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التقرير السنوي للعام 42021

حول بريكو
تعتــر رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري )بريكــو( املســاهمة 

ــر  ــاع التطوي ــدة يف قط ــركات الرائ ــن ال ــدودة م ــة املح العام

ــن  ــه م ــا تمتلك ــن مل ــتوى الوط ــى مس ــاري ع ــتثمار العق واالس

ــا  ــذ انطالقته ــة يف هــذا املجــال، ومن ــة وبري ــة وفني قــدرات مالي

عــام 1994، نمــت بريكــو وتوّســعت بشــكل يواكــب نمــو 

احتياجــات الســوق العقــاري الفلســطيني، فبــدأت كركــة 

عقاريــة بــرأس مــال مــرح بــه قــدره 15 مليــون دينــار أردنــي 

تــم رفعــه خــالل الســنوات الالحقــة ليصــل حاليــاً إىل 63 مليــون 

دينــار أردنــي، وهــي تمتلــك خــرات اســتثنائية يف مجــال التطويــر 

ــق  ــري األني ــم الع ــني التصمي ــا ب ــالل دمجه ــن خ ــاري م العق

ــر  ــى تطوي ــو ع ــز بريك ــاريع، وترك ــوع املش ــاء وتن ــودة البن وج

ــطني  ــارات يف فلس ــدة للعق ــح جدي ــم مالم ــي ترس ــاريع الت املش

وتعزيــز مفهــوم الراكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص لخلــق 

ــل.  ــرص العم ــن ف ــن م ــدر ممك ــر ق أك

ــث  ــن حي ــية م ــا تنافس ــن مزاي ــو م ــه بريك ــع ب ــا تتمت إًن م

ــدة  ــون رائ ــدرة لتك ــا الق ــا منحه ــا وخراته ــمالها وكوادره رأس

ــوم  ــس نج ــة خم ــادق فئ ــملت فن ــرة ش ــاريع كب ــر مش يف تطوي

ومــدن صناعيــة، عــالوة عــى إقامــة العديــد مــن املبانــي التجاريــة 

ــكنية. ــاريع الس ــرى واملش ــة الك والحكومي

أعــادت بريكــو صياغــة خطــة عملهــا للســنوات القادمــة بمــا يتــالءم 

مــع املتغــرات يف الســوق املحــي والوضــع الفلســطيني إجمــاالً بشــكل 

ــي  ــتثمار، والت ــى االس ــتجدة ع ــر املس ــة املخاط ــن معالج ــا م يمكنه

ــة  ــات املالي ــوق والصعوب ــة يف الس ــيولة النقدي ــف الس ــت بضع تمثل

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبالتــايل القــدرة عــى ســداد التزاماتهــا 

وطــرح مشــاريع جديــدة، ومــن أهــم مالمــح خطــة عمــل بريكــو:

عوائد . 1 يحقق  بما  وتطويرها،  القائمة  االستثمارات  عى  الرتكيز 

ومداخيل أعى مع املحافظة عى املصاريف التشغيلية.

التوجه نحو املشاريع التشغيلية واالستثمارات طويلة األمد.. 2

ــى رأس . 3 ــر ع ــد أك ــق عائ ــي تحق ــات الت ــى القطاع ــز ع الرتكي

ــة. ــرتة القادم ــالل الف ــال خ امل

ــة . 4 ــاالت الطاق ــة ومج ــة التحتي ــاريع البني ــو مش ــه نح التوج

املتجــددة، بحســب الفــرص االســتثمارية املتاحــة. 

الخطة االستراتيجية

انطالقتها
بدأت برأس 

مال مصرح به

تم رفعه خالل 
السنوات 

خبرات استثنائية الالحقة إلى
فـي مجـال

التطوير العقاري 19941563  مليون
دينار أردني

 مليون
دينار أردني
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املســاهمة الفعالــة يف النهضــة العمرانيــة وتقديــم الحلــول 

ــاري  ــاري والتج ــر العق ــكان والتطوي ــال اإلس ــرة يف مج املبتك

والســياحي وتشــغيل وإدارة وصيانــة املوجــودات العقاريــة 

ــة  ــاريع والبني ــاءات ومش ــاوالت واإلنش ــاريع املق ــذ مش وتنفي

التحتيــة بمــا يضمــن تحقيــق عائــد مناســب ومســتمر ملســاهمي 

ــة. ــوق امللكي ــة حق ــادة يف قيم ــة وزي الرك

رسالتنا



التقرير السنوي للعام 62021

التحديات والصعوبات التي تواجهها بريكو في 
ظل الظروف االقتصادية والسياسية الراهنة

التحديات االقتصادية

حجم السوق الفلسطيني

تذبذب العمالت

الوضع السياسي

تواجــه رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري )بريكــو( تحديــات اقتصاديــة 

ــاع  ــث أن القط ــم، حي ــة دول العال ــركات يف كاف ــن ال ــا م ــدة كغره عدي

العقــاري مــن أحــد أهــم قطاعــات التنميــة التــي تؤثــر وتتأثــر باقتصــادات 

الــدول، ويواجــه االقتصــاد الفلســطيني تحديــداً والعمالة يف فلســطني تحديات 

أكــر نتيجــة للظــروف السياســة التــي تنعكــس عــى عمــل كافــة املســتثمرين 

ــا  ــرة أهمه ــل كث ــدات وعراقي ــام تعقي ــم أم ــاري وتضعه ــاع العق يف القط

التعقيــدات الناتجــة عــن االحتــالل، وتحكمــه يف مصــادر االســتثمار، إضافــة 

ــي  ــات األرايض الت ــيما أن تصنيف ــطني، ال س ــة األرايض يف فلس ــع ملكي إىل وض

حيــث نجــد العديــد مــن املنافســني ذوي الرؤيــة املحــدودة يف بنــاء الوطــن كمقاولــني وغرهــم، يعملــون يف مجــال العقــار ممــا يضــع بريكــو أمــام تحــٍد دائــم 

للخــروج بأفضــل املشــاريع التنمويــة والتــي تــرتك أثــراً فعــاالً يف اقتصــاد الوطــن والخدمــة املقدمــة للمجتمــع.

إضافــة لذلــك تذبــذب عملــة الشــيكل مقابــل الــدوالر وغرهــا مــن العمــالت حيــث إننــا نتعامــل مــع عمــالت مختلفــة مــن شــيكل ودينــار ودوالر ويــورو، ممــا 

يخلــق مشــاكل وتحديــات عــى الصعيــد املــايل لالســتثمار.

ومــن التحديــات األخــرى التــي تواجههــا بريكــو كجــزء ال يتجــزأ مــن املجتمــع الفلســطيني الوضــع الســيايس الراهــن والــذي يحــد مــن التوســع يف قطاعــات 

االســتثمار نظــرا ملضايقــات االحتــالل والقوانــني املفروضــة عــى االســتثمار يف فلســطني مــن حيــث املــواد واســترادها وغرهــا مــن املضايقــات، إضافــة لتعرض 

املشــاريع للقصــف والدمــار كمــا حصــل ملــروع الطاقــة الشمســية واملدينــة الصناعيــة بغــزة، الــذي دمــره االحتــالل خــالل عدوانــه الغاشــم عــى القطــاع.

وضعهــا االحتــالل للضفــة الغربيــة والتــي تــم تصنيــف األرايض مــن خاللهــا 

إىل مناطــق )أ، ب، ج( حــدت مــن املصــادر التــي يمكــن االســتثمار بهــا، حيــث 

أن مــا نســبته 61% مــن األرايض الفلســطينية تقــع تحــت تصنيــف )ج( أي 

أنهــا تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة التامــة أمنيــاً وإداريــاً، وبالتــايل اســتحالة 

ــاء أو التوســع ممــا جعــل مصــادر  االنتفــاع بهــا مــن كافــة النواحــي كالبن

ــن %39  ــبتها ع ــد نس ــة ال تزي ــق معين ــورة يف مناط ــة ومحص األرايض قليل

ضمــن قوانــني متفرقــة مــا بــني قوانــني فلســطينية وإرسائيليــة.
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التقرير السنوي للعام 82021

الهيكلية التنظيمية

شركات بريكو والشركات التابعة لها

تعــد بريكــو أحــد الــركات التابعــة لركــة فلســطني للتنميــة واالســتثمار املحــدودة )باديكــو القابضــة( حيــث ال تــزال هيكليــة بريكــو التنظيميــة مســتندة إىل 

واقــع عملهــا مــن حيــث وجــود دوائــر متخصصــة يف القطاعــات املختلفــة ملجــال االســتثمار العقــاري مــا بــني تطويــر ومقــاوالت وتشــغيل وصيانــة وبنيــة 

تحتيــة، إضافــة إىل مجــال املــدن الصناعيــة، حيــث تعتمــد بريكــو عــى هيكليــة إداريــة مرنــة تجمــع مــا بــني الدوائــر املركزيــة والــركات املتخصصــة وإدارات 

املناطــق الجغرافيــة املختلفــة، وبمــا يتناســب مــع الواقــع الســيايس والجغــرايف يف فلســطني.

شركة بريكو 
للمقاوالت شركة بريكو 

للتشغيل 
والصيانة

شركة المرافق 
االستثمارية 

لإلنشاء 
والتشغيل

شركة مباني 
لإلنشاء 

والتطوير

شركة 
المشرق 
العقارية

شركة 
فلسطين 

إلنشاء وإدارة 
المناطق 
الصناعية

شركة 
فلسطين 

لتطوير المناطق 
الصناعية 

القابضة )بيدكو(

مدينة أريحا 
الزراعية 

الصناعية 
)JAIP(

شركة الوثير 
للتجارة العامة

بريكو القدس

بريكو األردن
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الوضع التنافسي

سياسة البحث والتطوير

تعتــر رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري )بريكــو( مــن كــرى الــركات الرائــدة يف مجــال االســتثمار العقــاري عــى مســتوى الوطــن، وترتكــز أنشــطتها 

ــكنية  ــاريع الس ــة املش ــذ مجموع ــر وتنفي ــباقة يف تطوي ــت س ــث كان ــاوالت، حي ــود املق ــذ عق ــارات وتنفي ــغيل العق ــاري وإدارة وتش ــر العق ــاالت التطوي يف مج

والتجاريــة والســياحية واملبانــي العامــة، وتمتــد عــى مســتوى الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة لتصــل إىل أســواق إقليميــة كاألردن وهــو األمــر 

الــذي ســاهم يف تعزيــز املكانــة التنافســية للركــة. 

تســعى الركــة مــن خــالل دوائرهــا املختصــة يف البحــث عــن الفــرص االســتثمارية املناســبة بمــا ينســجم مــع خطتهــا االســرتاتيجية، حيــث يتــم دراســة هــذه 

الفــرص وتحليلهــا وعرضهــا عــى اإلدارة التنفيذيــة التــي تقــوم بدورهــا برفــع التوصيــات ملجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات املناســبة بشــأنها، كمــا تعمــل عــى 

تطويــر وســائل البحــث عــن األنظمــة والتقنيــات الفنيــة الحديثــة يف مجــال اإلنشــاءات والبنيــة التحتيــة التــي توفــر الحلــول املبتكــرة ذات الكلفــة املناســبة 

والجــودة العاليــة ملشــاريعها.

5.7933.33

أهم مؤشرات العام 2021

مليون دينار

مجموع األصولحقوق المساهميناإليرادات التشغيلية

مليون دينار74.65مليون دينار



التقرير السنوي للعام 102021

رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة 





رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

التقرير السنوي للعام 122020

نمر عبد الواحد   
رئيس مجلس اإلدارة 

يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وباســم اإلخــوة أعضــاء مجلــس إدارة 
شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري “بريكــو” أن أضــع بيــن أيديكــم تقريرنا 
الســنوي، ولنســتعرض وإياكــم أبــرز المحطــات والتحديــات واإلنجــازات التــي 

مــرت بهــا بريكــو خــالل هــذا العــام.
كان الســتمرار جائحــة كورونــا تداعيــات كبــرة عــى مجمــل االقتصــاد العاملــي، أبرزهــا أزمــة سالســل 
االمــداد والتوريــد العامليــة وارتفــاع أســعار الشــحن ألعــى مســتوياتها يف العــام 2021، حيــث تعانــي 
ــاء  ــة، بــدءاً مــن املــواد الخــام مــروراً بالبن سالســل التوريــد العامليــة مــن مســتويات نقــص تاريخي

واإلنشــاء والســلع الغذائيــة. 

عــى صعيــد االقتصــاد الفلســطيني، شــهدت عمليــات اإلنتــاج والتشــغيل عــودة تدريجيــة يف معظــم 
ــام 2021  ــهد الع ــث ش ــة، حي ــة، والخدماتي ــة، والعقاري ــة، والصناعي ــة، واملالي ــات االقتصادي القطاع
ارتفاعــاً يف الناتــج املحــي اإلجمــايل الفلســطيني بنســبة 6.7% مقارنــة مــع عــام 2020، كمــا شــهدت 
معظــم األنشــطة االقتصاديــة ارتفاعــاً يف قيمتهــا املضافــة خــالل العــام 2021، حيــث ســجل نشــاط 
اإلنشــاءات بشــكل عــام أعــى قيمــة نمــو بنســبة 8%، كمــا نمــا نشــاط الصناعــة بنســبة 7%، وكلنــا 

أمــل أن يعــود النشــاط االقتصــادي بكافــة قطاعاتــه إىل ســابق عهــده قبــل بــدء الجائحــة.
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7.3
 ميغا واط

إنتاج الطاقة 
الكهربائية من الطاقة 

الشمسية في غزة
اتفاقية 
شراكة 

واستثمار 
مع جامعة 

بيرزيت

ويف ضــوء ذلــك، عملنــا يف بريكــو وتصدرنــا مجــال التطويــر العقــاري، بــل وعززنــاه عــى املســتوى املحــي 
بالرغــم مــن كل مــا يعــرتي هــذا الواقع مــن معيقــات وعقبــات، فضــالً عــن الظــروف االســتثنائية وضبابية 
الســوق، بفعــل الوقائــع التــي باتــت معروفــة لديكــم، إال أننــا نجحنــا يف تفــادي أي اهتــزازات وتحملنــا 
الخســائر الخارجــة عــن إرادتنــا، بــل عــى العكــس مــن ذلــك أثبتنــا جدارتنــا يف ترجمــة املشــاريع عــى 

أرض الواقــع، فأبــر العديــد منهــا النــور لتمثــل رافــداً مهمــاً للواقــع العقــاري.

ــزة  ــة غ ــية” يف مدين ــة الشمس ــروع الطاق ــالق “م ــة يف إط ــام متمثل ــذا الع ــاريعنا له ــت ذروة مش وكان
ــة تصــل إىل )7.3( ميغــاواط،  ــة إنتاجي ــي بالــرق األوســط، بطاق ــة، األضخــم بفلســطني والثان الصناعي
ــدة يف مجــال االســتثمار  ــن عــن بريكــو كرائ ــون دوالر، وهــذا أعل ــة بلغــت حــوايل 12 ملي وقيمــة إجمالي
ــة  ــن طاق ــره م ــا يوف ــاع، مل ــي بالقط ــاد املح ــة االقتص ــادة غل ــاهم يف زي ــددة، وس ــة املتج ــاع الطاق بقط
ــه تعــرض النتكاســة  ــة، إال أن ــة غــزة الصناعي ــة يف مدين ــة والتجاري ــة للمنشــآت الصناعي ــة دائم كهربائي
كبــرة ودمــار هائــل بفعــل العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى القطــاع، الــذي اســتهدفه بشــكل مبــارش، 
إضافــة إىل مدينــة غــزة الصناعيــة التــي ُدمــرت بشــكل مؤثــر، األمــر الــذي تســبب بخســائر ماليــة كبــرة 

بحكــم أن بريكــو أكــر املســاهمني فيهــا.

وكمــا تعلمــون جــاء مــروع املبنــى التجــاري يف مدينــة رام اللــه بالراكــة مــع مؤسســة مــن مؤسســات 
املجتمــع املدنــي ليكــون بمثابــة لبنــة تُضــاف إىل سلســلة مشــاريع واســتثمارات بريكــو الناجحــة، حيــث 
القــى املــروع إقبــاالً وطلبــاً متزايــداً مــن قبــل املهتمــني حتــى قبــل اكتمــال إنجــازه، كمــا أن العمــل بــه 

يســر بخطــوات متســارعة ومــن املتوقــع انتهــاء األعمــال يف العــام 2023 وفــق الجــدول الزمنــي.    

ــزة  ــاع غ ــة يف قط ــوزارة الصح ــش ل ــو بيت ــج البل ــو منت ــت بريك ــة، قدم ــاهماتها املجتمعي ــار مس ويف إط
ليكــون مركــز حجــر صحــي ملواجهــة تفــي فايــروس كورونــا، وحيــث أن الركــة ملتزمــة وتقــف جنبــاً 
ــع  ــن واق ــا وم ــا، فإنن ــة وآثاره ــى الجائح ــب ع ــل التغل ــن أج ــع م ــات يف املجتم ــع كل املكون ــب م إىل جن

ــك.  ــا يف ســبيل ذل ــات املتوفــرة لدين ــا أن نضــع كل اإلمكاني ــة ارتأين املســؤولية االجتماعي

ــة  ــة الصناعي ــق باملدين ــذي لح ــار ال ــاع والدم ــى القط ــي ع ــدوان اإلرسائي ــار الع ــو آث ــت بريك ــد تحمل لق
ــاع  ــى القط ــا ع ــا وتأثره ــة كورون ــة بجائح ــار املتعلق ــة إىل اآلث ــية، إضاف ــة الشمس ــروع الطاق وم
االقتصــادي بشــكل خــاص، ومــع ذلــك صمــدت ومضــت قدمــاً يف تثبيــت االســرتاتيجية التــي وضعتهــا 
بدعمكــم للنهــوض باالقتصــاد الفلســطيني ودفــع عجلتــه قدمــاً، بمــا يشــمل العمــل والراكــة مــع كل 

ــة. ــراف ذات العالق األط

ويف الختــام، اســمحوا يل أن أتوجــه إليكــم بالشــكر الجزيــل عــى دعمكــم املتواصــل، وأن أعــرب لكــم عــن 
تقديرنــا للثقــة العميقــة التــي منحتمونــا إياهــا، بمــا يزيدنــا إرصاراً وعزمــاً عــى مواصلــة املســرة والعمــل 

مــن أجــل مســتقبل اســتثماري مــرق.



التقرير السنوي للعام 142021

الحوكمة
ــة  ــو( الحوكم ــاري )بريك ــتثمار العق ــطني لالس ــة فلس ــر رشك تعت
ــة،  ــل الرك ــة لعم ــة الناظم ــا اإلداري ــن مبادئه ــالً م ــزءاً أصي ج
كونهــا رضورة اســرتاتيجية تضمــن ســر الركــة يف االتجــاه 
الصحيــح واســتراف اآلفــاق املســتقبلية، واالســتغالل األمثــل 
للمــوارد، وتوزيــع املهــام والصالحيــات بــني أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــب  ــن جان ــة م ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــني مجل ــب، وب ــن جان م
ــر  ــة باملعاي ــزام الرك ــن الت ــايس يضم ــدأ أس ــا مب ــا أنه ــر، كم آخ
العامليــة بمــا يف ذلــك: بيئــة عمــل ســليمة، ومدونــة ســلوك تضبــط 
بيئــة العمــل، وتنظــم عالقــة الركــة مــع محيطهــا الخارجــي الــذي 

ــا.  ــاً له ــداداً اجتماعي ــكل امت يش

ــة  ــزم الركــة بشــكل دوري ومســتمر بإصــدار تقاريرهــا املالي تلت
واإلفصاحــات الربعيــة والســنوية، وبيانــات صحفيــة توضــح آخــر 
فعالياتهــا. كمــا تلتــزم الركــة بإصــدار التقاريــر الســنوية وفقــاً 
ــة  ــطينية وبورص ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــات هيئ ــة متطلب لكاف

ــطني.  فلس
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التقرير السنوي للعام 162021

نمر عبد الواحد

هاشم الشوا

محمد نجار

رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عـضـو

أعضاء مجلس اإلدارة      

نهاد كمال
عضو

بدر العكليك 
عـضـو



دور مجلس االدارة

اجتماعات مجلس اإلدارة

ــروف  ــتراف الظ ــتقبلية واس ــا املس ــرتاتيجيتها وخططه ــة واس ــال الرك ــر أعم ــة س ــه يف متابع ــل مهام ــاء، تتمث ــة أعض ــن خمس ــس اإلدارة م ــف مجل يتأل

ــة القادمــة، إضافــة إىل إقــرار املوازنــات واألنظمــة والسياســات املاليــة واالســتثمارية واعتمــاد البيانــات  واملتغــرات السياســية واالقتصاديــة املؤثــرة يف املرحل

املاليــة، وتُنفــذ هــذه املهــام مــن خــالل لجــان املجلــس املختلفــة، وقــد عقــد املجلــس خــالل العــام 2021 مــا مجموعــه 6 جلســات رســمية، والعديــد مــن 

االجتماعــات وورش العمــل الخاصــة ملناقشــة أمــور الركــة.

ــة  ــة وإداري ــر مالي ــال وتقاري ــازات وأعم ــن إنج ــة م ــة بالرك ــتجدات املتعلق ــر املس ــة آخ ــدف ملناقش ــة ته ــات دوري ــد اجتماع ــس اإلدارة بعق ــوم مجل يق

واســرتاتيجيات مســتقبلية واألهــداف الواجــب تحقيقهــا وتقييــم الوضــع الراهــن واملســتقبي للركــة، حيــث عقــدت ســت جلســات الجتمــاع مجلــس اإلدارة 

ــام 2021. ــالل الع خ

وتقــوم الركــة باإلفصــاح وإبــالغ البورصــة وهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية عــن موعــد وجــدول أعمــال االجتمــاع خــالل فــرتة اإلفصــاح القانونيــة 

والحقــاً يتــم تزويــد الجهــات الرقابيــة ذاتهــا عــن قــرارات االجتمــاع.



التقرير السنوي للعام 182021

التدقيق الداخلي

المستشارون القانونيون

المدقق الخارجي

تتــوىل لجنــة التدقيــق املنبثقــة عــن الركــة األم )باديكــو القابضــة( مســؤولية اإلرشاف عــى أعمــال التدقيــق يف بريكــو ورشكاتهــا ومســاعدة مجلــس إدارة 

بريكــو يف هــذا اإلطــار مــن خــالل دائــرة التدقيــق الداخــي يف الركــة األم، كمــا تقــوم الركــة األم بمســاعدة مجلــس إدارة بريكــو فيمــا يتعلــق بــاإلرشاف عــى 

سياســات واســرتاتيجيات وخطــط عملهــا ورشكاتهــا التابعــة.

* تم انتهاء فرتة التقاعد، والتعاقد مع كمال ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون بتاريخ 2022/01/01 

*ثائر عمرو 

إرنست ويونغ

شرحبيل الزعيم
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التقرير السنوي للعام 202021

اإلدارة التنفيذية

آلية التواصل مع المساهمين

المساهمون

ــة  ــاريع الرك ــى مش ــة ع ــغيلية املوزع ــة والتش ــة والفني ــب املالي ــة يف الجوان ــام املتخصص ــر واألقس ــن الدوائ ــدد م ــن ع ــذي م ــو التنفي ــم بريك ــون طاق يتك

ورشكاتهــا يف فلســطني وخارجهــا، تعمــل هــذه الدوائــر واألقســام ضمــن هيكليــة شــبه مركزيــة مرنــة تســاعد عــى ســهولة ورسعــة اتخــاذ القــرارات وسالســة 

ســر العمليــات التشــغيلية يف كافــة املشــاريع بهــدف تحقيــق أقــى درجــات الكفــاءة والفعاليــة، ضمــن آليــات رقابيــة وسياســات وإجــراءات معتمــدة بمــا 

يضمــن الحــد مــن مخاطــر العمــل والتشــغيل.

تتبــع الركــة كافــة الوســائل إليصــال دعواتهــا وتقاريرهــا، ويتــم تحديــث املوقــع اإللكرتونــي للركــة بشــكل دائــم وذلــك لضمــان وجــود آخــر املســتجدات 

عليــه وكافــة املعلومــات التــي يحتاجهــا املســتثمر وأصحــاب العالقــة مــع املجموعــة ابتــداًء مــن البيانــات املاليــة وأداء ســعر الســهم والبيانــات التاريخيــة 

والتقاريــر الســنوية ومعلومــات عــن رشكاتهــا التابعــة والحليفــة

تضم قاعدة مساهمي بريكو 1,346 مساهماً كما يف نهاية العام 2021 تشمل رشكات وأفراد ومؤسسات من جنسيات مختلفة.

كبار المساهمين

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

RAWAN INTERNATIONAL INVESTMENT

ايناس عادل يوسف نصار

هشام أحمد عبد الوهاب سلمودي

ABDEL GHANI YOUSEF HAMMOURI

نسبة المساهمة

% 74.99

%1.54

%1.06

%0.08

%0.07
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اإلفصاحات

آداء السهم

تفصــح رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري- بريكــو عــن بياناتهــا املاليــة مــن خــالل تقاريــر املراجعــة الربعيــة، وتقريرهــا الســنوي خــالل اجتماعــات 

ــة إىل هيئــة ســوق رأس املــال وبورصــة فلســطني عمــالً باألنظمــة املعمــول بهــا يف فلســطني، ومــن ثــم نــر  هيئتهــا العامــة، ويتــم تقديــم البيانــات املالي

البيانــات والتقاريــر عــى املوقــع اإللكرتونــي للركــة.

البنـد

عدد األسهم المدرجة )مليون سهم(

القيمة الدفترية للسهم نهاية العام )دينار(

سعر إغالق السهم نهاية العام )دينار(

حجم التداول )مليون سهم(

قيمة التداول )مليون دينار(

معدل دوران السهم )%(

أعلى سعر تداول )دينار(

أدنى سعر تداول )دينار(

20212020

63.76

0.53

0.38

2.34

0.87

3.67

0.46

0.32

63.76

0.54

0.38

0.38

0.13

0.60

0.39

0.29



التقرير السنوي للعام 222021

استثمارات   
الشركة ومشاريعها





التقرير السنوي للعام 242021

مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية

1.  مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة )7.3 ميغا واط(    
      مدينة غزة الصناعية )بيدكو(

2.  مشروع الطاقة المتجددة في منتجع شاليهات بلو بيتش بقدرة )0.5 ميغا واط( 

4.  مشروع الطاقة الشمسية لمبنى بارك بالزا بقدرة )0.3 ميغا واط( -عمان، األردن

3.  إدارة وتشغيل وصيانة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة أريحا الزراعية  
      الصناعية بقدرة )2 ميغا واط(

عملــت بريكــو خــالل الســنوات املاضيــة عــى تنفيــذ وإقامــة أفضــل املشــاريع يف القطــاع العقــاري الفلســطيني مــن حيــث 

الجــودة والتصميــم، كمــا توجهــت نحــو االســتثمار يف قطــاع الطاقــة املتجــددة للحفــاظ عــى البيئــة، بتنفيــذ مشــاريع 

ضخمــة ونوعيــة مــن هــذا النــوع يف فلســطني، وفيمــا يــي نبــذة عــن أهــم مشــاريع بريكــو يف مختلــف القطاعــات:

نفــذت بريكــو يف مروعــاً إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الخاليــا الشمســية يف منتجــع شــاليهات “بلــو بيتــش”. حيــث تــزّود هــذه الخاليــا املنتجــع 

بالطاقــة الكهربائيــة الالزمــة لتشــغيله، ممــا يســهم يف توفــر املصاريــف التشــغيلية واحتياجــات الكهربــاء يف ظــل أزمــة الطاقــة املســتمرة التــي يعانــي 

منهــا القطــاع. وتــم الحصــول عــى املوافقــة األوىل مــن نوعهــا يف قطــاع غــزة العتمــاد نظــام العبــور )Wheeling( يف املحاســبة، وذلــك باقتطــاع انتــاج 

مــروع البلوبيتــش مــن قيــم فواتــر الكهربــاء يف فنــدق املشــتل.

لــم تقتــر بريكــو عــى تنفيــذ مشــاريع الطاقــة الشمســية يف فلســطني، بــل امتــدت مشــاريعها إىل األردن مــن خــالل تنفيــذ مــروع الطاقــة الشمســية 

عــام 2016 ملبنــى بــارك بــالزا يف منطقــة الصويفيــة بالعاصمــة األردنيــة عمــان بقــدرة تشــغيلية تقــّدر بـــ )0.3 ميغــا واط(.

يف واحــدة مــن أكثــر مــدن الضفــة الغربيــة امتيــازاً بموقــع اســرتاتيجي يتناســب مــع املشــاريع االســتثمارية التــي بمقدورهــا دفــع قطاعــي الصناعــة 

والزراعــة عــى مســتوى الوطــن، وتحديــداً يف مدينــة أريحــا الصناعيــة الزراعيــة )JAIP(، تــم توقيــع اتفاقيــة مــع هيئــة املــدن الصناعيــة وبموجبهــا تقــوم 

الركــة بتشــغيل وصيانــة مــروع الطاقــة الشمســية املمــول مــن قبــل الحكومــة اليابانيــة عــى أســطح الهناجــر ) 2 ميجــا( ممــا يســاهم يف تزويــد 

املســتثمرين بكهربــاء بأســعار مميــزة.

مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية

مشاريع التطوير العقاري

مشاريع تشغيل وإدارة العقارات

مشاريع المدن الصناعية

يعتــر مــروع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية بمدينــة غــزة الصناعيــة، ليــس فقــط أكــر مــروع للطاقــة املتجــددة يف قطــاع غــزة بل 

أيضــاً أكــر مــروع إنتــاج للطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية يُنفــذ عــى أســطح املنشــآت )Hangers’ Rooftop( يف فلســطني. حيــث تــم توريــد 

وتركيــب مــا يزيــد عــن 21 ألــف خليــة شمســية عــى مســاحة تقــارب 64 ألــف مــرت مربــع.

تــم إعــادة تأهيــل مــروع الطاقــة الشمســية يف مدينــة غــزة الصناعيــة بعــد الحــرب، وتــم اســتعادة القــدرة اإلنتاجيــة لتصــل إىل 6.4 ميجــاواط ) مــن 

أصــل 7.3 ميجــا(، وشــهدت نســبة اســتهالك الكهربــاء ارتفاعــاً حيــث تصــل حاليــا اىل 98% مــن الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة
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التقرير السنوي للعام 262021

مشاريع التطوير العقاري
تميــزت بريكــو بتشــييد وإنشــاء املبانــي التجاريــة العريــة بارتفاعــات عاليــة مقارنــة باملبانــي املحليــة ممــا ســاهم يف إدخــال مبــدأ املبانــي التجاريــة العاليــة 

عــى ســوق العقــار التجــاري الفلســطيني، كمــا تهتــم بريكــو بإبــراز مبانيهــا بأعــى املواصفــات الفنيــة والتقنيــة وبأجمــل التصاميــم املعماريــة العريــة، 

هــذا بــدوره جعــل مــن مبانيهــا مقــرات كــرى الــركات واملؤسســات، ومــن هــذه املشــاريع:

1.   مبنى بريكو هاوس

2.   مبنى باديكو هاوس

3.  ضاحية الغدير السكنية

4.   أدراج المصايف

مبنــى تجــاري عــري يقــع يف حــي املاســيون بمحافظــة رام اللــه والــذي يعــد مركــزاً هامــاً للنشــاط املــايل والتجــاري يف املحافظــة، وتبلــغ مســاحة البنــاء 

املشــيد مــا يزيــد عــن 10,000 مــرت مربــع، وقــد جــرى االنتهــاء مــن تنفيــذ املــروع عــام 2016. 

بلغت نسبة اإلشغال للمبنى 81% الذي يحتوي عى مكاتب تجارية وسفارات ومقرات ألهم الركات وعيادات طبية ومحال تجارية متنوعة.

مبنــى عــري متكامــل ومتطــور يقــع يف حــي املاســيون بمحافظــة رام اللــه، يعــد مركــزاً هامــاً للنشــاط املــايل والتجــاري يف املحافظــة، بمســاحة إجماليــة 

تقــارب 19 ألــف مــرت مربــع، يتكــون املبنــى مــن 18 طابقــاً جــرى توزيعهــا بشــكل منظــم، بتخصيــص 9 منهــا كمكاتــب للــركات واملؤسســات الكــرى 

املحليــة والدوليــة ضمــن تصاميــم ومســاحات متنوعــة.

ــاز بطبيعتهــا الخــراء وتاريخهــا العريــق. وبلغــت مســاحة  ــي تمت ــا والت ــة جفن ــر الســكنية عــى أرايض قري ــة الغدي أنشــأت بريكــو مــروع ضاحي

ــة الغديــر وحــدات ســكنية  ــة مــا يزيــد عــن 60 ألــف مــرت مربــع عــى أرض بلغــت مســاحتها 32 ألــف مــرت مربــع. وتضــم ضاحي املــروع اإلجمالي

ــطينية. ــالت الفلس ــاج العائ ــي احتي ــاحات تلب ــددة املس متع

مجمــع ســكني بمواصفــات هندســية حديثــة وتصاميــم عريــة مــع مناطــق خــراء داخليــة، نّفذتــه بريكــو عــى أرض مســاحتها حــوايل 13 ألــف مــرت 

مربــع يف منطقــة املصايــف التــي تعــد واحــدة مــن أكثــر املناطــق حيويــة يف محافظــة رام اللــه والبــرة،  حيــث تــم بنــاء 37 شــقة ســكنية موزعــة عــى 

ثالثــة مبــاٍن، تــرتاوح مســاحاتها بــني -140 180 مــرتاً مربعــاً.
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التقرير السنوي للعام 282021

مشاريع تشغيل وإدارة العقارات والشراكة مع القطاع 
العام ومؤسسات المجتمع المدني

لــم يقتــر دور بريكــو عــى بنــاء وتطويــر املنشــآت واملبانــي بــل امتــد ليشــمل قطــاع التشــغيل مــن خــالل الراكــة مــع القطــاع العــام، 

حيــث وقعــت بريكــو عقــوداً اســتثماريًة طويلــة األمــد مــع البلديــات والهيئــات املحليــة التــي تعنــى بتقديــم أفضــل الخدمــات العامــة للمجتمــع، 

داخــل فلســطني وخارجهــا وأهــم هــذه املشــاريع:

2.   مبنى األوقاف

3.   مبنى الكشافة

4.   منتجع شاليهات بلو بيتش-غزة

5.   مشروع Park Plaza – األردن 

عملــت بريكــو عــى توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة األوقــاف الفلســطينية لتطويــر وتشــغيل مبنــى األوقــاف وســط مدينــة رام اللــه ونقــل ملكيتــه 

إىل األوقــاف بعــد 9 ســنوات بمبــدأ )B.O.T(، وتبلــغ مســاحة املبنــى 4 آالف مــرت مربــع مقســمة عــى 7 طوابــق، ويحتــوي املبنــى عــى محــالت تجاريــة، 

ومكاتــب بمســاحات مختلفــة، حيــث تــم االنتهــاء مــن أعمــال البنــاء والتشــغيل للمبنــى عــام 2016.

يتميــز املبنــى بتصميمــه العــري األنيــق وموقعــه االســرتاتيجي بأحــد املناطــق الحيويــة يف مدينــة رام اللــه باإلضافــة إىل تنــوع املحــالت التجاريــة التــي 

يضمهــا. وتعمــل بريكــو حاليــاً عــى إدارة وتشــغيل وصيانــة مبنــى الكشــافة، ضمــن اتفاقيــة تعــاون ملــدة 9 ســنوات تنتهــي يف العــام 2024.

أحــد املشــاريع املميــزة واملطلــة عــى شــاطئ البحــر األبيــض املتوســط غربــاً، ُشــيد املنتجــع عــى مســاحة إجماليــة تبلــغ 22 ألــف مــرت مربــع، ويتكــون 

ــارشة عــى البحــر مــع ملســات  ــة مب ــا مــع تــرس وإطالل ــا مقســمة إىل حــوايل 152 شــاليه صممــت جميعه ــة، أربعــة منه ــاٍن متصل مــن خمســة مب

ــة تظهــر بشــكل الفــت يف تصاميمهــا. عريّ

كأحــد أوجــه الراكــة االســرتاتيجية مــع القطــاع العــام، نّفــذت رشكــة بريكــو مــروع بــارك بــالزا يف العاصمــة األردنيــة عّمــان، ضمــن اتفاقيــة تعــاون 

ــان الكــرى لتطويــر وتشــغيل املــروع ونقــل ملكيتــه إىل األمانــة  جمعــت رشكــة املرافــق لإلنشــاء والتشــغيل التابعــة لركــة بريكــو مــع أمانــة عّم

بعــد 30 عامــاً بمفهــوم )B.O.T(،. تبلــغ مســاحة املبنــى 12,000 مــرت مربــع مقســمة عــى 11 طابقــاً، ويحتــوي املبنــى عــى محــالت تجاريــة، مواقــف 

للســيارات ومكاتــب بمســاحات مختلفــة حيــث بلغــت نســبة اإلشــغال للمــروع %91.

1.    مبنى الجامعة
 يتــم بتطويــر مــروع “عمــارة الجامعــة الواقــع عــى شــارع االذاعــة بمدينــة رام اللــه وذلــك اســتنادا للعقــد املــرم بــني الركــة وبــني مجلــس أمنــاء 

جامعــة برزيــت، والــذي يتألــف مــن ثمانيــة طوابــق تضــم محــاالت تجاريــة ومكاتــب للجامعــة بمســاحة إجماليــة حــوايل 3,100 مــرت مربــع. ويتــم 

تنفيــذ االعمــال االنشــائية حاليــا.

بلغــت نســبة االنجــاز للمــروع مــع نهايــة العــام 24.5% والتــي تتوافــق مــع الخطــة الزمنيــة للمــروع. مــن املتوقــع االنتهــاء مــن تنفيــذ املــروع يف 

العــام 2023.
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6.   محطة البيرة المركزية
ــام  ــاس نظ ــى أس ــاري ع ــة التج ــز املحافظ ــرة يف مرك ــة الب ــة لبلدي ــى أرض مملوك ــة ع ــرة املركزي ــة الب ــروع محط ــو بتطويرم ــة بريك ــت رشك قام

)B.O.T(، اذ تــم االنتهــاء مــن تشــييد املبنــى املكــون مــن 8 طوابــق بمســاحة إجماليــة تصــل إىل 23 ألــف مــرت مربــع  بالعــام 2000، وتعمــل منــذ ذلــك 

الحــني عــى إدارة املبنــى والــذي مــن املتوقــع انتهــاء مــدة اتفاقيــة اإلدارة واالســتثمار مــع بلديــة البــرة يف نهايــة الربــع األول مــن العــام 2022 .



التقرير السنوي للعام 302021

مشاريع المدن الصناعية

حصلــت بريكــو عــى امتيــاز بنــاء املــدن الصناعيــة يف فلســطني، وكان هــذا اســتجابة ملتطلبــات املســتثمرين يف القطــاع الصناعــي الذيــن يعانــون مــن العراقيــل 

املفروضــة أمــام قطــاع الصناعــات الفلســطينية وعليــه، ارتــأت بريكــو رضورة إيجــاد حلــول جوهريــة للمســتثمرين يف هــذا القطــاع، حيــث قامــت مــن خــالل 

مشــاريع إدارة املــدن الصناعيــة بتوفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة، واســتطاعت أن تثبــت جدارتهــا يف إدارة املــدن الصناعيــة يف فلســطني إدراكاً منهــا لألهميــة 

املتزايــدة لهــذه املشــاريع وأثرهــا الكبــر عــى االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.

1.   مدينة غزة الصناعية )بيدكو غزة(

2.   مدينة أريحا الزراعية الصناعية
تبلــغ املســاحة اإلجماليــة ملدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة 615 ألــف مــرت مربــع، وجــرى االنتهــاء مــن تطويــر املرحلــة األوىل مــن املدينــة عــى مســاحة 

140 ألــف مــرت مربــع ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومناســبة ملواكبــة كافــة احتياجــات املشــاريع الصناعيــة والزراعيــة، وجــرى بناؤهــا بمســتوى عــاٍل مــن 

التكنولوجيــا مــع شــموليّتها ألنظمــة متعــددة تحافــظ عــى البيئــة والطاقــة ضمــن إدارة فعالــة. كمــا بلغــت نســبة اإلشــغال )التأجــر( للهناجــر يف مدينــة 

أريحــا الزراعيــة الصناعيــة 100%.

ــم  ــابقا و15 ك ــار س ــر املنط ــاذاة مع ــزة بمح ــة غ ــوب رشق مدين ــع جن ــع وتق ــرت مرب ــف م ــة 480 أل ــزة الصناعي ــة غ ــة ملدين ــاحة اإلجمالي ــغ املس تبل

عــن معــر إيــرز شــمال قطــاع غــزة و25 كــم عــن معــر كــرم أبــو ســالم التجــاري. تــم تجهيــز املدينــة ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومتطــورة لتلبيــة 

االحتياجــات الصناعيــة، ضمــن رؤيتهــا يف أن تصبــح حاضنــة للمصانــع واملنشــآت التجاريــة التــي تبحــث عــن املــكان األمثل ملمارســة نشــاطها واســتمرار 

عملهــا رغــم املعيقــات الناتجــة عــن الوضــع الســيايس يف قطــاع غــزة، ممــا كان لــه الفضــل بالحفــاظ عــى قطــاع صناعــي حيــوي يعتــر محــركا لعجلــة 

النمــو االقتصــادي فيهــا. 

يجــري العمــل حاليــاً عــى إعــادة اعمــار الهناجــر يف مدينــة غــزة الصناعيــة التــي تــم تدمرهــا يف الحــرب األخــرة عــى قطــاع غــزة بمســاحة إجماليــة 

5,500 مــرت مربــع، اذ بلغــت نســبة االشــغال )التأجــر( %100 للهناجــر يف مدينــة غــزة الصناعيــة، ويجــري العمــل عــى اســتقطاب مســتثمرين جــدد 

للهناجــر املنــوي إعــادة اعمارهــا.
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التقرير السنوي للعام 322021

المسؤولية 
المجتمعية

حرصــت بريكــو منــذ انطالقتهــا عــى االلتــزام بواجبهــا املجتمعــي 

يف دعــم وتمكــني العديــد مــن املؤسســات والجمعيــات الخريــة غــر 

الربحيــة، حيــث شــملت خدماتهــا كافــة املجــاالت الحيويــة والنوعيــة 

للمســاهمة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة يف فلســطني. 

وعــى الرغــم مــن املعيقــات التــي واجهتهــا بريكــو خــالل الفــرتة 

ــؤوليتها  ــام يف أداء مس ــتمرة بالقي ــت مس ــا زال ــا م ــة، إال أنه املاضي

املجتمعيــة حيــث أولــت اهتمامهــا يف قطــاع التعليــم والتوظيــف مــن 

خــالل خلــق فــرص تدريــب للخريجــني الجــدد إلكســابهم الخــرة 

ــل  ــوق العم ــراط يف س ــى االنخ ــم ع ــم وتدريبه ــة وتوجيهه العملي

وإعطائهــم املهــارات الالزمــة وتأهيلهــم للخــروج إىل ســوق العمــل 

وفــق املعايــر املطلوبــة وكان ذلــك مــن خــالل برنامــج “مســارك” 

ــب  ــى تدري ــة ع ــا التابع ــة ورشكاته ــت الرك ــي، إذ عمل التدريب

العديــد مــن الخريجــني يف مجــاالت متعــددة، وتوفــر وظائــف لهــم. 

وتتابــع بريكــو مســؤوليتها املجتمعيــة يف باقــي األوجــه مــن خــالل 

الركــة األم باديكــو القابضــة.
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التقرير السنوي للعام 342021

األداء المالي 
للعام 2021





التقرير السنوي للعام 362021

ملخص النتائج المالية

ــار  ــون دين ــل إىل 5.79 ملي ــا لتص ــت إيراداته ــام 2021، ونم ــار يف الع ــون دين ــوايل 1.27 ملي ــغيلياً بح ــال تش ــو دخ ــت بريك حقق

ــت %22.  ــادة بلغ ــبة زي ــام 2020 بنس ــار يف الع ــون دين ــع 4.75 ملي ــة م مقارن

يتأثــر أداء بريكــو وصــايف أرباحهــا بالظــروف التــي تمــر بهــا مشــاريع الركــة ورشكاتهــا التابعــة يف قطــاع غــزة والــذي شــهد 

تدهــوراً حــاداً يف األوضــاع االقتصاديــة وتراجعــاً كبــراً يف مســتوى دخــل الفــرد والقــدرة الرائيــة للمواطــن خــالل العــام 2021 

واألعــوام التــي ســبقته، حيــث اضطــرت لتســجيل خســائر نتيجــة الحــرب عــى غــزة بمبلــغ يزيــد عــن 0.47 مليــون دينــار أردنــي.

كمــا تأثــرت نتيجــة أعمــال الركــة للعــام 2021 ســلباً بتداعيــات جائحــة كورونــا التــي يشــهدها العالــم بشــكل عــام واملنطقــة 

العربيــة بشــكل خــاص، حيــث قامــت الركــة بأخــذ مخصصــات كافيــة ملقابلــة أي تدنــي يف قيمــة أصولهــا، وكل ذلــك أثــر بشــكل 

ــار، يف حــني بلغــت املخصصــات التــي تــم  ملمــوس عــى نتائــج العــام 2021، حيــث بلغــت الخســارة املوحــدة 0.99 مليــون دين

أخذهــا ملقابلــة التدنــي يف قيمــة املوجــودات مبلــغ 0.39 مليــون دينــار.

ألقرب مليون دينار أردني

2021البند

5.79

1.27

)0.51(

)0.89(

)0.85(

)0.99(

2020

4.75

0.44

)0.61(

)0.98(

)3.79(

)4.95(

نسبة التغير%

22

189

)16(

)9(

)77(

)80(

اإليرادات التشغيلية

الدخل التشغيلي

المصاريف اإلدارية والعامة 

مصاريف التمويل

المخصصات والمصاريف األخرى، بالصافي

صافي )الخسارة( الربح السنة

ملخص األداء المالي 
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التقرير السنوي للعام 382021

بلغــت املوجــودات املوحــدة لريكــو 74.65 مليــون دينــار كمــا يف نهايــة 2021، والجــزء األكــر منهــا عبــارة عــن 
أصــول عقاريــة )مبانــي وأرايض وبضاعــة( بقيمــة 31.44 مليــون دينــار، وتشــمل أيضــا ذمــم مدينــة وشــيكات 

برســم التحصيــل بقيمــة 9.18 مليــون دينــار.

ألقرب مليون دينار أردني ملخص األداء المالي 

الموجودات كما في نهاية 2021  

%43
32.93

%1
0.29

%14
10.24

%12
9.18

%29
21.20

%1
0.81

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

استثمارات عقارية

نقد وموجودات مالية من خالل قائمة الدخل

ذمم وأرصدة مدينة

بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
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يف املقابــل، بلغــت حقــوق امللكيــة 37.6 مليــون دينــار وتشــكل 50% مــن مجمــوع املوجــودات، ويتكــون مــن حقــوق املســاهمني 

ــام 2021. يف  ــة الع ــا يف نهاي ــار كم ــون دين ــغ 4.27 ملي ــيطرة والبال ــر املس ــات غ ــوق الجه ــار، وحق ــون دين ــة 33.33 ملي البالغ

حــني بلــغ راس مــال الركــة مبلــغ 63.76 مليــون دينــار، بلغــت الخســائر املرتاكمــة ونتيجــة تأثــر أداء بريكــو وصــايف أرباحهــا يف 

الظــروف التــي تمــر بهــا مشــاريع الركــة ورشكاتهــا التابعــة يف قطــاع غــزة والــذي شــهد تدهــورا حــادا يف األوضــاع االقتصاديــة 

وتراجعــا كبــرا يف مســتوى الدخــل والقــدرة الرائيــة للمواطــن خــالل االعــوام الســابقة مبلــغ 35.97 مليــون دينــار، حيــث ســجلت 

الركــة خســائر صافيــة يف عــام 2021 بقيمــة 0.9 مليــون دينــار مقارنــة مــع 4.6 مليــون دينــار يف 2020 و 6.5 مليــون دينــار يف 

العــام 2019. 

فيمــا بلغــت املطلوبــات 37.05 مليــون دينــار وتشــكل 49% مــن مجمــوع املوجــودات، وتتضمــن املطلوبــات قروضــاً بنكيــة بقيمــة 

13.46 مليــون دينــار حيــث انخفضــت مــن مســتوى 16.87 مليــون دينــار أي بواقــع 3.41 مليــون دينــار نتيجــة لتســديد أقســاط 

لقروض. ا

المطلوباتحقوق جهات غير مسيطرة

%49
37.05%45

33.33

%6
4.27

حقوق مساهمي الشركة االم

2021أهم بنود قائمة المركز المالي
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مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية

قروض وتسهيالت بنكية

القروض/ حقوق الملكية%

النسبة الجارية )مرة(

القروض/ مجموع الموجودات%

ألقـرب مليـون دينـار

ألقرب مليون دينار

توزيع المطلوبات وحقوق الملكية 

المركز المالي – مؤشرات مالية 
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تقرير مدققي الحسابات 
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العقاري لإلستثمار فلسطين المحدودةاشركة العامة لمساهمة

المالية الموحدةالقوائم

األول٣١ ١٢٢٠كانون
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منتعتبر المرفقة المالية٤٥إلى١اإلیضاحات القوائم هذه من الموحدةجزءًا

١

لإلستثمار فلسطين المحدودةشركة العامة المساهمة العقاري
المالي المركز الموحدةقائمة

في األول٣١كما ٢٠٢١كانون
٢٠٢١٢٠٢٠

أردنيإیضاح أردنيدینار دینار
الموجودات

متداولة غير موجودات
ومعدات وآالت ٥١٠٬٦٦٣٬٥٨٩١٢٬٨٠٥٬٠٢٤ممتلكات
موجودات استخدام االیجار–حق ٦٢٬٩٠٢٬٧٠٨٣٬٠٥٨٬٢٣٩عقود

عقاریة ٧٢١٬١٩٦٬٦٦٥٢٢٬٢٤٧٬١٥٣إستثمارات
ملموسة غير ٨١٥٬٠٥٣٬٠٩٠١٥٬٨١٥٬٢٤٧موجودات

شرك في ٩٢٩٥٬٤٣٨٢٨٩٬٨٣٠حليفةةإستثمار
التنفيذ تحت ١٠٣٦٤٬٨٠٨٤٨٬٩٥٧مشاریع

خالل من العادلة بالقيمة مالية األخرىموجودات الشامل الدخل ١١٢٩٤٬٣٧٩٤١١٬٦٩٠بنود
األجل طویلة مدینة ١٣٣٬٦٣٩٬١٩٥٣٬٧٩٤٬٥٤٧ذمم

٥٤٬٤٠٩٬٨٧٢٥٨٬٤٧٠٬٦٨٧
متداولة موجودات

للبيع جاهزة وعقارات ١٢١٠٬٢٤٢٬٧٠٧١٠٬٥١٤٬١٢٩بضاعة
مدینة ١٣٦٬٨٧٤٬٦٤٠٤٬٨٠٠٬٨٩١ذمم

متداولة ١٤٢٬٣١٣٬٨٥٦٢٬٧٨٨٬٥٤٢أخرىموجودات
الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية ١٥٢٧٬٤٧٨٢٠٬٦٢٥موجودات

البنوك لدى وأرصدة ١٦٧٨٤٬٧٤٥٧٦١٬٢٦١نقد
٢٠٬٢٤٣٬٤٢٦١٨٬٨٨٥٬٤٤٨

الموجودات ٧٤٬٦٥٣٬٢٩٨٧٧٬٣٥٦٬١٣٥مجموع

الملكية والمطلوباتحقوق
الملكية حقوق

المدفوع المال ١٧٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦رأس
إصدار ١٨٩٬٣٧٢٬٥٧٩٩٬٣٧٢٬٥٧٩عالوة
خزینة ) ١٢٬٧٦٧() ١٢٬٧٦٧(١٩أسهم

إجباري ٢٠٩١٣٬٠٥٩٩١٣٬٠٥٩إحتياطي
العادلة القيمة ) ٢٬٧٧١٬٢١٥() ٢٬٨٩٤٬٤٤٢(١١إحتياطي

مسيطرة غير جهات حصص إستحواذ عن ناتج ) ١٬٨٤١٬٦٣٦() ١٬٨٤١٬٦٣٦(٢١إحتياطي
متراكمة ) ٣٥٬٠٧٧٬٥١١() ٣٥٬٩٦٦٬٥٦٠(خسائر

األم الشركة لمساهمي العائد األسهم حملة ملكية ٣٣٬٣٣٢٬٧١٩٣٤٬٣٤٤٬٩٩٥حق
مسيطرة غير جهات ٤٤٬٢٦٦٬٧٠٥٤٬٣٧٠٬٩٥٠حقوق

حقوق ٣٧٬٥٩٩٬٤٢٤٣٨٬٧١٥٬٩٤٥الملكيةمجموع

متداولة غير مطلوبات
األجل طویلة ٢٢٩٬٥٢٣٬٦١٣١٠٬٥٦٥٬٣١٢قروض

مؤجلة ضریبية ٢٤٣٨١٬٦٥٤٤٧٦٬٠٩٨مطلوبات
الخدمة نهایة تعویض ٢٥٦٠٥٬٨٢٠٥٦٧٬٠٠١مخصص

األجل   طویلة اإلیجار عقود ٦٢٬٧٩٥٬٦٤٢٢٬٨١٤٬١٣٣مطلوبات
أخرى متداولة غير ٢٨٤٬٠٠٩٬٠٩٩٤٬٩٣٥٬٨٠٠مطلوبات

١٧٬٣١٥٬٨٢٨١٩٬٣٥٨٬٣٤٤
متداولة مطلوبات

عام   خالل تستحق األجل طویلة قروض ٢٢٣٬٤٤٥٬٤٢٠٤٬٦٦٦٬١٤١أقساط
قصيرة اإلیجار عقود ٦٣٤٤٬١٩٦٣٤٩٬٣١٥األجلمطلوبات

ائتمانية ٢٣٤٦٨٬٧٣٥١٬٦٤٢٬٤٦٨تسهيالت
الدخل ضریبة ٢٦١٬٢٥٨٬٠٥٨١٬١١٩٬٢٤٦مخصص

دائنة وأرصدة ٢٧١٤٬٢٢١٬٦٣٧١١٬٥٠٤٬٦٧٦ذمم
١٩٬٧٣٨٬٠٤٦١٩٬٢٨١٬٨٤٦

المطلوبات ٣٧٬٠٥٣٬٨٧٤٣٨٬٦٤٠٬١٩٠مجموع
الملكية حقوق ٧٤٬٦٥٣٬٢٩٨٧٧٬٣٥٦٬١٣٥والمطلوباتمجموع
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منتعتبر المرفقة المالية٤٥إلى١اإلیضاحات القوائم هذه من الموحدةجزءًا

٣

لإلستثمار فلسطين المحدودةشركة العامة المساهمة العقاري

الدخل الموحدةالشاملقائمة
في المنتهية األول٣١للسنة ٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠

أردنيإیضاح أردنيدینار دینار
السنة   ) ٤٬٩٤٧٬٢٦٩() ٩٩٣٬٢٩٤(خسارة

األخرى الشامل الدخل بنود
إلى   تصنيفها إعادة یتم لن الخسائربنود أو الحقة: األرباح فترات في

خالل   من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير
األخرى الشامل الدخل )٣٬٥٩٩() ١٢٣٬٢٢٧(١١بنود

للسنة األخرى الشامل الدخل )٣٬٥٩٩() ١٢٣٬٢٢٧(بنود
الدخل   للسنةمجموع ) ٤٬٩٥٠٬٨٦٨() ١٬١١٦٬٥٢١(الشامل

إلى:  ویعود
األم الشركة أسهم ) ٤٬٥٦٥٬٨٢١() ١٬٠١٢٬٢٧٦(حملة

مسيطرة غير جهات ) ٣٨٥٬٠٤٧()١٠٤٬٢٤٥(حقوق
)٤٬٩٥٠٬٨٦٨() ١٬١١٦٬٥٢١ (
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منتعتبر المرفقة المالية٤٥إلى١اإلیضاحات القوائم هذه من الموحدةجزءًا

٥

فلسطين المحدودةشركة العامة المساهمة العقاري لإلستثمار

الموحدة النقدیة التدفقات قائمة
في المنتهية األول٣١للسنة ٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠
أردنيإیضاح أردنيدینار دینار

التشغيل أنشطة
الدخل ضریبة قبل السنة ) ٤٬٨٤٠٬٣٦٧()٨٨٨٬٦٨٦(خسارة

تعدیالت: 
وإطفاءات   ١٬٨١٧٬٥٩٠١٬٨١٤٬٥٠٣إستهالكات

متوقعة ائتمانية خسائر ٣٦٤٬٤٦٣١٬٥١٤٬٧٦٧مخصص
العقاریة لإلستثمارات العادلة القيمة في ٦٥٨٬٣٥٦٧٣٢٬٩٧٢التغير

الخدمة نهایة تعویض ٦٩٬٣٦٨٣٣٬٤٦٨مخصص
الحليفة الشركات أعمال نتائج من الشركة ٢٨٬٦٩٣)٥٬٦٠٨(حصة

المالية الموجودات محفظة )٦٨٬٤٠٧()٢١٬٢٩٨(أرباح
ومعداتاستبعادارباح وآالت )٥٬٢٧٧()١٣٬٦٢٨(ممتلكات

