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ولعــل اهــم مــا يميــز  PRICOهــو انهــا بعيــدة عــن حالــة الركــود وتمتــاز بنشــاط
اســتثماري متحــرك ومتواصــل فــا يمــر عــام اخــر مــن عمــر الشــركة اال وقــد تــم اضافــة
اســتثمار جديــد ومشــروع ضخــم هنــا وهنــاك ،وحالــة التراكــم هــذه تعــزز مــن العوائــد
علــى المــدى الزمنــي وتــؤدي الــى حالــة مــن اســتقرار االربــاح الســنوية Sustainability
كمــا انهــا فــي ذات الوقــت تعــزز مــن دوران رأســمالها التشــغيلي.
لقــد تركــزت جهــود الشــركة خــال العــام  2015علــى تثبيــت اســتراتيجياتها للعمــل في
الســنوات القادمــة والتــي تمحــورت حــول توســعة أعمالها فــي المشــاريع االســتثمارية
طويلــة االمــد التــي تــدر عوائــد ســنوية دائمــة علــى الشــركة.
و تمكنــت شــركتكم مــن تحقيــق عوائــد متراكمــة تمكنهــا مــن توزيــع أربــاح علــى
األخــوة المســاهمين وذلــك برغــم كافــة الظــروف الصعبــة التي تتعايــش معهــا  ،حيــث
ال يوجــد دولــة فــي العالــم تحملــت حــروب متتابعــة كمــا حصــل فــي األعــوام 2008
و 2012و 2014اال وكان مصير اقتصادهــا وشــركاتها االنهيــار واالفــاس  ،ولكــن بفضــل
عزيمتكــم وصمودكــم وتشــجيعكم تمكنــت  PRICOمــن الصمــود وتخطــي اصعــب
الصعــاب واالســتمرار فــي أعمالهــا وتقدمهــا وثباتهــا علــى االراضــي الفلســطينية.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المهندس نبيل غطاس الصراف

اإلخوة واألخوات أعضاء الهيئة العامة المحترمين
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تتواصــل انجــازات شــركتكم ،ويضــاف الــى ســجلها الحافــل عامــا
بعــد عــام مشــاريع جديــدة واســتثمارات مجديــة ولعــل ابــرز هــذه
المشــاريع للعــام  2015مشــروع المبنــى التجــاري PRICO HOUSE
الــذي قامــت الشــركة بتنفيــذه مؤخــرا ويحمــل اســم شــركتكم
وهــو اســم نفخــر بــه جميعــا لمــا حققــه مــن إنجــازات اضافــة الــى
مشــاريع انشــائية كبــرى علــى كافــة االراضــي الفلســطينيه ممــا
ســاهم فــي خلــق آالف فــرص العمــل الهلنــا فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غزه وســيبقى هــذا االســم محفــورا لســنوات وعقــود
طويلــة قادمــة بــأذن اهلل.

أيها اإلخوة األعزاء ،،،
ان صمــود الشــركات الفلســطينية واالســتمرار فــي بنــاء فلســطين هــو بــا شــك نــوع
مــن انــواع المقاومــة التــي هــي واجــب علــى كل منا والموازنــة بيــن تحقيــق هــذا
الهــدف وتحقيــق الربحيــة بشــكل ســنوي متواصــل مهمــة ليــس بالســهل تحقيقهــا،
وهنــا يكمــن االنجــاز الحقيقــي لبريكــو والمتمثــل فــي قدرتهــا علــى الخــروج مــن
الوضــع السياســي واالقتصــادي المعقــد فــي فلســطين وتخطــي المرحلــة الصعبــة الــى
وضــع اكثــر ثباتــا مــن حيــث المحافظــة علــى حقــوق مســاهميها وتنميتهــا لتتجــاوز
رأســمالها المدفــوع بمــا يزيــد عــن  22%ولتصــل باســتثماراتها الــى درجــة عاليــة مــن
االمــان والربحيــة بعيــدا عــن مخاطــر الســوق القائمــة.
وفــي اطــار تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة فاننــا نولــى اهتمامــا كبيــرا للقطاعــات الواعــدة
فــي االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني علــى غــرار المــدن الصناعيــة فــي غــزة واريحــا
والتــي باتــت تشــهد نســب اشــغال مرتفعــة واقبــاال كبيــرا مــن قبــل الصناعييــن االمــر
الــذي ســيجد انعكاســاته الملموســة علــى نتائــج اعمــال الشــركة فــي االعــوام القادمة،
هــذا اضافــة الــى المشــاريع النوعيــة ذات الحجــم المتوســط والــى اســتمرار الشــركة
فــي البحــث عــن الفــرص االســتثمارية فــي قطــاع البنيــة التحتيــة والطاقــة المتجــددة
وخططهــا لتطويــر اســتثماراتها القائمــة.
وكمــا وعدناكــم فــي الهيئــة العامــة الســابقة لبريكــو فــان مجلــس ادارة الشــركة قــد
اوصــى بتوزيــع االربــاع علــى مســاهمي الشــركة بمــا نســبته  5%مــن القيمــة االســمية
للســهم والتــي نأمــل ان تتكــرر هــذه النســبة وتتزايــد فــي االعــوام القادمــة علــى ضــوء
المؤشــرات االيجابيــة الســاثماراتنا ونتائــج مشــاريعنا التشــغيلية.
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مجلس اإلدارة
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المهندس
نبيل غطاس الصراف
رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

•ماجستير هندسة مدنية  1966 /جامعة آخن – المانيا الغربية
•عمل لسنوات طويلة في حقل المقاوالت في الكويت والسعودية
•رئيــس وعضــو مجلــس ادارة فــي عــدة شــركات مســاهمة عامــة فــي االردن وفلســطين
منها :

المهندس نبيل غطاس الصراف

رئيس مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو القابضة)

1 .1رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري (بريكو)

السيد سمير عثمان حليلة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو القابضة)

2 .2عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني PIF

السيد زياد محمد الترك

عضو مجلس إدارة

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو القابضة)

السيد عمار عبد المنعم العكر

عضو مجلس إدارة

ممثل شركة فلسطين لنقل التكنولوجيا

السيد فراس زياد

عضو مجلس إدارة

ممثل عن البنك العربي المحدود

السيد عمر البيطار

عضو مجلس إدارة

ممثل شركة فلسطين للتجارة العامة

السيد ماجد أبو رمضان

عضو مجلس إدارة

ممثل شركة المشربية لالستثمار العقارية

3 .3عضو مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو)
4 .4عضو مجلس ادارة شركة كهرباء فلسطين
5 .5رئيس هيئة المديرين شركة المرافق االستثمارية لالنشاء والتشغيل  -االردن
6 .6رئيس هيئة المديرين شركة أمتيك للمقاوالت الفنية – االردن
7 .7رئيــس مجلــس إدارة شــركة أريحــا لتطويــر وادارة وتشــغيل المنطقــة الزراعيــة
الصناعيــة
•هــذا باإلضافــة الــى عضويــة عــدد مــن الشــركات االخــرى والمؤسســات العامــة
والجمعيــات الخيريــة
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•الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار “باديكو القابضة”
•قبــل انضمامــه إلــى باديكــو القابضــة ،شــغل حليلــه عــدة مناصــب فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ،منهــا أميــن عــام مجلــس الــوزراء فــي الحكومــة
الفلســطينية مــا بيــن عامــي  ،2005-2006ووكيــل مســاعد وزارة االقتصــاد
والتجــارة بيــن عامــي  ،1994-1997والمديــر العــام لصنــدوق بورتالنــد فــي
فلســطين ،ومديــر التســويق فــي مجموعــة شــركات نصــار العالميــة ،وعمــل
أيضــ ًا كمحاضــر وعميــد شــؤون الطلبــة فــي جامعــة بيرزيــت خــال فتــرة
الثمانينــات.
• عضــو فاعــل فــي عــدد مــن المؤسســات والهيئــات االقتصاديــة واألكاديميــة،
حيــث تولــى مهــام رئيــس مجلــس إدارة مركــز التجــارة الفلســطيني (بــال
تريــد) فــي األعــوام  2004-2005وهــو عضــو فــي المجلــس منــذ عــام 2002
وحتــى اآلن .كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة منتــدى فلســطين الدولــي
لألعمــال ،وعضويــة وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة معهــد أبحــاث السياســيات
االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) والمؤسســة المصرفيــة الفلســطينية ومجلــس
األعمــال الفلســطيني البريطانــي ومجلــس األعمــال الفلســطيني الروســي
وغرفــة التجــارة الدولية/فــرع فلســطين ومجلــس أمنــاء مــدارس الفرنــدز.
•يمثــل حاليـ ًا باديكــو القابضــة فــي عــدد مــن مجالــس إدارة شــركاتها التابعــة
والحليفــة؛ فهــو رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العربيــة للفنــادق وشــركة
نخيــل فلســطين لالســتثمار الزراعــي والشــركة الفلســطينية لتدويــر النفايــات
وشــركة بوابــة أريحــا لالســتثمار العقــاري ،وعضــو مجلــس إدارة فــي الشــركات
التاليــة :مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،بورصــة فلســطين ،شــركة فلســطين
لالســتثمار العقــاري (بريكــو).
•يحمــل درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت
عــام .1983

السيد سمير حليله
نائب رئيس مجلس اإلدارة

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

السيد زياد محمد الترك
عضو مجلس إدارة
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السيد عمار العكر
عضو مجلس إدارة

•حاصــل علــى شــهادة طيــار مدنــي وتجــاري مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة
باإلضافــة إلــى تخصصــات فــي إدارة األعمــال .
•عمــل فــي مواقــع مختلفــة فــي مجــال الطيــران فــي عــدة دول إضافــة لعملــه
فــي مواقــع إداريــة فــي حقــل التعهــدات والزراعــة والنقــل حيــث عمــل نائــب
لمديــر عــام شــركة أســترا للتعهــدات ومديــر عــام شــركة أســترا للنقليــات
وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة رم الزراعيــة ونائــب رئيــس مجلــس إدارة
شــركة الجنــوب الزراعيــة.
•يشــغل حاليــ ًا منصــب األميــن العــام لشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار )
باديكــو( والمديــر اإلقليمــي للشــركة.
•عضــو مجلــس إدارة فــي عــدة شــركات مســاهمة عامــة فــي األردن وفلســطين
منها :
1عضو مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري(بريكو)
2عضو مجلس إدارة شركة القدس لالستثمار السياحي.
3عضــو مجلــس إدارة شــركة ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة ورئيــس لجنــة
التدقيــق.
4عضو مجلس إدارة شركة القدس لالعمار واالستثمار (جيديكو).
5عضو مجلس إدارة شركة بوابة أريحا لالستثمار العقاري
6عضو لجنة التدقيق والحوكمة /شركة فلسطين للتنمية واالستثمار(باديكو)

السيد فراس زياد
عضو مجلس إدارة

•الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وهــو عضــو فــي مجلــس
إدارتهــا منــذ بدايــة العــام .2010
•شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية
المحــدودة «جــوال» -الشــركة الرائــدة والمشــغل األول لخدمــات الخيلــوي فــي
فلســطين ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية.
•ويتولــى ايضــ ًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة فيتــل -الشــرق األوســط
وأفريقيــا ( )MEAإحــدى اســتثمارات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــارج
فلســطين.
•عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار (باديكــو
القابضــة) ،باالضافــة الــى عضويــة فــي لجنتهــا التنفيذيــة وبعــض مجالــس
ادارة شــركاتها التابعــة.
•عضــو ًا فاع ـ ً
ا فــي مجالــس إدارة العديــد مــن المبــادرات الدوليــة واإلقليميــة
والمحليــة ،مثــل:
•مبـ�ادرة «فلسـ�طين مـ�ن أجـ�ل بدايـ�ة جديـ�دة»( (�Palestine for a New Begin
،)ning-PNB
•جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع.
•هــذا باإلضافــة إلــى كونــه عضــو ًا فاعــ ً
ا فــي كل مــن المجلــس االستشــاري
لمنظمــة األمــد إيســت ( )Amideastفــي فلســطين ،ومنظمــة القــادة الشــباب
( -)Young Presidents’ Organization-YPOفــرع فلســطين ،وجمعيــة رجــال
األعمــال الفلســطينيين (.)PBA
•حائـ�ز علـ�ى درجـ�ة البكالوريـ�وس فـ�ي المحاسـ�بة مـ�ن جامعـ�ة إدنبـ�ورو( (�Ed
 )inboroفــي واليــة بنســلفانيا األمريكيــة ،وعلــى درجــة الماجســتير فــي
المحاســبة مــن جامعــة كينــت ســتيت ( )Kent Stateفــي واليــة أوهايــو.

•حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال (المالــي والمحاســبي) ،جامعــة إلينــوي –
شــيكاغو الواليــات المتحــدة
•حاصل على عدة شهادات معتمدة دوليا منها:
1 .1محاسب قانوني معتمد ()CPA
2 .2مدير مالى معتمد ()CFM
3 .3محاسب إداري ()CMA
4 .4محلل مالي (المستوى الثالث) مرشح
•يشغل حالي ًا منصب نائب رئيس أول للمالية ،البنك العربي – عمان االردن
•عمل في عدة وظائف في دول العالم منها:
1 .1نائب رئيس أول المالية ،البنك العربي  -عمان – األردن.
2 .2المدير المالي لشركة دراية المالية  -الرياض -المملكة العربية السعودية.
3 .3المراقــب المالــي االقليمــي فــي الشــرق االوســط وأفريقيــا ،النقــل الجــوي الدولــي
 عمــان ،األردن.4 .4المديــر المالــي اإلقليمــي لشــركة  ،)Aramark (Fortune 500شــيكاغو -الواليــات
ا لمتحد ة
5 .5محلــل اعمــال شــركة  - British Petroleumشــيكاغو ،الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.
6 .6مدقق رئيسي شركة  - ).Deloitte & Touché (SABA & Coعمان ،األردن.
•عضو مجلس إدارة في عدة شركات في الدول العربية منها:
1 .1عضو مجلس إشراف شركة المجموعة العربية لالستثمار ،عمان  -األردن
2 .2عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري ( ،)PRICOرام اهلل
 فلســطين3 .3مدير صندوق مينا البنك العربي ،المنامة -البحرين
4 .4مدير صندوق مينا البنك العربي اإلسالمي الدولي ،المنامة البحرين
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السيد عمر البيطار
عضو مجلس إدارة

•الســيد البيطــار هــو شــريك متقاعــد حاليــ ًا لــدى شــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز
( .)PWCوكان قــد شــغل منصــب رئيــس االستشــارية الماليــة واإلداريــة فــي الشــرق
األوســط لشــركة برايــس ووترهــاوس كوبــرز ( ،)PWCوتــرأس حتــى وقــت قريــب 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 ،خصوص ـ ًا فــي منطقــة الشــرق ألوســط.
•بــدأ الســيد 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 لكافة االستشــارات فــي المنطقة.
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 الســيد 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 ترخيص ـ ًا معتمــد ًا كمديــر
مالــي فــي الواليــات المتحــدة

لجان مجلس االدارة
ينبثق عن مجلس ادارة الشركة ثالث لجان تهدف الى متابعة أعماله ما بين انعقاد الدورات المختلفة وهي كما يلي:

اوال :لجنة التدقيق الداخلي وتضم في عضويتها كل من:
الدكتور أحمد عبد الحليم
السيد عمر البيطار

ثانيا :لجنة االراضي
السيد سمير حليله
السيد عمار العكر

ثالثا :لجنة الحوكمة والمكافئات
المهندس نبيل الصراف
السيد زياد الترك

اجتماعات مجلس االدارة خالل العام 2015
د ماجد عونى ابورمضان
فلســطيني غــزى ولــد فــي القاهــره  ،1955رئيــس بلديــه غــزه ورئيــس اتحــاد

تميــزت اجتماعــات مجلــس االدارة بالفاعليــة وااللتــزام بحضــور الجلســات حيــث يتكــون مجلــس ادارة شــركة فلســطين لالســتثمار
العقــاري (بريكــو) مــن عشــرة اعضــاء وقــد عقــد مجلــس االدارة ســتة جلســات خــال العــام  2015كاالتــي:
تاريخ انعقاد الجلسة

عدد أعضاء المجلس

عدد الحضور

الجلسة االولى

18/02/2015

10

8

عمــا مديــرا عامــا الداره التعــاون الدولــى واداره المستشــفيات فــي وزاره الصحــه،

الجلسة الثانية

11/05/2015

7

7

استشــارى اول طــب وجراحــه العيــون ،خريــج كليــه طــب عيــن شــمس ،زميــل كليــه

الجلسة الثالثة

11/05/2015

7

7

االكاديميــه االمريكيــه لجراحــه العيــون ،عضــو مجلــس أمنــاء مجموعــه مستشــفى

الجلسة الرابعة

16/06/2015

7

6

الجلسة الخامسة

31/08/2015

7

6

الجلسة السادسة

06/12/2015

7

6

الهيئــات المحليــه الفلســطينيه ،انتخــب نائبــا لرئيــس االتحــاد الدولــى للبلديــات
والحكــم المحلــى.

الجراحيــن الملكيــه – ادنبــره وكليــه جراحــى العيــون الملكيــه  -لنــدن ،زميــل
ســان جــون القــدس للعيــون – لنــدن ،عضــو مجلــس أمنــاء جامعــه األقصــى ،أســتاذ
طــب العيــون وفســيولوجيا االعصــاب بجامعــه االزهــر.
رئيــس مجلــس اداره مصلحــه ميــاه بلديــات الســاحل ،رئيــس مجلــس اداره شــركه

رقم الجلسة

غــزه لجراحــه العيــون ،نائــب رئيــس مجلــس اداره شــركه ســيارات غــزه.

السيد ماجد أبو رمضان
عضو مجلس إدارة
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العنوان :مصاريف و تنقالت أعضاء مجلس االدارة خالل العام 2015

االدارة التنفيذية

لقــد بلــغ مجمــوع التكاليــف و المكافئــات التــي تــم صرفهــا ألعضــاء مجلــس االدارة عــن العــام  2015مــا مجموعــه  41,114دينــار ًا
أردنيـ ًا

ملكية أعضاء مجلس االدارة ألسهم الشركة
االسم

الجنسية

عدد األسهم
الشخصية

عدد أسهم
األقارب

مجموع
األسهم

نسبة
المساهمة

شركة المشربية لالستثمارات العقارية
السيد نبيل غطاس الصراف

بريطاني

691,195

-

691,195

1.08%

2,159,630

-

2,159,630

3.39%

20,000

4,500

24,500

0.04%

2,870,825

4,500

2,875,325

4.51%

شركة المشربية لالستثمارات العقارية
نبيل غطاس خليل الصراف
السيد زياد محمد الترك

أردني

المجموع

المهندس نضال محمد أبو الوي
المدير العام
•مواليد عام 1963
•حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.
•مديــر عــام شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) منــذ عــام
2008
•التحق بالعمل في مجموعة باديكو عام .1996
•التحق بالعمل في شركة بريكو عام .2004
•تــدرج فــي عــدة مناصــب فــي الشــركة وتــم تعيينــه مديــر ًا عام ـ ًا فــي
عــام .2008
•خبرة في إدارة المشاريع وتطوير األعمال.
•دورات في القيادة واإلدارة.
•عضو مجلس إدارة في هيئة المدن الصناعية وعدد من الشركات.

ملكية االدارة التنفيذية ألسهم الشركة
االسم
نضال محمد ابو الوي
المجموع
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الجنسية

عدد األسهم
الشخصية

عدد أسهم
األقارب

مجموع
األسهم

نسبة
المساهمة

فلسطيني

12,730

15,020

27,750

0.04%

12,730

15,020

27,750

0.04%

السيد لبيب غالب النشاشيبي

مدير عام شركة مرافق

السيد سامر مرعي

المدير المالي

السيد طارق زعرب

مدير عام بيدكو

السيد حسام فرح

ق .أ .مدير منطقة غزة

المهندس عمر حنون

مدير عام التطوير العقاري

السيد خليل اتيرة

ق .أ .مدير عام التشغيل والصيانة

السيد طالب ابو الحالوة

مدير دائرة الشؤون القانونية

السيدة ليلى ابو خليل

مدير دائرة الشؤون العقارية

السيد زياد خفش

مدير دائرة المشتريات
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حول بريكو
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شركة فلسطين لالستثمار العقاري (بريكو)
عنوانك الحتياجاتك العقارية
لمحة عن بريكو
تســتثمر بريكــو فــي احــد اهــم القطاعــات فــي فلســطين
وهــو القطــاع العقــاري الــذي لــه اســهام كبيــر علــى الناتــج
القومــي الفلســطيني وذلــك علــى صعيــد خلــق فــرص العمــل،
وتعتبــر بريكــو مــن كبــرى الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع
وتمتــد اســتثماراتها جغرافيــا الــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
والقــدس العاصمــة واالردن الشــقيق.
تمتلــك بريكــو رؤيــا واضحــة ورســاله واهــداف محــددة ويتجســد
ذلــك مــن خــال شــعارها «نبنــي فلســطين» حيــث تتركــز
اســتثماراتها بشــكل اساســي فــي الوطــن وفــي القطاعــات
االكثــر حيويــة ســواء التطويــر العقــاري او مشــاريع الشــراكة
مــع القطــاع العــام او مــن خــال اســتثماراتها فــي قطــاع
المــدن الصناعيــة فــي غــزة واريحــا.
تأسســت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) مــن
منطلــق وطنــي يخــدم المجتمــع الفلســطيني مــن خــال
اســتثماراته والتــي بــدأت فــي عــام  ،1994وعملــت الشــركة
علــى التنــوع فــي اســتثماراتها حتــى تتيــح فرصــا لتنميــة الوطــن
مــن خــال هــذه االســتثمارات علــى اصعــدة متعــددة حيــث ان
الشــركة تنوعــت فــي قطاعاتهــا واتاحــت فــرص عمــل للعديــد
مــن خريجــي الجامعــات والكليــات وألصحــاب الحــرف ،اضافــة الــى
تأثيــر هــذه المشــاريع فــي االقتصــاد الفلســطيني.
شــركة بريكــو هــي شــركة مســاهمة عامــة ادرجــت فــي ســوق
فلســطين لــاوراق الماليــة عــام  1997ومســجله لــدى تســجيل
الشــركات فــي غــزة تحــت رقــم ( ،)563200872بــدأت بريكــو
اســتثمارها بــرأس مــال قــدره  15مليــون دينــار اردنــي ،وفــي
عــام  2005قامــت بريكــو برفــع رأس مالهــا الــى  22.5مليــون
دينــار اردنــي ،فــي عــام  2006ارتــأت ايضــا لرفــع رأس مالهــا
الــى  50مليــون دينــار اردنــي ،واخيــرا قامــت الشــركة برفــع رأس

مالهــا الــى  63,762,486مليــون دينــار اردنــي عــام .2011
صنفــت بريكــو لــدى إتحــاد المقاوليــن الفلســطينينين ولجنــه
التصنيــف الوطنيــة بالدرجــة االولــى فــي مجــال المقــاوالت
(انشــاءات ،ومبانــي ،وكهروميكانيــك واعمــال البنيــة التحتيــة)،
ومــن خــال الســعي الدائــم نحــو التطــور نجــد بريكــو غطــت
العديــد مــن القطاعــات مــن القطــاع االســكاني ،التجــاري
واالبــراج العاليــه ،والقطــاع الســياحي والصناعــي والتشــغيلي
والمقــاوالت اضافــة للبنيــة التحتيــة وتطويــر وترميــم المبانــي
القديمــة.
تعمــل بريكــو مــن خــال افرعهــا الممتــدة فــي انحــاء الضفــة
الغربيــة وغــزة اضافــة الــى االردن الشــقيق على دراســة وتطوير
مشــاريع تعنــى بدعــم المجتمــع الفلســطيني حيــث تقــوم افــرع
الشــركة بالعمــل الدائــم علــى ايجــاد مشــاريع تنمويــة فــي
القطاعــات التــي تعمــل بهــا وهــو مــا تــرك لبريكــو بصمــة
بنــاءه واثــرا بعيــد المــدى فــي اقتصــاد المنطقــة وتطورهــا.
اضافــة لذلــك فــإن بريكــو ومــن خــال مجلــس ادارتهــا وادراتهــا
التنفيذيــة اختــارت طاقمهــا الفنــي واالداري بعنايــة للخــروج
بمشــاريع علــى مســتوى عالــي مــن الدقــة واالنجــاز ،وســعيا
نحــو خدمــة الوطــن تجــد بريكــو عضــوا فعــاال فــي كافــة
المؤسســات التــي تعنــى بتأثيــر التطويــر العقــاري علــى اقتصــاد
الوطــن.
شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) شــركة تابعــة
لمجموعــة باديكــو القابضــة وهــي تشــكل الــذراع العقــاري
لهــا ،حيــث ان باديكــو تملــك مــا نســبته  74%مــن مجمــوع
اســهمها.

