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السيد أمجد حسون

رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل الســيد أمجــد منــذ العــام  2011منصــب رئيــس اإلدارة
الماليــة فــي باديكــو القابضــة ،وقــد شــغل منذ التحاقه بالشــركة
فــي العــام  1999عــدة مناصــب إداريــة فــي الدائــرة الماليــة ،كمــا
وعمــل فــي المجــال المالــي والمحاســبي فــي عــدة شــركات قبــل
التحاقــه بالعمــل فــي باديكــو القابضــة.

السيد نمر عبد الواحد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل الســيد نمــر منصــب مديــر القطــاع العقــاري فــي
باديكــو القابضــة.
ً
عامــا فــي
يملــك الســيد نمــر خبــرة عمليــة تزيــد عــن 17
التطويــر واإلدارة الماليــة للشــركات بشــكل عــام والقطــاع
العقــاري بشــكل خــاص .إن عمــل نمــر بمنصــب نائــب المديــر
العــام ورئيــس اإلدارة الماليــة لشــركة بيتــي لالســتثمار العقــاري،
الشــركة المطــورة لمدينــة روابــي فــي فلســطين لمــا يزيــد عــن 9
ســنوات مكنتــه مــن امتــاك قــدرة قويــة فــي اإلشــراف علــى العمليــات الماليــة
والتجاريــة اليوميــة وتحليــل ومراقبــة األداء وتقييــم األهــداف الماليــة قصيــرة وطويلــة األجــل.

يمتلــك الســيد حســون خبــرة تزيــد عــن  26عامـ ًـا مــن العمــل فــي مجــال
المحاســبة والماليــة واالســتثمار وتمويــل الشــركات ،ويمثــل مجموعــة باديكو
القابضــة حاليـ ًـا فــي العديــد مــن مجالــس إدارة الشــركات التابعــة والحليفــة كشــركة فلســطين
لالســتثمار الصناعــي وشــركة دواجــن فلســطين ،وشــركة مطاحــن القمــح الذهبــي ،كمــا مثل الســيد
حســون الشــركة سـ ً
ـابقا فــي مجالــس ادارة شــركات اخــرى منهــا البنــك الوطنــي وشــركة المؤسســة
العربيــة للفنــادق وشــركة فلســطين لتطويــر المناطــق الصناعيــة ،باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي
العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل الغرفــة التجاريــة الفلســطينية األمريكيــة وجمعيــة
رجــال األعمــال الفلســطينيين.

سـ ً
ـابقا النضمامــه لشــركة بيتــي ،عمــل الســيد نمــر علــى مــدى ســبع ســنوات فــي تدقيــق الحســابات
حيــث شــغل منصــب مســؤول تدقيــق فــي شــركة ارنســت ويونــغ العالميــة ،حيــث كان مديــر التدقيــق
المســؤول عــن عــدد مــن مشــاريع للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة والمفوضيــة األوروبيــة ،وكذلــك
البنــوك والمؤسســات الماليــة وشــركات االســتثمار والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

يحمــل الســيد حســون شــهادة الماجســتير فــي تمويــل الشــركات ( )Corporate Financeمــن جامعــة
ليفربــول البريطانيــة بمرتبــة الشــرف ،وشــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة بيرزيــت،
باإلضافــة الــى حصولــه علــى العديــد مــن الشــهادات المعتمــدة فــي مجــال الحوكمــة واإلدارة والريــادة
ومجــاالت أخــرى.

إضافــة الــى مــا ذكــر ،هــو عضــو مجلــس إدارة فــي عــدد مــن مجالــس الشــركات الفلســطينية كالبنــك
الوطنــي وشــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري ،وشــركة بوابــة أريحــا ،مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة
وشــركة فلســطين لإلنشــاء وإدارة المناطــق الصناعيــة ،باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي بعــض مــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل الغرفــة التجاريــة الفلســطينية األمريكيــة.
الســيد عبــد الواحــد حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال وعلــى شــهادة مدقــق حســابات
قانونــي مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة ( .)CPAكمــا أنــه عضــو فــي الجمعيــة األمريكيــة للمحاســبين
القانونييــن .وخــال ســيرته المهنيــة شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة والمحليــة والبرامــج
التدريبيــة المتقدمــة.
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السيد بشار المصري

عضو مجلس إدارة

يشــغل الســيد بشــار المصــري منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة
“مســار العالميــة” منــذ تأسيســه للشــركة عــام  ،1994وهــو صاحــب
رؤيــة مدينــة روابــي التــي أسســها عــام  2007وهــي أكبــر مشــروع
اســتثماري فــي تاريــخ فلســطين ،وأول مدينــة فــي العالــم تخطــط لهــا
وتؤسســها وتمولهــا وتبنيهــا شــركة خاصــة.
يهــدف المصــري عبــر شــركة “مســار العالميــة” إلــى تطويــر القطــاع الخــاص
ودفــع عجلــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني ،حيــث تضــم الشــركة اليــوم عشــرات
الشــركات التــي تعمــل فــي قطاعــات مختلفــة ،منهــا :التطويــر العقــاري ،الخدمــات الماليــة،
الصحافــة ،الدعايــة واإلعــان ،تكنولوجيــا المعلومــات والزراعــة .وتحــت قيــادة المصــري ،توســع عمــل
دوال عديــدة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وأصبحــت الشــركة
شــركة “مســار العالميــة” ليشــمل
ً
المطــورة لمدينــة روابــي التــي توفــر بذلــك اآلالف مــن فــرص العمــل المحليــة فــي المجــاالت المختلفــة،
وتحظــى اليــوم باهتمــام دولــي كبيــر.
وأســس المصــري صنــدوق “ســراج فلســطين” وهــو أول صنــدوق مخصــص لالســتثمار بالشــركات
العاملــة فــي فلســطين ،بقيمــة  90مليــون دوالر واســتطاع صنــدوق ســراج جــذب المســتثمرين الدولييــن
البارزيــن إلــى فلســطين وتحفيــز النمــو االقتصــادي مــن خــال نهــج االســتثمار االســتراتيجي عبــر قطاعــات
اقتصاديــة متعــددة ،ليحظــى عــام  2014بجائــزة أفضــل صنــدوق اســتثماري فــي فلســطين وفقـ ًـا لمجلــة
.EMEA Finance
ويمتلــك المصــري خبــرة دوليــة ألكثــر مــن  25عامـ ًـا فــي قطــاع األعمــال والتنميــة الدوليــة ،حيــث عمــل فــي
دول عــدة منهــا المملكــة المتحــدة عــام  ،1984والمملكــة العربيــة الســعودية فــي الفتــرة مــا بيــن األعــوام
 1984-1986والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الفتــرة مــا بيــن األعــوام  ،1994 - 1987قبــل أن يعــود
إلــى فلســطين عــام  ،1995كمــا تــرأس المصــري العديــد مــن مجالــس إدارة شــركات خاصــة ،باإلضافــة إلــى
عضويــة مجالــس إدارة شــركات مســاهمة عامــة ،أهمهــا شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار (باديكــو
القابضــة) ويشــغل المصــري حاليـ ًـا عضويــة مجالــس إدارة مؤسســات عامــة وأكاديميــة تهــدف إلــى تطويــر
الشــباب وتمكيــن الخريجيــن والخريجــات الجــدد فــي ســوق العمــل ،منهــا :مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح
الوطنيــة منــذ عــام  ،2009ومجلــس عمــداء كليــة “جــون كينيــدي” للدراســات الحكوميــة فــي جامعــة هارفــارد
منــذ عــام  ،2015كمــا أنــه عضــو فــي اللجنــة األولمبيــة الفلســطينية ورئيس االتحاد الفلســطيني للشــطرنج
منــذ عــام .2017
أطلــق عليــه المنتــدى االقتصــادي العالمــي عــام  1999لقــب “القائــد العالمــي للغــد” ،كمــا صنفتــه مجلــة
“فورتشــن” العالميــة مــن “أعظــم  50قائـ ً
ـدا فــي العالــم” فــي عــام .2018
ولــد المصــري ونشــأ فــي مدينــة نابلــس فــي عــام  1961ثــم انتقــل إلــى الواليــات المتحــدة فــي عــام 1983
حيــث تخــرج مــن جامعــة “فيرجينيــا تــك” بشــهادة جامعيــة فــي الهندســة الكيميائية عــام .1983

السيد عمار العكر

عضو مجلس إدارة

عمــار العكر منصب الرئيــس التنفيذي لمجموعة
يتولــى الســيد ّ
االتصــاالت الفلســطينية وهــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا.
وقبــل توليــه منصبــه الحالــي ،شــغل العكــر منصــب الرئيــس
التنفيــذي لشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية المحــدودة
“جوال”-الشــركة الرائــدة والمشــغل األول لخدمــات الخلــوي
فــي فلســطين ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة االتصــاالت
الفلســطينية.
كمــا ويتولــى العكــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة فيتل-الشــرق األوســط وأفريقيــا
(-)MEAوهــي إحــدى اســتثمارات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــارج فلســطين والتــي تهــدف
لالســتفادة مــن االســتثمار فــي أســواق االتصــاالت اإلقليميــة.
عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة فلســطين للتنميــة
وإلــى جانــب هــذه المهــام والمناصــب ،فــإن العكــر
ٌ
واالســتثمار (باديكــو القابضــة) ،والتــي تُ عـ ّـد أكبــر شــركة اســتثمارية قابضــة فــي فلســطين ،باإلضافــة
الــى عضويــة فــي لجنتهــا التنفيذيــة وبعــض مجالــس ادارة شــركاتها التابعــة وهــو أيضــا عضــوا فــي
مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح.
ً
فاعــا فــي مجالــس إدارة العديــد مــن المبــادرات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة،
عضــوا
ويعتبــر العكــر
ً
ُ
مثــل :مبــادرة “فلســطين مــن أجــل بدايــة جديــدة” ( ،)Palestine for a New Beginning-PNBوجائــزة
فلســطين الدوليــة للتميــز واإلبداع-وهــي جائــزة تهــدف إلــى تكريــم وإبــراز القــدوة الحســنة والنمــاذج
والتميــز.
االســتثنائية فــي التميــز واإلبــداع فــي فلســطين وتحفيــز المجتمــع الفلســطيني علــى اإلبــداع
ّ
ً
فاعــا فــي كل مــن المجلــس االستشــاري لمنظمــة األمــد إيســت
عضــوا
هــذا باإلضافــة إلــى كونــه
ً
( )Amideastفــي فلســطين ،ومنظمــة القــادة الشــباب (-)Young Presidents’ Organization-YPO
فــرع فلســطين ،وجمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين (.)PBA
عمــار العكــر حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة إدنبــورو ( )Edinboroفــي واليــة
بنســلفانيا األمريكيــة ،وعلــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة كينــت ســتيت ()Kent State
فــي واليــة أوهايــو.
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زياد
السيد فراس ّ

عضو مجلس إدارة

يشــغل الســيد فــراس عضويــة فعالــة فــي مجلــس إدارة عــدد
مــن الشــركات فــي الــدول العربيــة أبرزهــا شــركة مجموعــة العربــي
لالســتثمار ذ.م.م فــي األردن ،وشــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري
(بريكــو) فــي فلســطين ،وهــو عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي
فــي تونــس.
زيــاد فــي عــدة وظائــف حــول العالــم حيــث كان نائــب رئيــس أول فــي
عمــل ّ
اإلدارة الماليــة فــي البنــك العربــي فــي األردن ،وشــغل منصــب المديــر المالــي لشــركة
درايــة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا كان المراقــب المالــي اإلقليمــي فــي الشــرق
األوســط وافريقيا-النقــل الجــوي الدولــي فــي األردن ،والمديــر المالــي اإلقليمــي لشــركة Aramark
فــي شــيكاغو فــي الواليــات المتحــدة ،كمــا عمــل كمحلــل أعمــال شــركة  British Petroleumوكان
مدقــق رئيســي شــركة
زيــاد حاليـ ًـا منصــب نائــب رئيــس أول فــي
 Deloitte & Touchéو ( )SABA & Coفــي األردن .ويشــغل ّ
عمــان – األردن
اإلدارة الماليــة ،البنــك العربــي – ّ
زيــاد حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال (المالــي والمحاســبي) ،جامعــة إيلينــوي –
الســيد ّ
الواليــات المتحــدة ،كمــا حصــل علــى عــدة شــهادات معتمــدة دوليـ ًـا منهــا :محاســب قانونــي معتمــد
( ،)CPAمديــر مالــي معتمــد ( ،)CFMمحاســب إداري ( ،)CMAمحلــل مالــي ()CFA

السيد عمر البيطار

عضو مجلس إدارة

ً
حاليــا لــدى شــركة برايــس
الســيد عمــر هــو شــريك متقاعــد
ووترهــاوس كوبــرز ( .)PWCوكان قــد شــغل منصــب رئيــس
االستشــارية الماليــة واإلداريــة فــي الشــرق األوســط لشــركة
برايــس ووترهــاوس كوبــرز ( ،)PWCوتــرأس حتــى وقــت قريب
عمــل الشــركة فــي مجــال األســواق الناشــئة فــي الشــرق
األوســط .لديــه خبــرة واســعة فــي مجــال تدقيــق الحســابات
وتقديــم االستشــارات اإلداريــة والماليــة ،والخصخصــة ،وإعــادة
الهيكلــة الماليــة واإلداريــة للشــركات ،خصوصـ ًـا فــي منطقة الشــرق ألوســط.
بــدأ البيطــار مســيرته المهنيــة فــي عــام  1984مــع شــركة آرثرأندرســون العالميــة ،حيــث اكتســب
خبــرة مــن خــال تدقيــق مجموعــة مــن الشــركات العاملــة فــي مجــاالت الخدمــات الماليــة ،والضيافــة،
والترفيــه ،والبنــاء ،والنفــط والغــاز والتصنيــع ،والزراعــة ،والخدمــات .فــي عــام  ،1994انتقــل الســيد البيطــار
إلــى العمــل فــي االستشــارات الماليــة واإلداريــة ،وفــي عــام  1997قــاد إنشــاء شــركة آرثــر أندرســون
لالستشــارات فــي الشــرق األوســط ،حيــث أصبــح رئيســا لكافــة االستشــارات فــي المنطقــة .وفــي نهايــة
المطــاف ،شــغل منصــب رئيــس قســم االستشــارات الماليــة واإلداريــة فــي شــركة إرنســت آنــد يونــغ
( )E&Yعنــد اندماجهــا عــام  2002مــع شــركة أرثــر أندرســون فــي الشــرق األوســط .وفــي عــام  ،2009انتقــل
الســيد البيطــار مــع فريــق عملــه لشــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز ( )PWCحيــث قــاد مبــادرات رئيســية
إلدارة وإصــاح وتوســعة أعمــال االستشــارات للشــركة.
تخــرج البيطــار بدرجــة بكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن جامعــة ميســوري بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،ويحمــل شــهادة محاســب قانونــي معتمــد  CPAفــي الواليــات المتحــدة ،واألردن،
وفلســطين .إضافــة إلــى ذلــك ،يحمــل الســيد البيطــار شــهادة فــي مجــال تمويــل الشــركات ،كمــا أن لديــه
ترخيصـ ًـا معتمـ ً
ـدا كمديــر مالــي فــي الواليــات المتحــدة

15

14

السيد ماجد أبو رمضان

عضو مجلس إدارة

يشــغل الســيد ماجــد منصــب رئيــس بلديــة غــزة ورئيــس اتحــاد
الهيئــات المحليــة الفلســطينية ،انتخــب نائبــا لرئيــس االتحــاد الدولــي
للبلديــات والحكــم المحلــي.
عمــل مديـ ً
ـرا عامـ ًـا إلدارة التعــاون الدولــي وإدارة المستشــفيات فــي
وزارة الصحــة.

لجان مجلس اإلدارة
1 .1تتولــى لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن الشــركة األم “ باديكــو القابضــة” مســؤولية اإلشــراف علــى
أعمــال التدقيــق فــي بريكــو وشــركاتها ومســاعدة مجلــس إدارة بريكــو فــي هــذا اإلطــار مــن خــال دائــرة
التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة األم.
2 .2كمــا يقــوم المجلــس التنفيــذي للشــركة األم باديكــو القابضــة بمســاعدة مجلــس إدارة بريكــو فيمــا
يتعلــق باإلشــراف علــى سياســات واســتراتيجيات وخطــط عمــل بريكــو وشــركاتها التابعــة.

استشــاري أول طــب وجراحــة العيــون ،خريــج كلية طب عين شــمس ،زميل
كليــة الجراحيــن الملكيــة ادنبــره وكليــة جراحــة العيــون الملكيــة -لنــدن ،زميــل
األكاديميــة األمريكيــة لجراحــة العيــون ،عضــو مجلــس أمنــاء مجموعــة مستشــفى
ســان جــون القــدس للعيــون – لنــدن ،عضــو مجلــس أمنــاء جامعــة األقصــى ،أســتاذ طــب العيــون
وفســيولوجيا األعصــاب بجامعــة األزهــر.

شرحبيل الزعيم

رئيــس مجلــس ادارة مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة غــزة لجراحــة العيــون،

يوسف شوكت

نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركه ســيارات غــزة.

المستشارون القانونيون
ثائر عمرو

محمد شاهين
طالب أبو الحالوة

مدققو الحسابات:
إرنست ويونغ
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2018

اإلدارة التنفيذية

اعتــادت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) علــى عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بانتظــام،
ً
وفقــا للمــادة رقــم
ويتكــون مجلــس إدارة بريكــو مــن ســبعة أعضــاء ،وتلتــزم بريكــو بالقوانيــن الســارية
( )136مــن قانــون مراقــب الشــركات فيمــا يتعلــق بعقــد مجلــس ادارتهــا ( )6جلســات كل عــام ،وخــال العــام
 2018تــم عقــد هــذه الجلســات كالتالــي:

عملــت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) خــال العــام  2018علــى تعييــن طاقــم تنفيــذي
ـتكماال لسياســة إعــادة الهيكلــة التــي
فــي الدوئــر المختلفــة ،واالســتعانة بخبــراء ومستشــارين وذلــك اسـ
ً
انتهجتهــا الشــركة خــال العــام المنصــرم ،ووضــع اســتراتيجيات للدوائــر التنفيذيــة بمــا يتماشــى مــع
سياســة الشــركة األم (باديكــو القابضــة) ،ممــا كان لــه االثــر فــي رفــع االداء التشــغيلي للشــركة وتهيئــة
ً
وفقــا لالســتراتيجيات المعتمــدة.
البيئــة الداخلــة للنهــوض بهــا

رقم الجلسة

تاريخ انعقاد الجلسة

عدد أعضاء المجلس

عدد الحضور

الجلسة األولى

07/03/2018

7

5

جلسة طارئة

11/04/2018

7

6

الجلسة الثانية

05/09/2018

7

6

الجلسة الثالثة

05/09/2018

7

6

الجلسة الرابعة

22/11/2018

7

6

الجلسة الخامسة

22/11/2018

7

6

الجلسة السادسة

24/12/2018

7

6
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

المنتجــة التــي تؤســس لدخــل متــزن ومتنامــي فــي المرحلــة القادمــة ،وفــي نفــس الوقــت ،إعــادة بنــاء
الصــورة الذهنيــة للشــركة فــي الســوق بكافــة مكوناتــه مــن زبائــن ومورديــن ودائنيــن ومؤسســات ماليــة
واســتثمارية ومؤسســات عامــة ،ولبنــاء عالقــات تقــوم علــى الشــفافية والمصداقيــة فــي كافــة تعامــات
الشــركة بمــا يســهم فــي تعزيــز أداء الشــركة علــى المدييــن المتوســط والطويــل.
المساهمون الكرام،
تركــز خطــة بريكــو الحاليــة علــى عــدة جوانــب ،أولهــا تســويق وبيــع وتأجيــر الوحــدات العقاريــة فــي كافــة
المشــاريع وفــي مقدمتهــا مشــروع ضاحيــة الغديــر الســكني ،ومشــروع بريكــو هــاوس ،ومشــروع مجمــع
األوقــاف التجــاري ،وفــي نفــس الوقــت ،تحصيــل حقوق الشــركة ومســتحقاتها من الذمــم المدينة والذمم
التجاريــة وحــل جميــع العوالــق بكافــة الطــرق المناســبة .وبالتــوازي مــع ذلــك ،تعكــف بريكــو علــى دراســة
عــدد مــن المشــاريع المســتقبلية كجــزء ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية النمــو وذلــك عبــر إقامــة مشــاريع جديــدة
فــي مجــال التطويــر العقــاري ومجــاالت أخــرى واعــدة أهمهــا قطــاع الطاقــة البديلــة ،حيــث كانــت شــركتكم
رائــدة فــي االســتثمار بهــذا القطــاع ســواء مــن خــال اســتثمارها فــي مشــروع للطاقــة الشمســية فــي
منتجــع بلوبيتــش بغــزة ،ومشــروع آخــر فــي بــارك بــازا بعمــان ،وهــي اليــوم علــى شــفا البــدء بتنفيــذ
مشــروع ضخــم للطاقــة الشمســية فــي مدينــة غــزة الصناعيــة بتكلفــة تزيــد عــن  11مليــون دوالر إلنتــاج
 7ميغــاواط قابلــة للزيــادة إلــى  10ميغــا واط .كمــا وتشــتمل الخطــة المســتقبلية علــى تعزيــز اســتثمارات
الشــركة فــي قطــاع المــدن الصناعيــة نظــرا ألهميــة هــذا القطــاع فــي جــذب االســتثمارات وتوفيــر الدعــم
للمنتجــات المحليــة وتعزيــز فــرص التصديــر وتشــغيل االيــدي العاملــة ،إذ تعتبــر بريكــو أهــم الشــركات
الرائــدة فــي هــذا المجــال ،حيــث تســتثمر فــي مدينــة غــزة الصناعيــة التــي يجــري العمــل علــى توســيعها

السادة المساهمين الكرام،
باســم اإلخــوة األعضــاء وباســمي يســرني أن أقــدم لكــم تقريــر شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري
“بريكــو” الســنوي للعــام  ،2018والــذي يســتعرض أبــرز إنجــازات شــركتكم خــال هــذا العــام.
ً
عامــا
عــام اخــر مضــى ومــا زالــت بريكــو ماضيــة فــي مســيرتها العقاريــة الممتــدة ألكثــر مــن عشــرين
ٌ

والتــي تخللهــا تشــييد أكبــر وأهــم المشــاريع الســكنية والتجاريــة فــي فلســطين واألردن .لقــد كان العــام
حافــا فــي مجرياتــه حيــث تمكنــت شــركتكم هــذا العــام مــن تركيــز جــل اهتمامهــا علــى مشــاريع
2018
ً

التطويــر العقــاري والطاقــة المتجــددة ،فتــم العمــل بشــكل دؤوب علــى اســتكمال مــا بــدأت بــه الشــركة
فــي العــام  2017مــن عمليــة إعــادة هيكلــة لعملياتهــا التشــغيلية ومشــاريعها وشــركاتها التابعــة وضبــط
النفقــات بهــدف تعزيــز الكفــاءة والفعاليــة فــي األداء ولالســتفادة القصــوى مــن التناغــم بيــن شــركات
بريكــو ومشــاريعها.
عملــت بريكــو علــى تقليــص خســائرها بشــكل جوهــري فــي العــام  2018ووقــف النزيــف المتأتــي مــن

مشــاريعها التشــغيلية وذلــك تمهيـ ً
ـدا لنقلهــا لمرحلة تحقيق األرباح في األعــوام القليلة القادمة والوصول
بالشــركة لمرحلــة االســتقرار وتحقيــق أفضــل العوائــد للمســاهمين ،وتمكنــت الشــركة مــن تحقيــق أربــاح
تشــغيلية جيــدة وبقيمــة  710آالف دينــار خــال العــام  2018وذلــك بعــد اســتبعاد أثــر تقييــم االســتثمارات
العقاريــة والمحفظــة الماليــة .وجــاءت هــذه النتائــج لتعكــس بشــكل واضــح صحــة وســامة توجهــات الشــركة
التــي تقــوم علــى ضبــط النفقــات اإلداريــة والتشــغيلية وبنــاء قاعــدة متينــة مــن المشــاريع االســتثمارية

وتطويرهــا بشــكل مســتمر الســتقطاب المزيــد مــن المشــاريع الصناعيــة ،كمــا أنشــأت بريكــو مدينــة أريحــا
الصناعيــة الزراعيــة والتــي تــم إنجــاز المرحلــة األولــى منهــا ،ونحــن بصــدد البــدء بتنفيــذ المرحلــة الثانيــة.
اإلخوة األكارم،
جــد وإخــاص للنهــوض بالشــركة وتحســين أدائهــا التشــغيلي
ٍ
تعمــل إدارة بريكــو وموظفيهــا بــكل

والمالــي ،وتبــذل جهـ ً
ـودا حثيثــة مــن أجــل التغلــب علــى كافــة المعوقــات والمخاطــر وتذليــل كافــة التحديــات
التــي تواجــه الشــركة فــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة التــي يمــر بهــا أبنــاء شــعبنا وقضيتنــا العادلــة،
ونحــن نؤمــن بأننــا نســتطيع صنــع المســتقبل ،وقــادرون علــى تجــاوز هــذه المرحلــة بــإذن اللــه لنحقــق معــا
ً
مشــرقا لشــركتكم.
مســتقبال
ً
ّ
والله ولي التوفيق.
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حول بريكو

رؤيتنا

تأسســت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) عــام  1994بــرأس مــال  15مليــون دينــار أردنــي
تمــت زيادتــه عبــر عــدة مراحــل خــال الســنوات الســابقة ليصــل إلــى  63.76مليــون دينــار أردنــي .تتخــذ
ً
مقــرا لهــا ،وهــي مدرجــة فــي بورصــة فلســطين كشــركة مســاهمة عامــة
بريكــو مــن مدينــة رام اللــه
محــدودة.

ترتــأي بريكــو أن تصبــح أولــى الشــركات الرائــدة فــي مجــال االســتثمار العقــاري علــى المســتويين المحلــي
واإلقليمي.

تعمــل بريكــو منــذ نشــأتها علــى توفيــر خدمــات عقاريــة متميــزة فــي مجــال العقــار الســكني والتجــاري ممــا
أســهم إيجابيـ ًـا فــي االرتقــاء بالقطــاع العقــاري الفلســطيني إلــى مرحلــة متقدمــة ،بالتزامــن مــع اســتمرار
الشــركة فــي تعزيــز أدائهــا فيمــا يتعلــق بجانــب التطويــر العقــاري والتزامهــا فــي العمــل وتنفيــذ مشــاريع
كبــرى فــي كافــة األراضــي الفلســطينية لتشــمل مناطــق الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة ،وقــد
تكــون بريكــو إحــدى قالئــل الشــركات التــي تمكنــت مــن تحقيــق هــذا الهــدف الوطنــي.
كمــا تمتلــك بريكــو خبــرات اســتثنائية فــي القطــاع العقــاري مــن خــال دمجهــا بيــن التصميــم العصــري
األنيــق وجــودة البنــاء وتنــوع المشــاريع .وتواظــب “بريكــو” علــى تطويــر العديــد مــن المشــاريع التــي
ترســم مالمــح جديــدة للعقــارات فــي فلســطين مــن خــال تعزيــز مفهــوم الشــراكة بيــن القطــاع العــام
والخــاص وخلــق أكبــر قــدر ممكــن مــن فــرص العمــل ،وهــذا بــدوره ســاهم فــي تعزيــز محفظــة بريكــو مــن
مســتقبال قاعــدة صلبــة لمشــاريعها.
األراضــي فــي مناطــق اســتراتيجية وتنمويــة ستشــكل
ً
ومــن الجديــر بالذكــر أن حجــم بريكــو ومزاياهــا التنافســية أعطياهــا الفرصــة ألن تكــون الرائــدة فــي تطويــر
المشــاريع الضخمــة المختلفــة نظـ ً
ـرا لمــا تتميــز بــه مــن حيــث رأســمالها وكوادرهــا وخبراتهــا الكبيــرة فــي
هــذا المجــال .حيــث تنوعــت مشــاريع واســتثمارات بريكــو العقاريــة وامتــدت إنجازاتهــا لتصــل إلــى تصميــم
وبنــاء عــدد مــن الفنــادق الضخمــة فئــة الخمــس نجــوم ثــم توســعت نحــو بنــاء وتطويــر وتشــغيل المــدن
الصناعيــة باإلضافــة إلــى إقامــة العديــد مــن المبانــي التجاريــة والســكنية والحكوميــة الكبــرى ،وهــذا الحجــم
مــن االســتثمارات أعطــى بريكــو المصداقيــة تجــاه مســاهميها ومجتمعهــا فــي جديتهــا والوفــاء بوعودهــا
فــي تطويــر وتنميــة القطــاع العقــاري فــي فلســطين .فخــال العقديــن الماضييــن عملــت بريكــو علــى
تنفيــذ مشــاريع ســكنية وهــي:
ضاحيــة الغديــر ،أدراج المصايــف ،وإســكان حــي النــدى فــي قطــاع غــزة ،وقامــت بريكــو باالســتثمار فــي
العديــد مــن الشــركات فــي نفــس قطــاع عملهــا واســتثمرت فــي العديــد مــن المشــاريع التجاريــة التــي
تــدر عائــد فــي أكثــر المناطــق حيويــة فــي رام اللــه وأهمهــا مبنــى بريكــو هــاوس ومبنــى باديكــو هــاوس.

رسالتنا
تســعى بريكــو إلــى تــرك بصمــة مــن خــال مشــاريعها فــي كافــة القطاعــات العقاريــة والصناعيــة والتجاريــة
والســياحية باإلضافــة إلــى قيامهــا بعمــل دراســات دؤوبــة لتنميــة المجتمــع ومواكبــة التقــدم والتطــور
العالمــي فــي كافــة النواحــي لتســاهم فــي رســم وتحديــد مالمــح الهويــة العقاريــة ،والنهــوض بالقطــاع
العقــاري فــي فلســطين إلــى القمــة.

قيمنا
ً
قيما ثابتة ال تتغير وهي:
اعتمدت بريكو منذ التأسيس
•ثقة المساهمين.
•النزاهة والشفافية.
•االبتكار وااللتزام في المواعيد.
•االنتماء.

أهداف بريكو
تتلخص أهداف بريكو على المدى الطويل كاآلتي:
•النهوض بالقطاع العقاري الفلسطيني إلى القمة ورسم مالمح الهوية العقارية الفلسطينية.
•دعــم االقتصــاد الوطنــي والمشــاريع التشــغيلية وغيرهــا مــن خــال تعزيــز مفهــوم الشــراكة مــع القطاع
العام.
•زيــادة فــرص العمــل مــن خــال مشــاريع تغطــي نســبة كبيــرة مــن العمالــة الفلســطينية علــى كافــة
االصعــدة.
•تحقيق عائد مالئم للمساهمين.
•تعزيــز المكانــة التنافســية للشــركة فــي القطــاع العقــاري والقطاعــات ذات العالقــة مثــل المــدن
الصناعيــة والطاقــة النظيفــة والوصــول ألكبــر حصــة ســوقية ،وذلــك مــن خــال االســتثمار بالمشــاريع
بحكمــة وتــوازن ســواء علــى المســتوى الجغرافــي أو علــى مســتوى القطــاع المســتهدف لالســتثمار.
•االلتزام بمدونة حوكمة الشركات في فلسطين وتعزيز مفهومها.

الحوكمة
ضمــن ســعي بريكــو لاللتــزام بالمعاييــر المطلوبــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة وبمــا يتوافــق مــع
األنظمــة الخاصــة بحوكمــة الشــركات ،فقــد قامــت بريكــو باعتمــاد دليــل السياســات واإلجــراءات الخاصــة
فــي كافــة مشــاريعها وشــركاتها ودوائرهــا لضبــط وتنظيــم العالقــة مــا بيــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين
واإلدارة التنفيذيــة المنبثقــة علــى أســاس الشــفافية وتنظيــم الصالحيــات.
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الشركات التابعة لبريكو
•شركة بريكو للتطوير العقاري.
•شركة بريكو للمقاوالت.
•شركة بريكو للتشغيل والصيانة.
•شركة مباني لإلنشاء والتطوير.
•شركة المشرق العقارية.
•شركة فلسطين إلنشاء وإدارة المناطق الصناعية (بيدكو غزة).
•شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية القابضة (بيدكو القابضة).
•شركة مدينة أريحا الزراعية الصناعية (.)JAIP
•شركة بريكو القدس.
•شركة بريكو األردن.
•شركة المرافق االستثمارية لإلنشاء والتشغيل.
•شركة بال استيت.

التحديات والصعوبات التي تواجهها بريكو في ظل الظروف
االقتصادية والسياسية الراهنة

تواجــه شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) تحديــات عديــدة كغيرهــا مــن الشــركات العاملــة
فــي القطــاع العقــاري فــي فلســطين ،حيــث يعتبــر القطــاع العقــاري أحــد أهــم قطاعــات التنميــة
والــذي يؤثــر ويتأثــر فــي أداء االقتصــاد الوطنــي .ونجــد أن االقتصــاد الفلســطيني والعمالــة فــي
ً
تحديــدا يواجهــان تحديــات أكبــر نتيجــة للظــروف السياســية والتــي تنعكــس علــى عمــل
فلســطين
ً
تحديــدا وتضعهــا أمــام تعقيــدات وعراقيــل كثيــرة أهمهــا:
كافــة المســتثمرين فــي القطــاع العقــاري
•التعقيــدات الناتجــة عــن االحتــال وتحكمــه فــي مصادرنــا ووضــع ملكيــة األراضــي فــي فلســطين.
حيــث أن تصنيفــات األراضــي التــي وضعهــا االحتــال للضفــة الغربيــة والتــي صنفــت األراضــي إلــى
حــدت مــن المصــادر التــي يمكــن االســتثمار بهــا فنجــد أن  % 60مــن األراضــي
مناطــق (أ ،ب ،ج) ّ
ً
ً
وإداريــا حيــث
أمينــا
الفلســطينية تحــت تصنيــف (ج) التــي تعتبــر تحــت الســيطرة اإلســرائيلية التامــة
تعتبــر غيــر قابلــة لالســتثمار والتطويــر ،وهــذه شــكلت خيبــة أمــل فــي مســيرة بريكــو وفــي التخطيــط
المســتقبلي للقطــاع العقــاري الفلســطيني.
•حجــم الســوق الفلســطيني :حيــث تجــد العديــد مــن المنافســين ذوي الرؤيــة المحدودة في بنــاء الوطن
تحــد دائــم للخــروج بأفضــل
ٍ
كمقاوليــن وغيرهــم يعملــون فــي مجــال العقــار ممــا يضــع بريكــو أمــام
المشــاريع التنمويــة والتــي تتــرك أثـ ً
ـاال فــي اقتصــاد الوطــن والخدمــة المقدمــة للمجتمــع.
ـرا فعـ ً
ً
نظــرا لمضايقــات
•الوضــع السياســي الراهــن والــذي يحــد مــن التوســع فــي قطاعــات االســتثمار
االحتــال والقوانيــن المفروضــة علــى االســتثمار فــي فلســطين مــن حيــث المــواد واســتيرادها
وغيرهــا مــن المضايقــات ،باإلضافــة الــى تعــرض المشــاريع للقصــف والدمــار كمــا حصــل لمشــروع
حــي النــدى بغــزة والــذي دمــره االحتــال خــال عدوانــه الغاشــم علــى القطــاع.
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الهيكلية التنظيمية
قامــت بريكــو الــذراع االســتثماري لشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار المحــدودة (باديكــو) خــال العــام
 2018باســتكمال مــا قامــت بــه خــال العــام الماضــي بتوحيــد كافة السياســات واإلجراءات الخاصــة بباديكو
وشــركاتها التابعــة حتــى تســتطيع الخــروج بهيكليــة تنظيميــة جديــدة تتماشــى مــع متطلبــات وواقــع عملهــا
وتنســجم مــع أفضــل الممارســات فــي الشــركات الرائــدة والكبــرى.
وال زالــت هيكليــة بريكــو التنظيميــة مســتندة إلــى واقــع عملهــا مــن حيــث وجــود دوائــر متخصصــة فــي
القطاعــات المختلفــة لمجــال االســتثمار العقــاري مــا بيــن تطويــر ومقــاوالت وتشــغيل وصيانــة وبنيــة
تحتيــة ،إضافــة إلــى مجــال المــدن الصناعيــة ،حيــث تعتمــد بريكــو علــى هيكليــة إداريــة مرنــة تجمــع مــا
بيــن الدوائــر المركزيــة والشــركات المتخصصــة وإدارات المناطــق الجغرافيــة المختلفــة ،وبمــا يتناســب مــع
الواقــع السياســي والجغرافــي فــي فلســطين.

الوضع التنافسي
إن شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) مــن كبــرى الشــركات الرائــدة فــي مجــال االســتثمار
العقــاري علــى مســتوى الوطــن ،وهــي مصنفــة ومؤهلــة لــدى الدوائــر المعنيــة درجــة أولــى فــي جميــع
مجــاالت األنشــطة االنشــائية والبنيــة التحتيــة ممــا اعطــى لهــا قيمــة وأهميــة فــي تطوير وتنفيــذ مجموعة
المشــاريع الســكنية والتجاريــة والســياحية والمبانــي العامــة ،التــي تمتــد علــى مســتوى الضفــة الغربيــة
ـوال الــى األردن وهــو األمــر الــذي ســاهم فــي تعزيــز المكانة التنافســية
بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة وصـ ً
للشــركة.
عملــت بريكــو خــال العــام  2018علــى تعزيــز حصتها الســوقية في قطــاع البنية التحتيــة والطاقة المتجددة
حيــث قامــت بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع انتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية باإلضافــة إلــى
محطــات التنقيــة وغيرها.
لقــد شــكلت الحصــة الســوقية لبريكــو نســبة جيــدة مــن الســوق المحلــي فــي قطاعــات مؤثــرة وتعتبــر مــن
أوائــل الشــركات فــي قطــاع االســتثمار العقــاري فــي فلســطين ،باإلضافــة الــى مــا حققتــه الشــركة مــن
قــدرة تنافســية عاليــة فــي قطــاع إدارة المــدن الصناعيــة والبنيــة التحتيــة والطاقــة الشمســية.

كبار مساهمي الشركة
اسم المساهم

كما في نهاية 2018
عدد االسهم

نسبة المساهمة

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

47,004,386

%73.72

RAWAN INTERNATIONAL INVESTMENT

873,000

%1.37

ايناس عادل يوسف نصار

780,166

%1.22

ABDEL GHANI YOUSEF HAMMOURI

501,726

%0.79

هشام احمد عبدالوهاب سلمودي

500,000

%0.78

بنك القاهرة عمان

487,650

%0.76

غازي حسن محمود جاموس

467,604

%0.73

مازن ياسر احمد ابوزهره

424,096

%0.67

داود داود محمد القواسمي

404,516

%0.63

12,319,342

%19.32

مساهمون اخرون

هيكلية المساهمين
ً
مســاهما كمــا فــي نهايــة العــام  2018بالمقارنــة مــع 1,384
تضــم قاعــدة مســاهمي بريكــو 1,355
ً
مســاهما كمــا فــي نهايــة العــام  ،2017وهــم موزعيــن علــى النحــو التالــي:
الفئة

عدد االسهم

عدد المساهمين

نسبة المساهمة

5,000

1,312,954

952

%2.06

5,001-10,000

1,211,983

156

%1.90

10,001-20,000

1,455,495

96

%2.28

20,001-50,000

2,550,408

76

%4.00

50,001-100,000

3,689,607

51

%5.79

100,001-200,000

1,673,644

13

%2.62

 200,000فأكثر

51,868,395

11

%81.35

المجموع

63,762,486

1,355

%100.00
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مؤشرات السوق:
أهم مؤشرات السوق

شكل آلية وإيصال المعلومات للمساهمين
ً
دومــا علــى التواصــل المســتمر مــع مســاهميها واطالعهــم بشــكل دوري علــى كافــة
تســعى بريكــو
التطــورات الجديــدة فيمــا يتعلــق بوضــع الشــركة حيــث تقــوم بإيصــال المعلومــات لمســاهميها عبر وســائل
متعــددة مثــل:
•توجيــه دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة الســنوية لكافــة المســاهمين قبــل شــهر علــى
األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع.
•نشــر إعــان دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة فــي الصحــف المحليــة وذلــك قبــل شــهر علــى األقــل مــن
تاريــخ انعقــاد االجتمــاع.
		
•وضع التقرير السنوي في مقر الشركة الرئيسي وفي كافة الفروع.
•نشــر الدعــوة والتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة الختاميــة علــى الموقــع اإللكترونــي
 www.prico.psوكافــة صفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالشــركة ومشــاريعها.
•نشــر الدعــوة والتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة الختاميــة علــى الموقــع اإللكترونــي لبورصــة
فلســطين .