تمویل ١٬١١٥٬٦٥١١٬٢٠٩٬٣٧٩مصاریف
ملموسة غير موجودات تدني ١٬٤٢٠٬٠٠٠-خسائر

عقاریة إستثمارات بيع )٢٣٬٧٨٤()٣٠٠٬٠٥٣(أرباح
متحققة مؤجلة )٣٧٬٨٦٦()٥٦٬٨٠٠(إیرادات

للبيع جاهزة عقارات تدني ٣٣٬١٧٣١٬١٥٨٬٦٥٣خسائر
الحربصافي أضرار -٤٧٤٬١١٩خسائر

نقدیة غير أخرى ٩٩٬٨٦٣)١٬٩٤٤(بنود
٣٬٢٤٤٬٧٠٣٣٬٠٣٦٬٥٩٧

العامل: المال رأس في التغير
مدینة ) ١٬٤٨٤٬٥٨٩(١٬٢٠٥٬٣٣٨ذمم

للبيع جاهزة وعقارات ٢٩٣٬٥٣١)٦٩٬٥٦٦(بضاعة
أخرى متداولة ٤٧٤٬٦٨٦٦١٥٬٧٦٣موجودات

دائنة وأرصدة ) ١٬١٧٧٬٦٩٠(٢٨٤٬٥٨١ذمم
أخرى متداولة غير )٢٢٬٠٠٨()٩٢٦٬٧٠١(مطلوبات

الموظفين منافع )٣٧٬٩٥٩()٣٠٬٨٩٢(دفعات
مدفوعة )٣٬١٢٦()٥٩٬٣١٩(ضرائب
من النقد التشغيلصافي ٤٬١٢٢٬٨٣٠١٬٢٢٠٬٥١٩أنشطة
اإلستثمار أنشطة

األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مالية )٣٬٥٥٠()٥٬٩١٦(موجودات
ومعدات وآالت ممتلكات )١٩٬٥١٢()٢٧٠٬٢٣٩(شراء
ومعدات وآالت ممتلكات ٢٤٬٤٤٢٥٬٢٧٧بيع

عقاریة ١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٨٤٬٠٠٠إستثمارات
التنفيذ تحت مشاریع ) ١٬٣٧٩٬٠٣٠()٣٨٣٬١٤٤(إضافات

أسهم توزیعات ١٤٬٤٤٥٦٨٬١٦١عوائد
النقد في(منصافي اإلستثمار)المستخدم ) ١٬٠٤٤٬٦٥٤(٣٧٩٬٥٨٨أنشطة

التمویل أنشطة
األجل طویلة ١٬٠٤٣٬٦٢٩) ٢٬٢٦٢٬٤٢٠(قروض

االجل طویلة االیجار عقود )٣٠١٬٧٥٤()٢٥١٬٩٤٢(دفعات
مدفوعة تمویل )٩٩٠٬٦٣٠()٧٩٠٬٨٣٩(مصاریف

السحب مقيد النقد في ٢٬٩٨٢٥٠٬٣١٦التغير
التمویل أنشطة في المستخدم النقد )١٩٨٬٤٣٩() ٣٬٣٠٢٬٢١٩(صافي

المعادل(النقص)الزیادة   والنقد النقد )٢٢٬٥٧٤(١٬٢٠٠٬١٩٩في
السنة بدایة في المعادل والنقد )٩٨٥٬٩٢٤() ١٬٠٠٨٬٤٩٨(النقد

السنة نهایة في المعادل والنقد ) ١٬٠٠٨٬٤٩٨(١٦١٩١٬٧٠١النقد
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الماليةأسس٢٬٣ القوائم توحيد

في كما التابعة وشركاتها للشركة المالية القوائم الموحدة المالية القوائم األول٣١تشمل سيطرة٢٠٢١كانون علىالشركة. تتحقق
كانت إذا وفقط إذا فيها المستثمر لدیها: الشركةالشركة

الشركة- على فيها) النفوذ المستثمر الشركة نشاطات توجيه على القدرة الشركة تعطي القائمة (الحقوق فيها المستثمر

بها- المستثمر الشركة على سيطرتها نتيجة المتغيرة العوائد في الحق

الشركة.- هذه على نفوذها خالل من العوائد هذه على التأثير على القدرة

تعتقد   عام السيطرالشركةبشكل تمتلك تكونأنها التصویت. عندما حقوق في أغلبية امتالكها عند بها المستثمر الشركة على ة
ملكية   تأخذ  الشركةنسبة األغلبية من أقل بها المستثمر الشركة مال رأس لتقييمالشركةفي والظروف الحقائق جميع االعتبار بعين

یلي: ما تشمل والتي بها المستثمر الشركة على السيطرة تحققت إذا ما

بها- المستثمر الشركة في اآلخرین المساهمين مع التعاقدیة االتفاقيات

أخرى- تعاقدیة اتفاقيات عن الناتجة الحقوق

تصویت- المحتملة.الشركةحقوق التصویت وحقوق

فيالشركةتقوم   تغير على تدل ظروف أو حقائق وجود حال في بها المستثمر الشركة في السيطرة على قدرتها تقييم احدبإعادة
حصول   عند التابعة للشركات المالية القوائم توحيد أعاله. یبدأ المذكورة السيطرة إلثبات الثالث السيطرة  الشركةالعناصر على

التابعة للشركات والمصاریف والدخل والمطلوبات الموجودات إضافة التابعة. یتم شركاتها على للسيطرة فقدانها عند التوحيد وینتهي
االستح تم وحتىالتي السيطرة على الحصول تاریخ من الموحدة المالية القوائم في السنة خالل منها التخلص تم التي أو عليها واذ
فقدانها. المالكينتاریخ بين عليها) كمعامالت السيطرة فقدان (دون التابعة الشركة في الملكية نسبة في التغير أثر تسجيل .یتم

والمعامال األرصدة كافة استبعاد شركات  تم بين المعامالت عن الناتجة المتحققة غير والخسائر واألرباح وتوزیعات  المجموعةت
بالكامل.  األرباح

المسيطرة. غير الجهات حقوق رصيد في عجز هنالك كان لو حتى الخسائر من المسيطرة غير الجهات حقوق حصة قيد یتم

فقدان   حال والقيمة  الشركةفي التابعة للشركة الشهرة) والمطلوبات فيها الموجودات (بما استبعاد یتم التابعة الشركات على السيطرة
استثمار   أي قيد الموحدة. یتم الدخل قائمة في االستبعاد من العجز أو الفائض قيد ویتم المسيطرة، غير الجهات لحقوق الدفتریة

العادلة.   بالقيمة متبقي

المحاسبيةالتغير٣.٣ السياسات في ات

المالية القوائم اعداد في المتبعة المحاسبية السياسات الماليةالموحدةان القوائم اعداد في اتبعت التي تلك مع للسنةالموحدةمتفقة
في األول  ٣١المنتهية التعدیال٢٠٢٠كانون بتطبيق قامت الشركة أن باستثناء المفعولالتاليت، نافذة من  ة الثاني  ١اعتبارًا كانون

٢٠٢١ :

إصالح   من الثانية البنوك)  IBORالمرحلة بين المعروضة الفوائد معيار-(سعر على الدولية: تعدیالت المالية رقم  التقاریر
رقم (٩( الدولي المحاسبة ومعيار معيار٣٩)، و الدولية) ، المالية (التقاریر ومعيار٧رقم الدولية) ، المالية رقم  التقاریر
معيار٤( الدولية) و المالية (التقاریر ). ١٦رقم

إصالح  توفر   من الثانية المستخدم  IBORالمرحلة المرجع استبدال عند المالية التقاریر على باألثر والمتعلقة مؤقتة إعفاءات
الفائدة سعر التالية: IBORلتحدید العملية التطبيقات التعدیالت المخاطر. تشمل من الخالي شبه العائد على یعتمد بمرجع
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الت مع التعامل ليتم العملي المرجعي  التطبيق الفائدة سعر تغير عن الناتجة النقدیة التدفقات على والتغيرات التعاقدیة غيرات
السوق.  في الفائدة سعر على الحركة یعادل بما المتغير، الفائدة سعر في كتغييرات

  مع التحوط أداة ووصف التحوط عمليات توثيق في المستخدمة التعریفات تعدیل الشركة من اإلعفاءات استمراریةتتطلب
من   الخالي العائد على یعتمد بمرجع الحالي الفائدة سعر لتحدید المستخدم المرجع استبدال عند للشركة التحوط عالقات

المخاطر. 

فيللمجموعةیجوز الفائدة أسعار أو العادلة القيمة في التغير لمخاطر للتحوطات تعاقدیا، محدد غير فائدة سعر استخدام
مخاطر تحدید تم منفصل.حال بشكل الفائدة أسعار

المالية القوائم على جوهري أثر التعدیالت لهذه یكن للمجموعةلم تقومالموحدة العملية  المجموعة. سوف التطبيقات هذه باستخدام
للتطبيق.  قابلة أصبحت إذا المستقبلية الفترات في

تأجيالت  أتخفيضات   بوباء  یجاراإلو معيار-٢٠٢١حزیران٣٠بعد  COVID-١٩المتعلقة على الماليةتعدیالت التقاریر
) ١٦(رقمالدولي

في   الدولية المحاسبة معایير مجلس بوباء  ٢٠٢٠أیار٢٨أصدر المتعلقة اإلیجار تأجيالت أو --١٩COVIDتخفيضات
معيار على الدوليةتعدیالت المالية للمستأجر.)١٦رقم (التقاریر إعفاءات التعدیالت هذه معيارنیمنح متطلبات تطبيق من
الدولية المالية (التقاریر تخفيضات  ١٦رقم على اإلیجار لعقود المحاسبية التعدیالت اإلیجاأ) حول تأجيالت بشكل  ر  و الناتجة

وباء   عن لكونه  -١٩COVIDمباشر المستأجحًال. نظًرا یختار قد تأجيالت  ر  عملًيا، أو تخفيضات كان إذا ما تقييم اإلیجارعدم
ال.  ةوالممنوح-١٩COVIDوباء  بالمتعلق أم اإلیجار لعقد تعدیًال یمثل المؤجر االختياریحتسبمن بهذا یقوم الذي المستأجر

في   تغيير بوباء  دفعاتأي المتعلقة اإلیجار تأجيالت أو تخفيضات عن الناتجة یحتسب-١٩COVIDاإلیجار التي الطریقة بنفس
وفًق تغيير أي حدوث معياربها (ا رقم الدولية المالية اإلیجار. ) ١٦التقاریر لعقد تعدیًال التغيير یمثل لم إذا ،

حتى   التعدیل تطبيق المفترض من وباء  ٢٠٢١حزیران٣٠كان تأثير الستمرار نظًرا ولكن ،١٩COVID-  وبتاریخ آذار٣١،
فترة٢٠٢١ بتمدید الدولية المحاسبة معایير مجلس العمليالقام . ٢٠٢٢حزیران٣٠إلىتطبيق

التعدیالتتنطبق السنویةهذه الفترات منعلى .  ٢٠٢١نيسان١اعتبارًا

تحصل بوباء  على  المجموعةلم المتعلقة اإلیجار تأجيالت أو ولكن  -١٩COVIDتخفيضات تقوم  ، باستخدامالمجموعةسوف
العملي التطبيق للتطبيقهذا قابل أصبح الإذا التطبيق فترة مسموحة.خالل

الجدیدةمعایير والتفسيرات الدولية المالية بعدوالتعدیالتالتقاریر النافذة وغير الصادرة
المالية   المعایير الماليةالدولية  إن القوائم تاریخ حتى بعد النافذة وغير الصادرة والتعدیالت الجدیدة أدناه،الموحدةوالتفسيرات مدرجة

هذهالمجموعةوستقوم االلزامي:والمعایيربتطبيق التطبيق تاریخ من ابتداًء التعدیالت
) رقم الدولي المحاسبة معيار على المتداولة١تعدیالت غير مقابل المتداولة المطلوبات ): تصنيف

اـلدولـيةـقام المحـاســـــــــــــــبة معـایير الـثانيخاللمجلس (٢٠٢٠كـانون فقرات على تعـدیالت (٦٩ـبإصــــــــــــــدار معـيار) من  ٧٦) الى
) رقم الدولي التعدیالت:١المحاسبة هذه المتداولة. توضح غير مقابل المتداولة المطلوبات تصنيف متطلبات ) لتحدید

التسویة،- لتأجيل الحق تعریف

المالية،- القوائم إعداد تاریخ عند موجود یكون أن یجب التسویة لتأجيل الحق

ممارسة- المنشأة باحتمالية یتأثر ال التصنيف التأجيل،  إن في حقها

شروط  - تؤثر ال اذ عند ملكية حقوق أداة ذاتها حد في للتحویل القابلة المطلوبات في المتضمنة المشتقات كانت حال وفي
تصنيفها.       على المطلوبات

من اعتبارًا رجعي بأثر التعدیالت تطبيق الثاني١سيتم .٢٠٢٣كانون
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والمعدات: المتحصل واآلالت المعنيالممتلكات االستخدام قبل البيع (-من رقم الدولي المحاسبة معيار على ) ١٦تعدیالت
الدوليةقام   المحاسبة معایير أیار  مجلس (٢٠٢٠خالل رقم  الدولي المحاسبة معيار على تعدیالت الممتلكات١٦بإصدار  (

یمنع   والذي المعني االستخدام قبل البيع من والمعدات: المتحصل والمعداتواآلالت واآلالت الممتلكات كلفة تخفيض من المنشئات
بالطریقة   للعمل الالزمة للحالة وتجهيزه الموقع إلى األصل إحضار خالل الفترة في إنتاجه تم منتج بيع من المتحصلة المبالغ بقيمة

م المتحصلة بالمبالغ االعتراف المنشأة على یجب لذلك اإلدارة. وفقًا تحددها التي إنتاجهاالمقصودة وتكلفة المنتجات هذه بيع ن
الخسائر.  أو األرباح في

من   اعتبارًا رجعي بأثر التعدیالت تطبيق الثاني  ١سيتم البدء  ٢٠٢٢كانون تم والتي والمعدات واآلالت الممتلكات بنود على
التعدیال فيها تطبق التي المالية السنة في عرضها تم مالية فترة أول بدایة في األولى. باستخدامها للمرة ت

غير الماليةمن القوائم على جوهري أثر للتعدیالت یكون أن للمجموعة.المتوقع الموحدة

الخاسرة العقود–العقود التزامات (- كلفة رقم الدولي المحاسبة معيار على ) ٣٧تعدیالت
الدوليةقام   المحاسبة معایير أیار  مجلس رقم (٢٠٢٠خالل الدولي المحاسبة معيار على تعدیالت بإصدار تحدد  ٣٧، ) والتي

خسارة.   عنه سينتج أو خاسرًا العقد كان إذا ما تقييم عند االعتبار بعين تأخذها أن المنشأة على یجب التي التكاليف

التكاليف   من كال تتضمن الخدمات أو البضائع بيع بعقود المتعلقة المباشرة التكاليف المباشرة". إن طریقة "التكلفة التعدیالت تطبق
مباشر.   بشكل العقد بأنشطة المتعلقة الموزعة والتكاليف اإلضافية

استبعا یتم ولذلك مباشر بشكل بالعقود والعمومية اإلداریة المصاریف تتعلق بموجب  ال االخر الطرف الى تحميلها تم إذا إال دها
العقد.   شروط

من   اعتبارًا التعدیالت تطبيق الثاني  ١سيتم شروطها  ٢٠٢٢كانون بجميع الوفاء یتم لم التي العقود على التعدیالت هذه . تطبق
األولى.  للمرة التعدیالت فيها تطبق التي المالية السنة بدایة في كما

غير الماليةالمتوقعمن القوائم على جوهري أثر للتعدیالت یكون للمجموعة.أن

) رقم الدولي المالية التقاریر المالية٩معيار ’– ) األدوات المالية٪١٠اختبار بالمطلوبات االعتراف ’ إللغاء
من   لألعوام الدولية المالية التقاریر معایير معالجة على التحسينات من أصدر  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء المحاسبة  ، معایير مجلس

رقم ( الدولي المالية التقاریر معيار على تعدیًال تقييم  ٩الدولية عند االعتبار بعين الشركة تأخذها التي الرسوم التعدیل ). یوضح
األصلية. ت المالية المطلوبات شروط عن جوهریًا اختالفًا تختلف المعدلة أو الجدیدة المالية المطلوبات شروط كانت إذا شملما

قبل   من المستلمة أو المدفوعة الرسوم ذلك في بما والمقرض، المقترض قبل من المستلمة أو المدفوعة تلك فقط الرسوم هذه
اآلخر. عن نيابة المقرض أو المقترض

المالية   السنة بدایة بعد أو في تبادلها أو تعدیلها یتم التي المالية المطلوبات على التعدیل بتطبيق الشركة فيهاتقوم تطبق التي
التعدیل. الشركة

تطبيق منسيتم اعتبارًا التعدیالت الثاني١هذه المبكر. ٢٠٢٢كانون بالتطبيق السماح مع ،

غير الماليةمن القوائم على جوهري أثر للتعدیالت یكون أن للمجموعة.المتوقع الموحدة

المحاسبية التقدیرات ال-تعریف المحاسبة معيار على (دوليتعدیالت ) ٨رقم
عامفي   من أصد٢٠٢١شباط رقم  ر، الدولي المحاسبة معيار على تعدیالت الدولية المحاسبة معایير قدم  ) ٨(مجلس حيث ،

التعدیالت المحاسبية". توضح "التقدیرات لـ المحاسبيةالفرقتعریًفا السياسات في والتغيرات المحاسبية التقدیرات في التغييرات بين
المحاسبية. التقدیرات لتطویر والمدخالت القياس لتقنيات المنشآت استخدام كيفية توضح أنها األخطاء. كما وتصحيح
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من   اعتبارًا التعدیالت هذه تطبيق الثاني  ١سيتم في  ٢٠٢٣كانون التغييرات على فيوتنطبق والتغيرات المحاسبية السياسات
تم طالما المبكر بالتطبيق الفترة. ُیسمح تلك بدایة بعد أو في تحدث التي المحاسبية ذلكالتقدیرات عن .اإلفصاح

للتعدیالت یكون أن المتوقع غير جوهريمن الماليةأثر للمجموعةالقوائم .الموحدة

المحاسبية السياسات عن الدولي-اإلفصاح المحاسبة معيار على الممارسة)١(رقمتعدیالت (وبيان ) ٢رقم
عامفي من الدولي٢٠٢١شباط المحاسبة معيار على تعدیالت الدولية المحاسبة معایير مجلس أصدر ،) ممارسة  )١رقم وبيان

الدوليةمعيار المالية تطبيق)٢(رقمالتقاریر على المنشآت لمساعدة وأمثلة إرشادات تقدم حيث النسبية، األهمية أحكام اتخاذ
إفصاحات تقدیم على المنشآت مساعدة إلى التعدیالت المحاسبية. تهدف السياسة عن اإلفصاحات على النسبية األهمية أحكام

متطلبات استبدال خالل من أكبر منفعة ذات تكون التي المحاسبية "الهامة"  السياسة المحاسبية سياساتها عن باإلفصاح المنشآت
في   النسبية األهمية لمفهوم المنشآت تطبيق كيفية حول إرشادات المحاسبية "المادیة" وإضافة سياساتها عن اإلفصاح بمتطلبات

المحاسبية.  السياسة عن اإلفصاح بشأن القرارات اتخاذ

الدولي   المحاسبة معيار على التعدیالت تطبيق بعد  )١رقم ( سيتم أو في تبدأ التي الثاني١للفترات السماح  ٢٠٢٣كانون مع
الممارسة   بيان على التعدیالت ألن المبكر. نظًرا تعریف  تقدم)٢رقم (بالتطبيق تطبيق حول إلزامية غير جوهريإرشادات مصطلح

المحاسب السياسة معلومات ضرورًیا.على ليس التعدیالت هذه سریان تاریخ فإن ية،

المحاسبيةس السياسة إفصاحات على تأثيرها لتحدید التعدیالت تأثير بتقييم الشركة . للمجموعةتقوم
والتقدیرات  ٣.٤ األسس

على   تؤثر محاسبية وافتراضات تقدیرات عدة استخدام یتطلب الدولية المالية التقاریر لمعایير وفقًا الموحدة المالية القوائم إعداد إن
المالية القوائم في واإلفصاحات والمطلوبات والموجودات والمصاریف اإلیرادات التقدیراتالموحدةمبالغ هذه الستخدام نظرًا  .

قد فيواإلفتراضات، المطلوبات أو للموجودات الدفتریة القيم تعدیل ذلك یستدعي وقد التقدیرات، عن الفعلية النتائج تختلف
المستقبل.

تعرض مدى تبين والتي األخرى اإلیضاحات التالية: الشركةتشمل اإلیضاحات للمخاطر

المخاطر (إیضاح- إدارة وسياسات ) ٤٠أهداف

(إیضاح- المال رأس )٤٠إدارة

بهافيما قامت التي الجوهریة اإلجتهادات تفاصيل :الشركةیلي

المالية غير الموجودات تدني
إستردادها المتوقع القيمة إستردادها. تمثل المتوقع القيمة عن النقد إنتاج وحدة أو لألصل الدفتریة القيمة تزید عندما التدني یتحقق
مصاریف منها مطروحًا العادلة القيمة إحتساب أعلى. یتم أیهما اإلستخدام في القيمة أو البيع مصاریف تنزیل بعد العادلة القيمة
بعد مالحظتها یمكن سوق أسعار أو مشابهة لموجودات تجاریة أسس على ملزمة بيع حركات من متوفرة معلومات على بناًء البيع

اإلضافية المصاریف المخصومة. تنزیل النقدیة التدفقات لطریقة وفقًا االستخدام قيد القيمة إحتساب األصل. یتم من للتخلص

المالية الموجودات تدني مخصص
إدارة   تستخدم المالية، للموجودات التدني تحدید المستقبلية  المجموعةعند النقدیة التدفقات وتوقيت مبالغ لتحدید معينة تقدیرات

وتضمين   المبدئي اإلثبات منذ جوهري بشكل زادت قد المالية الموجودات على االئتمانية المخاطر كانت إذا ما تقييم وكذلك
المتوقعة.  االئتمانية الخسائر قياس في المستقبلية المعلومات
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قيمة للبيععقاراتتدني جاهزة
قيمة  المجموعةتقوم   صافي للبيعبتقدیر الجاهزة المالية  العقارات القوائم تاریخ في تحقيقها الخبرات  الموحدة  المتوقع على بناًء
الدفتریةالسا القيمة تخفيض ویتم األمر. بقة، لزم إن ،

الضرائب
إدارة   الشركة  المجموعةتستخدم إدارة الدخل. تعتقد ضریبة مخصص مبلغ لتحدید معينة التابعة  تقدیرات هذهوالشركات التقدیراتبأن

معقولة.  واإلفتراضات

المالية لألدوات العادلة القيمة
المالي المركز قائمة في الظاهرة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة تحدید یمكالموحدةیتم ال على  والتي الحصول ن

الحصول   المخصومة. یتم المتوقعة النقدیة التدفقات تشمل للتقييم مناسبة طرق خالل من نشطة، مالية أسواق من العادلة قيمتها
یتم   المدخالت هذه على اإلعتماد المناسب من یكون ال وحين أمكن، إن مالحظتها یمكن أسواق خالل من التقييم مدخالت على

الت من درجة اإلعتماداعتماد یتم التي المدخالت تخص عوامل اإلفتراضات هذه العادلة. تشمل القيمة لتحدید واإلفتراضات قدیرات
مبالغ   على اإلفتراضات في التغيرات تؤثر األخرى. قد والتقلبات االئتمان ومخاطر السيولة كمخاطر العادلة القيمة تحدید في عليها

الم للموجودات العادلة الظاالقيمة الموحدة.الية المالية القوائم في هرة
اإلنتاجية الملموسة  للموجوداتاألعمار وغير الملموسة

إدارة   اإلنتاجية  المجموعةتقوم األعمار تقدیر نهایة  للموجودات  بإعادة في األمر، لزم إن بتعدیلها، وتقوم الملموسة وغير الملموسة
مالية. سنة كل

العقاریة اإلستثمارات
العقاریة. تعتمد اإلستثمارات تقييم في عقاریين خبراء تقدیرات على اإلدارة

الشهرة تدني
ذلك   عليها. یتطلب الشهرة توزیع تم والتي للنقد المنتجة اإلستخدام" للوحدات في تقدیر "القيمة على الشهرة قيمة تدني تحدید یعتمد

الوحدات   من المستقبلية النقدیة التدفقات النقدیة  تقدیر التدفقات لتلك الحالية القيمة الحتساب الخصم ِنسب واختيار للنقد المنتجة
المستقبلية. 

القضایا مخصص
على المرفوعة للقضایا التخصيص القانونيالمجموعةیتم المستشار لرأي إستنادًا قضائية إلتزامات أیة . للمجموعةلمواجهة

مع للعقود اإلیجار مدة واإلنهاءتحدید التجدید خيارات

لتمدید  اوشركالشركةتحدد   خيار یغطيها فترات أیة جانب إلى لإللغاء، القابلة غير اإلیجار فترة أنها على اإلیجار مدة التابعة تها
المؤ من كان إذا اإلیجار، عقد إنهاء خيار یغطيها فترات أیة أو یمارس، أن معقول بشكل المؤكد من كان إذا اإلیجار كد  عقد

ممارسته عدم معقول .بشكل

أل٣.٥ المحاسبية: ملخص السياسات هم

العمالء مع العقود من اإلیرادات تحقق

للبيع الجاهزة العقارات بيع إیرادات
مباعًا العقار اعتبار عند  یتم أي العميل، إلى المباع العقار على السيطرة نقل فيه یتم الذي الوقت في الزمن من معينة نقطة عند

العقارات فقطتسليم یتم البيع قيد فإن مشروط، لتبادل المتضمنة العقود حالة في أما مشروط، غير لتبادل المتضمنة للعقود وذلك
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العقد. في المتضمنة الشروط كافة تلبية عند

المقاوالت عقود إیرادات
تحقق إجمالي  یتم إلى المنجزة األعمال استكمال نسبة إلى الرجوع خالل من الزمن من فترة مدى على المقاوالت عقود إیرادات

التغيير.  أوامر فيها بما المشروع إیرادات

الباصات محطات تشغيل إیرادات
المختلفة. التشغيل خدمات تقدیم عند الباصات محطات تشغيل إیرادات تحقق یتم

أخرى إیرادات

الفوائد إیرادات
طریقة   باستخدام تحققها عند الفوائد إیرادات إثبات المستقبلية  ةالفعليالفائدةیتم النقدیة التدفقات لخصم المستخدم المعدل على بناًء ،

الدفتریة. قيمته صافي إلى نسبة المالي للموجود المتوقع اإلنتاجي العمر خالل المتوقعة
األ أرباح سهم  إیرادات

األسهم   توزیعات بأرباح اإلعتراف ویتم التداول، عملية إتمام عند المالية الموجودات في اإلستثمارات تداول خسائر أو أرباح تتحقق
الستالمها. حق نشوء عند بها المستثمر الشركات من

والخدمات اإلیجارات إیرادات
مخاطر فيها تنتقل ال التي التأجير عقود تصنيف إضافةیتم تشغيلية. یتم إیجار كعقود المستأجر إلى المؤجر من الملكية ومنافع

فترة على إیجار كإیرادات بها االعتراف ویتم المؤجر لألصل الدفتریة القيمة إلى التشغيلي اإلیجار عقود في تكبدها یتم التي الكلفة
اإلیجار.  عقد

فتر طول على والخدمات التشغيلي اإلیجار إیرادات قبل  تتحقق من دفعت التي والخدمات اإلیجارات قيمة قيد یتم اإلیجار.  ة
لم   التي والخدمات اإلیجارات قيمة قيد یتم بينما مقدمًا مقبوضة كإیرادات الموحدة المالية القوائم تاریخ بعد ما لفترات المستأجرین

مقبوضة وغير مستحقة كإیرادات الموحدة المالية القوائم بتاریخ كما دفعها . یتم

المؤجلة اإلیرادات
مقابل دون عليها الحصول تم التي والمعدات واآلالت الممتلكات العادلةمنح)ال(كتسجل بالقيمة مؤجلة اإلعترافوكإیرادات یتم

والمعدات.  واآلالت للممتلكات المتوقع اإلنتاجي للعمر وفقًا منتظم بشكل الموحدة الدخل قائمة في كإیرادات بها

المصاریف تحقق

االستحقاق.   لمبدأ وفقًا حدوثها عند المصاریف قيد یتم

المتداولة وغير المتداولة البنود تصنيف

علىالمجموعةتقوم الموحدة المالي المركز قائمة في والمطلوبات الموجودات متداولة.  أبعرض غير أو كمتداولة تصنيفها ساس

متداول الموجودات التالية:ةتكون الحاالت في

أن المتوقع إلىأوتتحققمن أوتهدف فيبيعها العادیةدورةاستهالكها التشغيل

المتاجرة لغرض بها محتفظ

عشرمن اثني فترة خالل تتحقق أن الماليةشهرًاالمتوقع القوائم تاریخ الموحدةبعد
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شهرًا عشر اثني تتجاوز فترة خالل تستحق مطلوبات لتسدید المستخدم أو السحب مقيد النقد باستثناء المعادل والنقد النقد
المالية القوائم تاریخ .بعد

فيتم األخرى الموجودات باقي متداولة. أما غير موجودات تصنيفها

التالية:   الحاالت في متداولة المطلوبات تكون

ضمن تسدیدها المتوقع العادیةدورةمن التشغيل

المتاجرة لغرض بها محتفظ

الموحدة المالية القوائم تاریخ بعد شهرًا عشر اثني فترة ضمن الدفع مستحقة

تسدید لتأجيل شروط أو قيود یوجد الماليةال القوائم تاریخ بعد األقل على شهرًا عشر اثني تتجاوز لفترة المطلوبات
الموحدة.