•شركة بريكو للمقاوالت
•شركة بريكو للتشغيل والصيانة.
•شركة مباني لإلنشاء والتطوير.
•شركة المشرق العقارية.
•شركة فلسطين إلنشاء وادارة المناطق الصناعية.
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المحافظــة علــى وضعهــا الســوقي كإحــدى اكبــر الشــركات
الرائــدة فــي مجــال االســتثمار العقــاري فــي فلســطيني.

تســعى بريكــو وبشــكل متواصــل إلى تطويــر هيكلهــا التنظيمي
وبمــا يتماشــى مــع متطلبــات وواقــع عملهــا وينســجم مــع
أفضــل الممارســات فــي الشــركات الرائــدة والكبــرى ،وقــد
قطعــت بريكــو شــوط ًا كبيــر ًا فــي هــذا االتجــاه واعتمــدت دليــل
السياســات واإلجــراات الخــاص بعمــل كافــة الدوائــر وبمــا ينظــم
الصالحيــات والمرجعيــات واعتمــدت نظــام الموظفيــن اإلداري.

رسالة بريكو
تســعى بريكــو لتتــرك بصمــة مــن خــال مشــاريعها فــي كافــة
القطاعــات العقاريــة والصناعيــة ووالتجاريــة والســياحية والبنيــة
التحتيــة اضافــة ألنهــا تقــوم دائمــا بدراســات دؤوبــة لتنميــة
المجتمــع ومواكبــة التقــدم والتطــور العالمــي مــن كافــة
النواحــي وتعمــل لتحقيــق رؤيتهــا لتقــدم للمجتمــع عامــة
ولمســاهميها خاصــة مشــاريع تحقــق العائــد المتوقــع وترفــع
قيمــة اســتثماراتهم بالشــركة.

قيم بريكو
•ثقة المساهمين.
•االنتماء.
•النزاهة والشفافية.
•االبتكار وسرعة التنفيذ.
•جودة المنتجات والخدمات.
•احترام العاملين في الشركة لواجباتهم.
•الخدمة والمسؤولية المجتمعية.

اهداف بريكو
بنــاء علــى رؤيــة الشــركة ورســالتها فــإن االهــداف التــي تســعى
نحــو انجازهــا اساســية ال تتبــدل وتتلخــص باالتــي:
•النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني مــن خــال مشــاريع
بنــاءه وذات اثــر بعيــد المــدى علــى المجتمــع
الفلســطيني .
•دعــم االقتصــاد الوطنــي والمشــاريع التشــغيليه وغيرها
مــن خــال تعزيــز مفهــوم الشــراكة مــع القطــاع العــام.
•زيــادة فــرص العمــل مــن خــال مشــاريع تغطــي نســبة
كبيــرة مــن العمالــة الفلســطينية علــى كافــة االصعــدة.
•تحقيق اكبر عائد ممكن على رأس المال.
•تنمية ورفع رأس مال الشركة.

شركات بريكو والشركات التابعة لها
•شركة بريكو للتطوير العقاري.

رؤية بريكو

الهيكلية التنظيمية

ولــم تقــف بريكــو عنــد هــذه المرحلــة ،حيــث تعمــل حاليـ ًا علــى
الحصــول علــى الشــهادات الدوليــة الخاصــة بالجــودة واإلدارة
مــن خــال االســتعانة بالشــركات المتخصصــة فــي هــذا المجــال.
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
وصيانــه وبنيــة تحتيــة ،إضافــة إلــى مجــال المــدن الصناعيــة،
حيــث تعتمــد بريكــو علــى هيكليــة إداريــة مرنــه تجمــع مــا بيــن
الدوائــر المركزيــة والشــركات المتخصصــة وإدارات المناطــق
الجغرافيــة المختلفــة ،وبمــا يتناســب مــع الواقــع السياســي
والجغرافــي فــي فلســطين.

الوضع التنافسي
تعتبــر شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري «بريكــو» مــن
كبــرى شــركات الرائــدة فــي مجــال االســتثمار العقــاري علــى
مســتوى الوطــن ،وتتركــز انشــطتها فــي مجــاالت التطويــر
العقــاري وادارة وتشــغيل العقــارات وتنفيــذ عقــود المقــاوالت،
حيــث كانــت ســباقة فــي تطويــر وتنفيــذ مجموعــة المشــاريع
الســكنية والتجاريــة والســياحية والمبانــي العامــة ،وتمتــد علــى
مســتوى الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة لتصــل
الــى اســواق اقليميــة كاالردن واالمــر الــذي ســاهم فــي تعزيــز
المكانــة التنافســية للشــركة.
ولتحديــد الوضــع التنافســي للشــركة ،فقــد شــكلت الحصــة
الســوقية ل»بريكــو» نســبة جيــدة مــن الســوق المحلــي فــي
قطاعــات مؤثــرة وتعتبــر مــن اوائــل الشــركات فــي قطــاع
االســتثمار العقــاري فــي فلســطين ،باالضافــة لمــا حققتــه
الشــركة مــن قــدرة تنافســية عاليــة فــي قطــاع المقــاوالت
نتيجــة لخبرتهــا الواســعة وإمكانياتهــا الضخمــة فــي هــذا
المجــال ،حيــث تمكنــت مــن المباشــرة بتنفيــذ العديــد مــن
المشــاريع الرائــدة خــال عــام .2015

•الوصول الكبر حصة سوقية في االستثمار العقاري.
•شــركة فلســطين لتطويــر المناطــق الصناعيــة القابضــة
(بيدكــو).
•مدينة اريحا الزراعية الصناعية (.)JAIP
•شركة بريكو االردن
•شركة بريكو القدس

•التوســع بالمشــاريع بحكمــة واســعة ســواء علــى
المســتوى الجغرافــي او علــى مســتوى القطــاع
المســتهدف لالســتثمار.
•تعزيــز المكانــة التنافســية للشــركة علــى كافــة
القطاعــات االســتثمارية عامــة وبالقطــاع العقــاري
خاصــة.
•االلتــزام بمدونــة حوكمــة الشــركات فــي فلســطين
وتعزيــز مفهومهــا.
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الخطة االستراتيجية
تعمــل بريكــو بخطــة عمــل للســنوات القادمــة مبنيــة علــى
التوســع افقيــا فــي قطاعــات التطويــر العقــاري والشــراكة
مــع القطــاع العــام إضافــة الــى المــدن الصناعيــة ومشــاريع
البنيــة التحتيــة وبمــا يتوافــق مــع واقــع االقتصــاد الفلســطيني
وحلــم بنــاء الدولــة الفلســطينية وبمــا يخــدم واقــع بريكــو
كشــركة اســتثمارية وجــزء هــام مــن القطــاع الخــاص ،تســعى
فــي ذات الوقــت الــى تنميــة اســتثماراتها وتحقيــق المــردود
لمســاهميها.
دأبــت بريكــو خــال الربــع األخيــر مــن العــام  2015علــى وضــع
خطتهــا االســتراتيجية للســنوات  2017 – 2016بمــا يتــاءم
مــع االمكانيــات الفنيــة والماليــة القائمــة ويعــزز العائــد علــى
االســتثمار وينمــي حقــوق المســاهمين ،وتتمثــل األهــداف
االســتراتيجية للشــركة بمــا يلــي:
•تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال
•حماية رأس مال الشركة وتنميته
•زيادة الحصة السوقية في قطاع االستثمار العقاري
•تعزيز المكانة التنافسية
•التوسع بحكمة وتدبر قطاعي ًا وجغرافي ًا
•المساهمة الفاعلة في بناء االقتصاد الوطني
•تعزيــز االلتــزام بمدونــة الحوكمــة والمســؤولية
االجتماعيــة

التحديات والصعوبات التي تواجهــا
بريكو في ظل الظروف االقتصاديــة
والسياســية الراهنــة
•تواجــه شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو)
تحديــات اقتصاديــة عديــدة كغيرهــا مــن الشــركات
فــي فلســطين ،حيــث ان القطــاع العقــاري مــن احــد
اهــم قطاعــات التنميــة والــذي يؤثــر ويتأثــر فــي
اقتصــاد الــدول ،ونجــد ان االقتصــاد الفلســطيني
تحديــدا والعمالــة فــي فلســطين تواجــه تحديــات اكبــر
نتيجــة للظــروف السياســة والتــي تنعكــس علــى عمــل
كافــة المســتثمرين فــي القطــاع العقــاري تحديــدا
وتضعهــا امــام تعقيــدات وعراقيــل كثيــرة اهمهــا
التعقيــدات الناتجــة عــن االحتــال وتحكمــه فــي
مصادرنــا ووضــع ملكيــة االراضــي فــي فلســطين حيــث
ان تصنيفــات االراضــي التــي وضعهــا االحتــال للضفــة
الغربيــة والتــي تــم تصنيــف االراضــي بهــا الــى مناطــق
(أ وب وج) حــدت مــن المصــادر التــي يمكــن االســتثمار
بهــا فنجــد ان مــا نســبته  62%مــن االراضي الفلســطينية
تحــت تصنيــف (ج) وهــي تحــت الســيطرة االســرائيلية
التامــة امينــا واداريــا حيــث يمنــع االنتفــاع بهــا مــن
كافــة النواحــي كالبنــاء او التوســع ممــا جعــل مصــادر
االراضــي قليلــة ومحصــورة فــي مناطــق معينــة ال تزيــد
نســبتها عــن  38%وضمــن قوانيــن مختلفــة مــا بيــن
قوانيــن فلســطينية واســرائيلية.
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•المســتندات والنواحــي القانونيــة تعتبــر التعقيــدات
والعراقيــل القانونيــة فــي اســتخراج ســندات تســجيل
الملكيــة لالراضــي واالبنيــة ان كانــت مــن نواحــي
سياســية او قوانيــن داخليــة مــن اهــم التحديــات التــي
نواجههــا فــي المشــاريع فيجــب العمــل علــى تطويــر
االجــراءات والقوانيــن وتســهيلها حتــى نتمكــن
مــن محافظــة علــى االراضــي مــن االســتيطان وغيــره
والنهــوض بمشــاريع تطويريــة تخــدم المجتمــع
الفلســطيني ككل.
•حيــث ضعــف الســوق الفلســطيني والمنافســة القائمــة
فــي ظــل غيــاب المشــاريع الكبيــرة.
•اضافــة لذلــك تذبــذب عملــة الشــيكل مقابــل الــدوالر
وغيرهــا مــن العمــات حيــث يتــم التعامــل بعمــات
مختلفــة مــن شــيكل ودينــار ودوالر ويــورو ،ممــا يخلق
مشــاكل وتحديــات علــى الصعيــد المالــي لالســتثمار.
•ومــن التحديــات االخــرى التــي تواجههــا بريكــو كجــزء
ال يتجــزأ مــن المجتمــع الفلســطيني الوضــع السياســي
الراهــن والــذي يحــد مــن التوســع فــي قطاعــات
االســتثمار نظــرا لمضايقــات االحتــال والقوانيــن
المفروضــة علــى االســتثمار فــي فلســطين مــن حيــث
المــواد واســتيرادها وغيرهــا مــن المضايقــات ،اضافــة
لتعــرض المشــاريع للقصــف والدمــار كمــا حصــل
لمشــروع حــي النــدى بغــزة والــذي دمــره االحتــال
خــال عدوانــه الغاشــم علــى القطــاع.

سياسة البحث والتطوير:
تســعى الشــركة مــن خــال دوائرهــا المختصــة فــي البحــث
عــن الفــرص االســتثمارية المناســبة وبمــا ينســجم مــع
خطتهــا االســتراتيجية ويضمــن تعظيــم ثــروة مســاهميها،
حيــث يتــم دراســة هــذه الفــرص وتحليلهــا وعرضهــا علــى
اللجنــة التنفيذيــة واالســتثمار المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
التــي تقــوم بدورهــا برفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة التخــاذ
القــرارات المناســبة بشــأنها.
كمــا تعمــل علــى تطويــر وســائل البحــث عــن االنظمــة والتقنيات
الفنيــة الحديثــة فــي مجــال اإلنشــاءات والبنيــة التحتيــة التــي
توفــر الحلــول المبتكــرة ذات الكلفــة المناســبة والجــودة
العاليــة لمشــاريعها.
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هيكلية المساهمين

كبار مساهمي الشركة
كما في نهاية 2014

كما في نهاية 2015

اسم المساهم

عدد االسهم

نسبة
المساهمة

عدد االسهم

نسبة
المساهمة

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

47,004,386

73.72%

47,004,386

73.72%

شركة المشربية لالستثمارات العقارية
نبيل غطاس خليل الصراف

2,159,630

3.39%

2,159,630

3.39%

691,195

1.08%

647,295

1.02%

1,523,480

2.39%

1,491,480

2.34%

ABDEL GHANI YOUSEF HAMMOURI

501,726

0.79%

501,726

0.79%

بنك القاهرة عمان

487,650

0.76%

487,650

0.76%

غازي حسن محمود جاموس

477,645

0.75%

500,000

0.78%

ايناس عادل يوسف نصار

475,000

0.74%

265,000

0.42%

مازن ياسر احمد ابوزهره

291,710

0.46%

290,934

0.46%

10,150,064

15.92%

10,414,385

16.33%

63,762,486

100%

63,762,486

100%

نبيل غطاس خليل الصراف
RASMALA Palestine Equity Fund

مساهمون اخرون

تضــم قاعــدة مســاهمي بريكــو  1,295مســاهم ًا كمــا فــي نهايــه العــام  2015بالمقارنــة مــع 1,315كمــا فــي نهايــة العــام
 ،2014وهــم موزعيــن علــى النحــو التالــي :
الفئة

عدد االسهم

عدد المساهمين

نسبة المساهمة

5000

1,319,274

971

2.07%

5001-10000

955,559

123

1.50%

10001-20000

1,278,494

87

2.01%

20001-50000

1,871,963

57

2.94%

50001-100000

2,304,753

32

3.61%

100001-200000

1,708,384

13

2.68%

فأكثر 200000

54,324,059

12

85.20%

المجموع

63,762,486

1,295

100%

توزيع المساهمين حسب الملكية

2015

2014

16.55%

83.45%

أفراد
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مؤسسات

15.21%

84.79%

أفراد

مؤسسات
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شكل آلية وإيصال المعلومات للمساهمين

أداء السهم

تعمل الشركة على ايصال المعلومات لمساهميها عبر وسائل متعددة:

فيما يلي ملخص نشاط التداول وحركة االسهم لشركة فلسطين لالستثمار العقاري عن سنة .2015

توجيــه دعــوة لحضــور إجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة الســنوية لكافــة المســاهمين قبــل اســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ إنعقــاد
اإلجتمــاع.

القيمة
2015

الترتيب
2015

وضع التقرير السنوي في مقر الشركة الرئيسي وفي كافة الفروع.

عدد االسهم المتداولة

4,224,355

10

نشــر الدعــوة والتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة الختاميــة علــى الموقــع اإللكترونــي  www.prico.psوكافــة صفحــات التواصــل
االجتماعــي الخاصــة بالشــركة ومشــاريعها.

قيمة االسهم المتداولة $

3,069,880

11

1,912

6

6.625%

18

207

8

نشر إعالن دعوة إنعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية وذلك قبل اسبوع على االقل من تاريخ إنعقاد اإلجتماع.

نشر الدعوة والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية على الموقع اإللكتروني لبورصة فلسطين.

المواضيع التي احيلت للتصويت عليها من قبل حملة األوراق المالية
إجتماع الهيئة العامة (العشرون) المنعقدة بتاريخ 11/05/2015
عقــدت الهيئــة العامــة العاديــة لشــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري المســاهمة العامــة المحــدودة إجتماعهــا العشــرون فــي
تمــام الســاعة الواحــدة مــن بعــد ظهــر يــوم اإلثنيــن الموافــق  11/05/2015فــي مبنــى باديكــو هــاوس الكائــن فــي منطقــة
ـاء علــى
الماصيــون (قاعــة  )Leadersرام اهلل /فلســطين وبالفيديــو كونفرنــس مــع مدينــة غــزة فــي فنــدق الـــ ( )BlueBeachبنـ ً
الدعــوة الموجهــة للمســاهمين ،وقــد شــكل النصــاب القانونــي للحضــور مــا مجموعــه  52,5882,659ســهم بمــا نســبته 82,46%
وقــد تضمــن جــدول االجتمــاع جملــة مــن المواضيــع تــم نقاشــها والتصويــت والموافقــة عليهــا بإجمــاع الحاضريــن وهــي علــى
النحــو التالــي:

التداول
2015

عدد الصفقات المنفذة
معدل دوران السهم
عدد جلسات تداول سهم الشركة

حيــث كان أعلــى ســعر للتــداول خــال العــام  2015هــو  0.59دينــار أردنــي وأدنــى ســعر  0.43دينــار أردنــي .حيــث كان
ســعر اإلغــاق  0.55دينــار أردنــي علمــا بــأن القيمــة الدفتريــة للســهم كمــا فــي البيانــات الماليــة فــي 31/12/2015
بلغــت  1.193دينــار أردنــي.

أوال :إقرار محضر إجتماع الهيئة العامة العادية « التاسعة عشر» المنعقد بتاريخ 28/04/2014
ثاني ًا :مناقشة تقرير مجلس اإلدارة للعام  2014المنتهي بتاريخ  31/12/2014والمصادقة عليه.
ثالث ًا :المصادقة على تقرير مدقق الحسابات.
رابع ًا :مناقشـة الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في  31/12/2014والمصادقة عليها.
خامس ًا :إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة .2014
سادس ًا :انتخاب أعضاء مجلس االدارة السادس.
سابع ًا :إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2015وتحديد أتعابهم.

موعد إجتماع الهيئة العامة العادية
أوصــى مجلــس اإلدارة بعقــد إجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة (الحــادي والعشــرون) فــي النصــف االول مــن شــهر أيــار  2016فــي
مبنــى باديكــو هــاوس الكائــن فــي منطقــة الماصيــون (قاعــة  )Leadersرام اهلل /فلســطين وبالفيديــو كونفرنــس مــع مدينــة غــزة
فــي فنــدق ( )BlueBeachوذلــك جــدول األعمــال التالــي:
1 .1إقرار محضر اجتماع الجمعية العامة العادية “العشرون” المنعقد بتاريخ .11/05/2015
2 .2مناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة للعام  2015والمنتهي بتاريخ .31/12/2015
3 .3المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي لعام .2015
4 .4مناقشة وإقرار الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ .31/12/2015
5 .5إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية .2015
6 .6انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2016وتحديد أتعابهم.
7 .7اقرار توصية مجلس االدارة بشأن توزيع األرباح عن السنة المنتهية في .31/12/2015
8 .8أي أمــور تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا فــي جــدول األعمــال وتدخــل فــي نطــاق أعمــال اإلجتمــاع العــادي للهيئــة العامــة،
وذلــك وفــق أحــكام نظــام الشــركة.
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األداء المالي
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األداء المالي

أهم بنود قائمة الدخل
البند

2015

2014

2013

2012

2011

االيرادات

17,205,628

6,278,511

7,863,070

16,465,841

23,157,389

التكاليف

()11,221,995

()5,446,847

()6,568,370

()16,125,342( )12,238,954

االرباح التشغيلية

5,983,633

831,664

1,294,700

4,226,887

7,032,047

ايرادات (مصاريف) اخرى

()4,737,663

()3,250,580

()4,073,844

()5,575,294

()2,875,012

ربح (خسارة) السنة بعد الضريبة

1,245,970

()2,418,916

()2,779,144

()1,348,407

4,157,935

مساهمي الشركة االم

1,271,661

()2,388,552

()2,595,192

()1,393,812

4,895,678

()25,691

()30,364

()183,952

45,405

()738,643

حقوق جهات غير مسيطرة

26.63%

هــي نســبة نمــو أصــول الشــركة منــذ

العــام  2011ولغايــة العــام 2015

الحصــة االساســية والمخفضــة للســهم
مــن ربــح (خســارة) الســنة العائــد الــى
مســاهمي الشــركة االم

أهم بنود الميزانية الموحدة
البند
مجموع الموجودات
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0.020

()0.038

()0.041

()0.029

0.101

2015

2014

2013

2012

2011

113,666,844 116,039,972 118,491,428 122,165,289

96,472,866

مجموع المطلوبات

43,922,085

41,382,986

37,101,235

33,192,036

29,541,637

حقوق جهات غير مسيطرة

2,172,028

2,197,719

2,228,083

1,691,385

2,281,440

حق ملكية االسهم العائد لمساهمي
الشركة االم

76,071,176

74,910,723

76,710,654

78,783,423

64,649,789

مجموع حقوق الملكية

78,243,204

77,108,442

78,938,737

80,474,808

66,931,229

االحتياطات واالرباح المجمعة

2,936,111

1,775,658

3,575,589

5,648,358

11,964,932
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تطور اصول الشركة

مصادر االيرادات
البند

2015

2014

2013

2012

2011

ايرادات عقارات مباعة

8,955,842

-

258,210

679,400

1,126,105

ايرادات مشاريع تشغيل

4,513,438

3,706,791

4,216,923

5,428,213

5,804,026

ايرادات مفتاحيات وعقود مقاوالت

3,147,279

2,377,025

3,367,144

8,516,601

14,963,682

589,069

194,695

20,793

1,841,627

1,263,576

17,205,628

6,278,511

7,863,070

16,465,841

23,157,389

ايرادات أخرى
مجموع االيرادات

حققــت الشــركة نمــو ًا فــي أصولهــا خــال العــام  2015بزيــادة نســبتها  3.1%بالمقارنــة مــع عــام  ،2014ومــا نســبته 26.63
%بالمقارنــة مــع العــام  ،2011االمــر الــذي يعــود الــى توســع انشــطة الشــركة االســتثمارية العقاريــة..