2018

2017

نسبة التغير

عدد األسهم المدرجة ( مليون سهم )

63.76

63.76

%0

القيمة الدفترية للسهم نهاية العام (دينار)

0.71

0.87

)(%18

مضاعف القيمة الدفترية للسهم (مرة)

0.60

0.57

%5

سعر اغالق السهم نهاية العام (دينار)

0.43

0.50

)(%14

حجم التداول (مليون سهم)

6.42

9.88

)(%35

قيمة التداول (مليون دينار)

2.99

7.48

)(%60

معدل دوران السهم ()%

%10.70

%15.49

)(%31

أعلى سعر تداول (دينار)

0.53

0.65

)(%18

أدنى سعر تداول (دينار)

0.40

0.46

)(%13
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استثمارات بريكو ومشاريعها
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مشاريع الشركة:

•مشروع الطاقة المتجددة في منتجع Blue Beach

ً
عامــا علــى تقديــم أفضــل المشــاريع فــي القطــاع العقــاري الفلســطيني
عملــت بريكــو علــى مــدار 24
مــن حيــث الجــودة والتصميــم فهــي دائمــة الســعي للتميــز بمشــاريعها ،بـ ً
ـدءا مــن دراســة شــاملة لكافــة
تفاصيــل المشــروع مـ ً
ـوال إلــى مخرجــات الدراســة مــن مشــاريع
ـرورا بتقديــم مخطــط تفصيلــي شــامل ووصـ ً
عقاريــة مميــزة وفقـ ًـا للمعاييــر المعتمــدة.
ً
ونظـ ً
ـاريعا ضخمــة فــي البنيــة التحتيــة ،حيث
ـرا ألهميــة البنــاء الســليم كان مــن الضــروري أن تبــدأ بريكــو مشـ
قامــت بتحديــث دائــرة مختصــة تقــوم بتوجيــه الشــركة مــن خــال دراســاتها لحاجــات المجتمــع الفلســطيني
فــي البنيــة التحتيــة ،ودراســة مشــاريع تطويريــة إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن خــال الطاقــة الشمســية
إضافــة الــى مشــاريع محطــات التنقيــة وغيرهــا ،حيــث كان للعــام  2018العديــد مــن التطــورات فــي هــذه
المشــاريع مثــل:

مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية:
•مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية  /المدينة الصناعية (بيدكو)

ً
ـروعا مهمـ ًـا فــي مجــال الطاقــة النظيفــة فــي قطــاع غــزة ،وهــو مشــروع انتــاج الكهربــاء
نفــذت بريكــو مشـ
مــن الخاليــا الشمســية فــي منتجــع بلــو بيتــش -غــزة الــذي يعتبــر األكثــر تطـ ً
ـورا فــي هــذا المجــال فــي
قطــاع غــزة.
حيــث تعمــل خاليــا الطاقــة الشمســية علــى تخزيــن الكهربــاء داخــل بطاريــات خاصــة يتــم اســتعمالها عنــد
الحاجــة بقــدرة انتاجيــة تصــل حتــى  476كيلــوواط .تغــذي الخاليــا المنتجــع بالطاقــة الكهربائيــة الالزمــة
لتشــغيله سيســهم فــي توفيــر المصاريــف التشــغيلية واحتياجــات الكهربــاء فــي ظــل أزمــة الطاقــة
المســتمرة التــي يعانــي منهــا القطــاع.

وقعــت بريكــو خــال العــام  2018اتفاقيــة تمويــل مــع مجموعــة البنــك الدولــي والمؤسســات التابعــة
لتنفيــذ مشــروع انتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية وبقــدرة إنتاجيــة تصــل الــى مــا يقــارب  7ميجــاواط
ـتقبال ،و يهــدف المشــروع الــى تغطيــة احتياجــات
قابلــة للزيــادة تصــل الــى مــا يقــارب  10ميجــاواط مسـ
ً
المســتثمرين داخــل المدينــة لوقــف انقطــاع الكهربــاء نهائيـ ًـا عــن المصانــع داخــل مدينــة غــزة الصناعيــة،
ممــا سيســهم فــي زيــادة األربــاح لهــذه المصانــع نظـ ً
ـرا أداء العمــل.
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•إدارة وتشغيل وصيانة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة أريحا الزراعية الصناعية

مشاريع المدن الصناعية:
حصلــت بريكــو علــى امتيــاز بنــاء المــدن الصناعيــة فــي فلســطين ،وكان هــذا اســتجابة لمتطلبــات
المســتثمرين فــي القطــاع الصناعــي الذيــن يعانــون مــن العديــد مــن العراقيــل المفروضــة أمــام قطــاع
الصناعــات الفلســطينية التــي أضعفــت حصتــه فــي االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني ،وارتــأت بريكــو
ضــرورة إيجــاد حلــول جوهريــة للمســتثمرين فــي هــذا القطــاع ،حيــث قامــت مــن خــال مشــاريع إدارة
المــدن الصناعيــة بتوفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة .واســتطاعت أن تثبــت جدارتهــا فــي إدارة المــدن الصناعيــة
ً
إدراكا منهــا لألهميــة المتزايــدة لهــذه المشــاريع وأثرهــا الكبيــر علــى االقتصــاد الوطنــي
فــي فلســطين
الفلســطيني.

•شركة فلسطين إلنشاء وإدارة المناطق الصناعية -بيدكو

طبقــت بريكــو نظــام انتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية فــي الضفــة الغربيــة أيضـ ًـا وتحديـ ً
ـدا فــي مدينة
أريحــا الصناعيــة الزراعيــة ( ،)JAIPمــن خــال توفيــر عــدد كبيــر مــن خاليــا الطاقــة الشمســية لتوفيــر الكهربــاء
الالزمــة للمرافــق العامــة داخــل المدينــة ،وعملــت الشــركة خــال العــام  2018علــى تطويــر المشــروع بمــا
يخــدم المدينــة ومســتثمريها.

أسســت بريكــو مدينــة غــزة الصناعيــة (بيدكــو) وهــي أولــى المــدن الصناعيــة التــي أنشــأت فــي فلســطين
تحديـ ً
ـدا فــي قطــاع غــزة عــام  1996علــى مســاحة  485ألــف متــر مربــع ،وتضــم المدينــة الصناعيــة حاليـ ًـا
مجموعــة ضخمــة مــن المصانــع والشــركات التجاريــة والمؤسســات الدوليــة ،كمــا توفــر مــا يزيــد عــن 2500
فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة.
وقــد وقعــت الشــركة خــال عــام  2018اتفاقيــة تعــاون لحــل مشــكلة الكهربــاء داخــل المدينــة مــن خــال
الطاقــة الشمســية مــع مجموعــة البنــك الدولــي ،والــذي مــن خاللــه تســعى بريكــو لدعــم المســتثمرين
داخــل المدينــة وحــل مشــاكلهم .حيــث يهــدف المشــروع الــى توليــد  7.3ميجــا واط مــن خــال اســتغالل
أســطح المبانــي الصناعيــة وبأســعار منافســة .ومــن الجديــر ذكــره أن المشــروع خــال العــام  2018حصــل
علــى كافــة الموافقــات والتراخيــص الالزمــة وتــم توقيــع عقــد مــع تحالــف مقاوليــن للبــدء بتنفيــذ المشــروع
المتوقــع أن يــرى النــور مــع نهايــة العــام .2019
ومــن ضمــن ســعيها عملــت الشــركة بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي وهيئــة المــدن الصناعيــة علــى توفيــر
برنامــج منــح بقيمــة  7.5مليــون يــورو لدعــم الشــركات الصناعيــة داخــل المدينــة الصناعيــة مــن خــال برنامــج
منــح ودعــم فنــي.

36
كمــا اســتطاعت المدينــة وخــال فتــرة وجيــزة فــي المســاهمة بتشــغيل العديــد مــن المصانــع مــن خــال
توفيــر كافــة الخدمــات الالزمــة وحــل المشــكالت التــي يواجههــا المســتثمرين ممــا خلــق فــرص عمــل
عديــدة ألهالينــا فــي القطــاع وســاهم بتدريــب وتشــغيل العديــد مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني والنهــوض
بالصناعــات الفلســطينية الوطنيــة.

•شركة تطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية ()JAIPCo
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كمــا عملــت الشــركة بالتعــاون مــع الحكومــة اليابانيــة وهيئــة المــدن الصناعيــة علــى توفيــر مجموعــة مــن
المشــاريع التــي تعــزز التنافســية للمنطقــة الصناعيــة منهــا فتــح طريــق يربــط المنطقــة الصناعيــة بالجانــب
األردنــي.
وعلــى صعيــد آخــر تــم إطــاق برنامــج القــروض الميســرة الــذي يتيــح للمســتثمرين داخــل المدينــة مــن
االســتفادة مــن القــروض الميســرة المعفــاة مــن الفائــدة بتمويــل مــن دولــة اليابــان .وتعمــل بريكــو حاليـ ًـا
علــى بنــاء طابقيــن إضافييــن فــوق المبنــى اإلداري وســتكون هــذه الطوابــق مرافق لالســتخدامات الخاصة
والعامــة ،باإلضافــة إلــى تجهيــز جــزء مخصــص لالســتثمارات الصغيــرة والمتوســطة وحاضنــة تكنولوجيــة
ومختبــرات علميــة.
وألن المدينــة تشــكل مركـ ً
ـزا مهمـ ًـا للصناعــات الفلســطينية فإنهــا تعمــل وباســتمرار علــى تلبيــة احتياجــات
المســتثمرين والمصانــع مــن البنيــة التحتيــة الحديثــة وكافــة الخدمــات األخــرى التــي تصــب بمصلحــة
المســتثمرين فــي المدينــة وذلــك بهــدف تطويــر المدينــة والنهــوض بقطــاع الصناعــات الفلســطينية.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه شــركة تطويــر مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة فــي المرحلــة األولــى من المشــروع
والــذي تــم تأجيــره بالكامــل علــى إجمالــي مســاحة  140ألــف متــر مربــع ،انتهــت بريكــو خــال العــام 2018
مــن تنفيــذ المرحلــة “أ” مــن المرحلــة الثانيــة لمدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة التــي شــملت أعمــال تســوية
الموقــع لمــا يقــارب  115ألــف متــر مربــع تشــمل مســاحات تخزينيــة (هناجــر) داخــل المدينــة التــي تــم
تســليمها للمســتثمرين لمباشــرتهم بتجهيــز أعمالهــم الداخليــة.
ومــن منطلــق الحفــاظ علــى البيئــة تعمــل بريكــو علــى تطبيــق نظــام انتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة
الشمســية فــي كافــة مشــاريعها لتعزيــز اســتثماراتها فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة ،حيــث يجــري العمــل
حاليـ ًـا علــى تركيــب ألــواح شمســية علــى أســطح المبانــي الصناعيــة داخــل المرحلــة األولــى مــن المدينــة
إلنتــاج الكهربــاء ومــن المتوقــع أن يوفــر هــذا المشــروع  2.5ميجــا واط وتقــدر تكلفــة المشــروع بـــ  3مليــون
دوالر .وفــي ذات الســياق تســعى بريكــو للحفــاظ علــى مصــادر الميــاه العذبــة للمســتثمرين فــي المدينــة
ً
وتفاديــا للتأثيــر علــى هــذه المصــادر مــن خــال االســتهالك الصناعــي ولتوفيــر مصــدر ميــاه رئيســي
داخــل المدينــة ،تــم أخــذ الموافقــة علــى حفــر بئــر عميــق والــذي يعــد األول مــن نوعــه فــي فلســطين
بعــد الحصــول علــى الموافقــات والتراخيــص الالزمــة ويقــدر العمــق بنحــو  700متــر ،ومــن المتوقــع البــدء
بتنفيــذ العمــل علــى المشــروع خــال مطلــع العــام .2019
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المشاريع العقارية التجارية:

المشاريع العقارية السكنية:

تميــزت بريكــو بتشــييد وإنشــاء المبانــي التجاريــة العصريــة وبارتفاعــات عاليــة مقارنــة بالمبانــي المحليــة
ممــا أســهم فــي إدخــال مبــدأ األبــراج التجاريــة العاليــة علــى ســوق العقــار التجــاري الفلســطيني ،كمــا تهتــم
بريكــو بإبــراز مبانيهــا بأعلــى المواصفــات الفنيــة والتقنيــة وبأجمــل التصاميــم المعماريــة العصريــة ،هــذا
بــدوره جعــل مــن مبانيهــا مقــرات لكبــرى الشــركات والمؤسســات ،ومــن هــذه المشــاريع:

عملــت بريكــو منــذ بدايتهــا علــى تنفيــذ مشــاريع عقاريــة مميــزة فــي مجــال العقــار التجــاري وبجــودة عاليــة
ودقــة فــي التســليم ،كان هــذا الدافــع لهــا للبــدء بتنفيــذ مشــاريع كبيــرة في مجــال العقار الســكني فكانت
ً
كليــا خــال العــدوان اإلســرائيلي
بدايتهــا فــي مشــروع حــي النــدى فــي قطــاع غــزة الــذي تــم تدميــره
األخيــر علــى القطــاع ،لتنتقــل الــى الضفــة الغريبــة وتنفــذ مشــروعي ضاحيــة الغديــر وأدراج المصايــف
فــي رام اللــه ،حيــث راعــت بريكــو فــي هــذه المشــاريع كافــة شــرائح المجتمــع وقدمــت تســهيالت كبيــرة
للراغبيــن بامتــاك شــقق مــن خــال تســهيل آليــة الدفــع والتقســيط والحمــات الترويجيــة ،كمــا وفــرت
بريكــو فــي مشــاريعها الســكنية كافــة متطلبــات الحيــاة للســكان مثــل الحضانــات ،والمســاحات الخضــراء،
والمجمعــات التجاريــة ،وكان لهــذه المشــاريع حصــة فــي تطــورات العــام .2018

•مبنى بريكو هاوس

ضاحية الغدير

مــن أبــرز إنجــازات بريكــو فــي المشــاريع العقاريــة التجاريــة هــو مبنــى بريكــو هــاوس التجــاري الــذي يقــع
فــي منطقــة الماصيــون التــي تعتبــر مــن أكثــر المواقــع االســتراتيجية فــي مدينــة رام اللــه ،ويتميــز مبنــى
بريكــو هــاوس بشــكل هندســي فريــد ومميــز ويعتبــر مــن أهــم المبانــي فــي المنطقــة حاليـ ًـا.
كمــا تعمــل بريكــو حاليـ ًـا علــى إدارة وتشــغيل المبنــى ،حيــث اســتقبل المبنــى خــال العــام  2018العديــد
ـاال مــن الســفارات والقنصليــات باإلضافــة إلــى العيــادات .كمــا
مــن الشــركات والمؤسســات والقــى اقبـ ً
تــم توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات الجديــدة مــن بيــع وتأجيــر لمســاحات كبيــرة فــي المبنــى وباشــرت
العديــد مــن المؤسســات عملهــا فــي المبنــى.

ضاحيــة الغديــر مشــروع ســكني منجــز وقائــم بالكامــل مــع كافــة أعمــال البنيــة التحتيــة يقــع بالقــرب مــن
منطقــة ســردا علــى بعــد  7كــم عــن مركــز مدينــة رام اللــه .وعملــت بريكــو خــال العــام  2018علــى دراســة
الســوق المحلــي ووضــع خطــة اســتراتيجية للتســويق والمبيعــات للضاحيــة والتــي تضمنــت تطويــر نظــام
خدمــات حديــث يتناســب مــع متطلبــات الســكان ،باإلضافــة إلــى تجهيــز مركــز مبيعــات فــي الضاحيــة،
وتنويــع برامــج البيــع مــن خــال تســهيل اليــة الدفــع بطــرق متعــددة وســهلة كنظــام التقســيط المريــح عــن
طريــق البنــوك أو التقســيط المباشــر مــع الشــركة ،لتكــون بريكــو بذلــك اســتطاعت أن تصــل إلــى أكبــر
شــريحة مــن المجتمــع مــن ذوي الدخــل المتوســط .وشــهد العــام  2018حركــة كبيــرة فــي الضاحيــة بانتقــال
الكثيــر مــن العائــات للســكن فيهــا كمــا أن العــدد فــي تصاعــد مســتمر.
ً
حاليــا علــى خطــة تشــغيل المركــز التجــاري فــي الضاحيــة الــذي مــن المتوقــع أن يوفــر
ويجــري العمــل
الخدمــات األساســية للســكان.
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أدراج المصايف

القطاع التشغيلي والشراكة مع القطاع العام:
لــم يقتصــر دور بريكــو علــى بنــاء وتطويــر المنشــآت والمبانــي بــل امتــد ليشــمل قطــاع التشــغيل مــن
خــال الشــراكة مــع القطــاع العــام ،حيــث وقعــت بريكــو عقــود اســتثمارية طويلــة األمــد مــع البلديــات
والهيئــات المحليــة التــي تعنــى بتقديــم أفضــل الخدمــات العامــة للمجتمــع داخــل فلســطين وخارجهــا
وأهــم هــذه المشــاريع:

•مشروع  - Park Plazaاألردن

ـاال للســكن فــي مدينــة
يتميــز مشــروع أدراج المصايــف بموقعــه االســتراتيجي فــي أكثــر المناطــق اقبـ ً
رام اللــه وبإطاللــة جميلــة ومســاحات متنوعــة باإلضافــة الــى الجــودة العاليــة فــي التشــطيب ،ويتكــون
المشــروع مــن  3عمــارات ســكنية كبيــرة تحتــوي علــى  37شــقة .وخــال العــام  2018شــهد المشــروع نقلــة
نوعيــة تمثلــت ببيــع غالبيــة الشــقق.

بالشــراكة مــع أمانــة عمــان الكبــرى وعلــى مبــدأ الـــ  BOTاســتثمرت بريكــو فــي مشــروع بــارك بــازا الــذي
يعتبــر مــن أهــم االســتثمارات طويلــة األمــد ،ويقــع المشــروع فــي مركــز محافظــة عمــان ،كمــا تقــوم بريكــو
بــإدارة وتشــغيل وصيانــة المشــروع حســب اتفاقيــة االســتثمار حتــى عــام  2035وشــهد المشــروع نمـ ً
ـوا
ملحوظـ ًـا فــي اإليــرادات خــال العــام .2018
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•مبنى األوقاف

تعزيـ ً
ـزا لمبــدأ الشــراكة مــا بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام وبمــا يحقــق التنميــة االقتصاديــة المحليــة
تقــوم بريكــو وحســب االتفاقيــة المبرمــة مــع وزارة األوقــاف بــإدارة وصيانــة وتشــغيل مبنــى األوقــاف
لمــدة تصــل الــى  9ســنوات .حيــث عملــت بريكــو خــال وقــت قياســي علــى ترميــم المبنــى الــذي يقــع
وســط مدينــة رام اللــه حيــث لــم تتجــاوز مــدة الترميــم ســتة أشــهر هــذا وإن دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــى
جــدارة بريكــو ودقتهــا مــن حيــث تســليم مشــاريعها قبــل المواعيــد المحــددة والقــدرة علــى تســويقها بمــا
يتناســب مــع أهــداف الشــركة واحترامهــا التفاقياتهــا المبرمــة.

•محطة البيرة المركزية

تعتبــر محطــة البيــرة المركزيــة مــن أكثــر المشــاريع التــي تنبــض بالحيــاة نظـ ً
ـرا لموقعهــا االســتراتيجي وســط
مدينــة رام اللــه وكونهــا محطــة لمركبــات النقــل العــام ،ومجمــع تجــاري كبيــر مــن جهــة أخــرى .وخــال العــام
 2018تــم االنتهــاء مــن إجــراء الدراســات الالزمــة لتطويــر المحطــة وتقديمهــا للجهــات الرســمية للموافقــة
عليها .

•مبنى الكشافة

تعمــل بريكــو حاليـ ًـا علــى إدارة وتشــغيل وصيانــة مبنــى الكشــافة بالشــراكة مــع بلديــة رام اللــه وســرية رام
اللــه األولــى ،يأتــي هــذا بعــد أن كانــت بريكــو قــد عملــت علــى تطويــر وترميــم المبنــى فــي وقــت ســابق
مــن العــام  2016بتصميــم عصــري أنيــق وبنــاء علــى اتفاقيــة عمــل تمتــد لمــدة  7ســنوات تــم تمديدهــا
خــال العــام  2018لفتــرة تصــل الــى  9ســنوات ،حيــث يتميــز مبنــى الكشــافة بموقعــه االســتراتيجي
وتنــوع المحــات التجاريــة التــي يضمهــا.
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المسؤولية المجتمعية
حرصــت بريكــو منــذ انطالقتهــا علــى االلتــزام بواجبهــا المجتمعــي فــي دعــم وتمكيــن العديــد مــن
المؤسســات والجمعيــات الخيريــة غيــر الربحيــة حيــث شــملت خدماتهــا كافــة المجــاالت الحيويــة والنوعيــة
للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة .وعلــى الرغــم مــن المعيقــات التــي واجهتهــا بريكــو خــال
الفتــرة الماضيــة ،إال أنهــا مــا زالــت مســتمرة بالقيــام فــي مســؤوليتها المجتمعيــة حيــث أولــت بريكــو
اهتمامهــا فــي قطــاع التعليــم والتوظيــف مــن خــال خلــق فــرص تدريــب للخريجيــن الجــدد وذلك إلكســابهم
المهــارات الالزمــة والخبــرة العمليــة وتوجيههــم وتدريبهــم علــى االنخــراط في ســوق العمل وفــق المعايير
المطلوبــة ،وكان ذلــك مــن خــال برنامــج “مســارك” التدريبــي ،حيــث دربــت بريكــو وشــركاتها التابعــة مــا
يزيــد عــن  20خريجـ ًـا فــي مجــاالت متعــددة وعملــت علــى توفيــر مــا يزيــد عــن  10وظائــف للخريجيــن .وتتابــع
بريكــو مســؤوليتها المجتمعيــة فــي باقــي القطاعــات مــن خــال الشــركة األم باديكــو القابضــة.

نشاطات شركة فلسطين لالستثمار العقاري
 .1توقيع اتفاقية الطاقة الشمسية
وقعــت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري “بريكــو” مــع كل مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة (،)IFC
الــذراع االســتثماري لمجموعــة البنــك الدولــي ،وبرنامــج كنــدا لتغييــر المنــاخ ،والوكالــة الدوليــة لضمــان
االســتثمار اتفاقيــات خاصــة بتمويــل مشــروع الطاقــة المتجــددة التــي تنــوي “بريكــو” إقامتــه فــي منطقــة
غــزة الصناعيــة بتكلفــة إجماليــة تبلــغ  12مليــون دوالر ،وطاقــة إنتاجيــة  7ميغــاواط.
وجــرى توقيــع االتفاقيــات فــي فنــدق “ملينيــوم” بمدينــة رام اللــه ،بيــن مجموعــة باديكــو القابضــة ممثلــة
بعضــو مجلــس إدارة “باديكــو” بشــار المصــري والبنــك الدولــي ممثــا بمديــر البنــك الدولــي فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة مارينــا ويــس ،تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء د .رامــي الحمــد اللــه والممثــل عــن رئاســة
الــوزراء القائــم بأعمــال ســلطة الطاقــة ظافــر ملحــم وبحضــور يوســف حبــش الممثــل المقيــم لمؤسســة
التمويــل الدوليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وعــدد كبيــر مــن ممثلــي المؤسســات الحكوميــة
والشــركات ذات العالقــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك الدولــي ســاهم فــي تمويــل هــذا االســتثمار مــن خــال مشــروع التمويــل
بهــدف خلــق فــرص عمــل وتحفيــز وتعزيــز اســتثمارات القطــاع الخــاص االســتراتيجية في القطاعــات الواعدة
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن أجــل المســاهمة فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة ومســتدامة لهــا
عوائــد وطنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة.

 .2زيارة مفوضية وسفير االتحاد األوروبي لمدينة غزة الصناعية
ممثــا بمفــوض
اســتقبلت إدارة مدينــة غــزة الصناعيــة وفــد عالــي المســتوى مــن االتحــاد األوروبــي
ً
الجــوار ،وســفير االتحــاد األوروبــي ،ومســؤول ملــف الشــرق األوســط باالتحــاد األوروبــي ،ورئيــس برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي فلســطين ،ورئيــس عمليــات االتحــاد األوروبــي فــي فلســطين .حيــث
قــام الوفــد الزائــر بجولــة ميدانيــة للمصانــع والمرافــق فــي مدينــة غــزة الصناعيــة والتــي تبلــغ مســاحتها
 500دونــم حيــث شــملت هــذه الزيــارة مصنــع هنوفــر لصناعــة مشــتقات األلبــان باإلضافــة الــى عــدد
مــن المرافــق كمــا تــم االطــاع علــى البنيــة التحتيــة فــي المدينــة الصناعيــة .وهدفــت الزيــارة الــى دعــم
المرافــق العامــة وتطويــر البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة الصناعيــة باإلضافــة الــى تقديــم منــح وحوافــز
اســتثمارية للمســتثمرين ومســاعدتهم علــى نقــل اســتثماراتهم داخــل المدينــة الصناعيــة.
 .3زيارة رئيس مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء ونائب رئيس مجلس إدارة سلطة الطاقة لمدينة غزة
الصناعية
زار رئيــس مجلــس ادارة شــركة توزيــع الكهربــاء ونائــب رئيــس مجلــس إدارة ســلطة الطاقــة مدينــة غــزة
الصناعيــة ،وجــاءت هــذه الزيــارة لتمكيــن العالقــات والعمــل علــى تزويــد المنطقــة الصناعيــة بالكهربــاء
علــى مــدار  24ســاعة ،باإلضافــة إلــى مناقشــة تســعيرة الكهربــاء الجديــدة بالمنطقــة الصناعيــة حيــث تــم
طلــب تثبيــت تســعيرة الكهربــاء داخــل المنطقــة الصناعيــة.
وأشــاد الــزوار خــال هــذه الزيــارة بأهميــة مشــروع الطاقــة الشمســية الــذي ســيتم تنفيــذه داخــل المدينــة
الصناعيــة ومــا ســيوفره للمســتثمرين داخــل المدينــة مــن حوافــز.
 .4زيارة وفد أكاديمي ورجال أعمال يابانيين لمدينة أريحا الزراعية الصناعية
العامــة للمــدن الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة الحـ ّـرة ،اســتقبلت شــركة أريحــا لتطويــر
بالتعــاون مــع الهيئــة
ّ
وإدارة وتشــغيل مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة وفــد أكاديمــي ورجــال اعمــال مــن اليابــان بهــدف التعــرف
علــى المدينــة واالطــاع علــى المصانــع القائمــة فــي المرحلــة االولــى والتطــورات الحاصلــة بالمرحلتيــن
االولــى والثانيــة .وقــام الوفــد بزيــارة مصنــع المســرى للصناعــات الغذائيــة وصناعــة المشــروبات ولمصنــع
بيبربــال للصناعــات الورقيــة.
.9زيارة وفد دبلوماسي لمدينة أريحا الزراعي الصناعية
زار وفــد دبلوماســي رفيــع المســتوى ضــم ســفراء وقناصــل كل مــن تركيــا ،اســبانيا ،هولنــدا ،النرويــج،
اليابــان مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة وذلــك للتعــرف عليهــا واالطــاع علــى هــذا المشــروع الحيــوي
والهــام لالقتصــاد الفلســطيني والوقــوف علــى أهــم المســتجدات والتطــورات فــي المرحلتيــن األولــى
والثانيــة مــن عمــر المشــروع.
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 .5زيارة رئيس الوزراء الياباني لمدينة أريحا الزراعية الصناعية
زار رئيــس الــوزراء اليابانــي شــينزو آبــي مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة ،حيــث كان فــي اســتقباله رئيــس
الــوزراء الفلســطيني د .رامــي الحمــد للــه ،ورئيــس مجلــس اإلدارة بســام ولويــل .وتفقــد “آبــي” المدينــة
الصناعيــة وتعــرف علــى الصناعــات القائمــة فيهــا وأشــاد بالــدور المهــم الــذي تمثلــه المدينــة فــي تنميــة
االقتصــاد وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب الفلســطيني.

 .7زيارة وفد من طلبة دائرة الهندسة الميكانيكية في جامعة بوليتكنيك فلسطين
مــن مبــدأ أهميــة الزيــارات العلميــة الخارجيــة لطــاب الجامعــات الفلســطينية ولمــا لهــا مــن أهميــة فــي
دعــم العمليــة التربويــة والتعليميــة وآثــار إيجابيــة بنــاءة وتأثيــر مباشــر علــى حيــاة الطالــب الجامعــي بمــا
يحققــه مــن عــرض لحقائــق األشــياء تطبيقــا علــى ارض الواقــع اســتقبلت مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة
وفــد مــن طلبــة دائــرة الهندســة الميكانيكيــة فــي جامعــة بوليتكنيــك فلســطين ،كزيــارة علميــة وتعريفيــة
لمدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة وبعــض المصانــع القائمــة فــي المدينــة.

 .6زيارة وفد من السفارة اإلسبانية لمدينة أريحا الزراعية الصناعية
زار وفــد دبلوماســي مــن الســفارة اإلســبانية مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة ،بهــدف التعــرف علــى
المدينــة وأهــم التطــورات االقتصاديــة التــي تشــهدها ،والتعــرف علــى خطــوات البــدء بالمرحلــة الثانيــة
مــن المدينــة ومــا ســتقدمه مــن خدمــات إضافيــة وجديــدة للمســتثمرين فيهــا.

.8تنظيم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي /جايكا ورشة عمل في مدينة أريحا الزراعية الصناعية
نظمــت الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولي/جايــكا ،ورشــة العمــل الختاميــة لمشــروع تعزيــز خدمــات الحوافــز
والوظائــف اإلداريــة لمدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة بعنــوان “تعزيــز خدمــات الحوافــز والوظائــف االداريــة
لمدينــة أريحــا الصناعيــة الزراعيــة” ،حيــث تــم اســتعراض نتائــج برامــج الدعــم الفنــي مــن مؤسســة جايــكا
لمدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة وأثــر ذلــك فــي تطــور المدينــة.
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األداء المالي للعام 2018

أهم بنود قائمة الدخل

نتائج العام

ألقرب مليون دينار أردني

تمكنــت بريكــو فــي العــام  2018مــن وقــف النزيــف المتأتــي مــن العديــد مــن مشــاريعها ،واســتطاعت
تخفيــض الخســارة الموحــدة لبريكــو مــن  13.63مليــون دينــار فــي العــام  2017إلــى  3.94مليــون دينــار
فــي العــام  2018أي بنســبة تحســن فــي االداء بلغــت . %71
علمــا بــأن الخســارة الموحــدة العــام  2018تضمنــت خســائر غيــر محققــة بقيمــة  3.65مليــون دينــار مــن
تقييــم اســتثمارات الشــركة العقاريــة فــي قطــاع غــزة ونتيجــة التدهــور الحــاد فــي األوضــاع االقتصاديــة
وتراجــع مســتوى الدخــل والقــدرة الشــرائية نتيجــة ضعــف الســيولة وتراجــع األعمــال فــي قطــاع غــزة.
كمــا تضمنــت نتائــج العــام  2018خســائر مــن تقييــم اســتثمارات ماليــة بقيمــة  410ألــف دينــار ،ليصبــح
مجمــوع الخســائر الناتجــة عــن تقييــم االســتثمارات العقاريــة الحاليــة تتعــدى  4مليــون دينــار .ولــدى أخــذ ذلــك
أن بريكــو تمكنــت خــال العــام  2018مــن تحقيــق نقطــة التعــادل الربحــي علــى
باالعتبــار ،فإنــه يمكــن القــول َ
مســتوى عملياتهــا التشــغيلية وعلــى مســتوى صافــي الدخــل ،وذلــك بعــد اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة
مــن تقييــم االســتثمارات العقاريــة فــي قطــاع غــزة والخســائر غيــر المحققــة مــن تقييــم االســتثمارات
الماليــة.
وكمــا يالحــظ مــن الجــدول المرفــق فقــد ارتفــع مجمــل الدخــل مــن  1.38مليــون دينــار فــي العــام 2017
إلــى حوالــي  2مليــون دينــار فــي العــام  2018أي بنســبة ارتفــاع  ،%50كمــا ارتفــع الدخــل التشــغيلي مــن
خســارة بقيمــة  1.25مليــون دينــار فــي العــام  2017إلــى ربــح بقيمــة  0.71مليــون دينــار فــي العــام 2018
وبنســبة نمــو %157
ً
مدعومــا باالنخفــاض الكبيــر فــي المصاريــف اإلداريــة والعامــة التــي
وجــاء هــذا التحســن فــي األداء
انخفضــت مــن  2.12مليــون دينــار فــي العــام  2017إلــى  840ألــف دينــار فــي العــام  2018أي بنســبة
انخفــاض قدرهــا  ، %60وجــاء ذلــك انعكاسـ ًـا واضحـ ًـا لعمليــة إعــادة الهيكلــة وسياســة خفــض النفقــات التي
نفذتهــا الشــركة ابتـ ً
ـدءا مــن الربــع األخيــر مــن العــام الســابق  2017والتــي شــملت كافــة مشــاريع الشــركة
وشــركاتها التابعــة وبــدأت تؤتــي ثمارهــا األولــى فــي العــام .2018

2018

2017

نسبة التغير

البند
االيرادات التشغيلية

6.70

7.26

)(%8

مجمل الدخل

2.06

1.38

%50

الدخل التشغيلي

0.71

)(1.25

%157

المصاريف اإلدارية والعامة

)(0.84

)(2.12

)(%60

مصاريف التمويل

)(1.46

)(1.61

)(%9

المخصصات والمصاريف األخرى ،بالصافي

)(4.03

)(9.36

)(%57

صافي (الخسارة) الربح السنة

)(3.94

)(13.63

)(%71

أهم بنود قائمة المركز المالي
ألقرب مليون دينار أردني
2018

2017

نسبة التغير

أهم بنود قائمة المركز المالي
مجموع الموجودات

91.86

106.94

)(%14

مجموع المطلوبات

43.01

47.94

)(%10

مجموع حقوق الملكية

48.85

58.99

)(%17

قروض وتسهيالت بنكية

22.22

23.54

)(%6

القروض  /حقوق الملكية

%45.5

%39.90

%14

القروض  /مجموع الموجودات

%24.2

%22.0

%10

1.24

1.36

)(%9

النسبة الجارية (مرة)

53

52

الموجودات
بلــغ مجمــوع موجــودات بريكــو الموحــدة حوالــي  92مليــون دينــار ،منهــا اســتثمارات عقاريــة فــي األراضــي
والعقــارات المؤجــرة بقيمــة  30.3مليــون دينــار وتشــكل  %33مــن مجمــوع الموجــودات ،يضــاف إليهــا
االســتثمارات فــي مشــاريع  BOTوالمشــاريع التشــغيلية األخــرى بقيمــة  33.56مليــون دينــار وتشــكل
 %36مــن مجمــوع الموجــودات .وتتضمــن الموجــودات العقــارات الجاهــزة للبيــع وأهمهــا ضاحيــة الغديــر
وبريكــو هــاوس بقيمــة  15.39مليــون دينــار وتشــكل  %17مــن مجمــوع الموجــودات ،وذمــم مدينــة
وشــيكات تحصيــل بقيمــة  10.57مليــون دينــار وتشــكل  %12مــن مجمــوع الموجــودات.

1.62
%1.6

15.39
%17

0.42
%0.4

10.57
%12
30.30
%33

الموجودات كما في نهاية العامين 2017 - 2018

33.56
%36

ألقرب مليون دينار أردني
2018

2017

نسبة التغير

أهم بنود قائمة المركز المالي
نقد وموجودات مالية من خالل قائمة الدخل

1.62

1.77

)(%8

ذمم وأرصدة مدينة

10.57

18.61

)(%43

بضاعة وعقارات جاهزة للبيع

15.39

15.54

)(%1

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

0.42

0.43

)(%2

استثمارات عقارية

30.30

35.05

)(%14

استثمارات في مشاريع  BOTوأخرى

33.56

35.57

)(%6

المطلوبات كما في نهاية العامين 2017 - 2018

مجموع الموجودات

91.86

106.94

)(%14

ألقرب مليون دينار أردني
2018

2017

نسبة التغير

البند
قروض وتسهيالت بنكية

22.22

23.54

)(%6

أرصدة دائنة أخرى

14.21

15.65

)(%9

المطلوبات األخرى

6.58

8.84

)(%25

مجموع المطلوبات

43.01

47.94

)(%10
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بلــغ مجمــوع المطلوبــات  43.01مليــون دينــار نهايــة العــام  2018حيــث انخفضــت بنســبة  %10.3عــن مــا
كانــت عليــه فــي نهايــة  ،2017منهــا  22.22مليــون دينــار عبــارة عــن قــروض وتســهيالت ائتمانيــة ،وباقــي
المطلوبــات عبــارة عــن ذمــم دائنــة ومخصصــات وايــرادات مؤجلــة وأرصــدة دائنــة أخــرى.