متداولة. غير مطلوبات تصنيفها فيتم األخرى المطلوبات باقي أما

متداولة.  غير ومطلوبات كموجودات المؤجلة الضریبة والمطلوبات الموجودات تصنيف یتم

التمویل مصاریف
إنتاج   او إنشاء او بشراء المباشرة العالقة ذات التمویل مصاریف رسملة لالستعمالموجوداتتتم جاهزة لتصبح زمنية لفترة تحتاج

هذه   تكلفة من كجزء البيع مصاریف  الموجوداتاو حدوثها. تتكون عند كمصاریف األخرى التمویل مصاریف جميع قيد یتم  .
األ والتكاليف الفوائد من التمویل.التمویل على للحصول الشركة تتكبدها التي خرى

الدخل   ضریبة
في  المجموعةتقوم   بها المعمول الدخل ضریبة لقوانين وفقًا الدخل لضریبة مخصص الشركةبإقتطاع بها تعمل التي المناطق

التابعة رقم (وشركاتها الدولي المحاسبة لمعيار القوائم  ١٢ووفقًا بتاریخ كما المؤقتة الزمنية بالفروقات اإلعتراف یتطلب ) والذي
مؤجلة.ضرائبكالموحدةالمالية

المطلوبات أو الموجودات قيمة بين المؤقتة الزمنية الفروقات نتيجة استردادها أو دفعها المتوقع الضرائب هي المؤجلة الضرائب إن
طریقة   بإستخدام المؤجلة الضرائب احتساب أساسها. یتم على الضریبي الربح احتساب یتم التي والقيمة الموحدة المالية القوائم في
اإللتزام تسویة عند تطبيقها یتوقع التي الضریبية للنسب وفقًا المؤجلة الضرائب وتحتسب الموحدة، المالي المركز بقائمة اإللتزام

تحقي أو المؤجلة.الضریبي الضریبية الموجودات ق

عن   الضریبي الربح یختلف الضریبي. قد الربح على بناًء احتسابها تم والتي المستحقة الضریبة الدخل ضریبة مصروف یمثل
المالية القوائم في الظاهر المحاسبي تنزیلها  الموحدةالربح یمكن ال مصاریف أو الدخل لضریبة خاضعة غير إیرادات إدراج بسبب
اإلیرادات هذه مثل الدخل. إن ضریبة خاضعةأومن تكون قد الالحقة.أوالمصاریف السنوات في تنزیلها یمكن

ومعداتممتلكات وآالت
ال المتراكمةممتلكاتتظهر التدني وخسائر المتراكم اإلستهالك تنزیل بعد بالكلفة والمعدات كلفة،واآلالت تشمل وجدت.  إن

الممتلكاتال مكونات من أي إلستبدال المتكبدة الكلفة والمعدات للمشاریع  ممتلكاتواآلالت التمویل ومصاریف والمعدات واآلالت
الدخل   قائمة في األخرى النفقات جميع إثبات االعتراف. یتم شروط تحققت اذا األجل طویلة یتم  الموحدةاإلنشائية تحققها. ال عند

األراضي.  استهالك
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یلي: كما المتوقع االنتاجي للعمر وفقًا الثابت القسط طریقة باستخدام اإلستهالك احتساب یتم

اإلنتاجي العمر
)سنوات(

٥٠-٣٠عقارات
الشمسية الطاقة ٢٥-١٠محطة

مأجور ١٠تحسينات
٧-٥سيارات

مكتبية وتجهيزات ٤أثاث
ومعدات ١٠-٤آالت

مكتبيةأجهزة وأجهزة آلي ٤حاسب

ال من بند أي شطب إقتصادیة  ممتلكاتیتم منفعة وجود عدم عند أو منها التخلص عند منها جوهریة أجزاء وأي والمعدات واآلالت
استخدام   من شطب  البندمتوقعة عن ناتجة خسارة او ربح أي قيد منه. یتم التخلص من  البندأو العائد بين الفرق یمثل والذي ،

لل الدفتریة القيمة وصافي الدخلبندالتخلص قائمة في .الموحدة،

لل المتبقية القيم مراجعة الحقًاموجوداتتتم تعدیلها ویتم مالية سنة كل في اإلستهالك وطرق اإلنتاجية األمر.  واألعمار لزم إن

التنفيذ تحت مشاریع
من   وجزء التمویل ومصاریف األراضي وكلفة المباشرة واألجور اإلنشاء وكلفة اإلنشاء تصاميم كلفة التنفيذ تحت المشاریع تشمل

عقارا حساب أو والمعدات واآلالت الممتلكات حساب إلى یحول مشروع كل تنفيذ من اإلنتهاء المباشرة. عند غير جاهزةالكلفة ت
اإلدارة. وتوجهات المشروع طبيعة حسب عقاریة إستثمارات حساب أو للبيع

الدفتریة   القيمة استرداد إمكانية عدم إلى تشير أدلة وجود عند التنفيذ تحت للمشاریع الدفتریة القيمة في التدني دراسة إجراء یتم
القي تفوق وعندما المؤشرات هذه مثل وجود حال المشاریع. في القيمة  لهذه تخفيض یتم استردادها، المتوقع القيمة الدفتریة مة

إستردادها.  المتوقع للقيمة للمشاریع الدفتریة

عقاري مخزون

المشترا الممتلكات إةتظهر یتم التي أنشطة  ؤنشاأو خالل من بيعها لغرض بدًالالمجموعةها لغرضاالعتيادیة، تكون أن من
الكلفة: أقل. تمثل أیهما استردادها المتوقع القيمة أو بالكلفة قيمتها، لزیادة أو التأجير

لألرض.– والتأجير الحر التملك حقوق

اإلالم– لغرض للمقاولين المدفوعة نشاء.بالغ

و– التمویل ومصاریف الهندسية والتصاميم الدراسات واألكلفةكلفة الموقع التجهيز الملكية،القانونيةومهنية  تعاب نقل وضرائب
المصاریف إلى المباشرة. باإلضافة غير

مندوبي عموالت قيد ویتم للبيعمبيعات الجاهزة العقارات المستردةتسویق الموحدةغير الدخل قائمة .تكبدهاعندفي

هي   استرددها المتوقع من  القيمة المقدر البيع الشركة  سعر أنشطة القوائماالعتيادیةخالل تاریخ في السوق أسعار أساس على
قيالموحدة  المالية   إلى جوهریة،  ومخصومة كانت إذا الحالية، منهمتها إویطرح من لالنتهاء المقدرة التكاليف ومصاریف  ا نجازها

المتوقعة.  بيعها

المع العقاري المخزون كلفة تحدید الدخل  تیتم قائمة في بها االسالموحدةرف المحددةعند التكاليف قيمة تحدید خالل من تبعاد
وا المباعة الممتلكات على محددةلمتكبدة غير تكاليف ایة العقارنسبيًاتوزیع حجم على .ةالمباعاتبناء
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العقاریة الممتلكات تصنيف
عقاري مخزون او عقاریة كإستثمارات العقاریة الممتلكات تصنيف یليیتم :كما

لغرض  – بها االحتفاظ یتم ال حيث التجاریة)  والمستودعات (المكاتب والمباني  األراضي تشمل والتي العقاریة االستثمارات
قيمتها.  زیادة أو تأجير إیرادات لتحقيق وانما االعتيادیة الشركة أنشطة خالل بيعها لغرض وال الشركة أنشطة في استخدامها

العقا– تشمل والذي العقاري العقاراتالمخزون رئيسي وبشكل االعتيادیة الشركة أنشطة خالل من بيعها لغرض بها المحتفظ رات
إنشائها. من اإلنتهاء عند أو قبل بيعها لغرض إنشاءها یتم التي السكنية

عقاریة إستثمارات
ا كلفة رسملة اإلقتناء. تتم تكاليف إليها مضافًا بالكلفة مبدئيا العقاریة اإلستثمارات قياس العقاریة  یتم اإلستثمارات مكونات ستبدال

إظهار   یتم المبدئي، اإلعتراف اليومية. بعد الخدمة مصاریف العقاریة اإلستثمارات كلفة تشمل وال اإلعتراف؛ شروط استوفت إذا
األ إثبات الموحدة. یتم المالية القوائم تاریخ في السوق ظروف تعكس والتي العادلة بالقيمة العقاریة الخسائر  اإلستثمارات أو رباح

التغير.  حدوث فترة في الموحدة الدخل قائمة في العقاریة لإلستثمارات العادلة القيمة في التغير عن الناتجة

منفعة   لتدفق توقع هناك یكون ال أن على دائم بشكل الخدمة عن إیقافها عند أو عنها التخلي عند العقاریة اإلستثمارات استبعاد یتم
مستقبلية الدخل  اقتصادیة قائمة في العقاریة اإلستثمارات استبعاد من ناتجة خسائر أو أرباح أیة قيد یتم عنها.  التخلي نتيجة

اإلستبعاد. حدوث فترة في الموحدة
اإلستثمارات حساب من التحویل العقار. عند استخدام في تغير وجود عند فقط العقاریة اإلستثمارات حساب وإلى من التحویل یتم

الكلفة  العقاریة   اإلستخدام) هي في التغير (حدوث التحویل تاریخ في العادلة القيمة تكون والمعدات واآلالت الممتلكات حساب إلى
الالحقة. المحاسبية العمليات قيد عند العقاریة اإلستثمارات لهذه المفترضة

ا قبل من تطویرها أو بناؤها یتم التي العقارات تطویر أو بناء أعمال اكتمال بالكلفة. عند عقاریة كاستثمارات مبدئيًا قيدها یتم لشركة،
الموحدة.   المالية القوائم تاریخ في السوق ظروف تعكس والتي العادلة بالقيمة العقاریة اإلستثمارات هذه إظهار یتم

ملموسة   غير موجودات
منفصل   بشكل عليها الحصول تم التي الملموسة غير الموجودات قيد التيیتم الملموسة غير الموجودات كلفة بالكلفة. إن مبدئيًا

التاریخ. ذلك في العادلة قيمتها هي األعمال توحيد عمليات خالل من عليها الحصول إظهایتم یتم المبدئي، لإلثبات رالحقًا
القي في متراكمة تدني خسائر وأیة المتراكم اإلطفاء تنزیل بعد بالكلفة الملموسة غير الدفتریة. الموجودات مة

قائمة   في قيدها یتم وإنما المرسملة، التطویر مصاریف باستثناء داخليًا، تطویرها یتم التي الملموسة غير الموجودات رسملة یتم ال
الموحدة.  الدخل

محددة. غير أو محددة لفترة بكونه الملموسة غير للموجودات اإلنتاجي العمر تحدید یتم

الم غير الموجودات إطفاء قيمتهایتم تدني دراسة ویتم المتوقع، اإلنتاجي العمر حسب محددة بفترة الزمني عمرها المقدر لموسة
عمرها المقدر الملموسة غير للموجودات احتسابه وطریقة اإلطفاء فترة مراجعة ذلك. یتم على تدل مؤشرات وجود عند الدفتریة

المالي السنة نهایة في األقل على مرة محددة بفترة التغيرالزمني أو المتوقع اإلنتاجي العمر في للتغير المحاسبية المعالجة ة. تتم
مالئم. یتم هو كما اإلحتساب طریقة أو اإلطفاء فترة تغيير طریق عن لألصل المستقبلية اإلقتصادیة للمنافع اإلستهالك نمط في

المحاسبية. یت التقدیرات في تغيرات أنها أساس على التغيرات هذه مع الملموسةالتعامل غير الموجودات إطفاء مصروف قيد م
الموحدة. الدخل قائمة في محددة بفترة الزمني عمرها المقدر

قيمتها في تدني لوجود دراسة اجراء یتم بل إطفاءها یتم ال محددة غير بفترة الزمني عمرها المقدر الملموسة غير الموجودات إن
ال مستوى على أو فردیة بصورة سواء سنوي عمرهابشكل المقدر غير الملموسة غير الموجودات مراجعة للنقد. یتم المنتجة وحدات

تغ فيتم كذلك یكن لم وإذا صحيحًا، زال ما محدود كغير اإلنتاجي عمرها تصنيف كان إذا ما لتحدید سنویًا العمريالزمني ير
محددة غير فترة كونه من التغييرإلىاإلنتاجي هذا تطبيق محددة. یتم الالحقةعلىفترة والفترات الحالية . الفترة
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إستبعاد عن الناجمة الخسائر أو األرباح تسجيل من  یتم التخلص من العائد بين الفرق تمثل والتي الملموسة غير الموجودات
الموحدة.  الدخل قائمة في لألصل الدفتریة والقيمة األصل

یلي: كما الثابت القسط طریقة باستخدام الملموسة غير الموجودات إطفاء یتم

االستثمار فترة
(سنوات)

االطفاء فترة
(سنوات)

االطفاء المتبقيفترة
(سنوات)

المركزیة البيرة محطة استخدام ٢٤٢٢٠٬٢حق
الصناعية المنطقة انتفاع -٤٩٢٠غزة–حق
الساحلية األرض انتفاع بيتش–حق بلو منتجع ٤٩٣١٢٣مشروع

الزراعية الصناعية المنطقة انتفاع ٤٩٤٥٤٢أریحا–حق
مجمع انتفاع التجاريحق ٩٩٣٬٥البيرة-األوقاف

شرك في حليفة  ةإستثمار
الشرك في اإلستثمار قيد الملكية. الشركةیتم حقوق طریقة بإستخدام عليهاةالحليفة مؤثرًا نفوذًا للشركة یكون التي تلك هي ،الحليفة

السياسات.   بهذه التحكم وليس بها المستثمر للشركة والتشغيلية المالية بالسياسات المتعلقة القرارات في المشاركة على القدرة وهو

الشرك في اإلستثمار یظهر الملكية، حقوق لطریقة التغيراتةوفقًا إليه مضافًا بالكلفة، الموحدة المالي المركز قائمة في الحليفة
ح في الشركالالحقة موجودات صافي من الشركة الشركةصة شراء عن الناتجة الشهرة قيد القيمةةالحليفة. یتم من كجزء الحليفة

منفصل.  بشكل قيمتها في التدني دراسة أو الشهرة هذه إطفاء یتم ال حيث فيها، لإلستثمارات الدفتریة

الشركإیتم أعمال نتائج صافي من الشركة حصة الموحدة. یتم  ةظهار الشامل الدخل وقائمة الموحدة الدخل قائمة في الحليفة
الحليفة. الشركة في الشركة ملكية لنسبة وفقا الحليفة والشركة الشركة بين المعامالت عن الناتجة والخسائر األرباح استبعاد

ال تقرر الملكية حقوق طریقة إلستخدام خشركالحقًا لقيد ضرورة هناك كان إذا ما الشركة في استثمارها على إضافية تدني ةسائر
ال المالية  شركالحليفة. تقوم القوائم تاریخ في قيمة  الموحدة  ة في تدني إلى تشير موضوعية ألدلة وجود هناك كان إذا ما بتحدید

الشرك في الةاإلستثمار تقوم األدلة، هذه وجود حال اشركالحليفة. في تمثل والتي التدني قيمة بإحتساب الدفتریة  ة القيمة بين لفرق
الموحدة.  الدخل قائمة في الفرق هذا قيد ویتم إستردادها المتوقع والقيمة لإلستثمار

بين فروقات أي قيد العادلة. یتم بالقيمة المتبقي اإلستثمار بإظهار تقوم الحليفة، الشركة على المؤثر النفوذ الشركة فقدان حال في
الحليف للشركة الدفتریة الدخل  القيمة قائمة في المؤثر النفوذ فقدان بتاریخ البيع من والعائد المتبقي لإلستثمار العادلة والقيمة ة

الموحدة.

للشرك المالية السنة المالية  ةإن السنة ذات هي تقوم  للمجموعةالحليفة الضرورة السياساتالمجموعة. عند لتتوافق تعدیالت بإجراء
الشرك في الةالمتبعة مع المحاسبيةالحليفة .للمجموعةسياسات

العادلة القيمة قياس

العادلة القيمة بقياس المجموعة كاإلستثماراتااللبعضتقوم المالية غير والموجودات المالية الماليةدوات القوائم تاریخ في العقاریة
اإلیضاحات في بالكلفة الظاهرة المالية غير والموجودات المالية لألدوات العادلة القيمة عن باإلفصاح أیضًا المجموعة الموحدة. تقوم

الموحدة.  المالية بالقوائم المرفقة

و مطلوبات سداد أو موجودات لبيع المالي المقابل هي العادلة فيالقيمة السوق في المشاركين بين منظمة عملية خالل من ذلك
في:  إما المطلوبات سداد او الموجودات بيع فرضية على العادلة القيمة قياس القياس. یعتمد تاریخ
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المطلوبات. – أو للموجودات رئيسي سوق

والمطلوبات.– للموجودات مالءمة أكثر سوق في الرئيسي، السوق غياب حال في أو

یكون أن مالءمة.یجب األكثر السوق أو الرئيسي للسوق الوصول على القدرة للشركة

الموجودات تسعير عند المشاركين سيستخدمها التي الفرضيات باستخدام والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة قياس یتم
اقتصادیة.  منافع تحقيق هدفهم السوق في المشاركين ان فرض على والمطلوبات،

الشركة   زیادةتستخدم خالل من وذلك العادلة، القيمة لقياس كافية معلومات توفر التي الظروف حسب المناسبة التقييم أساليب
مالحظتها. یمكن ال التي معطيات استخدام من والتقليل مالحظتها یمكن صلة ذات معطيات استخدام

ال في عنها المصرح العادلة بالقيمة تقاس التي والمطلوبات الموجودات العادلة،جميع القيمة هرم ضمن تصنف الموحدة المالية قوائم
أدناه:   موضح هو كما

نشطة. مالية أسواق في تمامًا مشابهة مالية ألدوات التداول أسعار األول: باستخدام المستوى

مباشر.  غير أو مباشر بشكل مالحظتها یمكن ولكن التداول أسعار غير معطيات الثاني: باستخدام المستوى

مالحظتها. یمكن سوق لبيانات تستند ال معطيات الثالث: باستخدام المستوى

تقييم   إعادة خالل من الهرمي التسلسل في المستویات بين نقل عمليات هنالك كانت إذا فيما الشركة تحدد ماليه فترة كل نهایة في
الع القيمة قياس على جوهري اثر له معطيات مستوى أقل إلى یتمالتصنيف (استنادا التي والمطلوبات للموجودات ككل)  ادلة

متكرر.   أساس على المالية القوائم في بها االعتراف

معتمدونیقوم   خارجيون هؤالء  مخمنون مع النقاش بعد العقاریة.  اإلستثمارات مثل الجوهریة الموجودات تقييم في بالمشاركة
والمدخمخمنينال األساليب باختيار الشركة تقوم حالة. الخارجيين، كل في للتقييم ستستخدم والتي الت

ومخاطر   وخصائص لطبيعة وفقًا والمطلوبات الموجودات من شرائح بتحدید الشركة قامت العادلة، القيمة عن اإلفصاح لغرض
والمطلوبات. الموجودات لهذه العادلة القيمة ومستوى

مالية   موجودات في إستثمارات

عمليات المالية. إن الموجودات بشراء اإللتزام تاریخ وهو العملية تاریخ في المالية للموجودات العادیة والبيع الشراء عمليات قيد یتم
وف أو للقوانين وفقًا المحددة الفترة خالل المالية الموجودات تحویل فيها یتم التي تلك هي المالية للموجودات العادیة والبيع قًاالشراء

اإلقتناء  ل مصاریف إضافة ویتم العادلة، بالقيمة الشراء عند المالية الموجودات قيد السوق. یتم أنظمة في عليه متعارف هو ما
المالية الموجودات باستثناء خالل  المباشرة، من العادلة الخسائربالقيمة أو العادلة.االریاح بالقيمة مبدئي بشكل قيدها یتم والتي

الحقًا العادلة.جقيدیتم القيمة أو المطفأة بالكلفة المالية الموجودات ميع

الفعلية الفائدة وطریقة المطفأة بالكلفة مالية موجودات

التاليان: الشرطان تحقق إذا المطفأة بالكلفة الّدین أدوات قياس یتم

اإلحتفاظ یتم تعاقدیة. أن نقدیة تدفقات على للحصول باألصل اإلحتفاظ إلى یهدف أعمال نموذج ضمن الّدین بأداة

وفائدة األصل من دفعات تمثل والتي محددة تواریخ في النقدیة التدفقات من اإلنتفاع حق لألداة التعاقدیة الشروط تعطي أن
القائم.  الرصيد على

ا الشرطين تحقق التي الّدین أدوات العادلة  إن بالقيمة مبدئيًا تقاس (بإلسابقين اإلقتناء مصاریف إليها اختيار  مضافًا حالة ستثناء
خالل   من الموجودات هذه تصنيف الخسائرالشركة أو الحقًااألرباح ویتم أدناه)، مبين هو باستخدامكما المطفأة بالكلفة قياسها

اإل التدني. یتم تنزیل بعد الفعلي الفائدة معدل باستخدامطریقة الفوائد بإیرادات الفعلي.معدلطریقةعتراف الفائدة
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المطفأة. بالكلفة الدّین أدوات من المدینة الذمم مخصصاتتعتبر أیة تنزیل بعد للعمالء الصادرة الفواتير بقيمة المدینة الذمم تظهر
المتوقعة االئتمانية المالية،  للخسائر للموجودات التدني تحدید عند وتوقيت.  مبالغ لتحدید معينة تقدیرات الشركة إدارة تستخدم

اإلثبات منذ جوهري بشكل زادت قد المالية الموجودات على االئتمانية المخاطر كانت إذا ما تقييم وكذلك المستقبلية النقدیة التدفقات
المتوقعة. االئتمانية الخسائر قياس في المستقبلية المعلومات وتضمين المبدئي

خاللالمجموعةتقوم من العادلة بالقيمة مالية موجودات إلى المطفأة الكلفة من الّدین أدوات تصنيف الخسائرباالربإعادة أو اح
مناسبة.  المطفأة الكلفة طریقة تكون ال وبالتالي المبدئي لإلعتراف األعمال نموذج من الهدف تغير إذا

یتم التي الفائدة نسبة هو الفعلي الفائدة معدل فترة  إن أو الّدین، أداة عمر فترة على المستقبلية النقدیة التدفقات لخصم استخدامها
المبدئي. اإلعتراف تاریخ في الدفتریة القيمة لتساوي معينة، حاالت في أقل

تستطيع   المبدئي اإلعتراف عنه  المجموعةعند التراجع یمكن ال المذكوبشكل المطفأه الكلفة شروط حققت دین أداة رة  تصنيف
خالل   من العادلة بالقيمة مالية كموجودات الخسائرأعاله أو عدم  األرباح من كبير بشكل التخفيف أو إزالة إلى ذلك أدى إذا

المحاسبي.  التطابق

الع بالقيمة مالية خاللموجودات من الخسائرادلة أو األرباح
شروط   تحقق ال التي الدّین أدوات المالية الموجودات هذه المطفأتمثل المطفأةالكلفة الكلفة شروط تحقق مالية أدوات ولكن  ةأو

خالل   من العادلة بالقيمة تصنيفها الشركة الخسائراختارت أو تقم  األرباح لم العادلة.  بالقيمة وتقاس المبدئي اإلعتراف عند
مالية  المجموعة كموجودات المطفأة بالكلفة دین أدوات شروط تحقق دین أداة أیة العبتصنيف خالل  بالقيمة من أوادلة األرباح
. الخسائر

على   یترتب المبدئي، لإلعتراف العالمجموعةالحقًا بالقيمة المصنفة الّدین أدوات تصنيف خالل  إعادة من الخسائرادلة أو األرباح
یحق بالتحقق. ال تبدأ المطفأة الكلفة شروط فإن األعمال نموذج من الهدف تغير المطفأة. عند بالكلفة دین أدوات للمجموعةإلى

اختارت   التي الّدین أدوات تصنيف خالل  المجموعةإعادة من العادلة بالقيمة دین كأدوات تصنيفها المبدئي اإلعتراف األرباح  عند
الخسائر . أو

خالل  موعةالمجتقوم   من العادلة بالقيمة مالية كموجودات العادلة بالقيمة الملكية أدوات بتصنيف المبدئي اإلعتراف األرباحعند
الخسائر من  أو العادلة بالقيمة الموجودات هذه تصنيف یتم حيث المتاجرة، أغراض لغير بها المحتفظ اإلستثمارات خالل  باستثناء

الشاملبنود .األخرىالدخل

الماليةیتم الموجودات خاللقياس الخسائرمن أو القيمة  األرباح في التغير عن ناتجة خسارة أو ربح أي قيد ویتم العادلة بالقيمة
المالية للموجودات خاللالعادلة من العادلة الخسائربالقيمة أو الموحدة. األرباح الدخل قائمة في

اإلستثم من األسهم توزیعات بأرباح اإلعتراف الستالمهایتم حق نشوء عند بها المستثمر الشركات من المالية األدوات في في  ار
الموحدة الدخل .  قائمة

منماليةموجودات العادلة الشاملبنودخاللبالقيمة األخرىالدخل
اإلعترافالمجموعةتقوم   هذا  عند یتم األخرى.  الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة الملكية أدوات بتصنيف المبدئي

حد على أداة كل أساس على بهاىالتصنيف محتفظ ملكية أداة تصنيف الشركة تستطيع ال كذلك عنه، التراجع یمكن بالقيمةوال
خالل من الخسائرالعادلة أو بالقيمةاألرباح مالية األخرى.كأدوات الشامل الدخل بنود خالل من العادلة

یتم   اإلقتناء. الحقًا مصاریف إليها مضافًا العادلة بالقيمة مبدئيًا األخرى الشامل الدخل بنود خالل من الملكية أدوات قياس یتم
ال القيمة في التغير عن الناتجة الخسائر أو األرباح قيد ویتم العادلة بالقيمة الموجودات هذه الدخقياس بنود خالل من ل  عادلة

إحتياطي   حساب في األخرى الخسائر  الشامل أو األرباح تصنيف إعادة یتم ال الموجودات هذه من التخلص العادلة. عند القيمة
إحتياطي   حساب في سابقًا حساب  التغير  الالمقيدة في مباشرة قيدها یتم بل الموحدة الدخل قائمة إلى العادلة القيمة في متراكم

المدورة. األرباح
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اإلستثما من األسهم توزیعات عوائد قيد قائمةیتم في الستالمها حق نشوء عند بها المستثمر الشركات من الملكية أدوات في ر
اإلستثمار. قيمة من لجزء كاسترداد العوائد هذه اعتبرت إذا إال الموحدة، الدخل

المالية الموجودات قيمة تدني
ی ال التي الدین التدني) ألدوات المتوقعة (مخصص االئتمانية الخسائر مخصص إثبات خالل  یتم من قياسها الخسائرتم أو .  األرباح

الملكية).  (حقوق األسهم في االستثمارات على تدني خسائر إثبات یتم ال

ما   باستثناء المالية، األداة عمر مدى على المتوقعة االئتمانية للخسائر مساٍو بمبلغ المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص قيد یتم
قياسها یتم والتي مدىیلي، على متوقعة ائتمانية فقط:١٢كخسائر شهرًا

إعداد  – االستثماریة) بتاریخ الدرجة تصنيف یعادل ما المنخفضة (أي االئتمانية المخاطر ذات االستثماریة الدین سندات
الموحدة. المالية القوائم

ا– اإلثبات منذ جوهري بشكل االئتمانية مخاطرها تزد لم التي األخرى المالية لها.األدوات لمبدئي

االئتمانيةتقوم الخسائر وحساب المدینة، الذمم على المتوقعة االئتمانية الخسائر لتسجيل المعيار من المبسطة الطریقة بتطبيق الشركة
المدینة.  الذمم عمر كامل على المتوقعة

مستقبلي المعلومات على الشركة تعتمد األمر، یلزم وعندما المتوقعة، االئتمانية الخسارة احتساب نموذج كمدخالت،في مستخدمة ة
البطالة.  ومعدالت المحلي اإلجمالي الناتج في الزیادة مثل

الدی وأدوات الممنوحة القروض مقابل مخصص حساب في إظهارها ویتم الموحدة الدخل قائمة في التدني مخصص قيد . نیتم

التحص وأنشطة الجدولة إعادة محاوالت جميع استيفاء بعد المالية الموجودات شطب لالستردادیتم واقعي إحتمال هناك یكون وال يل
أخرى. إیرادات حساب في الالحقة االستردادات قيد المستقبل. یتم في

الموجود بأن الموضوعي الدليل ائتمانيًا. یتضمن متدنية كانت اذا فيما لتحدید المطفأة بالكلفة المقاسة المالية الموجودات فحص یتم
ائتمانيًا متدني منح  عدمعندالمالي أو األصلي الدین مبلغ أو الفوائد دفع في التأخر أو السداد في كالتعثر التعاقد ببنود االلتزام

للمقترض.  المالية بالصعوبات متعلقة قانونية أو اقتصادیة ألسباب خصومات

الموجودا ضمن تصنيفها إعادة یتم مستحقة تعتبر تعد ولم جدولتها إعادة تمت التي المالية عند  الموجودات وذلك العاملة المالية ت
المالية   الموجودات بمعقولية. تخضع مضمونة المستقبلية التسدیدات اعتبار وعند بانتظام والفوائد الدین أصل مبالغ جميع سداد