الموجودات
البند

2015

2014

2013

2012

2011

النقد والذمم المدينة

22,871,799

12,315,211

14,594,116

25,668,030

32,034,439

استثمارات عقارية

35,339,895

41,626,166

41,897,135

44,090,254

39,938,813

توزيع اصول الشركة للعام  2015حسب النشاط اإلستثماري

مشاريع تحت التنفيذ

9,062,080

43,901,614

33,602,848

17,657,575

9,409,644

موجودات مالية

5,753,955

5,831,078

8,826,804

8,103,373

5,993,259

تتــوزع اصــول الشــركة فــي عــدة مجــاالت اســتثمارية منهــا التطويــر العقــاري والمقــاوالت واالســتثمار فــي شــركات تابعــة وحليفــة
تعمــل فــي القطــاع العقــاري والســياحي وادارة المناطــق الصناعيــة ،والمحافــظ االســتثمارية.

آالت ومعدات

7,510,431

7,634,672

8,252,719

8,668,185

2,943,718

589,507

676,160

732,076

935,871

690,900

موجودات متوفرة للبيع وموجودات
اخرى

41,037,622

6,506,527

8,134,274

8,543,556

5,462,093

مشاریع تحت التنفیذ

مجموع الموجودات

113,666,844 116,039,972 118,491,428 122,165,289

96,472,866

موجودات مالیة

استثمارات في شركات حليفة

استثمارات في شركات حلیفة
2015

2014

2013

2012

2011

رأس المال المدفوع

63,762,486

63,762,486

63,762,486

63,762,486

52,684,857

عالوة اصدار

9,372,579

9,372,579

9,372,579

9,372,579

-

أرباح مجمعة واحتياطيات

2,936,111

1,775,658

3,575,589

5,648,358

11,964,932

قروض بنكية

28,060,394

25,679,931

22,194,862

17,060,045

16,104,855

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

15,861,691

15,703,055

14,906,373

16,131,991

13,436,782

حقوق جهات غير مسيطرة

2,172,028

2,197,719

2,228,083

1,691,385

2,281,440

113,666,844 116,039,972 118,491,428 122,165,289
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استثمارات عقاریة

19%

34%

آالت ومعدات

المطلوبات وحقوق الملكية
البند

النقد والذمم المدینة

موجودات متوفرة للبیع وموجودات أخرى

0.5%
6%

29%
7%

5%

توزيع اصول الشركة
انســجاما مــع توجهــات مجلــس االدارة الهادفــة الــى تقليــل المخاطــر ،تعمــل الشــركة علــى توزيــع اســتثماراتها جغرافيــا ،وتنميتها
فــي اســواق متعــددة وواعــدة مثــل القــدس واالردن وقطــاع غــزة بمــا يحقــق الفائــدة المرجوة لمســاهميها.

96,472,866
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تطور حقوق الملكية

الهيكل التمويلي للشركة

بلــغ رأس المــال المدفــوع كمــا فــي نهايــة العــام  2015مــا قيمتــه  63,762,486دينــار أردنــي ،بينمــا بلغــت حقــوق الملكيــة لنفــس
الفتــرة ماقيمتــه  78,243,204دينــار أردنــي ،بنســبة ارتفــاع بلغــت  1.47%بالمقارنــة مــع العــام  ،2014حيــث بلغــت نســبة حقــوق
الملكيــة الــى رأس المــال المدفــوع مانســبته  122.71%االمــر الــذي يعنــي ان هنــاك تطــور ًا ايجابي ـ ًا بنســبة  22.71%فــي اجمالــي
حقــوق المســاهمين.

تحافــظ الشــركة علــى هيــكل رأس مــال متحفــظ نســبي ًا ،وذلــك مــن اجــل المحافظــة علــى المرونــة الماليــة الالزمــة لالســتثمارات
المســتقبلية،حيث ال زالــت نســبة القــروض والتســهيالت الماليــة نســبة الــى مجمــوع االصــول وحقــوق الملكيــة منخفضــة ممــا يمكــن
الشــركة مــن الحصــول علــى تســهيالت إئتمانيــة وقــروض بنكيــة لغايــات تمويــل أنشــطة الشــركة االســتثمارية والعقاريــة ،وذلــك
كمــا هــو مبيــن ادنــاه.
السنة

تطور حقوق الملكية

78.24
2015

2014

2013

2012

تطور رأس مال الشركة

32

2011

2015

2014

2013

2012

2011

مجموع المطلوبات

43,922,085

41,382,986

37,101,235

33,192,036

29,541,637

مجموع حقوق الملكية

78,243,204

77,108,442

78,938,737

80,474,808

66,931,229

مجموع االصول

113,666,844 116,039,972 118,491,428 122,165,289

96,472,866

نسبة حقوق الملكية

64%

65%

68%

71%

69%

نسبة المطلوبات

36%

35%

32%

29%

31%

السنة

2015

2014

2013

2012

2011

تمويل من المصادر الذاتية

64%

65%

68%

71%

69%

تمويل خارجي

36%

35%

32%

29%

31%

نسبة القروض الى مجموع االصول

23%

22%

19%

15%

17%

نسبة القروض الى حقوق المساهمين

36%

33%

28%

21%

24%
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استثمارات بريكو
ومشاريعها
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مشروع بريكو هاوس 2
يعتبــر مشــروع بريكــو هــاوس  2مــن اكبــر المشــاريع التجاريــة الحاليــة التــي تعمــل بريكــو علــى تنفيذهــا حيــث مــن المخطــط ان
يتــم اتمــام وتســليم المشــروع خــال النصــف االول مــن العــام  ،2016يتكــون المشــروع مــن خمســة طوابــق ويحتــوي كل منهــا
علــى مكاتــب ومحــات تجاريــة ،مواقــف ســيارات وحمامــات عامــة  ،ســيتم تســليم المشــترين المحــات والمكاتــب شــاملة التشــطيبات
االساســية مــن بــاط واعمــال كهربائيــة وميكانيكيــة االساســية.
مشــروع بريكــو هــاوس يتميــز بموقعــه االســتراتيجي فــي منطقــة الماصيــون والــذي يعــد اول المشــاريع المرخصــة تجاريــا فــي
المنطقــة إضافــة الــى تقديــم الشــركة قيمــه اضافيــة للمشــروع مــن خــال تزويــد المشــترين بســندات ملكيــة (طابــو) وهــي قيمــة
غيــر متوفــرة بكثــرة فــي المبانــي التجاريــة فــي المنطقــة كافــة.
تعمــل بريكــو حاليــا علــى افــراز واســتخراج ســندات التســجيل (الطابــو) للمشــروع حيــث قامــت بكافــة االوراق القانونيــة الالزمــة لذلــك
وتقــوم بالمتابعــة بالجهــات المعنيــة إلتمامهــا فــي اســرع وقــت ممكن.
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مدينة اريحا الزراعية
الصناعية JAIP

قامــت بريكــو بتجهيــز الــكادر االداري مــن الموظفيــن الخــاص
بشــركة تطويــر مدينــة اريحــا الزراعيــة الصناعيــة ،والعمــل علــى
تشــغيل المبنــى االداري داخــل المنطقــة الصناعيــة لخدمــة
المســتثمرين وتســريع وتيــرة العمــل داخــل المدينــة ،حيــث تــم
تشــغيل المبنــى فــي الربــع االخيــر مــن عــام  2015وتــم البــدء
بمتابعــة االمــور العالقــة الخاصــة بالمســتثمرين ،والضغــط
عليهــم لبــدء تشــغيل اعمالهــم.
حيــث قــام الطاقــم االداري فــي شــركة تطويــر مدينــة اريحــا
الزراعيــة الصناعيــة بمتابعــة المســتثمرين فــي االمــور الخاصــة
باســتالم ماجورهــم واصــدار كافــة التراخيــص التــي تخــص
اعمالهــم وتوفيــر البنيــة التحتيــة الكاملــة وبذلــك ايجــاد البيئــة
المناســبة لهــم لبــدء العمــل وتســريع وتيــرة العمــل لديهــم.
قامــت الشــركة أيضــا بوضــع انظمــة وسياســات للعمــل داخــل
المدينــة اســتصدار كتيــب تعليمــات خــاص بذلــك ،هادفيــن
لتنظيــم العمــل داخــل المنطقــة لكافــة مرتاديــه ،اضافــة لعمــل
الشــركة حاليــا علــى دراســة توســعة المرحلــة االولــى وذلــك
نظــرا للتوافــد الكبيــر للمســتثمرين عليهــا.
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جديــر بالذكــر ان مدينــة اريحــا الصناعيــة الزراعيــة تقــع فــي

منطقــة االغــوار علــى الحــدود الفلســطينية مــع المملكــة
االردنيــة الهاشــمية وتبعــد حوالــي  4.5كــم مــن مركــز المدينة
و 7كــم عــن معبــر الملــك حســين (اللنبــي) ،حيــث بلغت المســاحة
الكليــة للمشــروع  615دونــم وتــم التخطيــط لتطويرهــا علــى
مرحلتيــن ،ويوفــر المشــروع مســاحات مــن االراضــي إلنشــاء
مصانــع بمســاحات مختلفــة تخــدم عــدد كبيــر مــن الصناعــات،
حيــث ســتكون المنطقــة مركــزا لتصديــر جميــع منتجاتهــا الــى
داخــل وخــارج المناطــق الفلســطينية ،علــى ان تكــون المنطقــة
بوابــة الســوق الصناعــي الفلســطيني الــى الســوق الخارجــي.
وعليــه قامــت بريكــو بتطويــر وتأهيــل المدينــة مــن كافــة
النواحــي كالبنيــة التحتيــة وبنــاء الهناجــر وتوفــر الكهربــاء
والشــوارع المعبــدة وغيرهــا ،اضافــة لذلــك قامــت بريكــو
بإنشــاء مبنــى اداري يقــوم بخدمــة المســتثمرين بكافــة االمــور
االداريــة الخاصــة بالمنطقــة الصناعيــة.
يهــدف المشــروع لتطويــر الســوق الصناعــي الفلســطيني
داخليــا وخارجيــا  ،وتطويــر المنطقــة لتصبــح منطقــة حــرة تخــدم
االراضــي الفلســطينية ،وعليــه ســتخدم المجتمــع الفلســطيني
مــن حيــث ايجــاد فــرص عمــل مختلفــة وبقطاعــات متعــددة.
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شركة فلسطين إلنشاء وادارة
المناطق الصناعية PIEDCO
طــورت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) المدينــة
الصناعيــة فــي غــزة مــن خــال شــركتها فلســطين النشــاء
وادارة المناطــق الصناعيــة (بيدكــو) مــن خــال التوســعة
التــي تقــوم بهــا فــي المنطقــة حيــث تــم التوافــد مــن قبــل
العديــد مــن المســتثمرين لالســتثمار وانشــاء صناعاتهــم داخــل
المنطقــة وعليــه اتمــت بريكــو خــال عــام  2015توســعة
وصلــت الــى  6000متــر مربــع داخــل المنطقــة لتوفيــر مســاحات
للمســتثمرين وتــدرس حاليــا ســبال اخــرى لتطويــر الخدمــات التــي
تقدمهــا للمســتثمرين.
شــركة فلســطين إلنشــاء وإدارة المناطــق الصناعيــة « بيدكــو»
هــي أحــدى شــركات بريكــو التابعــة وهــي شــركة رائــدة فــي
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إنشــاء وإدارة المناطــق الصناعيــة تهــدف إلــى تنميــة القطــاع
االســتثماري الفلســطيني مــن خــال جــذب مســتثمرين مــن
الداخــل والخــارج وخلــق فــرص عمل لليــد العاملــة الفلســطينية،
وتعتبــر مدينــة غــزة الصناعيــة ( )GIEهــي باكــورة مشــاريع
شــركة بيدكــو وأولــى المناطــق الصناعيــة فــي فلســطين حيــث
تلقــت التأييــد والدعــم مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومــن
الــدول المانحــة والبنــك الدولــي وUSAIDشــركة بيدكــو تقــوم
بنشــاطاتها فــي مدينــة غــزة الصناعيــة وتعمــل علــى تطويرهــا
لتصبــح علــى أعلــى المســتويات وتــؤدي رســالتها وواجبهــا
تجــاه االقتصــاد الفلســطيني آخــذة بعيــن االعتبــار كل مــا يلبــي
حاجــات المســتثمرين فيهــا لضمــان فعاليــة ســير العمليــة
االنتاجيــة علــي ارقــي المســتويات.
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مشروع بلوبيتش

قامــت بريكــو خــال العــام  2015بتشــغيل مشــروع منتجــع
بلوبيتــش ،والــذي يتميــز بإطاللــة الرائعــة مــن شــمالي غــزة،
حيــث يحتضــن شــاطئ غــزة بأجمــل االطــاالت وأحــدث التصاميــم
ليضفــي جــو ًا مــن الراحــة واالســتجمام لزائريــه .احتــل المنتجــع
مكانــة مميــزة ألهالــي غــزة حيــث انــه كان وحســب وصفهــم
بوابــة لفعاليــات واجــواء رائعــة لالســتمتاع والرفاهيــة ،حيــث
يعــد المنتجــع مــن االماكــن المفضلــة فــي المنطقــة .يضــم
المنتجــع فريــق عمــل مــدرب لتلبيــة كافــة متطلبــات الزائريــن
وبأعلــى المســتويات.
اجنحــة المنتجــع :إطــاالت مباشــرة علــى شــاطئ غــزة،
تشــمل  160شــاليها وجناحــا فاخــرا ،صممــت بأحــدث وأعلــى
المســتويات حيــث تــم مراعــات التأثيــر النفســي لأللــوان
وتناغمهــا بمــا يبعــث الراحــة والهــدوء لتتماشــى مــع االطاللــة
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البحريــة الزرقــاء لتكمــل دورهــا لتتــرك بصمــة بذاكرتــك مــن
الراحــة واالســتجمام مراعيــن خصوصيتــك التامــة.

القــى المنتجــع توافــدا كبيــر مــن قبــل المجتمــع الفلســطيني
والمؤسســات الدوليــة فــي غــزة ســواء علــى صعيــد الســياحة
واالســتجمام او علــى صعيــد تنظيــم العديــد مــن النــدوات
والمؤتمــرات والورشــات التعليميــة حيــث وفــر المنتجــع عديــد
مــن القاعــات المــزودة بأحــدث االجهــزة وبأعلــى المواصفــات.
تقــوم بريكــو ايضــا بــادارة وتنظيــم فعاليــات تســعى لتطويــر
مفهــوم الســياحة فــي غــزة حيــث قامــت بتحديــد فتــرات
وفعاليــات خاصــة باألطفــال والطــاب والمعلميــن اضافــة الــى
الفعاليــات الشــبابية والعائليــة ،وعليــه بنــى المنتجــع مكانــه
ونظــرة خاصــة فــي المجتمــع الفلســطيني بغــزة.
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فلســطين والطاقــة الخضراء (انتــاج الطاقة
الكهربائيــة من خــال الطاقة الشمســية)
تعمــل شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) حاليــا
علــى دعــم وتطويــر مفهــوم البينــة التحتيــة فــي فلســطين،
حيــث وانهــا مــن خــال مشــاريعها الحاليــة تقــوم بتطويــر
مفهــوم الطاقــة الخضــراء (الطاقــة الشمســية) إلنتــاج الطاقــة
الكهربائيــة ،وهــذه المشــاريع تهــدف إليجــاد بدائــل وحلــول
النقطــاع التيــار الكهربائــي وادارة اســتهالكه ،حيــث تقــوم
بريكــو بدراســة وتنفيــذ عــدة مشــاريع فــي هــذا المجــال داخــل
وخــارج فلســطين ،وخاصــة فــي قطــاع غــزة نظــرا للظــروف التــي
يمــر بهــا القطــاع مــن مشــاكل جمّــة بالبينــة التحتيــة والناجمــة
عــن العــدوان االســرائيلي علــى القطــاع ،ومــن المشــاريع التــي
تنفذهــا بريكــو حاليــا:

•مشــروع انتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن خــال الطاقــة
الشمســية مــن خــال نظــام ( )Hybrid Systemفــي غــزة –
منتجــع بلــو بيتــش وهــو احــد المشــاريع المنفــذة فــي غــزة
والــذي يعــد البوابــة الترفيهيــة االجمــل فــي القطــاع حيــث
تســعى شــركة بريكــو لتوفيــر التيــار الكهربائــي الدائــم
للمنتجــع حيــث ان غــزة تعانــي مــن االنقطــاع الدائــم والمتكــرر
للتيــار الكهربائــي فأوجــدت الشــركة حــا مــن خالل االســتفادة
مــن الطاقــة الشمســية مــن خــال نظــام ربــط يعمــل علــى
تشــغيل النظــام واســتمرار عملــه فــي حــال انقطــاع التيــار
الكهربائــي مــن خــال تحويلــه االوتوماتيكــي لمولــدات
الوقــود وعليــه يســتمر النظــام فــي تخزيــن الطاقــة الشمســية
وتحويلهــا للتيــار الكهربائــي دون انقطــاع.

مشــروع الطاقــة المتجــددة وانتــاج التيــار الكهربائــي بنظــام
الكهربــاء الضوئيــة ( )Solar Photovoltaicفــي مدينــة عمــان:

•حيــث ان النظــام يغــذي المنتجــع بالتيــار الكهربائــي فــي حــال
انقطــاع التيــار مــن شــركة الكهربــاء العامــة وتحويــل الفائــض
للشــركة العامــة مقابــل التعرفــة المعتمــدة مــن قبلهــم،
ويقــوم بإنتــاج مــا مقــداره  467ك .و.

• قامــت شــركة بريكــو بالتعــاون مــع امانــة عمــان الكبــرى
بتنفيــذ مشــروع الطاقــة المتجــددة فــي مشــروع بــارك بــازا
التابــع لشــركة بريكــو وبالتحديــد فــي مواقــف الســيارات
التابــع للمجمــع التجــاري منطقــة الصويفيــة -عمــان حيــث
يقــوم النظــام بإنتــاج مــا مقــداره  420ك .ووتــم انجــاز مــا
يقــارب  95%مــن المشــروع ويتــم العمــل علــى انهائــه خــال
الفتــرة القادمــة وتشــغيله ،حيــث ســيقوم النظــام بتزويــد
المجمــع التجــاري وادارتــه بالتيــار الكهربائــي.
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•تقــوم بريكــو ايضــا بدراســة عــدّة مشــاريع اخــرى للتطويــر
مفهــوم الطاقــة الخضــراء فــي فلســطين والخــارج ،والتــي
تعــد تطويــرا ملحــوظ لمفهــوم هــذه المشــاريع وفائدتهــا
علــى المجتمــع الفلســطيني.
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مشروع ضاحية الغدير
يعــد المشــروع مــن اوائــل مشــاريع المجمعــات الســكنية فــي
فلســطين حيــث يوفــر كافــة المســتلزمات لســاكنيه ،يقــع
المشــروع حــدود محافظــة رام اهلل والبيــرة ويتكــون المشــروع
مــن  374وحــدة ســكنية موزعــة علــى  34مبنــى ،ووفــرت لــكل
مبنــى مســاحة خاصــة بمصفــات الســيارات.

العامــة فــي الضاحيــة حيــث نفــذت منطقة امنــه خاصــة باألطفال
والتــي احتــوت علــى العــاب متعــددة لألطفــال ومحاطــة بأماكــن
للجلــوس ،اضافــة الــى منطقــة عامــه للجلــوس للســكان ،وتــم
تصميمهــم بأنمــاط عصريــة وبمراعــاة لكافــة احتياجــات االمــان
لألطفــال والســكان.

خــال العــام  2015اتمــت شــركة فلســطين كافــة االمــور
المتعلقــة بــإدارة الضاحيــة حيــث قامــت بتطويــر شــبكة شــوارع
تربــط انحــاء الضاحيــة ببعضهــا اضافــة لشــبكة انــارة الشــوارع
وذلــك بهــدف تســهيل الحيــاه لســاكني الضاحيــة.

جديــر بالذكــر ان الضاحيــة تحتــوي علــى مركــزا تجاريــا كبيــر
ويقــع فــي وســط الضاحيــة وذلــك بهــدف توفيــر احتياجــات
الســكان اليوميــة االســتهالكية والخدماتيــة ،والــذي تــم بنــاؤه
خصيصــ ًا ليخــدم ســكان الضاحيــة والمناطــق القريبــة منهــا،
اضافــة الــى حضانــة لألطفــال.

ايضــا قامــت بريكــو بتطويــر المناطــق الخضــراء واالماكــن
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مشروع ادراج المصايف
احــد المشــاريع الســكنية لشــركة بريكــو ،تقــع ادراج المصايــف
الــى الجهــة الشــمالية لمدينــة رام اهلل والتــي تتمتــع بإطاللــة
رائعــة علــى شــاطئ مدينــة يافــا واطاللــة خالبــة علــى قــرى
غــرب رام اهلل .يتميــز المشــروع بموقعــه الــذي يعــد فــي
منتصــف مدينــة رام اهلل وهــي المدينــة االكثــر ازدهــارا
اقتصاديــا حيــث انهــا تضــم كافــة الــوزارات والمؤسســات
الحكوميــة اضافــة الــى كافــة الشــركات العامــة والخاصــة.
وهــو تجمــع ســكني مكــون مــن ثــاث مبــانٍ ســكنية ،تــم
انســاؤها علــى ارض مســاحتها دنميــن ونصــف ،وتتميــز
بمواصفــات هندســية حديثــة اضــاف الــى منطقــة داخليــة
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لألطفــال للمحافظــة علــى ســامتهم ،اســوار محيطــة بالمبانــي
تضفــي خصوصيــة عاليــة للمشــروع إضافــة لتشــطيبات داخليــة
للســكن بمواصفــات عاليــة الجــودة.
يحتــوي المشــروع مــا يقــارب  39شــقة ســكنية ،ومقســمة الــى
مســاحات تتــراوح مــا بيــن  140-185متــرا مربعــا ،كافــة مبانــي
المشــروع مقســمة الــى خمــس طوابــق ســكنية وكل طابــق
يحتــوي شــقتان فقــط ،وكل شــقة ســكنية تمتلــك ســند تســجيل
ملكيــة “طابــو” خــاص بهــا.
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مشروع مبنى الكشافة
قامــت شــركة بريكــو بتطويــر وتجهيــز مبنــى الكشــافة التابــع لبلديــة رام اهلل وســرية
رام اهلل االولــى حيــث انــه مــن احــد المبانــي القديمــة الموجــودة فــي منطقــة رام
اهلل التحتــا ،عملــت الشــركة علــى تطويــر المبنــى هندســيا مــن خــال ترميمــه واضافــة
طابــق اخــر عليــه وبتصميــم عصــري حديــث يضفــي جماليــة للموقــع مــع المحافظــة على
القيمــة االساســية لــه ،يعــد المبنــى االكثــر حيويــة فــي المنطقــة حيــث يضــم عــدة
محــال تجاريــة.
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بارك بالزا – عمان

يعــد مشــروع بــارك بــازا باكــورة الشــراكة المميــزة بيــن القطــاع العــام والخــاص لهــذا النــوع مــن
المشــاريع علــى مســتوى المملكــه ،فقــد قامــت بريكــو ومــن خــال احــد شــركاتها التابعــة (شــركة
مرافــق لإلنشــاء والتشــغيل) بتوقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع امانــة عمــان الكبــرى لتطويــر وتشــغيل
المشــروع ،حيــث نصــت االتفاقيــة علــى اســتثمار بريكــو مــدة  25ســنه بدايــة مــن عــام  ،2010لتنتقــل
ملكيــة المشــروع بعــد ذلــك ألمانــة عمــان الكبــرى.
يقــع المشــروع فــي منطقــة الصويفيــة بالقــرب مــن الــدوار الســادس ،حيــث تعــد المنطقــة مزدهــرة
تجاريــا ،بلغــت مســاحة المشــروع  50,000متــر مربــع ويحتــوي المشــروع احــدى عشــر طابقــا مقســمة
لســوق تجــاري ومكاتــب ومقــر للشــركات إضافــة الــى مواقــف
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مشروع مواقف

يعــد مشــروع مواقــف احــد المشــاريع الرائــدة والمميــزة والتــي توفــر الحلول
العصريــة لمواقــف الســيارات ،ويعــد احــد االســتثمارات المســتركة مــع شــركة
المواقــف الميكانيكيــة االردنيــة واحــد مشــاريع الشــراكة مــع القطــاع العــام
والمبرمــة مــع امانــه عمــان ،يعــد المشــروع االول مــن نوعــه فــي االردن
ويتكــون مــن مواقــف اليــه للســيارات الخاصــة وبطاقــة تقــارب  200ســيارة
يتــم اصطفاقهــا اليــا مــن خــال نظــام ميكانيكــي محوســب.
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مشروع محطة بيت لحم
لتنميــة وخدمــة القطــاع الســياحي
فــي مدينــة بيــت لحــم مهــد الســيد
المســيح ،انشــأت شــركة بريكــو
مشــروع محطــة بيــت لحــم والــذي
يوفــر الخدمــات الحضاريــة لكــم
الســياح الكبيــر الــذي يــؤم المدينــة،
حيــث تحتــوي المحطــة علــى طابقين
تجارييــن ومواقــف للتكســيات
والنقــل العمومــي.
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مشروع محطة البيرة المركزية

انبثــق المشــروع مــن خــال الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص حيــث يتــم دراســة تطويريــة مســتمرة لتنميــة المحطــة مــن كافــة
النواحــي ،حيــث يعــد المشــروع محطــة مركزيــة للســيارات والباصــات العموميــة ويقــدم العديــد مــن الخدمــات للمواطينيــن ،قامــت
بريكــو ايضــا بتأهيــل طابــق تجــاري جديــد وعلــى اســس حديثــة وعصريــة ،كمــا يشــمل كافــة الخدمــات المطلوبــة لخطــوط النقــل
المحليــة والتكســيات التــي تخــدم محافظــات الوطــن.
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الحوكمة والمسؤولية
المجتمعية والنشاطات

59

وقــد قامــت بريكــو بتشــكيل وتفعيــل لجــان منبثقــة عــن
مجلــس اإلدارة لضمــان أفضــل تطبيــق لممارســات الحوكمــة،
وهــي كالتالــي:

ضمــن ســعي بريكــو لاللتــزام بالمعاييــر المطلوبــة فــي
الشــركات المســاهمة العامــة وبمــا يتوافــق مــع االنظمــة
الخاصــة بحوكمــة الشــركات ،فقــد قامــت بريكــو باعتمــاد دليــل
السياســات واالجــراءات الخاصــة بكافــة دوائرهــا فــي خطــوة
لضبــط وتنظيــم العالقــة مــا بيــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين
واإلدارة التنفيذيــة والمنبثقــة علــى أســاس الشــفافية وتنظيــم
الصالحيــات.