2018

2017

نسبة التغير

البند
رأس المال المدفوع

63.76

63.76

%0

احتياطيات وبنود أخرى

5.71

6.36

)(%10

)(23.96

)(14.37

%67

حقوق مساهمي الشركة االم

45.51

55.75

)(%18

حقوق جهات غير مسيطرة

3.34

3.24

%3

مجموع حقوق الملكية

48.85

58.99

)(%17

أرباح (خسائر) مدورة

22.22
%51.6

20.79
%48.4

45.51
%49

حقوق الملكية كما في نهاية العامين 2017 - 2018
حقوق الملكية
بلغــت حقــوق الملكيــة العائــدة لمســاهمي الشــركة  45.51مليــون دينــار فــي نهايــة العــام  ،2018ويتكــون
بنــد حقــوق ملكيــة حملــة األســهم مــن رأس المــال المدفــوع البالــغ  63.76مليــون دينــار ،ومــن األربــاح
(الخســائر) المــدورة التــي بلغــت ( )23.96مليــون دينــار ،باإلضافــة إلــى عــاوة اإلصــدار واالحتياطيــات
أمــا حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة
والبنــود األخــرى التــي بلغــت  5.71مليــون دينــار نهايــة العــام ّ .2018
فقــد بلغــت  3.34مليــون دينــار نهايــة العــام  ،2018وتشــكل  %6.8مــن مجمــوع حقــوق الملكيــة الموحــد
التــي وصلــت إلــى  48.85مليــون دينــار مقارنــة مــع  58.99مليــون دينــار نهايــة العــام  2017كمــا هــو مبيــن
فــي الجــدول التالــي.:

43.01
%47

3.34
%4
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شركة فلسطين لالستثمار العقاري
المساهمة العامة المحدودة

تقرير مدقق الحسابات

57

59

58

61

60

63

62
�ر�ﺔ ﻓﻠﺳ�ﯾن ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة
���ﻣﺔ اﻟﻣر�� اﻟﻣ�ﻟ� اﻟﻣوﺣدة
�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

�ر�ﺔ �ﻠﺳ�ﯾن ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

إ��ﺎ�

اﻟﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎر�ﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ �ر�ﺎت ﺣﻠ��ﺔ
ﻣ�ﺎر�� ﺗﺣت اﻟﺗﻧ�ﯾذ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟ�ﺎﻣﻞ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ �و�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١٢

ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
��ﺎﻋﺔ وﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑ��
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧر�
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل �ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟد� اﻟﺑﻧو�

١١
١٢
١٣
١٤
١٥

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ�ﺔ �ﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨
إ�ﺿﺎ�

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

٨,٨٢٧,٢٠١

٣٠,٢٩٦,٧٨٢
٢٠,٥٢٨,١٧٤
٣٢٣,٥٢٧
٦٠٨,٣٤٣
٤١٩,١٩٧
٥,٣٥٢,٠٩٧
٦٦,٣٥٥,٣٢١

١٥,٣٨٩,٦٢١
٥,٢٢٠,٧٦٥
٣,٢٦٩,١٤٠
٥٩٣,٥٨٩

١,٠٣٠,٠١٠

٢٥,٥٠٣,١٢٥
٩١,٨٥٨,٤٤٦

ﺣﻘوق اﻟﻣ���ﺔ واﻟﻣ��و��ت
ﺣﻘوق اﻟﻣ���ﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع
ﻋﻼوة إﺻدار
أﺳ�م ﺧز�ﻧﺔ
إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ إﺟ�ﺎر�
إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ ﻧﺎﺗ� ﻋن إﺳﺗﺣواذ ﺣﺻ� ﺟ�ﺎت ﻏﯾر ﻣﺳ��رة
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗ راﻛﻣﺔ
ﺣ� ﻣ���ﺔ ﺣﻣ�ﺔ ا���� اﻟ���د ﻟﻣ���ﻣ� اﻟ�ر�ﺔ ا��
ﺣﻘوق ﺟ�ﺎت ﻏﯾر ﻣﺳ��رة
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣ���ﺔ

١٦
١٧
١٨
١٩
١٠
٢٠

٩,١٥١,١٨٩
٣٥,٠٥٤,٥٨٤
٢٠,٠٣٤,٦٢١
٤١٩,٠٦٧
١,٠٦٠,٠١٥
٤٢٦,١١٢
٦,٦٢٤,٣٧٢
٧٢,٧٦٩,٩٦٠
١٥,٥٤٤,١٩٩

١١,٩٨٩,٨١٤
٤,٨٦٥,٦٤٥
١,٠٦٠,٧٥٨
٧٠٧,٨٤٠
٣٤,١٦٨,٢٥٦

١٠٦,٩٣٨,٢١٦

٦٣,٧٦٢,٤٨٦
٩,٣٧٢,٥٧٩
)(١٢,٧٦٧
٩١٣,٠٥٩
)(٢,٧١٩,٩٢٤
)(١,٨٤١,٦٣٦
)(٢٣,٩٦٠,٠٥٨

٦٣,٧٦٢,٤٨٦
٩,٣٧٢,٥٧٩
)(١٢,٧٦٧
١,٥٥٤,٢١٢
)(٢,٧١٣,٠٠٩
)(١,٨٤١,٦٣٦
)(١٤,٣٧١,٥٣٢

٤٨,٨٥٠,٢٦٤

٥٨,٩٩٤,٤٩٤

٤

٤٥,٥١٣,٧٣٩
٣,٣٣٦,٥٢٥

ﻣ��و��ت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
�رو� �و�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻣ�ﻠو�ﺎت �ر�ﺑ�ﺔ ﻣ�ﺟﻠﺔ
ﻣﺧﺻ� ﺗﻌو�� ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣ�ﻠو�ﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧر�

٢١
٢٣
٢٤
٢٧

١٥,٧٩١,٨٠٢
١,٢٠١,٤٩٤
٦٣٩,٩٦٣
٤,٧٣٤,٥٧٧

١٤,٠١٠,٤٩٠
١,٦٦٨,٩٣٧
٦٨٩,٢٨١
٦,٣٨٩,٩٩٦

ﻣ��و��ت ﻣﺗداوﻟﺔ
أ�ﺳﺎ� �رو� �و�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺳﺗﺣ� ﺧﻼل ﻋﺎم
ﺗﺳ�ﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ
ﻣﺧﺻ� �ر��ﺔ اﻟدﺧﻞ
ذﻣم وأرﺻدة داﺋﻧﺔ

٢١
٢٢
٢٥
٢٦

٤,٤٥٠,٢١٨
١,٩٨١,٣٩١
٣٢٠,١١٢
١٣,٨٨٨,٦٢٥

٦,٨٠٦,٠٢٦
٢,٧٢٤,٠٧٨
١٩٢,٠٠١
١٥,٤٦٢,٩١٣

٤٣,٠٠٨,١٨٢

٤٧,٩٤٣,٧٢٢

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣ��و��ت
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣ���ﺔ واﻟﻣ��و��ت

٢٢,٣٦٧,٨٣٦

٢٠,٦٤٠,٣٤٦
٩١,٨٥٨,٤٤٦

ﺗﻌﺗﺑر ا���ﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٢ﺟزءاً ﻣن ﻫذ� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة
١

٥٥,٧٥٠,٣٣٣
٣,٢٤٤,١٦١

إﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
إﯾرادات اﯾﺟﺎرات وﺧدﻣﺎت
ﺗﻛﺎﻟﯾ� ﺗ��ﯾﻠ�ﺔ ﻣ�ﺎ�رة
ﻣﺻﺎر�� ﺗ��ﯾﻠ�ﺔ أﺧر�

٢٨

٢,٩٥٠,٣٩٠
٣,٧٥٠,٩٧٣
)(١,٥٢٨,٠٦٨
)(٣,١١٧,٨٢٤
٢,٠٥٥,٤٧١

٣,٤٩٥,١٣٧
٣,٧٦١,٤٢٠
)(٢,٠٣١,٣٧٩
)(٣,٨٤٩,١٨٤
١,٣٧٥,٩٩٤

٣١

)(٨٤٠,٨٢٨
)(١,٤٦٠,٤٥٧
)(٤٩٦,٤٥٩
)(٣,٦٢٢,٥١٢

)(٢,١١٧,٢٩٨
)(١,٦١٢,٨٨٨
)(٤٨٤,١٦٨
)(٨٣٧,١٣٥
)(٣,٦٧٥,٤٩٥

)(٤١٠,٤٠١
)(٦٢,٢٥٢
١,١٥٨,٠٦٣

)(٧٦٧,٠٩٩
)(٩٢,٠٦٤
٣٤٩,٥٤٢
)(٩,٣٦١,٨٥٧
)(١٣,٥٤٦,٩٧٣
)(٨٤,٧٩٨
)(١٣,٦٣١,٧٧١

٢٩
٣٠

ﻣﺻﺎر�� إدار�ﺔ و�ﺎﻣﺔ
ﻣﺻﺎر�� ﺗﻣو��
إﺳﺗﻬﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
اﻟﺗ�ﯾر �ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

٥
٦

�ﻣ�ﺎر��� إﯾرادات أﺧر�
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﻔ�ﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
ﺣﺻﺔ اﻟ�ر�ﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋ� أ�ﻣﺎل اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ
إﯾرادات أﺧر�
ﻣﺧﺻﺻﺎت وﻣﺻﺎر�� أﺧر�
ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ ﻗ�ﻞ �ر��ﺔ اﻟدﺧﻞ
اﺳﺗرداد )ﻣﺻروف( ﺿر��ﺔ اﻟدﺧ�
ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ

٣٢
٨
٣٣
٣٤
٢٥

و�ﻌود إﻟﻰ�
ﺣﻣﻠﺔ أﺳﻬم اﻟ�ر�ﺔ اﻷم
ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت �ﯾر ﻣﺳ��رة

٤

اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ
ﺣﻣﻠﺔ أﺳﻬم اﻟ�ر�ﺔ اﻷم

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٣٥

)(٤,٣٦٤,٧٨٥

)(٥٨٩,٣٥٠

)(٤,٢٦٨,٧٢٥
٣٢٨,٢٢٠
)(٣,٩٤٠,٥٠٥
)(٣,٨١٨,١٥١
)(١٢٢,٣٥٤
)(٣,٩٤٠,٥٠٥

)(٠,٠٦٠

٢٢,٧٥٨,٧٠٤

٢٥,١٨٥,٠١٨

١٠٦,٩٣٨,٢١٦

ﺗﻌﺗﺑر ا��ﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣر�ﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٢ﺟزءاً ﻣن ﻫ�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة
٢

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

)(١٣,٥٢٣,٧٤٧
)(١٠٨,٠٢٤
)(١٣,٦٣١,٧٧١

)(٠,٢١٢

65
64
ﺷر�ﺔ �ﻠﺳ�ﯾن ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة

اﻟﺗﻌدﯾﻞ

)إ��ﺎ� (٣

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت �ﯾر ﻣﺳ��رة

اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

ﺑ�� أﺳﻬم ﺧز�ﻧﺔ )إ��ﺎ� (١٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر�

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٧

٢٠١٧

اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت �ﯾر ﻣﺳ��رة

ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر�

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻌدﯾﻞ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ � – ٢٠١٨ﻌد

-

٦٣,٧٦٢,٤٨٦

-

-

-

-

٦٣,٧٦٢,٤٨٦

٦٣,٧٦٢,٤٨٦

-

-

-

٦٣,٧٦٢,٤٨٦

-

٦٣,٧٦٢,٤٨٦

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻣدﻓوع

رأس اﻟﻣﺎل

-

-

)( ١٢,٧٦٧

-

٥٦٩,٥١٢

-

-

-

)( ٥٨٢,٢٧٩

)( ١٢,٧٦٧

-

-

-

)( ١٢,٧٦٧

-

)( ١٢,٧٦٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

-

١,٥٥٤,٢١٢

-

-

-

-

-

١,٥٥٤,٢١٢

٩١٣,٠٥٩

-

-

-

٩١٣,٠٥٩

)( ٦٤١,١٥٣

١,٥٥٤,٢١٢

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

-

)(٢,٧١٣,٠٠٩

-

-

١,١٣٠,٩٧٢

١,١٣٠,٩٧٢

-

)(٣,٨٤٣,٩٨١

)(٢,٧١٩,٩٢٤

)(٦,٩١٥

)(٦,٩١٥

-

)(٢,٧١٣,٠٠٩

-

)(٢,٧١٣,٠٠٩

-

)( ١,٨٤١,٦٣٦

-

-

-

-

-

)( ١,٨٤١,٦٣٦

)( ١,٨٤١,٦٣٦

-

-

-

)( ١,٨٤١,٦٣٦

-

)( ١,٨٤١,٦٣٦

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺟﻬﺎت �ﯾر ﻣﺳ�� رة

إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ

إﺳﺗﺣواذ ﺣﺻص

إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ ﻧﺎﺗ� ﻋن

٤

ﺗﻌﺗﺑر ا���ﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٢ﺟزء ًا ﻣن ﻫذ� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة

٩,٣٧٢,٥٧٩

-

-

-

-

-

٩,٣٧٢,٥٧٩

٩,٣٧٢,٥٧٩

-

-

-

٩,٣٧٢,٥٧٩

-

٩,٣٧٢,٥٧٩

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

إﺻدار

ﺧز�ﻧﺔ

أﺳﻬم

إﺟ�ﺎر�

إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ

)(٣,٩٤٧,٤٢٠

)(١٤,٦٠٣,٢٩٤

)(١٤,٣٧١,٥٣٢

-

)(١٣٧,٤٠٠

)(١٥,٦٢٦,٢٤٢

)(٢,١٠٢,٤٩٥

)(١٣,٥٢٣,٧٤٧

١,٣٩٢,١١٠

)(٢٣,٩٦٠,٠٥٨

-

-

)(٣,٨١٨,١٥١

)(٣,٨١٨,١٥١

)(٢٠,١٤١,٩٠٧

)(٥,٧٧٠,٣٧٥

)(١٤,٣٧١,٥٣٢

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻣﺗ راﻛﻣﺔ

ﺧﺳﺎﺋر

٦٩,٨١٣,٤٩١

٤٥,٥١٣,٧٣٩

٣,٢٤٤,١٦١

٢١٣,٠٠٠

-

)( ١٠٨,٠٢٤

)( ١٠٨,٠٢٤

٣,١٣٩,١٨٥

٣,٣٣٦,٥٢٥

٥٨,٩٩٤,٤٩٤

٢١٣,٠٠٠

٤٣٢,١١٢

)(١٤,٦٠٣,٢٩٤

)(١٣,٦٣١,٧٧١

٧٢,٩٥٢,٦٧٦

٤٨,٨٥٠,٢٦٤

)(٣,٩٤٧,٤٢٠

)( ٣,٩٤٠٥٠٥

٥٢,٥٨٢,٩٦٦

)(٦,٤١١,٥٢٨

٥٥,٧٥٠,٣٣٣

-

٤٣٢,١١٢

)( ١٤,٤٩٥,٢٧٠

)(٩٧١,٥٢٣

)( ١٣,٥٢٣,٧٤٧

-

)(٦,٩١٥

)( ٣,٨٢٥,٠٦٦

)( ٣,٨١٨,١٥١

٤٩,٣٣٨,٨٠٥

)( ٦,٤١١,٥٢٨

٥٥,٧٥٠,٣٣٣

-

٢١٤,٧١٨

-

)( ١٢٢,٣٥٤

)( ١٢٢,٣٥٤

٣,٢٤٤,١٦١

-

٣,٢٤٤,١٦١

٥٨,٩٩٤,٤٩٤

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

�ﯾر ﻣﺳ��رة

)(٩٧١,٥٢٣

٢١٤,٧١٨

)( ٦,٩١٥

اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ

ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق

٣

)(٣,٩٤٠,٥٠٥

)(١٣,٦٣١,٧٧١

ﺣ� ﻣﻠﻛ�ﺔ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷر�ﺔ اﻷم

ﺗﻌﺗﺑر ا���ﺎﺣﺎ� اﻟﻣر�ﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٢ﺟزءاً ﻣن ﻫ�� اﻟﻘوا�� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة
٣

)(١٢٢,٣٥٤

)(١٠٨,٠٢٤

ﺣﻘوق ﺟ�ﺎ� �ﯾر ﻣﺳ�� رة

)(٣,٩٤٧,٤٢٠
)(٣,٨٢٥,٠٦٦

)(١٤,٦٠٣,٢٩٤
)(١٤,٤٩٥,٢٧٠
ﺣﻣﻠﺔ أﺳ�� اﻟﺷر�ﺔ اﻷ�

)(١٢٢,٣٥٤

)(١٠٨,٠٢٤

ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر� ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲإﻟﻰ�
و�ﻌود
اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(٣,٩٤٧,٤٢٠
)(٣,٨٢٥,٠٦٦
ﺣﻘوق ﺟ�ﺎ� �ﯾر ﻣﺳ�� رة
و�ﻌود إﻟﻰ�

)(٣,٩٤٧,٤٢٠
)(٦,٩١٥

(١٤,٦٠٣,٢٩٤
) )(٩٧١,٥٢٣

أ�ر ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ر�م ٩

ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر�

)(١٤,٦٠٣,٢٩٤
)(١٤,٤٩٥,٢٧٠
ﺣﻣﻠﺔ أﺳ�� اﻟﺷر�ﺔ اﻷ�

)(٦,٩١٥

)(٩٧١,٥٢٣
١٠

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
ﺑﻧود ﻟن ﯾﺗ� إ�ﺎدة ﺗ�ﻧ���ﺎ إﻟﻰ �ﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة �ﻲ �ﺗرا� �ﺣﻘﺔ�
ﺧﺳﺎ رة اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗ�ﯾر �ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودا� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧ�ل
ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر�
اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻧود ﻟن ﯾﺗ� إ�ﺎدة ﺗ�ﻧ���ﺎ إﻟﻰ �ﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة �ﻲ �ﺗرا� �ﺣﻘﺔ�
ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر� ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﺗ�ﯾر �ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودا� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧ�ل
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ

١٠

)(٦,٩١٥

٢٠١٨

ﺧﺳﺎ رة اﻟﺳﻧﺔ

)(٩٧١,٥٢٣

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  – ٢٠١٨ﻗﺑﻞ

(٢٠١٨
)٣,٩٤٠,٥٠٥

(١٣,٦٣١,٧٧١
)
٢٠١٧

ﻋﻼوة

)(٦,٩١٥

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ�ﺔ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗ��ﺔ �ﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

إ��ﺎ�

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
إ��ﺎ�

٢٠١٨

٢٠١٧

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة

)(٩٧١,٥٢٣

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘو ق اﻟﻣ���ﺔ اﻟﻣوﺣد�

ﺗﻌﺗﺑر ا���ﺎﺣﺎ� اﻟﻣر�ﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٢ﺟزءًا ﻣن ﻫ�� اﻟﻘوا�� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳ�ﯾن ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

�ﺎﻧوناﻟﻌﻘﺎر�
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎر
اﻷول ٢٠١٨
�ﻠﺳ�ﯾن�ﻲ ٣١
ﺷر�ﺔاﻟﻣﻧﺗ��ﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
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ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟ�ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

�ﺎ�ﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣو�د�
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ�ﺔ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

����ﺣ���ﺣو��اﻟ�وا���اﻟﻣ�ﻟ�� اﻟﻣوﺣدة

إ�ﺿﺎ�

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ
ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑﻞ ﺿر��ﺔ اﻟدﺧﻞ
ﺗﻌدﯾﻼت:
إﺳﺗﻬﻼﻛﺎت ٕواطﻔﺎءات
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗﻌو�� ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺣﺻﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﺷر�ﺎت ﺣﻠ�ﻔﺔ
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
ﻣﺧﺻص ﻗﺿﺎ�ﺎ
أر�ﺎ� ﺑ�ﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
أر�ﺎ� ﺑ�ﻊ اﺳﺗ�ﻣﺎ رات ﻋﻘﺎر�ﺔ
ﻣﺻﺎر�� ﺗﻣو�ﻞ
ﺑﻧود أﺧر� �ﯾر ﻧﻘد�ﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑ�ﻊ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧر�
ذﻣم وأرﺻدة داﺋﻧﺔ
ﻣطﻠو�ﺎت �ﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ اﺧر�
دﻓﻌﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺿ راﺋب ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ
أﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑ�ﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ
ﺑ�ﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﺑ�ﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﺑ�ﻊ إﺳﺗ�ﻣﺎرات ﻋﻘﺎر�ﺔ
ﻧﻔﻘﺎت ﻣرﺳﻣﻠﺔ إﺳﺗ�ﻣﺎرات ﻋﻘﺎر�ﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻣﺷﺎر�ﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻋواﺋد ﺗوز�ﻌﺎت أﺳﻬم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣو�ﻞ
ﻗرو� طو�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ
أر�ﺎ� ﻧﻘد�ﺔ ﻣوزﻋﺔ
ﻣﺻﺎر�� ﺗﻣو�ﻞ ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣﻘﯾد اﻟﺳﺣب
ﺑ�ﻊ أﺳﻬم ﺧز�ﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت �ﯾر ﻣﺳ�طرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣو�ﻞ
اﻟ��ﺎد� ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ
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ﺗﻌﺗﺑر ا��ﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٢ﺟزءاً ﻣن ﻫذ� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة
٥

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

� ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨
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اﻟ�����و������

وﺳﺟﻠت ﻟد� ﻣراﻗب
ﺗﺄﺳﺳت ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟ�ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة �اﻟﺷر�ﺔ� ﺑﺗﺎر��  ١٩أﯾﻠول ُ ١٩٩٤
اﻟﺷر�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧ�ﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ�ﺔ� ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ��ة� �ﺷر�ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة ﺗﺣت رﻗم � � �٥٦٣٢٠٠٨٧٢ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
اﻟﺷر�ﺎت ﻟﺳﻧﺔ  ١٩٢٩وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ ﻟﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﺗﻧﻣ�ﺔ وا�ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣدودة ��ﺎد��و اﻟﻘﺎ�ﺿﺔ� و�ﺗم ﺗوﺣﯾد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟ�ﺎد��و اﻟﻘﺎ�ﺿﺔ.

ﺗﺷﻣ� أﻫدا� اﻟﺷر�ﺔ �ﻧﺷﺎ� و��ﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣدن واﻟﻘر� اﻟﺳ�ﻧ�ﺔ واﻟﺗﺟﺎر�ﺔ واﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ وﺗ�و�دﻫﺎ �ﺎﻟﺑﻧ� اﻟﺗﺣﺗ�ﺔ

اﻟﻼ�ﻣﺔ وﺗﻣو�� اﻟﻣﺷﺎر�ﻊ اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ� وذﻟ� ﺑﻬد� دﻋم وﺗﻧﺷ�� اﻟﺣر�ﺔ اﻟﺳ�ﺎﻧ�ﺔ واﻟ ﻌﻣراﻧ�ﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳ�طﯾن .ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ �ﻣ�ﺎﺷرة

أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘرﻫﺎ اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن.

ﺗم �ﻗرار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨ﻣن ﻗﺑ� ﻣﺟﻠ� �دارة اﻟﺷر�ﺔ ﺑﺗﺎر��  ٢٠آذار .٢٠١٩
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اﻟ�وا���اﻟﻣ�ﻟ���اﻟﻣوﺣدة

ﺗﺷﻣ� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟ�ﺳﺛﺗﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ

� ٣١ﺎﻧون اﻷول  .٢٠١٨ﻟﻘد �ﺎﻧت ﻧﺳب ﻣﻠ��ﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ�

ﻧﺳ�ﺔ اﻟﻣﻠ��ﺔ
طﺑ�ﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎ�

ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ
واﻷﻋﻣﺎل

ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟ�ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎر� – اﻷردن

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎر�

اﻷردن

ﺷر�ﺔ ﺑر��و اﻟﻘد�

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎر�

ﻓﻠﺳطﯾن

اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎر�

ﺷر�ﺔ ﻣ�ﺎﻧﻲ ﻟ�ﻧﺷﺎ� واﻟﺗطو�ر

ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﺗطو�ر اﻟﻣﻧﺎط� اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ

ﺷر�ﺔ أر�ﺣﺎ ﻟﺗطو�ر ٕوادارة وﺗﺷ�ﯾ� اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟ�راﻋ�ﺔ اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ

ﺷر�ﺔ ﺑر��و ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت

ﻓﻠﺳطﯾن

ﻣﻧﺎط� �ﻧﺎﻋ�ﺔ

ﻓﻠﺳطﯾن

٨٢

ﺗﺟﺎرة ﻋﺎﻣﺔ

ﻓﻠﺳطﯾن

ﻣﻘﺎوﻻت

ﺷر�ﺔ ﺑر��و ﻟﻠﺗطو�ر اﻟﻌﻘﺎر�

ﺗطو�ر

ﺷر�ﺔ ﺑر��و ﻟﻠﺗﺷ�ﯾ� واﻟ��ﺎﻧﺔ

ﺧدﻣﺎت

ﺷر�ﺔ �ﺎل اﺳﺗﯾت اﯾﺟﻧﺳﻲ

١٠٠

١٠٠

ﻣﻧﺎط� �ﻧﺎﻋ�ﺔ

ﺷر�ﺔ ﺑر��و ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٠١٨

ﺧدﻣﺎت

ﻓﻠﺳطﯾن
ﻓﻠﺳطﯾن
ﻓﻠﺳطﯾن
ﻓﻠﺳطﯾن
ﻓﻠﺳطﯾن

١٠٠
٥٨

%

٢٠١٧
١٠٠

١٠٠
١٠٠

٨٢
٥٨

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠

�ن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻫﻲ ذات اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ وﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﺑ�ﺟرا� ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺗواﻓ� اﻟﺳ�ﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺗ�ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺳ�ﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ.
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ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) - (٩ا�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

ا�ﺳ��ﺳ�� ا����ﺳ���
أﺳس اﻻﻋداد

ﺗم �ﻋداد اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷر�� وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ��� وﻓﻘًﺎ ﻟﻣ�ﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟدوﻟ�� �ﻣﺎ ��درﻫﺎ ﻣﺟﻠ� ﻣ�ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎ���
اﻟدوﻟ��.

ﺗم �ﻋداد اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻣ�د� اﻟ�ﻠ�� اﻟﺗﺎ ر�ﺧ����� ،ﺗﺛﻧﺎ� ��ﺎ� اﻟﻣوﺟودا� اﻟﻣﺎﻟ�� �ﺎﻟﻘ�ﻣ� اﻟ�ﺎدﻟ� ﻣن ﺧﻼل �ﺎ�ﻣ� اﻟدﺧﻞ
واﻟﻣوﺟودا� اﻟﻣﺎﻟ�� �ﺎﻟﻘ�ﻣ� اﻟ�ﺎدﻟ� ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ وا��ﺗﺛﻣﺎرا� اﻟ�ﻘﺎر�� واﻟﺗﻲ ﺗ�ﻬر �ﺎﻟﻘ�ﻣ� اﻟ�ﺎدﻟ� �ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎ ر�� اﻟﻘوا�م
اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟﻣوﺣدة .ﺗم �ﻋداد اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟﻣوﺣدة �ﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ.

٢,٣

ﻻ ﻣن ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )� (٣٩ا�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ :اﻻﻋﺗرا� واﻟﻘ�ﺎ�� اﻋﺗ�ﺎ ًار
ﺣﻞ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﺑد ً
ﻣن � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻟﺟﻣ�� اﻟﺟواﻧ� اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ �ﺎ�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ :اﻟﺗﺻﻧﯾ� واﻟﻘ�ﺎ� واﻟﺗدﻧﻲ وﻣﺣﺎﺳ�ﺔ

اﻟﺗﺣو�.

ﻗﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺑﺗطﺑﯾ� اﻟﻣرﺣﻠﺔ ا�وﻟﻰ ﻣن ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم  .٢٠٠٩و�ﺎن اﻟﺗطﺑﯾ� اﻟﻣﺑدﺋﻲ
ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ ا�وﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﻌ�ﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٢ﻗﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺑﺗطﺑﯾ� اﻟﻣﻌ�ﺎر ��ﺛر رﺟﻌﻲ و�ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) - (٩اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ،وﻟم ﺗ ﻘم اﻟﺷر�ﺔ ﺑﺗﻌدﯾﻞ ارﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﻗﺎﻣ ت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺗطﺑﯾ� �ﺎﻗﻲ ﻣراﺣﻞ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﺗدﻧﻲ وﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟﺗﺣو� وﺗم اﻋﺗﻣﺎد

أﺳس ����د ا���ا�� ا������

ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� ﻟﻠﺷر�� وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ��� �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  .٢٠١٨ﺗﺗﺣﻘ� ���رة اﻟﺷر�� ﻋﻠﻰ

اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ �ذا وﻓﻘ� �ذا �ﺎﻧ� اﻟﺷر�� ﻟدﯾﻬﺎ:

 اﻟﻧ�وذ ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ �اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎ�ﻣ� ﺗ��ﻲ اﻟﺷر�� اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟ�� ﻧﺷﺎ�ﺎ� اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ( -اﻟﺣ� ﻓﻲ اﻟ�وا�د اﻟﻣﺗ�ﯾرة ﻧﺗﯾﺟ� ���رﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر �ﻬﺎ

ﺗﺎر�� � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ � ٢٠١٨ﺗﺎر�� ﻟﻠﺗطﺑﯾ� .اﺧﺗﺎرت اﻟﺷر�ﺔ ﻋدم ﺗﻌدﯾﻞ أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠ�ﺗ رات اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ وذﻟ� �ﻣﺎ �و ﻣﺳﻣو� ��
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻣﻌ�ﺎر.
ﺗم اﻻﻋﺗرا� ��ﺛر ﺗطﺑﯾ� اﻟﻣﻌ�ﺎر ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾﻞ ا�رﺻد� اﻻﻓﺗﺗﺎﺣ�ﺔ ﻟﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ .اﺳﺗﺑدل
ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) - (٩ا�د وات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ،ﻧﻣوذ� اﻟﺧﺳﺎر� اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑد� وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم

 -اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟ�وا�د ﻣن ﺧﻼل ﻧ�وذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷر��.

ﻼ �ﻟ�ﺔ اﻻﻋﺗرا� وﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ٕواطﺎر
) - (٣٩ا�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ :اﻻﻋﺗ را� واﻟﻘ�ﺎ� .وﺗﺿﻣن ﻧﻣوذﺟًﺎ ﺷﺎﻣ ً
ﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟﺗﺣو� ،وﻣﺗطﻠ�ﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾ� واﻟﻘ�ﺎ�.

�ﺷ�ﻞ ﻋﺎم ﺗ�ﺗﻘد اﻟﺷر�� �ﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠ� اﻟ��� رة ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر �ﻬﺎ ﻋﻧد اﻣﺗﻼ�ﻬﺎ ��ﻠ��� ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺗ�و�� .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗ�ون

ﺗم ���ﺎر أﺛر اﻟﺗطﺑﯾ� ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾﻞ اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﺑﻧود

ﻧ��� ﻣﻠ��� اﻟﺷر�� ﻓﻲ ر�� ﻣﺎل اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر �ﻬﺎ ��ﻞ ﻣن اﻷ�ﻠ��� ﺗﺄﺧذ اﻟﺷر�� ��ﯾن ا�ﻋﺗ�ﺎر ﺟﻣ�� اﻟﺣﻘﺎ�� واﻟ�رو� ﻟﺗﻘﯾ�م
ﻣﺎ �ذا ﺗﺣﻘﻘ� اﻟ���رة ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر �ﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ا�ﺗ�ﺎ��ﺎ� اﻟﺗ�ﺎ�د�� ﻣ� اﻟﻣ�ﺎﻫﻣﯾن ا�ﺧر�ن ﻓﻲ اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر �ﻬﺎ

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .٢٠١٨

���������������������������������������������:(٩
أ( اﻟﺗدﻧﻲ

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛر ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻻﺣﺗ�ﺎطﻲ اﻻﺟ�ﺎر� �ﻣﺎ ﻓﻲ

 -اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺗﺟ� ﻋن اﺗ�ﺎ��ﺎ� ﺗ�ﺎ�د�� �ﺧر�

� ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ :٢٠١٨

 -ﺣﻘوق ﺗ�و�� اﻟﺷر�� وﺣﻘوق اﻟﺗ�و�� اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ�.

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺗﻘوم اﻟﺷر�� ��ﻋﺎدة ﺗﻘﯾ�م �درﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ���رة ﻓﻲ اﻟﺷر�� اﻟﻣ�ﺗﺛﻣر �ﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺣﻘﺎ�� �و �رو� ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗ�ﯾر ﻓﻲ اﺣد

اﻟﺧﺳﺎﺋر

اﻟ�ﻧﺎ�ر اﻟﺛﻼ� �ﺛ�ﺎ� اﻟ���رة اﻟﻣذ�ورة �ﻋﻼﻩ .ﯾ�د� ﺗوﺣﯾد اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� ﻟﻠﺷر�ﺎ� اﻟﺗﺎ��� ﻋﻧد ﺣ�ول اﻟﺷر�� ﻋﻠﻰ اﻟ���رة

و�ﻧﺗﻬﻲ اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻧد ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠ��� ةر ﻋﻠﻰ ﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ��� .ﯾﺗم ��ﺎﻓ� اﻟﻣوﺟودا� واﻟﻣ�ﻠو�ﺎ� واﻟدﺧﻞ واﻟﻣ�ﺎر�� ﻟﻠﺷر�ﺎ� اﻟﺗﺎ���
اﻟﺗﻲ ﺗم ا��ﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﻬﺎ �و اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺧﻠ� ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻼل اﻟ�ﻧ� ﻓﻲ اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﺗﺎر�� اﻟﺣ�ول ﻋﻠﻰ اﻟ���رة وﺣﺗﻰ
ﺗﺎر�� ﻓﻘداﻧﻬﺎ .ﯾﺗم ﺗ�ﺟﯾﻞ �ﺛر اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ ﻧ��� اﻟﻣﻠ��� ﻓﻲ اﻟﺷر�� اﻟﺗﺎ��� �دون ﻓﻘدان اﻟ���رة ﻋﻠﯾﻬﺎ( �ﻣ�ﺎﻣﻼ� �ﯾن اﻟﻣﺎﻟ�ﯾن.

ﺗم ا�ﺗ��ﺎد �ﺎﻓ� اﻷر�دة واﻟﻣ�ﺎﻣﻼ� واﻷ ر�ﺎ� واﻟﺧ�ﺎ�ر �ﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘ� اﻟﻧﺎﺗﺟ� ﻋن اﻟﻣ�ﺎﻣﻼ� �ﯾن ﺷر�ﺎ� اﻟﺷر�� وﺗو���ﺎ�

اﻷر�ﺎ� �ﺎﻟ�ﺎﻣﻞ.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘدان اﻟﺷر�� اﻟ���رة ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�ﺎ� اﻟﺗﺎ��� ﯾﺗم ا�ﺗ��ﺎد اﻟﻣوﺟودا� ��ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬرة( واﻟﻣ�ﻠو�ﺎ� ﻟﻠﺷر�� اﻟﺗﺎ��� واﻟﻘ�ﻣ�
اﻟدﻓﺗر�� ﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻬﺎ� �ﯾر اﻟﻣ���رة ،و�ﺗم �ﯾد اﻟ�ﺎ�� �و اﻟ�ﺟ� ﻣن ا��ﺗ��ﺎد ﻓﻲ �ﺎ�ﻣ� اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم �ﯾد �� ا�ﺗﺛﻣﺎر

اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  - ٢٠١٨ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ

)(١٤,٣٧١,٥٣٢

١,٥٥٤,٢١٢

ﻗﯾد ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

)(٦,٣٧٨,٢٤٠

-

ﻗﯾد ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﺷر�ﺎت ﺣﻠ��ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ

)(٣٣,٢٨٨

-

اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

أﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗ�ﺎطﻲ ا�ﺟ�ﺎر�

٦٤١,١٥٣

)(٦٤١,١٥٣

اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ � – ٢٠١٨ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ

)(٢٠,١٤١,٩٠٧

٩١٣,٠٥٩

ا�����ا� �� ا�ﺳ��ﺳ�� ا����ﺳ���

�ن اﻟ��ﺎ�ﺎ� اﻟﻣﺣﺎ���� اﻟﻣﺗ��� ﻓﻲ �ﻋداد اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷر�� ﻣ�ﺎ�ﻘ� ﻟﺗﻠ� اﻟﺗﻲ ﺗم ا�ﺗﺧداﻣﻬﺎ �ﻋداد اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ��
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠ�ﻧ� اﻟ�ﺎ�ﻘ� �ﺎ�ﺗﺛﻧﺎ� ��ﺎم اﻟﺷر�� �ﺗ��ﯾ� اﻟﻣ�ﺎﯾﯾر واﻟﺗ�دﯾﻼ� ﻧﺎﻓذة اﻟﻣ��ول اﻟﺗﺎﻟ�� ��ﺗدا� ﻣن � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .٢٠١٨

�ﺎ�ﺗﺛﻧﺎ� ﻣ��ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�� اﻟدوﻟﻲ ر�م � ،(٩ﻟم ﯾﻧﺗ� ﻋن ﺗ��ﯾ� ﻫذﻩ اﻟﻣ�ﺎﯾﯾر واﻟﺗ�دﯾﻼ� �� �ﺛر ﺟوﻫر� ﻋﻠﻰ اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ��

اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷر�� .ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷر�� �ﺗ��ﯾ� ﻣ��ر ﻷ� ﻣ�ﺎﯾﯾر �ﺎدرة و�ﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣ��ول.

٨
٧

اﻻﺟ�ﺎر�

اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ

ﻣﺗ�ﻘﻲ �ﺎﻟﻘ�ﻣ� اﻟ�ﺎدﻟ�.

٣ ,٣

اﻻﺣﺗ�ﺎطﻲ
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ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛر ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ( ٩ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎ� اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ :٢٠١٨

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  - ٢٠١٨ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ

إﻋﺎدة ﻗ�ﺎ�

اﻟﻘ�ﺎ� اﻟﻘد�م
وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌ�ﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ
رﻗم )(٣٩
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
١٨,٦١٤,١٨٦

-

إﻋﺎدة
ﻗ�ﺎ�
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
-

)(٦,٣٧٨,٢٤٠

اﻟﻘ�ﺎ� اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻓﻘ ًﺎ
ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٩
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
١٨,٦١٤,١٨٦

)(٦,٣٧٨,٢٤٠

١٢,٢٣٥,٩٤٦

اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ � - ٢٠١٨ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛر ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ �ر�ﺎت ﺣﻠ��ﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون

اﻟﺛﺎﻧﻲ :٢٠١٨

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
�ر�ﺎت ﺣﻠ��ﺔ
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٤١٩,٠٦٧

اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  - ٢٠١٨ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ

ﺣﺻﺔ اﻟ�ر�ﺔ ﻣن أﺛر ﺗطﺑﯾ� اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺣﻠ��ﺔ ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٩
اﻟرﺻﯾد �ﻣﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ � - ٢٠١٨ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ

)(٣٣,٢٨٨
٣٨٥,٧٧٩

)أ( ﺗﻘد�م اﻟ�دﻣﺎت:
�ﻣوﺟب ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ،(١٥ﺳ ـ ــﺗﺳ ـ ــﺗﻣر اﻟ� ـ ــر�ﺔ �ﺎ�ﻋﺗرا� ﺑﺈﯾرادات اﻟ�دﻣﺎت ﻣ� ﻣرور اﻟوﻗت وﺣﺳ ـ ــب ﻋدد

اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳـ ــﺗ�دﻣﺔ ��ر�ﻘﺔ ﻣ�ـ ــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺳ ــ�ﺎﺳـ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑ�ﺔ اﻟﺳ ــﺎ�ﻘﺔ ،ﺣﯾث أن اﻟﻌﻣﯾﻞ �ﻘوم �ﺎﺳـ ــﺗﻼم واﺳـ ــﺗ�دام اﻟﻣﯾزات واﻟ�دﻣﺎت

اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟ�ر�ﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.

)ب( ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات:
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺿ ـ ـ ــﻣن ﻋﻘود ﺑ�� اﻟﻌﻘﺎرات ﻟد� اﻟ� ـ ـ ــر�ﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ .ﺗر� اﻟ� ـ ـ ــر�ﺔ أﻧﻪ ﯾﺟب ا�ﻋﺗرا� ﺑﺈﯾرادات ﺑ�� اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻧد
ﻧﻘ�ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذ� ﯾﺗم ﻓ�ﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﺳــ��رة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣ�ﺎ� إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾﻞ ،أ� ﻋﻧد ﺗﺳــﻠ�م اﻟﻌﻘﺎرات .ﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻋن

ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٥أ� أ�ر ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت ﺗﺣﻘ� ا�ﯾرادات أو ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ.
)ج( ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻣو�ﻞ ﺟوﻫر�:
ﻋﻧد ﻗ�ﺎم اﻟ�ــر�ﺔ ﺑﺗﻘﺳــ�� ا� ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣ�ﺎﻋﺔ ،و�ﺎﻧت ﻓﺗرة ﺳــداد اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻟﻠﻣ�ﺎﻟ� اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ�ﻪ أ��ر ﻣن ﺳــﻧﺔ ،ﺗﻘوم اﻟ�ــر�ﺔ

ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا �ﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻر ﺗﻣو�ﻞ ﻫﺎم .ﺗﻘوم اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟزﻣﻧ�ﺔ ﻟﻠﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﺳﻌر اﻟﺑ�� اﻟﻣﺗﻔ� ﻋﻠ�ﻪ
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻘد اﻟ�ر�ﺔ اﻧﻪ ﯾوﺟد ﻋﻧﺻر ﺗﻣو�ﻞ ﺟوﻫر� ﻓﻲ ﻋﻘودﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ.

)د( دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء:

��ـ�ﻞ ﻋﺎم ،ﺗﻘوم اﻟ�ـر�ﺔ ﺑﺗﺣﺻـﯾﻞ دﻓﻌﺎت ﻗﺻـﯾرة اﻷﺟﻞ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ .ﻗﺎﻣت اﻟ�ـر�ﺔ ﺑﺈ�ﻬﺎر ﻫذﻩ اﻟدﻓﻌﺎت �ﺈﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ

ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣر�ز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑﻞ ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ).(١٥
ﻋﻧد ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )� (١٥ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ� �ﺎﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ ،ﻟن ﺗﻘوم اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻌر اﻟﺑ��
اﻟﻣﺗﻔ� ﻋﻠ�ﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣو�ﻞ أ� ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻘد إذا �ﺎن �ﺎﻋﺗﻘﺎد اﻟ�ر�ﺔ أن اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن دﻓ� اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻟﻠﻣ�ﺎﻟ� اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﺗﺳﻠ�م اﻟ�ﺿﺎﺋ�

ب( ﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟﺗﺣو�
ﻟم ﯾﻧﺗ� أ� أﺛر ﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟﺗﺣو� ﻋﻠﻰ أداء اﻟ�ر�ﺔ أو ﻣر��ﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾ� ﻻ ﺗﻣﻠ� اﻟ�ر�ﺔ أ�ﺔ أدوات ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣو�.
ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )  – (٧ﺗﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻹ�ﺿﺎﺣﺎت
ﺗم ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ رﻗم ) (٧اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ – اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت  -ﻟ��ﻣﻞ إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻧوﻋ�ﺔ و�ﻣ�ﺔ أﻛﺛر

اﺗﺳﺎﻋًﺎ ﺗﺗﻌﻠ� �ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻣﺛﻞ ﻓ�ﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾ� اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗدﻧﻲ وﻣﺗطﻠ�ﺎت ﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟﺗﺣو�.
ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٥اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء

ﻻ ﻣن ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١٨اﻻﯾرادات وﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١١
ﺣﻞ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٥ﺑد ً
ﻋﻘود اﻹﻧ�ﺎءات واﻟﺗ�ﺳﯾرات ذات اﻟﺻﻠﺔ و�ﻧطﺑ� ﻋﻠﻰ ﺟﻣ�ﻊ إﯾرادات ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼء ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر

او اﻟ�دﻣﺎت اﻟﻣﺗﻔ� ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ � ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎر�� اﻟﻌﻘد .اﻣﺎ إذا �ﺎﻧت اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن دﻓ� اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻟﻠﻣ�ﺎﻟ� اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﺗﺳﻠ�م

اﻟ�ﺿﺎﺋ� او اﻟ�دﻣﺎت اﻟﻣﺗﻔ� ﻋﻠﯾﻬﺎ أ��ر ﻣن ﺳﻧﺔ ،ﺗﻘوم اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗﻌدﯾ ﻞ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟزﻣﻧ�ﺔ ﻟﻠﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﺳﻌر اﻟﺑ�� اﻟﻣﺗﻔ� ﻋﻠ�ﻪ.
ﺗﻔﺳﯾر رﻗم ) (٢٢ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾ رات ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ – اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت �ﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑ�ﺔ واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ

ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻر� اﻟﺳﺎﺋد اﻟذ� ﺳ�ﺳﺗ�دم ﻋﻧد ا�ﻋﺗ را� ا�وﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠ� ��ﺻﻞ أو ﻣﺻرو� أو ﻋﺎﺋد
)أو ﺟزء ﻣﻧﻪ( أو ﻋﻧد إﻟ�ﺎء ا�ﻋﺗرا� ��ﺻﻞ أو اﻟﺗزام �ﯾر ﻧﻘد� ﻣﺗﻌﻠ� ﺑدﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺎ ر�� اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻟﺗﺎر�� اﻟذ� ﺗﻘوم
ﻓ�ﻪ اﻟﻣﻧ��ة �ﺎ�ﻋﺗ را� اﻷوﻟﻲ �ﺎﻷﺻﻞ او ا�ﻟﺗزام �ﯾر اﻟﻧﻘد� اﻟذ� ﻧ��ت ﻋﻧﻪ ﺗﻠك اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋدة دﻓﻌﺎت
ﻣﻘدﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟ�ر�ﺔ ﺗﺣدد ﺗﺎر�� ﻟ�ﻞ ﻣن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ.

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٤٠ﺗﺣو�ﻼت ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣن ﺧﻣ� ﺧطوات ﻟﻼﻋﺗ را� �ﺎﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء� .ﻣوﺟب ﻣﻌ�ﺎر
اﻷﺧر�� .ﺣدد اﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﺟدﯾد
ً
اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٥ﯾﺗم اﻻﻋﺗرا� �ﺎﻹﯾرادات �ﻘ�ﻣﺔ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﺑﻠ� اﻟذ� ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧ��ة أن ﺗﺣﻘﻘ� ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺿﺎﻋﺔ أو

ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗﻰ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟ�ر�ﺔ ﺗﺣو�ﻞ )إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾ�( اﻟﻌﻘﺎرات �ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻟﺗ�و�ر إﻟﻰ او
ﻣن ﺑﻧد ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ .ﺗﻧ� اﻟﺗﻌدﯾﻼت ان اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ اﺳﺗ�دام اﻟﻌﻘﺎر �ﺣدث ﻋﻧد ﺗوﻓر ﻣﺗ�ﻠ�ﺎت ﺗﻌر�� ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
)او ﻓﻲ ﺣﺎ� ﻟم ﺗﻌد ﻣﺗ�ﻠ�ﺎت اﻟﺗﻌ ر�� ﻣﺗوﻓرة( و��ون ﻫﻧﺎك دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ ا�ﺳﺗ�دام .إن ﻣﺟرد اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ ﻧ�ﺔ ا�دارة
�ﺳﺗ�دام اﻟﻌﻘﺎر � �ﻣ�ﻞ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ ا�ﺳﺗ�دام.

ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌ�ﺎر ﻣن اﻟ�ر�ﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات ،ﻣﻊ اﻷﺧذ �ﻌﯾن اﻻﻋﺗ�ﺎر ﺟﻣ�ﻊ اﻟﺣﻘﺎ�� واﻟ�رو� ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾ� ﺧطوات

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٢ﺗﺻﻧﯾ� وﻗ�ﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم

ﺗﻘد�م اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾﻞ.
اﻻﻋﺗرا� �ﺎﻹﯾ راد� .ﻣﺎ �ﺣدد اﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾ� اﻹﺿﺎﻓ�ﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾ� اﻟﻣ�ﺎ�رة

اﻟﻣرﺗ�طﺔ ﺑﺗﻧ�ﯾذ اﻟﻌﻘد.
ﻗﺎﻣت اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )� (١٥طر�ﻘﺔ اﻟﺗطﺑﯾ� اﻟﻣﻌدل ��ﺛر رﺟﻌﻲ� .ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء �ﻌ� اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت

اﻹﺿﺎﻓ�ﺔ ،إن أﺛر ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١٥ﻏﯾر ﺟوﻫر� ﻋﻠﻰ اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠ�ر�ﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺳ�ﺎﺳﺔ

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﻟﻼﻋﺗرا� �ﺎﻹﯾرادات .إن اﻟﺳ�ﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ �ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١٥ﻣوﺿﺣﺔ ﺗﺣت ﺑﻧد " أﻫم

اﻟﺳ�ﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ".

٩

ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ﺑﺈﺻدار ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )� (٢اﻟدﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم� �ﺣﯾث
ﺗ�ﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت �ﻼ�ﺔ أﻣور رﺋ�ﺳ�ﺔ :ﺗ��ﯾر �رو� ا�ﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟدﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻧﻘد،
وﺗﺻﻧﯾ� ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟدﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم ﻣ� ��ﺎر اﻟﺗﺳو�ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ�ﻠو�ﺎت ﺿر��ﺔ وﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ أﺣ�ﺎم و�رو�
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟدﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗ�ﯾر ﺗﺻﻧ�ﻔﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻧﻘد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻷﺳﻬم ﻣﻘﺎﺑﻞ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ��ﺔ .ﻋﻧد ﺗ�ﺑﯾ� اﻟﺗﻌدﯾﻼت � ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟ�ر�ﺔ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻔﺗ رات اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ،وﻟ�ن �ﺳﻣﺢ ﺑﺗ�ﺑ�ﻘﻬﺎ �ﺎ�ر
رﺟﻌﻲ إذا ﺗم ﺗ�ﺑﯾ� ﺟﻣ�� اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟ�ﻼ�ﺔ� .ﺎ�ﺿﺎﻓﻪ إﻟﻰ ذﻟك  ،ﻟ�س ﻟد� اﻟ�ر�ﺔ ا� ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺳو�ﺔ ﻣ�ﻠو�ﺎت ﺿر��ﺔ اﻟﻣﻘﺗ�ﻌﺔ وﻟم ﯾﺟر ا� ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﺣ�ﺎم و�رو� ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻓ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم.
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ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٢٨اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ��ﺔ وﻣﺷﺎ ر�ﻊ ﻣﺷﺗر�ﺔ – ﻗ�ﺎ� اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ

ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أﻧﻪ �ﻣ�ن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻗ�ﺎ� اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷر�ﺔ ﺣﻠ��ﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك

�ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ .اذا �ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟ�ﺳت ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎ ر�ﺔ وﻟﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺷر�ﺔ ﺣﻠ��ﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك
واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ �ﻣ�ن ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد ﺗطﺑﯾ� طر�ﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ إ�ﻘﺎ� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣط�ﻘﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷر�ﺔ

اﻟﺣﻠ��ﺔ او اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك )اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺣﻠ��ﺔ او اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ .ﯾﺗم اﻻﺧﺗ�ﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ ﻟﻛﻞ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷر�ﺔ ﺣﻠ��ﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك �ﻞ �ﺷ�ﻞ ﻣﻧ�ﺻﻞ
ﻓﻲ اﺧر ﺗﺎر�� ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ.

ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ �ﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷر�ﺔ ﺣﻠ��ﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك.

ب .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻ�ﺢ اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺣﻠ��ﺔ او اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﺛﻣﺎ ر�ﺔ.
ج .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻ�ﺢ اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺣﻠ��ﺔ او اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ ﺷر�ﺔ أم )أ� ﺗﻣﻠك ﺷر�ﺎت ﺗﺎ�ﻌﺔ وﺣﻠ��ﺔ(.

ﺗﻔﺳﯾر رﻗم ) (٢٣ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾ رات اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ – ﻋدم اﻟﺗ��د ﺣو� ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ � ر��ﺔ اﻟدﺧﻞ
ﯾو�� ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﻟ�ر��ﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋﻧد وﺟود درﺟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗ�ﻘن ﻓ�ﻣﺎ ﯾﺗﻌ�� �ﺎﻟ�ر��ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗ�ﺛر ﻋ��

ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) . (١٢ﻻ ﯾﻧ�ﺑ� اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋ�� اﻟ�راﺋ� واﻟرﺳوم �ﯾر اﻟﻣﺗ�ﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧ�ﺎق ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ
اﻟدوﻟﻲ ) (١٢وﻻ ﺗﺗ�ﻣن ﻣﺗ���ﺎت ﺧﺎ�ﺔ ﻟ�رﺳوم واﻟ�راﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت �ر��ﺔ �ﯾر ﻣﺗ�ﻘﻧﺔ .ﯾﺟ� ﻋ�� اﻟﻣﻧ��ة ﺗﺣدﯾد

ﻣﺎ اذا �ﺎن ﯾﺟ� اﻋﺗ�ﺎر �ﻞ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ �ر�ﺑ�ﺔ �ﯾر ﻣﺗ�ﻘﻧﺔ ﻋ�� ﺣد� �و اﻋﺗ�ﺎرﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت �ر�ﺑ�ﺔ �ﺧر�.
ﯾﺗم ﺗ�ﺑﯾ� ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟ�ﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑد� ﻓﻲ �و �ﻌد � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ٢٠١٩ﻣﻊ وﺟود إﻋﻔﺎ �ات اﻧﺗﻘﺎﻟ�ﺔ ﻣﺣددة ﻟ�ﺗ�ﺑﯾ�.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋ�� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٠وﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ) �(٢٨ﺑ�ﻊ �و ﺗﺣو�ﻞ اﻟﻣوﺟودات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
و�ر�ﺎﺗ� اﻟﺣ��ﻔﺔ �و ﻣ�ﺎ ر�ﻌ� اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ

ﺗر�� اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋ�� اﻟﺗﻧﺎﻗ� ﺑﯾن ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٠وﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٢٨ﻓ�ﻣﺎ ﯾﺗﻌ�� �ﻔﻘدان
اﻟﺳ��رة ﻋ�� اﻟ�ر�ﺔ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣ��ﺔ ﺑ�ﻊ �و ﺗﺣو�ﻞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺔ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ اﻟ� اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ �ر�ﺔ ﺣ��ﻔﺔ �و

ﻟم ﯾﻧﺗﺞ أ� اﺛر ﻋن ﺗطﺑﯾ� ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷر�ﺔ.

ﻣ�ﺎر�ﻊ ﻣ�ﺗر�ﺔ .ﺗو�� اﻟﺗﻌدﯾﻼت �ﻧ� ﯾﺗم اﻻﻋﺗرا� ��ﺎﻣﻞ ا� ر�ﺎ� �و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑ�ﻊ �و ﺗﺣو�ﻞ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﻧ�ﺑ�

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول

ﺣﯾن ﯾﺗم اﻻﻋﺗرا� �ﺎ�ر�ﺎ� �و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑ�ﻊ �و ﺗﺣو�ﻞ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧ�ﺑ� ﻋ�ﯾ�ﺎ ﺗﻌر�� اﻟﻣﻧ��ة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

ﻋ�ﯾ�ﺎ ﺗﻌ ر�� اﻟﻣﻧ��ة� وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) �(٣ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر واﻟ�ر�ﺔ اﻟﺣ��ﻔﺔ �و اﻟﻣ�ﺎ ر�ﻊ اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ .ﻓﻲ

أﺻدر ﻣﺟﻠ� ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ �ﻌ� اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ�ال �ﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣ�ﻌول وﻟم ﯾﺗم ﺗطﺑ�ﻘﻬﺎ �ﻌد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺷر�ﺔ .إن
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟ�ﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ إدارة اﻟﺷر�ﺔ �ﺄن ��ون ﻟﺗطﺑ�ﻘﻬﺎ ،ﻋﻧد ﺳر�ﺎن ﻣ�ﻌوﻟﻬﺎ ،أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣر�� أو اﻷدا� اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺣول

اﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷر�ﺔ .ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾ� ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻ�ﺢ ﻧﺎﻓدة اﻟﻣ�ﻌول.

ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٦ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
ﻗﺎم ﻣﺟﻠ� ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ﺑ�ﺻدار ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٦ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﺧﻼل �ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٦
اﻟذ� �ﺣدد ﻣ�ﺎد� اﻻﻋﺗراف واﻟﻘ�ﺎ� واﻟﻌر� واﻻﻓﺻﺎ� ﻋن ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر.

ﺗﺷﺎ�ﻪ ﻣﺗطﻠ�ﺎت ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ رﻗم )� (١٦ﺷ�ﻞ ﺟوﻫر� اﻟﻣﺗطﻠ�ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﻟﻠﻣ�ﺟر ﻓﻲ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ

رﻗم ) ،(١٧ووﻓﻘًﺎ ﻟذﻟك� ،ﺳﺗﻣر اﻟﻣ�ﺟر ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾ� ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻋﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﺷ�ﯾﻠ�ﺔ أو ﻋﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﻣو�ﻠ�ﺔ� ،ﺣﯾ�
�ﻘوم �ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻘود �ﺷ�ﻞ ﻣﺧﺗﻠ�.
ﯾﺗطﻠ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٦ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ان �ﻘوم �ﺎﻻﻋﺗراف �ﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠو�ﺎت ﻟﺟﻣ�ﻊ ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
اﻟﺗﻲ ﺗ��د ﻣدﺗﻬﺎ ﻋن  ١٢ﺷﻬر ،اﻻ اذا �ﺎن اﻻﺻﻞ ذو ﻗ�ﻣﺔ ﻣﻧﺧ�ﺿﺔ و�ﺗطﻠ� ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻻﻋﺗراف �ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻻﺻﻞ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺗ راف �ﺎﻷﺻﻞ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻻﻟﺗ�ام اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﺑدﻓﻌﺎت اﻻﯾﺟﺎر.

واﻟ�ر�ﺔ اﻟﺣ��ﻔﺔ �و اﻟﻣ�ﺎر�ﻊ اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ اﻟ� ﻣد� ﺣ�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر�ن ا�ﺧر�ن ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺔ اﻟﺣ��ﻔﺔ �و اﻟﻣ�ﺎر�ﻊ ﻣ�ﺗر�ﺔ.

ﻗﺎم ﻣﺟ�� ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗ�ﺟﯾﻞ ﺗﺎ ر�� ﺗ�ﺑﯾ� ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻟ� �ﺟﻞ �ﯾر ﻣﺳﻣ� .ﺳﺗ�ﺑ� اﻟ�ر�ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗ��� ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌو�.

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋ�� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) �(٢٨اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات �و��ﺔ ا�ﺟﻞ ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺣ��ﻔﺔ واﻟﻣ�ﺎر�ﻊ اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ

ﺗو�� اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻋ�� اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ رات �و��ﺔ ا�ﺟﻞ ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺣ��ﻔﺔ واﻟﻣ�ﺎر�ﻊ

اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧ�ﺑ� ﻋ�ﯾ�ﺎ �ر�ﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣ���ﺔ وﻟ�ن ���ﻞ� ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟوﻫر� ﺟ�ً�ا ﻣن �ﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺎت
اﻟﺣ��ﻔﺔ واﻟﻣ�ﺎر�ﻊ اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ )ﻋ�� اﻟﻣد� اﻟ�و�ﻞ( .ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻧﺎﺳ�ﺔ �ﻣﻧ�ًﺎ ﺣﯾث ان ﻧﻣوذج ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﻓﻲ ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﯾﻧ�ﺑ� ﻋ�� ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات �و��ﺔ اﻻﺟﻞ.

���ﺎ �ﻧ� ﻋﻧد ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) �(٩ﻻ ﺗﺳﺟﻞ اﻟ�ر�ﺔ �� ﺧﺳﺎﺋر ﻟ��ر�ﺎت اﻟﺣ��ﻔﺔ
ﺗو�� اﻟﺗﻌدﯾﻼت ً
واﻟﻣ�ﺎر�ﻊ اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ� �و �� ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎ� ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ ﻋ�� �ﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر� �ﺗﻌدﯾﻼت ﻋ�� �ﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺔ
اﻟﺣ��ﻔﺔ �و اﻟﻣ�رو� اﻟﻣ�ﺗر� اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧ�� ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗ�ﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) - (٢٨اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺣ��ﻔﺔ
واﻟﻣ�ﺎر�ﻊ اﻟﻣ�ﺗر�ﺔ.

ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾ� ﻫذا اﻟﻣﻌ�ﺎر اﻋﺗ�ﺎ ار ﻣن � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .٢٠١٩
ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١٦
�ﻣ�ن ﻟﻠﺷر�ﺔ ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )� (١٦ﺄﺛر رﺟﻌﻲ �ﺣﯾ� ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻞ �ﻞ اﻟ�ﺗ رات اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
او �طر�ﻘﺔ اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ اﻟﻣﻌدل ﺣﯾ� ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻞ اﺛر اﻟﻣﻌ�ﺎر ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ .ﺳوف ﺗطﺑ� اﻟﺷر�ﺔ

ﯾﺟ� ﺗ�ﺑﯾ� اﻟﺗﻌدﯾﻼت ��ﺛر رﺟﻌﻲ اﻋﺗ�ﺎ ًار ﻣن � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  �٢٠١٩ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎ� �ﺎﻟﺗ�ﺑﯾ� اﻟﻣ��ر.
 ٤ ,٣اﻷﺳس واﻟﺗﻘدﯾ رات
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ﯾﺗ��� اﺳﺗﺧدام ﻋدة ﺗﻘدﯾرات واﻓﺗرا�ﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﺗ�ﺛر ﻋ��

اﻟﻣﻌ�ﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺳﺎ�ﻘًﺎ �ﻌﻘود إﯾﺟﺎر وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٧وﺗ�ﺳﯾرات ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎ ر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
اﻟدوﻟ�ﺔ رﻗم ).(٤

ﻣ�ﺎﻟ� ا�ﯾرادات واﻟﻣ�ﺎر�� واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ��و�ﺎت وا�ﻓ�ﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة  .ﻧظ ًار ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات

ﺳﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﺑﺗطﺑﯾ� ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )� (١٦طر�ﻘﺔ اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ اﻟﻣﻌدل .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾ �

اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ.

اﻟﻣﻌ�ﺎر ��ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات )ﺣ� اﺳﺗﺧدام( واﻟﻣطﻠو�ﺎت )اﻟﺗ�اﻣﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر( .ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺷر�ﺔ ﺣﺎﻟ�ﺎً ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻷﺛر اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﻌ�ﺎر
رﻗم ).(١٦

وا�ﻓﺗرا�ﺎت� ﻗد ﺗﺧﺗ�� اﻟﻧﺗﺎﺋ� اﻟﻔﻌ��ﺔ ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات� وﻗد �ﺳﺗدﻋﻲ ذﻟ� ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘ�م اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟ�ﻣوﺟودات �و اﻟﻣ��و�ﺎت ﻓﻲ

ﺗ�ﻣﻞ ا���ﺎﺣﺎت ا�ﺧر� واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻣد� ﺗﻌر� اﻟ�ر�ﺔ ﻟ�ﻣﺧﺎ�ر ا���ﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟ�ﺔ�
 �ﻫدا� وﺳ�ﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎ�ر )إ��ﺎ� (٣٨ -إدارة ر�� اﻟﻣﺎ� )إ��ﺎ� (٣٨

١١

١٢
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ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗ�ﺎﺻﯾ� اﻹﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺟوﻫر�ﺔ اﻟﺗﻲ �ﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺷر�ﺔ:

 ٥ ,٣أ�� اﻟ�����ت اﻟﻣ���ﺑ�ﺔ�

ﺗ��� ا�ﯾرادات ﻣ� اﻟﻌ�ود ﻣ� اﻟﻌﻣﻼء

ﺗدﻧﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
ﯾﺗﺣﻘ� اﻟﺗدﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗز�د اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟ�ﺻ� �و وﺣدة إﻧﺗﺎ� اﻟﻧﻘد ﻋن اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗو�� إﺳﺗردادﻫﺎ .ﺗﻣ�� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗو�� إﺳﺗردادﻫﺎ
اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﻌد ﺗﻧز�� ﻣﺻﺎر�� اﻟﺑ�� �و اﻟﻘ�ﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺧدام �ﯾﻬﻣﺎ �ﻋﻠﻰ .ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ�روﺣًﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎر��
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻓ رة ﻣن ﺣر�ﺎت ﺑ�� ﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻠﻰ �ﺳ� ﺗﺟﺎر�ﺔ ﻟﻣوﺟودات ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ �و �ﺳﻌﺎر ﺳوق �ﻣ�ن ﻣﻼﺣ�ﺗﻬﺎ �ﻌد
اﻟﺑ�� ً
ﺗﻧز�� اﻟﻣﺻﺎ ر�� اﻹﺿﺎﻓ�ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﺻ� .ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘ�ﻣﺔ �ﯾد ا�ﺳﺗﺧدام وﻓﻘًﺎ ﻟ�ر�ﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ.

ﯾﺗم اﻋﺗ�ﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻣ�ﺎﻋًﺎ ﻋﻧد ﻧﻘ�ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟ�� ﯾﺗم ﻓ�� ﻧﻘﻞ اﻟﺳ��رة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣ�ﺎ� إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾﻞ ،أ� ﻋﻧد
ﺗﺳﻠ�م اﻟﻌﻘﺎرات و�ﻟ� ﻟﻠﻌﻘود اﻟﻣﺗ�ﻣﻧﺔ ﻟﺗ�ﺎدل �ﯾر ﻣﺷرو� ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗ�ﻣﻧﺔ ﻟﺗ�ﺎدل ﻣﺷرو� ،ﻓ�ن ﻗﯾد اﻟﺑ�ﻊ ﯾﺗم ﻓﻘ�
ﻋﻧد ﺗﻠﺑ�ﺔ �ﺎﻓﺔ اﻟﺷرو� اﻟﻣﺗ�ﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت

اﻟﻣﺑﯾ ن ﻓﻲ ﻓﻘ رة � ﺗدﻧﻲ ��ﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ�.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾ�م اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎ� ّ
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ،ﺗﺳﺗﺧدم إدارة اﻟﺷر�ﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣ�ﺎﻟ� وﺗو�ﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ و�ذﻟ�
ﺗﻘﯾ�م ﻣﺎ إذا �ﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎ�ر ا�ﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �د زادت �ﺷ�� ﺟوﻫر� ﻣﻧذ اﻹ��ﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ وﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ ﻓﻲ ��ﺎ� اﻟﺧﺳﺎﺋر ا�ﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗو�ﻌﺔ.
ﺗدﻧﻲ ��ﻣﺔ ﻋﻘﺎ رات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑ��
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ واﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻲ ��ﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑ�� اﻟﻣﺗو�� ﺗﺣﻘ�ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎ ر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ً
اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ،و�ﺗم ﺗﺧ��� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗ ر�ﺔ ،إن ﻟزم اﻷﻣر.
اﻟﺿراﺋب
ﺗﺳﺗﺧدم إدا رة اﻟﺷر�ﺔ واﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠ� ﻣﺧﺻص ﺿر��ﺔ اﻟدﺧ� .ﺗﻌﺗﻘد إدارة اﻟﺷر�ﺔ واﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ
��ن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ.

إﯾرادات ﺑ�ﻊ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺟﺎ�زة ﻟﻠﺑ�ﻊ

ﯾﺗم ﺗ�ﻧﯾ� ﻋﻘود اﻟﺗ�ﺟﯾر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺎ�ر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ ﻣن اﻟﻣ�ﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗ�ﺟر �ﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷ�ﯾﻠ�ﺔ .ﯾﺗم إ�ﺎﻓﺔ
اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑد�ﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ�ﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟ��ﻞ اﻟﻣ�ﺟر و�ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ��ﯾرادات إﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

ﺗﺗﺣﻘ� إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ�ﯾﻠﻲ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ �ول ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻗﯾد ﻗ�ﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎ رات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻣن ﻗﺑﻞ
اﻟﻣﺳﺗ�ﺟر�ن ﻟﻔﺗ رات ﻣﺎ �ﻌد ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ��ﯾرادات ﻣﻘﺑو�ﺔ ﻣﻘدﻣًﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾد ﻗ�ﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم
ﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ �ﻣﺎ ﺑﺗﺎ ر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ��ﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ و�ﯾر ﻣﻘﺑو�ﺔ.

إﯾرادات ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎوﻻت
ﯾﺗم ﺗﺣﻘ� إﯾرادات ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﻣد� ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺟو� إﻟﻰ ﻧﺳ�ﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺟزة إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ
إﯾرادات اﻟﻣﺷرو� �ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ أواﻣر اﻟﺗ�ﯾﯾر.
إﯾرادات ﺗﺷ�ﯾﻞ ﻣﺣ�ﺎت اﻟ�ﺎ�ﺎت

ﯾﺗم ﺗﺣﻘ� إﯾرادات ﺗﺷ�ﯾﻞ ﻣﺣ�ﺎت اﻟ�ﺎ�ﺎت ﻋﻧد ﺗﻘد�م ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷ�ﯾﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎﻫ رة ﻓﻲ �ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣر�ز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة واﻟﺗﻲ � �ﻣ�ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
��ﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن �ﺳواق ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻧﺷ�ﺔ ،ﻣن ﺧﻼل �رق ﻣﻧﺎﺳ�ﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾ�م ﺗﺷﻣ� اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺗو�ﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم اﻟﺣﺻول

إﯾرادات أﺧر�
إﯾرادات اﻟﻔواﺋد

ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻘﯾ�م ﻣن ﺧﻼل �ﺳواق �ﻣ�ن ﻣﻼﺣ�ﺗﻬﺎ إن �ﻣ�ن ،وﺣﯾن � ��ون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت ﯾﺗم

ﺑﻧﺎ� ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧ�م اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ
ﯾﺗم إ��ﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ �ﺎﺳﺗﺧدام �ر�ﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲً ،
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟود اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳ�ﺔ إﻟﻰ �ﺎﻓﻲ ﻗ�ﻣﺗ� اﻟدﻓﺗر�ﺔ.

ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﻣﺧﺎ�ر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎ�ر ا�ﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻘﻠ�ﺎت اﻷﺧر�� .د ﺗ��ر اﻟﺗ�ﯾرات ﻓﻲ اﻹﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣ�ﺎﻟ�

إﯾرادات أ ر�ﺎ� اﻷﺳﻬم
ﺗﺗﺣﻘ� أر�ﺎ� أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗداول اﻹﺳﺗ�ﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠ�ﺔ اﻟﺗداول ،و�ﺗم اﻹﻋﺗراف ��ر�ﺎ� ﺗوز�ﻌﺎت اﻷﺳﻬم
ﻣن اﻟﺷر�ﺎت اﻟﻣﺳﺗ�ﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﺷو� ﺣ� ﻻﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.

اﻋﺗﻣﺎد درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺷﻣ� ﻫذﻩ اﻹﻓﺗراﺿﺎت ﻋواﻣ� ﺗﺧص اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد
اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎﻫ رة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة.

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟ�ﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷر�ﺔ ﺑ�ﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟ�ﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ،إن ﻟزم اﻷﻣر ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎ�ﺔ
�� ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟ�ﺔ.

ﺗ��� اﻟﻣﺻ�ر�ﻒ
ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻣ�ﺎر�� ﻋﻧد ﺣدو�ﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

اﻹﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

ﺗﻌﺗﻣد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء ﻋﻘﺎر�ﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﯾ�م اﻹﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ.

ﺗدﻧﻲ اﻟﺷﻬرة

�ﻌﺗﻣد ﺗﺣدﯾد ﺗدﻧﻲ ��ﻣﺔ اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر �اﻟﻘ�ﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺧدام� ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوز�� اﻟﺷﻬرة ﻋﻠﯾﻬﺎ .ﯾﺗ�ﻠب ذﻟ�
ﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد واﺧﺗ�ﺎر ِﻧﺳب اﻟﺧﺻم �ﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ ﻟﺗﻠ� اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ.
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ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ �ﻌر� اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ�ﻠو�ﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣر�ز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎ� ﺗ�ﻧ�ﻔﻬﺎ �ﻣﺗداوﻟﺔ أو �ﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟ�ﺔ�
-

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﻘ� أو ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑ�ﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷ�ﯾﻞ اﻟﻌﺎد�ﺔ

-

ﻣﺣﺗﻔ� ﺑﻬﺎ ﻟ�ر� اﻟﻣﺗﺎﺟرة

-

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﻘ� ﺧﻼل ﻓﺗ رة ا�ﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر �ﻌد ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة

-

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل �ﺎﺳﺗ�ﻧﺎ� اﻟﻧﻘد ﻣﻘﯾد اﻟﺳﺣ� أو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺳدﯾد ﻣ�ﻠو�ﺎت ﺗﺳﺗﺣ� ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺗﺟﺎوز ا�ﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار
�ﻌد ﺗﺎ ر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ.
١٤
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76
أﻣﺎ �ﺎﻗﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧر� ﻓﯾﺗم ﺗ�ﻧ��ﻬﺎ ﻣوﺟودات �ﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹﺳﺗﻬﻼك �ﺎﺳﺗﺧدام �ر�ﻘﺔ اﻟﻘﺳ� اﻟ�ﺎﺑت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ�
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ

ﺗﻛون اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟ�ﺔ�

)ﺳﻧوات(

-

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺿﻣن دورة اﻟﺗﺷ�ﯾﻞ اﻟﻌﺎد�ﺔ

-

ﻣﺣﺗ�� �ﻬﺎ ﻟ�ر� اﻟﻣﺗﺎﺟرة

-

ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺿﻣن ﻓﺗرة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار �ﻌد ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة

-

ﻻ ﯾوﺟد ﻗﯾود أو ﺷرو� ﻟﺗ�ﺟﯾﻞ ﺗﺳدﯾد اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت ﻟ�ﺗرة ﺗﺗﺟﺎوز اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار ﻋﻠ� اﻷﻗﻞ �ﻌد ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

٥٠-٣٠

ﻋﻘﺎ رات
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺄﺟور

١٠

أ�ﺎ� وﺗﺟﻬﯾزات ﻣ�ﺗﺑ�ﺔ

٤

أﺟﻬزة ﺣﺎﺳب ا�ﻟﻲ وأﺟﻬ زة ﻣ�ﺗﺑ�ﺔ

٤

ﺳ�ﺎرات

اﻟﻣوﺣدة.

٧-٥

آﻻت وﻣﻌدات

أﻣﺎ �ﺎﻗﻲ اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻷﺧر� ﻓﯾﺗم ﺗ�ﻧ��ﻬﺎ ﻣ�ﻠو�ﺎت �ﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﯾﺗم ﺗ�ﻧﯾ� اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﺿر��ﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ �ﻣوﺟودات وﻣ�ﻠو�ﺎت �ﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﻣ�ﺎ��� ا�ﺗﻣو��

ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻣ�ﺎ ر�� اﻟﺗﻣو�ﻞ �ات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣ�ﺎﺷرة �ﺷ را� او �ﻧﺷﺎ� او �ﻧﺗﺎ� ﻣوﺟودات ﺗﺣﺗﺎ� ﻟ�ﺗرة زﻣﻧ�ﺔ ﻟﺗ��� ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎ�

او اﻟ��ﻊ �ﺟز� ﻣن ﺗﻛﻠ�ﺔ ﻫ�� اﻟﻣوﺟودات .ﯾﺗم ﻗﯾد ﺟﻣ�ﻊ ﻣ�ﺎر�� اﻟﺗﻣو�ﻞ اﻷﺧر� �ﻣ�ﺎر�� ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ .ﺗﺗﻛون ﻣ�ﺎر��
اﻟﺗﻣو�ﻞ ﻣن اﻟ�واﺋد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾ� اﻷﺧر� اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛ�دﻫﺎ اﻟﺷر�ﺔ ﻟﻠﺣ�و� ﻋﻠ� اﻟﺗﻣو�ﻞ.

١٠-٤

ﯾﺗم ﺷ�ب أ� ﺑﻧد ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وا�ﻻت واﻟﻣﻌدات وأ� أﺟزاء ﺟوﻫر�ﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠ� ﻣﻧﻬﺎ أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻣﻧ�ﻌﺔ إﻗﺗ�ﺎد�ﺔ
ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧد أو اﻟﺗﺧﻠ� ﻣﻧ� .ﯾﺗم ﻗﯾد أ� ر�� او ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺷ�ب اﻟﺑﻧد ،واﻟ�� �ﻣ�ﻞ اﻟ�رق ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد ﻣن

اﻟﺗﺧﻠ� و�ﺎﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟﻠﺑﻧد ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘ�م اﻟﻣﺗ�ﻘ�ﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟ�ﺔ و�رق اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ �ﻞ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟ�ﺔ و�ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ إن ﻟزم اﻷﻣر.
ﻣ�ﺎر�� ��� �������

����� ا�د��

ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ��ﻗﺗ�ﺎ� ﻣﺧ�� ﻟﺿر��ﺔ اﻟدﺧﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻧﯾن ﺿر��ﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﻌﻣو� �ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎ�� اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ �ﻬﺎ اﻟﺷر�ﺔ وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم � �١٢واﻟ�� ﯾﺗ�ﻠب ا�ﻋﺗرا� �ﺎﻟ�روﻗﺎت اﻟزﻣﻧ�ﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ �ﻣﺎ �ﺗﺎ ر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة
�ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ.

�ن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ أو اﺳﺗردادﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ�روﻗﺎت اﻟزﻣﻧ�ﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ �ﯾن ﻗ�ﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟر�� اﻟﺿر��ﻲ ﻋﻠ� أﺳﺎﺳﻬﺎ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ��ﺳﺗﺧدام �ر�ﻘﺔ
ا�ﻟﺗزام �ﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣر�ز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،وﺗﺣﺗﺳب اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻧﺳب اﻟﺿ ر���ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗ���ﻘﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺳو�ﺔ ا�ﻟﺗزام

ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر�ﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧ�ﯾ� �ﻠ�ﺔ ﺗ�ﺎﻣ�م اﻹﻧﺷﺎء و�ﻠ�ﺔ اﻹﻧﺷﺎء واﻷﺟور اﻟﻣ�ﺎﺷرة و�ﻠ�ﺔ اﻷرا�ﻲ وﻣ�ﺎر�ﻒ اﻟﺗﻣو�ﻞ وﺟزء ﻣن
اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣ�ﺎﺷرة .ﻋﻧد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻧ�ﯾ� �ﻞ ﻣﺷرو� �ﺣو� إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وا�ﻻت واﻟﻣﻌدات أو ﺣﺳﺎب ﻋﻘﺎ رات ﺟﺎﻫزة
ﻟﻠﺑ�ﻊ أو ﺣﺳﺎب إﺳﺗ�ﻣﺎرات ﻋﻘﺎر�ﺔ ﺣﺳب �ﺑ�ﻌﺔ اﻟﻣﺷرو� وﺗوﺟﻬﺎت اﻹدارة.
ﯾﺗم إﺟراء د ارﺳﺔ اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎر�ﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧ�ﯾ� ﻋﻧد وﺟود أدﻟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم إﻣ�ﺎﻧ�ﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗ ر�ﺔ ﻟﻬ��

اﻟﻣﺷﺎر�ﻊ .ﻓﻲ ﺣﺎ� وﺟود ﻣ�ﻞ ﻫ�� اﻟﻣؤﺷرات وﻋﻧدﻣﺎ ﺗ�وق اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ ،ﯾﺗم ﺗﺧ��ض اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ
ﻟﻠﻣﺷﺎر�ﻊ ﻟﻠﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﺳﺗردادﻫﺎ.

اﻟﺿر��ﻲ أو ﺗﺣﻘﯾ� اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿر���ﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.

ﻣﺧزون ﻋﻘﺎر�

�ﻧﺎ� ﻋﻠ� اﻟر�� اﻟﺿ ر��ﻲ .ﻗد ﯾﺧﺗﻠ� اﻟ ر�� اﻟﺿ ر��ﻲ ﻋن
�ﻣﺛﻞ ﻣ�رو� ﺿر��ﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺿر��ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم اﺣﺗﺳﺎ�ﻬﺎ ً
اﻟر�� اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﻲ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة �ﺳ�ب �درا� �ﯾرادات �ﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺿر��ﺔ اﻟدﺧﻞ أو ﻣ�ﺎ ر�� ﻻ �ﻣ�ن ﺗﻧ ز�ﻠﻬﺎ

ﻻ ﻣن أن ﺗﻛون ﻟﻐرض اﻟﺗﺄﺟﯾر
ﺗظﻬر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺷﺗ ارة أو اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﻟﻐرض ﺑ�ﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼ� أﻧﺷ�ﺔ اﻟﺷر�ﺔ اﻻﻋﺗ�ﺎد�ﺔ ،ﺑد ً

أو ﻟز�ﺎدة ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ� ،ﺎﻟﻛﻠ�ﺔ أو اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ أﯾﻬﻣﺎ أﻗﻞ .ﺗﻣ�ﻞ اﻟﻛﻠ�ﺔ�

ﻣن ﺿر��ﺔ اﻟدﺧﻞ� .ن ﻣﺛﻞ ﻫ�� ا�ﯾرادات أو اﻟﻣ�ﺎر�� ﻗد ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ أو �ﻣ�ن ﺗﻧز�ﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ.

–

ﺣﻘوق اﻟﺗﻣﻠك اﻟﺣر واﻟﺗﺄﺟﯾر ﻟﻸرض.

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

–

اﻟﻣ�ﺎﻟ� اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻟﻐرض اﻹﻧﺷﺎء.

–

�ﻠ�ﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗ�ﺎﻣ�م اﻟﻬﻧدﺳ�ﺔ وﻣ�ﺎر�ﻒ اﻟﺗﻣو�ﻞ و�ﻠ�ﺔ ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣوﻗﻊ واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﻬﻧ�ﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ�ﺔ و�راﺋب ﻧﻘﻞ اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ،

ﺗظﻬر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وا�ﻻت واﻟﻣﻌدات �ﺎﻟﻛﻠ�ﺔ �ﻌد ﺗﻧز�ﻞ ا�ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ� ،ن وﺟدت .ﺗﺷﻣﻞ �ﻠ�ﺔ

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وا�ﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻣﺗﻛ�دة �ﺳﺗ�دا� أ� ﻣن ﻣ�وﻧﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وا�ﻻت واﻟﻣﻌدات وﻣ�ﺎر�� اﻟﺗﻣو�ﻞ ﻟﻠﻣﺷﺎ ر�ﻊ

ا�ﻧﺷﺎﺋ�ﺔ �و�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ا�ا ﺗﺣﻘﻘت ﺷرو� اﻻﻋﺗ را� .ﯾﺗم �ﺛ�ﺎت ﺟﻣ�ﻊ اﻟﻧ�ﻘﺎت اﻷﺧر� ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ .ﻻ ﯾﺗم

اﺳﺗﻬﻼك اﻷراﺿﻲ.

�ﺎﻹ�ﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣ�ﺎر�ﻒ ﻏﯾر اﻟﻣ�ﺎﺷرة.
ﯾﺗم ﻗﯾد ﻋﻣوﻻت ﻣﻧدو�ﻲ ﻣﺑ�ﻌﺎت وﺗﺳو�� اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑ�ﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﻟدﻓﻊ.
اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗرددﻫﺎ ﻫﻲ ﺳﻌر اﻟﺑ�ﻊ اﻟﻣﻘدر ﻣن ﺧﻼ� أﻧﺷ�ﺔ اﻟﺷر�ﺔ اﻻﻋﺗ�ﺎد�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎر�� إﻋداد

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻣﺧ�وﻣﺔ إﻟﻰ ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ ،إ�ا �ﺎﻧت ﺟوﻫر�ﺔ ،و��ر� ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻣن إﻧﺟﺎزﻫﺎ

وﻣ�ﺎر�ﻒ ﺑ�ﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد �ﻠ�ﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﻘﺎر� اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﻻﺳﺗ�ﻌﺎد ﻣن ﺧﻼ� ﺗﺣدﯾد ﻗ�ﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﻣﺣددة
اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣ�ﺎﻋﺔ وﺗوز�ﻊ ا�ﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻧﺳﺑ�ًﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣ�ﺎﻋﺔ.
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ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾ� اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ��ﺳﺗ�ﻣﺎرات ﻋﻘﺎ ر�ﺔ او ﻣﺧزون ﻋﻘﺎر� �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

–

اﻻﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎ ر�ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗ�ﻣﻞ ا�را�ﻲ واﻟﻣ�ﺎﻧﻲ �اﻟﻣ�ﺎﺗب واﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎر�ﺔ� ﺣﯾ� ﻻ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎ� ��ﺎ ﻟ�ر�
اﺳﺗﺧداﻣ�ﺎ ﻓﻲ �ﻧ�طﺔ اﻟ�ر�ﺔ وﻻ ﻟ�ر� ��ﻌ�ﺎ ﺧ�� �ﻧ�طﺔ اﻟ�ر�ﺔ اﻻﻋﺗ�ﺎد�ﺔ واﻧﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ� إﯾرادات ﺗ�ﺟﯾر �و ز�ﺎدة ﻗ�ﻣﺗ�ﺎ.

–

اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﻘﺎر� واﻟ�� ﺗ�ﻣﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔ� ��ﺎ ﻟ�ر� ��ﻌ�ﺎ ﻣن ﺧ�� �ﻧ�طﺔ اﻟ�ر�ﺔ اﻻﻋﺗ�ﺎد�ﺔ و���ﻞ رﺋ�ﺳﻲ اﻟﻌﻘﺎ رات
اﻟﺳ�ﻧ�ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻧ�ﺎءﻫﺎ ﻟ�ر� ��ﻌ�ﺎ ﻗ�ﻞ �و ﻋﻧد ا�ﻧﺗ�ﺎء ﻣن إﻧ�ﺎﺋ�ﺎ.

إن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘدر ﻋﻣرﻫﺎ اﻟزﻣﻧﻲ �ﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻻ ﯾﺗم إطﻔﺎءﻫﺎ ﺑﻞ ﯾﺗم اﺟ راء دراﺳﺔ ﻟوﺟود ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ
�ﺷ�ﻞ ﺳﻧو� ﺳواء ��ورة ﻓرد�ﺔ �و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو� اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘدر ﻋﻣرﻫﺎ

اﻟزﻣﻧﻲ ﺳﻧو�ﺎً ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إ�ا �ﺎن ﺗ�ﻧﯾ� ﻋﻣرﻫﺎ ا�ﻧﺗﺎﺟﻲ ��ﯾر ﻣﺣدود ﻣﺎ زا� �ﺣ�ﺣًﺎٕ ،وا�ا ﻟم ��ن ��ﻟ� ﻓﯾﺗم ﺗ�ﯾﯾر اﻟﻌﻣر
ا�ﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن �وﻧ� ﻓﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻣﺣددة .ﯾﺗم ﺗطﺑﯾ� ﻫ�ا اﻟﺗ�ﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ واﻟﻔﺗ رات اﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ ا� ر�ﺎ� �و اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﺳﺗ�ﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن
ا��ﻞ واﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟ��ﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.

ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ �ﺎﺳﺗﺧدام ط ر�ﻘﺔ اﻟﻘﺳ � اﻟﺛﺎﺑت �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ�

�ﺳ��ﻣ�رات ���ر�ﺔ

ﯾﺗم ﻗ�ﺎ� ا�ﺳﺗ�ﻣﺎ رات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ﻣ�دﺋ�ﺎ �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣ�ﺎﻓ ًﺎ إﻟﯾ�ﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾ� ا�ﻗﺗﻧﺎء .ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ �ﻠﻔﺔ اﺳﺗ�دا� ﻣ�وﻧﺎت ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ
إ�ا اﺳﺗوﻓت �رو� ا�ﻋﺗ راف� وﻻ ﺗ�ﻣﻞ �ﻠﻔﺔ ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ﻣﺻﺎر�� اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣ�ﺔ� .ﻌد ا�ﻋﺗراف اﻟﻣ�دﺋﻲ� ﯾﺗم إ��ﺎر
ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌ�� �روف اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎ ر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إ��ﺎت ا�ر�ﺎ� �و اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣدو� اﻟﺗ�ﯾر.
ﯾﺗم اﺳﺗ�ﻌﺎد ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧ�ﺎ �و ﻋﻧد إ�ﻘﺎﻓ�ﺎ ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ ���ﻞ داﺋم ﻋﻠﻰ �ن ﻻ ��ون ﻫﻧﺎ� ﺗوﻗ� ﻟﺗدﻓ� ﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻗﺗﺻﺎد�ﺔ ﻣﺳﺗﻘ�ﻠ�ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧ�ﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾد ��ﺔ �ر�ﺎ� �و ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﺳﺗ�ﻌﺎد ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎ ر�ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣدو� ا�ﺳﺗ�ﻌﺎد.