مستحقة.  إعتبارها یمكن أو متدنية تزال ال كانت إذا ما في لتحدید مستمرة مراجعة إلى جدولتها المعاد

الماليةالموجوداتاستبعاد
لإلنتفاع التعاقدي الحق انتهاء عند المالية الموجودات استبعاد الموجوداتیتم تحویل عند أو الموجودات، لهذه النقدیة التدفقات من

األساسية   والعوائد المخاطر كل إبقاء أو بتحویل الشركة قيام عدم حال أخرى. في منشأة إلى الملكية وعوائد المخاطر وجميع المالية
الموج في المتبقية الشركة حصة تسجيل یتم المحولة، الموجودات على السيطرة المبالغوأبقت بقيمة المطلوبات تسجيل ویتم ودات

دفعها.  الماليةالمتوقع الموجودات تسجيل في الشركة الملكيةالمحولة  تستمر وعوائد المخاطر كل الشركة أبقت بهاإذا .الخاصة

المالية المطلوبات

المبدئي واإلعتراف القياس
خالل   من العادلة بالقيمة مالية كمطلوبات المالية المطلوبات تصنيف الخسائر  یتم أو دائنة. تقوماألرباح وأرصدة قروض أو

اإلعترافالشركة المبدئي. یتم اإلعتراف عند المالية للمطلوبات تصنيفها مبدئيا  بتحدید العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بجميع
مطلوباتها   من أي بتصنيف الشركة تقم بها. لم المتعلقة المباشرة المصاریف إضافة یتم حيث الدائنة واألرصدة القروض حالة في إال

خالل من العادلة بالقيمة مالية كمطلوبات الخسائرالمالية أو . األرباح

المالي المطلوبات وقروض.تشتمل إئتمانية وتسهيالت أخرى دائنة وأرصدة تجاریة ذمم على للشركة ة
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الالحق القياس
یلي:  كما تصنيفها على المالية المطلوبات قياس یعتمد

القروض
ب المطفأة بالكلفة تقييمها الحقًا ویعاد مباشرة مصاریف أیة تنزیل بعد العادلة بالقيمة مبدئيًا األجل طویلة القروض قيد استخدامیتم

الفعلي. الفائدة معدل طریقة

تشكل   التى األخرى والمصاریف والرسوم الشراء على عالوة أو خصم أي اإلعتبار بعين األخذ بعد المطفأة الكلفة احتساب یتم
الموحدة. الدخل قائمة ضمن الفعلي الفائدة معدل طریقة استخدام عن الناتج اإلطفاء قيد الفعلي. یتم العائد من جزءًا

اإلیجارات  

العقدالمجموعةتقوم   كان إذا لتحدید بها البدء عند المبرمة العقود كان  بتقييم إذا أنه إیجار. أي عقد على یحتوي أو إیجار عقد
المدفوعة.  المبالغ مقابل الزمن من لفترة المحدد األصل استخدام في التحكم في الحق ینقل العقد

وعقود  المجموعةوتطبق   األجل القصيرة اإلیجار عقود باستثناء اإلیجار، عقود بجميع یتعلق فيما والقياس لالعتراف موحدًا نهجًا
القيمة. وتعترف منخفضة الموجودات تمثل  المجموعةإیجار التي للموجودات االستخدام وحق اإلیجار لدفعات اإلیجار بمطلوبات

المستأجرة.  الموجودات استخدام في الحق

الموجوداتحق استخدام

قابلالمجموعةتقوم   فيه األصل یكون الذي التاریخ (أي اإلیجار  عقد بدء تاریخ في االستخدام حق بموجودات باالعتراف
تعدیل ویتم القيمة، في التدني وخسائر المتراكم االستهالك تنزیل بعد بالتكلفة، األصل استخدام بحق االعتراف لالستخدام). یتم

عند اإلیجار.القيمة عقود مطلوبات تقييم إعادة

المتكبدة،   المباشرة األولية التكاليف الى باإلضافة بها، المعترف اإلیجار عقود مطلوبات قيمة األصل استخدام حق تكلفة تتضمن
ح اإلیجار. في بعقد متعلقة مستلمة حوافز أي منها مطروحًا العقد، بدء تاریخ قبل أو في تمت التي اإلیجار تكنودفعات لم ال

المعترف  المجموعة األصل استخدام حق قيمة استهالك یتم العقد، مدة نهایة في المستأجر األصل ملكية على الحصول من متيقنة
استخدام   حق موجودات أقل. تخضع أیهما اإلیجار عقد مدة او لألصل اإلنتاجي العمر مدار على الثابت القسط أساس على به

التدني اختبار إلى القيمة. األصل في

اإلیجار   عقود مطلوبات
التيالمجموعةتقوم   اإلیجار لدفعات المخصومة الحالية بالقيمة اإلیجار عقد بمطلوبات باالعتراف اإلیجار، عقد بدء تاریخ في

ثابتة) إیجار دفعات تعتبر مضمونها في الثابتة (والتي الدفعات اإلیجار دفعات العقد. تتضمن مدة خالل دفعها مطروحًایتعين
والمبالغ العقد، لشروط وفقًا عليها متفق نسب أو مؤشرات على تعتمد التي المتغيرة اإلیجار ودفعات المستحقة اإلیجار حوافز منها

أن   المؤكد من والذي الشراء خيار ممارسة قيمة أیضًا اإلیجار دفعات المتبقية. تتضمن القيمة ضمانات بموجب تحصيلها المتوقع
كانتوعةالمجمتمارسه إذا اإلیجار، عقد إنهاء غرامات قيمة الى لشروطالمجموعةباإلضافة وفقًا اإلنهاء خيار تمارس ان تنوي
العقد.

الفترة   في كمصاریف العقد لشروط وفقا عليها متفق معدالت أو مؤشرات على تعتمد ال التي المتغيرة اإلیجار بدفعات االعتراف یتم
الش أو الحدث فيها یقع المبالغ. التي تلك دفع الى یؤدي الذي رط

تستخدم   اإلیجار، لدفعات الحالية القيمة احتساب بدء  المجموعةعند عند االقتراض معدل المستقبلية اإلیجار دفعات خصم لغایات
المستحقة الفائدة بقيمة اإلیجار مطلوبات زیادة یتم للتحدید. الحقًا قابل غير اإلیجار عقد في الضمني الفائدة سعر كان إذا اإلیجار

قيا إعادة یتم ذلك، إلى الفعلية. باإلضافة اإلیجار دفعات بقيمة تخفيضها كانویتم إذا اإلیجار عقود لمطلوبات الدفتریة القيمة س
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ثابتة   إیجار دفعات تعتبر مضمونها في التي الدفعات على تغيير اي حدوث عند أو اإلیجار مدة على تغيير أو تعدیل أي هناك
األصل. بشراء المتعلق التقييم تغير عند أو

الق منخفضة األصول إیجار وعقود األجل قصيرة اإلیجار يمةعقود
األجل (أي:  المجموعة  تقوم   قصيرة اإلیجار عقود بعض على األجل قصيرة اإلیجار بعقود باالعتراف المتعلق اإلعفاء بتطبيق

مدتها   تبلغ التي اإلیجار تقوم  ١٢عقود األصل). كما شراء خيار تتضمن وال البدء تاریخ من أقل أو بتطبيق  المجموعةشهرًا أیضا
ا بعقود المتعلق القيمة. یتم  اإلعفاء منخفضة تعتبر التي للموجودات اإلیجار عقود بعض على القيمة منخفضة للموجودات إلیجار

أساس   على إیجار كمصروف القيمة منخفضة الموجودات إیجار وعقود األجل قصيرة اإلیجار لعقود اإلیجار بدفعات االعتراف
اإلیجار. مدة وعلى الثابت القسط

المتعلق الهامة العقدالتقدیرات تجدید خيار تتضمن التي للعقود اإلیجار عقد مدة بتحدید ة

غير  المجموعةتقوم   المدة أنها على اإلیجار عقد مدة بخيارالبتحدید المشمولة الفترات االعتبار بعين األخذ مع لإللغاء، قابلة
متع فترات أي أو الخيار، هذا ممارسة تتم أن المؤكد من كان إذا اإلیجار عقد منتمدید كان إذا اإلیجار، عقد إنهاء بخيار لقة

تقوم أّال لدىالمجموعةالمؤكد یوجد اإلیجار عقود بعض الخيار. بموجب هذا الموجودات  المجموعةبممارسة استئجار في الحق
إضافية. تقوم التجدید. المجموعةلفترات خيار ممارسة المؤكد من كان إذا ما تقييم عند التقدیرات ببعض

أن   یعني، التجدید. الحقًاالمجموعةوهذا خيار لممارسة اقتصادیًا حافزًا تشكل التي الصلة ذات العوامل جميع االعتبار بعين تأخذ
تقوم   اإلیجار، مفعول سریان الظروفالمجموعةلتاریخ في تغيير أو هام حدث حصول حال في اإلیجار عقد مدة تقييم بإعادة

االمر سيطرتها تحت تغييرالواقعة المثال، سبيل التجدید (على ممارسة) خيار عدم ممارسة (أو على قدرتها على یؤثر قد الذي
العمل). استراتيجية في

مدةالمجموعةقامت   التشغيلية. إن عملياتها في الموجودات هذه ألهمية نظرًا اإلیجار عقد مدة من كجزء التجدید فترة بتضمين
ستتأثر التشغيلية العمليات فإن العقود تلك إلغاء حال وفي نسبيًا قصيرة تعتبر الموجودات هذه لبعض لإللغاء القابلة غير العقد

لتل بدائل وجود عدم حال في سلبي الموجودات.  بشكل ك

دائنة وأرصدة ذمم
بها المطالبة تتم لم أو تمت سواًء المستلمة الخدمات أو البضائع مقابل المستقبل في السداد مستحقة للمبالغ المطلوبات إثبات یتم

المورد.  قبل من

و المعادلالنقد النقد

في   النقد المعادل والنقد النقد یشمل النقدیة، التدفقات قائمة تستحقألغراض األجل قصيرة وودائع البنوك لدى وأرصدة الصندوق
منه السحب مقيد النقد تنزیل بعد أقل، أو شهور ثالثة فترة .خالل

الماليةتقاص األدوات

تقاص   عندمیتم فقط الموحدة، المالي المركز قائمة في الصافي تسجيل ویتم المالية، والمطلوبات حقًاالموجودات هناك یكون ا
ملزمًا للتقانونيًا نية هناك وكانت المسجلة المبالغ علىلتقاص في  سویة المطلوبات وتسویة الموجودات تحقيق أو التقاص أساس
الوقت. نفس

المخصصات

أی التابعة وشركاتها الشركة على یترتب عندما المخصصات إثبات علىةیتم سابقة أحداث عن متوقعة) ناشئة أو (قانونية التزامات
موضوعي. أن بشكل قيمتها تحدید امكانية وتوافر اإللتزامات هذه نشوء المرجح من یكون

الخزینة أسهم
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اإلعتراف ویتم بالكلفة الخزینة أسهم الملكية.تظهر حقوق ضمن الخزینة أسهم إصدار إعادة عن الناتجة الخسارة أو بالربح

األجنبية العمالت

الموحدة   المالية القوائم عرض األساس  للمجموعةیتم عملة یمثل والذي األردني عمالت  للمجموعةبالدینار التابعة الشركات . تحدد
في البنود قياس بها. یتم الخاصة الشركات. األساس لهذه األساس عملة باستخدام التابعة للشركات المالية القوائم

واألرصدة الحركات
وفقًاالمجموعةتقوم   شركة بكل الخاصة األساس عملة إلى السنة خالل األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت ألسعار  بتحویل

المعاملة. تاریخ في الصرف

األساس عملة إلى السنة نهایة في األخرى بالعمالت الدفع أو القبض تستحق التي وتلك النقدیة والمطلوبات الموجودات تحویل یتم
شر بكل الماليةالخاصة القوائم تاریخ في السائدة الصرف ألسعار وفقًا في  الموحدةكة خسارة أو ربح من التحویل فروقات . تظهر

الدخل من  الموحدةقائمة العادلة بالقيمة المالية الموجودات باستثناء الشاملبنودخالل، فروقاتاألخرىالدخل قيد یتم حيث
تخصها التي وجدتالعملة إن ا، قائمة الشاملفي . الموحدةلدخل

للشركة التابعة الشركات
وفقًا األردني الدینار إلى األردني، الدینار غير بعملة المالية قوائمها َتصدر التي التابعة، الشركات ومطلوبات موجودات تحویل یتم

السائدة الصرف األردني  كماألسعار الدینار إلى الشركات لهذه الدخل قائمة بنود تحویل الموحدة. ویتم المالية القوائم تاریخ في
الموحدة الشامل الدخل قائمة ضمن خاص بند في التحویل عن الناتجة الفروقات قيد السنة. یتم خالل الصرف أسعار لمعدل . وفقًا

األعمال قطاعات

وعوائد لمخاطر خاضعة خدمات أو منتجات تقدیم في معًا تشترك التي والعمليات الموجودات من مجموعة یمثل األعمال قطاع
وصانع التنفيذي المدیر قبل من استعمالها یتم التي للتقاریر وفقا قياسها یتم والتي أخرى أعمال بقطاعات المتعلقة تلك عن تختلف

لدى الرئيسي .المجموعةالقرار

المتعلقة تلك عن تختلف وعوائد لمخاطر خاضعة محددة اقتصادیة بيئة في خدمات أو منتجات تقدیم في الجغرافي القطاع یرتبط
أخرى.  اقتصادیة بيئات في تعمل بقطاعات

سهم   لكل الربح

األسهم حملة إلى العائد السنة ربح قسمة خالل من األرباح في للسهم األساسية الحصة احتساب للیتم المعدل  شركةالعادیة على
العام.  خالل العادیة األسهم لعدد المرجح

لل العادیة األسهم حملة إلى العائد السنة ربح قسمة خالل من للسهم المخفضة الحصة احتساب لعدد  شركةیتم المرجح المعدل على
اال لعدد المرجح المعدل إليه مضافًا العام خالل العادیة األسهم  األسهم تحویل تم لو فيما إصدارها یجب كان التي العادیة سهم

عادیة أسهم إلى للتحویل الخزینة)القابلة أسهم طرح . (بعد
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شرك.٤ في مؤثرة تابعةحصص ات

معلومات یلي بالكاملفيما مملوكة وغير تابعة شركات عن مسيطرةفيهامالية غير لجهات جوهریة :حصص

المسيطرة:   غير للجهات الملكية نسبة

المنشأ بلد
واألعمال

٢٠٢١٢٠٢٠

الشركة %%اسم
(بيدكو) الصناعية المناطق لتطویر فلسطين ١٧.٠٥١٧.٠٥فلسطينشركة

لتطویر أریحا الصــناعية  شــركة الزراعية المنطقة وتشــغيل وإدارة
٥٥.٤٠٥٥.٤٠فلسطين(جييب)

والصيانة للتشغيل بریكو ٤٩٤٩فلسطينشركة

الشركات في المسيطرة غير الجهات حصص ٢٠٢١٢٠٢٠التابعة: أرصدة
أردني أردنيدینار دینار

الصناعية المناطق لتطویر فلسطين ١٬٨٩٨٬٩٨٧١٬٨٧١٬١٨٢شركة
الصناعية الزراعية المنطقة وتشغيل وإدارة لتطویر أریحا ١٬٧٥٥٬٢٥٣١٬٨١٥٬١٧٠شركة

والصيانة للتشغيل بریكو ٦١٢٬٤٦٥٦٨٤٬٥٩٨شركة
٤٬٢٦٦٬٧٠٥٤٬٣٧٠٬٩٥٠

(الخسائر) الشركات  األرباح في مسيطرة غير لجهات العائدة
التابعة: 

الصناعية المناطق لتطویر فلسطين ٢٧٬٨٠٥١٬٥٦٠شركة
الصناعية الزراعية المنطقة وتشغيل وإدارة لتطویر أریحا ) ٧٩٬٣١٥() ٥٩٬٩١٧(شركة

والصيانة للتشغيل بریكو ) ٣٠٧٬٢٩٢() ٧٢٬١٣٣(شركة
)٣٨٥٬٠٤٧() ١٠٤٬٢٤٥ (

یلي معفيما والمعامالت األرصدة استبعاد قبل التابعة الشركات هذه عن مالية لمعلومات . المجموعةملخص

في كما المالي المركز قائمة بيانات أول٣١ملخص :١٢٠٢كانون

جييببيدكو
للتشغيل بریكو
والصيانة

أردني أردنيدینار أردنيدیناردینار
متداولة ٨٬١٣١٬٢٥٨٧٣١٬١٠٨٢٬٥٨٥٬٢٧٠موجودات

متداولة غير ١٤٬٢٣٤٦٤٢٥٬٣٤٤٬٣٥٢٤٬١٤٦٬٢٧٠موجودات
متداولة ) ٥٢٥٬٩٧٧() ١٬٣٠٩٬٥٦٥() ٢٬٦٣٣٬٧٣٩(مطلوبات

متداولة غير ) ٣٬٦٥٠٬٣٦٣() ١٬٨٧٠٬٤٤١() ٧٩٢٬١٠٠(مطلوبات
الملكية حقوق ١٨٬٩٤٠٬٠٦١٢٬٨٩٥٬٤٥٤٢٬٥٥٥٬٢٠٠مجموع

مسيطرة غير لجهات ١٬٨٩٨٬٩٨٧١٬٧٥٥٬٢٥٣٦١٢٬٤٦٥العائد
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في كما المالي المركز قائمة بيانات أول٣١ملخص :٢٠٢٠كانون

جييببيدكو
للتشغيل بریكو
والصيانة

أردني أردنيدینار أردنيدینار دینار
متداولة ٧٬٠٠٠٬٠٤٠٧٨٣٬٧٩٦١٬٤٢٨٬٠٥٧موجودات

متداولة غير ١٤٬٩٨٧٬٩٣٨٥٬١٨١٬١٥٦٥٬٦٥٩٬٤١٦موجودات
متداولة ) ٥٥٢٬٢٢٩() ١٬٨٩٩٬٣٨٠() ٢٬٧٢٧٬٥٧٦(مطلوبات

متداولة غير ) ٣٬٩١٣٬٢٠٢() ١٬٠٦٢٬٢٩٨() ٧٥١٬٧٨١(مطلوبات
الملكية حقوق ١٨٬٥٠٨٬٦٢١٣٬٠٠٣٬٢٧٤٢٬٦٢٢٬٠٤٢مجموع

مسيطرة غير لجهات ١٬٨٧١٬١٨٢١٬٨١٥٬١٧٠٦٨٤٬٥٩٨العائد

في المنتهية للسنة الدخل قائمة بيانات األول٣١ملخص :١٢٠٢كانون

جييببيدكو
للتشغيل بریكو
والصيانة

أردني أردنيدینار أردنيدینار دینار
تشغيلية   ١٬٧٣٠٬٧٨٠٥٠٩٬٩٦٢٦٣٣٬٩٦٢إیرادات

واطفاءات ) ٢٦٠٬٧٩٦() ١٣١٬٧٣٩() ٢٨٢٬٢٠٥(إستهالكات
وعامة إداریة ) ٢١٦٬٠٠٣() ٢٧٢٬٥٦٥() ٣٥٦٬٨٧٦(مصاریف

متوقعة ائتمانية خسائر -) ١٠١٬٣٨٧() ٧١٬٩٠٩(مخصص
التمویل ) ١٢٥٬٤٤١() ١١٦٬٢٩٢() ٨٤٬١٥٨(مصاریف

) ١٨٣٬١٤٩(٧٬٩٦٢) ٣٦٤٬٤٢٠(أخرى) ایراداتمصاریف(
ضریبة) خسارة(ربح قبل ) ١٥١٬٤٢٧() ١٠٤٬٠٥٩(٥٧١٬٢١٢الدخلالسنة

الدخل ضریبة -) ٣٬٧٦١() ١٤٤٬٧٤٢(مصروف
) ١٥١٬٤٢٧() ١٠٧٬٨٢٠(٤٢٦٬٤٧٠السنة  ) خسارة(ربح

األخرى الشامل الدخل --٤٬٩٧٠بنود
الشامل الدخل ) ١٥١٬٤٢٧() ١٠٧٬٨٢٠(٤٣١٬٤٤٠السنةصافي

الشركة لمساهمي ) ٧٩٬٢٩٤() ٤٧٬٩٠٣(٤٠٣٬٦٣٥العائد
مسيطرة غير لجهات ) ٧٢٬١٣٣() ٥٩٬٩١٧(٢٧٬٨٠٥العائد
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في المنتهية للسنة الدخل قائمة بيانات األول٣١ملخص :٢٠٢٠كانون

جييببيدكو
للتشغيل بریكو
والصيانة

أردني أردنيدینار أردنيدینار دینار
تشغيلية   -١٬٠٠٤٬١١٨٤٢١٬٠٢٠إیرادات

واطفاءات ) ١٨٦٬٤٠١() ١٣٨٬٣٤٨() ٣١٦٬٥٦٢(إستهالكات
وعامة إداریة ) ١٧٣٬٨٧٤() ٣٣٨٬٧٧٤() ٤٥٠٬٢٣٤(مصاریف

متوقعة ائتمانية خسائر -) ١٠٩٬٥٥٤() ١٣٥٬٥٧٥(مخصص
التمویل ) ١٠٨٬٥٥٠() ٧٥٬٩٠٠() ٧٤٬٩٧٧(مصاریف

(مصاریف) أخرى ) ١٤٧٬٧٩٠(٢٣٬١٨٦٩٨٬٣٦٥إیرادات
الدخل) خسارة(ربح ضریبة قبل ) ٦١٦٬٦١٥() ١٤٣٬١٩١(٤٩٬٩٥٦السنة

الدخل ضریبة --) ٥٥٬٤٨٨(مصروف

) ٦١٦٬٦١٥() ١٤٣٬١٩١(٥٬٥٣٢السنة  ) خسارة(ربح
األخرى الشامل الدخل --) ٧١٠(بنود

الدخل ) ٦١٦٬٦١٥() ١٤٣٬١٩١(٤٬٨٢٢السنةالشاملصافي
الشركة لمساهمي ) ٣٠٩٬٣٢٣() ٦٣٬٨٧٦(٣٬٢٦٢العائد

مسيطرة غير لجهات ) ٣٠٧٬٢٩٢() ٧٩٬٣١٥(١٬٥٦٠العائد

في المنتهية للسنة النقدیة التدفقات قائمة بيانات األول٣١ملخص : ١٢٠٢كانون

جييببيدكو
للتشغيل بریكو
والصيانة

أردني أردنيدینار أردنيدینار دینار
التشغيل ١٥٧٬٨٦٥٦٧٩٬٧٣٥) ٩٠١٬٠٥٥(أنشطة

االستثمار ) ٢٣٣٬٣٩٩() ٢٩٤٬٩٣٥(١٬٠٠١٬١٠٠أنشطة
) ٣٦٥٬٨٧٧(٧٥٬٩٢٩) ١١٩٬٣٩٣(التمویلأنشطة

المعادل  (النقص) والنقد النقد في ٨٠٬٤٥٩) ٦١٬١٤١() ١٩٬٣٤٨(الزیادة

في المنتهية للسنة النقدیة التدفقات قائمة بيانات األول٣١ملخص : ٢٠٢٠كانون

جييببيدكو
للتشغيل بریكو
والصيانة

أردني أردنيدینار أردنيدیناردینار
التشغيل ) ٤٠٦٬٥٢٢(٢٦٦٬١٢٢٢١٬٨٩٠أنشطة

االستثمار ) ١٨٤٬٣٠٣() ٤٥٬٢٨٧() ٤٬٥١٨(أنشطة
التمویل ٥٩١٬٣٩٤) ٤٢٬٦٥١() ٨٤٬٩٦١(أنشطة

المعادل  (النقص)الزیادة والنقد النقد ٥٦٩) ٦٦٬٠٤٨(١٧٦٬٦٤٣في
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٥.
ممتلكات

ومعدات  
وآالت

ت
عقارا

محطةالطاقة
الشمسية

ت      
تحسينا
مأجور

ت
سيارا

ت
وتجهيزا

ث
أثا

مكتبية
ت
آال

ت
ومعدا

حاسب
أجهزة

وأجهزة
آلي

مكتبية
المجموع

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

الكلفة

كمافي
١

الثاني كانون
٢٠٢١

١١٬٥٢٥٬٥١٣
٥٬٠٣٨٬٤٩٢

٤٨٨٬٠٣٢
٣١٬٦٢٨

٣٠٣٬٩٧٨
١٬٦٣٩٬٢٤٤

٢٤٢٬٨٢٦
١٩٬٢٦٩٬٧١٣

ت
ضافا

إ
-

٢٣٣٬٣٩٨
٢٨٬٩٣٢

-
-

٢٬٠٣٤
٥٬٨٧٥

٢٧٠٬٢٣٩
ت
إستبعادا

)
٥٤١٬١٨٤

 (
)

١٬٥٦٨٬٦٧٠
 (

-
-

)
٧٧٢

 (
)

٣٣٦٬٠٤٧
 (

-
)

٢٬٤٤٦٬٦٧٣
 (

كمافي
٣١

األول كانون
٢٠٢١

١٠٬٩٨٤٬٣٢٩
٣٬٧٠٣٬٢٢٠

٥١٦٬٩٦٤
٣١٬٦٢٨

٣٠٣٬٢٠٦
١٬٣٠٥٬٢٣١

٢٤٨٬٧٠١
١٧٬٠٩٣٬٢٧٩

اإلستهالكالمتراكم
كمافي
١

الثاني كانون
٢٠٢١

٤٬٥٧٢٬٠٠١
١٥٢٬٩٧٩

٣٤٩٬٦٥٩
٢٨٬٠٧٧

٢٩٩٬٨٩١
٨٧٦٬٠٩٦

١٨٥٬٩٨٦
٦٬٤٦٤٬٦٨٩

االستهالكللسنة
٢٨٤٬٨٩٤

٢٢٧٬٣٧٥
٢٩٬٧٣٠

٢٬٩٣٩
٣٬٨١٣

٩٧٬٨٨٧
١٥٬٢٩٥

٦٦١٬٩٣٣
ت
إستبعادا

)
٢٨٨٬٠٠٥

 (
)

٨٢٬٩٢٢
 (

-
-

)
٧٧٢

 (
)

٣٢٥٬٢٣٣
 (

-
)

٦٩٦٬٩٣٢
 (

كمافي
٣١

األول كانون
٢٠٢١

٤٬٥٦٨٬٨٩٠
٢٩٧٬٤٣٢

٣٧٩٬٣٨٩
٣١٬٠١٦

٣٠٢٬٩٣٢
٦٤٨٬٧٥٠

٢٠١٬٢٨١
٦٬٤٢٩٬٦٩٠

صافيالقيمةالدفتریة
كمافي

٣١
األول كانون

٢٠٢١
٦٬٤١٥٬٤٣٩

٣٬٤٠٥٬٧٨٨
١٣٧٬٥٧٥

٦١٢
٢٧٤

٦٥٦٬٤٨١
٤٧٬٤٢٠

١٠٬٦٦٣٬٥٨٩

رهن  
تم

ض
القرو

ت
اتفاقيا

ض
لبع

وفقًا
ال

طابق
ث
الثال

و
الرابع

بنایة  
من

بادیكو
ضاح  

س (إی
هاو

٢٢
المرهونة

للعقارات
الدفتریة

القيمة
ت
). بلغ

٦٧٥٬٣٢٧
في

كما
أردني

دینار
٣١

األول كانون
٢٠٢١

مبلغ. 
خاللالعامتحميل

تم
٥١١٬١٢١

دینار
على

فاالستهالك
صرو

م
من

أردني
ب
حسا

فتشغيليةأخرى
صاری

م
ضاح

(إی
٣١
(.
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ومعدات(تابع) 
وآالت

ممتلكات

ت
عقارا

محطةالطاقة
الشمسية

ت      
تحسينا
مأجور

ت
سيارا

ت
وتجهيزا

ث
أثا

مكتبية
ت
آال

ت
ومعدا

حاسب
أجهزة

وأجهزة
آلي

مكتبية
المجموع

دینارأر
دني

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
الكلفة

كمافي
١

الثاني كانون
٢٠٢٠

١١٬٥٢٥٬٥١٣
-

٤٧٥٬٨٦٩
١٠١٬١٤٧

٣٠١٬٩٠٧
١٬٦٣٨٬٢٧١

٢٣٩٬٤٦١
١٤٬٢٨٢٬١٦٨

تالتنفيذ
منمشاریعتح

محول
ضاح

(إی
١٠
(*

-
٥٬٠٣٨٬٤٩٢

-
-

-
-

-
٥٬٠٣٨٬٤٩٢

ت
ضافا

إ
-

-
١٢٬١٦٣

-
٣٬٠١١

٩٧٣
٣٬٣٦٥

١٩٬٥١٢
ت
إستبعادا

-
-

-
)

٦٩٬٥١٩
 (

)
٩٤٠

 (
-

-
)