•لجنة التدقيق الداخلي
•لجنة االراض
•لجنة الحوكمة والمكآفات
كمــا وتــم اعــداد خطــة عمــل ثالثيــة للســنوات 2017 – 2015
مــن خــال عمليــة تخطيــط اســتراتيجي متكاملــة تحتــوي علــى
تقييــم شــامل لواقــع الشــركة فــي الوقــت الحاضــر  ،باإلضافــة
الــى وضــع خطــط عمــل ســنوية وتحديــد متطلبــات تنفيــذ
هــذه الخطــط علــى المســتويات اإلداريــة والقانونيــة وبشــكل
يســاهم فــي اســتكمال تنفيــذ وتطبيــق قواعــد مدونــة
حوكمــة الشــركات مــن جهــة وتحســين وضــع الشــركة ورفــع
قيمتهــا مــن جهــة أخــرى

المسؤولية االجتماعية لشركة فلسطين
لإلستثمار العقاري (بريكو)
تطوير مشاريع وخدمات عامة وخاصة لساكنيها
اخــذت بريكــو علــى عاتقهــا ومــن خــال اســتثماراتها تقديــم االفضــل للمجتمــع علــى كافــة األصعــدة ،حيــث انــه مــن المالحــظ ان
الشــركة تقــدم مــن خــال مشــاريعها كافــة الخدمــات المجتمعيــة والتــي تعنــى بدعــم وتطويــر المجتمــع الفلســطيني ،حيــث ان
تطــور بريكــو بمشــاريعها مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بتطــور المجتمــع الفلســطيني والــذي نعمــل ألجلــه ونعــد جــزءا منــه ،لتجــد ان
بريكــو ومــن خــال اســتثماراتها فــي االراضــي الفلســطينية تقــوم بالتوجــه للمناطــق الريفيــة المهمشــة وتقــوم الشــركة بالعمــل
علــى تطويــر االراضــي الموجــودة بهــا مــن خــال افرازهــا واســتخراج المســتندات القانونيــة الرســمية (الطابــو) والــذي يعــد حمايــة
لهــذه االراضــي مــن االســتيطان وتخــدم المنطقــة كافــة مــن خــال تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة والشــوارع لهــذه الراضــي ممــا
يرفــع قيمتهــا وقيمــة االراضــي المحيطــة بهــا ويخــدم المنطقــة عامــة وســاكنيها.
ومــن خــال القطــاع العقــاري االســكاني تقــوم بريكــو باقتطــاع مســاحات مــن مشــاريعها لخدمــة ســاكنيه والمجتمــع المحيــط بهــا،
حيــث نجــد ان المشــاريع الســكنية تقــدم العديــد مــن الخدمــات المجتمعيــة منهــا:
•المناطــق الخضــراء والتــي يتــم اســتثمارها لتكــون امــا اماكــن عامــة لجلســات الكبــار او يتــم تطويرهــا لتكــون منطقــة
آمنــه لألطفــال حيــث يتــم تزويدهــا بألعــاب واحتياجــات االطفــال.
•الحضانات ومراكز العناية باألطفال.
•توفير فرص عمل لسكان المنطقة وغيرهم من المجتمع الفلسطيني.
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نشاطات شركة فلسطين
لالستثمار العقاري

ضاحية الغدير تستقبل الطفلة االولى
قامــت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) بتقديــم التهانــي والهدايــا للطفلــة االولــى ولوالديهــا حيــث ان الطفلــة ســارة
هــي المولــودة االولــى التــي اســتقبلت الدنيــا فــي ضاحيــة الغديــر وعبــرت عــن تمنياتهــا لهــم بمســتقبل باســم وحيــاة راغــدة فــي
شــقتهم الجديــدة فــي ضاحيــة الغديــر.
ويتوافق هذا الحدث السعيد مع كلمات أطلقها الراحل محمود درويش عندما قال « على هذه األرض ما يستحق الحياة “.
كلمــات تــردد صداهــا فــي االفــق وتلقفهــا مجلــس االدارة فــي شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) ليترجمهــا الــى
حقيقــة دامغــة علــى ارض فلســطين ،فــاألرض الفلســطينية هــي المرجــع والمــآب وأبنــا ء فلســطين هــم االمــل والمســتقبل وعليهــم
نعــوّل الكثيــر الكثيــر.

تدريب وتأهيل خريجي الجامعات وتوفير فرص عمل لهم
تعنــى بريكــو بتأهيــل خريجــي الجامعــات والباحثيــن عــن العمــل لالنخــراط فــي ســوق العمــل مــن خــال فتــح
فــرص تدريــب لهــم داخــل المؤسســة ومشــاريعها حيــث ان بريكــو ومــن خــال اســتثماراتها تغطــي كافــة
القطاعــات لخريجــي الجامعــات والكليــات واصحــاب الحــرف وغيرهــم ،حيــث يغطــي البرنامــج مواصــات المتدربيــن
ويهــدف إلكســاب المتدربيــن مهــارات وخبــرات جديــدة مــن خــال الممارســة العمليــة لمــا قدمتــه الجامعــات
والكليــات لهــم مــن معلومــات وصقــل مهاراتهــم وتوجيههــم للعمــل فــي مجــاالت تتناســب مــع قدراتهــم مــن
خــال العمــل والتوصيــات التــي تقــدم لهــم مــن خــال الشــركة.

منتجــع بلــو بيتــش بوابــة الترفيــه ألهالــي غــزة ومحــط العديــد مــن المؤسســات
الدوليــة والداعمــة لتنميــة المجتمــع الفلســطيني
منتجــع بلــو بيتــش وبوصــف اهالــي غــزة صنــف بالمنتجــع الرائــد وبوابــة الترفيــه لقطــاع غــزة ،قــام منتجــع بلــو بيتــش فــي اآلونــة
االخيــرة بتنظيــم عــدّة نشــاطات ترفيهيــة مــن حفــات طربيــة ونشــاطات عائليــة اضافــة الــى تنظيــم حفــات للمناســبات العامــة
مــن رأس الســنة الميالديــة وغيرهــا ألهالــي قطــاع غــزة .هدفــت شــركة بريكــو غــزة إلنشــاء مشــاريع تطويريــة تعنــي بتطويــر
واحيــاء القطــاع وخلــق نافــذة ترفيهيــة مجتمعيــة لحيــاة المواطنيــن فــي القطــاع وحققــت هــذا الهــدف مــن خــال مشــروع منتجــع
بلوبيتــش حيــث توافــد العديــد مــن اهالــي غــزة للفعاليــات التــي يحييهــا المنتجــع وبإعــداد هائلــة خارجــة عــن التوقعــات حيــث تــرك
بصمــة تدفــع االهالــي لزيــارة المنتجــع بشــكل دائــم.
اضافــة لذلــك يعتبــر المنتجــع محــط العديــد مــن المؤسســات المجتمعيــة والدوليــة حيــث يتــم حجــز وتنفيــذ العديــد مــن الــدورات
والنشــاطات المجتمعيــة والتنمويــة فــي قاعــات المنتجــع.
ا ّثــر المنتجــع فــي البيئــة المجتمعيــة العامــة فــي قطــاع غــزة وخلــق افاق ـ ًا للترفيــه واالســتجمام ألهالــي المنطقــة عامــة مــع
المعانــاة التــي يخوضهــا قطــاع غــزة فــي ظــل العــدوان االســرائيلي الدائــم علــى القطــاع.

لقــد اســتثمرت بريكــو وعلــى مــدار االعــوام الطويلــة الماضيــة فــي تنميــة القــدرات البشــرية الفلســطينية بحيــث
أصبــح لديهــا الــكادر القــادر علــى تنفيــذ كبــرى المشــاريع ،كمــا رســخت اســتثماراتها فــي كافــة القطاعــات
العقاريــة وعلــى امتــداد الوطــن بحيــث أصبــح لديهــا القــدرة علــى االنطــاق نحــو مســتقبل واعــد وبمــا يحقــق
العوائــد لمســاهميها وبمــا يســاهم فــي بنــاء أكثــر فاعليــة فــي اقتصادنــا الوطنــي .إن بريكــو باتــت أقــرب مــا
يمكــن لتحقيــق رســالتها ورؤيتهــا فــي بنــاء الوطــن وأصبحــت عنوانـ ًا لتلبيــة االحتياجــات العقاريــة فــي فلســطين.
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انتهــاء شــركة فلســطين إلنشــاء
وادارة المناطــق الصناعيــة
(بيدكــو) مــن اعمــال التوســعة
فــي المرحلــة االولــى
قامــت شــركة فلســطين إلنشــاء وادارة المناطــق
الصناعيــة (بيدكــو) باالنتهــاء مــن اعمــال التوســعة
فــي المنطقــة الصناعيــة ،والــذي تــم بنــاء علــى
الطلــب المتزايــد مــن قبــل المســتثمرين علــى
المنطقــة الصناعيــة لالســتثمار.
حيــث قامــت بيدكــو بإنشــاء هناجــر (مصانــع)
بمســاحة اجماليــة وصلــت ( )6200متــر مربــع ،وتــم
االنتهــاء منهــا خــال الربــع االخيــر مــن ســنة ،2015
جديــر بالذكــر ان بيدكــو وقعــت العديــد مــن العقــود
الجديــدة مــع مســتثمرين جــدد ،وعقــود توســعة مــع

قامــت شــركة تطويــر مدينــة اريحــا
الزراعيــة الصناعيــة باســتقبال رئيــس
الــوزراء اليابانــي

المســتثمرين الحالييــن نهايــة العــام الماضــي 2015
ومطلــع العــام الحالــي.

فــي زيــارة كان لهــا الهــا األثــر إيجابــي علــى فلســطين قــام
الرئيــس الــوزراء اليابانــي بزيــارة الــى المدينــة الزراعيــة
الصناعيــة فــي اريحــا لالطــاع علــى اخــر المســتجدات
والتطــورات حيــث تبــدي اليابــان اهتمــام اســتثنائي فــي
المديــة الصناعيــة الزراعيــة نظــرا لكونهــا احــدى المشــاريع
االســتراتيجية التــي تأتــي تحــت رعايــة حكومــة اليابــان.

توقيع اتفاقية الكوكا كوال
وقعــت شــركة فلســطين إلنشــاء وإدارة المناطــق الصناعيــة (بيدكــو – غــزة) وشــركة المشــروبات الوطنيــة (كوكاكــوال) بتاريــخ
 25/11/2015اتفاقيــه لتأجيــر مســاحات إضافيــة فــي مدينــة غــزة الصناعيــة ،وتأتــي هــذه االتفاقيــة اســتمرارا للتعــاون القائــم مــا
بيــن الشــركتين .ومــن الجديــر ذكــره بــأن شــركة المشــروبات الوطنيــة (كــوكا كــوال) ستباشــر بتشــغيل مصنعهــا الجديــد فــي داخــل
مدينــة غــزة الصناعيــة والــذي مــن المتوقــع ان يســتوعب عــدد كبيــر مــن االيــدي العاملــة.
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المشاركة في يوم النظافة العالمي
قامــت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري بالمشــاكة فــي يــوم النظافــة العالمــي حيــث نظمــت يــوم
تطوعــي لموظفيهــا فــي مدينــة رام اهلل وخرجــوا للعمــل علــى احيــاء هــذه المناســبة التــي هــي
واجــب يومــي وجــب علــى كل فــرد منــا العمــل علــى تطبيقــه كنظــام حيــاه.

65

تقرير مدققي الحسابات
والقوائم المالية
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إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

هاتف +970 22421011 :
فاكس+970 22422324 :
www.ey.com

ب

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
(الشركة) ،والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2015وقائمة الدخل الموحدة وقائمة
الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.
مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية،
باإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة
عن احتيال أو خطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية
للتدقيق ،وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول
بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة .إن اختيار
تلك اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة
سواء الناتجة عن اإلحتيال أو ا لخطأ .عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية للمنشأة
ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف
إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة
ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.

الـــرأي
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للشركة كما في
 31كانون األول  2015وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير
المالية الدولية.

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

إرنست ويونغ – الشرق األوسط
رخصة رقم 2012/206

القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2015

سائد عبداهلل
رخصة رقم 2003/105
 31آذار 2016

رام اهلل – فلسطين
عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2015
إيضاح

2015
دينار أردني

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
إستثمارات عقارية
موجودات غير ملموسة
إستثمارات في شركات حليفة
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
ذمم مدينة طويلة األجل

5
6
7
8
9
10
12

موجودات متداولة
بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
نقد وودائع قصيرة األجل

7.510.431
35.339.895
15.526.083
589.507
9.062.080
3.777.695
5.811.482
77.617.173

7.634.672
41.626.166
3.414.298
676.160
43.901.614
4.030.490
1.772.592
103.055.992

11
12
13
14
15

22.393.037
11.922.529
3.118.502
1.976.260
5.137.788
44.548.116
122.165.289

779.617
9.027.507
2.312.612
1.800.588
1.515.112
15.435.436
118.491.428

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
أسهم خزينة
إحتياطي إجباري
إحتياطي القيمة العادلة
إحتياطي ناتج عن إستحواذ حصص جهات غير مسيطرة
أرباح مدورة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

16
17
18
19
10
20

63.762.486
9.372.579
()328.498
1.554.212
()2.743.196
()1.841.636
6.295.229
76.071.176
2.172.028
78.243.204

63.762.486
9.372.579
()306.094
1.427.046
()2.571.392
()1.841.636
5.067.734
74.910.723
2.197.719
77.108.442

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مخصص تعويض نهاية الخدمة

21
23
24

مطلوبات متداولة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
تسهيالت ائتمانية
مخصص ضريبة الدخل
ذمم وأرصدة دائنة

17.320.230
1.643.296
1.179.248
20.142.774

13.661.508
1.871.709
1.211.344
16.744.561

21
22
25
26

6.462.970
4.277.194
540.812
12.498.335
23.779.311
43.922.085
122.165.289

6.534.976
5.483.447
102.634
12.517.368
24.638.425
41.382.986
118.491.428

4

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  40-1جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
1
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2014
دينار أردني

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
إيضاح

اإليرادات

2015
دينار أردني

2014
دينار أردني

إيرادات تشغيلية
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
تكاليف تشغيلية مباشرة
مصاريف تشغيلية أخرى
األرباح التشغيلية

27
6
28
29

16.954.461
251.167
()7.718.874
()3.503.121
5.983.633

6.278.511
()342.329
()2.320.501
()2.784.017
831.664

مصاريف إدارية وعامة
مصاريف تمويل
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

30

()2.772.367
()1.261.486
()503.138
1.446.642

()1.855.756
()885.032
()437.886
()2.347.010

31
8
32
33

186.267
()86.653
946.251
()889.807
1.602.700
()356.730
1.245.970

397.519
()139.748
335.716
()602.094
()2.355.617
()63.299
()2.418.916

1.271.661
()25.691
1.245.970

()2.388.552
()30.364
()2.418.916

إيرادات (مصاريف) أخرى
أرباح محفظة الموجودات المالية
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
إيرادات أخرى
مخصصات ومصاريف أخرى
ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
ربح (خسارة) السنة

25

ويعود إلى:
حملة أسهم الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة

4

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة)
السنة العائد إلى حملة أسهم الشركة األم

34

0.020

()0.038

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  40-1جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
2

71

ربح السنة

خسارة السنة

الرصيد كما في  31كانون األول 2014

شراء أسهم خزينة (إيضاح )18

(إيضاح )10

صافي الدخل الشامل للسنة

صافي أرباح بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة

بنود الدخل الشامل األخرى

الرصيد في أول كانون الثاني 2014

2014

الرصيد كما في  31كانون األول 2015

المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري (إيضاح )19

شراء أسهم خزينة (إيضاح )18

(إيضاح )10

صافي الدخل الشامل للسنة

صافي أرباح بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة

بنود الدخل الشامل األخرى

-

63.762.486

-

-

-

-

-

63.762.486

63.762.486

-

-

-

-

-

63.762.486

دينار أردني

المدفوع

رأس المال

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات

()306.094

()122.911

-

-

-

-

()183.183

()328.498

-

-

()22.404

-

-

-

()306.094

دينار أردني

1.427.046

-

-

-

-

-

1.427.046

1.554.212

127.166

-

-

-

-

-

1.427.046

دينار أردني

-

()2.571.392

-

()371.876

711.532

711.532

-

()2.911.048

()2.743.196

-

-

()83.000

()88.804

()88.804

()2.571.392

دينار أردني

-

()1.841.636

-

-

-

-

-

()1.841.636

()1.841.636

-

-

-

-

-

()1.841.636

دينار أردني

إستحواذ حصص

جهات غير مسيطرة

4

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  40-1جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

9.372.579

-

-

-

-

-

9.372.579

9.372.579

-

-

-

-

-

-

9.372.579

دينار أردني

عالوة

إصدار

أسهم

خزينة

إجباري

إحتياطي

العادلة

إحتياطي القيمة

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

5.067.734

-

371.876

()2.388.552

-

7.084.410

()2.388.552

6.295.229

()127.166

-

83.000

1.271.661

-

1.271.661

5.067.734

دينار أردني

أرباح

مدورة

-

-

()1.677.020

2.197.719

-

-

()30.364

77.108.442

()122.911

-

()1.707.384

74.910.723

()122.911

711.532

-

711.532

()30.364

()2.388.552

2.228.083

78.938.737

2.172.028

78.243.204

-

-

()2.418.916

76.710.654

76.071.176

-

()22.404

-

()22.404

-

1.182.857

()25.691

1.157.166

()88.804

1.271.661

-

()25.691

77.108.442
1.245.970

2.197.719

دينار أردني

دينار أردني

()88.804

74.910.723

دينار أردني

المجموع

غير مسيطرة

حقوق جهات

الملكية

مجموع حقوق

3
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015

إحتياطي ناتج عن

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  40-1جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

الرصيد في أول كانون الثاني 2015

قائمة الدخل الشامل الموحدة

73
72

1.157.166

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

الحقة:

التغير في القيمة العادلة

()1.707.384

()25.691
حقوق جهات غير مسيطرة

1.182.857

()1.677.020
حملة أسهم الشركة األم

1.157.166

()1.707.384
ويعود إلى:

()88.804

711.532

صافي الدخل الشامل للسنة

()88.804

711.532
10

1.245.970

()2.418.916
بنود الدخل الشامل األخرى

دينار أردني

دينار أردني
ربح (خسارة) السنة

2015

2014

إيضاح

()30.364

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
إيضاح

أنشطة التشغيل
ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
إستهالكات واطفاءات
مخصص تدني ذمم مدينة تجارية
مخصص ذمم مدينة مستحقة من جهات ذات عالقة
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
مخصص منافع الموظفين
حصة الشركة من خسائر شركات حليفة
أرباح محفظة الموجودات المالية
مخصص قضايا
(أرباح) خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مصاريف تمويل
بنود أخرى غير نقدية
التغير في رأس المال العامل:
ذمم مدينة
بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
موجودات متداولة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة
دفعات منافع الموظفين
ضرائب مدفوعة
صافي النقد من أنشطة التشغيل

2015
دينار أردني

2014
دينار أردني

1.602.700

()2.355.617

1.132.152
452.074
173.979
()251.167
224.391
86.653
()186.267
()117.519
1.261.486
()80.394
4.298.088

940.301
()333.822
244.833
342.329
132.624
139.748
()397.519
27.438
29.989
885.032
181.225
()163.439

()7.385.986
6.480.661
1.657.294
85.202
()256.487
()146.965

2.229.078
189.424
669.880
691.276
()225.965
()3.478

4.731.807

3.386.776

163.991
()166.662
294.653
6.599.551
()3.358.255
()5.565.330
()22.404
10.595
()2.043.861

4.090.738
()260.937
()282.962
188.051
()71.360
()9.910.365
()122.911
202.772
()6.166.974

2.380.463
()23.257
()1.422.476
41.181
975.911
3.663.857
1.426.078

3.485.069
()22.311
()1.066.209
230.938
2.627.487
()152.711
1.578.789

أنشطة اإلستثمار
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
بيع ممتلكات وآالت ومعدات
بيع إستثمارات عقارية
شراء إستثمارات عقارية
إضافات مشاريع تحت التنفيذ
شراء أسهم خزينة
عوائد توزيعات أسهم
صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
أنشطة التمويل
قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية
أرباح نقدية موزعة
مصاريف تمويل مدفوعة
التغير في النقد مقيد السحب
صافي النقد من أنشطة التمويل
الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
15

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

5.089.935

1.426.078

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2015
.1

الشركة ونشاطها

وسجلت لدى
تأسست شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة (الشركة) بتاريخ  19أيلول ُ 1994
مسجل الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية ،في مدينة غزة ،كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم

( )563200872بموجب قانون الشركات لسنة  1929وتعديالته الالحقة.

تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة (باديكو القابضة) ويتم توحيد قوائمها المالية مع القوائم
المالية الموحدة لباديكو القابضة.

تشمل أهداف الشركة إنشاء وبيع العقارات المختلفة واقامة المدن والقرى السكنية والتجارية والصناعية وتزويدها بالبنى

التحتية الالزمة لها وتمويل المشاريع العقارية المختلفة ،وذلك بهدف دعم وتنشيط الحركة السكانية والعمرانية في

فلسـطين ،تقوم بمباشرة أعماها من خالل مقرها الدائم في فلسطين.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2015من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  31آذار .2016
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة فلسطين لإلسثتمار العقاري المساهمة العامة المحدودة وشركاتها
التابعة كما في  31كانون األول  .2015لقد كانت نسب ملكية الشركة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:
نسبة الملكية
%
بلد المنشأ
2014
2015
واألعمال
طبيعة النشاط
100
100
األردن
استثمار عقاري
شركة فلسطين لإلستثمار العقاري – األردن
100
100
فلسطين
استثمار عقاري
شركة مباني لإلنشاء والتطوير
100
100
فلسطين
استثمار عقاري
شركة بريكو القدس
82
82
فلسطين
مناطق صناعية
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية
شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة
58
58
فلسطين
مناطق صناعية
الزراعية الصناعية
100
فلسطين
تجارة عامة
شركة بريكو للمقاوالت والتجارة العامة
100
100
فلسطين
مقاوالت
شركة بريكو للمقاوالت
100
100
فلسطين
تطوير
شركة بريكو للتطوير العقاري
100
100
فلسطين
خدمات
شركة بريكو للتشغيل والصيانة
.3
1.3

السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،الصادرة عن مجلس
معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل عملة األساس للشركة األم.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية ،باستثناء قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل واإلستثمارات العقارية ،بالقيمة العادلة
في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  40-1جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

74
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2 .3

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )3توحيد األعمال

أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31كانون األول  .2015تتحقق السيطرة
عند امتالك الشركة للحق ،أو تكون معرضة ،لعوائد متغيرة ناتجة عن استثمارها بالشركات المستثمر بها وأن يكون

للشركة أيضاً القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها في هذه الشركات.

تتحقق سيطرة الشركة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت الشركة لديها:
-

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

-

الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها

-

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

المستثمر فيها)

بشكل عام تعتق د الشركة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت،

لدعم هذه الفرضية وعندما تكون نسبة ملكية الشركة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية تأخذ الشركة

بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف لتقييم ما إذا تحققت السيطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما يلي:
-

االتفاقيات التعاقدية مع المساهمين اآلخرين في الشركة المستثمر بها

-

الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى

-

حقوق تصويت الشركة وحقوق التصويت المحتملة

اء كانت ضمن نطاق
والناجمة عن توحيد األعمال يجب ان تقاس الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل سو ً
معيار المحاسبة الدولية رقم ( )39ام ال ،األمر الذي يتفق مع السياسات المحاسبية الحالية للشركة ،وبالتالي ،فإن هذا
التعديل لن يؤثر على السياسة المحاسبية للشركة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )8قطاعات األعمال
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:
-

يجب على المنشأة أن تفصح عن احكام وتقديرات اإلدارة في تطبيق اسس التجميع الواردة في الفقرة  12من

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)8بما في ذلك وصفًا موج ًاز لقطاعات االعمال التي يتم تجميعها

ال :المبيعات ومجمل الربح) المستخدمة لتقييم ما إذا كانت القطاعات متشابهة.
والخصائص االقتصادية (مث ً
-

يتطلب اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات فقط عندما تصدر التسوية لمتخذ القرار،
وهو مشابه لإلفصاح عن مطلوبات القطاع.

لم تقم الشركة بتطبيق معايير التجميع في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )8وقامت الشركة بعرض تسوية

موجودات القطاع إلى مجموع الموجودات في الفترات السابقة ،واستمرت باإلفصاح عنها في إيضاح رقم  39حول
القوائم المالية في هذه الفترة كما تم اإلفصاح عن التسوية لغرض اتخاذ القرار فيها.

تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )24اإلفصاح عن معامالت مع جهات ذات العالقة

الشركة على السيطرة وينتهي التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركاتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات

اإلفصاح عن المعامالت مع جهات ذات العالقة ،وباإلضافة إلى ذلك ،يجب اإلفصاح عن المصاريف التي تكبدتها

تغير في احد العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول

والدخل والمصاريف للشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية

الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة
التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت بين المالكين.

يوضح هذا التعديل أن منشآت تقديم خدمات إدارة شؤون الموظفين الرئيسيين هي من الجهات ذات العالقة لغايات

الشركة لقاء الخدمات اإلدارية .ال تتلقى الشركة خدمات إدارية وعليه ان هذا التعديل ال يؤثر على الشركة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )13قياس القيمة العادلة

يتم تطبيق هذا التعديل بشكل مستقبلي ويوضح ان استثناءات المحفظة االستثمارية الواردة في معيار التقارير المالية

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات الشركة

الدولي رقم ( )13يمكن تطبيقها ليس فقط على الموجودات والمطلوبات المالية ،ولكن أيضا على عقود أخرى ضمن

في حال فقدان الشركة السيطرة على الشركات التابعة يتم استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات للشركة
التابعة والقيمة الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة ،ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل
الموحدة .يتم قيد أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)13

وتوزيعات األرباح بالكامل.

3 .3

التغييرات في السياسات المحاسبية

المعايير والتفسيرات التي تم البدء بتطبيقها منذ  1كانون الثاني 2015

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم

المالية الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام الشركة بتطبيق التعديالت التالية والنافذة المفعول إبتداء من أول كانون

نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9ال تقوم الشركة بتطبيق استثناءات المحفظة االستثمارية الواردة في

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40االستثمارات العقارية

ان وصف الخدمات اإلضافية الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40يختلف بين االستثمارات العقارية
والممتلكات المشغولة من المالك (الممتلكات واآلالت والمعدات) .يتم تطبيق هذا التعديل بشكل مستقبلي ويوضح ان

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)3وليس كما تم وصف الخدمات اإلضافية في معيار المحاسبة الدولي رقم

( ،) 40يستخدم لتحديد فيما إذا كانت الصفقة هي شراء موجودات أو توحيد أعمال .اعتمدت الشركة في الفترات
السابقة على معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)3وليس معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)40في تحديد ما إذا كان

الثاني  ،2015لم تقم الشركة بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول .لم ينتج عن تطبيق هذه

االستحواذ هو شراء موجودات أو استحواذ أعمال ،وبالتالي ،فإن هذا التعديل ال يؤثر على السياسة المحاسبية للشركة.

7

8

التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للشركة.

76

يتم تطبيق هذا التعديل بشكل مستقبلي ويوضح ان كافة الترتيبات المؤجلة المصنفة كمطلوبات (او موجودات)

77

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )11الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)38موجودات غير ملموسة–

تتطلب التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )11تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج

يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح انه وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية رقم ( )16ورقم ( )38يمكن اعادة تقييم

أعمال تجارية .توضح هذه التعديالت انه ال يتم اعادة قياس الحصص السابقة في المشاريع المشتركة عند االستحواذ

الموجودات الى القيمة السوقية أو من خالل تحديد القيمة السوقية للقيمة الدفترية للبند وتعديل القيمة اإلجمالية لبند

يشمل هذا المعيار االستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم السيطرة

(تعديالت)

االعمال" عند معالجة االستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة التي يمثل نشاطها في االعمال المشتركة

الموجودات باالعتماد على معلومات يمكن مالحظتها ويتم ذلك إما من خالل تعديل اجمالي القيمة الدفترية لبند

على حصص اضافية في نفس المشروع المشترك مع البقاء على االحتفاظ بالسيطرة المشتركة .باإلضافة الى ذلك

الموجودات تناسبيًا بحيث تكون اجمالي القيمة الدفترية مساوية للقيمة السوقية .باإلضافة إلى ذلك ،إن االستهالك أو

المشتركة مملوكة من نفس الشركة األم.

اإلطفاء المتراكم هو الفرق بين القيمة اإلجمالية والقيمة الدفترية لبند الموجودات .ال يؤثر هذا التعديل على تعديالت

إعادة التقييم التي قيدتها الشركة خالل الفترة الحالية.

تطبق التعديالت على كل من االستحواذ االولي في العمليات المشتركة واالستحواذ على الحصص االضافية في نفس

العمليات المشتركة.

المعايير الصادرة والتي ال تزال غير نافذة المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من
قبل الشركة .إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو

األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.

يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .ال تتوقع

الشركة أن يكون لهذه التعديالت أثر على القوائم المالية الموحدة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)38توضيح االساليب المقبولة

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية

الحتساب االستهالكات واإلطفاءات

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9االدوات المالية" بكامل مراحله خالل

توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38ان االيرادات تعكس

تموز  .2014يبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود

المنفعة االقتصادية المتحصلة من االعمال التجارية (التي يكون االصل جزء منها) بدال من المنافع االقتصادية التي

االدوات المالية" .قامت الشركة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما صدرت خالل العام

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات ،ويمكن استخدامه فقط في ظروف محددة الستهالك الموجودات غير

لبيع أو شراء االدوات غير المالية .وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39تصنيف وقياس

 ،2009وكان التطبيق األولي للمرحلة األولى في  1كانون الثاني  2011وستقوم الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية

الدولي رقم ( )9الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في  1كانون الثاني  2018والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس
الموجودات المالية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء
يحدد معيار رقم ( ) 15المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا المعيار
على جميع المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17االيجارات.

استهلكت من خالل استخدام ذلك االصل .كنتيجة لذلك ال يجوز استخدام أساس استهالك مبني على اإليرادات لغرض

الملموسة.

يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر .ال تتوقع

الشركة أن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي الموحد أو األداء المالي الموحد للشركة.

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )27طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة – تعديالت
أتاحت هذه التعديالت للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والحليفة

والشركات تحت السيطرة المشتركة في القوائم المالية المنفصلة ،وعلى الشركات التي تتبع معايير التقارير المالية

الدولية واختارت تطبيق طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة ان يتم بأثر رجعي .اما المنشآت التي تطبق

ال من المعايير والتفسيرات التالية:
يحل هذا المعيار بد ً
-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود االنشاء

معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة واختارت استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة فعليها

تطبيق طريقة حقوق الملكية من تاريخ التحول الى تطبيق معايير التقارير المالي الدولية.

-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18االيراد

يتم تطبيق هذه المعايير اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2016كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق

-

تفسير لجنة معايير التقارير ( )13برامج والء العمالء

المبكر .لن يكون لتطبيق هذا المعيار أثر على القوائم المالية الموحدة للشركة.

-

تفسير لجنة معايير التقارير ( )15اتفاقيات انشاء العقارات

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )28البيع أو المساهمة

-

تفسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل االصول من العمالء

بموجودات بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة

-

التفسير ( )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.

تتناول هذه التعديالت التعارض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولية رقم ( )28عندما

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.

يتعلق األمر بانتهاء السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة بها إلى شركة حليفة أو مشروع مشترك.
توضح التعديالت انه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات المكونة

لألعمال التجارية كما هي معرفة في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشروع

المشترك .في حين انه يتم االعتراف باالرباح والخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات والتي ال تعتبر

مكونة ألعمال تجارية إلى حد الحصة التي ال تمثل حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك.
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يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبا ار من  1كانون الثاني  2016مع السماح بالتطبيق المبكر .ال تتوقع
الشركة ان يكون لتطبيق هذا المعيار اي أثر على القوائم المالية الموحدة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ( - )5الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة
يتم التخلص من الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) ،سواء من خالل البيع أو من خالل توزيعها على مالكي
المنشأة .يوضح هذا التعديل أن تغيير واحد من أساليب التخلص إلى أخرى لن يعتبر خطة جديدة للتخلص منها ،بل

هو استمرار للخطة األصلية .بالتالي ،ال يعيق متطلبات تطبيق المعيار التقارير المالية الدولي ( .)5يتم تطبيق هذا

التعديل بشكل مستقبلي.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض القوائم المالية
تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على األمور التالية:
-

-

متطلبات األهمية النسبة

إمكانية تفصيل أو تجميع البنود في القوائم المالية

-

ترتيب االيضاحات

-

عرض بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية

معيار التقارير المالية الدولية ( )16عقود اإليجار
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود االيجار" خالل كانون
الثاني  2016الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

مخصص تدني الذمم المدينة
تقدم الشركة والشركات التابعة خدماتها لقاعدة كبيرة من العمالء ضمن شروط تسهيالت معينة .عندما يتوفر لدى إدارة
الشركة وشركاتها التابعة أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن يتم تحصيلها ،فإن إدارة الشركة وشركاتها التابعة
بناء على خبرات سابقة ،لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.
تستخدم تقديرات معينةً ،
تدني قيمة عقارات جاهزة للبيع

تقوم الشركة والشركات التابعة بتقدير صافي قيمة العقارات الجاهزة للبيع المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية
بناء على الخبرات السابقة ،ويتم تخفيض القيمة الدفترية ،إن لزم األمر.
الموحدة ً

الضرائب

تقوم الشركة بتسجيل مخصصات الضريبة بناء على تقديرات معقولة لنتائج تدقيق محتملة من قبل سلطات الضريبة
في الدول التي تعمل فيها .إن قيمة هذه المخصصات مبنية على عوامل متعددة مثل عمليات تدقيق الضرائب السابقة
والتفسيرات المختلفة للقوانين الضريبية من قبل الشركة والشركات التابعة وسلطات الضرائب.
القيمة العادلة لألدوات المالية

عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية من خالل األسواق النشطة ،يتم تحديد القيمة
العادلة من خالل طرق تقييم التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة .يتم إستخدام مدخالت لهذه النماذج من معلومات
السوق المالحظة قدر اإلمكان ،ولكن في حالة عدم جدوى الرجوع إلى المعلومات السوقية ،فإن ذلك يتطلب درجة من
التقدير لتحديد القيمة العادلة لها .إن التقديرات تتضمن األخذ بعين اإلعتبار مدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر
االئتمان والتقلب ات السوقية .إن التغيرات في الفرضيات الناتجة عن هذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة
لألدوات المالية.
األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة

تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار

تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر،
في نهاية كل سنة مالية.

عقود ايجار تمويلية ،بحيث يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

اإلستثمارات العقارية

المحاسبة الدولي رقم ( ،)17ووفقًا لذلك ،يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او

يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود
االيجار التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه
في استخدام االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذه المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
 4 .3األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية
تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما بتاريخ القوائم المالية

الموحدة .نظ ًار الستخدام هذه التقديرات واإلفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل
القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.

فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة وشركاتها التابعة:
تدني الموجودات غير المالية

يتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد عن القيمة المتوقع إستردادها .تمثل القيمة المتوقع
إستردادها القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو القيمة في اإلستخدام أيهما أعلى .يتم إحتساب القيمة العادلة

بناء على معلومات متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية لموجودات مشابهة
مطروحاً منها مصاريف البيع ً
أو أسعار سوق يمكن مالحظتها بعد تنزيل المصاريف اإلضافية للتخلص من األصل .يتم إحتساب القيمة قيد

تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم اإلستثمارات العقارية.
تدني الشهرة

يعتمد تحديد تدني قيمة الشهرة على تقدير "القيمة قيد اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها.
يتطلب ذلك تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد واختيار نِسب الخصم إلحتساب القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية المستقبلية.

 5 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع اإلقتصادية على الشركة وشركاتها التابعة وتوفر إمكانية
بناء على القيمة العادلة
قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية بغض النظر عن تاريخ إستالم الدفعات .يتم قياس اإليراد ً
للمبالغ المقبوضة بعد تنزيل الخصومات والحسومات وضرائب المبيعات .كذلك يجب توفر الشروط الخاصة التالية
الثبات اإليراد:
إيرادات بيع العقارات والعقارات الجاهزة للبيع
يتم اعتبار العقار مباعاً عندما تنتقل المخاطر األساسية والعوائد للمشتري وذلك للعقود المتضمنة لتبادل غير مشروط،
أما في حالة العقود المتضمنة لتبادل مشروط ،فإن قيد البيع يتم فقط عند تلبية كافة الشروط المتضمنة في العقد.

االستخدام وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
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إيرادات اإليجارات والخدمات
يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية.
يتم إضافة الكلفة التي يتم تكبدها في عقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها
كإيرادات إيجار على فترة عقد اإليجار.
تتحقق إيرادات اإليجار التشغيلي والخدمات على طول فترة اإليجار .يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من
قبل المستأجرين لفترات ما بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة كإيرادات مقبوضة مقدماً بينما يتم قيد قيمة اإليجارات
والخدمات التي لم يتم دفعها كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة كإيرادات مستحقة وغير مقبوضة.
إيرادات عقود المقاوالت
بناء على نسبة األعمال المنجزة
يتم تحقق إيرادات عقود المقاوالت على أساس طريقة نسبة اإلنجاز والتي يتم احتسابها ً
إلى إجمالي إيرادات المشروع بما فيها أوامر التغيير.
إيرادات تشغيل محطات الباصات
يتم تحقق إيرادات تشغيل محطات الباصات عند تقديم خدمات التشغيل المختلفة.
إي اردات الفوائد
بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعليً ،
النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.
إيرادات أرباح األسهم
تتحقق أرباح أو خسائر تداول اإلستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول ،ويتم اإلعتراف بأرباح
توزيعات األسهم من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير
متداولة.
تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
 من المتوقع أن تتحقق أو تهدف إلى بيعها أو استهالكها في عمليات التشغيل العادية
 محتفظ بها لغرض المتاجرة
 من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شه ًار بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة
 النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوز فترة إثني
عشر شه ًار بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة
أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
 من المتوقع تسديدها ضمن عمليات التشغيل العادية
 محتفظ بها لغرض المتاجرة
 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة
 ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز إثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية
الموحدة
أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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مصاريف التمويل
تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء او إنشاء او إنتاج موجودات تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة
لالستعمال او البيع كجزء من تكلفة هذه الموجودات .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها.
تتكون مصاريف التمويل من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمويل.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة بإقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في فلسطين واألردن ووفقًا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يتطلب اإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة
كضرائب مؤجلة.
بناء على الربح الضريبي .قد يختلف الربح
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها ً
الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية الموحدة بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو
مصاريف ال يمكن تنزيلها من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها
في السنوات الالحقة.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات
أو المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب
المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام بقائمة المركز المالي الموحدة ،وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي
يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
ممتلكات وآالت ومعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل
كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات ومصاريف
التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل اذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة
الدخل الموحدة عند تحققها .ال يتم استهالك األراضي.
يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
50-30
عقارات
10
تحسينات مأجور
7-5
سيارات
4
أثاث وتجهيزات مكتبية
10-4
آالت ومعدات
4
أجهزة حاسب اآللي وأجهزة مكتبية
يتم شطب أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود
منفعة إقتصادية متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي
يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل الموحدة.
تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً إن لزم
األمر.
ذمم وأرصدة مدينة
يتم قيد الكمبياالت المدينة حسب تاريخ إستحقاقها بكامل المبلغ بعد تنزيل أي مخصص للذمم متدنية القيمة .يتم تقدير
مخصص الذمم متدنية القيمة عندما يصبح تحصيل هذه الذمم غير محتمل .تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفواتير
الصادرة للعمالء بعد تنزيل أي مخصصات للذمم متندية القيمة .يتم إحتساب مخصص للذمم متدنية القيمة عندما
يصبح من غير المرجح تحصيل كامل المبلغ .تُشطب الديون المعدومة عند تحديدها.
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اإليجارات وذمم مدينة أخرى
يتم إثبات اإليجارات والذمم المدينة حسب مبلغ الفواتير األصلية .إذا كان الفرق بين القيمة الحالية والقيمة المستقبلية
جوهري ،يتم قيد الذمم المدينة بالكلفة المطفأة .تقوم الشركة بتقدير مخصص تدني الذمم المدينة عندما يصبح تحصيل
هذه الذمم غير محتمل أو عندما يصبح من غير المرجح تحصيلها بالكامل .تُشطب الديون المعدومة عند عدم وجود
إمكانية لتحصيلها.
مخزون عقاري
ال من أن تكون
تظهر الممتلكات المشتراه أو التي يتم إنشاءها لغرض بيعها من خالل أنشطة الشركة االعتيادية ،بد ً
لغرض التأجير أو لزيادة قيمتها ،بالكلفة أو القيمة المتوقع استردادها أيهما أقل .تمثل الكلفة:
– حقوق التملك الحر والتأجير لألرض.
– المبالغ المدفوعة للمقاولين لغرض اإلنشاء.
– كلفة الدراسات والتصاميم الهندسية ومصاريف التمويل وكلفة تجهيز الموقع واألتعاب المهنية والقانونية وضرائب
نقل الملكية ،باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة.
يتم قيد عموالت مندوبي مبيعات وتسويق العقارات الجاهزة للبيع غير المستردة في قائمة الدخل الموحدة عند الدفع.
القيمة المتوقع استرددها هي سعر البيع المقدر من خالل أنشطة الشركة االعتيادية على أساس أسعار السوق في
تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ومخصومة إلى قيمتها الحالية ،إذا كانت جوهرية ،ويطرح منها التكاليف المقدرة
لالنتهاء من إنجازها ومصاريف بيعها المتوقعة.
يتم تحديد كلفة المخزون العقاري المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة عند االستبعاد من خالل تحديد قيمة التكاليف
المحددة المتكبدة على الممتلكات المباعة وتوزيع اية تكاليف غير محددة نسبيًا بناء على حجم العقار المباعة.
مشاريع تحت التنفيذ
تشمل المشاريع تحت التنفيذ كلفة تصاميم اإلنشاء وكلفة اإلنشاء واألجور المباشرة وكلفة األراضي ومصاريف التمويل
وجزء من الكلفة غير المباشرة .عند اإلنتهاء من تنفيذ كل مشروع يحول إلى حساب الممتلكات واآلالت والمعدات أو
حساب عقارات جاهزة للبيع أو حساب إستثمارات عقارية حسب طبيعة المشروع وتوجهات اإلدارة.
يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة
الدفترية لهذه المشاريع .في حال وجود مثل هذه المؤشرات وعندما تفوق القيمة الدفترية القيمة المتوقع استردادها ،يتم
تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع إستردادها.
موجودات غير ملموسة

يتم قيد الموجودات غير الملموسة التي تم الحصول عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالكلفة .إن كلفة الموجودات غير
الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل عمليات توحيد األعمال هي قيمتها العادلة في ذلك التاريخ .الحقًا
لإلثبات المبدئي ،يتم إظهار الموجودات غير الملموسة بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة
في القيمة الدفترية.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة التي يتم تطويرها داخلياً ،باستثناء مصاريف التطوير المرسملة ،وانما يتم
قيدها في قائمة الدخل الموحدة.
يتم تحديد العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر اإلنتاجي المتوقع ،ويتم دراسة
تدني قيمتها الدفترية عند وجود مؤشرات تدل على ذلك .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة احتسابه للموجودات غير
الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة مرة على األقل في نهاية السنة المالية .تتم المعالجة المحاسبية للتغير في
العمر اإلنتاجي المتوقع أو التغير في نمط اإلستهالك للمنافع اإلقتصادية المستقبلية لألصل عن طريق تغيير فترة
اإلطفاء أو طريقة اإلحتساب كما هو مالئم .يتم التعامل مع هذه التغيرات على أساس أنها تغيرات في التقديرات
المحاسبية .يتم قيد مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة في قائمة الدخل
الموحدة.
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إن الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة غير محددة ال يتم إطفاءها بل يتم اجراء دراسة لوجود تدني
في قيمتها بشكل سنوي سواء بصورة فردية أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد .يتم مراجعة الموجودات غير
الملموسة غير المقدر عمرها الزمني سنوياً لتحديد ما إذا كان تصنيف عمرها اإلنتاجي كغير محدود ما زال صحيحاً،
واذا لم يكن كذلك فيتم تغيير العمر اإلنتاجي من كونه فترة غير محددة إلى فترة محددة .يتم تطبيق هذا التغيير على
الفترة الحالية والفترات الالحقة.
يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناجمة عن إستبعاد الموجودات غير الملموسة والتي تمثل الفرق بين العائد من
التخلص من األصل والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود اإلستثمار كما يلي:
حق
حق
حق
حق

فترة االستثمار
(سنوات)
20
15
20
31

محطة البيرة المركزية
محطة الباصات السياحية  -بيت لحم
إستئجار المنطقة الصناعية
إستئجار األرض الساحلية – مشروع الشاليهات

إستثمارات عقارية
يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيا بالكلفة مضافاً إليها تكاليف اإلقتناء .تتم رسملة كلفة استبدال مكونات
اإلستثمارات العقارية إذا استوفت شروط اإلعتراف؛ وال تشمل كلفة اإلستثمارات العقارية مصاريف الخدمة اليومية .بعد
اإلعتراف المبدئي ،يتم إظهار اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ القوائم المالية
الموحدة .يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية في قائمة الدخل
الموحدة في فترة حدوث التغير.