ﯾﺗم اﻟﺗﺣو�ﻞ ﻣن ٕواﻟﻰ ﺣﺳﺎب ا�ﺳﺗ�ﻣﺎ رات اﻟﻌﻘﺎ ر�ﺔ ﻓﻘ� ﻋﻧد وﺟود ﺗ�ﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎر .ﻋﻧد اﻟﺗﺣو�ﻞ ﻣن ﺣﺳﺎب ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات
اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺗﻛون اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﺗﺣو�ﻞ �ﺣدو� اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ ا�ﺳﺗﺧدام� ﻫﻲ اﻟﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣﻔﺗر�ﺔ ﻟ��� ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ﻋﻧد ﻗﯾد اﻟﻌﻣﻠ�ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ��ﺔ اﻟ�ﺣﻘﺔ.

ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎ� �ﻋﻣﺎ� �ﻧﺎء �و ﺗطو�ر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم �ﻧﺎ�ﻫﺎ �و ﺗطو�رﻫﺎ ﻣن ﻗ�ﻞ اﻟ�ر�ﺔ� ﯾﺗم ﻗﯾدﻫﺎ ﻣ�دﺋ�ًﺎ �ﺎﺳﺗ�ﻣﺎ رات ﻋﻘﺎر�ﺔ �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ.

ﯾﺗم إ��ﺎر ﻫ�� ا�ﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎ ر�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌ�� �روف اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎ ر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻو� ﻋﻠﯾ�ﺎ ���ﻞ ﻣﻧﻔﺻﻞ ﻣ�دﺋ�ًﺎ �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ .إن �ﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ

ﯾﺗم اﻟﺣﺻو� ﻋﻠﯾ�ﺎ ﻣن ﺧ�� ﻋﻣﻠ�ﺎت ﺗوﺣﯾد ا�ﻋﻣﺎ� ﻫﻲ ﻗ�ﻣﺗ�ﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ �ﻟ� اﻟﺗﺎر�� .ﻻﺣﻘًﺎ ﻟ���ﺎت اﻟﻣ�دﺋﻲ� ﯾﺗم إ��ﺎر
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ �ﻌد ﺗﻧز�ﻞ ا�طﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم و��ﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗ ر�ﺔ.

ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻓﺗرة اﻻطﻔﺎء

ﺣ� اﺳﺗﺧدام ﻣﺣطﺔ اﻟﺑﯾرة اﻟﻣر�ز�ﺔ
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ﺣ� إﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ – ﻏزة

ﺣ� إﺳﺗﺋﺟﺎر ا�ر� اﻟﺳﺎﺣﻠ�ﺔ – ﻣﺷروع اﻟﺷﺎﻟﯾﻬﺎت
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ﺣ� اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ اﻟزراﻋ�ﺔ – �ر�ﺣﺎ
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ﯾﺗم ﻗﯾد ا�ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ ﺑ�ﺳﺗﺧدام طر�ﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ��ﺔ .اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ ﻫﻲ ﺗﻠ� اﻟﺗﻲ ��ون ﻟﻠﺷر�ﺔ ﻧﻔو�ًا ﻣؤﺛ ًار
ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﺳ�ﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ واﻟﺗﺷ�ﯾﻠ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ وﻟ�� اﻟﺗﺣ�م ﺑﻬ��

اﻟﺳ�ﺎﺳﺎت.

وﻓﻘ ًﺎ ﻟط ر�ﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ��ﺔ�� ،ﻬر ا�ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣر�ز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة �ﺎﻟ�ﻠﻔﺔ ،ﻣ�ﺎﻓًﺎ إﻟ�� اﻟﺗ�ﯾ رات
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣ�ﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻣن �ﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺷراء اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ �ﺟزء ﻣن

اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟ�ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﯾﻬﺎ ،ﺣﯾ� ﻻ ﯾﺗم إطﻔﺎء ﻫ�� اﻟﺷﻬرة �و دراﺳﺔ اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ �ﺷ�ﻞ ﻣﻧﻔ�ﻞ.
ﯾﺗم إ�ﻬﺎر ﺣ�ﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻣن �ﺎﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋ� �ﻋﻣﺎ� اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم

اﺳﺗ�ﻌﺎد ا�ر�ﺎ� واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷر�ﺔ واﻟﺷر�ﺔ اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺳ�ﺔ ﻣﻠ��ﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ.

ﻻﺣﻘًﺎ �ﺳﺗﺧدام ط ر�ﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ��ﺔ ﺗﻘرر اﻟﺷر�ﺔ ﻣﺎ إ�ا �ﺎن ﻫﻧﺎ� �رورة ﻟﻘﯾد ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ إ�ﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺎت

ﻻ ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗطو�رﻫﺎ داﺧﻠ�ًﺎ� �ﺎﺳﺗ�ﻧﺎء ﻣﺻﺎر�� اﻟﺗطو�ر اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ� ٕواﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ

اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ .ﺗﻘوم اﻟ ﺷر�ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إ�ا �ﺎن ﻫﻧﺎ� وﺟود �دﻟﺔ ﻣو�وﻋ�ﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗ�ﻣﺔ

ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر ا�ﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ��وﻧ� ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة �و ﻏﯾر ﻣﺣددة.

اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟ�ﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗ� إﺳﺗردادﻫﺎ و�ﺗم ﻗﯾد ﻫ�ا اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.

ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘدر ﻋﻣرﻫﺎ اﻟزﻣﻧﻲ �ﻔﺗرة ﻣﺣددة ﺣﺳب اﻟﻌﻣر ا�ﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗ�� و�ﺗم دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ ﻗ�ﻣﺗ�ﺎ

ﻓﻲ ﺣﺎ� ﻓﻘدان اﻟﺷر�ﺔ اﻟﻧﻔو� اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ ،ﺗﻘوم ﺑ��ﻬﺎر ا�ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗ�ﻘﻲ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾد �� ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن

اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.

اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻋﻧد وﺟود ﻣ��رات ﺗد� ﻋﻠﻰ �ﻟ� .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة ا�طﻔﺎء وط ر�ﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎ�� ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻘدر ﻋﻣرﻫﺎ

اﻟزﻣﻧﻲ �ﻔﺗرة ﻣﺣددة ﻣرة ﻋﻠﻰ ا�ﻗﻞ ﻓﻲ ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ .ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ��ﺔ ﻟﻠﺗ�ﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻣر ا�ﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗ� �و اﻟﺗ�ﯾر
ﻓﻲ ﻧﻣ� ا�ﺳﺗ��� ﻟﻠﻣﻧﺎﻓ� ا�ﻗﺗﺻﺎد�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘ�ﻠ�ﺔ ﻟ�ﺻﻞ ﻋن طر�� ﺗ�ﯾﯾر ﻓﺗرة ا�طﻔﺎء �و ط ر�ﻘﺔ ا�ﺣﺗﺳﺎب �ﻣﺎ ﻫو ﻣ�ﺋم .ﯾﺗم
اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣ� ﻫ�� اﻟﺗ�ﯾرات ﻋﻠﻰ �ﺳﺎ� �ﻧ�ﺎ ﺗ�ﯾ رات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳ��ﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾد ﻣﺻروف إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻣﻘدر ﻋﻣرﻫﺎ اﻟزﻣﻧﻲ �ﻔﺗرة ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.

١٧

ا�ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎ� وﺟود ﻫ�� ا�دﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﺑ�ﺣﺗﺳﺎ� ﻗ�ﻣﺔ اﻟﺗدﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘ�ﻣﺔ

اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗ ر�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ واﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗ�ﻘﻲ واﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺑ�� ﺑﺗﺎر�� ﻓﻘدان اﻟﻧﻔو� اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟﻣوﺣدة.
إن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ ﻫﻲ �ات اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ .ﻋﻧد اﻟ�رورة ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﺑ�ﺟ راء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺗواﻓ� اﻟﺳ�ﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺗ�ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺣﻠ�ﻔﺔ ﻣ� اﻟﺳ�ﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ.

١٨

81

80
ŗǻƃœƆ©¦®ÂŞÂƆƑż©¦°œƆśřŪ¤
ﯾﺗم ﻗﯾد ﻋﻣﻠ�ﺎت اﻟﺷ را� واﻟﺑ�� اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻟﻠﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻌﻣﻠ�ﺔ وﻫو ﺗﺎر�� ا�ﻟﺗ�ام �ﺷرا� اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ .إن ﻋﻣﻠ�ﺎت
اﻟﺷرا� واﻟﺑ�� اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻟﻠﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻫﻲ ﺗﻠ� اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾ�ﺎ ﺗﺣو�ﻞ اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن أو وﻓﻘًﺎ
ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎر� ﻋﻠ�� ﻓﻲ أﻧ�ﻣﺔ اﻟﺳوق .ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻋﻧد اﻟﺷرا� �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،و�ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎ ر�� ا�ﻗﺗﻧﺎ�
اﻟﻣ�ﺎﺷرة� ،ﺎﺳﺗ�ﻧﺎ� اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾدﻫﺎ �ﺷ�ﻞ ﻣﺑدﺋﻲ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم ﻻﺣﻘًﺎ
ﻗﯾد �ﻣ�� اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة أو اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﯾﺗم ﻗ�ﺎ� اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و�ﺗم ﻗﯾد أ� ر�� أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم اﻹﻋﺗرا� ��ر�ﺎ� ﺗوز�ﻌﺎت اﻷﺳﻬم ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣن اﻟﺷر�ﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﺷو� ﺣ� ﻻﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ

ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﻋﻧد اﻹﻋﺗرا� اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﺗﺻﻧﯾﻒ أدوات اﻟﻣﻠ��ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر� .ﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ

ﻣو�ودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة و� ر�ﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ
اﻟدﯾن �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة إذا ﺗﺣﻘ� اﻟﺷر�ﺎن اﻟﺗﺎﻟ�ﺎن�
ﯾﺗم ﻗ�ﺎ� أدوات ّ
-

اﻟد ﯾن ﺿﻣن ﻧﻣوذ� أﻋﻣﺎل ﯾ�د� إﻟﻰ ا�ﺣﺗﻔﺎ� �ﺎ�ﺻﻞ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘد�ﺔ ﺗﻌﺎﻗد�ﺔ.
أن ﯾﺗم ا�ﺣﺗﻔﺎ� ��داة ّ

-

أن ﺗﻌ�ﻲ اﻟﺷرو� اﻟﺗﻌﺎﻗد�ﺔ ﻟ�داة ﺣ� ا�ﻧﺗﻔﺎ� ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ ﻓﻲ ﺗوا ر�� ﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ﺗﻣ�ﻞ دﻓﻌﺎت ﻣن ا�ﺻﻞ وﻓﺎﺋدة
ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم.

اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ� اﻟﺷر�ﯾن اﻟﺳﺎ�ﻘﯾن ﺗﻘﺎ� ﻣﺑدﺋ�ًﺎ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓًﺎ إﻟﯾ�ﺎ ﻣﺻﺎر�� ا�ﻗﺗﻧﺎ� �ﺑ�ﺳﺗ�ﻧﺎ� ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗ�ﺎر
إن أدوات ّ
اﻟﺷر�ﺔ ﺗﺻﻧﯾ� ﻫذ� اﻟﻣو�ودات ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة �ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن أدﻧﺎ�� ،و�ﺗم ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻗ�ﺎﺳ�ﺎ �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة �ﺎﺳﺗﺧدام
�ر�ﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ �ﻌد ﺗﻧ��ﻞ اﻟﺗدﻧﻲ .ﯾﺗم ا�ﻋﺗرا� ﺑ�ﯾرادات اﻟﻔواﺋد �ﺎﺳﺗﺧدام �ر�ﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

اﻟدﯾن �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة .ﺗ��ر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ �ﻘ�ﻣﺔ اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻟﻠﻌﻣﻼ� �ﻌد ﺗﻧ ��ﻞ أ�ﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت
ﺗﻌﺗﺑر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن أدوات ّ
ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ،ﺗﺳﺗﺧدم إدارة اﻟﺷر�ﺔ ﺗﻘدﯾ رات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣ�ﺎﻟ� وﺗوﻗﯾت

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ و�ذﻟ� ﺗﻘﯾ�م ﻣﺎ إذا �ﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎ�ر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻗد �ادت �ﺷ�ﻞ �وﻫر� ﻣﻧذ ا���ﺎت

اﻟﻣﺑدﺋﻲ وﺗﺿﻣﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﻗ�ﺎ� اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.

اﻟدﯾن ﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة إﻟﻰ ﻣو�ودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ إذا ﺗ�ﯾر
ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﺑ�ﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾ� أدوات ّ
اﻟ�د� ﻣن ﻧﻣوذ� ا�ﻋﻣﺎل ﻟ�ﻋﺗرا� اﻟﻣﺑدﺋﻲ و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻛون �ر�ﻘﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة ﻣﻧﺎﺳ�ﺔ.

اﻟدﯾن ،أو ﻓﺗرة
إن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫو ﻧﺳ�ﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣ�ﺎ ﻟﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﻋﻣر أداة ّ
أﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻟﺗﺳﺎو� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗ ر�ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎر�� ا�ﻋﺗ را� اﻟﻣﺑدﺋﻲ.

ﻋﻠﻰ أﺳﺎ� �ﻞ أداة ﻋﻠﻰ ﺣد� وﻻ �ﻣ�ن اﻟﺗراﺟ� ﻋﻧ�� ،ذﻟك ﻻ ﺗﺳﺗ��� اﻟﺷر�ﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ أداة ﻣﻠ��ﺔ ﻣﺣﺗ�� ﺑﻬﺎ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ��دوات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر�.
ﯾﺗم ﻗ�ﺎ� أدوات اﻟﻣﻠ��ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر� ﻣﺑدﺋ�ًﺎ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ�ﺎﻓًﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎر�ﻒ اﻹﻗﺗﻧﺎ� .ﻻﺣﻘًﺎ ﯾﺗم
ﻗ�ﺎ� ﻫذ� اﻟﻣوﺟودات �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و�ﺗم ﻗﯾد اﻷر�ﺎ� أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ

اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر� ﻓﻲ ﺣﺳﺎب إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠ� ﻣن ﻫذ� اﻟﻣوﺟودات ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷر�ﺎ� أو اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻣﻘﯾدة ﺳﺎ�ﻘًﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗرا�م ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة ﺑﻞ ﯾﺗم ﻗﯾدﻫﺎ ﻣ�ﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﺳﺎب
اﻷر�ﺎ� اﻟﻣدورة.
ﯾﺗم ﻗﯾد ﻋواﺋد ﺗوز�ﻌﺎت اﻷﺳﻬم ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﻣﻠ��ﺔ ﻣن اﻟﺷر�ﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﺷو� ﺣ� ﻻﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة ،إﻻ إذا اﻋﺗﺑرت ﻫذ� اﻟﻌواﺋد �ﺎﺳﺗرداد ﻟﺟز� ﻣن ﻗ�ﻣﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر.

�دﻧﻲ ﻗ��� اﻟ�و�ودا� اﻟ�ﺎﻟ��

��د ����� ���ﺎر اﻟ��ﺎر�ر اﻟ�ﺎﻟ�� اﻟدوﻟﻲ رﻗم )�� (٩ﺎ ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٨

ﯾﺗم إﺛ�ﺎت ﻣﺧﺻ� اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ �ﻣﺧﺻ� اﻟﺗدﻧﻲ� ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻗ�ﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ .ﻻ
ﯾﺗم إﺛ�ﺎت ﺧﺳﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬم �ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ��ﺔ�.

ٍ
ﻣﺳﺎو ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣد� ﻋﻣر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ� ،ﺎﺳﺗﺛﻧﺎ� ﻣﺎ
ﯾﺗم ﻗﯾد ﻣﺧﺻ� اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ �ﻣﺑﻠ�
ﯾﻠﻲ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗ�ﺎﺳﻬﺎ �ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣد�  ١٢ﺷﻬ ًار ﻓﻘ��
–

ﻋﻧد ا�ﻋﺗ را� اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺗﺳﺗ��� اﻟﺷر�ﺔ �ﺷ�ﻞ ﻻ �ﻣ�ن اﻟﺗرا�� ﻋﻧ� ﺗﺻﻧﯾ� أداة دﯾن ﺣﻘﻘت ﺷرو� اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�� اﻟﻣذ�ورة أﻋﻼ�

ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ر�ﺔ ذات اﻟﻣﺧﺎ�ر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﻧﺧ��ﺔ �أ� ﻣﺎ �ﻌﺎدل ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ� ﺑﺗﺎر�� إﻋداد

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة.

�ﻣو�ودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ إذا أد� ذﻟ� إﻟﻰ إ�اﻟﺔ أو اﻟﺗﺧﻔﯾ� �ﺷ�ﻞ �ﺑﯾر ﻣن ﻋدم اﻟﺗ�ﺎﺑ� اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.

–

ﻣو�ودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ

ﻗﺎﻣت اﻟﺷ ـ ــر�ﺔ ﺑﺗ�ﺑﯾ� اﻟ�ر�ﻘﺔ اﻟﻣ�ﺳـ ــ�ﺔ ﻣن اﻟﻣﻌ�ﺎر ﻟﺗﺳـ ــﺟﯾﻞ اﻟﺧﺳ ـ ــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺣﺳ ـ ــﺎب اﻟﺧﺳ ـ ــﺎﺋر

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻷﺧر� اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗزد ﻣﺧﺎ�رﻫﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ �ﺷ�ﻞ ﺟوﻫر� ﻣﻧذ اﻹﺛ�ﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻬﺎ.

اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ �ﺎﻣﻞ ﻋﻣر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘ� ﺷرو� اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة أو أدوات ﻣﺎﻟ�ﺔ ﺗﺣﻘ� ﺷرو� اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة وﻟﻛن
ﺗﻣ�ﻞ ﻫذ� اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ أدوات ّ
اﺧﺗﺎرت اﻟﺷر�ﺔ ﺗﺻﻧ�ﻔ�ﺎ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋﻧد ا�ﻋﺗرا� اﻟﻣﺑدﺋﻲ وﺗﻘﺎ� �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷر�ﺔ
ﺑﺗﺻﻧﯾ� أ�ﺔ أداة دﯾن ﺗﺣﻘ� ﺷرو� أدوات دﯾن �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة �ﻣو�ودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ .

ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﺣﺗﺳــﺎب اﻟﺧﺳــﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠزم اﻷﻣر ،ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷــر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ�ﺔ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ �ﻣدﺧﻼت،
ﻣﺛﻞ اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗ� اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻌدﻻت اﻟ��ﺎﻟﺔ.

اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ إﻟﻰ أدوات
ﻻﺣﻘًﺎ ﻟ�ﻋﺗرا� اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗ رﺗ� ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�ﺔ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾ� أدوات ّ

ﯾﺗم ﻗﯾد ﻣﺧﺻ� اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة و�ﺗم إ�ﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻ� ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘرو� اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وأدوات اﻟدﯾن.

دﯾن �ﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة .ﻋﻧد ﺗ�ﯾر اﻟ�د� ﻣن ﻧﻣوذ� ا�ﻋﻣﺎل ﻓ�ن ﺷرو� اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة ﺗﺑدأ �ﺎﻟﺗﺣﻘ� .ﻻ �ﺣ� ﻟﻠﺷر�ﺔ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾ�

اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرت اﻟﺷر�ﺔ ﻋﻧد ا�ﻋﺗرا� اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺗﺻﻧ�ﻔ�ﺎ ��دوات دﯾن �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ.
أدوات ّ
ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﻋﻧد ا�ﻋﺗرا� اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﺗﺻﻧﯾ� أدوات اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﻣو�ودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
�ﺎﺳﺗ�ﻧﺎ� ا�ﺳﺗ�ﻣﺎ رات اﻟﻣﺣﺗﻔ� ﺑ�ﺎ ﻟ�ﯾر أ�را� اﻟﻣﺗﺎ�رة ،ﺣﯾ� ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾ� ﻫذ� اﻟﻣو�ودات �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ

اﻟﺷﺎﻣﻞ.

ﯾﺗم ﺷ�ب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﻌد اﺳﺗ��ﺎ� ﺟﻣ�� ﻣﺣﺎوﻻت إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ وأﻧﺷ�ﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ وﻻ ��ون ﻫﻧﺎك إﺣﺗﻣﺎل واﻗﻌﻲ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ .ﯾﺗم ﻗﯾد اﻻﺳﺗردادات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب إﯾرادات أﺧر�.
ﯾﺗم ﻓﺣ� اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ �ﺎﻟ�ﻠ�ﺔ اﻟﻣ���ة ﻟﺗﺣدﯾد ﻓ�ﻣﺎ اذا �ﺎﻧت ﻣﺗدﻧ�ﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧ�ًﺎ .ﯾﺗ�ﻣن اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻣو�وﻋﻲ ��ن اﻟﻣوﺟود
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗدﻧﻲ اﺋﺗﻣﺎﻧ�ًﺎ ﻋﻧد ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺑﻧود اﻟﺗﻌﺎﻗد �ﺎﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد أو اﻟﺗ�ﺧر ﻓﻲ دﻓ� اﻟ�واﺋد أو ﻣﺑﻠ� اﻟدﯾن اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣﻧ�
ﺧﺻوﻣﺎت ﻷﺳ�ﺎب اﻗﺗﺻﺎد�ﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧ�ﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﺻﻌو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗر�.
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اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺗﻬﺎ وﻟم ﺗﻌد ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧ��ﻬﺎ �ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ وذﻟ� ﻋﻧد
ﺳداد ﺟﻣ�ﻊ ﻣ�ﺎﻟ� أﺻﻞ اﻟدﯾن واﻟ�وا�د �ﺎﻧﺗ�ﺎم وﻋﻧد اﻋﺗ�ﺎر اﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ��ﺔ ﻣ�ﻣوﻧﺔ �ﻣﻌﻘوﻟ�ﺔ .ﺗﺧ�ﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

اﻟﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻣﺎ إذا �ﺎﻧت � ﺗ �ال ﻣﺗدﻧ�ﺔ أو �ﻣ�ن إﻋﺗ�ﺎر�ﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
��� ����� ���ﺎ� اﻟ��ﺎ��� اﻟ�ﺎﻟ�� اﻟ��ﻟﻲ ��� ��� (٩ﺎ �ﻲ � ١ﺎﻧ�ن اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٨

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾ�م ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا �ﺎن �ﻧﺎ� دﻟﯾﻞ ﻣو�وﻋﻲ ﯾﺛﺑت ﺗدﻧﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣﺣددة .إذا وﺟد ﻣﺛﻞ
�ذا اﻟدﻟﯾﻞ ،ﻓ�ﻧ� ﯾﺗم إﺛ�ﺎت أ�ﺔ ﺧﺳﺎ رة ﺗدﻧﻲ �ﻣن ﻗﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة� .ﻣﺛﻞ اﻟﺗدﻧﻲ اﻟ�رق ﺑﯾن اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ واﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ

ﻟ�ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ �ﻣﻌدل اﻟ�ﺎ�دة اﻟ�ﻌ�ﻲ اﻷﺻ�ﻲ.

�ﻘوم ﻣﺧﻣﻧون ﺧﺎرﺟﯾون ﻣﻌﺗﻣدون �ﺎﻟﻣ� � � � � � ��ﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾ�م اﻟﻣوﺟودات اﻟﺟوﻫ ر�ﺔ ﻣ�ﻞ ا�ﺳ� � � � � � ��ﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ� .ﻌد اﻟﻧﻘﺎ� ﻣ� ﻫ��ء
اﻟﻣﺧﻣﻧﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ،ﺗﻘوم اﻟ�ر�ﺔ �ﺎﺧﺗ�ﺎر ا�ﺳﺎﻟﯾ� واﻟﻣدﺧ�ت واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻘﯾ�م ﻓﻲ �ﻞ ﺣﺎﻟﺔ.
ﻟ�رض ا�ﻓﺻﺎ� �ن اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗﺣدﯾد �راﺋ� ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ�ﻠو�ﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟ�ﺑ�ﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎ�ر
وﻣﺳﺗو� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�ذ� اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ�ﻠو�ﺎت.
اﻟﻣ��و�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ��
اﻟﻘ�ﺎس وا��ﺗ را� اﻟﻣﺑدﺋﻲ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾ� اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﺧﺎ�ﻌﺔ ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم �� �٣٩ﻣ�ﻠو�ﺎت ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧ�� ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟﻣوﺣدة أو ﻗروض وأرﺻدة داﺋﻧﺔ .ﺗﻘوم اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺻﻧ�ﻔ�ﺎ ﻟﻠﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﻧد ا��ﺗرا� اﻟﻣﺑدﺋﻲ .ﯾﺗم ا��ﺗ را� ﺑﺟﻣ��

اﺳﺗ�ﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

ﯾﺗم اﺳﺗ�ﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣ� اﻟﺗﻌﺎﻗد� ﻟ�ﻧﺗ�ﺎ� ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ ﻟﻬذ� اﻟﻣوﺟودات ،أو ﻋﻧد ﺗﺣو�ﻞ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ وﺟﻣ�ﻊ اﻟﻣﺧﺎ�ر وﻋوا�د اﻟﻣ�ﻛ�ﺔ إﻟﻰ ﻣﻧ��ة أﺧر� .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻗ�ﺎم اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗﺣو�ﻞ أو إ�ﻘﺎء �ﻞ اﻟﻣﺧﺎ�ر واﻟﻌوا�د اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ
وأ�ﻘت اﻟﺳ��رة ﻋ�ﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺣﺻﺔ اﻟ�ر�ﺔ اﻟﻣﺗ�ﻘ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات و�ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣ��و�ﺎت �ﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣ�ﺎﻟ�

اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ .ﺗﺳﺗﻣر اﻟ�ر�ﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ إذا أ�ﻘت اﻟ�ر�ﺔ �ﻞ اﻟﻣﺧﺎ�ر وﻋوا�د اﻟﻣ�ﻛ�ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
��ﺎ� اﻟ���� اﻟ�ﺎ�ﻟ�

اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺑدﺋ�ﺎ �� ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘروض وا�رﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ ﺣﯾ� ﯾﺗم ��ﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎر�� اﻟﻣ�ﺎ�رة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ�ﺎ.
ﻟم ﺗﻘم اﻟ�ر�ﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾ� أ� ﻣن ﻣ�ﻠو�ﺎﺗ�ﺎ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﻣ�ﻠو�ﺎت ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧ�� ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗ�ﺗﻣﻞ اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠ�ر�ﺔ �ﻠ� ذﻣم ﺗﺟﺎر�ﺔ وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧر� وﺗﺳ�ﯾ�ت �ﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ وﻗروض.
اﻟﻘ�ﺎس اﻟ�ﺣ�

�ﻌﺗﻣد ﻗ�ﺎس اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﻠ� ﺗﺻﻧ�ﻔ�ﺎ �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ�

ﺗﻘوم اﻟ�ر�ﺔ �ﻘ�ﺎ� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎ�ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻘوم اﻟ�ر�ﺔ أ��ًﺎ �ﺎ�ﻓﺻﺎ� ﻋن اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎ�رة �ﺎﻟﻛ��ﺔ ﻓﻲ ا���ﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ
�ﺎﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة.

اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺑ�ﻊ ﻣوﺟودات أو ﺳداد ﻣ��و�ﺎت وذﻟ� ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣ��ﺔ ﻣﻧ�ﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣ�ﺎر�ﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ
ﺗﺎر�� اﻟﻘ�ﺎ�� .ﻌﺗﻣد ﻗ�ﺎ� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋ�ﻰ ﻓر��ﺔ ﺑ�ﻊ اﻟﻣوﺟودات او ﺳداد اﻟﻣ��و�ﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ:
– ﺳوق ر��ﺳﻲ ﻟ�ﻣوﺟودات أو اﻟﻣ��و�ﺎت.
– أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏ�ﺎ� اﻟﺳوق اﻟ ر��ﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺳوق أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟ�ﻣوﺟودات واﻟﻣ��و�ﺎت.
ﯾﺟ� أن ��ون ﻟ��ر�ﺔ اﻟﻘدرة ﻋ�ﻰ اﻟوﺻول ﻟ�ﺳوق اﻟر��ﺳﻲ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ.
ﯾﺗم ﻗ�ﺎ� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�ﻣوﺟودات واﻟﻣ��و�ﺎت �ﺎﺳﺗﺧدام اﻟ�ر��ﺎت اﻟﺗﻲ ﺳ�ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣ�ﺎر�ﯾن ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣ��و�ﺎت ،ﻋ�ﻰ ﻓر� ان اﻟﻣ�ﺎر�ﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق �دﻓﻬم ﺗﺣﻘﯾ� ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎد�ﺔ.

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟ�ر�ﺔ أﺳﺎﻟﯾ� اﻟﺗﻘﯾ�م اﻟﻣﻧﺎﺳ�ﺔ ﺣﺳ� اﻟ�رو� اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌ�وﻣﺎت �ﺎﻓ�ﺔ ﻟﻘ�ﺎ� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وذﻟ� ﻣن ﺧﻼل ��ﺎدة
اﺳﺗﺧدام ﻣﻌ��ﺎت ذات ﺻ�ﺔ �ﻣ�ن ﻣﻼﺣ�ﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘ�ﯾﻞ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣﻌ��ﺎت اﻟﺗﻲ � �ﻣ�ن ﻣﻼﺣ�ﺗﻬﺎ.
ﺟﻣ�ﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ��و�ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎ� �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻر� ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﺻﻧﻒ �ﻣن �رم اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
�ﻣﺎ �و ﻣو�� أدﻧﺎ�:
اﻟﻣﺳﺗو� اﻷول� :ﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول ﻷدوات ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣ�ﺎﺑﻬﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻧ��ﺔ.
اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻧﻲ� :ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌ��ﺎت ﻏﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول وﻟﻛن �ﻣ�ن ﻣﻼﺣ�ﺗﻬﺎ ���ﻞ ﻣ�ﺎ�ر أو ﻏﯾر ﻣ�ﺎ�ر.
اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻟ�� :ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌ��ﺎت � ﺗﺳﺗﻧد ﻟﺑ�ﺎﻧﺎت ﺳوق �ﻣ�ن ﻣﻼﺣ�ﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎ�ﺔ �ﻞ ﻓﺗ رة ﻣﺎﻟ�� ﺗﺣدد اﻟ�ر�ﺔ ﻓ�ﻣﺎ إذا �ﺎﻧت �ﻧﺎﻟ� ﻋﻣ��ﺎت ﻧﻘﻞ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗو�ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺳ�ﺳﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﯾ�م
اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ )اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺳﺗو� ﻣﻌ��ﺎت ﻟ� اﺛر ﺟو�ر� ﻋ�ﻰ ﻗ�ﺎ� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ��ﻞ� ﻟ�ﻣوﺟودات واﻟﻣ��و�ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم

اﻟﻘروض
ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻘروض �و�ﻠﺔ ا�ﺟﻞ ﻣﺑدﺋ�ًﺎ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﻌد ﺗﻧز�ﻞ أ�ﺔ ﻣﺻﺎر�� ﻣ�ﺎ�رة و�ﻌﺎد �ﺣﻘًﺎ ﺗﻘﯾ�ﻣ�ﺎ �ﺎﻟ�ﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة �ﺎﺳﺗﺧدام
�ر�ﻘﺔ ﻣﻌد� اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎ� اﻟ�ﻠﻔﺔ اﻟﻣ�ﻔ�ة �ﻌد ا�ﺧذ �ﻌﯾن ا��ﺗ�ﺎر أ� ﺧﺻم أو ��وة �ﻠ� اﻟ� راء واﻟرﺳوم واﻟﻣﺻﺎر�� ا�ﺧر� اﻟﺗ� ﺗ��ﻞ
ﺟزءًا ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺗم ﻗﯾد ا��ﻔﺎء اﻟﻧﺎﺗ� �ن اﺳﺗﺧدام �ر�ﻘﺔ ﻣﻌد� اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ �ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.

ذﻣم وأرﺻدة داﺋﻧﺔ
اء ﺗﻣت أو ﻟم ﺗﺗم اﻟﻣ�ﺎﻟ�ﺔ ﺑ�ﺎ
ﯾﺗم ���ﺎت اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت ﻟﻠﻣ�ﺎﻟ� ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟ��ﺎﺋ� أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺳو ً
ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣورد.
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل
��راض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ�� ،ﻣﻞ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎد� اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وأرﺻدة ﻟد� اﻟﺑﻧوك ووداﺋ� ﻗﺻﯾرة ا�ﺟﻞ ﺗﺳﺗﺣ�
ﺧ�� ﻓﺗرة ���ﺔ ��ور أو أﻗﻞ� ،ﻌد ﺗﻧز�ﻞ اﻟﻧﻘد ﻣﻘﯾد اﻟﺳﺣ� ﻣﻧ�.

ﺗﻘﺎص ا�دوات اﻟﻣﺎﻟ��
ﯾﺗم ﺗﻘﺎص اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ،و�ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣر�ز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﻘ� �ﻧدﻣﺎ ��ون ﻫﻧﺎك ﺣﻘًﺎ

ﻗﺎﻧوﻧ�ًﺎ ﻣﻠزﻣًﺎ ﻟﺗﻘﺎص اﻟﻣ�ﺎﻟ� اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ و�ﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻧ�ﺔ ﻟﻠﺗﺳو�ﺔ �ﻠ� أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺎص أو ﺗﺣﻘﯾ� اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳو�ﺔ اﻟﻣ�ﻠو�ﺎت ﻓﻲ

ﻧﻔس اﻟوﻗت.
اﻹﯾﺟﺎرات

ﯾﺗم �ﻧد ﺑدا�ﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ �ذا �ﺎن ﺗرﺗﯾ� ﻣﻌﯾن ﻫو �ﻘد �ﯾﺟﺎر أو �ﺣﺗو� ﻓﻲ ﺟوﻫر� �ﻠ� �ﻘد �ﯾﺟﺎر ،ﺳواء �ﺎن ﺗﺣﻘﯾ� �رو�
اﻟﻌﻘد �ﻌﺗﻣد �ﻠ� اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات أو ﯾﻧﻘﻞ اﻟﺣ� ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات.

ا�ﻋﺗرا� ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘوا�م اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻋ�ﻰ أﺳﺎ� ﻣﺗﻛرر.
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اﻟﺷر�ﺔ �ﻣﺳﺗ�ﺟر
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣو�ﻠﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺷر�ﺔ ﻣﺧﺎ�ر وﻣﻧﺎﻓ� اﻟﻣﻠ��ﺔ ﻋﻠﻰ �ﺳﺎس اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣ�ﺟور �و اﻟﻘ�ﻣﺔ

اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣو�ﻠﻲ� ،ﯾﻬﻣﺎ �ﻗﻞ .ﺗو�� دﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر �ﯾن �ﻠ�ﺔ اﻟﺗﻣو�ﻞ و�ﯾن اﻟﻣ�ﻠ� اﻟ�� ﯾﺧﺻم
ﻣن ﻗ�ﻣﺔ إﻟﺗ�اﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣو�ﻠ�ﺔ و�ﻟ� ﻟﺗﺣﻘﯾ� ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة �ﺎ�ت ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗ�ﻘﻲ ﻟ�ﻟﺗ�اﻣﺎت .ﯾﺗم ﻗﯾد �ﻠ�ﺔ اﻟﺗﻣو�ﻞ

ﻣ�ﺎﺷ ًرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم إﺳﺗﻬﻼ� �� ﻣ�ﺟور ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺗ� ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗ� �و ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣو�ﻠﻲ� ،ﯾﻬﻣﺎ �ﻗﻞ.
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ�ﺔ �ﻲ اﻟﺗﻲ �ﺣﺗ�� �ﻣوﺟ�ﻬﺎ اﻟﻣ�ﺟر �ﺟﻣ�� اﻟﻣﺧﺎ�ر واﻟﻣﻧﺎﻓ� اﻟ رﺋ�ﺳ�ﺔ ﻟﻣﻠ��ﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ�ﺟرة .ﯾﺗم إ��ﺎت

ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ �ﻣﺻروف ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋﻠﻰ �ﺳﺎس اﻟﻘﺳ� اﻟ�ﺎ�ت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.
اﻟﺷر�ﺔ �ﻣ�ﺟر

اﻟ��� ﻟ�� ���
ﯾﺗم ا�ﺗﺳﺎب اﻟ��ﺔ ا�ﺳﺎﺳ�ﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻲ ا�ر�ﺎ� ﻣن ﺧﻼل �ﺳﻣﺔ ر�ﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎ�د �ﻟﻰ �ﻣﻠﺔ ا�ﺳﻬم اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻟﻠ �ر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد ا�ﺳﻬم اﻟﻌﺎد�ﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﯾﺗم ا�ﺗﺳﺎب اﻟ��ﺔ اﻟﻣﺧ�ﺿﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل �ﺳﻣﺔ ر�ﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎ�د �ﻟﻰ �ﻣﻠﺔ ا�ﺳﻬم اﻟﻌﺎد�ﺔ ﻟﻠ�ر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد
ا�ﺳﻬم اﻟﻌﺎد�ﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﺿﺎﻓًﺎ �ﻟ�� اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد ا�ﺳﻬم اﻟﻌﺎد�ﺔ اﻟﺗﻲ �ﺎن ﯾﺟب ��دار�ﺎ ﻓ�ﻣﺎ ﻟو ﺗم ﺗ�و�� ا�ﺳﻬم
اﻟ�ﺎ�ﻠﺔ ﻟﻠﺗ�و�� �ﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎد�ﺔ )�ﻌد طر� أﺳﻬم اﻟﺧ��ﻧﺔ(.
.٤

ﺣ�� ﻣ���� �� ﺷ��ﺎ� �ﺎ���

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻋن �ر�ﺎت ﺗﺎ�ﻌﺔ وﻏﯾر ﻣﻣﻠو�ﺔ �ﺎﻟ�ﺎﻣ� ﻓﯾﻬﺎ ��� ﺟو� ر�ﺔ ﻟﺟﻬﺎت ﻏﯾر ﻣﺳ�ط ر�:

ﻧ��� اﻟﻣﻠ��� ﻟﻠﺟ�ﺎ� �ﯾ� اﻟﻣ�����:

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾ� ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ � ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺎ�ر وﻣﻧﺎﻓ� اﻟﻣﻠ��ﺔ ﻣن اﻟﻣ�ﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗ�ﺟر �ﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠ�ﺔ .ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ
اﻟ�ﻠ�ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗ��د�ﺎ ﻓﻲ ﻣ�ﺎوﺿﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗ ر�ﺔ ﻟ�ﺻﻞ اﻟﻣ�ﺟر و�ﺗم اﻹﻋﺗراف �ﻬﺎ ��ﯾرادات إﯾﺟﺎر
ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ

�ر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﺗطو�ر اﻟﻣﻧﺎط� اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ )�ﯾد�و(

���ر�ﺔ أر��ﺎ ﻟﺗطو�ر ٕوادار� وﺗ����ﯾ� اﻟﻣﻧط�ﺔ اﻟ�راﻋ�ﺔ اﻟ���ﻧﺎﻋ�ﺔ
)ﺟﯾﯾب(

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم إ��ﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرﺗ� ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�ﺔ وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ��ﺔ اﻟﺗ �اﻣﺎت �ﻗﺎﻧوﻧ�ﺔ �و ﻣﺗوﻗﻌﺔ� ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن �ﺣداث ﺳﺎ�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ

�ن ��ون ﻣن اﻟﻣرﺟ� ﻧﺷو� ��� اﻹﻟﺗ�اﻣﺎت وﺗواﻓر اﻣ�ﺎﻧ�ﺔ ﺗﺣدﯾد ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ �ﺷ�ﻞ ﻣوﺿوﻋﻲ.
�����اﻟﺧ����

أ��د� ﺣ�� اﻟﺟ�ﺎ� �ﯾ� اﻟﻣ����� �� اﻟﺷ��ﺎ� اﻟ�ﺎ���:
�ر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﺗطو�ر اﻟﻣﻧﺎط� اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ

ﺗ�ﻬر �ﺳﻬم اﻟﺧ��ﻧﺔ �ﺎﻟ�ﻠ�ﺔ و�ﺗم اﻹﻋﺗراف �ﺎﻟ ر�� �و اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة إﺻدار �ﺳﻬم اﻟﺧ��ﻧﺔ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ��ﺔ.
اﻟ�ﻣ�ت�ا������
ﯾﺗم ﻋر� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷر�ﺔ �ﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟ�� �ﻣ�ﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻷم .ﺗﺣدد اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻋﻣﻼت
اﻷﺳﺎس اﻟﺧﺎﺻﺔ �ﻬﺎ .ﯾﺗم ﻗ�ﺎس اﻟ�ﻧود ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ �ﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻬ�� اﻟﺷر�ﺎت.

اﻟﺣر�ﺎت واﻷرﺻدة
ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ �ﺗﺣو�ﻞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم �ﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧ��ﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺧﺎﺻﺔ ��ﻞ ﺷر�ﺔ
وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗﺎ ر�� اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺣو�ﻞ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ وﺗﻠ� اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣ� اﻟﻘ�� �و اﻟدﻓ� �ﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧر� ﻓﻲ ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎس
اﻟﺧﺎﺻﺔ ��ﻞ ﺷر�ﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﺗ�ﻬر ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣو�ﻞ ﻣن ر�� �و ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة� ،ﺎﺳﺗ�ﻧﺎ� اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾد ﻓروﻗﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ

�ر�ﺔ أر��ﺎ ﻟﺗطو�ر ٕوادا �ر وﺗ��ﯾ� اﻟﻣﻧط�ﺔ اﻟ�راﻋ�ﺔ اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ

اﻟ�ﺎ���:
�ر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﺗطو�ر اﻟﻣﻧﺎط� اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ

�ر�ﺔ أر��ﺎ ﻟﺗطو�ر ٕوادار� وﺗ��ﯾ� اﻟﻣﻧط�ﺔ اﻟ�راﻋ�ﺔ اﻟ�ﻧﺎﻋ�ﺔ

ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة �ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة .و�ﺗم ﺗﺣو�ﻞ �ﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻟﻬ�� اﻟﺷر�ﺎت إﻟﻰ اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻣﻌدل �ﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟ�روﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣو�ﻞ ﻓﻲ �ﻧد ﺧﺎ� ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة .

٢٣

ﻓﻠﺳطﯾن

١٨

١٨

ﻓﻠﺳطﯾن

٤٢

٤٢

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢,٠٣٥,٨٨٣

٢,١٢٧,٨٧٥

١,٣٠٠,٦٤٢

١,١١٦,٢٨٦

٣,٣٣٦,٥٢٥

٣,٢٤٤,١٦١

١٢,٧٩٠

٤٦,٦٨١

)(١٣٥,١٤٤

)(١٥٤,٧٠٥

)(١٢٢,٣٥٤

)(١٠٨,٠٢٤

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧ� ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻋن ��� اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ��� اﺳﺗ�ﻌﺎد ا�ر�د� واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣ� اﻟ�ر�ﺔ.
ﻣﻠ�� ﺑ�ﺎﻧﺎ� �ﺎ�ﻣ� اﻟﻣ��� اﻟﻣﺎﻟ� �ﻣﺎ �� � ٣١ﺎﻧون أول :٢٠١٨

ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ

ﯾﺗم ﺗﺣو�ﻞ ﻣوﺟودات وﻣ�ﻠو�ﺎت اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ،اﻟﺗﻲ َﺗﺻدر ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﻌﻣﻠﺔ �ﯾر اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ ،إﻟﻰ اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ وﻓﻘًﺎ

%

اﻷ��ﺎ� �اﻟ��ﺎ��� اﻟ�ﺎ�د� ﻟﺟ�ﺎ� �ﯾ� ﻣ����� �� اﻟﺷ��ﺎ�

اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻬﺎ ،إن وﺟدت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة.

اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ

٢٠١٨

واﻷﻋﻣﺎل

ا�� اﻟﺷ���

٢٠١٧

ﺑﯾد�و

ﺟﯾﯾب

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٧,٢٤٤,٤٦٢

٩٦٦,١٣٠

١٥,٢٧٧,٩٠٨

٥,٣١١,٢٣٠

)(٨٠٦,٦٦٠

)(١,٢١٥,٧٧٢

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ���

)(٢,٦٩٢,٣٠٥

)(١,٩٦٥,١٦٤

١٩,٠٢٣,٤٠٥

٣,٠٩٦,٤٢٤

اﻟﻌﺎ�د ﻟﺟﻬﺎت ﻏﯾر ﻣﺳ�طر�

٢,٠٣٦,٧٣٩

١,٣٠٠,٦٤٢

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣطﻠو�ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣطﻠو�ﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

٢٤
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ﻣ�ﺧ� ﺑ�ﺎﻧﺎ� �ﺎ�ﻣﺔ اﻟﻣر�� اﻟﻣﺎﻟﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون أول :٢٠١٧

ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ

ﺑﯾد�و

ﺟﯾﯾب

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

٧,٢٣٩,٥٥٥

٦٩٩,٧٣٧

١٥,٥١٨,٨٤٢

٤,٨٤٣,٥٢٦

ﻣط�و�ﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

)(٢,٩٣٩,٠٤٣

)(١,٧٣٧,٠٠٦

ﻣط�و�ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ

)(٨٣٤,٨٨٢

)(١,١٦٧,٣٤٤

ﻣ�ﺧ� ﺑ�ﺎﻧﺎ� �ﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻟ�ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧ���ﺔ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول :٢٠١٧

إﯾرادات ﺗﺷﻐﯾ��ﺔ
ﺧﺳﺎﺋر ﻣ�ﻔ�ﺔ اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

إﺳﺗﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات

ﺑﯾد�و

ﺟﯾﯾب

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,٢٧٣,٦٧٧

٢٩٧,٧٠٠

)(١٠,٢١٠

-

)(٣٢٧,٥٢٦

)(٩٢,٠٦٧

١٣٦,١٦٨

)(١٨٥,٨٧٩

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣ���ﺔ

ﻣ�ﺎر�� إدار�ﺔ و�ﺎﻣﺔ

١٨,٩٨٤,٤٧٢

٢,٦٣٨,٩١٣

إﯾرادات أﺧر�

)(٧٨٩,١٩٨

اﻟ�ﺎ�د ﻟﺟﻬﺎت ﻏﯾر ﻣﺳ�طر�

٢,١٢٧,٨٧٥

١,١١٦,٢٨٦

ر�� �ﺧﺳﺎر�� اﻟﺳﻧﺔ �ﺑﻞ �ر��ﺔ اﻟدﺧﻞ

٢٨٢,٩١١

)(٣٦٨,٣٤٣

)(٦١,١١٠

-

٢٢١,٨٠١

)(٣٦٨,٣٤٣

اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣﺳﺎ�ﻣﻲ اﻟﺷر�ﺔ

٢١٧,٦٨٣

)(٣٦٨,٣٤٣

١٧١,٠٠٢

)(٢١٣,٦٣٨

اﻟﻌﺎﺋد ﻟ�ﻬﺎت �ﯾر ﻣﺳ�طر�

٤٦,٦٨١

)(١٥٤,٧٠٥

ﻣ�ﺧ� ﺑ�ﺎﻧﺎ� �ﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ ﻟ�ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧ���ﺔ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول :٢٠١٨

إﯾرادات ﺗ��ﯾ��ﺔ
أر�ﺎ� ﻣ�ﻔ�ﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

ﺑﯾد�و

ﺟﯾﯾب

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,٠٦٣,٣٧٥

٣٦٠,٥٦١

)(٣٣٩,٧٤٦

)(٩٢,٥٩٥

١٥١,٣٨٥

٢١,٦٩٥

١٥,٢٩٧

إﺳﺗﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات

-

ﻣ�ﺎر�� إدار�ﺔ و�ﺎﻣﺔ

)(٧٣٨,٤٨٩

ر�� �ﺧﺳﺎر�� اﻟﺳﻧﺔ �ﺑﻞ �ر��ﺔ اﻟدﺧﻞ

١٥١,٨٢٢

)(٣٢١,٧٧٤

)(٨٦,٤٣٣

-

٦٥,٣٨٩

)(٣٢١,٧٧٤

٢٨٤

-

اﻟ�ﺎ�د ﻟﻣﺳﺎ�ﻣﻲ اﻟ�ر�ﺔ

٦٥,٦٧٣

)(٣٢١,٧٧٤

٥٢,٨٨٣

)(١٨٦,٦٣٠

اﻟ�ﺎ�د ﻟﺟﻬﺎت ﻏﯾر ﻣﺳ�طر�

١٢,٧٩٠

)(١٣٥,١٤٤

إﯾرادات أﺧر�

ﻣ�رو� � ر��ﺔ اﻟدﺧ�

ر�� �ﺧﺳﺎر�� اﻟﺳﻧﺔ

ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر�
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﺳﻧﺔ

)(٦١١,٤٣٥

ﻣ�رو� � ر��ﺔ اﻟدﺧﻞ

ر�� �ﺧﺳﺎر�� اﻟﺳﻧﺔ

ﺑﻧود اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻷﺧر�

)(٤,١١٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﺳﻧﺔ

-

ﻣ�ﺧ� ﺑ�ﺎﻧﺎ� �ﺎ�ﻣﺔ اﻟ�دﻓ�ﺎ� اﻟﻧ�د�ﺔ ﻟ�ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧ���ﺔ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول :٢٠١٨

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ

ﺑﯾد�و

ﺟﯾﯾب

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٥٣١,٨٢٨

أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣو�ﻞ

اﻟ ��ﺎد� ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

)(١٩٢,٣٥٢

)(١٠٦,٠٤٦

)(٤١٧,٠٣٩

)(٣٢٢,٢١٤

٩٥٦,٠٧٠

١٠٣,٥٦٨

٣٤٦,٦٧٩

ﻣ�ﺧ� ﺑ�ﺎﻧﺎ� �ﺎ�ﻣﺔ اﻟ�دﻓ�ﺎ� اﻟﻧ�د�ﺔ ﻟ�ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧ���ﺔ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول :٢٠١٧
ﺑﯾد�و

ﺟﯾﯾب

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

١,٠٠١,٤١٤

)(٢٢٦,٢٣١

)(٧٨٣,١٥٧

)(٢٧٨,٦٤١

)اﻟﻧﻘص( اﻟ��ﺎد� ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

)(١٣,٣٤٨

٩,٨٩٣

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ
أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣو�ﻞ

٢٥

)(٣٨٨,٠٩٧

)(٢٣١,٦٠٥

٢٦

٥١٤,٧٦٥
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٧,٨٦٨,٥٢٥

١,٣٤٠,٤٧٨

-

٢٩٩,٤٦٨

١,٠٤١,٠١٠

٩,٢٠٩,٠٠٣

-

٣٩١,٧١٥

٨,٨١٧,٢٨٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻋﻘﺎرات

٩٩,٤٥٢

٣٨٠,٤٥١

)(٩,٣٢١

٢٣,٨٨٦

٣٦٥,٨٨٦

٤٧٩,٩٠٣

)(١٠,٥٢٤

٩١,١٨٠

٣٩٩,٢٤٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت
ﻣﺄﺟور

٥٢,٧٥٠

١٧٨,٢٢٣

)(٢٥٢,٥٩٤

١٧,١١٧

٤١٣,٧٠٠

٢٣٠,٩٧٣

)(٣٠٩,٦٠٤

١٥,٢٤٥

٥٢٥,٣٣٢

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺳ�ﺎرات

٢٣١,٣٥٦

٣٨٨,٢٠٢

)(٩٧,٠١٩

٢٥,٠٩٣

٤٦٠,١٢٨

٦١٩,٥٥٨

)(١٥٨,٧٧٣

٦,٥٨٨

٧٧١,٧٤٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

أﺛﺎث وﺗﺟﻬﯾزات
ﻣ�ﺗﺑ�ﺔ

٧٨٥,٧٣٧

١,٠٩٢,٩١١

)(٢١٢,٥٥٠

١٤٢,٥١٤

١,١٦٢,٩٤٧

١١٣,٣٦٩

٣٣٢,٧٦٤

)(٣١,٢١٤

٩,١٥١,١٨٩

٣,٧١٣,٠٢٩

٥٢١,٠٢٦

٣,٧٩٤,٧٠١

١٢,٨٦٤,٢١٨

)(٦٠٢,٦٩٨

١٢,٩٤٨

٣٥١,٠٣٠

٤٤٦,١٣٣

)(٣٣,٣٧٨

)(٧٢٨,٨١٣
١,٨٧٨,٦٤٨

)(٢١٦,٥٣٤

٣٦,٠٨٠

٧,٣٤٩

٥٤٨,١٥٧

٢,٠٥٩,١٠٢

٤٧٢,١٦٢

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

١٣,٠٤٤,٨٧٤

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

آﻻت
وﻣﻌدات

أﺟﻬزة ﺣﺎﺳب
آﻟﻲ وأﺟﻬزة
ﻣ�ﺗﺑ�ﺔ

٧,٥٤٩,٦٨٤

١,٦٦٢,٥٠٦

-

٣٢٢,٠٢٨

١,٣٤٠,٤٧٨

٩,٢١٢,١٩٠

-

٣,١٨٧

٩,٢٠٩,٠٠٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻋﻘﺎرات

٤٦,٢٦٧

٢٩١,٨٥٧

)(١٢٠,٢١١

٣١,٦١٧

٣٨٠,٤٥١

٣٣٨,١٢٤

)(١٦٨,٧٤٤

٢٦,٩٦٥

٤٧٩,٩٠٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت
ﻣﺄﺟور

٥٤,٧٦٨

٥١,٤٠٩

)(١٣١,١٠٠

٤,٢٨٦

١٧٨,٢٢٣

١٠٦,١٧٧

)(١٣٩,٤٨٦

١٤,٦٩٠

٢٣٠,٩٧٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺳ�ﺎرات

٢٢٤,٦٤١

١٨٩,٣٢٤

)(٢١٥,٤٨٦

١٦,٦٠٨

٣٨٨,٢٠٢

٤١٣,٩٦٥

)(٢١٦,١٤٤

١٠,٥٥١

٦١٩,٥٥٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

أﺛﺎث وﺗﺟﻬﯾزات
ﻣ�ﺗﺑ�ﺔ

)(٥٥٦,٤٨٨

١٢٢,٩٩٩

١٢٤,٦٠٨

١٢٥,٠٥٧

)(٢٣٠,٥٨٨

٢٢,٨٨١

٣٣٢,٧٦٤

٢٤٩,٦٦٥

)(٢٣٠,٨١٢

٨,٨٢٧,٢٠١

٢,٩٧٩,٥٧٥

٥٢٠,٤١٩

) (١,٢٥٣,٨٧٣

٣,٧١٣,٠٢٩

١١,٨٠٦,٧٧٦

) (١,٣١١,٦٧٤

٨٢٧,٢٣٣

٦٥٩,٤٢٢

١,٠٩٢,٩١١

١,٤٨٦,٦٥٥

)(٥٥٦,٤٨٨

١٦٤,٤٩٥

٣٤,٣٤٤

٢٥٤,٢٣٢

١,٨٧٨,٦٤٨

٤٤٦,١٣٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

١٢,٨٦٤,٢١٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

آﻻت
وﻣﻌدات

أﺟﻬزة ﺣﺎﺳب
آﻟﻲ وأﺟﻬزة
ﻣ�ﺗﺑ�ﺔ

ﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻣﯾﻞ ﻣﺑﻠﻎ  ٢٣,٩٦٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﻣن ﻣﺻروف اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎ ر�� ﺗ��ﯾﻠ�ﺔ أﺧر� )إ�ﺿﺎ� .(٣٠

وﻓﻘًﺎ ﻟ�ﻌ� اﺗ�ﺎ��ﺎت اﻟﻘرو� ﺗم ر�ن اﻟ�ﺎﺑ� اﻟﺛﺎﻟث واﻟرا�� ﻣن ﺑﻧﺎ�ﺔ �ﺎد��و �ﺎو� )إ�ﺿﺎ�  .(٢١ﺑﻠ�ت اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣر�وﻧﺔ  ١,٠٥٦,٧٣١دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ
� ٣١ﺎﻧون اﻷول .٢٠١٨

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

�ﺎ�� اﻟ��ﻣﺔ اﻟد�ﺗر�ﺔ

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

إﺳﺗ�ﻌﺎدات

اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ

�ﻣﺎ ﻓﻲ� ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٨

اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

إﺳﺗ�ﻌﺎدات

إﺿﺎﻓﺎت

�ﻣﺎ ﻓﻲ� ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٨

اﻟﻛﻠﻔﺔ

.٥

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

٢٨

ﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗﺣﻣﯾﻞ ﻣﺑﻠﻎ  ٣٦,٨٥٨دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﻣن ﻣ�رو� اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠ� ﺣﺳﺎب ﻣ�ﺎر�� ﺗ��ﯾﻠ�ﺔ أﺧر� )إ�ﺿﺎ� .(٣٠

وﻓﻘًﺎ ﻟ�ﻌ� اﺗ�ﺎ��ﺎت اﻟﻘرو� ﺗم ر�ن اﻟ�ﺎﺑ� اﻟﺛﺎﻟث واﻟرا�� ﻣن ﺑﻧﺎ�ﺔ �ﺎد��و �ﺎو� )إ�ﺿﺎ�  .(٢١ﺑﻠ�ت اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻣر�وﻧﺔ  ٦٤١,٢٢٦دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ
� ٣١ﺎﻧون اﻷول .٢٠١٧

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

���� اﻟ��ﻣﺔ اﻟ��ﺗر�ﺔ

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

إﺳﺗ�ﻌﺎدات

اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ

�ﻣﺎ ﻓﻲ� ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٧

اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

إﺳﺗ�ﻌﺎدات

إﺿﺎﻓﺎت

�ﻣﺎ ﻓﻲ� ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٧

اﻟﻛﻠﻔﺔ

ﻣﻣﺗﻠﻛ�� ���� �ﻣ��ا� �ﺗ����
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ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧ� اﻟﺣر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

��ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧ� اﻟﺣر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎ رات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ:

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺻﯾد �ﻲ ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٣٥,٠٥٤,٥٨٤

٤٠,٧٨٠,٦٧٢

ﻧﻔﻘﺎت ﻣرﺳﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

٤٤,٣١١

١٠٦,٥٧٤

ﺑ�ﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎر�ﺔ

-

)(٥,٤٦٠,٥٢٩

-

ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎر�ﺔ

ﻣﺣول ﻣن ﻋﻘﺎ رات ﺟﺎﻫز� ﻟﻠﺑ�ﻊ )إ�ﺿﺎ� (١١

ﻣﺣول اﻟﻰ ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫز� ﻟﻠﺑ�ﻊ )إ�ﺿﺎ� (١١
ﻣﺧﺻ� ﺗدﻧﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎر�ﺔ

اﻟﺗﻐﯾر �ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

٦٧,٥٠٥

٢,١١٦,٥١٦

)(١,٢٤٧,١٠٦

)(١,٣٣١,٦٣٨

-

)(٥٣٣,٥٤٣

)(٣,٦٢٢,٥١٢

اﻟرﺻﯾد �ﻲ ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٣٠,٢٩٦,٧٨٢

ﺗﺷﻣﻞ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎ ر�ﺔ �ﻣﺎ �ﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ٢٠١٧ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

أراﺿﻲ

ﻣ�ﺎﻧﻲ*

٢١٣,٦٦٧

)(٨٣٧,١٣٥

٣٥,٠٥٤,٥٨٤

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١٦,١٨٥,٣٧٨

١٩,٢٩١,٤٤٨

٣٠,٢٩٦,٧٨٢

٣٥,٠٥٤,٥٨٤

١٤,١١١,٤٠٤

١٥,٧٦٣,١٣٦

ﺗم ﺗﻘﯾ�م اﻷ راﺿﻲ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣﺧﻣﻧﯾن ﻋﻘﺎ ر�ﯾن ﻣرﺧﺻﯾن ﻣن ﻗﺑﻞ ﻫﯾﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل.
ﺣﺗﻰ ﺗﺎر�� إﻋداد ﻫ�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣد� ﻟم ﯾﺗم إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠ�ﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟ�ﻌ� ﻗ�ﻊ اﻷراﺿﻲ �ﺎﺳم اﻟﺷر�ﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت

ﻗ�ﻣﺗ�ﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﻣﺎ �ﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨ﻣﺑﻠﻎ  ٣,٢٤٢,٩٤٢دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ٕواﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻞ �ﻌﺿ�ﺎ ﻣن ﺧﻼل و�ﺎ�ت دور�ﺔ
ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌزل.

ﺑﻠﻐت اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟد�ﺗر�ﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎ رات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ اﻟﻣرﻫوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗرو� ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ ﻣن اﻟﺑﻧو� ﻣﺑﻠﻎ  ١١,٥٣٦,٩٦٤دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

)إ�ﺿﺎ� .(٢١

* ﺗم ﺧﻼل  ٢٠٠٧ﺗوﻗ�ﻊ إﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﺑﯾن ﺷر�ﺔ اﻟﻣ را�� ﻟﻺﻧﺷﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾﻞ )ﺷر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ( وأﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺟﺎر� ﯾﺗﺿﻣن
ﻣﺑﻧﻰ وﻣوﻗﻒ ﺳ�ﺎرات �ﻲ ﻣﻧ�ﻘﺔ اﻟﺻو�ﻔ�ﺔ �ﻲ ﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾﻞ واﻟﺗﺣو�ﻞ )  (B.O.Tﻋﻠﻰ أر� ﻣﻣﻠو�ﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻋﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗ�ﺎم ﻣرا�� ﺑﺗﺄﺟﯾر وﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻣﺑﻧﻰ وﻣوﻗﻒ اﻟﺳ�ﺎرات ﻟﻣد�  ٢٥ﺳﻧﺔ ﻏﯾر ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣد� اﻟﺗﻧﻔﯾ�� ﯾﺗم �ﻌدﻫﺎ ﺗﺳﻠ�م اﻟﻣﺑﻧﻰ

واﻟﻣوﻗﻒ إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن .ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻷردﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٦اﻟﻣوا�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎء ﻣﺷرو� اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳ�ﺎرات

واﻟ�واﺑ� اﻟﺗﺟﺎر�ﺔ واﻟﻣ�ﺎﺗ� )�ﺎر� ﺑﻼزا( ﻣن ﺿر��ﺔ اﻷﺑﻧ�ﺔ واﻷراﺿﻲ )اﻟﻣﺳﻘﻔﺎت( اﻟﻣﺗرﺗ�ﺔ ﻋﻠ�� �وال �ﺗ ر� ا�ﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ا�ﺻﻠ�ﺔ.

و�ﻧﺎء ﻋﻠ��� ﻗﺎﻣت ﺷر�ﺔ اﻟﻣرا�� ﺑﺗوﻗ�ﻊ ﻣﻠﺣ� اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﻣﻊ اﻣﺎﻧﺔ ﻋﻣﺎن اﻟ�ﺑر� ﺣﯾث ﻧ� ﻋﻠﻰ ز�ﺎد� اﻟﻣد� ا�ﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ اﻟﻰ
ً
اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎر��  ١ﺗﺷر�ن أول .٢٠١٠
ﻋﺎﻣﺄ
٣٠
ً

ﺣﻘوق
إﺳﺗﺋﺟﺎر
واﻧﺗﻔﺎع **

ﺣ� اﺳﺗﺧدام
ﻣﺣطﺎت
�ﺎﺻﺎت***

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,٥٧٧,٨٦٤

١٩,٨٥٠,٢١٣

١١,٣٥٣,٣٧٣

٣٢,٧٨١,٤٥٠

-

١,٤٨٦,٨٦٦

-

١,٤٨٦,٨٦٦

١,٥٧٧,٨٦٤

٢١,٣٣٧,٠٧٩

١١,٣٥٣,٣٧٣

٣٤,٢٦٨,٣١٦

اﻟﺷﻬرة*
اﻟﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٨

اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣﺷﺎر�ﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إ�ﺿﺎ� (٩

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

اﻹطﻔﺎء

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ � ١ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٨

اﻹطﻔﺎء ﻟﻠﺳﻧﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

)(٢,٠٤٥,٦٨١

-

)(٧٤٩,٢٨١

-

)(٢,٧٩٤,٩٦٢

-

)(١٠,٧٠١,١٤٨

)(٢٤٤,٠٣٢

)(١٠,٩٤٥,١٨٠

)(١٢,٧٤٦,٨٢٩

)(٩٩٣,٣١٣

)(١٣,٧٤٠,١٤٢

�ﺎ�� اﻟ��ﻣﺔ اﻟد��ر�ﺔ

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

١,٥٧٧,٨٦٤

١٨,٥٤٢,١١٧

٤٠٨,١٩٣

٢٠,٥٢٨,١٧٤

�ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

١,٥٧٧,٨٦٤

١٧,٨٠٤,٥٣٢

٦٥٢,٢٢٥

٢٠,٠٣٤,٦٢١

* �ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﺷﻬرة ﺷراء أﺳﻬم ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻹﻧﺷﺎء ٕوادارة اﻟﻣﻧﺎط� اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ  -ﺑﯾد�و ﻏزة )ﺷر�ﺔ ﺗﺎ��ﺔ ﻟﺑﯾد�و( واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن
اﻟﻔرق ﺑﯾن �ﻠﻔﺔ اﻟﺷ راء وﺣﺻﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟ�ﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠو�ﺎت ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﺷراء.

** �ﺷﻣﻞ ﻫذا اﻟﺑﻧد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ ﺑﯾد�و– ﻏزة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣ� إﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ ﻓﻲ ﻏزة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧ�ﺔ
اﺑﺗداء ﻣن أول �ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .١٩٩٩
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ�ﺔ .ﯾﺗم إطﻔﺎء �ﻠﻔﺔ ﺣ� إﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣد�  ٢٠ﻋﺎﻣًﺎ
ً

�ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك� ،ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺑﺗو��ﻊ اﺗﻔﺎ��ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ و ازرة اﻷو�ﺎ� واﻟﺷ�ون اﻟدﯾﻧ�ﺔ وذﻟك ﻟ�ﺎ�ﺎت اﻧﺷﺎء
ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺟﺎر� واﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣﻧﻪ ﻟﻣدة  ٩ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﺑﺗﺎر��  ١ﺣز�ران  ٢٠١٦وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﺎر�� �� ٣١ﺎر � .٢٠٢٥ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم
� ٢٠١٧ﺎﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎر� و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﺣو�ﻠﻪ اﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
)ﺣ� اﺳﺗﺋﺟﺎر واﻧﺗﻔﺎع( .ﯾﺗم اطﻔﺎء ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة  ٩ﺳﻧوات.

�ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل اﻟ�ﺎم واﻻﻋوام اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ �ﺎﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﺧﺎﺻﺔ �ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ
اﻟز ارﻋ�ﺔ ﻓﻲ أر�ﺣﺎ و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﺣو�ﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺣ� إﺳﺗﺋﺟﺎر( .ﯾﺗم اطﻔﺎء ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻓﺗ رة ٤٥
ﺳﻧﺔ.
�ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺑﺗﺎر��  ٢ﺗﺷر�ن اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٩٩٥ﺑﺗو��ﻊ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر �ط�ﺔ أرض ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧ�ﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ�ﺔ ﻟﻣدة  ٤٩ﺳﻧﺔ وذﻟك
ﻟ�ﺎ�ﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳ�ﺎﺣﻲ� .ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم � ٢٠١٥ﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻧﺷﺎء ﻣﺷروع اﻟﺷﺎﻟﯾﻬﺎت )ﻣﻧﺗﺟﻊ ﺑﻠو ﺑﯾﺗش( وﺗﺣو�ﻠﻪ اﻟﻰ
ﺣ� اﺳﺗﺋﺟﺎر .ﯾﺗم إطﻔﺎء �ﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗ�ﻘ�ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ  ٢٠ﺗﺷر�ن اﻷول .٢٠٤٤

*** ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٠٠اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن إﻧﺷﺎء و��دء اﻟﺗﺷ�ﯾﻞ اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻣﺣط�ﺔ اﻟ�ﺎﺻﺎت اﻟﻣر�ز�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾ رة وﻣﺣطﺔ اﻟ�ﺎﺻﺎت اﻟﺳ�ﺎﺣ�ﺔ ﻓﻲ
ﺑﯾت ﻟﺣم واﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت اﻟﺷر�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣو�ﻞ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎ� اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷ�ﯾﻞ واﻟﺗﺣو�ﻞ ) (B.O.Tﻋﻠﻰ أر ٍ
اض ﻣﻣﻠو�ﺔ ﻣن �ﺑﻞ

ﺑﻠدﯾﺗﻲ اﻟﺑﯾرة و�ﯾت ﻟﺣم ،وذﻟك ﻣﻘﺎﺑﻞ ��ﺎم اﻟﺷر�ﺔ �ﺎﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺷ�ﯾﻞ ﻣﺣطﺔ اﻟﺑﯾرة اﻟﻣر�ز�ﺔ ﻟﻣدة  ٢٤ﺳﻧﺔ ﺗﺷﻣﻞ ﺳﻧﺗﯾن ﻣدة اﻟﺗﻧﻔﯾذ،
واﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺷ�ﯾﻞ ﻣﺣطﺔ اﻟ�ﺎﺻﺎت اﻟﺳ�ﺎﺣ�ﺔ ﻓﻲ ﺑﯾت ﻟﺣم ﻟﻣدة  ١٥ﺳﻧﺔ ﺗم ﺗﻣدﯾدﻫﺎ ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن اﺿﺎﻓﯾﺗﯾن ،ﯾﺗم ��دﻫﺎ ﺗﺳﻠ�ﻣﻬﻣﺎ إﻟﻰ

اﻟﺑﻠدﯾﺗﯾن وﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎ��ﺎت ﺗﻣت ﻣﻊ اﻟﺑﻠدﯾﺗﯾن .ﺗﺷﺗﻣﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﺣطﺎت ﻋﻠﻰ ﻣوا�ﻒ ﻟﻠ�ﺎﺻﺎت واﻟﺳ�ﺎرات �ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷر�ﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻼت

اﻟﺗﺟﺎر�ﺔ واﻟﻣ�ﺎﺗب وﻣراﻓ� ﺗرﻓﯾﻬ�ﺔ .ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺣ� ﻓﻲ ﻓرض رﺳوم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ�ﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟ�رض
إﺗﻔﺎ��ﺎت إﻣﺗ�ﺎز ﺗﻘد�م ﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت اﻟ�ﺎﺻﺎت� .ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﺑﺗﺳﻠ�م ﻣﺣطﺔ ﺑﯾت ﻟﺣم وذﻟك ��د اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺷ�ﯾﻞ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧ�ﺳﺎن  ٢٠١٧ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎ��ﺔ اﻟﻣو��ﺔ ﻣﻊ ﺑﻠد�ﺔ ﺑﯾت ﻟﺣم.

٢٩

٣٠

93

92
ﺑﻠ�ت اﻟ��ﻣﺔ اﻟﺳوﻗ�ﺔ �ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟ�ر�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ر�ﺔ اﻟ�ﻠ�ﻔﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ )�ﺎل ﻋ�ﺎر( ﻣﺑﻠﻎ  ٢٩٠,٧٠٦دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ

درا�� ﺗدﻧ� ��ﻣ� اﻟ��ر� )اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎر�(

ﻟ�رض د راﺳﺔ اﻟﺗدﻧﻲ� ﺗم ﺗوز�� اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟﻠﺷﻬرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺷراء اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻗطﺎع
أﻋﻣﺎل اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ.
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗ� �ﺳﺗرداد�ﺎ ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻋن ط ر�� ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻرو� اﻟﺑ��

و�ﻟ� �ﺎﻟرﺟوع �ﻟﻰ ﺗﻘﯾ�ﻣﺎت ﻣن ﻣﺧﻣﻧﯾن ﻣﺧﺗﺻﯾن .أ�ﻬرت ��� اﻟﺗﻘﯾ�ﻣﺎت ﻋدم وﺟود ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻬرة.

� ٣١ﺎﻧون اﻷول .٢٠١٨

ﻗررت اﻟ�ﯾ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﺔ �ﯾر اﻟ�ﺎد�ﺔ ﻟ�ر�ﺔ ﻣواﻗﻒ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ذات اﻟﻣﺳ�وﻟ�ﺔ اﻟﻣ�دود� ﺑﺗﺎر��  ٢٣ﺗﻣوز  ٢٠١٦اطﻔﺎء ﺧﺳﺎ�ر اﻟ�ر�ﺔ
ﻓﻲ �ﺳﺎ�ﺎت اﻟ�ر�ﺎء� اﻷﻣر اﻟذ� ﺗرﺗ� ﻋﻠ�� ز�ﺎد� ﻗ�ﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟ�ر�ﺔ ﻓﻲ �ر�ﺔ ﻣواﻗﻒ .ﻫذا وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟ�ر�ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم

�� ٢٠١٧ﯾد ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ �ر�ﺔ ﻣواﻗﻒ �ﻣﺑﻠﻎ  ٤٣٣,٠٦٨دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ .

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟ�ر�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ رﺻﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أﺳ�م �ر�ﺎت �ﻠ�ﻔﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٨و:٢٠١٧

اﻟ�ر��ﺎ� اﻟر����� اﻟﻣ�ﺗﺧدﻣ� �� ��ﺗ�ﺎ� اﻟﻘ�ﻣ� �� ا��ﺗﺧدام

�ن �ﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘ�ﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎر� ﯾﺧﺿ� ﻟﺣﺳﺎﺳ�ﺔ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ ﻟﻠﻔﺗ رات

� ٣١ﺎﻧون اﻷول

� ٣١ﺎﻧون اﻷول

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٨

ﻣﺎ �ﻌد ﻓﺗرة اﻟﻣوازﻧﺎت�
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم� :ﻌ�س ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺗﻘدﯾ رات اﻹدارة ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗ�طﺔ �ﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل� ﻣ� اﻷﺧ� �ﺎﻹﻋﺗ�ﺎر ﻗ�ﻣﺔ اﻟوﻗت وأ�ﺿًﺎ

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ �ﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ� .ﻌﺗﻣد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻞ �ات

ﻋﻼﻗﺔ �ﺎﻟﺷر�ﺔ وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل و�و ﻣﺷﺗ� ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟ� ﻟﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل� .ﻌﺗﻣد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟ� ﻟﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗ� ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و�ﻌﺗﻣد اﺣﺗﺳﺎب
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗراض وﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ً
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗراض ﻋﻠﻰ اﻗﺗ راﺿﺎت اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﺻﻧدوق ﺑﺗﺳدﯾد�ﺎ .ﯾﺗم ادرا� اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ �ﺎﻟﻘطﺎع

ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾﺗﺎ )� �Betaﺷ�ﻞ ﻣﻧﻔرد .ﯾﺗم ﺗﻘﯾ�م ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾﺗﺎ �ﺷ�ﻞ ﺳﻧو� �ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوﻗ�ﺔ ﻣﺗوﻓرة .ﺗم

�ﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻗﺑﻞ اﻟﺿر��ﺔ �ﻣﻘدار  %١٤,٥ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ.
ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺎﺳب� ﺗم اﻟرﺟوع �ﻟﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟ� ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑ�ﺳﺗﺧدام طر�ﻘﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات اﻟرأﺳﻣﺎﻟ�ﺔ

��ﯾد ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ

٤١٩,٠٦٧

٩٤٤,١٩٩

أﺛر ﺗطﺑﯾ� ﻣ��ﺎر اﻟﺗ�ﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )���) (٩ﺎ� (٣

)(٣٣,٢٨٨

-

��ﯾد ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ �ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ

٣٨٥,٧٧٩

٩٤٤,١٩٩

�ﺻﺔ اﻟ�ر�ﺔ ﻣن ﻧﺗﺎ�� اﻋﻣﺎل اﻟ�ر�ﺎت اﻟ�ﻠ�ﻔﺔ

)(٦٢,٢٥٢

)(٩٢,٠٦٤

٣٢٣,٥٢٧

٤١٩,٠٦٧

-

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ �ر�ﺎت �ﻠ�ﻔﺔ
رﺻﯾد ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻟﺗﺣدﯾد �ﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻧﺳ�ﺔ �ﻗﺗراض ﻣﻘدرة ﻟﺗﺣدﯾد �ﻠﻔﺔ اﻹﻗﺗ راض.
ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو� �ﻌﺗﻣد ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﻗ�ﻣﺔ ﻧﺗﺎﺋ� ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل �ﻌد ﻓﺗ رة اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ .ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻧﺎﺳ�ﺔ�

ﺗم اﻷﺧ� �ﺎﻻﻋﺗ�ﺎر اﻟﻘو� اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗ� أن ﺗﺳود �ﻌد ﻓﺗرة اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ .ﺗم �ﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻧﻣو داﺋم ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ �ﻌد اﻟﺳ�� ﺳﻧوات �ﻣﻘدار .%٣

�ﺎﻟﻧﺳ�ﺔ ﻟﺗﻘدﯾر �اﻟﻘ�ﻣﺔ ﻗﯾد اﻹﺳﺗﺧدام� ﻟﻛﻞ ﻗطﺎع أﻋﻣﺎل ﻓ�ن �دارة اﻟﺷر�ﺔ ﺗﻌﺗﻘد ��ﻧ� ﻻ ﯾوﺟد ﺗ�ﯾر ﻣﻣ�ن ﻣﻌﻘول ﻓﻲ اﻟﻔرﺿ�ﺎت

اﻟرﺋ�ﺳ�ﺔ اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﻗد ﯾ�د� �ﻟﻰ ز�ﺎدة اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﻋن اﻟﻘ�ﻣﺔ ﻗﯾد اﻹﺳﺗﺧدام.
.٨

ا�ﺗ�ﻣﺎرا� �� �ر�ﺎ� �����

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷر�ﺎت ﺣﻠ�ﻔﺔ�
ﺑﻠد اﻟﺗ�ﺳ�س
واﻻﻋﻣﺎل
ﺷر�ﺔ �ﺎل ﻋﻘﺎر ﻹدارة وﺗﺷ�ﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎرات )ﻣدرﺟﺔ�
ﺷر�ﺔ ﻣواﻗ� ﻟ�ﺳﺗﺛﻣﺎر )�ﯾر ﻣدرﺟﺔ�

ﻓﻠﺳطﯾن
اﻷردن

ﻧﺳ�ﺔ اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ
٢٠١٨
%
٢٥,٠٢
٤٩

٢٠١٧
%
٢٥,٠٢
٤٩

اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ
٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٣٢٣,٥٢٧

-

٣٢٣,٥٢٧

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٣١٦,٤٤٥
١٠٢,٦٢٢
٤١٩,٠٦٧

ﺗﻌﻣﻞ ﺷر�ﺔ �ﺎل ﻋﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺷ�ت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو أﺟزاء ﻣﻧﻬﺎ� واﻟﻘ�ﺎم �ﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠو�ﺔ أو اﻟﻣ�ﺟرة

و��ﻟ� اﻟﻘ�ﺎم ﺑﺗﻧﻣ�ﺔ وﺗﺷﺟ�� اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎد�ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺗﻌﻣﻞ ﺷر�ﺔ ﻣواﻗ� ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾ� ٕوادارة ٕوا ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺷﺎر�� ﻣواﻗ� ﻟﻠﺳ�ﺎرات ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎن.
٣١

٢٠١٧

٣٢

)(٤٣٣,٠٦٨
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ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗ�دﯾ�ت أﺛر ﺗ��ﯾ� ﻣ��ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
اﻟدوﻟ�ﺔ رﻗ� )���) (٩ﺎ� (٣

ﺣﺻﺔ اﻟ�ر�ﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟ�ر�ﺎت

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل

اﻹﯾرادات

اﻹﯾرادات وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل:

اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟد�ﺗ ر�ﺔ

اﻟ��ر� اﻟ�ﻣﻧ�ﺔ

ﺣﺻﺔ اﻟ�ر�ﺔ �ﻲ ﺻﺎ�ﻲ اﻟﻣوﺟودات

ﺣﻘوق اﻟﻣ���ﺔ

ﻣ��و�ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ

ﻣ��و�ﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ

ﻗﺎﺋﻣﺔ ا�ﻣر�� ا�ﻣﺎ��:

)(٣٣,٢٨٨

٤٠,٣٧٠

١٦١,٣٥٢

١,١٨١,٠٩٦

٣٢٣,٥٢٧

)(١٠٠,١٣٦

٤٢٣,٦٦٣

%٢٥,٠٢

١,٦٩٣,٢٩٩

)(٢,٣٦٠,٢٥١

)(١٧٥,٥٦٢

١,٤٢٨,٢٦٧
٢,٨٠٠,٨٤٥

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٨

-

٣٣

٢٢,٦٦٥

٩٠,٥٨٨

١,٠٨٦,٣٨٦

٣١٦,٤٤٥

)(١٠٠,١٣٦

٤١٦,٥٨١

%٢٥,٠٢

١,٦٦٤,٩٩٢

)(٢,٠٧٧,٠٣١

)(١٤٥,٨٨٢

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٧

١,٦٧٤,١٨٩
٢,٢١٣,٧١٦

�ﺎل ﻋﻘﺎر

ﯾو�� اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣ��� اﻟﻣ��وﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣﺗ��ﻘﺔ �ﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟ�ر�ﺔ �ﻲ �ر�ﺎﺗ�ﺎ اﻟﺣ���ﺔ

 .٩ﻣﺷﺎ��� ��� اﻟ�����

٢٠١٨

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

) (١,٤٨٦,٨٦٦

)(٧٠,٧٤٥
) (٢,١٣٤,٧١١

١,٠٦٠,٠١٥
١,٠٣٥,١٩٤

اﺳﺗ�ﻌﺎدات
ﻣﺣول إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )إ�ﺿﺎ� *(٧
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٧

٦٠٨,٣٤٣

٢,٧٩٨,٤٨٥
٤٦٦,٩٨٦

١,٠٦٠,٠١٥

ﻣن اﻟﻣﺗو�� أن ﺗﺻ� �ﻠﻔﺔ ��� اﻟﻣﺷﺎر�� ا�ﺟﻣﺎﻟ�ﺔ إﻟﻰ  ١٧,٨٢٨,١٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﺗﻘر��ًﺎ.
* �ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧ�ل اﻟﻌﺎم �ﺎ�ﻧﺗ�ﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺟ�ﯾز اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟزء ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ اﻟزراﻋ�ﺔ
ﻓﻲ أر�ﺣﺎ و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﺣو�ﻠ�ﺎ اﻟﻰ ﺣﺳﺎ� ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺣ� إﺳﺗﺋﺟﺎر(.