٧٠٬٤٥٩
 (

كمافي
٣١

األول كانون
٢٠٢٠

١١٬٥٢٥٬٥١٣
٥٬٠٣٨٬٤٩٢

٤٨٨٬٠٣٢
٣١٬٦٢٨

٣٠٣٬٩٧٨
١٬٦٣٩٬٢٤٤

٢٤٢٬٨٢٦
١٩٬٢٦٩٬٧١٣

اإلستهالكالمتراكم
كمافي
١

الثاني كانون
٢٠٢٠

٤٬٢٥٦٬٦٤٠
-

٣٢٥٬٤٦٧
٩٥٬١٧٥

٢٩٥٬٥٩١
٧٣٨٬٧١١

١٧٠٬٢٥٩
٥٬٨٨١٬٨٤٣

االستهالكللسنة
٣١٥٬٣٦١

١٥٢٬٩٧٩
٢٤٬١٩٢

٢٬٤٢١
٥٬٢٤٠

١٣٧٬٣٨٥
١٥٬٧٢٧

٦٥٣٬٣٠٥
ت
إستبعادا

-
-

-
)

٦٩٬٥١٩
 (

)
٩٤٠

 (
-

-
)

٧٠٬٤٥٩
 (

كمافي
٣١

األول كانون
٢٠٢٠

٤٬٥٧٢٬٠٠١
١٥٢٬٩٧٩

٣٤٩٬٦٥٩
٢٨٬٠٧٧

٢٩٩٬٨٩١
٨٧٦٬٠٩٦

١٨٥٬٩٨٦
٦٬٤٦٤٬٦٨٩

صافيالقيمةالدفتریة
كمافي

٣١
األول كانون

٢٠٢٠
٦٬٩٥٣٬٥١٢

٤٬٨٨٥٬٥١٣
١٣٨٬٣٧٣

٣٬٥٥١
٤٬٠٨٧

٧٦٣٬١٤٨
٥٦٬٨٤٠

١٢٬٨٠٥٬٠٢٤

 *
وبالتالي

غزة
صيانة(شركةتابعة) خاللالعامبإتمامأعمالإنشاءمشروعالطاقةالشمسيةفي

وال
شركةبریكوللتشغيل

ت
قام

تم
ت. 
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ض
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ض
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وفقًا
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س (إی

هاو
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من
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ث
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ت
). بلغ

٧٠١٬٦٣٠
في

كما
أردني

دینار
٣١

األول كانون
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تم
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ضاح
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اإلیجار.٦ عقود

عليها والحركة اإلیجار عقود ومطلوبات لموجودات الدفتریة القيمة أدناه الجدول فيیوضح : ٢٠٢١األولكانون٣١كما

عقود   مطلوبات
*اإلیجار*

إستخدام   حق
الموجودات

أردني دینار أردنيدینار  

٣٬١٦٣٬٤٤٨ ٣٬٠٥٨٬٢٣٩ في الثاني  ١كما ٢٠٢١كانون
- )١٥٥٬٥٣١ ( *االستهالكات

٢٢٨٬٣٣٣ - *التمویلمصاریف
)٢٥١٬٩٤٣ ( - اإلیجار عقود دفعات

٣٬١٣٩٬٨٣٨ ٢٬٩٠٢٬٧٠٨ في ٢٠٢١األول  كانون٣١كما

إستخداماستهالكیتم منحق تتراوح فترة على سنة. ٢٨ىال٥الموجودات

توزیع* یلي الدخلالتمویلمصاریفواالستهالكاتفيما قائمة بنود عامالموحدةعلى : ٢٠٢١خالل

التمویلمصاریفاإلطفاءات
أردني أردنيدینار دینار

أخرى (إیضاح تشغيلية ١٤٤٬٧٣١٢٢٦٬٤٠٩).٣١مصاریف
١٠٬٨٠٠١٬٩٢٤أخرى

١٥٥٬٥٣١٢٢٨٬٣٣٣

یلي: ** كما هي اإلیجار عقود مطلوبات تفاصيل إن

أردني دینار

األجل ٣٤٤٬١٩٦قصيرة

األجل ٢٬٧٩٥٬٦٤٢طویلة

٣٬١٣٩٬٨٣٨المجموع

عليها والحركة اإلیجار عقود ومطلوبات لموجودات الدفتریة القيمة أدناه الجدول فيیوضح : ٢٠٢٠األولكانون٣١كما

عقود   مطلوبات
**اإلیجار

إستخدام   حق
الموجودات

أردني دینار أردني دینار

٣٬١٧٧٬٥٥٦ ٣٬١٥٩٬٧٧٧ في الثاني  ١كما ٢٠٢٠كانون

٥٣٬٩٩٦ ٥٣٬٩٩٦ إضافات
- )١٥٥٬٥٣٤ ( *االستهالكات

٢٣٣٬٦٥٠ - *التمویلمصاریف
)٣٠١٬٧٥٤ ( - عقود اإلیجاردفعات

٣٬١٦٣٬٤٤٨ ٣٬٠٥٨٬٢٣٩ في ٢٠٢٠األول  كانون٣١كما
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اإلیجار.٦ عقود

عليها والحركة اإلیجار عقود ومطلوبات لموجودات الدفتریة القيمة أدناه الجدول فيیوضح : ٢٠٢١األولكانون٣١كما

عقود   مطلوبات
*اإلیجار*

إستخدام   حق
الموجودات

أردني دینار أردنيدینار  

٣٬١٦٣٬٤٤٨ ٣٬٠٥٨٬٢٣٩ في الثاني  ١كما ٢٠٢١كانون
- )١٥٥٬٥٣١ ( *االستهالكات

٢٢٨٬٣٣٣ - *التمویلمصاریف
)٢٥١٬٩٤٣ ( - اإلیجار عقود دفعات

٣٬١٣٩٬٨٣٨ ٢٬٩٠٢٬٧٠٨ في ٢٠٢١األول  كانون٣١كما

إستخداماستهالكیتم منحق تتراوح فترة على سنة. ٢٨ىال٥الموجودات

توزیع* یلي الدخلالتمویلمصاریفواالستهالكاتفيما قائمة بنود عامالموحدةعلى : ٢٠٢١خالل

التمویلمصاریفاإلطفاءات
أردني أردنيدینار دینار

أخرى (إیضاح تشغيلية ١٤٤٬٧٣١٢٢٦٬٤٠٩).٣١مصاریف
١٠٬٨٠٠١٬٩٢٤أخرى

١٥٥٬٥٣١٢٢٨٬٣٣٣

یلي: ** كما هي اإلیجار عقود مطلوبات تفاصيل إن

أردني دینار

األجل ٣٤٤٬١٩٦قصيرة

األجل ٢٬٧٩٥٬٦٤٢طویلة

٣٬١٣٩٬٨٣٨المجموع

عليها والحركة اإلیجار عقود ومطلوبات لموجودات الدفتریة القيمة أدناه الجدول فيیوضح : ٢٠٢٠األولكانون٣١كما

عقود   مطلوبات
**اإلیجار

إستخدام   حق
الموجودات

أردني دینار أردني دینار

٣٬١٧٧٬٥٥٦ ٣٬١٥٩٬٧٧٧ في الثاني  ١كما ٢٠٢٠كانون

٥٣٬٩٩٦ ٥٣٬٩٩٦ إضافات
- )١٥٥٬٥٣٤ ( *االستهالكات

٢٣٣٬٦٥٠ - *التمویلمصاریف
)٣٠١٬٧٥٤ ( - عقود اإلیجاردفعات

٣٬١٦٣٬٤٤٨ ٣٬٠٥٨٬٢٣٩ في ٢٠٢٠األول  كانون٣١كما

٢٩

التمویلاالستهالكاتتوزیعتم الدخلوتكاليف قائمة بنود عامالموحدةعلى : ٢٠٢٠خالل

التمویلاإلطفاءات تكاليف
أردني أردنيدینار دینار

أخرى (إیضاح تشغيلية ١٤٤٬٧٣١٢٣١٬٢١٤).٣١مصاریف
١٠٬٨٠٣٢٬٤٣٦أخرى

١٥٥٬٥٣٤٢٣٣٬٦٥٠

اإلیجار**  عقود مطلوبات تفاصيل یلي:٢٠٢٠األول  كانون٣١إن كما هي

أردني دینار
األجل ٣٤٩٬٣١٥قصيرة
األجل ٢٬٨١٤٬١٣٣طویلة

٣٬١٦٣٬٤٤٨المجموع

عقاریة.٧ إستثمارات

العقاریة: اإلستثمارات على الحركة ملخص یلي فيما
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
السنة بدایة في ٢٢٬٢٤٧٬١٥٣٢٣٬٠٦٤٬٠٧٩الرصيد
عقاریة استثمارات )٢٦٠٬٢١٦()٦٩٩٬٩٤٧(بيع

للبيع (إیضاح جاهزة عقارات من ٥٣٤٬٣٥٥٢٣٦٬٠٣٩) ١٢محول
(إیضاح للبيع جاهزة عقارات الى )٥٩٬٧٧٧()٢٢٦٬٥٤٠() ١٢محول

في العادلةالتغير العقاریةالقيمة )٧٣٢٬٩٧٢()٦٥٨٬٣٥٦(لإلستثمارات
السنة نهایة في ٢١٬١٩٦٬٦٦٥٢٢٬٢٤٧٬١٥٣الرصيد

في كما العقاریة اإلستثمارات األول  ٣١تشمل یلي:٢٠٢٠و٢٠٢١كانون ما

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

٧٬٨٣٥٬٣٣٥٨٬٦٨٦٬٥١٤أراضي  
١٣٬٣٦١٬٣٣٠١٣٬٥٦٠٬٦٣٩مباني*

٢١٬١٩٦٬٦٦٥٢٢٬٢٤٧٬١٥٣

قبل من األراضي تقييم المالعقاریينمخمنينتم رأس سوق هيئة قبل من . مرخصين

الموحدةح المالية القوائم هذه إعداد تاریخ والتي  ،تى الشركة باسم األراضي قطع لبعض القانوني التسجيل عملية إتمام یتم قيمتها  بلغتلم
فيالعادلة األول٣١كما للعزل. ٨٠٦٬٠٨٧مبلغ٢٠٢١كانون قابلة غير دوریة وكاالت خالل من بعضها تسجيل تم وإنما أردني دینار
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لإلستثمارات الدفتریة القيمة مبلغ  بلغت البنوك من للشركة ممنوحة قروض مقابل المرهونة أردني٣٬٠٣٠٬٦٦٣العقاریة دینار
. )٢٢(إیضاح

خالل  * والتشغيل (شركة  ٢٠٠٧تم لإلنشاء المرافق شركة بين إتفاقية مبنى  تابعةتوقيع یتضمن تجاري مجمع إلنشاء عمان ) وأمانة
على   عمان في الصویفية منطقة في سيارات والتحویل (وموقف والتشغيل البناء عمان  B.O.Tأساس ألمانة مملوكة أرض ) على

وتشغيل بتأجير مرافق قيام لمدةمقابل السيارات وموقف إلى  ٢٥المبنى والموقف المبنى تسليم بعدها یتم التنفيذ، مدة شاملة غير سنة
عمان.   األردنيأمانة الوزراء مجلس عام  قرر اعفا٢٠١٦خالل على التجاریةالموافقة والطوابق للسيارات العامة المواقف مشروع ء

شركة قامت عليه، االصلية. وبناًء االتفاقية فترة طوال عليه واألراضي (المسقفات) المترتبة األبنية ضریبة بالزا) من والمكاتب (بارك
الكبرى عمان امانة مع اتفاقية ملحق بتوقيع االستثمارحيثالمرافق المدة زیادة على الى  نص تاریخ٣٠یة من ابتداًء تشرین  ١عامأ

. ٢٠١٠أول

ملموسة  .٨ غير موجودات

الحركة ملخص یلي الملموسةالعلىفيما غير السنة: موجودات خالل

أ) ( الشهرة

انتفاع حق
األرض
–الساحلية

منتجع مشروع
بيتش (ب)بلو

انتفاع حق
المنطقة  

الصناعية  
–الزراعية
) ت(أریحا

انتفاع حق
األوقاف مجمع

–التجاري
)ث(البيرة

استخدام   حق
محطات  

المجموع) ج(باصات
أردني أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار دینار

الكلفة
في الثاني١الرصيد ٢٠٢١١٬٥٧٧٬٨٦٣١٠٬٥٠٣٬٠٩٦٥٬٥٦٢٬٨٨٤٢٬٥٦٧٬١٩٤٤٬٦٣٧٬٣٣١٢٤٬٨٤٨٬٣٦٨كانون

التنفيذ   تحت مشاریع من المحول
٦٧٬٢٩٣--٦٧٬٢٩٣--) ١٠(إیضاح

١٧٠٬٦٧٦--١٧٠٬٦٧٦--إضافات

في األول٣١الرصيد ٢٠٢١١٬٥٧٧٬٨٦٣١٠٬٥٠٣٬٠٩٦٥٬٨٠٠٬٨٥٣٢٬٥٦٧٬١٩٤٤٬٦٣٧٬٣٣١٢٥٬٠٨٦٬٣٣٧كانون
اإلطفاء

في الثاني١الرصيد ٢٬٨٩١٬٣٣٥٥٠٩٬٧٤٧١٬١٨٠٬٤٧٧٤٬٤٥١٬٥٦٢٩٬٠٣٣٬١٢١-٢٠٢١كانون

للسنة ٤٠١٬٦٧٣١٢٨٬١٨٦٣١٤٬٧٤٦١٥٥٬٥٢١١٬٠٠٠٬١٢٦-اإلطفاء

في األول٣١الرصيد ٣٬٢٩٣٬٠٠٨٦٣٧٬٩٣٣١٬٤٩٥٬٢٢٣٤٬٦٠٧٬٠٨٣١٠٬٠٣٣٬٢٤٧-٢٠٢١كانون
القيمة الدفتریةصافي

في األول٣١كما ٢٠٢١١٬٥٧٧٬٨٦٣٧٬٢١٠٬٠٨٨٥٬١٦٢٬٩٢٠١٬٠٧١٬٩٧١٣٠٬٢٤٨١٥٬٠٥٣٬٠٩٠كانون

في األول٣١كما ٢٠٢٠١٬٥٧٧٬٨٦٣٧٬٦١١٬٧٦١٥٬٠٥٣٬١٣٧١٬٣٨٦٬٧١٧١٨٥٬٧٦٩١٥٬٨١٥٬٢٤٧كانون

شركة)أ( أسهم شراء شهرة البند هذا الصناعيةیمثل المناطق وإدارة إلنشاء غزة-فلسطين لبيدكو)بيدكو تابعة عن(شركة بين  اوالناتج لفرق
والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة صافي من الشركة وحصة الشراء الشراءكلفة تاریخ . في

بتاریخ  )ب( الشركة الثاني  ٢قامت لمدة  بتوقيع١٩٩٥تشرین الفلسطينية الوطنية السلطة مع أرض قطعة إیجار لغایات  ٤٩عقد وذلك سنة
عام   خالل الشركة السياحي. قامت انتفاع. یتم  ٢٠١٥اإلستثمار حق الى بيتش) وتحویله بلو (منتجع الشاليهات مشروع انشاء باستكمال

في   تنتهي والتي المتبقية اإلیجار مدة على المشروع كلفة األول  ت٢٠إطفاء خالل  ٢٠٤٤شرین الشركة دراسة  ٢٠٢٠عام  . قامت بعمل
مبلغ قيد عنها نتج حيث الشاليهات مشروع في إلستثمارها اإلستثمار.  ١٬٤٢٠٬٠٠٠تدني هذا مقابل تدني كمخصص أردني دینار
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عام  )ت( خالل الشركة بالمرحلة٢٠١٩قامت الخاصة والتجهيز البناء أعمال من في  باالنتهاء الزراعية الصناعية المدینة مشروع من األولى
فترة على المشروع هذا اطفاء انتفاع). یتم ملموسة (حق غير موجودات حساب الى تحویلها تم وبالتالي سنة.٤٥أریحا

عام)ث( خالل الشركة مجمع٢٠١٦قامت انشاء لغایات وذلك الدینية والشؤون األوقاف وزارة مع استثمار اتفاقية منهبتوقيع واالنتفاع تجاري
بتاریخ  ٩لمدة   تبدأ بتاریخ  ٢٠١٦حزیران  ١سنوات عام  ٢٠٢٥آیار  ٣١وتنتهي خالل الشركة البناء  ٢٠١٧. قامت أعمال من باالنتهاء

الم هذا اطفاء انتفاع). یتم ملموسة (حق غير موجودات حساب الى تحویله تم وبالتالي التجاري المجمع بإنشاء الخاصة شروع  والتجهيز
فترة سنوات.   ٩على

عام  )ج( خالل إنشائها  ٢٠٠٠تم تمویل على الشركة عملت والتي البيرة في المركزیة الباصات لمحطـة الكامل التشغيل وبـدء إنشاء من اإلنتهاء
والتحویل (  والتشغيل البناء أساس باB.O.Tعلى الشركة قيام مقابل وذلك البيرة، بلدیة قبل من مملوكة أراٍض محطة  ) على وتشغيل ستثمار

لمدة   المركزیة محطة  ٢٤البيرة البلدیة. تشتمل مع المبرمة لالتفاقيات وفقا البلدیة إلى تسليمهما بعدها یتم التنفيذ، مدة سنتين تشمل سنة
المو ترفيهية. تمثل ومرافق والمكاتب التجاریة المحالت من شركة إلى باإلضافة والسيارات للباصات مواقف على الملموسة  البيرة غير جودات
الباصات.   محطات في خدمات تقدیم إمتياز إتفاقيات لغرض المقدمة العامة الخدمات مقابل رسوم فرض في الحق

الشهرة   قيمة تدني دراسة
للنقد   المنتجة الوحدة على التابعة الشركة شراء عن الناتجة للشهرة الدفتریة القيمة توزیع تم التدني، دراسة أعماللغرض قطاع تمثل والتي

التابعة . الشركة

با وذلك البيع مصروف منها مطروحًا التابعة للشركة العادلة القيمة تحدید طریق عن التابعة للشركة إستردادها المتوقع القيمة تحدید لرجوعتم
الشهرة.  في تدني وجود عدم التقييمات هذه مختصين. أظهرت مخمنين من تقييمات إلى

اإلستخدامالفرضيات في القيمة إحتساب في المستخدمة الرئيسية
بعد ما للفترات النقدیة التدفقات نمو ومعدل المستخدم الخصم معدل لحساسية یخضع العقاري للقطاع اإلستخدام في القيمة إحتساب إن

الموازنات: فترة

الخصم: األمعدل بقطاع المرتبطة للمخاطر اإلدارة تقدیرات الخصم معدل المخاطریعكس وأیضًا الوقت قيمة باإلعتبار األخذ مع عمال،
وقطاع   بالشركة عالقة ذات عوامل على الخصم معدل احتساب النقدیة. یعتمد التدفقات بتقدیرات تضمينها یتم لم التي بالموجودات الخاصة

لكلف المرجح المعدل احتساب المال. یعتمد رأس لكلفة المرجح المعدل من مشتق وهو رأساألعمال وتكلفة اإلقراض تكلفة على المال رأس ة
اقتراضات   على اإلقراض تكلفة احتساب ویعتمد االستثمار على المتوقع العائد على بناًء المال رأس تكلفة احتساب یتم الشركةالمال. 

والتي   للفائدة بيتا (الشركةلتزم  تالخاضعة معامالت استخدام خالل من بالقطاع الخاصة المخاطر ادراج منفرد.  Betaبتسدیدها. یتم ) بشكل
بمقدار   الضریبة قبل خصم معدل إستخدام متوفرة. تم سوقية معلومات باستخدام سنوي بشكل بيتا معامالت تقييم للتدفقات٪١٥٬٩٥یتم

النقدیة. 

الرجوع تم المناسب، الخصم معدل اللتحدید تسعير طریقة بإستخدام المال رأس لتكلفة المرجح المعدل كلفة  موجوداتإلى لتحدید الرأسمالية
اإلقتراض.  كلفة لتحدید مقدرة إقتراض ونسبة المال رأس

النمو معدل المناتقدیر النمو معدالت المعلنة. لتحدید الموازنة فترة بعد األعمال قطاع نتائج قيمة على النمو معدل األخذ: یعتمد تم سبة،
المعلنة.  الموازنة فترة بعد تسود أن المتوقع التنافسية القوى بعدباالعتبار ما لفترة المتوقعة النقدیة للتدفقات دائم نمو معدل إستخدام تم

بمقدارالخمس . ٪٣سنوات

اإلستخدام" قيد لتقدیر "القيمة الشركةبالنسبة إدارة فإن أعمال قطاع الرئيسيةلكل الفرضيات في معقول ممكن تغير یوجد ال بأنه تعتقد
اإلستخدام.  قيد القيمة عن األعمال لقطاع الدفتریة القيمة زیادة إلى یؤدي قد السابقة
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شركا.٩ في حليفة  ةستثمار

شرك في اإلستثمار تفاصيل یلي حليفة: ةفيما
الدفتریةالملكيةنسبة القيمة

التأسيس بلد
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠واالعمال

أردني% %  أردنيدینار دینار
(مدرجة)  العقارات وتشغيل إلدارة عقار بال ٢٥٬٠٢٢٥٬٠٢٢٩٥٬٤٣٨٢٨٩٬٨٣٠فلسطينشركة

٢٩٥٬٤٣٨٢٨٩٬٨٣٠

بناء   على عقار بال شركة القيام  تعمل وكذلك المؤجرة أو المملوكة الممتلكات في العقاریة باألنشطة والقيام منها، أجزاء أو الكاملة المنشآت
المختلفة.  االقتصادیة المجاالت في االستثمارات وتشجيع بتنمية

مبلغ   عقار)  (بال المدرجة  الحليفة الشركة في الشركة الستثمارات السوقية القيمة في٢٦٥٬٤٢٧بلغت كما أردني دینار
األول٣١ . ٢٠٢١كانون

رصيد على تمت التي الحركة ملخص یلي أسهماالفيما في عامي  حليفةالةشركالستثمار :  ٢٠٢١٢٠٢٠خالل

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

السنة   بدایة في ٢٨٩٬٨٣٠٣١٨٬٥٢٣الرصيد

اعمال نتائج من الشركة ) ٢٨٬٦٩٣(٥٬٦٠٨الحليفةالشركةحصة
السنة نهایة في ٢٩٥٬٤٣٨٢٨٩٬٨٣٠الرصيد

الحليفة:  شركتها في المجموعة باستثمار المتعلقة المالية المعلومات ملخص التالي الجدول یوضح
عقار بال

٢٠٢١٢٠٢٠
المالي:  المركز أردنيقائمة أردنيدیناردینار

متداولة   غير ١٬٢١٣٬٤٦٤١٬٣٩٧٬٢٥٣موجودات
متداولة ٣٬٠٦٧٬٧٨١٢٬٩٧٤٬٦٢٥موجودات

متداولة   غير )١٦٣٬٩٢١()١٩٣٬٣٧٠(مطلوبات
متداولة ) ٢٬٥٣٦٬٩٤٢() ٢٬٣٩٤٬٤٤٤(مطلوبات

الملكية ١٬٦٩٣٬٤٣١١٬٦٧١٬٠١٥حقوق

المجموعة ملكية ٪٢٥٬٠٢٪٢٥٬٠٢نسبة

الموجوداتحصة صافي في ٤٢٣٬٦٩٦٤١٨٬٠٨٨المجموعة
الضمنية )١٢٨٬٢٥٨()١٢٨٬٢٥٨(الشهرة
الدفتریة ٢٩٥٬٤٣٨٢٨٩٬٨٣٠القيمة

األعمال:  ونتائج اإلیرادات
١٬٢١٤٬٤٨٩١٬٠٧٧٬٢٨٥اإلیرادات

األعمال )١١٤٬٦٨٠(٢٢٬٤١٦نتائج

الشركات أعمال نتائج من المجموعة )٢٨٬٦٩٣(٥٬٦٠٨حصة
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التنفيذ.١٠ تحت مشاریع
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
السنة بدایة في ٤٨٬٩٥٧٣٬٧٢٠٬٠١٦الرصيد

٣٨٣٬١٤٤١٬٣٧٩٬٠٣٠إضافات
ملموسة   غير موجودات إلى ) ١١٬٥٩٧() ٦٧٬٢٩٣()٨(إیضاحمحول

إلى ومعداتمحول وعقارات ) ٥٬٠٣٨٬٤٩٢(-) * ٥(إیضاحممتلكات
السنة نهایة في ٣٦٤٬٨٠٨٤٨٬٩٥٧الرصيد

المشاریع هذه إلتمام المتبقية التكلفة تصل أن المتوقع تقریبًا.١١٬٥١٤٬٣٩٦إلى  من أردني اإلنتهاءدینار المتوقع من هذهكما من
فترة خالل الموحدة.سنواتخمسالمشاریع المالية القوائم هذه تاریخ من

تابعة) خالل  * والصيانة (شركة للتشغيل بریكو شركة غزة٢٠٢٠عام  قامت في الشمسية الطاقة مشروع إنشاء أعمال بإتمام
ومعدات.تموبالتالي وعقارات ممتلكات حساب إلى تحویلها

من.١١ العادلة بالقيمة مالية الشاملبنودخاللموجودات األخرىالدخل
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
المالية األسواق في مدرجة ٦٠٬٤٩٧٥٣٬٧١٨أسهم

المالية األسواق في مدرجة غير ٢٣٣٬٨٨٢٣٥٧٬٩٧٢أسهم
٢٩٤٬٣٧٩٤١١٬٦٩٠

على الحركة كانت العادلةلقد القيمة یلي: إحتياطي كما
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
السنة بدایة في ) ٢٬٧٦٧٬٦١٦() ٢٬٧٧١٬٢١٥(الرصيد

المالية للموجودات العادلة القيمة في ) ٣٬٥٩٩() ١٢٣٬٢٢٧(التغير
السنة نهایة في ) ٢٬٧٧١٬٢١٥() ٢٬٨٩٤٬٤٤٢(الرصيد

و.١٢ للبيعبضاعة جاهزة عقارات
البند هذا للبيعالعقاراتكلفةیمثل البيعيةالجاهزة قيمتها في التدني تنزیل : بعد

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

سكنية ٨٬٦٩٢٬٢٢٠٨٬٣٧٦٬٧٥٦وحدات
٥٢٬٥٣٠-أراضي

تجاریة ومكاتب ١٬٥٥٠٬٤٨٧٢٬٠٨٤٬٨٤٣محالت
١٠٬٢٤٢٬٧٠٧١٠٬٥١٤٬١٢٩
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على الحركة یلي وفيما السنة:البضاعة خالل للبيع الجاهزة العقارات
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
السنة بدایة في ١٠٬٥١٤٬١٢٩١٢٬١٤٢٬٥٧٥الرصيد

٢٤٬١٩٧١١٩٬٣٠٧إضافات
(ایضاح عقاریة استثمارات الى ) ٢٣٦٬٠٣٩() ٥٣٤٬٣٥٥() ٧المحول
(ایضاح عقاریة استثمارات من ٢٢٦٬٥٤٠٥٩٬٧٧٧) ٧المحول

أراضي (ایضاحوعقاراتكلفة السنة خالل ) ٤١٢٬٨٣٨() ٤٠٢٬٢٥٥()٣٠مباعة
(ایضاحمعادةعقاراتكلفة السنة -٤٤٧٬٦٢٤)٣٠خالل

للبيع جاهزة عقارات تدني ) ١٬١٥٨٬٦٥٣() ٣٣٬١٧٣(مخصص
السنة نهایة في ١٠٬٢٤٢٬٧٠٧١٠٬٥١٤٬١٢٩الرصيد

إلتفا القروض،وفقًا بعض منرهن  تم  قيات مشجزء تخص والتي للبيع الجاهزة الغدیر  یراالعقارات هاوس (ع ) بمبلغ٢وبریكو
أردني٦٬٥٩٥٬٤٩٤ (إیضاحدینار للشركة ممنوحة قروض ). ٢٢مقابل

مدینة.١٣ ذمم

یلي: ما المدینة الذمم تشمل
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
مدینة تجاریة ١٧٬٧١٢٬٧٦٨١٥٬٨٩٩٬٦٩٠ذمم

التحصيل   برسم ٦٬٥٦٣٬١٣٠٦٬٢٨١٬٣٠٠شيكات
مدینة   ٥٢٬٢٢٨٥٢٬٢٤٤كمبياالت

المدینة الذمم ٢٤٬٣٢٨٬١٢٦٢٢٬٢٣٣٬٢٣٤مجموع
متوقعة ائتمانية خسائر ) ١٣٬٦٣٧٬٧٩٦() ١٣٬٨١٤٬٢٩١(مخصص

١٠٬٥١٣٬٨٣٥٨٬٥٩٥٬٤٣٨
األجل طویلة مدینة ) ٣٬٧٩٤٬٥٤٧() ٣٬٦٣٩٬١٩٥(ذمم

٦٬٨٧٤٬٦٤٠٤٬٨٠٠٬٨٩١

مخصص على تمت التي الحركة یلي المتوقعةفيما االئتمانية السنةالخسائر : خالل
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
السنة بدایة في ١٣٬٦٣٧٬٧٩٦١٣٬٠٣٠٬٢٩٢الرصيد
السنة خالل ٣٦٤٬٤٦٣١٬٤٩٧٬٠٧٠إضافات

السنة خالل مشطوبة ) ٨٩٦٬١٥٩() ١٨٨٬٣٨٦(ذمم
عملة ٤١٨٦٬٥٩٣فرق

نهایة في ١٣٬٨١٤٬٢٩١١٣٬٦٣٧٬٧٩٦السنةالرصيد

تقوم   مقابل  المجموعةال ضمانات على المدینة. أما  بعضبالحصول المدینة  الذمم بيع  الناتجةالذمم للوفاء  العقاراتمن وكضمان ،
العمالء البتسدید ملكية نقل یتم فال كافةالمباعةعقارات، تحصيل بعد .عليهمالمستحقةالمبالغإال
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أخرى.١٤ متداولة موجودات
یلي:  ما األخرى المتداولة الموجودات تشمل

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

المضافة القيمة ضریبة من ١٬٣٦٤٬٧٢٤١٬٥٢٠٬٠٣٢مستحق
للموردین مقدمة ودفعات نقدیة ٧٥٣٬١٩٦٩٤٤٬٢٩٣تأمينات

من عالقةمستحق ذات ٧٣٠٬٩٣٧٧٢٨٬٣٢٨جهات
مستحقة ٣٧٬٥٦١١٦٥٬٨٩٣إیجارات

١٣٤٬٠٠٤١٣٦٬٥٦٢أخرى
٣٬٠٢٠٬٤٢٢٣٬٤٩٥٬١٠٨

عالقة ذات جهات من المستحقة للمبالغ تدني ) ٧٠٦٬٥٦٦() ٧٠٦٬٥٦٦(* مخصص
٢٬٣١٣٬٨٥٦٢٬٧٨٨٬٥٤٢

ذات  * الجهات من المستحقة للمبالغ تدني مخصص على تمت التي الحركة ملخص یلي فيفيما المنتهية للسنة العالقة
األول٣١ : ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني   أردني  دینار دینار

السنةال بدایة ٧٠٦٬٥٦٦١٬٠٨٣٬٧٦٠رصيد
السنة خالل ١٧٬٦٩٧-إضافات

السنة خالل مشطوبة ) ٣٩٤٬٨٩١(-ذمم
السنة نهایة في ٧٠٦٬٥٦٦٧٠٦٬٥٦٦الرصيد

اموجودات.١٥ خالل من العادلة بالقيمة الخسائرمالية أو ألرباح

خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات الخسائر  تمثل أو عمان  األرباح بورصة في مدرجة شركات ألسهم العادلة القيمة
السودانفلسطينبورصةو في  وبورصة كما األول  ٣١والبالغة و٢٧٬٤٧٨مبلغ  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون أردني ٢٠٬٦٢٥دینار

التوالي.  على أردني، دینار

البنوك.١٦ لدى وأرصدة نقد

الموحد النقدیة التدفقات قائمة یلي:ألغراض مما المعادل والنقد النقد یتألف ة،
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني   أردني  دینار دینار
البنوك لدى وارصدة ٧٨٤٬٧٤٥٧٦١٬٢٦١نقد

السحب مقيد ) ١٢٧٬٢٩١() ١٢٤٬٣٠٩(نقد
ائتمانية ) ١٬٦٤٢٬٤٦٨() ٤٦٨٬٧٣٥()٢٣(إیضاحتسهيالت
المعادل والنقد ) ١٬٠٠٨٬٤٩٨(١٩١٬٧٠١النقد
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المال.١٧ المدفوعرأس

الشركة   مال رأس بهیتالف والمدفوع  والمصرح به في  المكتتب األول  ٣١كما سهمًا٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦من  ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون
الواحد.   للسهم أردني دینار إسمية بقيمة

إصدار.١٨ عالوة

عامي   خالل اإلجمالية  ٢٠١٢و٢٠٠٦تم قيمتها بلغت إصدار بعالوة أسهم إصدار تم حيث الشركة، رأسمال ٩٬٣٧٢٬٥٧٩زیادة
أردني.  دینار

خزینة.١٩ أسهم

الشركة.   مع التابعة للشركات المالية القوائم توحيد عن الناتجة الخزینة أسهم كلفة صافي البند هذا یمثل

اإلجباري.٢٠ اإلحتياطي

اقتطاع یتم به، المعمول الشركات لقانون هذا  ٪١٠وفقًا وقف یجوز وال اإلجباري االحتياطي لحساب السنویة األرباح صافي من
مجم یبلغ أن قبل على  اإلقتطاع اإلجباري االحتياطي توزیع یجوز ال كما المال، رأس ربع یعادل ما المتجمع االحتياطي وع

المساهمين. 