يتم استبعاد اإلستثمارات العقارية عند التخلي عنها أو عند إيقافها عن الخدمة بشكل دائم على أن ال يكون هناك توقع
لتدفق منفعة اقتصادية مستقبلية نتيجة التخلي عنها .يتم قيد أية أرباح أو خسائر ناتجة من استبعاد اإلستثمارات
العقارية في قائمة الدخل الموحدة في فترة حدوث اإلستبعاد.

يتم التحويل من والى حساب اإلستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في استخدام العقار .عند التحويل من حساب
اإلستثمارات العقارية إلى حساب الممتلكات واآلالت والمعدات تكون القيمة العادلة في تاريخ التحويل (حدوث التغير
في اإلستخدام) هي الكلفة المفترضة لهذه اإلستثمارات العقارية عند قيد العمليات المحاسبية الالحقة.

عند اكتمال أعمال بناء أو تطوير العقارات التي يتم بناؤها أو تطويرها من قبل الشركة ،يتم قيدها مبدئيًا كاستثمارات
عقارية بالكلفة .يتم إظهار هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ القوائم
المالية الموحدة.
تصنيف الممتلكات العقارية
يتم تصنيف الممتلكات العقارية كإستثمارات عقارية او مخزون عقاري:

–

–

االستثمارات العقارية والتي تشمل األراضي والمباني (المكاتب والمستودعات التجارية) حيث ال يتم االحتفاظ بها
لغرض استخدامها في أنشطة الشركة وال لغرض بيعها خالل أنشطة الشركة االعتيادية وانما لتحقيق إيرادات
تأجير أو زيادة قيمتها.
المخزون العقاري والذي تشمل العقارات المحتفظ بها لغرض بيعها من خالل أنشطة الشركة االعتيادية وبشكل
رئيسي العقارات السكنية التي يتم إنشاءها لغرض بيعها قبل أو عند اإلنتهاء من إنشائها.

إستثمارات في شركات حليفة
يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركات الحليفة هي تلك التي يكون للشركة
نفوذاً مؤث اًر عليها ،وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها
وليس التحكم بهذه السياسات.
وفقًا لطريقة حقوق الملكية ،يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،مضافًا إليه
التغيرات الالحقة في حصة الشركة من صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات
الحليفة كجزء من القيمة الدفترية لإلستثمارات فيها ،حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل
منفصل.
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يتم إ ظهار حصة الشركة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل
الموحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية الشركة
في الشركة الحليفة.
إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للشركة .عند الضرورة تقوم الشركة بإجراء تعديالت لتتوافق
السياسات المتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية للشركة.
الحقاً إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر الشركة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها
في الشركات الحليفة .تقوم الشركة في تاريخ القوائم المالية الموحدة بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية
تشير إلى تدني في قيمة اإلستثمارات في الشركات الحليفة .في حال وجود هذه األدلة ،تقوم الشركة بإحتساب قيمة
التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل
الموحدة.
في حال فقدان الشركة النفوذ المؤثر على الشركة الحليفة ،تقوم بإظهار اإلستثمار المتبقي بالقيمة العادلة .يتم قيد أي
فروقات بين القي مة الدفترية للشركة الحليفة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان النفوذ
المؤثر في قائمة الدخل الموحدة.
إستثمارات في موجودات مالية

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ العملية وهو تاريخ اإللتزام بشراء الموجودات المالية.
إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة
المحددة وفقاً للقوانين أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق .يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة
العادلة ،ويتم إضافة مصاريف اإلقتناء المباشرة ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
والتي يتم قيدها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة .يتم الحقا قيد جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.
موجودات مالية بالكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
الدين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
يتم قياس أدوات ّ
الدين ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية
 أن يتم اإلحتفاظ بأداة ّ
تعاقدية.
 أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة حق اإلنتفاع من التدفقات النقدية في تواريخ محددة والتي تمثل دفعات من
األصل وفائدة على الرصيد القائم.
الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف اإلقتناء (بإستثناء
إن أدوات ّ
حالة اختيار الشركة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل الموحدة كما هو مبين أدناه) ،ويتم الحقاً قياسها
بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدني .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
الدين من الكلفة المطفأة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تقوم الشركة بإعادة تصنيف أدوات ّ
الموحدة إذا تغير الهدف من نموذج األعمال لإلعتراف المبدئي وبالتالي ال تكون طريقة الكلفة المطفأة مناسبة.
إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم استخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة
الدين ،أو فترة أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ اإلعتراف المبدئي.
ّ

عند اإلعتراف المبدئي تستطيع الشركة بشكل ال يمكن التراجع عنه تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأه
المذكورة أعاله كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف
بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.
يتم قيد الكمبياالت المدينة حسب تاريخ استحقاقها بكامل المبلغ بعد تنزيل أي مخصص ٍ
تدن في قيمة هذه الكمبياالت.
يتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل هذه الذمم غير محتمل .تظهر الذمم المدينة
بمبلغ الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أي مخصصات للذمم المشكوك في تحصيلها .يتم احتساب مخصص للذمم
المشكوك بها عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل المبلغ .تُشطب الديون المعدومة عند تحديدها.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الدين التي ال تحقق شروط الكلفة المطفأه أو أدوات مالية تحقق شروط الكلفة
تمثل هذه الموجودات المالية أدوات ّ
المطفأه ولكن اختارت الشركة تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة عند اإلعتراف المبدئي وتقاس
بالقيمة العادلة .لم تقم الشركة بتصنيف أية أداة دين تحقق شروط أدوات دين بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.
الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الحقًا لإلعتراف المبدئي ،يترتب على الشركة إعادة تصنيف أدوات ّ
الدخل الموحدة إلى أدوات دين بالكلفة المطفأة .عند تغير الهدف من نموذج األعمال فإن شروط الكلفة المطفأة تبدأ
الدين التي اختارت الشركة عند اإلعتراف المبدئي تصنيفها كأدوات
بالتحقق .ال يحق للشركة إعادة تصنيف أدوات ّ
دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.
تقوم الشركة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الموحدة باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ،حيث يتم تصنيف هذه الموجودات
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم قياس الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الموحدة بالقيمة العادلة ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل الموحدة.
يتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من اإلستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق
الستالمها في قائمة الدخل الموحدة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
تقوم الشركة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .يتم

هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدى وال يمكن التراجع عنه ،كذلك ال تستطيع الشركة تصنيف أداة ملكية

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس أدوات الملكية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف اإلقتناء.
الحقًا يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل األخرى في حساب إحتياطي التغيير ال متراكم في القيمة العادلة .عند التخلص من هذه

الموجودات ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المقيدة سابقًا في حساب إحتياطي التغير المتراكم في القيمة
العادلة إلى قائمة الدخل الموحدة بل يتم قيدها مباشرة في حساب األرباح المدورة.
يتم قيد عوائد توزيعات األسهم من اإلستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها

في قائمة الدخل الموحدة ،إال إذا اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة اإلستثمار.
تدني الموجودات المالية المقيدة بالكلفة المطفأة

يتم بتاريخ القوائم المالية الموحدة تقييم الموجودات المالية بالكلفة المطفأه ،بما فيها الذمم المدينة والكمبياالت ،لتحديد
فيما إذا كان هناك دليل يثبت وجود ٍ
تدن في قيمتها .يتم اعتبار الموجودات المالية متدنية عندما يكون هناك دليل
موضوعي ،نتيجة لحدث أو أحداث حصلت بعد اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية ،ويؤئر على التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة.
استبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لإلنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند
تحويل الموجودات المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال عدم قيام الشركة بتحويل أو إبقاء
كل المخاطر والعوائد األساسية وأبقت السيطرة على الموجودات المحولة ،يتم تسجيل حصة الشركة المتبقية في
الموجودات ويتم تسجيل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع دفعها .تستمر الشركة في تسجيل الموجودات المالية المحولة
إذا أبقت الشركة كل المخاطر وعوائد الملكية الخاصة بها.
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النقد والودائع قصيرة األجل

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

ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة
األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل ،بعد تنزيل النقد مقيد السحب منه.
تقاص األدوات المالية

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

يتم تقاص الموجودات والمطلوبات المالية ،ويتم تسجيل الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة ،فقط عندما يكون
هناك حقاً قانونياً ملزماً لتقاص المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على أساس التقاص أو تحقيق الموجودات
وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

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

اإليجارات

يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من
خالل زيادة استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام معطيات التي ال يمكن مالحظتها.
جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية الموحدة تصنف ضمن هرم
القيمة العادلة ،كما هو موضح أدناه:
المستوى األول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.

يتم عند بداية التعاقد تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو عقد إيجار أو يحتوي في جوهره على عقد إيجار ،سواء كان
تحقيق شروط العقد يعتمد على استخدام الموجودات أو ينقل الحق في استخدام الموجودات.
الشركة كمستأجر
يتم رسملة عقود اإليجار التمويلي والتي تنقل إلى الشركة مخاطر ومنافع الملكية على أساس القيمة العادلة للمأجور أو
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار التمويلي ،أيهما أقل .توزع دفعات عقد اإليجار بين كلفة التمويل وبين
المبلغ الذي يخصم من قيمة إلتزامات عقود اإليجار التمويلية وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي
لإللتزامات .يتم قيد كلفة التمويل مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إستهالك أي مأجور تمت رسملته على العمر اإلنتاجي المتوقع أو فترة عقد اإليجار التمويلي ،أيهما أقل.

في نهاية كل فترة ماليه تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل
إعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات
والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر.

عقود اإليجار التشغيلية هي التي يحتفظ بموجبها المؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجودات
المؤجرة .يتم إثبات مدفوعات عقد اإليجار التشغيلي كمصروف ضمن قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت
على فترة اإليجار.

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

الشركة كمؤجر

المطلوبات المالية

القياس واإلعتراف المبدئي
يتم تصنيف المطلوبات المالية الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الموحدة أو قروض وأرصدة دائنة .تقوم الشركة بتحديد تصنيفها للمطلوبات المالية عند اإلعتراف
المبدئي .يتم اإلعتراف بجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مبدئيا إال في حالة القروض واألرصدة الدائنة حيث يتم
إضافة المصاريف المباشرة المتعلقة بها .لم تقم الشركة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية كمطلوبات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.
تشتمل المطلوبات المالية للشركة على ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى وتسهيالت إئتمانية وقروض.
القياس الالحق

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية.
يتم إضافة الكلفة التي يتم تكبدها في مفاوضات عقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم
اإلعتراف بها كإيرادات إيجار على فترة عقد اإليجار.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة وشركاتها التابعة أي التزامات (قانونية أو متوقعة) ناشئة عن
أحداث سابقة على أن يكون من المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر امكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.
أسهم الخزينة
تظهر أسهم الخزينة بالكلفة ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة إصدار أسهم الخزينة ضمن حقوق
الملكية.
العمالت األجنبية

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:

القروض

يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية مصاريف مباشرة ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة المطفأة
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى
التى تشكل جزءاً من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ضمن قائمة الدخل
الموحدة.
ذمم وأرصدة دائنة

يتم عرض القوائم المالية الموحدة للشركة بالدينار األردني والذي يمثل عملة األساس للشركة األم .تحدد الشركات
التابعة عمالت األساس الخاصة بها .يتم قياس البنود في القوائم المالية للشركات التابعة باستخدام عملة األساس لهذه
الشركات.
الحركات واألرصدة
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة إلى عملة األساس الخاصة
بكل شركة وفقاً ألسعار الصرف في تاريخ المعاملة.

اء تمت أو لم تتم
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سو ً
المطالبة بها من قبل المورد.
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يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى
عملة األساس الخاصة بكل شركة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات
التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة  ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل الموحدة حيث يتم قيد فروقات العملة التي تخصها ،إن وجدت في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
الشركات التابعة للشركة
يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة ،التي تَصدر قوائمها المالية بعملة غير الدينار األردني ،إلى الدينار
األردني وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .ويتم تحويل بنود قائمة الدخل لهذه الشركات
إلى الدينار األردني وفقًا لمعدل أسعار الصرف خالل السنة .يتم قيد الفروقات الناتجة عن التحويل في بند خاص
ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
الربح لكل سهم
يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة
على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.
يتم احتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل
المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد السهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما
لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية (بعد طرح أسهم الخزينة).

.4

حصص مؤثرة في شركات تابعة:

فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل فيها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:
نسبة الملكية للجهات غير المسيطرة:

2014

2015
بلد المنشأ
واألعمال

اسم الشركة

شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية (بيدكو)
ش ــركة أريح ــا لتط ــوير وادارة وتش ــغيل المنطق ــة الزراعي ــة
الصناعية (جييب)

%

فلسطين

18

18

فلسطين

42

42

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

1.445.933

1.413.658

726.095

784.061

2.172.028

2.197.719

أرصدة حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات
التابعة:
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية
ش ــركة أريح ــا لتط ــوير وادارة وتش ــغيل المنطق ــة الزراعي ــة
الصناعية
األرباح (الخسائر) العائدة لجهات غير مسيطرة في
الشركات التابعة:
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية

ش ــركة أريح ــا لتط ــوير وادارة وتش ــغيل المنطق ــة الزراعي ــة
الصناعية

32.275

10.781

()57.966

()41.145

()25.691

()30.364

فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركة.
ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2015

موجودات متداولة

90

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

2.639.076

578.063

13.358.199

3.969.513

مطلوبات غير متداولة
مجموع حقوق الملكية

()198.730

()2.629.181

12.988.667

1.728.798

العائد لجهات غير مسيطرة

1.445.933

726.095

مطلوبات متداولة

21

بيدكو

جييب

()2.809.878

()189.597

22

91

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون أول :2014

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2014

موجودات متداولة

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

5.151.667

862.390

12.858.459

3.654.128

مطلوبات غير متداولة

مجموع حقوق الملكية

()1.358.244

()2.402.862

15.737.899

1.866.812

العائد لجهات غير مسيطرة

1.413.658

784.061

مطلوبات متداولة

()913.983

()246.844

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون األول :2015

إيرادات تشغيلية

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

882.297

-

19.340

-

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

70.494

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

()232.804

أرباح بيع إستثمارات عقارية

35.935

مصاريف أخرى

()219.507

()237

208.219

()138.015

149.731

()138.015

العائد لمساهمي الشركة

149.731

()138.015

117.456

()80.049

العائد لجهات غير مسيطرة من شركات تابعة لشركة بيدكو

18.112

-

العائد لجهات غير مسيطرة

14.163

()57.966

أرباح محفظة الموجودات المالية
مصاريف إدارية وعامة

()651.760

إيرادات أخرى

304.224

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

مصروف ضريبة الدخل

()58.488

ربح (خسارة) السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

-

صافي الدخل الشامل السنة

()1.103

()136.675
-

-

إيرادات تشغيلية

17.962

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

364.393

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

()219.440

()245

مصاريف أخرى

()190.298

-

خسائر محفظة الموجودات المالية

()28.650

مصاريف إدارية وعامة

()551.820

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

101.434

مصروف ضريبة الدخل

()72.877

ربح (خسارة) السنة

-

()115.681
()97.964
-

28.557

()97.964

العائد لمساهمي الشركة

28.557

()97.964

17.776

()56.819

العائد لجهات غير مسيطرة من شركات تابعة لشركة بيدكو

6.879

-

العائد لجهات غير مسيطرة

3.902

()41.145

بنود الدخل الشامل األخرى

-

صافي الدخل (الخسارة) الشامل السنة

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2015

أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

بيدكو

دينار أردني

دينار أردني

()282.989

أنشطة التمويل

-

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

280.978

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31كانون أول :2014

أنشطة التشغيل

()287.427

()319.326
221.370

()385.383

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

202.521

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

-

جييب

563.967

أنشطة التمويل

92

دينار أردني

دينار أردني

727.249

أنشطة االستثمار

23

بيدكو

جييب

()149.006

()225.827

()2.167.925

()888

2.326.756

()24.194

9.825

24

93

6.325.583

711.127

-

234.454

476.673

7.036.710

112.731

265.328

-

63.183

202.145

378.059

-

151.179

-

374.638
3.421

6.885.531

عقارات

دينار أردني

دينار أردني

تحسينات مأجور

127.759

465.706

()4.585

51.858

418.433

593.465

()8.598

36.951

565.112

سيارات

دينار أردني

240.783

415.242

()32.674

40.539

407.377

656.025

23.174

()32.674

665.525

دينار أردني

أثاث وتجهيزات
مكتبية

681.599

1.486.417

()81.095

257.099

1.310.413

2.168.016

146.217

302.575

()84.367

7.634.672

3.646.395

()202.721

35.836

3.166.147

6.588.346

797.531

()133.954

220.358

711.127

7.385.877

-

54.332

335.144

-

69.816

265.328

389.476

()230.406

579.573

378.059
11.417

7.036.710

عقارات

دينار أردني

دينار أردني

تحسينات
مأجور

104.109

468.482

()39.328

42.104

465.706

572.591

()65.010

44.136

593.465

دينار أردني

سيارات

286.373

444.721

-

29.479

415.242

731.094

()164

75.233

656.025

دينار أردني

أثاث وتجهيزات
مكتبية

351.426

1.222.840

()449.807

186.230

1.486.417

1.574.266

()619.073

25.323

2.168.016

دينار أردني

آالت ومعدات

125.845

332.761

-

7.510.431

3.601.479

()623.089

30.186

3.646.395

11.111.910

578.173

302.575

458.606

()739

746.235

()915.392

10.553

448.792

دينار أردني

المجموع

11.281.067

دينار أردني

أجهزة حاسب
آلي وأجهزة
مكتبية

25

بلغت قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل التي مازالت تستخدم في عمليات الشركة مبلغ  1.117.733دينار أردني كما في  31كانون األول .2015

تم خالل العام تحميل مبلغ  20.511دينار أردني من مصروف االستهالك على مشاريع تحت التنفيذ ومبلغ  54.524دينار أردني على مصاريف تشغيلية أخرى.

األول .2015

وفقًا لبعض اتفاقيات القروض تم رهن الطابقين الثالث والرابع من بناية بريكو هاوس (إيضاح  .)21بلغت القيمة الدفترية للعقارات المرهونة  1.186.404دينار أردني كما في  31كانون

كما في  31كانون األول 2015

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2015

إستبعادات

االستهالك للسنة

كما في 1كانون الثاني 2015

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2015

إستبعادات

إضافات

كما في 1كانون الثاني 2015

الكلفة

2015

.5

ممتلكات وآالت ومعدات

26

بلغت قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل التي مازالت تستخدم في عمليات الشركة مبلغ  956.543دينار أردني كما في  31كانون األول .2014

682.969

351.106

448.792

11.281.067

45.236

()253.476

23.001

()126.013

282.962

11.418.866

المجموع

دينار أردني

()420.761

2.376.256

551.804

دينار أردني

آالت ومعدات

دينار أردني

تم خالل العام تحميل مبلغ  182.446دينار أردني من مصروف االستهالك على مشاريع تحت التنفيذ ومبلغ  62.637دينار أردني على مصاريف تشغيلية أخرى.

كما في  31كانون األول 2014

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2014

إستبعادات

االستهالك للسنة

كما في أول كانون الثاني 2014

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2014

إستبعادات

إضافات

كما في أول كانون الثاني 2014

الكلفة

2014

ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)

أجهزة حاسب
آلي وأجهزة
مكتبية

94

95

.6

.7

إستثمارات عقارية

موجودات غير ملموسة

فيما يلي ملخص الحركة للموجودات غير الملموسة خالل السنة:

فيما يلي ملخص الحركة على اإلستثمارات العقارية:

الرصيد في بداية السنة

نفقات مرسملة خالل السنة

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

41.626.166

41.897.135

251.167

()342.329

149.325

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

بيع استثمارات عقارية

71.360

شراء استثمارات عقارية

()9.236.714
3.208.930

-

محول إلى بضاعة وعقارات جاهزة للبيع (ايضاح )11

()658.979

-

35.339.895

الرصيد في نهاية السنة
تشمل اإلستثمارات العقارية كما في  31كانون األول  2015و 2014ما يلي:

أراضي

مباني *

الرصيد في  1كانون الثاني 2015

إضافات السنة

الرصيد في  31كانون األول 2015

اإلطفاء

-

الرصيد في  1كانون الثاني 2015

41.626.166

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

22.672.067

27.794.470

35.339.895

41.626.166

12.667.828

الكلفة

13.831.696

اإلطفاء للسنة

الرصيد في  31كانون األول 2015
صافي القيمة الدفترية

الشهرة*
1.577.864

-

دينار أردني

حق إستئجار**

محطات باصات***

229.882

11.353.373

13.161.119

12.686.275

-

12.686.275

1.577.864

12.916.157

-

()98.526

()167.553

()406.937

-

()266.079

()10.055.232

-

المجموع

11.353.373

25.847.394

()9.648.295

()9.746.821
()10.321.311

()574.490

كما في  31كانون األول 2015

1.577.864

12.650.078

1.298.141

15.526.083

كما في  31كانون األول 2014

1.577.864

131.356

1.705.078

3.414.298

* يمثل هذا البند شهرة شراء أسهم شركة فلسطين إلنشاء وادارة المناطق الصناعية  -بيدكو غزة (شركة تابعة لبيدكو)
والناتج عن الفرق بين كلفة الشراء وحصة الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات في تاريخ الشراء.