�ﻣﺎ �ﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧ�ل ﻋﺎم � ٢٠١٧ﺎ�ﻧﺗ�ﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺟ�ﯾز اﻟﺧﺎﺻﺔ �ﻣﺷروع ﻣﺑﻧﻰ اﻷو�ﺎ� ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ رام � �ﻣﺑﻠ�
 ٢,١٣٤,٧١١دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﺣو�ﻠ� ﻣن ﻣﺷﺎر�� ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾ� إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺣ� اﺳﺗﺋﺟﺎر واﻧﺗﻔﺎع(

)إ�ﺿﺎ� .(٧

 .١٠ﻣ���دا� ﻣﺎﻟ�� �ﺎﻟ��ﻣ� اﻟ�ﺎدﻟ� ﻣ� ﺧﻼ ل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ

٢٠١٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٨٢,٦٩١

أﺳ�م ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳوا� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ
أﺳ�م ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳوا� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

٣٣٦,٥٠٦
٤١٩,١٩٧

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٨٩,٦٠٦

٣٣٦,٥٠٦
٤٢٦,١١٢

-

)(١٠٢,٦٢٢

)(١٨٦,٤١٠

٣٥٤,١٦٨

-

)(٤٥١,٨٢٨

٤٥١,٨٢٨

-

)(١١٤,٧٢٩

-

)(٦٢,٢٥٢

)(٣٣,٢٨٨

)(٩٢,٠٦٤

)(٢٣٤,١٤١
)(٢٥,٠٥٨
)(١٤٣,٥٥٣

٣٨٩,٨٦٧
١,٥٣٥,٢٦٤
١,٤٧٦,٢٥٣

١٠٢,٦٢٢
٣٢٣,٥٢٧
٤١٩,٠٦٧

)(٤٥١,٨٢٨
)(٥٥١,٩٦٤
)(٥٥١,٩٦٤

٥٥٤,٤٥٠
٨٧٥,٤٩١
٩٧١,٠٣١

%٤٩

٢,٦١٥,٣٩٧

%٤٩

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

)(٢,٧١٣,٠٠٩

اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

)(٦,٩١٥

)(٩٧١,٥٢٣

-

٢,١٠٢,٤٩٥

)(٢,٧١٩,٩٢٤

) (٢,٧١٣,٠٠٩

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﺑ�� ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣ�ﺑﺗﺔ ﻣ�ﺎﺷر� ﻓﻲ اﻷر�ﺎ� اﻟﻣدور�

)(٢,٥٧١,٧٩٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٤,٤٣٠,٩٨٤
٢,٣٨٦,٧١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٨

٤,٠٥٨,٦٤٨
٢,٨٥٠,٤١٠

�� .١١ﺎ�� ���ﺎ�ا� �ﺎ��� ﻟ����

٢٠١٧

)(٢,٧١٩,٧١١

٢,٧٩٦,٥٢٣

)(٤٩٤,٧٦٢

)(١,٣٠٣,٥٠٣
)(١,٥٧٣,٩٥٠

٩٢٢,٠٩٨

٢٠١٨

٢٠١٧
) (٣,٨٤٣,٩٨١

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

�ﻣ�� ��ا اﻟﺑﻧد �ﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺟﺎ�ز� ﻟﻠﺑ�� �ﻌد ﺗﻧ ز�� اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ��ﻣﺗ�ﺎ اﻟﺑ�ﻌ�ﺔ:

اﻟﻣﺟﻣوع

)(١,٤٤٩,٣٨٥

٢,٧٥٦,٧٩٥
١٧٣,٠٠١

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,١٣١,٥٣١

)(٣٥٩,٤٦٠

٢,٦٣٠,٣٨١
٤٩,٥٦٥

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٨
٢٠١٧

ﻣواﻗﻒ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر

)(١,٣٩٨,٣٨٨

ﻟﻘد �ﺎﻧت اﻟﺣر�ﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺗ�ﺎ�ﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

وﺣدات ﺳ�ﻧ�ﺔ

١٢,١٠٧,٩٤٩

١٢,١١٧,٤٩٤

أراﺿﻲ

٤٩٦,٦٢٠

٤٥٦,٨٩٠

ﻣﺣ�ت وﻣ�ﺎﺗ� ﺗﺟﺎر�ﺔ

٣٤

٢,٧٨٥,٠٥٢

٢,٩٦٩,٨١٥

١٥,٣٨٩,٦٢١

١٥,٥٤٤,١٩٩
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ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣر�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠ� ﻣﺧ�� اﻟﺧﺳﺎ�ر ا��ﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟ�ر�ﺔ �ﻠ� اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺟﺎﻫز� ﻟﻠ��ﻊ ﺧﻼ� اﻟ�ﻧﺔ:

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟر�ﯾد ﻓﻲ �دا�ﺔ اﻟ�ﻧﺔ

١٥,٥٤٤,١٩٩

٢٠,١٢٦,١٣٣

اﻟﻣ�و� اﻟ� ا�ﺗ�ﻣﺎرات �ﻘﺎر�ﺔ )ا�ﺿﺎ� (٦

)(٦٧,٥٠٥

١,٢٤٧,١٠٦

)(٢,١١٦,٥١٦
١,٣٣١,٦٣٨

�ﻠﻔﺔ �ﻘﺎرات ﻣ�ﺎ�ﺔ ﺧﻼ� اﻟ�ﻧﺔ

)(١,٥٢٢,٤٢٨

)(٦١٢,١١٢

�ﻠﻔﺔ أراﺿﻲ ﻣ�ﺎ�ﺔ ﺧﻼ� اﻟ�ﻧﺔ

-

)(١,٠٠٥,٣٢٢

ﻣﺧ�� ﺗدﻧﻲ و��ﺎﻧﺔ �ﻘﺎرات ﺟﺎﻫز� ﻟﻠ��ﻊ

-

)(٢,٤١٧,٢٤٩

اﻟر�ﯾد ﻓﻲ ﻧ�ﺎ�ﺔ اﻟ�ﻧﺔ

١٥,٣٨٩,٦٢١

١٥,٥٤٤,١٩٩

١٨٨,٢٤٩

إﺿﺎﻓﺎت

اﻟﻣ�و� ﻣن ا�ﺗ�ﻣﺎرات �ﻘﺎر�ﺔ )ا�ﺿﺎ� (٦

٢٣٧,٦٢٧

وﻓﻘ ًﺎ ﻹﺗﻔﺎ��ﺎت �ﻌ� اﻟﻘرو� ،ﺗم رﻫن ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺟﺎﻫز� ﻟﻠ��ﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺧ� ﻣﺷﺎر�ﻊ اﻟﻐدﯾر و�ر��و ﻫﺎو� ) � (٢ﻣ�ﻠ�
 ١١,٨٣٤,٨٠١دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﻣﻘﺎ�ﻞ �رو� ﻣﻣﻧو�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ )إ�ﺿﺎ� .(٢١

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ذﻣم ﺗﺟﺎر�ﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺷ��ﺎت �ر�م اﻟﺗ��ﯾﻞ

١٤,٨٦٥,٨٧٣

١٤,٤٧٤,٤٧٨

�ﻣ��ﺎ�ت ﻣدﯾﻧﺔ

٧,٩٢٥,٠١٦

٥٢,٣٠٨

١٠,٦٣٤,٧٨١

ﻣﺟﻣوع اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

٢٢,٨٤٣,١٩٧

٢٥,١٦١,٥٣٦

)(١٢,٢٧٠,٣٥٣

)(٦,٥٤٧,٣٥٠

١٠,٥٧٢,٨٤٤

١٨,٦١٤,١٨٦

) (٥,٣٥٢,٠٧٩

)(٦,٦٢٤,٣٧٢

٥,٢٢٠,٧٦٥

١١,٩٨٩,٨١٤

ﻣﺧ�� ﺧ�ﺎ�ر ا�ﺗﻣﺎﻧ�ﺔ ﻣﺗو�ﻌﺔ*
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ �و�ﻠﺔ ا�ﺟﻞ

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻷﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺗدﻧ�ﺔ اﻟﻘ�ﻣﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و: ٢٠١٧

اﻟﻣﺟﻣوع

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٨
٢٠١٧

 .١٢ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

ﺗﺷﻣﻞ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟر�ﯾد �� ﺑدا�ﺔ اﻟ��ﺔ  -ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ
ﺗﻌدﯾﻼت أﺛر ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ) (٩إ�ﺿﺎ� (٣
اﻟر�ﯾد �� ﺑدا�ﺔ اﻟ��ﺔ � -ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗردادات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟر�ﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٥٢,٢٧٧

*ﺗ��ر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ �ﺎﻟ�ﺎﻓﻲ �ﻌد ﺗﻧز�ﻞ ﻣﺧ�� اﻟﺧ�ﺎ�ر ا��ﺗﻣﺎﻧ�ﺔ اﻟﻣﺗو�ﻌﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ر�م ) ،(٩ﯾﺗم
ا�ﺗ�ﺎ� ﻫذا اﻟﻣﺧ�� �ﻧ�� ﻣ�دد� ﺗم إ�ﺗ�ﺎ��ﺎ ﻣن ﻣﺟﻣو�ﺔ �واﻣﻞ ﺗﺷﻣﻞ أﻧﻣﺎ� اﻟﺗ��ﯾﻞ اﻟﺗﺎ ر�ﺧ�ﺔ ،وﻧوع اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،و�ﺷو� ﺗﻌﻣﯾر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺗ�دﯾد ﺗﻌر�� اﻟﺗﻌ�ر ﻣن ﺧﻼ� �دد أ�ﺎم ﻣﻌﯾن� ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ� ذﻟ� ﺗم ا�ﺧذ �ﻌﯾن اﻹ�ﺗ�ﺎر

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٦,٥٤٧,٣٥٠
٦,٠٩١,٩٧٥
١٢,٦٣٩,٣٢٥
٤٤٦,٨٣٥
)(٨١٥,٨٠٧
١٢,٢٧٠,٣٥٣

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
١,٥٩٥,٣٢١
١,٥٩٥,٣٢١
٤,٩٥٢,٠٢٩
٦,٥٤٧,٣٥٠

١٠,٥٧٢,٨٤٤
١٨,٦١٤,١٨٦

ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻏﯾر
ﻣﺗدﻧ�ﺔ اﻟﻘ�ﻣﺔ
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻏﯾر ﻣﺗدﻧ�ﺔ اﻟﻘ�ﻣﺔ

٦٠ –٣٠
ﯾوم

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٩٠-٦١
ﯾوم

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺗ��د ﻋن ٩٠
ﯾوم
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٩,٢٥٤,٠٧٤

٤٤,٢٧٩

١٤٢,٨٤٢

١,١٣١,٦٤٩

١١,٨١٩,٥٨٦

٢٢٨,١٣٤

٧١١,٢٤٤

٥,٨٥٥,٢٢٢

ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر إدار� اﻟﺷر�ﺔ ﻓ�ﻧ� ﻣن اﻟﻣﺗوﻗ� ﺗﺣ�ﯾﻞ اﻟذﻣم ﻏﯾر ﻣﺗدﻧ�ﺔ اﻟﻘ�ﻣﺔ �ﺎﻟ�ﺎﻣﻞ � .ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ �ﺎﻟﺣ�ول ﻋﻠ� ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ
�ﻌ� اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ .أﻣﺎ اﻟ�ﻣﺑ�ﺎ�ت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺑ�� اﻟﻌﻘﺎرات ،و�ﺿﻣﺎن ﻟﻠوﻓﺎ� ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﻌﻣﻼ� ،ﻓﻼ ﯾﺗم ﻧﻘﻞ
ﻣﻠ��ﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣ�ﺎﻋﺔ إ� �ﻌد ﺗﺣ�ﯾﻞ �ﺎﻓﺔ اﻟﻣ�ﺎﻟ� اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم.
 .١٣ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧر�
ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧر� ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﺳﺗﺣ� ﻣن ﺿر��ﺔ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,٠٨٦,٨٨٣

٢,٢٠٤,٠٣٤

٢,١٠٠,٦٤٦

ﻣﺳﺗﺣ� ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗ�ﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘد�ﺔ ودﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

ﻣواد إﻧﺷﺎ��ﺔ
أﺧر�

٥٥٩,٥٦٦

٥٢١,٤٦٥

٤١٤,٤٤٦
٤٣,٣٦١

٤٠٢,٥٤٥
٦٤,٢٥٨

٤,٢٩٨,٦٠٢

٥,٥٧٣,٤٤٧

٩٣,٧٠٠

ﻣﺧ�� ﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻣ�ﺎﻟ� اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ *

اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣ�ﺗﻘ�ﻠ�ﺔ.

٣٥
٣٦

٢,٢٨٣,٣١٥

٩٧,٨٣٠

) (١,٠٢٩,٤٦٢

)(٧٠٧,٨٠٢

٣,٢٦٩,١٤٠

٤,٨٦٥,٦٤٥

99
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* ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧ� اﻟﺣر�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻ� ﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻣ�ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟ�ﻬﺎت �ات اﻟﻌﻼ�ﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ�ﺔ ﻓﻲ
� ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و:٢٠١٧

����� ���� .١٨
�ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﺻﺎﻓﻲ �ﻠﻔﺔ أﺳﻬم اﻟﺧ��ﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗ�ﺔ ﻋن ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺷر�ﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟﺷر�ﺎت اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ

� ٣١ﺎﻧون اﻷول

� ٣١ﺎﻧون اﻷول

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٧٠٧,٨٠٢

٧٠٧,٨٠٢

ﺗﻌدﯾﻼت أﺛر ﺗطﺑﯾ� ﻣﻌ�ﺎر اﻟﺗﻘﺎر�ر اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟدوﻟﻲ ر�م )) (٩إ�ﺿﺎ� (٣

٢٨٦,٢٦٥

-

اﻟرﺻﯾد ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ � -ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ

٩٩٤,٠٦٧

٧٠٧,٨٠٢

٣٥,٣٩٥

-

١,٠٢٩,٤٦٢

٧٠٧,٨٠٢

اﻟرﺻﯾد ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ – ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟ رﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﺑﺑ�ﻊ ��ء ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﻬم اﻟﺷر�ﺔ اﻷم ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر �ﻣﺑﻠﻎ  ١٣٧,٤٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﺗم ﻗﯾدﻫﺎ
ﻣ�ﺎﺷرة ﻓﻲ اﻷر�ﺎح اﻟﻣدورة.

������� �������� .١٩
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷر�ﺎت اﻟﻣﻌﻣول �� ،ﯾﺗم اﻗﺗ�ﺎ�  %١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷ ر�ﺎح اﻟﺳﻧو�ﺔ ﻟﺣﺳﺎ� اﻻﺣﺗ�ﺎ�ﻲ ا���ﺎر� وﻻ ﯾ�و� وﻗﻒ ﻫذا

ا�ﻗﺗ�ﺎ� ﻗﺑﻞ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣ�ﻣو� اﻻﺣﺗ�ﺎ�ﻲ اﻟﻣﺗ�ﻣﻊ ﻣﺎ �ﻌﺎدل ر�ﻊ رأ� اﻟﻣﺎل� ،ﻣﺎ ﻻ ﯾ�و� ﺗو��ﻊ اﻻﺣﺗ�ﺎ�ﻲ ا���ﺎر� ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن.

������ ��� ���� ��� ������� �� ���� ������� .٢٠
ﻗﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم � ٢٠١٢ﺷراء ﺣﺻﺔ اﺿﺎﻓ�ﺔ ﺗﻣﺛﻞ  %٤٠ﻣن أﺳﻬم ﺷر�ﺔ اﻟﻣراﻓ� ا�ﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ ﻟ�ﻧﺷﺎء واﻟﺗﺷﻐﯾﻞ )ﺷر�ﺔ

 .١٤ﻣو�ودا� ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ� �ﻼ ل ﻗﺎ�ﻣﺔ اﻟد�ﻞ

ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣو�ودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل �ﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺳﻬم �ر�ﺎت ﻣدر�ﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن و�ورﺻﺔ
ﻓﻠﺳطﯾن و�ورﺻﺔ اﻟﺳودان واﻟ�ﺎﻟ�ﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ٢٠١٧ﻣﺑﻠﻎ  ٥٩٣,٥٨٩دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ و ١,٠٦٠,٧٥٨دﯾﻧﺎر
أردﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

ﺗﺎ�ﻌﺔ( �ﻘ�ﻣﺔ  ٤,١٢٣,٠٧٦دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺣﺻﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻓﻲ ﺷر�ﺔ اﻟﻣراﻓ� ﻣن  %٦٠إﻟﻰ  .%١٠٠ﺑﻠﻐت اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ
ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﺷﺗ ارة �ﻣﺎ ﺑﺗﺎر�� اﻟﺷراء ﻣﺑﻠﻎ  ٢,٢٨١,٤٤٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ .ﺗم ﻗﯾد اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ وﻗ�ﻣﺔ اﻟﺷراء �ﻣﺑﻠﻎ
 ١,٨٤١,٦٣٦دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ��ﺔ.

���� ����� ���� .٢١

 .١٥ﻧ�د وأرﺻدة ﻟد� اﻟﺑﻧو�
��ﻣﻞ اﻟﻧﻘد وا�رﺻدة ﻟد� اﻟﺑﻧو� ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وأرﺻدة ﻟد� اﻟﺑﻧو�

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,٠٣٠,٠١٠

٧٠٧,٨٤٠

١,٠٣٠,٠١٠

٧٠٧,٨٤٠

ﻷ�را� �ﺎ�ﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﯾﺗﺄﻟﻒ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وارﺻدة ﻟد� اﻟﺑﻧو�

١,٠٣٠,٠١٠

٧٠٧,٨٤٠

ﻧﻘد ﻣﻘﯾد اﻟﺳﺣب

)(٧٩,٤٦٧

)( ٥٢,٧٠٨

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

٩٥٠,٥٤٣

٦٥٥,١٣٢

 .١٦رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع
ﯾﺗﺎﻟﻒ رأ� ﻣﺎل اﻟ�ر�ﺔ اﻟﻣﺻر� �� واﻟﻣ�ﺗﺗب �� واﻟﻣدﻓو� �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ٢٠١٧ﻣن  ٦٣,٧٦٢,٤٨٦ﺳﻬﻣًﺎ
�ﻘ�ﻣﺔ إﺳﻣ�ﺔ دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد.

٢٠١٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

إ�ﻣﺎﻟﻲ أﻗﺳﺎ� اﻟﻘروض �و�ﻠﺔ اﻷ�ﻞ

أﻗﺳﺎ� ﻗروض �و�ﻠﺔ اﻷ�ﻞ ﺗﺳﺗﺣ� ﺧﻼل ﻋﺎم

–

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠,٢٤٢,٠٢٠

٢٠,٨١٦,٥١٦

١٥,٧٩١,٨٠٢

١٤,٠١٠,٤٩٠

)(٤,٤٥٠,٢١٨

أﻗﺳﺎ� ﻗروض �و�ﻠﺔ اﻷ�ﻞ ﺗﺳﺗﺣ� �ﻌد ﻋﺎم

٢٠١٧

)(٦,٨٠٦,٠٢٦

وﻗﻌت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل اﻷﻋوام اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﻋدة اﺗﻔﺎﻗ�ﺎت ﻣﻊ ﺑﻧو� ﻣﺣﻠ�ﺔ ٕواﻗﻠ�ﻣ�ﺔ ﺣﺻﻠت �ﻣو�ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻗﺻﯾرة و�و�ﻠﺔ
اﻷ�ﻞ ﻟﺗﻣو�ﻞ أﻧﺷ�ﺔ وﻣﺷﺎر�ﻊ اﻟﺷر�ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺳﯾﺗم ﺳداد ﻫذﻩ اﻟ ﻘروض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎ� ﺷﻬ ر�ﺔ ور�ﻊ ﺳﻧو�ﺔ ،و�ﺳﺗﺣ� ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓواﺋد ﺳﻧو�ﺔ �ﻣﻌدﻻت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  %٤إﻟﻰ  %٤,٥وﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾرة وﻓﻘًﺎ ﻟﺳﻌر اﻻﻗﺗراض ﻓﻲ أﺳواق ﻟﻧدن ﻣﺿﺎﻓًﺎ
إﻟﯾﻬﺎ ﻣن  %١إﻟﻰ  .%٤ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﺑرﻫن اﻟ�ﺎﺑ� اﻟﺛﺎﻟث واﻟ�ﺎﺑ� اﻟرا�ﻊ ﻣن ﺑﻧﺎ�ﺔ ﺑر��و ﻫﺎو� واﻟ�ﺎﻟﻎ ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗر�ﺔ

 ١,٠٥٦,٧٣١دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ )ا�ﺿﺎح  (٥ورﻫن إﺳﺗﺛﻣﺎ رات ﻋﻘﺎ ر�ﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗر�ﺔ  ٨,٦٧٦,٢٤٩دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ )ا�ﺿﺎح (٦

ورﻫن ﻋﻘﺎرات �ﺎﻫ�ة ﻟﻠﺑ�ﻊ واﻟ�ﺎﻟﻎ ﻗ�ﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗر�ﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨ﻣﺑﻠﻎ  ١١,٨٣٤,٨٠١دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ )ا�ﺿﺎح
� (١١ﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷ�� ﺿﻣﺎن ﺻﺎدر ﻣن اﻟﺷر�ﺔ �ﻣﺑﻠﻎ  ٥٠٠أﻟﻒ دوﻻر أﻣر��ﻲ .ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻐرض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

وﺗﻣو�ﻞ اﻟﻣﺷﺎر�ﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ �ﺎﻟﺷر�ﺔ .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﻐﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣﺑﻠﻎ  ١٠,٣٠٩,٦٧٦دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
و ١٢,٦٨٠,٧٠٦دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ،٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
–

ﻗﺎﻣت ﺷر�ﺔ أر�ﺣﺎ ﻟﺗ�و�ر ٕوادارة وﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻣﻧ�ﻘﺔ اﻟ�راﻋ�ﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ )ﺷر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥ﺑﺗوﻗ�ﻊ إﺗﻔﺎﻗ�ﺔ اﺳﺗﺻﻧﺎ�

�ﻣﺑﻠﻎ  ٣,٠٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣر��ﻲ )ﻣﺎ �ﻌﺎدل  ٢,١٣٠,٠٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ( ﻣﻊ أﺣد اﻟﺑﻧو� ا�ﺳﻼﻣ�ﺔ اﻟﻣﺣﻠ�ﺔ ﺑﻬﺎﻣ� ر�ﺢ
ﺳﻧو� ﺛﺎﺑت ﻣﻘدارﻩ  .%٤,٥ﯾﺗم ﺗﺳدﯾد دﻓﻌﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ �ﻌد ا�ﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻓﺗرة اﻻﻋداد ﻟﻠﻣﺷرو� وﻣرور ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح ا�ﺿﺎﻓ�ﺔ

 .١٧ﻋﻼوة إﺻدار
ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٦و�� ٢٠١٢ﺎدة رأﺳﻣﺎل اﻟ�ر�ﺔ ،ﺣﯾ� ﺗم إﺻدار أﺳﻬم �ﻌﻼوة إﺻدار ﺑﻠ�ت ��ﻣﺗﻬﺎ ا��ﻣﺎﻟ�ﺔ ٩,٣٧٢,٥٧٩
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ.

ﻟﻠﻣﺷرو� واﻟ�ﺎﻟﻐﺔ  ٢٤ﺷﻬ ًار ﺑواﻗﻊ  ٢٠ﻗﺳ� ر�ﻊ ﺳﻧو� .أﻣﺎ اﻷر�ﺎح ﻓﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ �ﻣو�� أﻗﺳﺎ� ﺷﻬر�ﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ �ﺎﻧﺗﻬﺎء ﺗﺳدﯾد
�ﺎﻣﻞ اﻟﺛﻣن و��ون ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘﺳ� اﻷول ﻣن اﻷر�ﺎح �ﻌد ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎر�� أول ﻣﺑﻠﻎ ﯾﺗم ﺳﺣ�� .ﺗم ﻣﻧﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ �ﺿﻣﺎن

اﻟ�ﻔﺎﻟﺔ ا�ﻋﺗ�ﺎر�ﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣ�ﻠ� إدارة اﻟﺷر�ﺔ .إن ﻫد� اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﻫو اﺳﺗ�ﻣﺎل ﺗ�ﻬﯾ� اﻟﺑﻧ�ﺔ اﻟﺗﺣﺗ�ﺔ ٕواﻧﺷﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻣن اﻟﻣ�ﺎﻧﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ ﻟﻣﺷرو� أر�ﺣﺎ ﻟﺗ�و�ر اﻟﻣﻧ�ﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ اﻟ�راﻋ�ﺔ .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﻐﻞ ﻣﺑﻠﻎ  ١,٥٠٣,٧٦٦دﯾﻧﺎر
أردﻧﻲ و ٢,٢٢٧,٥١٥دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ،٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
٣٧

٣٨

101

100
–

�ﻣﺎ وﻗﻌ� ﺷر�ﺔ أر�ﺣﺎ ﻟﺗ�و�ر ٕوادارة وﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻣﻧ�ﻘﺔ اﻟ�راﻋ�ﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋ�ﺔ �ﺷر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ( ��ل اﻟﻌﺎم اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﻗرض �و�ﻞ

اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ �ﻣﺑﻠﻎ  ١,٥٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣر��ﻲ �ﻣﺎ �ﻌﺎدل  ١,٠٦٥,٠٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ( وذﻟك ﻟﺗﻣو�ﻞ أﻧﺷ�ﺗ�ﺎ
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ�ﺔ� .ﺳﺗﺣ� ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻓﺎﺋدة ﺳﻧو�ﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ �ﻣﻌدل  %٣ﻣﺿﺎﻓًﺎ اﻟ�� ﻟﯾﺑور �ﺣﯾ� ﺗﺗ راوح اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻧو�ﺔ ﻣن
� %٥ﺣد أدﻧﻰ و� %٩ﺣد أﻗﺻﻰ� .ﺳدد اﻟﻘرض �ﻣوﺟ�  ١٢ﻗﺳ� ر�ﻊ ﺳﻧو� ،ﻋﻠﻣًﺎ ��ن اﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺳﺗﺣ� ﺑﺗﺎر�� ١٥

أﯾﻠول  .٢٠١٩ﺗم ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﻘرض ��ﻔﺎﻟﺔ اﻟﺷر�ﺎ� .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﻐﻞ ﻣﺑﻠﻎ  ١,٠٦٥,٠٠٠دﯾﻧﺎر �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول
.٢٠١٨
–

ﻗﺎﻣ� ﺷر�ﺔ ﺑﯾد�و ��ة �ﺷر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ ﻟﺑﯾد�و( ��ل ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺑﺗوﻗ�ﻊ اﺗﻔﺎﻗ�ﺔ ﻗرض �و�ﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ �ﺳﻘ�
 ١,٠٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣر��ﻲ �  ٧١٠,٠٠٠دﯾﻧﺎر اردﻧﻲ(� .ﺳﺗﺣ� ﻋﻠﻰ رﺻﯾد اﻟﻘرض ﻓﺎﺋدة ﺳﻧو�ﺔ �ﻣﻌدل  %٤ﻣﺿﺎﻓًﺎ اﻟ��

ﻟﯾﺑور �ﺣﯾ� ﻻ ﺗﻘﻞ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻧو�ﺔ ﻋن � .%٥ﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ٨أﻗﺳﺎ� ر�ﻊ ﺳﻧو�ﺔ .ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ��ﻔﺎﻟﺔ اﻟﺷر�ﺔ.

ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﻐﻞ ﻣﺑﻠﻎ  ١٥٥,٧٢٧دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ و ٤٧٨,٣٩٥دﯾﻧﺎر اردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و،٢٠١٧

��� ������ .٢٢ﻣ����
ﺣﺻﻠت اﻟﺷر�ﺔ وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﺧﻼل اﻷﻋوام اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎ�ﺎت ﺟﺎر� ﻣدﯾن وﺗﺳﻬﯾﻼت ﺷ��ﺎت ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﺑﻧو� ﻣﺣﻠ�ﺔ .ﯾﺑﻠﻎ

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳ ـ ـ ــﻘﻒ اﻟﺗﺳ ـ ـ ــﻬﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺷ ـ ـ ــر�ﺔ  ٤,٨٥٨,٨٧٣دوﻻر أﻣر��ﻲ )ﻣﺎ �ﻌﺎدل  ٣,٤٤٩,٨٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ( �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون
اﻷول  ٢٠١٨و� ٢٠١٧ﻣﺗوﺳ� ﻣﻌدل ﻓﺎﺋد�  %٥,٢٥ﺳﻧو�ًﺎ .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﻐﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺑﻠﻎ  ١,٩٨١,٣٩١دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
و ٢,٧٢٤,٠٧٨دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ،٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺗم ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳـ ـ ـ ــﻬﯾﻼت �ﺿ ـ ـ ــﻣﺎﻧﺔ ﺗﺣﺻ ـ ـ ــﯾﻼت
ﻣﺷروع ﻣﺣطﺎت اﻟ�ﺎﺻﺎت وﺿﻣﺎن ﻗ�ﻣﺔ اﻟﺷ��ﺎت اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷر�ﺔ واﻟ�ﻔﺎﻟﺔ ا�ﻋﺗ�ﺎر�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻷم.

 .٢٣ﻣ������ ������ ﻣ����
�ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠو�ﺎت اﻟﺿر�ﺑ�ﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أر�ﺎ� ﺗﻘﯾ�م ا�ﺳﺗﺛﻣﺎ رات اﻟﻌﻘﺎ ر�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻟﻘد �ﺎﻧت
اﻟﺣر�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣطﻠو�ﺎت اﻟﺿر�ﺑ�ﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

–

ﻗﺎﻣ� ﺷر�ﺔ اﻟﻣراﻓ� �ﺷر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ( ��ل اﻷﻋوام اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﺑﺗوﻗ�ﻊ ﻋدة اﺗﻔﺎﻗ�ﺎ� ﻣﻊ ﺑﻧوك إﻗﻠ�ﻣ�ﺔ ﺣﺻﻠ� �ﻣوﺟﺑ�ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗروض

ﻗﺻﯾرة و�و�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ� .ﺳﺗﺣ� ﻋﻠﻰ أرﺻدة ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﺎﺋدة ﺳﻧو�ﺔ ﻗدرﻫﺎ  .%٨,٧٥ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض �ﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ

ﻣﺷروع اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎر� – �ﺎرك ﺑ� ا� اﻟذ� ﻗﺎﻣ� ﺷر�ﺔ اﻟﻣراﻓ� ﺑ�ﻧﺷﺎﺋ� وﺗﺷﻐﯾﻠ� �ﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻫن إﺳﺗ�ﻣﺎرا� ﻋﻘﺎر�ﺔ واﻟ�ﺎﻟﻎ

ﻗ�ﻣﺗ�ﺎ اﻟدﻓﺗر�ﺔ  ٢,٨٦٠,٧١٥دﯾﻧﺎر اردﻧﻲ �ا�ﺿﺎح  (٦واﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ا�ﻋﺗ�ﺎر�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ اﻷم .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﻐﻞ ٤,٠٩٢,٦٦٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ و ٤,٥٤٩,٥٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ،٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
–

ﻗﺎﻣ� اﻟﺷر�ﺔ ��ل اﻟﻌﺎم واﻷﻋوام اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﺑﺗوﻗ�ﻊ اﺗﻔﺎﻗ�ﺎ� ﻣﻊ ﺷر�ﺔ ﻓﻠﺳ�ﯾن ﻟﻠﺗﻧﻣ�ﺔ واﻻﺳﺗ�ﻣﺎر �اﻟﺷر�ﺔ اﻷم( ﺣﺻﻠ�

�ﻣوﺟﺑ�ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗروض �ﻣﺑﻠﻎ  ٤,٢٤٠,٠٠٠دوﻻر اﻣر��ﻲ �ﻣﺎ �ﻌﺎدل  ٣,٠١٠,٤٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ( وذﻟك ﻟﻐرض ﺗﻣو�ﻞ أﻧﺷ�ﺗ�ﺎ
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠ�ﺔ� .ﺳﺗﺣ� ﻋﻠﻰ أرﺻدة ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﺎﺋدة ﺳﻧو�ﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  %٥اﻟﻰ  .%٥,١٦ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﻐﻞ ﻣن ﻫذﻩ

اﻟﻘروض  ٣,١١٥,١٨٣دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ و ٨٨٠,٤٠٠دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و ،٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول إﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘروض �و�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ�
ﻣﺎ �ﺳﺗﺣ� ﻋﺎم ٢٠١٩
٢٠٢٠
٢٠٢١
٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٤
ﻣﺎ �ﺳﺗﺣ� ﻻﺣﻘًﺎ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٧,٦٦٧,٣٦٢
٣,٥٨١,١١٢
٣,٦٦٧,٤٤٦
٢,٤٩٣,٥٠٨
١,٠٩٧,١١٤
٤٦٣,٢٨٦
١,٢٧٢,١٩٢

٢٠,٢٤٢,٠٢٠

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟ رﺻﯾد ﻓﻲ ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١,٦٦٨,٩٣٧

١,٧٥٢,٨٩٩

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

٩٩,٣٢٣

)(٥٦٦,٧٦٦

-

)(٤٩,٨١١

إطﻔﺎ� ﻣطﻠو�ﺎت ﺿ ر��ﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ )ا�ﺿﺎ� (٢٥

-

)(٣٤,١٥١

اﻟ رﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١,٢٠١,٤٩٤

١,٦٦٨,٩٣٧

إﺳﺗرداد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

 .٢٤ﻣﺧﺻص ����� ����� ��ﺧ�ﻣ�
ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣر�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻ� ﺗﻌو�� ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ:

رﺻﯾد ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٦٨٩,٢٨١

١,١٠٧,٣٢٨

اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

١١٨,٧٦٣

١٤٠,٤٥٩

)(١٥١,٤٤٣

)(٢١٠,٦٣٣

ﻣﺣول اﻟﻰ ذﻣم ﻣوظﻔﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )ا�ﺿﺎ� (٢٦

-

)(٤٢٠,٧٠٩

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

)(١٦,٦٣٨

٧٢,٨٣٦

رﺻﯾد ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٦٣٩,٩٦٣

٦٨٩,٢٨١

ﯾﺗم اﻟﺗﺧﺻ�� ﻟﺗﻌو�� ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺳﺎر� اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﻧظﺎم ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺧﺎ� ﺑ�ﺎد��و.

ﻫذا و�ﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗ� ﺗطﺑﯾ� ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٨واﻟذ� ﺗم إ�ﻘﺎ� ﺗﻧﻔﯾذﻩ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘرار �ﻘﺎﻧون رﺋﺎﺳﻲ
ﺑﺗﺎر�� � ٢٨ﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ان �ﺳﺗﻣر اﻟﺣوار ﻣ� اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻟوﺻول ﻟﺗواﻓ� وطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺣ�ﺎم اﻟﻘﺎﻧون
وﻣوﻋد ﻧﻔﺎذﻩ .ﻫذا و�ﻠ�م اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻧﺳﺧﺗ� اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ ﺑﺗﺳو�ﺔ ﻣ�ﺎﻓ�� ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﻟﺗطﺑﯾ� أﺣ�ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.

٣٩

٤٠

103

102
 .٢٦ذﻣم وأرﺻدة داﺋﻧﺔ

����� ����� ���� .٢٥

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧ� اﻟﺣر�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻ� ﺿر��ﺔ اﻟدﺧ� ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

رﺻﯾد ﺑدا�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٩٢,٠٠١

إ��ﺎء ﻣ�ﻠو�ﺎت ﺿر��ﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ )ا�ﺿﺎ� (٢٣

١٣٩,٢٢٣

١٣٤,٦٠٩

-

٣٤,١٥١

اﻟﻣﺳدد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

)(١٥,٠٢٠

)(٢٢,٩٣٠

رﺻﯾد ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٣٢٠,١١٢

١٩٢,٠٠١

اﻟﺗﺧﺻ�� ﻟﻠﺳﻧﺔ

٣,٩٠٨

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

٥٢,٩١١

)(٦,٧٤٠

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧ� ﺗﺳو�ﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﻣ� اﻟ ر�� اﻟﺿر�ﺑﻲ:
٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ�ﺔ ﻗﺑ� ﺿ ر��ﺔ اﻟدﺧ�

)(٤,٢٦٨,٧٢٥

)(١٣,٥٤٦,٩٧٣

ﻣﺻروﻓﺎت �ﯾر ﻣ�ﺑوﻟﺔ ﺿر�ﺑ�ًﺎ

٥,٢١١,٦٠٢

١٤,٧١٢,٦٢٨

٩١٩,٩٤٧

٨٩٠,٢١٦

ﺿر��ﺔ اﻟدﺧ� اﻟﻣﺳﺗﺣ�ﺔ

١٣٧,٩٩٢

١٣٣,٥٣٢

ﻣﺧﺻ� اﻟﺿر��ﺔ اﻟﻣ�ون ﻣن ﻗﺑ� اﻟ�ر�ﺔ

١٣٩,٢٢٣

١٣٤,٦٠٩

)(٢٢,٩٣٠

أر�ﺎ� �ﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿ ر��ﺔ

اﻟدﺧ� اﻟﺧﺎﺿ� ﻟﺿر��ﺔ اﻟدﺧ�

)(٢٧٥,٤٣٩

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١٣٩,٢٢٣
)(٤٦٧,٤٤٣

ﺿر��ﺔ دﺧ� اﻟﺳﻧﺔ
ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ

)(٣٢٨,٢٢٠

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,٥٤٩,١٤٤
١,٣٨٤,٨٢٨
١,١٣٧,٦٧٧
١,٠٩٠,٨٩٧
٩٣٤,٢٤٥
٧٥٣,١٣٩
٤٤٠,٧٣٤
٢٨٢,٨٠٤
٢٢٤,٢٤٥
١٥٩,٦٦٩
٤٤,٦١٢
٣٣,١٢٠
٥,٨٥٣,٥١١

إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣﺻﺎر�ﻒ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ
���ﺎت �ﺟﻠﺔ
ﻣﺳﺗﺣ� ﻟﺟ�ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣ�ﺎﻟ� ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣًﺎ ﻋﻠ� ﺣﺳﺎب ﺑ�� ﻋﻘﺎرات
ﺣﺟوزات ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ
ﺻﻧدوق ادﺧﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن*
ﺗوز�ﻌﺎت أر�ﺎ� ﻧﻘد�ﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺧﺻص ﻗﺿﺎ�ﺎ
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺧﺻص إﺟﺎزات
ﻣﺧﺻص ﻣ�ﺎ��ت
ﻣﺧﺻﺻﺎت وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧر�

١٣,٨٨٨,٦٢٥

١٣٤,٦٠٩
)(٤٩,٨١١

أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻫذا وﻟم ﺗﺣﺻ� �ر�ﺔ اﻟﻣراﻓ� )�ر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ ﻟﺑ ر��و ا�ردن( ﻋﻠﻰ ﺗﺳو�ﺔ ﻧﻬﺎﺋ�ﺔ ﻣن داﺋرة ﺿ ر��ﺔ اﻟدﺧ�

٢٠١٨

اﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ و��� ﻣ�ﺎر�� اﺳﺗ�ﻣﺎر�ﺔ �و�ﻠﺔ اﻻﺟﻞ
���ﺎت �ﺟﻠﺔ �و�ﻠﺔ ا�ﺟﻞ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٤,٤٦٤,٧٧٧

٢٦٩,٨٠٠

٤,٧٣٤,٥٧٧

 .٢٨إﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء

٢٠١٨

ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎم � ،٢٠١٧ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣﺻ� �ر�ﺔ ﺑﯾد�و ��ة )�ر�ﺔ ﺗﺎ�ﻌﺔ ﻟﺑﯾد�و اﻟ�ﺎ�ﺿﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗﺳو�ﺎت ﻧﻬﺎﺋ�ﺔ ﻣ� داﺋرة

ﺿر��ﺔ اﻟدﺧ� ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻧذ  ٢٠١٣وﺣﺗﻰ .٢٠١٧

١٥,٤٦٢,٩١٣

 .٢٧ﻣ��و��ت �ﯾر ﻣ�داوﻟﺔ أ�ر�

٨٤,٧٩٨

ﺗوﺻﻠت اﻟ�ر�ﺔ و�ر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ )ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء �ر�ﺔ اﻟﻣراﻓ� و�ر�ﺔ ﺑﯾد�و ��ة( إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﺻﺎت ﻣ� داﺋرة ﺿر��ﺔ اﻟدﺧ� ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ

١,٤٨٣,٢٨٢
١,٥٥٢,٠٣٤
١,٨٠٧,١١٤
١,٢٧٩,٣٧٢
١٤٠,٧٨٩
١,١١٢,٧٢١
٤٥٠,١١٨
٧٣,٠٧٦
٢٢٤,٧٦١
٤٠٧,١١٢
٧٥٤,٤٩٥
٤٧,٠٥٩
٤,٩٧٠
٦,١٢٦,٠١٠

 �� %٥ر�ًﺎ ﻣن اﻟراﺗب اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛﻞ ﻣوظﻒ.

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

* ﻗﺎﻣت إدارة اﻟ�ر�ﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﺑﺗﺧﻔ�� ﻧﺳ�ﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟ�ر�ﺔ �ﻲ ﺻﻧدوق إدﺧﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻟ�ر�ﺔ ﻣن  %١٠ﻟﺗﺻ��

��ﻣﻞ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗ�ﺎﺻﯾ� ﻣﺻرو� ﺿر��ﺔ اﻟدﺧ� ﻟﻠﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺗﯾن ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و:٢٠١٧
٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

إﯾرادات ﺑ�� ﻋﻘﺎرات وأراﺿﻲ

١,٧٧٦,٨٢٦

إﯾرادات ﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎر�ﺔ

٦٢٠,٠١٣

٥٥٣,٥٥١

إﯾرادات ﻣﺣ�ﺎت اﻟ�ﺎﺻﺎت

-

ﺻﺎ�ﻲ أر�ﺎ� اﻻﺳﺗ�ﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

٢,٩٥٠,٣٩٠

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٦,٣٨٩,٩٩٦

-

٦,٣٨٩,٩٩٦

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢,٠٤٥,٣٤٥
٨٣١,٢١٦
٥٧٠,٨٤٠
٤٧,٧٣٦

٣,٤٩٥,١٣٧

إن �ﺎﻟﺑ�ﺔ إﯾرادات اﻟ�ر�ﺔ ﯾﺗم ا�ﻋﺗرا� ﺑ�ﺎ ﻋﻧد ﻧﻘ�ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن �ﻲ اﻟوﻗت اﻟذ� ﯾﺗم ��� ﻧﻘﻞ اﻟﺳ��رة ﻋﻠ� ا�ﺻﻞ اﻟ�
اﻟﻌﻣﯾﻞ.