مسيطرة.٢١ غير جهات حصص إستحواذ عن ناتج إحتياطي

عام   خالل الشركة تمثل  ٢٠١٢قامت اضافية حصة أسهم  ٪٤٠بشراء والتشغيلمن لإلنشاء اإلستثماریة المرافق (شركةشركة
العقاريلشركة  تابعة لإلستثمار من  ٤٬١٢٣٬٠٧٦) بقيمة  األردن–فلسطين المرافق شركة في الشركة حصة لترتفع أردني دینار
مبلغ  ٪١٠٠إلى  ٪٦٠ الشراء بتاریخ كما المشتراة لألسهم الدفتریة القيمة بين  ٢٬٢٨١٬٤٤٠. بلغت الفرق قيد أردني. تم دینار

بمبلغ الشراء وقيمة الدفتریة الملكية.١٬٨٤١٬٦٣٦القيمة حقوق ضمن أردني دینار

األجل  .٢٢ طویلة قروض
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
األجل   طویلة القروض أقساط ١٢٬٩٦٩٬٠٣٣١٥٬٢٣١٬٤٥٣إجمالي

عام خالل تستحق األجل طویلة قروض ) ٤٬٦٦٦٬١٤١() ٣٬٤٤٥٬٤٢٠(أقساط
بعد تستحق األجل طویلة قروض ٩٬٥٢٣٬٦١٣١٠٬٥٦٥٬٣١٢عامأقساط

مالية ومؤسسات بنوك من ممنوحة األجل طویلة قروض
خالل  – الشركة ووقعت قصيرةالعام قروض على بموجبها حصلت وإقليمية محلية بنوك مع اتفاقيات عدة السابقة األعوام

المختلفة الشركة ومشاریع أنشطة لتمویل األجل ال.وطویلة هذه سداد سنویة،سيتم وربع شهریة أقساط على ویستحق  قروض
بمع سنویة فوائد من  عليها تتراوح ثابتة لندن  ٪٤٬٥إلى  ٪٤دالت أسواق في االقتراض لسعر وفقًا متغيرة فائدة ومعدالت

من   إليها بریكو  ٪٤إلى  ٪١مضافًا بنایة من الرابع والطابق الثالث الطابق برهن القروض منح قيمتها  . تم والبالغ هاوس
أردني (ایضاح  ٦٧٥٬٣٢٧الدفتریة   الدفتریة  ٥دینار قيمتها تبلغ عقاریة إستثمارات أردني (ایضاح٣٬٠٣٠٬٦٦٣) ورهن دینار

في  ٧ كما الدفتریة قيمتها والبالغ للبيع جاهزة عقارات ورهن األول  ٣١)  أردني  ٦٬٥٩٥٬٤٩٤مبلغ  ٢٠٢١كانون دینار
بمبلغ١٢(ایضاح   التحصيل برسم شيكات ضمان الى باإلضافة القروض٤٠٠٬٠٠٠)  منح تم أمریكي.  لغرضدوالر

بالشركة.   الخاصة المشاریع وتمویل مبلغ  االستثمار القروض هذه من المستغل الرصيد أردني  ٧٬٦٢٨٬٧٦٠بلغ دینار
في٩٬٤٧٥٬٩٥٣و كما أردني التوالي. ٢٠٢٠و٢٠٢١األول  كانون٣١دینار على ،
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عام  – تابعة) خالل والصيانة (شركة للتشغيل بریكو شركة وقعت المالية٢٠١٩كما المؤسسة مع األجل طویل قرض اتفاقية
یعادل  ٥٬٨٥٦٬٠٠٠بمبلغ  )IFC(الدولية أمریكي (ما مشروع  ٤٬١٥٧٬٧٦٠دوالر لتمویل أردني) وذلك الشمسية  الطاقةدینار

بمعدل   متناقصة سنویة فائدة القرض على غزة. یستحق كل  ٪٤٬٢٩في اقساط بموجب القرضستة. وتسدد منح أشهر. تم
مبلغ المستغل الرصيد للمقاوالت. بلغ بریكو شركة في١٬٩١٢٬٩٦٧بكفالة كما أردني األول٣١دینار . ٢٠٢١كانون

عام  – تابعة) خالل الصناعية (شركة الزراعية المنطقة وتشغيل وإدارة لتطویر أریحا شركة وقعت قرض٢٠١٨كما اتفاقية
بمبلغ    محلي بنك مع األجل یعادل  ١٬٥٠٠٬٠٠٠طویل أمریكي (ما أنشطتها١٬٠٦٥٬٠٠٠دوالر لتمویل أردني) وذلك دینار

بمعدل  الت متناقصة سنویة فائدة القرض على الفائدة  ٪٣شغيلية. یستحق اجمالي تتراوح بحيث شهور ستة ليبور اليه مضافًا
من   و٪٥السنویة أدنى أقصى٪٩كحد بموجب  كحد القرض الشركاء. ١٢. یسدد بكفالة القرض هذا منح سنوي. تم ربع قسط

مبلغ    المستغل الرصيد و  دینار٧٧٧٬٠٦٩بلغ أردني١٬١١٤٬٧٠٠أردني في  دینار األول  ٣١كما ٢٠٢٠و  ٢٠٢١كانون
التوالي .على

عام  – تابعة) خالل الصناعية (شركة الزراعية المنطقة وتشغيل وإدارة لتطویر أریحا شركة استصناع٢٠١٥قامت إتفاقية بتوقيع
یعادل  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلغ   أمریكي (ما أردني) مع  ٢٬١٣٠٬٠٠٠دوالر ربحدینار بهامش المحلية اإلسالمية البنوك أحد

مقداره   ثابت اإلضافية٪٤٬٥سنوي السماح فترة ومرور للمشروع االعداد فترة من اإلنتهاء بعد االتفاقية دفعات تسدید . یتم
والبالغة   بواقع  ٢٤للمشروع بانتهاء  ٢٠شهرًا تنتهي شهریة أقساط بموجب دفعها فيتم األرباح سنوي. أما ربع تسدید  قسط

بضمان االتفاقية منح سحبه. تم یتم مبلغ أول تاریخ من شهر بعد األرباح من األول القسط استحقاق موعد ویكون الثمن كامل
األولى المرحلة وإنشاء التحتية البنية تجهيز استكمال هو االتفاقية هدف الشركة. إن إدارة مجلس ألعضاء اإلعتباریة الكفالة

لم الصناعية المباني مبلغ  من المستغل الرصيد الزراعية. بلغ الصناعية المنطقة لتطویر أریحا أردني  ١٤٧٬٩٩٥شروع دینار
في٩٦٤٬٦٤٣و كما أردني األول  ٣١دینار التوالي.٢٠٢٠و٢٠٢١كانون على ،

بموجبه– حصلت إقليمية بنوك مع اتفاقيات عدة بتوقيع السابقة األعوام تابعة) خالل (شركة المرافق شركة قروض  قامت على ا
قدرها   سنویة فائدة القروض هذه أرصدة على األجل. یستحق وطویلة على  ٪٨٬٧٥قصيرة العائد بضمانة القروض منح . تم

التجاري المجمع األم.  –مشروع للشركة اإلعتباریة الكفالة باإلضافة وتشغيله بإنشائه المرافق شركة قامت الذي بالزا بارك
الشركة العامقامت قيمةخالل كامل .القروضهذهبتسدید

المساهمين من ممنوحة األجل طویلة قروض
أریحا شركة عاموقعت تابعة) خالل الصناعية (شركة الزراعية المنطقة وتشغيل وإدارة قروض٢٠٢١و٢٠١٩ي  لتطویر اتفاقيات

بلغ التشغيلية.  أنشتطها لتمویل وذلك المساهمين بعض الممنوحةمع القروض أمریكي٢٬٠٤٤٬٣٥٨سقف یعادل  دوالر (ما
بنسبة١٬٤٥١٬٤٩٤ سنویة فائدة القروض هذه على أمریكي). یحتسب بيندوالر ما اقساط  .٪٧٬٥و٪٦٬٥تتراوح بموجب وتسدد
سنویة سنةربع لمدة سماح فترة مبلغ. مع المستغل الرصيد فيأردنيدینار١٬٣٦٢٬٧٤٢بلغ األول٣١كما . ٢٠٢١كانون

األم الشركة من ممنوحة األجل طویلة قروض
بموجبها األم) حصلت واالستثمار (الشركة للتنمية فلسطين شركة مع اتفاقيات بتوقيع السابقة واألعوام العام خالل الشركة قامت

بمبلغ   قروض یعادل  ٩٬٤٨٤٬٧٠٢على امریكي (ما التشغيلية.  ٦٬٧٣٤٬١٣٩دوالر أنشطتها تمویل لغرض أردني) وذلك دینار
فائدة القروض هذه أرصدة على منیستحق تتراوح القروض٪٥٬١٦الى٪٥سنویة هذه من المستغل الرصيد ١٬١٣٩٬٥٠٠. بلغ

و أردني في  ٧٤٥٬٥٠٠دینار كما أردني األول٣١دینار التوالي.٢٠٢٠و٢٠٢١كانون على ،
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ی إفيما جدول األجل: الستحقاق  لي طویلة قروض

ائتمانية.٢٣ تسهيالت

األعوام خالل التابعة وشركاتها الشركة مدینالسابقةحصلت جاري حسابات مخصومةعلى شيكات محلية. یبلغ  وتسهيالت بنوك من
الممنو التسهيالت سقف للشركة  حإجمالي یعادل  ٣٬٤٥٢٬٣٠١ة أمریكي (ما في  ٢٬٤٥١٬١٣٤دوالر أردني) كما األول  ٣١دینار كانون

فائدة  ٢٠٢٠و٢٠٢١ معدل هذه  ٪٥٬٢٥بمتوسط من المستغل الرصيد بلغ مبلغ  سنویًا.  أردني  ٤٦٨٬٧٣٥التسهيالت دینار
في  ١٬٦٤٢٬٤٦٨و كما أردني األول  ٣١دینار التوالي. ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون على الت، هذه منح مشروع  تم تحصيالت بضمانة سهيالت

الباصات األممحطات للشركة اإلعتباریة والكفالة الشركة لصالح والمسيلة المخصومة الشيكات قيمة . وضمان

مؤجلة.٢٤ ضریبية مطلوبات

العادلة بالقيمة تظهر التي العقاریة اإلستثمارات تقييم أرباح عن الناتجة المؤجلة الضریبية المطلوبات المبلغ هذا كانت،  یمثل لقد
حساب على یلي:الحركة كما المؤجلة الضریبية المطلوبات

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

السنة بدایة ٤٧٦٬٠٩٨٤٧٦٬٠٩٨رصيد
السنة  إسترداد -)٩٤٬٤٤٤(خالل

السنة نهایة ٣٨١٬٦٥٤٤٧٦٬٠٩٨رصيد

الخدمةمخصص.٢٥ نهایة تعویض
مخصص على تمت التي الحركة یلي الخدمةفيما نهایة :تعویض

٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار

السنة بدایة في ٥٦٧٬٠٠١٥٥٨٬٤٨٨الرصيد
السنة خالل ٦٩٬٣٦٨٣٣٬٤٦٨إضافات
السنة خالل )٣٧٬٩٥٩()٣٠٬٨٩٢(المدفوع

عملة ٣٤٣١٣٬٠٠٤فروقات
نهایة في ٦٠٥٬٨٢٠٥٦٧٬٠٠١السنةالرصيد

الخاص الموظفين شؤون ونظام فلسطين في المفعول الساري العمل لقانون وفقًا للموظفين الخدمة نهایة لتعویض التخصيص یتم
.بالمجموعة

أردني دینار
عام یستحق ٢٠٢٢٣٬٤٤٥٬٤٢٠ما

٢٠٢٣٢٬٦٢١٬٣٤٦
٢٠٢٤٢٬٠٦٧٬٩٩٩
٢٠٢٥١٬٩٠٢٬١٩٣
٢٠٢٦١٬٤٢١٬٩٤٩

یستحق ١٬٥١٠٬١٢٦الحقًاما
١٢٬٩٦٩٬٠٣٣
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الدخل.٢٦ ضریبة مخصص
السنة:  خالل الدخل ضریبة مخصص حساب على تمت التي الحركة ملخص یلي فيما

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

السنة بدایة في ١٬١١٩٬٢٤٦١٬٠١٨٬٨٦٣الرصيد
للسنة ١٩٩٬٠٥٢١٠٦٬٩٠٢التخصيص

السنة خالل )٣٬١٢٦()٥٩٬٣١٩(المسدد
عملة )٣٬٣٩٣()٩٢١(فروقات

السنة نهایة في ١٬٢٥٨٬٠٥٨١٬١١٩٬٢٤٦الرصيد

یلي الخسارةفيما تسویة الضریبي:ةالمحاسبيملخص الربح مع
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار

الدخل ضریبة قبل المحاسبية ) ٤٬٨٤٠٬٣٦٧() ٨٨٨٬٦٨٦(الخسارة
للضریبة خاضعة غير ) ٢٤٩٬٤٥٣() ٤٨٧٬٧٠٤(أرباح

ضریبيًا مقبولة غير ٢٬٦٩٨٬٥٤٤٥٬٦٧١٬٢٧٢مصروفات
الدخل لضریبة الخاضع ١٬٣٢٢٬١٥٤٥٨١٬٤٥٢الدخل

المستحقة الدخل ١٩٨٬٣٢٣٨٧٬٢١٨ضریبة
الشركة قبل من المكون الضریبة ١٩٩٬٠٥٢١٠٦٬٩٠٢مخصص

في المنتهيتين للسنتين الدخل ضریبة مصروف تفاصيل یلي األول٣١فيما : ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

السنة   دخل ١٩٩٬٠٥٢١٠٦٬٩٠٢ضریبة
مؤجلة   -)٩٤٬٤٤٤(ضرائب

١٠٤٬٦٠٨١٠٦٬٩٠٢

الشركة تتوصل لم الموحدة، المالية القوائم هذه تاریخ (شركة  وشركةحتى الصناعية الزراعية المنطقة وتشغيل وإدارة لتطویر أریحا
تابعة)تابعة) القابضة (شركة بيدكو من  وشركة لألعوام اعمالها نتائج عن الدخل ضریبة دائرة مع نهائية تسویات ٢٠١٦الى

و٢٠١٩وحتى   هذا تابعة)وصل  تتلم  .  األردن(شركة بریكو نتائجشركة عن الدخل ضریبة دائرة مع نهائية مخالصات الى
توصلت.٢٠٢٠و٢٠١٩لعامي  اماعماله منكما القابضة)كل لبيدكو تابعة العقاریة (شركة المشرق مبانيوشركة شركة

تابعة) المالية(شركة القوائم لتاریخ لعاميالموحدةالحقًا أعمالها نتائج عن الدخل ضریبة دائرة مع نهائية مخالصة ٢٠١٩الى
.٢٠٢٠و

أعمالها نتائج عن الدخل ضریبة دائرة من نهائية تسویة االردن) على لبریكو تابعة (شركة المرافق شركة تحصل منلم لألعوام
القا٢٠٢٠وحتى٢٠١٧ لبيدكو تابعة غزة (شركة بيدكو شركة تحصل لم كما ضریبة، دائرة مع نهائية تسویات بضة) على

منذ اعمالها نتائج عن تسویات. ٢٠٢٠وحتى٢٠١٣الدخل الى والصيانة للتشغيل بریكو شركة تحصل لم ذلك، الى باإلضافة
عام وحتى التأسيس منذ اعمالها نتائج عن الدخل ضریبة دائرة مع . ٢٠٢٠نهائية
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وعامة.٣٢ إداریة مصاریف
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
واستشارات مهنية ١٨٧٬٧٦٨١٩٨٬٢٢٠أتعاب
موظفين ومنافع ١٤٨٬٥٠٨١٥١٬٣٤٨رواتب

٣٤٬٨٢٨٢٧٬٥٦٩تأمين
حكومية ٢٩٬٥٤٥٣٤٬٩٧٤رسوم

االدارات مجالس أعضاء المدیرینمصاریف ٢٠٬٤٦٠٥٤٬٠٨٤وهيئة
١٢٬٦٠٧٩٬٧٩٨صيانة
١١٬٠٣٦٢٬٧٤٣إعالنات

واشتراكات ١٠٬٦٦١٧٬٨٥١رسوم
ومياه ٨٬٠٦٩١١٬٨٥٤كهرباء

٥٬٠٦٣٦٤٬٢٥٢تبرعات
ونظافة ٤٬٥٣٤٤٬٣٥٣ضيافة

ومواصالت ٣٬٥٤٦٦٬٢٩٣سفر
وهاتف وفاكس ٣٬٤١٤٤٬٦١٤برید

٢٬٦٨٠١٬٢٩٥ومطبوعاتقرطاسيه
٢٩٬١٢٠٣٣٬٦٩٤أخرى

٥١١٬٨٣٩٦١٢٬٩٤٢

تمویل.٣٣ مصاریف
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
االئتمانية والتسهيالت بالقروض متعلقة تمویل ٨٨٧٬٣١٨٩٧٥٬٧٢٩مصاریف
(إیضاح االیجار عقود بمطلوبات متعلقة تمویل ٢٢٨٬٣٣٣٢٣٣٬٦٥٠)٦مصاریف

١٬١١٥٬٦٥١١٬٢٠٩٬٣٧٩
أخرى (إیضاح تشغيلية مصاریف على محملة ) ٢٣١٬٢١٤() ٢٢٦٬٤٠٩()٣١مصاریف

٨٨٩٬٢٤٢٩٧٨٬١٦٥

الماليةأرباح.٣٤ الموجودات محفظة

یلي: كما المالية الموجودات محفظة في اإلستثمار نتائج البند هذا یشمل

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير
٦٬٨٥٥٢٤٦الخسائر

الخسا أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات أرباح ٢٥٤٣٬٢٠٣رئتوزیعات
من العادلة بالقيمة المالية للموجودات أرباح الشامل  توزیعات الدخل بنود خالل

١٤٬٤١٨٢٤٬٩٥٨األخرى
٢١٬٢٩٨٦٨٬٤٠٧
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بالصافيیراداتإ(مصاریف) .٣٥ أخرى،
٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار دینار
مدینة ذمم تقسيط فوائد ١٨٠٬٩٢٤٩١٬٥٥٩إیرادات

متحققة مؤجلة ٥٦٬٨٠٠٣٧٬٨٦٦إیرادات
ومعدات وآالت ممتلكات بيع ١٣٬٦٢٨٥٬٢٧٧أرباح

أضرارصافي -)٤٧٤٬١١٩(*الحربخسائر
عملة )١٢٬٥٨٨(١٢١٬٨١٠فروقات

٥٩٧٬٦٦٢)١٤٠٬٩١٣(أخرى
)٧١٩٬٧٧٦)٢٤١٬٨٧٠

خالل  * غزة قطاع منالسنةتعرض العدید تعرض إلى باإلضافة القطاع في االقتصادیة األنشطة مختلف على أثر مما لحرب،
الكلي أو الجزئي التدمير إلى والعقارات الموحدة  .المنشآت المالية القوائم على الحدث هذا أثر وحصر بدراسة المجموعة إدارة قامت

المجمو وعقارات استثمارات قيم مراجعة یشمل بما قيدللمجموعة الحدث هذا عن نتج حيث الحرب، خالل تدميرها تم التي عة
بمبلغ   خسائر خصم  ٤٧٤٬١١٩صافي بعد الحرب خالل دمرت التي للموجودات الدفتریة القيمة صافي تمثل والتي أردني دینار

الش أنشطة على أثر الحدث لهذا یكون أن المتوقع التأمين. من شركة مع عليها المتفق التعویضات التابعة  قيمة للمجموعةركات
أعمالها. ونتائج التابعة الشركات هذه إیرادات إلى باإلضافة غزة قطاع في العاملة

السنة.٣٦ خسارة من للسهم والمخفضة األساسية الحصة

٢٠٢١٢٠٢٠

أردني)  األم (دینار الشركة أسهم حملة إلى العائدة السنة ) ٤٬٥٦٢٬٢٢٢() ٨٨٩٬٠٤٩(خسارة
(سهم) المعدل السنة خالل بها المكتتب األسهم لعدد ٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦المرجح

خزینة )٢٤٬٤٥٤()٢٤٬٤٥٤((سهم) ینزل: أسهم
٦٣٬٧٣٨٬٠٣٢٦٣٬٧٣٨٬٠٣٢

األم   الشركة أسهم حملة إلى العائد السنة خسارة من للسهم والمخفضة األساسية الحصة
أردني)  )٠٬٠٧٢()٠٬٠١٤((دینار

أخرى.٣٧ أمور

عام   خالل لبيدكو٢٠٢٠تم تابعة غزة (شركة بيدكو شركة موظفي أحد بإستالم مرتبطة أصولية غير مالية عمليات اكتشاف
المنطقة   مستأجري لبعض خصومات ومنح المالية للدائرة توریدها وعدم الصناعية المنطقة مستأجري بعض من القابضة) إیجارات
تقدر المبالغ هذه أن إلى الشركة بها قامت التي التحقيقات للشركة. تشير المدیرین هيئة من تفویض أو صالحيات دون الصناعية

أمریكي.  ٢٧٩٬١٧٤بقيمة دوالر

بتاریخ   الشركة الموضوع٢٠٢٠آب  ٦قامت هذا حول بغزة العامة النيابة لدى جزائية شكوى اإلجراءات  وتتابعبتقدیم الشركة
المستحقة.  المبالغ لتحصيل الالزمة القانونية

عالقة  .٣٨ ذات جهات

الحل الشركات تتضمن والتي عالقة ذات جهات مع تمت التي والمعامالت األرصدة البند هذا وأعضاء  یمثل الرئيسيين والمساهمين يفة
المتعل والشروط األسعار سياسات إعتماد بها. یتم التأثير على القدرة لهم أو عليها یسيطرون شركات وأیة العليا واإلدارة اإلدارة قة  مجلس

الشركة.  إدارة مجلس قبل من العالقة ذات الجهات مع بالمعامالت
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ذات الجهات مع المعامالت یلي: إن كما هي الموحدة المالي المركز قائمة في المتضمنة العالقة

٢٠٢١٢٠٢٠
العالقة أردنيطبيعة أردنيدینار دینار

ائتمانية وتسهيالت ومساهمونقروض األم ٦٬٦٨٩٬٠٣٥٧٬٢٣٥٬٣٥٧الشركة

عالقة ذات جهات من شقيقةمستحق ٧٣٠٬٩٣٧٧٢٨٬٣٢٨شركات

لجهات   عالقةمستحق شقيقةذات وشركات األم ١٬٥١٠٬٠٤٠١٬٥٦٤٬٢٣٨الشركة

یلي:  كما هي الموحدة الدخل قائمة في المتضمنة العالقة ذات الجهات مع المعامالت إن

٢٠٢١٢٠٢٠
العالقة أردنيطبيعة أردنيدینار دینار

تمویل ومساهمونمصاریف األم ٣٦٢٬٧٣٣٤٩٠٬٩٦٥الشركة

خدمات شقيقةإیرادات وشركات األم ٤٣٬٧٨٦٢٢٬٢٤٤الشركة

موجودات استخدام حقوق رئيسياستهالكات لمساهم تابعة ١٠٬٨٠٠١٠٬٨٠٣شركة

االیجار عقود بمطلوبات متعلقة تمویل رئيسيمصاریف لمساهم تابعة ١٬٩٢٤٢٬٤٣٦شركة

اإلدارة ومنافع ورواتب العليا: مكافآت
األجل قصيرة ١٦٣٬٤٣٧١٦٢٬٣٧٥منافع

الخدمة نهایة تعویض ١٣٬٦٩٧١٢٬٥٤٥مصروف

اإلدارة   مجلس أعضاء ومصاریف ١٦٬٨٩٨٥٤٬٠٨٤تنقالت

العادلة  .٣٩ القيمة قياس

لموجودات العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل التالي الجدول فيالمجموعةیوضح األول٣١كما : ٢٠٢١كانون

بإستخدام العادلة القيمة قياس

المجموع

في   تداول أسعار
نشطة مالية أسواق
األول)  (المستوى

یمكن   معطيات
مالحظتها  

الثاني) (المستوى

یمكن   ال معطيات
مالحظتها  

الثالث)  (المستوى
القياس أردني  تاریخ أردني  دینـار أردني  دینـار أردني  دینـار دینـار

قياسهاموجودات بالقيمة  تم
العادلة

من   العادلة بالقيمة مالية موجودات
األخرى الشامل الدخل بنود خالل

):١١(ایضاح
األول٣١مدرجة --٢٠٢١٦٠٬٤٩٧٦٠٬٤٩٧كانون

مدرجة األول٣١غير ٢٣٣٬٨٨٢--٢٠٢١٢٣٣٬٨٨٢كانون
من العادلة بالقيمة مالية موجودات

الخسائر   أو األرباح خالل
األول٣١)١٥(ایضاح --٢٠٢١٢٧٬٤٧٨٢٧٬٤٧٨كانون

عقاریة ٢١٬١٩٦٬٦٦٥--٢٠٢١٢١٬١٩٦٬٦٦٥األولكانون٣١) ٧(ایضاحاستثمارات
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لموجودات العادلة القيمة لقياس الهرمي التسلسل التالي الجدول فيالمجموعةیوضح األول٣١كما : ٢٠٢٠كانون