تم تقييم األراضي من قبل مخمنين عقاريين معتمدين.
حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة لم يتم إتمام عملية التسجيل القانوني لبعض قطع األراضي باسم الشركة والتي

** يمثل هذا البند حق إستئجار المنطقة الصناعية التي تكبدتها بيدكو– غزة للحصول على حق إستئجار المنطقة الصناعية

تبلغ قيمتها العادلة كما في  31كانون األول  2015مبلغ  239.108دينار أردني وانما تم تسجيلها من خالل وكاالت دورية

ابتداء من أول
من السلطة الوطنية الفلسطينية .يتم إطفاء كلفة حق إستئجار المنطقة الصناعية على مدى  20عاماً
ً
كانون الثاني .1999

بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية المرهونة مقابل قروض ممنوحة للشركة من البنوك مبلغ  18.127.519دينار

قامت الشركة بتاريخ  2تشرين الثاني  1995بتوقيع عقد إيجار قطعة أرض مع السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 49

غير قابلة للعزل.

أردني (إيضاح .)21

* تم خالل  2007توقيع إتفاقية بين شركة المرافق لإلنشاء والتشغيل (شركة تابعة) وأمانة عمان إلنشاء مجمع تجاري

يتضمن مبنى وموقف سيارات في منطقة الصويفية في عمان على أساس البناء والتشغيل والتحويل ( )B.O.Tعلى أرض

مملوكة ألمانة عمان مقابل قيام مرافق بتأجير وتشغيل المبنى وموقف السيارات لمدة  25سنة غير شاملة مدة التنفيذ ،يتم

بعدها تسليم المبنى والموقف إلى أمانة عمان.

بناء على المادة  11بند  2من اإلتفاقية الموقعة بتاريخ  25حزيران  ،2007فقد شرعت شركة المرافق في طلب البدء في
ً
إجراءات التحكيم وفقًا ألحكام قانون التحكيم األردني ضد أمانة عمان الكبرى وذلك للمطالبة بتعويض الشركة عن كافة
األضرار والخسائر التي تكبدتها شركة المرافق نتيجة إخالل أمانة عمان الكبرى بالوفاء بإلتزاماتها وواجباتها التعاقدية

المنصوص عليها في إتفاقية اإلستثمار ( )B.O.Tالموقعة بين الطرفين بمشروع بارك بالزا .حصلت الشركة بتاريخ 16
أيار  2015على حكم تحكيم نهائي .الحقاً لذلك قامت أمانة عمان الكبرى بالطعن في القرار أمام المحكمة المختصة ولم

سنة وذلك لغايات اإلستثمار السياحي .قامت الشركة خالل عام  2015باستكمال انشاء مشروع الشاليهات (فندق بلو

بيتش) .يتم إطفاء كلفة المشروع على مدة اإليجار المتبقية والتي تنتهي في  20تشرين األول .2044

***تم خالل عام  2000اإلنتهاء من إنشاء وبـدء التشغيل الكامل لمحطـة الباصات المركزية في البيرة ومحطة الباصات
السياحية في بيت لحم والتي عملت الشركة على تمويل إنشائها على أساس البناء والتشغيل والتحويل ) (B.O.Tعلى

أر ٍ
اض مملوكة من قبل بلديتي البيرة وبيت لحم ،وذلك مقابل قيام الشركة باستثمار وتشغيل محطة البيرة المركزية لمدة

 24سنة تشمل سنتين مدة التنفيذ ،واستثمار وتشغيل محطة الباصات السياحية في بيت لحم لمدة  15سنة تم تمديدها
لمدة سنتين اضافيتين ،يتم بعدها تسليمهما إلى البلديتين وفقًا التفاقيات تمت مع البلديتين .تشتمل تلك المحطات على
مواقف للباصات والسيارات باإلضافة إلى شركة من المحالت التجارية والمكاتب ومرافق ترفيهية .تمثل الموجودات غير
الملموسة الحق في فرض رسوم مقابل الخدمات العامة المقدمة لغرض إتفاقيات إمتياز تقديم خدمات في محطات

الباصات.

يصدر قرار الطعن النهائي حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة .وتعتقد اإلدارة باإلستناد إلى آراء المستشارين القانونيين وبنود
اإلتفاقية أن الشركة تمتلك موقفاً قوياً في قضية التحكيم.
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حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات

خسارة السنة قبل الضريبة

صافي خسارة السنة

مصروف الضريبة

مصاريف اخرى

كلفة المبيعات

مصاريف إدارية وعامة

اإليرادات

قائمة الدخل:

القيمة الدفترية

الشهرة الضمنية

حصة الشركة في صافي الموجودات

حقوق الملكية

مطلوبات متداولة

الفرضيات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة في اإلستخدام

مطلوبات غير متداولة

وذلك بالرجوع إلى تقييمات من مخمنين مختصين .أظهرت هذه التقييمات عدم وجود تدني في الشهرة.

موجودات متداولة

تم تحديد القيمة المتوقع إستردادها للشركة التابعة عن طريق تحديد القيمة العادلة للشركة التابعة مطروحًا منها مصروف البيع

موجودات غير متداولة

قطاع أعمال الشركة التابعة.

قائمة المركز المالي:

لغرض دراسة التدني ،تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة الناتجة عن شراء الشركة التابعة على الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل

إن إحتساب القيمة في اإلستخدام للقطاع العقاري يخضع لحساسية معدل الخصم المستخدم ومعدل نمو التدفقات النقدية
للفترات ما بعد فترة الموازنات:
معدل الخصم  :يعكس معدل الخصم تقديرات اإلدارة للمخاطر المرتبطة بقطاع األعمال ،ويعتبر ذلك المؤشر المستخدم من
قبل اإلدارة لقياس األداء التشغيلي ولتقييم عروض اإلستثمار المستقبلية .تم إستخدام معدل خصم قبل الضريبة بمقدار

()52.784

()210.969

()3.253

()207.716

()41.945

()416.969

()613.832

865.030

268.544

()108.174

376.718

%25.02

1.505.666

()59.643

1.247.720

1.591.237
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()74.998

()299.753

()27.703

()272.050

()28.519

()435.454

()652.934

844.857

321.328

()108.174

429.502

%25.02

1.716.635

()51.407

()1.180.137

1.228.604

()33.869

()69.120

-

()69.120

-

()129.215

()321.846

381.941

320.963

-

320.963

%49

()64.750

()132.142

-

()132.142

-

()50.358

()441.097

359.313

354.832

-

354.832

%49

655.027
724.147

()856.535

()1.860.000

55.579

()718.158

()1.860.000

318.244

3.053.318
3.246.726

()86.653

()280.089

()3.253

()276.836

()41.945

()546.184

()935.678

1.246.971

589.507

()108.174

697.681

2.160.693

()2.130.183

()1.919.643

1.565.964

()139.748

()431.895

()27.703

()404.192

()28.519

()485.812

()1.094.031

1.204.170

676.160

()108.174

784.334

2.440.782

()1.898.295

()1.911.407

1.284.183
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4.966.301

 31كانون األول .2015

2014

 -بلغت القيمة السوقية الستثمارات الشركة في الشركة الحليفة المدرجة (بال عقار) مبلغ  383.713دينار أردني كما في

دينار أردني

 -تعمل شركة مواقف على تنفيذ وادارة واستثمار مشاريع مواقف للسيارات في مدينة عمان.

المجموع

المؤجرة وكذلك القيام بتنمية وتشجيع االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة.

2015

 -تعمل شركة بال عقار على بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها ،والقيام باألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو

دينار أردني

589.507

676.160

4.644.555

األردن

%49

%49

320.963

354.832

2015

شركة مواقف لإلستثمار (غير مدرجة)

فلسطين

%25.02

%25.02

268.544

321.328

2014

شركة بال عقار إلدارة وتشغيل العقارات (مدرجة)

نسبة الملكية %
2014
2015

2015
دينار أردني

دينار أردني

بلد التأسيس

القيمة الدفترية

2014
دينار أردني

مواقف لإلستثمار

.8

استثمارات في شركات حليفة

فيما يلي تفاصيل اإلستثمارات في شركات حليفة:

دينار أردني

الرئيسية السابقة قد يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية لقطاع األعمال عن القيمة قيد اإلستخدام.

1.719.575

بالنسبة لتقدير "القيمة قيد اإلستخدام" لكل قطاع أعمال فإن إدارة الشركة تعتقد بأنه ال يوجد تغير ممكن معقول في الفرضيات

2014

النقدية المتوقعة لفترة ما بعد السبع سنوات بمقدار .%0.9

دينار أردني

المناسبة ،تم األخذ باالعتبار القوى التنافسية المتوقع أن تسود بعد فترة الموازنة المعلنة .تم إستخدام معدل نمو دائم للتدفقات

بال عقار

تقدير معدل النمو  :يعتمد معدل النمو على قيمة نتائج قطاع األعمال بعد فترة الموازنة المعلنة .لتحديد معدالت النمو

2015

الرأسمالية لتحديد كلفة رأس المال ونسبة إقتراض مقدرة لتحديد كلفة اإلقتراض.

دينار أردني

لتحديد معدل الخصم المناسب ،تم الرجوع إلى المعدل المرجح لتكلفة رأس المال بإستخدام طريقة تسعير الموجودات

()1.273.648

 %17.98للتدفقات النقدية.

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار الشركة في شركاتها الحليفة

دراسة تدني قيمة الشهرة (القطاع العقاري)
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 .11بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
 .9مشاريع تحت التنفيذ

2015

2014

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
محول إلى بضاعة وعقارات جاهزة للبيع (إيضاح )11
محول إلى موجودات غير ملموسة (إيضاح )7
محول إلى ممتلكات وعقارات ومعدات (إيضاح )5

43.901.614
5.939.486
()78.070
()27.435.102
()12.686.275
()579.573

الرصيد في نهاية السنة

9.062.080

دينار أردني

33.602.848
10.370.972
()72.206
-

مشروع أريحا لتطوير المنطقة
الصناعية الزراعية
مشروع بريكو هاوس ()2

مشروع
مشروع
مشروع
مشروع
أخرى

المنطقة الصناعية – غزة
الغدير
شاليهات الساحل
المصايف

الشركة

شركة
شركة
شركة
شركة
شركة

فلسطين إلنشاء وادارة المناطق الصناعية
مباني لإلنشاء والتطوير
فلسطين لإلستثمار العقاري
فلسطين لإلستثمار العقاري
فلسطين إلنشاء وادارة المناطق الصناعية

2014

دينار أردني
3.898.838
4.287.476

3.587.745
3.406.355

9.062.080

43.901.614

579.780
21.652.048
11.068.691
3.264.375
342.620

من المتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع اإلجمالية إلى  13.6مليون دينار أردني تقريباً .تم رهن أرض مشروع بريكو هاوس
( )2وما عليها من بناء مقابل قرض ممنوحة للشركة (إيضاح .)21
 .10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

دينار أردني

أسهم مدرجة في األسواق المالية
أسهم غير مدرجة في األسواق المالية

الرصيد في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
صافي أرباح بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة
الرصيد في نهاية السنة

31

دينار أردني

461.530
3.316.165

714.325
3.316.165

2015

2014

3.777.695

لقد كانت الحركة على إحتياطي القيمة العادلة كما يلي:

100

2015

2014

دينار أردني

()2.571.392
()88.804
()83.000
()2.743.196

4.030.490

779.617

المحول من مشاريع تحت التنفيذ (ايضاح )9

دينار أردني

607.972
267.794

2015
دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

الكلفة

2015

شركة أريحا لتطوير المنطقة الصناعية الزراعية
شركة فلسطين لإلستثمار العقاري

فيما يلي الحركة على العقارات الجاهزة للبيع خالل السنة:

43.901.614

فيما يلي تفاصيل المشاريع تحت التنفيذ كما في  31كانون االول  2015و:2014
اسم المشروع

يمثل هذا البند البضاعة وكلفة العقارات الجاهزة للبيع من بعد تنزيل التدني في قيمتها البيعية:
2015
دينار أردني
20.940.118
وحدات سكنية
1.231.636
أراضي
221.283
محالت ومكاتب تجارية
22.393.037

المحول من االستثمارات العقارية (ايضاح )6

()2.571.392

969.041

27.435.102

873.929

-

-

كلفة عقارات مباعة خالل السنة

()7.211.067

-

كلفة أراضي مباعة خالل السنة

()143.523

-

بضاعة مباعة

-

()189.424

الرصيد في نهاية السنة

22.393.037

779.617

وفقاً إلتفاقيات بعض القروض .تم رهن كامل العقارات الجاهزة للبيع والتي تخص مشاريع الغدير والمصايف بمبلغ
 17.029.060دينار أردني مقابل قروض ممنوحة للشركة (إيضاح .)21

 .12ذمم مدينة

تشمل الذمم المدينة ما يلي:

2015
دينار أردني

ذمم تجارية مدينة

9.465.150

شيكات برسم التحصيل

9.232.380

كمبياالت مدينة

135.526

2014
دينار أردني

7.313.533
3.987.154

146.383

مجموع الذمم المدينة

18.833.056

11.447.070

مخصص تدني ذمم مدينة

()1.099.045

()646.971

17.734.011

10.800.099

()5.811.482

()1.772.592

11.922.529

9.027.507

ذمم مدينة طويلة األجل

دينار أردني

()2.911.048
711.532
()371.876

2014
دينار أردني

-

658.979

إضافات

2014
دينار أردني
57.113
533.400
189.104
779.617

بلغ إجمالي الذمم التجارية متدنية القيمة مبلغ  3.836.311دينار أردني كما في  31كانون األول  2015مقابل مبلغ

 1.027.009دينار أردني كما في  31كانون األول .2014
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فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم المدينة خالل السنة:

2015
دينار أردني
646.971
452.074
1.099.045

الرصيد في بداية السنة
إضافات (إستردادات) خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2014
دينار أردني
980.793
()333.822
646.971

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2015و:2014

المجموع

2015
2014

دينار أردني

14.996.745
10.420.061

غير مستحقة وغير
متدنية القيمة
دينار أردني

12.027.123

9.261.403

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
90-61
يوم

60 –30
يوم

دينار أردني

دينار أردني

317.340

65.867

25.985

108.785

 .15نقد وودائع قصيرة االجل
يشمل النقد والودائع قصيرة األجل ما يلي:
2015

دينار أردني

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

5.135.650

ودائع ألجل لدى البنوك

2.138

5.137.788

1.023.888

2015
دينار أردني

ودائع ألجل لدى البنوك

 .13موجودات متداولة أخرى
تشمل الموجودات المتداولة األخرى ما يلي:

نقد مقيد السحب

5.137.788
()47.853

مواد إنشائية

132.895

إيجارات مستحقة

730.891

ذمم موظفين

90.720

أخرى

2014
دينار أردني

458.560
849.737
484.623
398.442
70.819

3.205

50.431

3.118.502

2.312.612

 .14موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل القيمة العادلة ألسهم شركات مدرجة في بورصة عمان لألوراق

المالية وبورصة فلسطين والبالغة كما في  31كانون األول  2015و 2014مبلغ  1.976.260دينار أردني و1.800.588

دينار أردني ،على التوالي.

1.515.112

2.586.415

2.138

1.022.197

5.280

ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتألف النقد والنقد المعادل من اآلتي:

دينار أردني

في تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير متدنية القيمة بالكامل .ال تقوم الشركة بالحصول على ضمانات
مقابل بعض الذمم المدينة .أما الكمبياالت المدينة والذمم المدينة الناتجة من بيع العقارات ،وكضمان للوفاء بتسديد العمالء،
فال يتم نقل ملكية العقارات المباعة إال بعد تحصيل كافة المبالغ المستحقة عليهم.

مستحق من جهات ذات عالقة
تأمينات نقدية ودفعات مقدمة للموردين

1.509.832

تزيد عن 90
يوم

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

1.138.594

دينار أردني

تمثل الودائع ألجل لدى البنوك كما في  31كانون األول  2015ودائع قصيرة األجل بالدوالر األمريكي تستحق خالل ثالثة
شهور من تاريخ القوائم المالية الموحدة .بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع لدى البنوك بالدوالر األمريكي
للسنة المنتهية في  31كانون األول  2014 2015ما نسبته .%0.63

5.135.650

2015
دينار أردني

2014

5.089.935

 .16رأس المال

2015
دينـار أردني
63.762.486

رأس المال المصرح به

63.762.486

رأس المال المكتتب به والمدفوع

2014
دينار أردني

1.509.832

5.280

1.515.112
()89.034
1.426.078

2014
دينـار أردني
63.762.486
63.762.486

تبلغ القيمة اإلسمية للسهم دينار أردني واحد.
 .17عالوة اإلصدار

تم خالل عامي  2006و 2012زيادة رأسمال الشركة ،حيث تم إصدار أسهم بعالوة إصدار بلغت قيمتها اإلجمالية

 9.372.579دينار أردني.
.18

أسهم خزينة

يمثل هذا البند صافي كلفة أسهم الخزينة الناتجة عن توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع الشركة .قامت الشركات

التابعة خالل العام واألعوام السابقة بشراء أسهم في الشركة بكلفة مقدارها  328.498دينار أردني و 306.094دينار أردني،

على التوالي.

 .19اإلحتياطي اإلجباري

وفقًا لقانون الشركات المعمول به ،يتم اقتطاع  %10من صافي األرباح السنوية لحساب االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف

هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع االحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال ،كما ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري
على المساهمين.
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فيما يلي جدول إستحقاق القروض طويلة األجل:

 .20إحتياطي ناتج عن إستحواذ حصص جهات غير مسيطرة

قامت الشركة خالل عام  2012بشراء حصة اضافية تمثل  %40من أسهم شركة المرافق اإلستثمارية لإلنشاء والتشغيل

ما يستحق عام

(شركة تابعة) بقيمة  4.123.076دينار أردني لترتفع حصة الشركة في شركة المرافق من  %60إلى  .%100بلغت القيمة

الدفترية لألسهم المشت ارة كما بتاريخ الشراء مبلغ  2.281.440دينار أردني .تم قيد الفرق بين القيمة الدفترية وقيمة الشراء

بمبلغ  1.841.636دينار أردني مباشرة في األرباح المدورة ضمن حقوق الملكية.

ما يستحق بعد عام

 .21قروض طويلة األجل

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

إجمالي أقساط القروض طويلة األجل

23.783.200

20.196.484

أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام

()6.462.970

()6.534.976

أقساط قروض طويلة األجل تستحق بعد عام

17.320.230

13.661.508

– وقعت الشركة خالل العام واألعوام السابقة عدة اتفاقيات مع بنوك محلية واقليمية حصلت بموجبها على قروض قصيرة وطويلة

األجل لتمويل أنشطة ومشاريع الشركة المختلفة بلغ مجموعها  41.578.290دوالر أمريكي (ما يعادل  29.520.586دينار
أردني) .سيتم سداد هذه القروض على أقساط شهرية وربع سنوية .ويستحق عليها فوائد سنوية وربع سنوية بمعدالت ثابتة

تتراوح من  %4إلى  % 4.5ومعدالت فائدة متغيرة وفقاً لسعر االقتراض في أسواق لندن مضافاً إليها من  %1إلى  .%3.3تم
منح القروض برهن الطابقين الثالث والرابع من بناية بريكو هاوس والبالغ قيمتها الدفترية  1.186.404دينار أردني (ايضاح

 31كانون األول  2015مبلغ  4.287.476دينار أردني (ايضاح  )9ورهن عقارات جاهزة للبيع والبالغ قيمتها الدفترية كما في
 2مليون دوالر أمريكي.

– قامت شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة تابعة) خالل عام  2014بتوقيع إتفاقية استصناع
بمبلغ  3.000.000دوالر أمريكي (ما يعادل  2.130.000دينار أردني) مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية بهامش ربح سنوي
ثابت بمقدار  .%4.5يتم تسديد دفعات االتفاقية بعد اإلنتهاء من فترة االعداد للمشروع ومرور فترة السماح اإلضافية للمشروع

والبالغة  24شه اًر بواقع  20قسط ربع سنوي .أما األرباح فيتم دفعها بموجب أقساط شهرية تنتهي بانتهاء تسديد كامل الثمن

الصناعية لمشروع أريحا لتطوير المنطقة الصناعية الزراعية .بلغ الرصيد المستغل مبلغ  2.617.706دينار أردني

و 2.396.336دينار أردني كما في  31كانون األول  2015و ،2014على التوالي.

– قامت شركة المرافق (شركة تابعة) خالل العام واألعوام السابقة بتوقيع عدة اتفاقيات مع بنوك إقليمية حصلت بموجبها على

قروض قصيرة وطويلة األجل بلغ مجموعها  10.000.000دينار أردني .يستحق على أرصدة هذه القروض فائدة سنوية ثابتة

4.597.627

2020

1.819.990

2019

3.415.507

 .22تسهيالت ائتمانية

حصلت الشركة وشركاتها التابعة خـالل العـام واألعـوام علـى تسـهيالت حسـابات جـاري مـدين مـن بنـوك محليـة .يبلـغ إجمـالي سـقف

التســهيالت الممنوح ـة للشــركة  6.180.996دوالر أمريكــي (مــا يعــادل  4.388.507دينــار أردنــي) بمتوســط معــدل فائــدة %5.25
سنوياً .بلغ الرصيد المستغل من هذه التسـهيالت مبلـغ  4.277.194دينـار أردنـي و 5.483.447دينـار أردنـي كمـا فـي  31كـانون

األول  2015و ،2014على التوالي .تم منح هذه التسهيالت بضمانة تحصيالت مشروع محطـة بيـت لحـم وضـمان قيمـة الشـيكات
المخصومة والمسيلة لصالح الشركة والكفالة اإلعتبارية للشركة األم.

 .23مطلوبات ضريبية مؤجلة

يمثل هذا المبلغ المطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن أرباح تقييم اإلستثمارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة ،لقد
كانت الحركة على حساب المطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
إسترداد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2015
دينار أردني
1.871.709
140.057
()368.470
1.643.296

2014
دينار أردني
1.808.410
63.299
1.871.709

 .24مخصص تعويض نهاية الخدمة

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة:

ويكون موعد استحقاق القسط األول من األرباح بعد شهر من تاريخ أول سحب .تم منح االتفاقية بضمان الكفالة اإلعتبارية

ألعضاء مجلس إدارة الشركة .إن هدف االتفاقية هو استكمال تجهيز البنية التحتية وانشاء المرحلة األولى من المباني

2018

2017

7.487.106

23.783.200

 )5ورهن إستثمارات عقارية تبلغ قيمتها الدفترية  15.498.166دينار أردني (ايضاح  )6ورهن مشاريع تحت التنفيذ كما في

 31كانون األول  2015مبلغ  17.029.060دينار أردني (ايضاح  )11باإلضافة إلى شيك ضمان صادر من الشركة بمبلغ

2016

6.462.970

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
المدفوع خالل السنة

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

1.211.344

224.391
()256.487

رصيد نهاية السنة

1.179.248

1.285.139

103.002
()176.797

1.211.344

قدرها  .%7.75تم منح القروض بضمانة العائد على مشروع المجمع التجاري – بارك بال از الذي قامت شركة المرافق بإنشائه

وتشغيله باإلضافة إلى رهن إستثمارات عقارية والبالغ قيمتها الدفترية  2.629.353دينار اردني (ايضاح  )6والكفالة اإلعتبارية

للشركة األم .بلغ الرصيد المستغل مبلغ  5.267.620دينار أردني و 6.699.566دينار أردني كما في  31كانون األول

 2015و ،2014على التوالي.