٤١

٤٢

105
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٢٠١٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

�ﻠﻔﺔ ��ﺎ رات وأرا�ﻲ ﻣ�ﺎ�ﺔ

١,٥٢٢,٤٢٨

�ﻠﻔﺔ ﺧدﻣﺎت �ﻧد� �ﻠو �ﯾﺗ�

-

٥,٦٤٠

�ﻠﻔﺔ ��ود ا�ﻣ�ﺎوﻻت

١,٥٢٨,٠٦٨

٢٠١٧

 .٣١ﻣ�ﺎر�� إدار�ﺔ و�ﺎﻣﺔ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١,٦١٧,٤٣٤

أﺗﻌﺎب ﻣ�ﻧ�ﺔ واﺳﺗﺷﺎرات

٦٦,٦٨٤

رﺳوم واﺷﺗراﻛﺎت

٧٦,٤٨٠

٣٤٧,٢٦١

رواﺗب وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن

٢,٠٣١,٣٧٩

إﯾﺟﺎرات

رواﺗ� وﻣﺻﺎر�� ﻣﺗﻌﻠ�ﺔ �ﻬﺎ

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٩٩٥,٥٨٧

إطﻔﺎءات ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ

٩٩٣,٣١٣

رﺳو� �ﻠد�ﺎت

١٥٤,٣٠٩

١٨٤,٣٨٥

�ﻬر�ﺎء وﻣ�ﺎ�

١٥٠,٠٠٠

إﯾﺟﺎرات

١٤٣,٩٤٩

ﺧدﻣﺎت أﻣن

أﺗﻌﺎ� ﻣﻬﻧ�ﺔ ٕواﺳﺗ�ﺎر�ﺔ

١١٢,٤٦٣

ﻣﺻﺎر�� ﻧ�ﺎ�ﺔ

٦٤,٦١٩

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت

٤٦,٦٦٤

٩٣,٠٦٩

ﺻ�ﺎﻧﺔ

٤٩,٩١٠

رﺳو� ﺣ�وﻣ�ﺔ

إﺳﺗﻬﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

٢٣,٩٦٠

ﺳﻔر وﻣواﺻﻼت وﻣﺣروﻗﺎت

١١,١٣٣

أﺧر�

٧١,٦٧٢

١٦,٢٩٠

�ر�د و�ﺎﺗ� و�ﺎﻛ�

٦,٥٠١

ﻣﺻﺎر�� ��� وﺗﺳو��

٣,١١٧,٨٢٤

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٣٠٥,٩٥١
١٤٢,٢١٣
٥٧,٢٠٤

ﺻ�ﺎﻧﺔ

��� .٣٠ر�� ������� أﺧر�

٢٠١٨

٢٠١٧

٤٣,٣٠٣
٤٢,٤٧٤

��ر�ﺎ� وﻣ�ﺎ�

ﻣﺻﺎر�� أﻋ�ﺎ� ﻣﺟ�� ا�دار� و�ﯾﺋﺔ اﻟﻣدﯾ ر�ن

٢٣,٠٢٤

١,٢٨٩,٨٤٦

ﺗﺄﻣﯾن

١٨,٠٠٤

٢٨٢,٤٣٥

ﺑر�د وﻓﺎﻛ� و�ﺎﺗ�

١٥٠,٠٠٠

ﺳﻔر وﻣواﺻﻼت

٢٠,١٧٦

رﺳوم ��وﻣ�ﺔ

٩٩٩,٨٣٥

��ﺎﻓﺔ وﻧظﺎﻓﺔ

١٨٥,٢٥٩

ﻗر�ﺎﺳ�� وﻣ�ﺑوﻋﺎت

١٠,١٩٦

إﻋﻼﻧﺎت

٦,٨٢٤

١٧٧,١٤٨
١١٣,٣٦١
١٧١,٧٢٦
٧٨,١٤٠

١٢,٥٨٦
١٢,٢٩٩
٩,٦٨١
١,٠٠٩

ﺗﺑرﻋﺎت

أﺧر�

٥٩,٤٠٤

٨٤٠,٨٢٨

١١٤,٠٦٤
٣٢,٧٣٨
٣٦,٨٥٨
٢٩,٤٧٧
٣٠,٣٤٩

٣,٨٤٩,١٨٤

٦٠,٧٩٨
٧٣,٧٣٦
٧٤,٦٤٢
٣٠,١٧٨
١٥,٦٦٣
١٧,٨٤٢
٢٥,٢٥٥
٢٦,٦٠٧
٣٥,٨١١
١٨,٣٠٥
٧٤,٤١٦
٣٨,١٢٨
٣,٧٢٨

٢١٠,٣٤٩

٢,١١٧,٢٩٨

�ﺷﻣﻞ ��ا اﻟﺑﻧد ﻧﺗﺎﺋﺞ ا�ﺳﺗ�ﻣﺎر ﻓﻲ ﻣ�ﻔظﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﻣﺎ ﯾ�ﻲ�
٢٠١٨

اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ اﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�ﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧﻞ

ﺗو��ﻌﺎت أر�ﺎ� ﻟ�ﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ

)(٤٦٧,١٦٩
٤٠,٧٠٨

)(٤١٠,٤٠١

 .٣٣إﯾرادات أﺧر�

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺗو��ﻌﺎت أر�ﺎ� ﻟ�ﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ ١٦,٠٦٠

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
)(٧٦٧,٠٩٩
-

)(٧٦٧,٠٩٩

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

إﺳﺗرداد ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ

٨١٥,٨٠٧

-

أر�ﺎ� ﺑ�ﻊ ﻣﻣﺗ�ﻛﺎت و��ت وﻣﻌدات
إﯾرادات ﺗﻌو�� ا�رار
أﺧر�

٧٨,٥٥٤
٤٦,١٥٠
١٤٤,٥٤١
١,١٥٨,٠٦٣

٤٦,٣٠٧
١٤٦,٢٨٥
٣٤٩,٥٤٢

إﯾرادات ﻓواﺋد ﺗ�ﺳ�� �ﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

٤٣

١,١٥٣,٤٩٧

 .٣٢ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

١٩,٦٥٠

١٣٨,٢٩٨

٢٥٨,٣٤٣

٧٣,٠١١

٤٤

١٥٦,٩٥٠
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 .٣٤ﻣﺧﺻﺻﺎت �ﻣﺻﺎر�� �ﺧر�

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٤٨٢,٢٣٠
١٠٧,١٢٠
٥٨٩,٣٥٠

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ وﺻ�ﺎﻧﺔ ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫ�ة ﻟﻠ��ﻊ
ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﻣوﺟوادت أﺧر�
ﻣﺧﺻص ﻗ�ﺎ�ﺎ
ﺧﺳﺎﺋر إﻟﻐﺎء ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ
أﺧر�

 .٣٥اﻟ�ﺻﺔ ا�ﺳﺎﺳ�ﺔ �اﻟﻣﺧ��ﺔ ﻟ�ﺳﻬ� ﻣ� ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٨

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٤,٩٥٢,٠٢٩
٢,٩٥٠,٧٩٢
٦٨٦,٧٥٢
٣١٤,٩٠٣
١٤٦,٥٦٦
٢٦,٠٧٥
٢٨٤,٧٤٠
٩,٣٦١,٨٥٧

٢٠١٧

ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟ� �ﻣﻠﺔ أﺳﻬم اﻟ�ر�ﺔ اﻷم )دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ(

) (٣,٨١٨,١٥١

)(١٣,٥٢٣,٧٤٧

اﻟﻣﻌد� اﻟﻣرﺟ� ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣ�ﺗﺗ� �ﻬﺎ ﺧﻼ� اﻟﺳﻧﺔ )ﺳﻬم(

٦٣,٧٦٢,٤٨٦

٦٣,٧٦٢,٤٨٦

ﯾﻧ��� أﺳﻬم ﺧ��ﻧﺔ )ﺳﻬم(

)(٢٤,٤٥٤

)(٢٤,٤٥٤

٦٣,٧٣٨,٠٣٢

٦٣,٧٣٨,٠٣٢

�� .٣٧ﺎ� اﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟ��ﺎ� اﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺷر�ﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول :٢٠١٨

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

ﺗﺎر�� اﻟ��ﺎ�

ﻣوﺟودات �� ��ﺎ��ﺎ �ﺎﻟ��ﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ )ا�ﺿﺎ� :(١٠
� ٣١ﺎﻧون
ﻣدرﺟﺔ
� ٣١ﺎﻧون
ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل �ﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ )ا�ﺿﺎ� � ٣١ (١٤ﺎﻧون
� ٣١ﺎﻧون
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ��ﺎر�ﺔ )ا�ﺿﺎ� (٦

)دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ(

�ﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻗ�ﻞ ﻣﺟﻠ� إدارة اﻟ�ر�ﺔ�
إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗ�ﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣر�� اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣو�دة ﻫﻲ �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ�

ﻗرو� وﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ
ﻣﺳﺗ�� ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺳﺗ�� ﻟﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

اﻷول ٢٠١٨
اﻷول ٢٠١٨

٨٢,٦٩١
٣٣٦,٥٠٦

٨٢,٦٩١
-

اﻷول ٢٠١٨
اﻷول ٢٠١٨

٥٩٣,٥٨٩
٣٠,٢٩٦,٧٨٢

٥٩٣,٥٨٩
-

-

٣٠,٢٩٦,٧٨٢

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟ��ﺎ� اﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺷر�ﺔ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول : ٢٠١٧
��ﺎ� اﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ��ﺳﺗﺧدا�

 .٣٦ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﻣﺟﻠ� ا�دارة وا�دارة اﻟﻌﻠ�ﺎ وأ�ﺔ �ر�ﺎت �ﺳ��رون ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠ� اﻟﺗ��ﯾر �ﻬﺎ� ﯾﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﺳ�ﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟ�رو� اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

ﻣوﺟودات �� ��ﺎ��ﺎ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ )ا�ﺿﺎ� :(١٠
ﻣدرﺟﺔ
ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل �ﺎ�ﻣﺔ اﻟدﺧﻞ )ا�ﺿﺎ� (١٤
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ��ﺎر�ﺔ )ا�ﺿﺎ� (٦

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

ﺗﺎر�� اﻟ��ﺎ�

أﺳﻌﺎر ﺗداول ﻓﻲ
أﺳواق ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻧﺷ�ﺔ
)اﻟﻣﺳﺗو� اﻷول(
دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

ﻣﻌ��ﺎت �ﻣ�ن
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ
)اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻧﻲ(
دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

� ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
� ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

٨٩,٦٠٦
٣٣٦,٥٠٦

٨٩,٦٠٦
-

� ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
� ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

١,٠٦٠,٧٥٨
٣٥,٠٥٤,٥٨٤

١,٠٦٠,٧٥٨
-

-

٣٥,٠٥٤,٥٨٤

���ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﻟ�ر�ﺔ اﻷم وﻣﺳﺎﻫﻣون رﺋ�ﺳﯾون

١١,٢٨٩,٤٢٣

٨,٧٥٨,٩٤٦

�ر�ﺎت �ﻘ�ﻘﺔ

١,٠٨٦,٨٨٣

٢,٢٠٤,٠٣٤

ﺗﺳﺗﺧد� اﻟﺷر�ﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد وا�ﻓ�ﺎ� �ن اﻟ��� اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدواﺗﻬﺎ:

٩٣٤,٢٤٥

١٤٠,٧٨٩

 -اﻟﻣﺳﺗو� اﻷول� :ﺎﺳﺗﺧدا� أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻷدوات ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣﺷﺎ�ﻬﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻧﺷ�ﺔ ﻟ�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ.

���ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻣﺻﺎر�� ﺗﻣو�ﻞ

اﻟ�ر�ﺔ اﻷم وﻣﺳﺎﻫﻣون رﺋ�ﺳﯾون

٧٠٤,١٨٦

٥٣٦,٨٤٣

إﯾرادات ﺧدﻣﺎت

اﻟ�ر�ﺔ اﻷم و�ر�ﺎت �ﻘ�ﻘﺔ

٤٩,٥٧٦

٤٩,٥٧٦

ﻣ�ﺎﻓ�ت ورواﺗ� وﻣﻧﺎﻓﻊ ا�دارة اﻟﻌﻠ�ﺎ�

٢٠٨,٣٩٢

٥٨٤,٤٧٤

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ

ﻣﺻرو� ﺗﻌو�� ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

١٦,٢٤٤

٩٤,٠٩٠

ﺗﻧﻘﻼت وﻣﺻﺎر�� أﻋ�ﺎء ﻣﺟﻠ� ا�دا رة

٢٣,٠٢٣

١٥,٦٦٣

٤٥

دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

-

٢٠١٨

إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗ�ﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣو�دة ﻫﻲ �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ�

ﻣﻌ��ﺎت � �ﻣ�ن
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ
)اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻟث(

٣٣٦,٥٠٦

٢٠١٧

اﻟ�ر�ﺔ اﻷم و�ر�ﺎت �ﻘ�ﻘﺔ

دﯾﻧـﺎر أردﻧﻲ

-

)(٠,٢١٢

�ﻣ�ﻞ ﻫذا اﻟ�ﻧد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗ�ﻣن اﻟ�ر�ﺎت اﻟ�ﻠ��ﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟرﺋ�ﺳﯾﯾن وأﻋ�ﺎء

ﻣﻌ��ﺎت �ﻣ�ن
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ
)اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻧﻲ(

ﻣﻌ��ﺎت � �ﻣ�ن
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ
)اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻟث(

٣٣٦,٥٠٦

اﻟ�ﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ واﻟﻣﺧ��ﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟ� �ﻣﻠﺔ أﺳﻬم اﻟ�ر�ﺔ اﻷم

)(٠,٠٦٠

أﺳﻌﺎر ﺗداول ﻓﻲ
أﺳواق ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻧﺷ�ﺔ
)اﻟﻣﺳﺗو� اﻷول(

��ﺎ� اﻟ��ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ��ﺳﺗﺧدا�

 اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻧﻲ� :ﺎﺳﺗﺧدا� ﻣﻌ��ﺎت ﻏﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول وﻟ�ن �ﻣ�ن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ �ﺷ�ﻞ ﻣ�ﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣ�ﺎﺷر. اﻟﻣﺳﺗو� اﻟﺛﺎﻟث� :ﺎﺳﺗﺧدا� ﻣﻌ��ﺎت � ﺗﺳﺗﻧد ﻟ��ﺎﻧﺎت ﺳوق �ﻣ�ن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ.ﻟ� ﺗ�� اﻟﺷر�ﺔ ��ﺟرا� أ� ﺗﺣو�ﻼت �ﯾن اﻟﻣﺳﺗو�ﺎت اﻟﻣ��ور أ�ﻼ� ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن  ٢٠١٨و.٢٠١٧

٤٦

109
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 .٣٨إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

¦ŗǻƃœƆƃ¦©¦Â®Ɩƃŗƃ®œŶƃ¦ŗƆǻƀƃ
�ﻣﺛﻞ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘ�م اﻟدﻓﺗ ر�ﺔ واﻟﻘ�م اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟ�دوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﺣﺳ� ﺗﺻﻧ�ﻔ�ﺎ �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨و:٢٠١٧
اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟدﻓﺗر�ﺔ
٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ŗǻƃœƆ©¦®ÂŞÂƆ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧر�

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وأرﺻدة ﻟد� اﻟﺑﻧوك
ŗǻƃœƆ©œǺÂƄ¶Ɔ

ﻗرو� وﺗﺳ�ﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ
ذﻣم وأرﺻدة داﺋﻧﺔ اﺧر�

و�ﻌ� اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧر� واﻟﻧﻘد واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷ� �ﺷ�ﻞ ﻣ�ﺎﺷر ﻣن

ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷر�ﺔ.

إن اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ �ﻲ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬ� وﻣﺧﺎطر
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص �ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ:
ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

ﻣن ��� اﻟﻣطﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �و ﺗﻣو�ﻞ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺷر�ﺔ� .ﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ �ﻟ� ،ﺗﻣﺗﻠ� اﻟﺷر�ﺔ ﻋدة ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟ�ﻣ� اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﻌﻣ�ت اﻷﺟﻧﺑ�ﺔ وﻣﺧﺎطر ا�ﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ� .ﻘو� ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷر�ﺔ �ﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ�ﺎﺳﺎت إدارة ��� اﻟﻣﺧﺎطر

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻣدرﺟﺔ

ﺗﺗ�ﻟ� اﻟﻣطﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺔ ﻣن ﻗرو� طو�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺗﺳﻬﯾ�ت إﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ و�ﻌ� اﻟ�ﻣ� واﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ اﻻﺧر� .إن اﻟﻬدف

٨٩,٦٠٦

٨٢,٦٩١
٣٣٦,٥٠٦
٥٩٣,٥٨٩

٨٢,٦٩١

٣٣٦,٥٠٦

٣٣٦,٥٠٦

١,٠٦٠,٧٥٨

٥٩٣,٥٨٩

٨٩,٦٠٦

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

٣٣٦,٥٠٦

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣد� ﺣﺳﺎﺳ�ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺗ�ﯾ رات اﻟﻣﻣ�ﻧﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول

١,٠٦٠,٧٥٨

ٍ
ﻣﺳﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر
 ٢٠١٨و ،٢٠١٧ﻣﻊ �ﻘﺎ� ﺟﻣ�ﻊ اﻟﻣﺗ�ﯾ رات اﻷﺧر� اﻟﻣؤﺛرة ﺛﺎﺑﺗﺔ .إن أﺛر اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

١٠,٥٧٢,٨٤٤

١٨,٦١٤,١٨٦

١٠,٥٧٢,٨٤٤

١٨,٦١٤,١٨٦

٢,٧٠٩,٥٧٤

٤,٣٤٤,١٨٠

٢,٧٠٩,٥٧٤

٤,٣٤٤,١٨٠

١,٠٣٠,٠١٠

٧٠٧,٨٤٠

١,٠٣٠,٠١٠

٧٠٧,٨٤٠

١٥,٣٢٥,٢١٤

٢٥,١٥٣,٠٧٦

١٥,٣٢٥,٢١٤

٢٥,١٥٣,٠٧٦

٢٢,٢٢٣,٤١١

٢٣,٥٤٠,٥٩٤

٢٢,٢٢٣,٤١١

٢٣,٥٤٠,٥٩٤

٥,٨٠٩,٨٤٢

٦,٢٨٦,٧٢٩

٥,٨٠٩,٨٤٢

٦,٢٨٦,٧٢٩

٢٨,٠٣٣,٢٥٣

٢٩,٨٢٧,٣٢٣

٢٨,٠٣٣,٢٥٣

٢٩,٨٢٧,٣٢٣

ﺗم ���ﺎر اﻟﻘ�م اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘ�م اﻟﺗﻲ �ﻣ�ن أن ﺗﺗم ﺑ�ﺎ �ﻣﻠ�ﺎت اﻟﺗ�ﺎدل ﺑﯾن ﺟ�ﺎت ﻣﻌﻧ�ﺔ ﺑذﻟك�

�ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء �ﻣﻠ�ﺎت اﻟﺑ�ﻊ ا�ﺟ�ﺎر�ﺔ أو اﻟﺗﺻﻔ�ﺔ.

 ٢٠١٨و) ٢٠١٧ﻗﺑﻞ اﻟﺿراﺋب( ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗ�ﯾرة �ﻣﺎ ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول
اﻟ��ﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎ�:

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

 �ن اﻟﻘ�م اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ )ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ طو�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ( واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻷﺧر� واﻟﻧﻘد واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞواﻟذﻣم واﻻرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ اﻻﺧر� �ﻲ ﻣﻘﺎر�ﺔ �ﺷ�ﻞ �ﺑﯾر ﻟﻘ�ﻣ�ﺎ اﻟدﻓﺗر�ﺔ وذﻟك ﻟ�ون ﺗﻠك اﻷدوات ذات ﻓﺗرات ﺳداد أو ﺗﺣﺻﯾﻞ

ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ.
 ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ طو�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﺎﺣﺔﻟذﻣم وﺗﺳ�ﯾﻼت �ﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ أﺧر� ذات ﺷرو� ﻣﺷﺎﺑ�ﺔ.

 ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣدرﺟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺳﻌﺎر ﺗداوﻟ�ﺎ ﻓﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة.

 ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ )ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ( �ﺎﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘﯾ�م ﻣﻧﺎﺳ�ﺔ. ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ�ﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘرو� واﻟﺗﺳ�ﯾﻼت ا�ﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ واﻟﺑﻧود اﻷﺧر� اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻔواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد�ﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ�ﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻘرو� وﺗﺳ�ﯾﻼت �ﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ أﺧر� ذات ﺷرو� ﻣﺷﺎﺑ�ﺔ.

٤٧

٤٨

اﻟ��ﺎدة

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ

ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة

اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة

)ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠

)(١٦,٤٩٨

اﻟ��ﺎدة

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ

�ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة

اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة

)ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠

)(١٧,٥١٩
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ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣد� ﺣﺳﺎﺳ�ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة )ﻗﺑﻞ اﻟﺿراﺋب( ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗ�ﯾرات اﻟﻣﻣ�ﻧﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻣﻊ �ﻘﺎ� ﺟﻣ�ﻊ اﻟﻣؤﺛرات اﻷﺧر� ﺛﺎﺑﺗﺔ .إن أﺛر اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ٍ
ﻣﺳﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر

اﻟ��ﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎ��

اﻟ��ﺎدة ﻓﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ

اﻟﻣؤﺷر

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة

اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة

)(%

٢٠١٨

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺑورﺻﺔ ﻓﻠﺳطﯾن

٢٠

١٧٦

٨,٠٥٨

أﺳوا� ﻣﺎﻟ�ﺔ أﺟﻧﺑ�ﺔ

٢٠

١١٨,٥٤٢

٨,٤٨٠

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

اﻟ��ﺎدة ﻓﻲ

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة

اﻟﻣؤﺷر
)(%

٢٠١٧

٢٠

ﺑورﺻﺔ ﻓﻠﺳطﯾن

أﺳوا� ﻣﺎﻟ�ﺔ أﺟﻧﺑ�ﺔ

اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟﻣوﺣدة

٢٠

٨,٣٢١

٢١١,٩٧٦

ﯾﺗم إﺟ راء دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ �ﺷ�ﻞ ﻣﻧﻔرد ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻟﻌﻣﻼء اﻟرﺋ�ﺳﯾن �ﻣﺎ �ﻲ ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة� .ﺎﻹﺿﺎ�ﺔ اﻟﻰ إﺟراء

دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘ�ﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد �ﺑﯾر ﻣن اﻟذﻣم اﻷﺧر� �ﺷ�ﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺎت .ﺗﺗﺿﻣن طر�ﻘﺔ اﻹﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳب ﺗﺧﺻ�� ﻣﺣددة ﺗم

وﺗﺣدﯾد ﺗﻌر�� اﻟﺗﻌﺛر ﻣن ﺧﻼل ﻋدد أ�ﺎم ﻣﻌﯾن .إن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺗﻌرض اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن �و ﻣﺑﻠ� اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١٧٦

اﻟﻣ�ﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء إﻻ �ﻌد ﺗﺣﺻﯾﻞ �ﺎ�ﺔ اﻷﻗﺳﺎ� واﻟﻛﻣﺑ�ﺎﻻت.

إﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣﻞ ﺗﺷﻣﻞ أﻧﻣﺎ� اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺗﺎر�ﺧ�ﺔ� وﻧوع اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ� و�ﺷو� ﺗﻌﻣﯾر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ�

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

�ﻘوم �ﻞ ﻗطﺎع ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺑ�دارة ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن و�� ﺳ�ﺎﺳﺔ اﻟﺷر�ﺔ ��ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ� ﺑ�دارة ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن .ﻟد� اﻟﺷر�ﺔ
ﻗﺎﻋدة �ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء� و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ��ن ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗ�طﺔ �ﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد �ﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻼء� .ذﻟ� ﺗﺗ�ﻊ
اﻟﺷر�ﺔ ﻧظﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬود اﻹدارة واﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧ�ﺔ .ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺷر�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ�ﻊ ﻣﻌظم ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎ�زة ﻟﻠﺑ�ﻊ ��ﻗﺳﺎ� أو
�ﻣﺑ�ﺎﻻت ﺗﺳﺗﺣ� ﺧﻼل ﻋدة ﺳﻧوات �ﻌد ﻋﻣﻠ�ﺔ اﻟﺑ�ﻊ .ﺗﺣد اﻟﺷر�ﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋن ط ر�� ﻋدم ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻛ�ﺔ اﻟﻌﻘﺎ رات

اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ �ﻲ إ�ﺿﺎ� �.(١٢
�ﺎﻟﻧﺳ�ﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻷﺧر� اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻧﻘد واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟﻞ و�ﻌض اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧر� ��ن ﺗﻌرض اﻟﺷر�ﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن ﯾﻧﺗ� ﻋن ﻋﺟز اﻟطر� ا�ﺧر ﻋن اﻟو�ﺎء �ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎو� اﻟﻘ�ﻣﺔ

اﻟد�ﺗر�ﺔ ﻟﻬذ� اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

٩,٦٠٠

ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺷر�ﺔ ﻋﻠﻰ إدا رة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟ� ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ وﻣﺗﺎ�ﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟذﻣم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ٕوادارة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾ رة اﻷﺟﻞ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣ�� اﻷ�����

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣد� ﺣﺳﺎﺳ�ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣوﺣدة )ﻗﺑﻞ اﻟﺿراﺋب( ﻟﻠﺗ�ﯾ رات اﻟﻣﻣ�ﻧﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﺷ��ﻞ

اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧر� اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺷر�ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ ،ﻣﻊ �ﻘﺎ� ﺟﻣ�ﻊ اﻟﻣؤﺛ رات اﻷﺧر� ﺛﺎﺑﺗﺔ .إن أﺛر اﻟﻧﻘص

ﯾﻠﺧ� اﻟﺟدول أدﻧﺎ� ﺗوز�ﻊ اﻟﻣطﻠو�ﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ ��ﯾر ﻣﺧﺻوﻣﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎ� اﻟﻔﺗ رة اﻟﻣﺗ�ﻘ�ﺔ ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗد� وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﺳوﻗ�ﺔ اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ�

ٍ
ﻣﺳﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر اﻟ��ﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎ�.
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت ا�ﺟﻧﺑ�ﺔ
اﻟ��ﺎدة
ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف
اﻟﺷ�ﻘﻞ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
%

٢٠١٨
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠

٢٠١٧
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٠

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟﻣوﺣدة
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٦٥,٨٧٣
)(١١٧,٣٤٨

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

اﻟ ��ﺎدة
ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧر�
ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
%
٢٠
٢٠

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟﻣوﺣدة
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
١١,٠٢٣

ﻗروض طو�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ

ذﻣم وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧر�

ﺷﻬر

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٥٣٠,٠٣٢

١,٣٥٦,٥٨٩

٤,٠١٤,٤٢٨

١٧,٩٩٨,٢٥٧

٥٠١,١٨٠

١,٦٤١,٤٦٤

٣,٣٩٧,٣٩٨

٢٦٩,٨٠٠

-

١,٠٣١,٢١٢

٢,٩٩٨,٠٥٣

٧,٤١١,٨٢٦

١٨,٢٦٨,٠٥٧

٣١,٠٨٥,٨٣٩ ١,٣٧٦,٦٩٠

 ٥ﺳﻧوات

ﺳﻧوات

اﻟﻣﺟﻣوع
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

٢٥,٢٧٥,٩٩٧ ١,٣٧٦,٦٩٠
٥,٨٠٩,٨٤٢

� ٣١ﺎ�ون اﻷول ٢٠١٧

ﻗروض طو�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧ�ﺔ

ذﻣم وأرﺻدة داﺋﻧﺔ أﺧر�

)(٧,٣٤٩

إن ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ ﻣر�و� إﻟﻰ ﺣد �ﺑﯾر �ﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﻣﻊ اﻟدو�ر اﻷﻣر��ﻲ و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ�ن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗ�ﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر
ﺻرف اﻟدو�ر اﻷﻣر��ﻲ �ﯾر ﺟو� ر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷر�ﺔ.

� ٣١ﺎ�ون اﻷول ٢٠١٨

ﺗﺣت اﻟطﻠب

أﻗﻞ ﻣن  ٣ﺷﻬور

 ٣اﻟﻰ ١٢

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ

أﻛﺛر ﻣن ٥

٢٦,٨٦٩,٥٩٠ ١,٩٣٢,٧٦٤

١,٠٥١,٦٥٦

١,٧١٨,٩٨٦

٧,٢٦٤,٦٣٢

١٤,٩٠١,٥٥٢

٧٥٤,٤٩٥

٢,٤٥٦,٥٢١

٣,٠٧٥,٧١٣

-

-

١,٨٠٦,١٥١

٤,١٧٥,٥٠٧

١٠,٣٤٠,٣٤٥

١٤,٩٠١,٥٥٢

٣٣,١٥٦,٣١٩ ١,٩٣٢,٧٦٤

٦,٢٨٦,٧٢٩

إدارة رأس اﻟﻣﺎل

ﯾﺗﻣﺛﻞ اﻟﻬد� اﻟرﺋ�ﺳﻲ ��ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ� ﺑ�دارة رأﺳﻣﺎل اﻟﺷر�ﺔ �ﺎﻟﺗ�ﻛد ﻣن اﻟﻣﺣﺎ�ظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳب رأﺳﻣﺎل ﻣﻼﺋﻣﺔ �ﺷ�ﻞ ﯾدﻋم ﻧﺷﺎ� اﻟﺷر�ﺔ
و�ﻌظم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷر�ﺔ ﺑ�دارة ���ﻠﺔ رأ� اﻟﻣﺎل ٕواﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ �ﻲ ﺿوء ﺗ�ﯾرات اﻟظرو� اﻹﻗﺗﺻﺎد�ﺔ
وطﺑ�ﻌﺔ اﻟﻌﻣﻞ .ﻟم ﺗﻘم ا ﻟﺷر�ﺔ ﺑ�ﺟ راء أ�ﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷ�دا� واﻟﺳ�ﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬ��ﻠﺔ رأ� اﻟﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ .ﯾﺗ�ﻟ� رأ� ﻣﺎل اﻟﺷر�ﺔ ﻣن رأ� اﻟﻣﺎل اﻟﻣد�وع وﻋﻼوة اﻹﺻدار وأﺳﻬم اﻟﺧز�ﻧﺔ واﻹﺣﺗ�ﺎط�ﺎت واﻷر�ﺎ� اﻟﻣدورة وﺣﻘوق

اﻟﺟﻬﺎت �ﯾر اﻟﻣﺳ�طرة �ﻣﺟﻣوع  ٤٨,٨٥٠,٢٦٤دﯾﻧﺎر أرد ﻧﻲ �ﻣﺎ �ﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٨ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٥٨,٩٩٤,٤٩٤دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٤٩

�ﻣﺎ �ﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول .٢٠١٧

٥٠

113
112

٣١٦,٤٤٥

٥٧٩,٣٢٢

١,١٠٦,٤٦٤

٩٣,٦٦٧,٢٣٥

١٥٨,٠٩٧,٨٠٢

)(١٢,٢٩٥,٦٨٩

٢٢,٦٦٥

٢,٦٦٣,٩٢١

-

٢,٦٦٣,٩٢١

٥٢

١٠٢,٦٢٢

٧٥٦,٠٦٢

٤٣٣,٠٩٧

٧,٧٤٥,٩٣١

٢٨,٢١٢,٥٣٩

)(٣٢٦,٠٣٨

)(١١٤,٧٢٩

٤,٦١٥,٨٥٠

-

٤,٦١٥,٨٥٠

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

١٨٦,٣١٠,٣٤١

)(١٢,٦٢١,٧٢٧

)(٩٢,٠٦٤

٧,٢٧٩,٧٧١

-

-

)(١٨,٧٠٠

)(٥٣,٤٦٩,٤٤٤

)(٧٩,٣٧٢,١٢٥

)(٩٢٥,٢٤٦

-

)(٢٣,٢١٤

٤١٩,٠٦٧

١,٣٣٥,٣٨٤

١,٥٢٠,٨٦١

٤٧,٩٤٣,٧٢٢

١٠٦,٩٣٨,٢١٦

)(١٣,٥٤٦,٩٧٣

) (٩٢,٠٦٤

٧,٢٥٦,٥٥٧

٤١٩,٠٦٧

١,٣٣٥,٣٨٤

١,٥٣٩,٥٦١

١٠١,٤١٣,١٦٦

-

)(٢٣,٢١٤

)(٢٣,٢١٤

٧,٢٧٩,٧٧١

-

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٧,٢٧٩,٧٧١

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﺳﺗ�ﻣﺎر ﻓﻲ �ر�ﺎت ﺣ��ﻔ�

ﻣ�ﺎر�� رأﺳﻣﺎﻟ��

اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧر�

ﻣطﻠو�ﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﺎت

)ﺧﺳﺎرة� ر�� اﻟﻘطﺎع ��� اﻟ�ر���

ﺣ�� اﻟ�ر�� ﻣ� ﻧﺗﺎ�� أﻋﻣﺎ� اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺣ��ﻔ�

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل

ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات

إﯾرادات �ﯾ� اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﺗ� إﺳﺗ�ﻌﺎد�ﺎ(

إﯾرادات ﻣ� ﺟﻬﺎت �ﺎرﺟ��

اﻹﯾرادات

� ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٨

٣٢٣,٥٢٧

٧٨٨,٠٢٦

١,٠٣٧,٧٥٣

٩٠,٤٦٤,٤٢٣

١٤١,٩٠٧,٥٦٦

) (٣,٨٧٤,٣٣٨

٤٠,٣٧٠

٢,٣٩٦,٨٣٩

-

٢,٣٩٦,٨٣٩

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

�طﺎع ﻋﻘﺎر�

-

٥١

٥٤٨,٠٨٧

٤٨٤,٨٥٤

٥,٣٠٣,٤٩٨

٢٩,١١٣,٧٠٢

٣٠,٥٨٦

)(١٠٢,٦٢٢

٤,٣٠٤,٥٢٤

-

٤,٣٠٤,٥٢٤

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

�دﻣﺎت ﺗﺟﺎ ر��

٣٢٣,٥٢٧

١,٣٣٦,١١٣

١,٥٢٢,٦٠٧

٩٥,٧٦٧,٩٢١

١٧١,٠٢١,٢٦٨

) (٣,٨٤٣,٧٥٢

)(٦٢,٢٥٢

٦,٧٠١,٣٦٣

-

٦,٧٠١,٣٦٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻘطﺎﻋﺎت

-

-

)(٨,٨٧٥

)(٥٢,٧٥٩,٧٣٩

)(٧٩,١٦٢,٨٢٢

)(٤٢٤,٩٧٣

-

-

-

-

٣٢٣,٥٢٧

١,٣٣٦,١١٣

١,٥١٣,٧٣٢

٤٣,٠٠٨,١٨٢

٩١,٨٥٨,٤٤٦

)(٤,٢٦٨,٧٢٥

)(٦٢,٢٥٢

٦,٧٠١,٣٦٣

-

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
٦,٧٠١,٣٦٣

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

اﺳﺗ�ﻌﺎدات

اﻟﻣوﺣد

ﺗﻌﻣ� اﻟ�ر�� و�ر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌ� ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎر� و�طﺎع اﻟ�دﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎر��� ﻓ�ﻣﺎ ﯾ�ﻲ ﻣ��� ﻟﻘوا�� ﻣﺎﻟ�� ﻣﺣدود� ﻣو�ﻋ� ﻋ�� �� �طﺎع ﻣ� أﻋﻣﺎ� اﻟ�ر�� و�ر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌ��

ﯾﺗ� ﻋر� �طﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎ� اﻟ�ر�� وﻓﻘﺎً ﻟط��ﻌ� أﻧ�ط� اﻟ�ر��� ﺣﯾ� أ� اﻟﻣ�ﺎطر وﻧﺳ�� اﻟﻌﺎ�د ﯾﺗ��را� ﺟو�ر�ًﺎ ���ﺗﻼ� اﻟ�دﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗ� ﺗﻘد�ﻣﻬﺎ�

� .٣٩طﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل اﻟ�ر�� و�ر�ﺎﺗ�ﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌ�

اﺳﺗ�ﻣﺎر �ﻲ �ر�ﺎت ﺣ��ﻔ�

ﻣ�ﺎر�� رأﺳﻣﺎﻟ��

اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧر�

ﻣطﻠو�ﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﺧ�ﺎر� اﻟﻘطﺎع ��� اﻟ�ر���

ﺣ�� اﻟ�ر�� ﻣ� ﻧﺗﺎ�� أﻋﻣﺎ� اﻟ�ر�ﺎت اﻟﺣ��ﻔ�

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل

ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات

إﯾرادات �ﯾ� اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﺗ� إﺳﺗ��ﺎد�ﺎ(

إﯾرادات ﻣ� ﺟﻬﺎت �ﺎرﺟ��

اﻹﯾرادات

� ٣١ﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﻗطﺎع ﻋﻘﺎر�

�دﻣﺎت ﺗﺟﺎ ر��

ﻣﺟﻣوع اﻟﻘطﺎﻋﺎت

اﺳﺗ��ﺎدات

اﻟﻣوﺣد

115
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 .٤٠ا�ﻟ��اﻣﺎ� اﻟﻣ��ﻘ���ﺔ �ا�ﻟ��اﻣﺎ� اﻟﻣ��ﻣ�ﺔ
-

ﻗﺎﻣت اﻟﺷر�ﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ ﺑﺗوﻗ�ﻊ اﺗ�ﺎﻗ�ﺎت ﺷراﻛﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺣ�وﻣ�ﺔ �ﺑﻠد�ﺔ را� � وو ازرة اﻷوﻗﺎف
وو ازرة اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳ�ﺎن( ﯾﺗ� �ﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗطو�ر واﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎر�ﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺧﺗﻠ�ﺔ ،ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟ�
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد�ﺔ اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ اﻟﺳﻧو�ﺔ اﻟﻣﺗرﺗ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ��� اﻻﺗ�ﺎﻗ�ﺎت ﻣﺑﻠﻎ  ١٦٠,٣٧٧دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ،ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة
اﻟﻰ ان ��ا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ر�ﺔ اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ او اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺷراﻛﺎت وﺗوﻗ�ﻊ ﻋﻘود اﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ
ﺟدﯾدة.

-

ﺑﻠﻐت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد�ﺔ ﺑﺗﺎ ر�� اﻟﻘواﺋ� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣﺑﻠﻎ  ٤٠٥,٦٦٨دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘود واﺗ�ﺎﻗ�ﺎت ﻣﻊ ﻣوردﯾن

ﺗﺗﻌﻠ� �ﻣﺷﺎر�ﻊ اﻟﺷر�ﺔ� .ﻣﺛﻞ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟ�رق ﺑﯾن اﻟﻘ�ﻣﺔ ا�ﺟﻣﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻌﻘد واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟ�� ﺗ� ﺗﻧ�ﯾ�� ﻣن ﻗ�ﻣﺔ

اﻟﻌﻘد ﺣﺗﻰ ﺗﺎر�� اﻟﻘواﺋ� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة.
-

ﯾوﺟد ﻋدة ﻗ�ﺎ�ﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ �د اﻟﺷر�ﺔ �ﻣﺑﻠﻎ  ٥,٨٢٣,٤٠١دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ ﺗﻘر��ًﺎ و�ﻟ� �ﻣن اﻟﻧﺷﺎ� اﻟطﺑ�ﻌﻲ ﻟﻬﺎ .وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد
إدارة اﻟﺷر�ﺔ ،ووﻓﻘ ًﺎ ﻟرأ� ﻣﺳﺗﺷﺎر�ﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ﻓ�ن اﻟﻣﺧ��ﺎت اﻟﻣ�وﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ��� اﻟﻘ�ﺎ�ﺎ �ﺎﻓ�ﺔ وﻟن ﯾﺗرﺗ� ﻋﻠﻰ اﻟﺷر�ﺔ
أ�ﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟو�ر�ﺔ ﻏﯾر ﻣﺧ�� ﻟﻬﺎ.

-

دﺧﻠت اﻟﺷر�ﺔ وﺷر�ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود إﯾﺟﺎرات ﻟ�ﻌ� ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎ ر�ﺔ وا�ﺳﺗﺛﻣﺎر�ﺔ .إن ��� ا�ﯾﺟﺎ رات ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺗﺗراوح ﻣدﺗﻬﺎ ﺑﯾن  ٦و ١١ﻋﺎﻣًﺎ.

ﻓ�ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﺑﯾن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣ�ﺎﻟﻎ ا�ﯾﺟﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷر�ﺔ اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻌﻘود إﯾﺟﺎرات ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء.
٢٠١٨

٢٠١٧

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة

٢,٥٠١,٥٢٠

٢,٥٠١,٥٢٠

�ﻌد ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ  ٥ﺳﻧوات

٩,٥٤٢,٢٦٥

٩,٨٠٧,٣٠٢

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات

٤٥,٠٢٣,٧٣٥

٤٧,٢٦٠,٢١٨

٥٧,٠٦٧,٥٢٠

٥٩,٥٦٩,٠٤٠

� .٤١ر�� اﻟﻣ�ﺎ�ر �� اﻟﻣﻧ�ﻘﺔ اﻟ��را��ﺔ
�ﺑﯾر ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن �ﻣﺎ ﺗﺷﻣﻞ ﻣوﺟودات اﻟﺷر�ﺔ ﻋﻘﺎ رات و�ﻻت وﻣﻌدات وﻣﺷﺎ ر�ﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧ�ﯾ�
ﺗﻣﺎر� اﻟﺷر�ﺔ ﺟزءًا اً
وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﺣﻘوق إﺳﺗﺋﺟﺎر وﻣوﺟودات أﺧر� ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻏزة .إن ﻋد� إﺳﺗﻘرار اﻟو�ﻊ اﻟﺳ�ﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗ�ﺎد� ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾز�د ﻣن ﺧطر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷر�ﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ و��ﺛر ﺳﻠ�ًﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗرداد ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠ�ﺎﺗﻬﺎ .
 .٤٢أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗ� إﻋﺎدة ﺗﺑو�� �ﻌ� أ رﻗﺎ� اﻟﻘواﺋ� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻌﺎ�  ٢٠١٧ﻟﺗﺗﻧﺎﺳ� ﻣﻊ ﺗ�ﻧﯾ� أرﻗﺎ� اﻟﻘواﺋ� اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬ�ﺔ

ﻓﻲ � ٣١ﺎﻧون اﻷول  .٢٠١٨ان ��� اﻟﺗﺑو��ﺎت ﻻ ﺗ�ﺛر ﻋﻠﻰ أ ر�ﺎح اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎ�ﻘﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ.

٥٣

رام اﻟﻠﻪ )اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ (
ﻫﺎﺗﻒ+970 2 296 0506 :
ﻓﺎﻛﺲ+970 2 298 6506 :
ص.ب 3687 :اﻟﺒﻴﺮة
prico@prico.ps

