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  

٢٠١٨ 
  المستوى 
 األول

  المستوى 
 الثاني

 المستوى 
 المجموع لثالثا

    
 ٩٩,٦٦١  ٩٩,٦٦١  ـ ـ الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  
  

  
ذا              ا، ه ة بسبب عدم وجود سوق نشط له ا العادل يس قيمته ذه الموجودات ول تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث آلفة شراء ه

  يقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.وترى إدارة الشرآة أن آلفة الشراء هي أنسب طر
  
  
  

  .   إدارة المخاطر المالية ٢٤
  

  تتعرض الشرآة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية: 
  

  مخاطر االئتمان
اه الشرآة     مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألدا ه تج اء بالتزامات ة المالية عن الوف

وك و    تتمثل مخاطر ائتمان الشرآة بشكل أساسي في   مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر.  دى البن ع ل ة  الودائ ذمم المدين حيث تعمل    ،ال
ا مع    وضع حدود ائتماالتعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة و الشرآة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق ة لعمالئه ني

  المالية. قوائميتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في ال .مراقبة الديون غير المسددة
  

  مخاطر أسعار الفائدة
ة.   أو القيمة العادلة ربح الشرآةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على  ألدوات المالي وحيث   ل

ر في              ة للتغي وق الملكي اح الشرآة وحق إن حساسية أرب أة، ف ة المطف أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلف
  أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.

  
  األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

امالت   تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالي ة بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية. حيث إن معظم تع
إن            دوالر األمريكي، ف وط بسعر ثابت مع ال دينار مرب الشرآة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر صرف ال

ر     األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح ة للتغي وق الملكي الشرآة وحق
  غير جوهري.في أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبر



   المحدودة المساهمة العامة (جامعة فيالدلفيا) يا الدولية لالستثمارات التعليميةفيالدلفشرآة  
  (تتمة) المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١٩آانون االول  ٣١

- ١٩ - 
 

  
  

  مخاطر السيولة
ذه      ب ه تحقاقها ولتجن واريخ اس ي ت ا ف ة التزاماته الزم لتأدي ل ال وفير التموي ى ت رآة عل درة الش دم ق ي ع يولة ف اطر الس ل مخ تتمث

اظ ب     المخاطر تقوم الشرآة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الم ا واالحتف ة آجاله ات وموائم د     وجودات والمطلوب رصيد آاف من النق
  . وما في حكمه

  

ر      ات (غي ع المطلوب اه توزي اريخ ال         الويلخص الجدول أدن ا بت دي آم ة لالستحقاق التعاق رة المتبقي ى أساس الفت وائم مخصومة) عل  ق
  المالية:

  
  

 المجموع أآثر من سنة أقل من سنة ٢٠١٩
      

       ٥,٠٤٣,٦١٣   ١,١٢٤,٩٩٧   ٣,٩١٨,٦١٦   نيةتسهيالت إئتما
  ١,٠٧٢,١٧٣  -  ١,٠٧٢,١٧٣   ذمم دائنة 

  ٢,٣٢٠,٣٦٠  -  ٢,٣٢٠,٣٦٠   أرصدة دائنة أخرى
   ١,٤٣٨,٢٢٧  -  ١,٤٣٨,٢٢٧   إيرادات مقبوضة مقدمًا

  ٩,٨٧٤,٣٧٣   ١,١٢٤,٩٩٧   ٨,٧٤٩,٣٧٦  
  

  

  

 المجموع أآثر من سنة أقل من سنة ٢٠١٨
      

  ٣,٣٦٥,٣٥٨   ٢,٢٥٠,٠٠٠   ١,١١٥,٣٥٨   ت إئتمانيةتسهيال
  ١,٠٥٧,٨٦٨  -  ١,٠٥٧,٨٦٨   ذمم دائنة 

  ٢,٩٤٧,٦١٦  -  ٢,٩٤٧,٦١٦   أرصدة دائنة أخرى
  ٢,١٧٠,٦١٦  -  ٢,١٧٠,٦١٦   إيرادات مقبوضة مقدمًا

  ٩,٥٤١,٤٥٨   ٢,٢٥٠,٠٠٠   ٧,٢٩١,٤٥٨  
  
  
  

  إدارة رأس المال    . ٢٥
  

اء    يقوم مجلس إدارة الشرآة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشرآة وضمان استمرارية الشرآة والوف
وازن     بالتزاماتها تجاه الغير من خالل استثمار موجودات الشرآة بشكل يوفرعائد مقبول لمساهمي الشرآة  ق الت ، ومن خالل تحقي

   سبة مجموع الديون الى حقوق الملكية:األمثل بين حقوق الملكية والديون. ويوضح الجدول التالي ن
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
      

  ٣,٣٦٥,٣٥٨   ٥,٠٤٣,٦١٣   مجموع الديون 
  ٢١,٥٣٥,٩٠٠   ٢٠,٥٨٠,٧٥٦   حقوق الملكية  مجموع

  %١٦  %٢٤   نسبة الديون إلى حقوق الملكية 
 