35

104

36

105

بناء على قرار مجلس اإلدارة فقد تم تأسيس صندوق إدخار لموظفي شركة فلسطين لإلستثمار العقاري في نهاية عام
*
ً
 2012بموجب نظام داخلي خاص به .تقوم الشركة باقتطاع  %5شهرياً من الراتب االساسي لكل موظف وتساهم
الشركة بنسبة  %10من راتب الموظف االساسي.

 .27إيرادات تشغيلية

 .25مخصص ضريبة الدخل

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:
2015
دينار أردني
102.634
رصيد بداية السنة
535.609
التخصيص للسنة
49.534
التخصيص لسنوات سابقة
()146.965
المسدد خالل السنة
540.812
رصيد نهاية السنة
فيما يلي تفاصيل مصروف ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2015و:2014
2015
دينار أردني
535.609

ضريبة دخل السنة

49.534

ضريبة دخل سنوات سابقة
ضرائب مؤجلة

2014
دينار أردني
106.112
()3.478
102.634

إيرادات بيع محالت تجارية -مفتاحيات
إيرادات محطات الباصات

1.411.391

إيرادات إيجارات وخدمات

-

356.730

63.299

أرباح إستثمارات عقارية بالصافي

 49.534دينار أردني .لم تحصل شركة بريكو األردن وشركاتها التابعة على تسويات نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن

كلفة خدمات فندق بلو بيتش

نتائج أعمالها لألعوام من  2010وحتى  .2014وبرأي المستشار الضريبي للشركة فإنه من المتوقع عدم وجود أية
إلتزامات ضريبية على الشركة وشركاتها التابعة حتى تاريخ القوائم المالية.

إيرادات مؤجلة

مبالغ مقبوضة مقدماً على حساب بيع عقارات

1.274.477

شيكات آجلة

1.627.002

مستحق لبلدية البيرة

863.604

مصاريف مستحقة

747.162

ذمم دائنة

676.116

مستحق لجهات ذات عالقة

604.609

حجوزات ضمان حسن تنفيذ

307.691

صندوق ادخار*

180.606

مخصص مكافآت

146.859

مخصص إجازات

119.244

أرباح نقدية مستحقة

102.310

مخصص قضايا

221.950

أخرى

12.498.335
37

199.667
16.954.461

2015
دينار أردني

الحقاً لتاريخ القوائم المالية ،توصلت الشركة وشركاتها التابعة (بإستثناء شركة بريكو األردن وشركاتها التابعة) إلى

2.857.059

488.235

-

2.377.025
1.920.558
1.786.233
-

194.695
6.278.511

 .28تكاليف تشغيلية مباشرة

()228.413

2.769.646

3.102.047

2014
دينار أردني

مخالصات نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج األعمال حتى عام  ،2014ونتج عن ذلك قيد مخصص إضافي بمبلغ

106

إيرادات عقارات مباعة

3.147.279

كلفة عقارات مباعة

 .26ذمم وأرصدة دائنة

8.605.842

إيرادات بيع بضاعة

63.299

2015
دينار أردني

2015
دينار أردني

2014
دينار أردني

7.229.845
173.319

كلفة عقود المقاوالت

172.187
143.523

كلفة بضاعة

7.718.874

2014
دينار أردني

189.424

2.131.077
-

2.320.501

2014
دينار أردني

2.014.233
3.828.085
818.545

2.044.319

292.273
952.011
666.217
924.021
309.161
117.700
133.292
142.501
116.478
158.532

12.517.368
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 .29مصاريف تشغيلية أخرى

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

963.727

رواتب ومصاريف متعلقة بها

606.163

رسوم بلديات

574.490

إطفاءات موجودات غير ملموسة

342.414

كهرباء ومياه

231.646

خدمات أمن

157.217

صيانة

150.000

إيجارات

98.118

أتعاب مهنية واستشارية

85.070

مصاريف نظافة

57.656

رسوم حكومية

54.524

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

25.252

سفر ومواصالت ومحروقات

24.208

تأمينات

24.111

بريد وهاتف وفاكس

10.237

مصاريف بيع وتسويق

-

مصاريف تأهيل طابق الباصات

-

رسوم واشتراكات
أخرى

901.036
106.500
439.778
289.936
230.993
154.645
150.000
142.396
93.998
36.696
62.637
19.454
28.207
15.224
3.999

23.010
51.527

98.288

33.981

3.503.121

2.784.017

 .30مصاريف إدارية وعامة

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

رواتب ومصاريف متعلقة بها

1.688.720

1.106.417

صيانة

99.024

14.736

507.463

أتعاب مهنية واستشارات

98.491

رسوم حكومية

348.493
35.567

سفر ومواصالت

87.282

إعالنات

58.418

57.528

41.114

54.178

66.202

كهرباء ومياه

43.503

بريد وفاكس وهاتف

تنقالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

32.516

قرطاسية ومطبوعات

21.941

ضيافة ونظافة

12.229

إيجارات

11.577

تأمين

10.897

تبرعات

9.557

رسوم واشتراكات
أخرى

مصاريف غير مباشرة محملة على المشاريع

86.807
6.989

39.549
17.303
18.590
28.622
14.924
11.204
19.328

122.305

58.402

2.911.239

1.918.637

2.772.367

1.855.756

()138.872

()62.881

 .31أرباح محفظة الموجودات المالية
يشمل هذا البند نتائج اإلستثمار في محفظة الموجودات المالية كما يلي:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
عوائد توزيعات أسهم

39
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2015
دينار أردني
175.672
10.595
186.267

2014
دينار أردني
194.747
202.772
397.519
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 .32إيرادات أخرى
إسترداد مخصصات ال لزوم لها

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

2015
دينار أردني
623.633

-

57.797

28.293

117.519

إيرادات غرامات إلغاء عقود بيع عقارات

إيرادات فوائد تقسيط ذمم مدينة
إيرادات فوائد ذمم مدينة مستحقة من جهات ذات عالقة
أخرى

28.903
118.399
946.251

 .33مخصصات تدني واستبعاد موجودات

2015
دينار أردني
452.074
173.979
115.169
78.070
65.200
5.315
-

مخصص (إسترداد) تدني ذمم مدينة تجارية
مخصص تدني ذمم مدينة مستحقة من جهات ذات عالقة
أخرى
خسائر إستبعاد موجودات
خسائر فروقات عملة
خسائر إلغاء عقود إيجار
خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص قضايا

889.807

2014
دينار أردني

قروض وتسهيالت ائتمانية

-

29.620
148.879
128.924
335.716

2014
دينار أردني
()333.822
244.833
163.720
158.062
193.532
118.342
29.989
27.438
602.094

 .34الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) العامين  2015و 2014كما يلي:
2015

2014

ربح (خسارة) السنة العائدة إلى حملة أسهم الشركة األم (دينار أردني)

1.271.661

()2.388.552

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة (سهم)

63.762.486

63.762.486

()328.498

()306.094

ينزل :أسهم خزينة (سهم)

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة العائد إلى حملة

أسهم الشركة األم (دينار أردني)

إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:

63.433.988

63.456.392

0.020

()0.038

2015

2014

طبيعة العالقة

دينار أردني

دينار أردني

مساهمون رئيسيون

5.312.721

6.175.546

شركات شقيقة

1.138.594

458.560

ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

الشركة األم

ذمم دائنة لجهات ذات عالقة
مصاريف تمويل محملة على مشاريع تحت التنفيذ

وشركات شقيقة

676.116

666.217

مساهمون رئيسيون

51.996

205.956

إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل الموحدة هي كما يلي:
طبيعة العالقة
إيرادات خدمات
إيرادات فوائد

الشركة األم وشركة
شقيقة

الشركة األم وشركة
شقيقة

الشركة األم

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

49.575
-

46.769
148.879

مصاريف تمويل

ومساهمون رئيسيون

مصاريف تمويل

شركة شقيقة

-

مصاريف أخرى

الشركة األم

-

77.864

173.979

244.833

شركات شقيقة

مخصص تدني ذمم مدينة مستحقة من جهات ذات عالقة

مكافآت ورواتب ومنافع اإلدارة العليا:
منافع قصيرة األجل

316.610

41.107
77.745

400.354

388.149

مصروف تعويض نهاية الخدمة

30.708

30.563

تنقالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

41.114

54.178

 .35معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس

اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة

بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.
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 .36قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة لألدوات المالية

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  31كانون األول :2015

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها كما في  31كانون األول 2015

قياس القيمة العادلة بإستخدام

تاريخ القياس

أسعار تداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

أسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة

قائمة الدخل الشامل (ايضاح :)10
461.530

461.530

 31كانون األول 2015

3.316.165

قائمة الدخل (ايضاح )14

 31كانون األول 2015

1.976.260

1.976.260

استثمارات عقارية (ايضاح )6

 31كانون األول 2015

35.339.895

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

-

مدرجة

-

-

-

3.316.165

-

-

-

35.339.895

غير مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

ذمم مدينة

موجودات متداولة أخرى

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  31كانون األول : 2014

تاريخ القياس

النقد والودائع قصيرة األجل

أسعار تداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

أسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة

قائمة الدخل الشامل (ايضاح :)10
 31كانون األول 2014

714.325

714.325

 31كانون األول 2014

3.316.165

قائمة الدخل (ايضاح )14

 31كانون األول 2014

1.800.588

1.800.588

استثمارات عقارية (ايضاح )6

 31كانون األول 2014

41.626.166

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

-

-

-

-

3.316.165

-

-

-

41.626.166

تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها:
 المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة لألدوات
المالية.

 المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.

لم تقم الشركة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2015و.2014
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دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

714.325

461.530

3.316.165

3.316.165

1.800.588

1.976.260

10.800.099

17.734.011

1.462.875

2.096.305

1.515.112

5.137.788

مطلوبات مالية

قروض وتسهيالت ائتمانية

ذمم وأرصدة دائنة اخرى

19.609.164
25.679.931

28.060.394

10.060.682

9.274.139

35.740.613

37.334.533

461.530

3.316.165
1.976.260

17.734.011

2.096.305

5.137.788
30.722.059
28.060.394

9.274.139

37.334.533

714.325

3.316.165
1.800.588

10.800.099

1.462.875
1.515.112

19.609.164
25.679.931
10.060.682
35.740.613

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

غير مدرجة

2015

2014

2015

2014

30.722.059

قياس القيمة العادلة بإستخدام

مدرجة

القيمة الدفترية

موجودات مالية

الدخل الشامل:

 31كانون األول 2015

غير مدرجة

القيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
مدرجة

و:2014

بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

 إن القيم العادلة للذمم المدينة (بإستثناء الذمم المدينة طويلة األجل) والموجودات المالية األخرى والنقد والودائع قصيرة
األجل والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو

تحصيل قصيرة األجل.
 تم تحديد القيمة العادلة للذمم المدينة طويلة األجل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة
متاحة لذمم وتسهيالت إئتمانية أخرى ذات شروط مشابهة.

 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل المدرجة والموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وفقًا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

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

 تم تحديد القيمة العادلة للقروض والتسهيالت اإلئتمانية من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة
متاحة لقروض وتسهيالت إئتمانية أخرى ذات شروط مشابهة.
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 .37إدارة المخاطر
تتألف المطلوبات المالية للشركة من قروض طويلة األجل وتسهيالت إئتمانية وبعض الذمم واألرصدة الدائنة .إن الهدف من
هذه المطلوبات ال مالية هو تمويل نشاطات الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة عدة موجودات مالية مثل الذمم المدينة
وبعض الموجودات المتداولة األخرى والنقد والودائع قصيرة األجل والموجودات المالية بالقيمة العادلة والتي تنشأ بشكل مباشر
من نشاطات الشركة.

مخاطر العمالت األجنبية

يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف الشيكل اإلسرائيلي والعمالت
األخرى التي تتعامل بها الشركة مقابل الدينار األردني ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه.
العمالت االجنبية

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التغير في أسعار األسهم
ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات
إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر أسعار الفائدة
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  31كانون األول
 ،2015على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرة كما في  31كانون األول  ،2015مع بقاء جميع
ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة
الزيادة
بسعر الفائدة
(نقطة أساس)

2015
العملـــة
دينار أردني
دوالر أمريكي

20+
20+
التغير
بسعر الفائدة
(نقطة أساس)

2014
العملـــة
دينار أردني
دوالر أمريكي

20+
20+

األثر على قائمة
الدخل الموحدة
دينار أردني
()10.535
()45.586
األثر على قائمة
الدخل الموحدة
دينار أردني
()13.399
()37.961

مخاطر التغير في أسعار األسهم

الزيادة في
المؤشر
()%
20+
20+
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2015
دينار أردني

20+

2014
دينار أردني

20+

()412.812
304.952

20+
20+

()1.555
93.718

إن سعر صرف الدينار األردني مربوط إلى حد كبير بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي والدينار الكويتي وبالتالي فإن مخاطر
التغير في سعر صرف الدوالر األمريكي والدينار الكويتي غير جوهرية على القوائم المالية الموحدة للشركة.

مخاطر االئتمان
لدى الشركة وشركاتها التابعة قاعدة كبيرة من العمالء وبالتالي فإن مخاطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدينة موزعة على عدد
كبير من العمالء .تحد الشركة من مخاطر االئتمان عن طريق متابعة تحصيل الذمم المدينة من خالل إدارة الشركة

وبالتعاون مع المستشارين القانونيين .إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر االئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المبينة

في إيضاح رقم ( .)12مع العلم بأن الشركة تعمل على بيع معظم عقاراتها الجاهزة للبيع بأقساط/كمبياالت تستحق خالل
عدة سنوات بعد عملية البيع .تحد الشركة من مخاطر االئتمان عن طريق عدم نقل ملكية العقارات المباعة إلى العمالء إال

يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة والدخل الشامل الموحدة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع
بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مس ٍاو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
األثر على
األثر على قائمة الدخل
الزيادة في
الشامل الموحدة
قائمة الدخل الموحدة
المؤشر
()%
2015
دينار أردني
دينار أردني
المؤشر
26.117
27.616
20
بورصة فلسطين
66.189
367.636
20
أسواق مالية أجنبية

2014
المؤشر
بورصة فلسطين
أسواق مالية أجنبية

الزيادة
في سعر صرف
الشيقل اإلسرائيلي مقابل
الدينار األردني
%

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة
دينار أردني

الزيادة
في سعر صرف
العمالت أخرى مقابل
الدينار األردني
%

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة
دينار أردني

األثر على
قائمة الدخل الموحدة
دينار أردني
23.310
335.808

بعد تحصيل كافة األقساط والكمبياالت.

بالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل النقد والودائع قصيرة األجل وبعض الموجودات

المتداولة األخرى فإن تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي

القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.

األثر على قائمة الدخل
الشامل الموحدة
دينار أردني
61.126
81.739
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استثمار في شركة حليفة

مصاريف رأسمالية

استهالكات واطفاءات

معلومات أخرى

مطلوبات القطاعات

موجودات القطاعات

ربح (خسارة) القطاع قبل الضريبة

268.544

6.804.963

1.098.731

62.251.615

174.255.568

3.192.142

6.559.205

5.346.593

526.973

267.423

-

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

6.559.205

2.707.081

10.933.159

13.741.661

222.585

36.803.203

()52.784

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

-

دينار أردني

ائتمانية

2.639.512

10.406.186

13.474.238

222.585

26.742.521

قطاع عقاري

 31كانون األول 2014

قروض طويلة األجل وتسهيالت

17.664.739

6.486.209

2.635.759

9.662.248

19.797.529

15.506

38.597.251

-

6.486.209

1.639.296

694.084

454.550

-

9.274.139

17.664.739

-

996.463

8.968.164

19.342.979

15.506

29.323.112

نتائج األعمال

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

مجموع اإليرادات

ائتمانية

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

شهر

 5سنوات

إيرادات بين القطاعات (تم إستبعادها)

 31كانون األول 2015
قروض طويلة األجل وتسهيالت

تحت الطلب

أقل من  3شهور

12 – 3

أكثر من سنة إلى

سنوات

المجموع

إيرادات من جهات خارجية

خاضعة لمخاطر السيولة
أكثر من 5

اإليرادات

السوقية الحالية:

 31كانون األول 2015

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة

10.060.682
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320.963

30.083

53.932

37.793.012

36.330.236

()1.566.055

()33.869

717.875

-

717.875

الشركة ويعظم حقوق الملكية .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات

589.507

6.835.046

1.152.663

100.044.627

210.585.804

1.626.087

18.382.614

-

 78.243.204دينار أردني كما في  31كانون األول  2015مقابل  77.108.442دينار أردني كما في  31كانون األول

18.382.614

العادلة واإلحتياطي الناتج عن حقوق جهات غير مسيطرة واألرباح المدورة وحقوق الجهات غير المسيطرة بمجموع

دينار أردني

يتألف رأس مال الشركة من رأس المال المدفوع وعالوة اإلصدار وأسهم الخزينة واإلحتياطي اإلجباري واحتياطي القيمة

مجموع القطاعات

رأس المال خالل السنة الحالية.

()86.653

الظروف اإلقتصادية وطبيعة العمل .لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة

دينار أردني

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط

خدمات تجارية

إدارة رأس المال

.2014

-

-

-

()56.122.542

()88.420.515

()23.387

-

()44.468

()44.468

589.507

6.835.046

1.152.663

43.922.085

122.165.289

1.602.700

()86.653

18.338.146

()44.468

دينار أردني

18.382.614

دينار أردني

استبعادات
الموحد

تعمل الشركة وشركاتها التابعة في القطاع العقاري وقطاع الخدمات التجارية .فيما يلي ملخص لقوائم مالية محدودة موزعة على كل قطاع من أعمال الشركة وشركاتها التابعة.

الذمم المدينة وادارة اإلستثمارات قصيرة األجل.

يتم عرض قطاعات أعمال الشركة وفقاً لطبيعة أنشطة الشركة ،حيث أن المخاطر ونسبة العائد يتأثران جوهرياً بإختالف الخدمات التي يتم تقديمها.

تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر القروض والتسهيالت اإلئتمانية ومتابعة تحصيل

 .38قطاعات أعمال الشركة وشركاتها التابعة

مخاطر السيولة
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 .39االلتزامات المستقبلية واإللتزامات المحتملة

استثمار في شركة حليفة

مصاريف رأسمالية

استهالكات واطفاءات

معلومات أخرى

مطلوبات القطاعات

موجودات القطاعات

خسارة القطاع قبل الضريبة

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

نتائج األعمال

مجموع اإليرادات

إيرادات بين القطاعات (تم إستبعادها)

اإليرادات

إيرادات من جهات خارجية

 31كانون األول 2014

321.328

10.709.483

1.090.288

58.981.289

168.233.566

()1.119.175

()74.998

6.574.116

6.574.116

دينار أردني

قطاع عقاري
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354.832

15.811

32.459

27.499.984

29.866.807

()969.146

()64.750



قامت الشركة مع مستثمرين آخرين بتأسيس شركة األسواق العربية في مدينة غزة برأسمال مصرح به مقداره
 10ماليين دوالر أمريكي مقسمة على  10ماليين سهم .تبلغ حصة الشركة  %10من رأس المال ،حتى
تاريخ القوائم المالية لم يتم استكمال تأسيس شركة األسواق العربية ولم يتم مطالبة المساهمين والشركة
بتسديد رأس المال.



بلغت االلتزامات التعاقدية بتاريخ القوائم المالية الموحدة مبلغ  2.001.450دينار أردني ناتجة عن عقود
واتفاقيات مع موردين تتعلق بمشاريع الشركة .يمثل مبلغ االلتزامات المحتملة الفرق بين القيمة اإلجمالية
للعقد والمبلغ الذي تم تنفيذه من قيمة العقد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.



يوجد عدة قضايا مقامة ضد الشركة والبالغة  1.507.307دينار أردني وذلك ضمن النشاط الطبيعي لها.
وفي اعتقاد إدارة الشركة ،ووفقاً لرأي المستشار القانوني للشركة ،فإن المخصصات المكونة على هذه
القضايا والنتائج التي قد تترتب عليها ليس لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحد للشركة ونتائج
أعمالها.



دخلت الشركة وشركاتها التابعة في عقود إيجارات لبعض ممتلكاتها التجارية واإلستثمارية .إن هذه اإليجارات

-

846.533

دينار أردني

خدمات تجارية

846.533



تلتزم الشركة بدفع ما يعادل  42.700دينار أردني كبدل إيجار سنوي ألرض شاليهات الساحل ولمدة
 49سنة بدأت بتاريخ  1كانون الثاني  1998وقابلة للتجديد تلقائيًا لفترة مماثلة.

-



قامت الشركة بتاريخ  9نيسان  2015بتوقيع اتفاقية شراكة واستثمار مع بلدية رام اهلل يتم بموجبها تطوير
واقامة مشروع تجاري (مشروع مبنى السرية) لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ حصول الشركة على كافة
التراخيص الالزمة والخاصة بالبناء ،حيث ستلتزم الشركة بدفع مبلغ مقطوع في كل سنة طيلة فترة االتفاقية
إلى البلدية بما مجموعه  611.000دوالر أمريكي حتى نهاية فترة اإلستثمار.

غير القابلة لإللغاء وتتراوح مدتها بين  6و 11عاماً.

676.160

10.725.294

1.122.747

86.481.273

198.100.373

()2.088.321

()139.748

7.420.649

-

7.420.649

دينار أردني

مجموع القطاعات

فيما يلي جدول يبين الحد األدنى لمبالغ اإليجارات التي تتوقع الشركة استالمها وفقاً لعقود إيجارات غير قابلة

لإللغاء.

خالل سنة واحدة

-

-

-

()45.098.287

()79.608.945

()267.296

-

()385.740

()385.740

676.160

10.725.294

1.122.747

41.382.986

118.491.428

()2.355.617

()139.748

7.034.909

()385.740

-

بعد سنة حتى  5سنوات

دينار أردني

استبعادات

دينار أردني

الموحد

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

2.362.104

2.136.209

39.924.394

34.055.204

51.993.227

44.975.017

9.706.729

أكثر من  5سنوات

8.783.604

 .40تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

كبير من أنشطتها في فلسطين .إن عدم إستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد
تمارس الشركة جزءًا ًا

7.420.649

من خطر ممارسة الشركة ألنشطتها ويؤثر سلباً على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل عملياتها.

تشمل موجودات الشركة عقارات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ وموجودات غير ملموسة وحق إستئجار المنطقة

الصناعية وموجودات أخرى بقيمة دفترية  26.413.862دينار أردني موجودة في غزة.
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عمان «المكتب اإلقليمي»
ّ
+962 6 552 0615 / 18
+962 6 552 0654
عمان  11185االردن
ّ 850661
aqaria@accessme.com.jo

رام اهلل «المكتب الرئيسي»
+970 2 296 0506
+970 2 298 6506
 3687البيرة
prico@prico.ps

مكتب غزة
+970 8 285 5404 / 6
+970 8 285 5405
 4049غزة ،الرمال
agaria-gaza@agaria.com