بإستخدام العادلة القيمة قياس

المجموع

في   تداول أسعار
نشطة مالية أسواق
األول)  (المستوى

یمكن   معطيات
مالحظتها  

الثاني) (المستوى

یمكن   ال معطيات
مالحظتها  

الثالث)  (المستوى
القياس أردني  تاریخ أردني  دینـار أردني  دینـار أردني  دینـار دینـار

قياسهاموجودات بالقيمة  تم
العادلة

من   العادلة بالقيمة مالية موجودات
الدخل بنود األخرىخالل الشامل

):١١(ایضاح
األول٣١مدرجة --٢٠٢٠٥٣٬٧١٨٥٣٬٧١٨كانون

مدرجة األول٣١غير ٣٥٧٬٩٧٢--٢٠٢٠٣٥٧٬٩٧٢كانون
من العادلة بالقيمة مالية موجودات

الخسائر   أو األرباح خالل
األول٣١)١٥(ایضاح --٢٠٢٠٢٠٬٦٢٥٢٠٬٦٢٥كانون

عقاریة األول٣١) ٧(ایضاحاستثمارات ٢٢٬٢٤٧٬١٥٣--٢٠٢٠٢٢٬٢٤٧٬١٥٣كانون

ألدواتها:  العادلة القيم عن واإلفصاح لتحدید التالي التسلسل الشركة تستخدم

نشطة مالية أسواق في تمامًا مشابهة مالية المعدلة) ألدوات (غير التداول أسعار األول: باستخدام المالية. المستوى لألدوات

 .مباشر غير أو مباشر بشكل مالحظتها یمكن ولكن التداول أسعار غير معطيات الثاني: باستخدام المستوى

.مالحظتها یمكن سوق لبيانات تستند ال معطيات الثالث: باستخدام المستوى

تقم العامينالمجموعةلم خالل أعاله المذكور المستویات بين تحویالت أي . ٢٠٢٠و٢٠٢١بإجراء

المالية   لألدوات العادلة القيمة

في كما تصنيفها حسب المالية لألدوات العادلة والقيم الدفتریة للقيم مقارنة التالي الجدول األول٣١یمثل : ٢٠٢٠و٢٠٢١كانون

الدفتریة العادلةالقيمة القيمة
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

أردني أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار دینار
مالية موجودات

خالل   من العادلة بالقيمة مالية موجودات
األ الشامل الدخل :  ىخربنود

٦٠٬٤٩٧٥٣٬٧١٨٦٠٬٤٩٧٥٣٬٧١٨مدرجة
مدرجة ٢٣٣٬٨٨٢٣٥٧٬٩٧٢٢٣٣٬٨٨٢٣٥٧٬٩٧٢غير

خالل   من العادلة بالقيمة مالية موجودات
الخسائر أو ٢٧٬٤٧٨٢٠٬٦٢٥٢٧٬٤٧٨٢٠٬٦٢٥األرباح

مدینة ١٠٬٥١٣٬٨٣٥٨٬٥٩٥٬٤٣٨١٠٬٥١٣٬٨٣٥٨٬٥٩٥٬٤٣٨ذمم
أخرى متداولة ١٬٥٦٠٬٧٨٣١٬٨٤٤٬٢٤٩١٬٥٦٠٬٧٨٣١٬٨٤٤٬٢٤٩موجودات

البنوك   لدى وأرصدة الصندوق في ٧٨٤٬٧٤٥٧٦١٬٢٦١٧٨٤٬٧٤٥٧٦١٬٢٦١نقد
١٣٬١٨١٬٢٢٠١١٬٦٣٣٬٢٦٣١٣٬١٨١٬٢٢٠١١٬٦٣٣٬٢٦٣



٤٦التقرير السنوي للعام 922021

مالية مطلوبات
ائتمانية وتسهيالت ١٣٬٤٣٧٬٧٦٨١٦٬٨٧٣٬٩٢١١٣٬٤٣٧٬٧٦٨١٦٬٨٧٣٬٩٢١قروض
اإلیجار عقود ٣٬١٣٩٬٨٣٨٣٬١٦٣٬٤٤٨٣٬١٣٩٬٨٣٨٣٬١٦٣٬٤٤٨مطلوبات
اخرى دائنة وأرصدة ٤٬٩٥٧٬٩٤٢٤٬٣٦٩٬٤٧٨٤٬٩٥٧٬٩٤٢٤٬٣٦٩٬٤٧٨ذمم

٢١٬٥٣٥٬٥٤٨٢٤٬٤٠٦٬٨٤٧٢١٬٥٣٥٬٥٤٨٢٤٬٤٠٦٬٨٤٧

بذلك،   معنية جهات بين التبادل عمليات بها تتم أن یمكن التي للقيم وفقًا المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم إظهار تم
التصفية. أو اإلجباریة البيع عمليات باستثناء

القيم   وإن األخرى المالية األجل) والموجودات طویلة المدینة الذمم المدینة (بإستثناء للذمم األجلالعادلة قصيرة والودائع والذممالنقد
قصيرة تحصيل أو سداد فترات ذات األدوات تلك لكون وذلك الدفتریة لقيمها كبير بشكل مقاربة هي االخرى الدائنة واالرصدة

األجل. 

لذمم   متاحة فائدة أسعار بإستخدام المستقبلية النقدیة التدفقات خصم خالل من األجل طویلة المدینة للذمم العادلة القيمة تحدید تم
مشابهة.  شروط ذات أخرى إئتمانية وتسهيالت

الم األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة تحدید بالقيمةتم المالية والموجودات درجة
الموحدة.  المالية القوائم تاریخ في تداولها ألسعار وفقًا المدرجة الخسائر أو األرباح خالل من العادلة

طرق المدرجة) باستخدام األخرى (غير الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة تحدید تم
مناسبة.   تقييم

ومطلوبات اإلئتمانية والتسهيالت للقروض العادلة القيمة تحدید اإلیجارتم خصم  عقود خالل من لفوائد الخاضعة األخرى والبنود
مشابهة. التدفق شروط ذات أخرى إئتمانية وتسهيالت لقروض متاحة فائدة أسعار بإستخدام المستقبلية النقدیة ات
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المخاطر.٤٠ إدارة
المالية   المطلوبات إئتمانيةللمجموعةتتألف وتسهيالت األجل طویلة قروض الهدفمن االخرى. إن الدائنة واألرصدة الذمم وبعض

نشاطات   تمویل هو المالية المطلوبات هذه تمتلك  المجموعةمن ذلك، إلى الذممالمجموعة. باإلضافة مثل مالية موجودات عدة
الع بالقيمة المالية والموجودات األجل قصيرة والودائع والنقد األخرى المتداولة الموجودات وبعض بشكل  المدینة تنشأ والتي ادلة

نشاطات من . المجموعةمباشر

المالية   األدوات عن الناتجة األساسية المخاطر ومخاطر  للمجموعةإن األسهم أسعار في التغير ومخاطر الفائدة أسعار مخاطر هي
إدارة   مجلس یقوم السيولة.  ومخاطر اإلئتمان ومخاطر األجنبية عالمجموعةالعمالت والموافقة هذهبمراجعة إدارة سياسات لى

یلي: بما تتلخص والتي المخاطر

الفائدة أسعار مخاطر
في كما الفائدة أسعار على المعقولة الممكنة للتغيرات الموحدة الدخل قائمة حساسية مدى التالي الجدول األول  ٣١یوضح كانون

في  ٢٠٢٠و٢٠٢١ كما متغيرة فائدة سعر تحمل التي المالية والمطلوبات الموجودات على الضرائب)، األول٣١(قبل كانون
ألثر٢٠٢٠و٢٠٢١ ومعاكس مساٍو الفائدة أسعار في المتوقع النقص أثر ثابتة. إن المؤثرة األخرى المتغيرات جميع بقاء مع ،

أدناه:  المبينة الزیادة

الزیادة
سعر الفائدةفي

قائمة على األثر
الموحدة   الدخل

أساس) ١٢٠٢ أردني(نقطة دینار
أردني ) ١٣٬٤٧٩(٢٠دینار

الزیادة
الفائدةبسعر

قائمة      على األثر
الموحدة   الدخل

أساس) ٢٠٢٠ أردني(نقطة دینار
أردني ) ٢٠٬٤٢٢(٢٠دینار

أسعار في التغير األسهممخاطر
الممكنة   للتغيرات الضرائب) نتيجة الموحدة (قبل الشامل الدخل وقائمة الموحدة الدخل قائمة حساسية مدى التالي الجدول یبين
ألثر   ومعاكس مساٍو األسهم أسعار في المتوقع النقص أثر ثابتة. إن األخرى المؤثرات جميع بقاء مع األسهم أسعار في المحتملة

أد المبينة ناه: الزیادة
في   الزیادة
المؤشر  

على األثر
الموحدة   الدخل قائمة

الدخل   قائمة على األثر
الموحدة الشامل

أردني(%)  أردنيدینار دینار
١٢٠٢

فلسطين ٢٠٣٤٧٨٬٧٣٩بورصة
أجنبية مالية ٣٬٣٦٠-٢٠أسواق

في   الزیادة
المؤشر  

على األثر
الموحدة   الدخل قائمة

الدخل   قائمة على األثر
الموحدة الشامل

أردني(%)  أردنيدینار دینار
٢٠٢٠

فلسطين ٢٠٣٤٨٧٬٢٢٤بورصة
أجنبية مالية ٣٬٥٢٠-٢٠أسواق
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األجنبية   العمالت مخاطر
الموحدة   الدخل قائمة حساسية مدى التالي الجدول الضرائب)  یبين الشيكل  (قبل صرف أسعار في المعقولة الممكنة للتغيرات

النقص   أثر ثابتة. إن األخرى المؤثرات جميع بقاء مع األردني، الدینار مقابل الشركة بها تتعامل التي األخرى والعمالت اإلسرائيلي
العمالت أسعار في أدناه. المتوقع المبينة الزیادة ألثر ومعاكس مساٍو االجنبية

الزیادة
صرف سعر في

مقابل   اإلسرائيلي الشيقل
األردنيالدینار

على األثر
الدخل   قائمة

الموحدة

الزیادة
صرف سعر في
األخرى العمالت

مقابل
األردني الدینار

على األثر
الدخل   قائمة

الموحدة
أردني% أردني%دینار دینار

١٢٠٢
أردني ) ٦٧٬٢٦٧(٢٠) ٥١٩٬٣٧٣(٢٠دینار

٢٠٢٠
أردني ) ٦٢٬٧٥٧(٢٠) ٤٤٨٬٨٢٤(٢٠دینار

سعر   في التغير مخاطر فإن وبالتالي األمریكي الدوالر مع ثابت بسعر كبير حد إلى مربوط األردني الدینار صرف سعر إن
الموحدة المالية القوائم على جوهریة غير األمریكي الدوالر .  للمجموعةصرف

االئتمان مخاطر
سياسة   وفق اإلئتمان مخاطر بإدارة األعمال قطاعات من قطاع كل اإلئتمان. لدىالمجموعةیقوم مخاطر بإدارة یتعلق فيما

العمالء.  المجموعة من كبير عدد على موزعة المدینة بالذمم المرتبطة اإلئتمان مخاطر فإن وبالتالي العمالء، من كبيرة قاعدة
للتحصي نظامًا الشركة تتبع القانونية. تعمل  كذلك والطرق اإلدارة جهود خالل من الجاهزةالمجموعةل عقاراتها معظم بيع على

البيع. تحد   عملية بعد سنوات عدة خالل تستحق كمبياالت أو بأقساط نقل  المجموعةللبيع عدم طریق عن االئتمان مخاطر من
األقساط كافة تحصيل بعد إال العمالء إلى المباعة العقارات والكمبياالت.ملكية

إجراء   الى الموحدة. باإلضافة المالية القوائم تاریخ في كما الرئيسين العمالء بعض على منفرد بشكل القيمة تدني دراسة إجراء یتم
الذمم من كبير عدد على القيمة تدني محددة  األخرىدراسة تخصيص نسب اإلحتساب طریقة تتضمن مجموعات.  تمبشكل

المدینة،من  إحتسابها   الذمم تعمير وكشوف المقدمة، والخدمات العمالء ونوع التاریخية، التحصيل أنماط تشمل عوامل مجموعة
المدینة   الذمم مبلغ هو اإلئتمان لمخاطر المدینة الذمم لتعرض األقصى الحد معين. إن أیام عدد خالل من التعثر تعریف وتحدید

في ).١٣إیضاح(المبينة

ا لمخاطر الموجوداتبالنسبة وبعض األجل قصيرة والودائع النقد تشمل التي األخرى المالية الموجودات عن الناتجة إلئتمان
القيمة تساوي والتي بالتزاماته الوفاء عن اآلخر الطرف عجز عن ینتج اإلئتمان لمخاطر الشركة تعرض فإن األخرى المتداولة

المالية. الموجودات لهذه الدفتریة

السيول ةمخاطر

الذمم  المجموعةتعمل   تحصيل ومتابعة اإلئتمانية والتسهيالت القروض على الحصول خالل من وذلك السيولة مخاطر إدارة على
األجل. قصيرة اإلستثمارات وإدارة المدینة
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لالستحقاق   المتبقية الفترة أساس مخصومة) على المالية (غير المطلوبات توزیع أدناه الجدول الفائدةیلخص وأسعار التعاقدي
الحالية:  السوقية

السيولة لمخاطر خاضعة

الطلب منتحت شهور٣أقل
١٢الى٣

شهر
إلى   سنة من أكثر

سنوات٥
من   ٥أكثر
المجموعسنوات

األول٣١ أردني١٢٢٠كانون أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدیناردینار

ائتمانية وتسهيالت األجل طویلة ٤٦٣٬٠٠٧٧٦١٬٠٤٥٣٬٩٥٠٬٨١٦٨٬٢١١٬٨٨٧١٬٠٣٤٬٥٣٢١٤٬٤٢١٬٢٨٧قروض
االیجارمطلوبات   ٢٠٤٬٦٣٦١٢٬٠٧٠٢٩١٬٣٠٣١٬٢٤٥٬٦٨٣٤٬٢٣٤٬٩٧١٥٬٩٨٨٬٦٦٣عقود

أخرى دائنة وأرصدة ٣٬٣٢٦٬٠٠٢- ٢٠٧٬٧٩٨٦٣١٬٥٨٤١٬٢١٨٬٠٨٦١٬٢٦٨٬٥٣٤ذمم

٨٧٥٬٤٤١١٬٤٠٤٬٦٩٩٥٬٤٦٠٬٢٠٥١٠٬٧٢٦٬١٠٤٥٬٢٦٩٬٥٠٣٢٣٬٧٣٥٬٩٥٢

األول٣١ ٢٠٢٠كانون
ائتمانية وتسهيالت األجل طویلة ٥٨٠٬٤٠٤٩٥٤٬٠١١٤٬٩٥٢٬٥٦٤١٠٬٢٩٤٬٠٥٠١٬٢٩٦٬٨٤٣١٨٬٠٧٧٬٨٧٢قروض

االیجار عقود ٢٠٤٬٦٣٦١٢٬٠٧٠٢٨٩٬٦٦٤١٬٢٥٤٬٣٢٦٤٬٥٢٩٬٧٠١٦٬٢٩٠٬٣٩٧مطلوبات
دائنة وأرصدة ٤٬٣٦٩٬٤٧٨- ٤٣٣٬٧٠٧١٬٢٦٤٬٣٧٩٢٬٥٤٢٬٣٤٤١٢٩٬٠٤٨أخرىذمم

١٬٢١٨٬٧٤٧٢٬٢٣٠٬٤٦٠٧٬٧٨٤٬٥٧٢١١٬٦٧٧٬٤٢٤٥٬٨٢٦٬٥٤٤٢٨٬٧٣٧٬٧٤٧

المال رأس إدارة
الشركة   نشاط یدعم بشكل مالئمة رأسمال نسب على المحافظة من بالتأكد الشركة رأسمال بإدارة یتعلق فيما الرئيسي الهدف یتمثل
اإلقتصاد الظروف تغيرات ضوء في عليها الالزمة التعدیالت وإجراء المال رأس هيكلة بإدارة الشركة الملكية. تقوم حقوق یة  ویعظم

السنة   خالل المال رأس بهيكلة المتعلقة واإلجراءات والسياسات األهداف على تعدیالت أیة بإجراء الشركة تقم العمل. لم وطبيعة
و واإلحتياطيات الخزینة وأسهم اإلصدار وعالوة المدفوع المال رأس من الشركة مال رأس المتراكمةالحالية. یتألف وحقوقالخسائر

المسيطر غير بمجموع   الجهات في٣٧٬٥٩٩٬٤٢٤ة كما أردني األول  ٣١دینار أردني  ٣٨٬٧١٥٬٩٤٥مقابل  ٢٠٢١كانون دینار
في األول٣١كما .  ٢٠٢٠كانون
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وشركاتهاالتابعة
قطاعاتأعمالالشركة

تالتيیتمت
فالخدما

جوهریًابإختال
ونسبةالعائدیتأثران

ثأنالمخاطر
حي

وفقًالطبيعةأنشطةالشركة،
تأعمالالشركة

ضقطاعا
عر

یتم
قدیمها. 

علىكلقطاع  
موزعة

ماليةمحدودة
صلقوائم

تالتجاریة. فيمایليملخ
وقطاعالخدما

وشركاتهاالتابعةفيالقطاعالعقاري
تعملالشركة

وشركاتهاالتابعة.
منأعمالالشركة

عقاري
قطاع

تتجاریة
خدما

ت
مجموعالقطاعا

ت
استبعادا

الموحد
٣١

األول كانون
١

٢٠٢
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

اإلیرادات
ت
إیرادا

خارجية
ت
جها

من
٢٬٩٥٠٬٧٦٨

٢٬٤٤٧٬٨٩٢
٥٬٣٩٨٬٦٦٠

-
٥٬٣٩٨٬٦٦٠

ت(تمإستبعادها) 
تبينالقطاعا

إیرادا
-

-
-

)
٥٦٬٨٠٠

 (
)

٥٦٬٨٠٠
 (

ت
مجموعاإلیرادا

٢٬٩٥٠٬٧٦٨
٢٬٤٤٧٬٨٩٢

٥٬٣٩٨٬٦٦٠
)

٥٦٬٨٠٠
 (

٥٬٣٤١٬٨٦٠

نتائجاألعمال
تالحليفة

صةالشركةمننتائجأعمالالشركا
ح

٥٬٦٠٨
-

٥٬٦٠٨
-

٥٬٦٠٨

)
خسارة

 (
ربح

ضریبة
القطاعقبلال

)
٥٤٠٬٦٦٤

 (
١٠٥٬٧٠٤

)
٤٣٤٬٩٦٠

 (
)

٤٥٣٬٧٢٦
 (

)
٨٨٨٬٦٨٦

 (

موجوداتالقطاعات
١٢٦٬١٥٠٬٥٥٨

٣٥٬٣١٦٬١٩٧
١٦١٬٤٦٦٬٧٥٥

)
٨٦٬٨١٣٬٤٥٧

 (
٧٤٬٦٥٣٬٢٩٨

مطلوباتالقطاعات
٨٤٬٢٣٨٬٣٨٠

١٢٬٣٦٤٬٥٠٢
٩٦٬٦٠٢٬٨٨٢

)
٥٩٬٥٤٩٬٠٠٨

 (
٣٧٬٠٥٣٬٨٧٤

معلوماتأخرى
ت
واطفاءا

ت
استهالكا

١٬١٦٧٬٦٥٤
٧٠٣٬٥٣٤

١٬٨٧١٬١٨٨
)

٥٣٬٥٩٨
 (

١٬٨١٧٬٥٩٠

رأسمالية
ف
صاری

م
٢٩٥٬٧٢٦

٣٥٧٬٦٥٧
٦٥٣٬٣٨٣

-
٦٥٣٬٣٨٣

شرك
استثمارفي

ة
حليفة

٢٩٥٬٤٣٨
-

٢٩٥٬٤٣٨
-

٢٩٥٬٤٣٨
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قطاع
عقاري

تتجاریة
خدما

ت
مجموعالقطاعا

ت
استبعادا

الموحد
٣١

األول كانون
٢٠

٢٠
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

دینارأردني
دینارأردني

اإلیرادات
ت
إیرادا

خارجية
ت
جها

من
٣٬٤٦٢٬٢٤٢

١٬٣٤٣٬٤١٣
٤٬٨٠٥٬٦٥٥

-
٤٬٨٠٥٬٦٥٥

ت(تمإستبعادها) 
تبينالقطاعا

إیرادا
-

-
-

)
٥٦٬٨٠٠

 (
)

٥٦٬٨٠٠
 (

ت
مجموعاإلیرادا

٣٬٤٦٢٬٢٤٢
١٬٣٤٣٬٤١٣

٤٬٨٠٥٬٦٥٥
)

٥٦٬٨٠٠
 (

٤٬٧٤٨٬٨٥٥

نتائجاألعمال
تالحليفة

صةالشركةمننتائجأعمالالشركا
ح

)
٢٨٬٦٩٣

 (
-

)
٢٨٬٦٩٣

 (
-

)
٢٨٬٦٩٣

 (

ضریبة
خسارةالقطاعقبلال

)
٤٬١٧٩٬١٨٧

 (
)

٦٥٠٬٢٨٨
 (

)
٤٬٨٢٩٬٤٧٥

 (
)

١٠٬٨٩٢
 (

)
٤٬٨٤٠٬٣٦٧

 (

موجوداتالقطاعات
١٢٨٬٢٧٢٬٩٥٠

٣٥٬٠٨٦٬١٤٩
١٦٣٬٣٥٩٬٠٩٩

(٨٦٬٠٠٢٬٩٦٤)
٧٧٬٣٥٦٬١٣٥

مطلوباتالقطاعات
٨٧٬٤٤٥٬١١٧

١٠٬٢٦٨٬٠٥٠
٩٧٬٧١٣٬١٦٧

(٥٩٬٠٧٢٬٩٧٧)
٣٨٬٦٤٠٬١٩٠

معلوماتأخرى
ت
واطفاءا

ت
استهالكا

١٬٢٠٣٬٧٢٣
٦٤٣٬٧٨٣

١٬٨٤٧٬٥٠٦
(٣٣٬٠٠٣)

١٬٨١٤٬٥٠٣
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المحتملة  .٤٢ واإللتزامات المستقبلية االلتزامات

  هللالسنواتخالل  المجموعةقامت رام حكومية (بلدیة جهات مع واستثمار شراكة اتفاقيات بتوقيع البيرةالسابقة وبلدیة
التعاقدیة االلتزامات حجم یبلغ مختلفة، استثمار فترات خالل استثماریة مشاریع واقامة تطویر بموجبها األوقاف) یتم ووزارة

على   المترتبة السنویة االتفاقيالمجموعةالحالية هذه مبلغمقابل المبلغ  ١٣٥٬٦٧٥ات هذا ان الى االشارة مع أردني، دینار
جدیدة.   استثماریة عقود وتوقيع شراكات في الدخول او الحالية االستثماریة العقود انتهاء نتيجة للتغيير قابل

  مبلغ الموحدة المالية القوائم بتاریخ التعاقدیة االلتزامات مع١٬٣٧٨٬٩٩٩بلغت واتفاقيات عقود عن ناتجة أردني دینار
تنفيذه   تم الذي والمبلغ للعقد اإلجمالية القيمة بين الفرق المحتملة االلتزامات مبلغ المجموعة. یمثل بمشاریع تتعلق موردین

القو تاریخ حتى العقد قيمة الموحدة.من المالية ائم

بمبلغ الشركة ضد مقامة قضایا عدة اعتقاد٩٬٧٥٨٬٩١١یوجد لها. وفي الطبيعي النشاط ضمن وذلك تقریبًا أردني دینار
على  المجموعةإدارة   یترتب ولن كافية القضایا هذه مقابل المكونة المخصصات فإن القانونيين، مستشاریها لرأي ووفقًا ،

لها. المجموعة مخصص غير جوهریة التزامات أیة

تتراوح  المجموعةدخلت لإللغاء القابلة غير اإلیجارات هذه واإلستثماریة. إن التجاریة ممتلكاتها لبعض إیجارات عقود في
عامًا. ١٠و٥بينمدتها

تتوقع التي اإلیجارات لمبالغ األدنى الحد یبين جدول یلي لإللغاء.المجموعةفيما قابلة غير إیجارات لعقود وفقًا استالمها

٢٠٢١٢٠٢٠
أردني أردنيدینار دینار

واحدة سنة ٢٬٨٤٥٬٢٠٧٣٬١٢٤٬٢٩١خالل
حتى   سنة ١٠٬٧٠٦٬٥٥٣١١٬٤٤٢٬٢٥٠سنوات٥بعد

من ٥٣٬٦٣٦٬٣٤١٥٤٬٣٥٤٬٠٣١سنوات٥أكثر
٦٧٬١٨٨٬١٠١٦٨٬٩٢٠٬٥٧٢

الجغرافية.٤٣ المنطقة في المخاطر تركز

فلسطين  المجموعةتمارس   في أنشطتها من كبيرًا التنفيذكما  جزءًا تحت ومشاریع ومعدات وآالت عقارات الشركة موجودات تشمل
في واالقتصادي السياسي الوضع إستقرار عدم غزة. إن في موجودة أخرى وموجودات إستئجار وحقوق ملموسة غير وموجودات

ممارسة   خطر من یزید أدائها  المجموعةالمنطقة على سلبًا ویؤثر إسترداألنشطتها على القدرة خاللوعلى من موجوداتها د
. عملياتها

خالل  كما   غزة قطاع العدید  السنةتعرض تعرض إلى باإلضافة القطاع في االقتصادیة األنشطة مختلف على أثر مما لحرب،
الكلي أو الجزئي التدمير إلى والعقارات المنشآت المالية.من القوائم على الحدث هذا أثر وحصر بدراسة المجموعة إدارة قامت

المجمو وعقارات استثمارات قيم مراجعة یشمل بما للمجموعة الحدث  الموحدة هذا عن نتج حيث الحرب، خالل تدميرها تم التي عة
بمبلغ خسائر صافي أردني٤٧٤٬١١٩قيد خالل  )٣٥(إیضاحدینار دمرت التي للموجودات الدفتریة القيمة صافي تمثل والتي

عل أثر الحدث لهذا یكون أن المتوقع التأمين. من شركة مع عليها المتفق التعویضات قيمة خصم بعد الشركات  الحرب أنشطة ى
أعمالها. ونتائج التابعة الشركات هذه إیرادات إلى باإلضافة غزة قطاع في العاملة للمجموعة التابعة

المقارنة.٤٤ أرقام

لعام   الموحدة المالية القوائم أرقام بعض تبویب إعادة المنتهية  ٢٠٢٠تم للسنة الموحدة المالية القوائم أرقام تصنيف مع لتتناسب
األول٣١في الملكية٢٠٢١كانون حقوق أو السابقة السنة أرباح على تؤثر ال التبویبات هذه .. ان
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كورونا (كوفيد.٤٥ فيروس تأثير ) ١٩مخاطر

كورونا (كوفيد   فيروس تأثير استمرار ظل العالمي١٩في االقتصاد قيود  ) على من ذلك رافق وما المختلفة األعمال وقطاعات
تأثرت فقد العالم، دول وبقية الجوار ودول الفلسطينية الحكومة فرضتها القطاعوإجراءات فيه بما المختلفة االعمال قطاعات

. العقاري

لهذه  فقد المبيعات بتوقعات مقارنة المجموعة مبيعات محطة  السنةانخفضت منها للشركة، التشغيلية المشاریع توقف بسبب وذلك ،
هللا رام في التجاري األوقاف مجمع ومشروع هللا رام في المركزیة عمليات  البيرة توقف الى باإلضافة عمان، في بالزا بارك ومجمع

الجاه العقاریة الوحدات في  بيع صعوبات هناك كان ذلك إلى باإلضافة الغدیر.  ضاحية كمشروع التطویریة المشاریع في زة
المتوقعة. االئتمانية الخسائر مخصص احتساب عملية على أثر مما المرتجعة الشيكات حجم وارتفاع الزبائن ذمم بعض تحصيل

اعمال   نتائج على كورونا جائحة تأثير مدى یزال  وعملياتهاالمجموعةان ال بها الخاصة والسيولة اإلدارة  مستمرالتشغيلية . تقوم
تقوم   التي الفلسطيني االقتصاد على األثر الى باإلضافة عمومًا العقاري القطاع وعلى المجموعة على كورونا جائحة تأثير بمراقبة

فيهالمجموعة نشاطها .بممارسة

تزال   وال قالمجموعةهذا ما وأثر مدى تقييم على التطورات  تعمل على یعتمد والذي والمحلية العالمية الظروف هذه عن ینتج د
المالية   النتائج على أخرى أثار التطورات لهذه یكون قد بأنه علمًا الحالي، الوقت في بدقة بها التنبؤ یمكن ال التي المستقبلية

المالي والوضع النقدیة والتدفقات .للمجموعةالمستقبلية
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