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حول بريكو

قيمنا

تعمــل شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) تحــت

القطاعيــن العــام والخــاص لخلــق أكبــر قــدر ممكــن مــن فــرص

مظلــة شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار المحــدودة (باديكــو

العمــل .إن مــا تتمتــع بــه بريكــو مــن مزايــا تنافســية مــن حيــث

القابضــة) .ومنــذ انطالقتهــا عــام  ،1994تمكنــت بريكــو

رأســمالها وكوادرهــا وخبراتهــا منحهــا القــدرة لتكــون رائــدة في

مــن تــرك بصمــات واضحــة المعالــم فــي الســوق العقــاري

تطويــر مشــاريع كبيــرة شــملت فنــادق فئــة الخمــس نجــوم ومدن

فــي فلســطين مــن خــال المشــاريع العقاريــة المتميــزة التــي

صناعيــة عــاوة علــى إقامــة العديــد مــن المبانــي التجاريــة

أنجزتهــا ،وهــي مشــاريع ضخمــة ذات طبيعــة متنوعــة ،وتبــوأت

والحكوميــة الكبــرى والمشــاريع الســكنية .

مكانــة رفيعــة بفضــل خبراتهــا الطويلــة حيــث تعتبــر مــن
الشــركات الرائــدة فــي مجــال االســتثمار والتطويــر العقــاري،
وقــد نجحــت فــي إرســاء معاييــر جديــدة لتطويــر المشــاريع
التجاريــة والســكنية ،مــع اتّبــاع أفضــل المعاييــر العالميــة فــي
البنــاء والصيانــة ودقــة مواعيــد التســليم.

ثقة المساهمين

االنتماء

النزاهة والشفافية

االبتكار وسرعة التنفيذ

احترام العاملين في الشركة لواجباتهم

االلتزام في المواعيد

كمــا نفــذت بريكــو مشــاريع نوعيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة
لتكــون بريكــو مــن أوائــل الشــركات التــي تســتثمر بهــذا المجــال
فــي فلســطين ،حيــث انتهــت الشــركة خــال عــام  2020مــن
تنفيــذ أكبــر مشــروع إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة
الشمســية علــى أســطح المنشــآت فــي فلســطين وتحديــد ًا فــي

أهدافنا

ســعت بشــكل يواكــب نمــو احتياجــات الســوق
نمــت بريكــو وتو ّ

مدينــة غــزة الصناعيــة ،حيــث يغطــي المشــروع مــا نســبته

النهــوض بالقطــاع العقــاري الفلســطيني ورســم مالمــح الهويــة العقاريــة فــي

العقــاري الفلســطيني ،وهــي تمتلــك خبــرات اســتثنائية فــي

 %100مــن احتياجــات المســتثمرين مــن الطاقــة الكهربائيــة

فلســطين.

مجــال التطويــر العقــاري مــن خــال دمجهــا بيــن التصميــم

الالزمــة لدعــم االقتصــاد المحلــي فــي قطــاع غــزة وخلــق

العصــري األنيــق وجــودة البنــاء وتنــوع المشــاريع .وتركــز

فــرص عمــل جديــدة وتشــجيع تطويــر الصناعــات فــي مدينــة

“بريكــو” علــى تطويــر المشــاريع التــي ترســم مالمــح جديــدة

غــزة الصناعيــة.

للعقــارات فــي فلســطين وتعزيــز مفهــوم الشــراكة بيــن

دعــم االقتصــاد الوطنــي مــن خــال تعزيــز مفهــوم الشــراكة مــع القطــاع العــام
وزيــادة فــرص العمــل.
مواكبــة التطــور العالمــي فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة والطاقــة المتجــددة مــن
خــال تنفيــذ مشــاريع نوعيــة.

رؤيتنا

مثــل المــدن الصناعيــة والطاقــة النظيفــة والوصــول ألكبــر حصــة ســوقية.

أن تصبــح بريكــو أولــى الشــركات الرائــدة فــي مجــال االســتثمار والتطويــر العقــاري علــى المســتويين المحلــي

االلتزام بمدونة حوكمة الشركات في فلسطين وتعزيز مفهومها.

واإلقليمــي

تعزيــز المكانــة التنافســية للشــركة فــي القطــاع العقــاري والقطاعــات ذات العالقــة

تحقيق عائد مالئم للمساهمين.

رسالتنا
تســعى بريكــو إلــى تــرك بصمــة مــن خــال مشــاريعها في كافــة القطاعــات العقاريــة والصناعيــة والتجارية والســياحية
ومواكبــة التقــدم والتطــور العالمــي بمــا يســهم فــي رســم وتحديــد مالمــح الهويــة العقاريــة والنهــوض بالقطــاع العقــاري
في فلســطين.
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التحديات والصعوبات التي تواجهها بريكو

الشركات التابعة لبريكو

تواجــه بريكــو تحديــات عديــدة كغيرهــا مــن الشــركات العاملــة فــي القطــاع العقــاري فــي فلســطين ،والــذي يعــد أحــد أهــم قطاعــات
التنميــة اإلقتصاديــة ،والــذي يؤثــر ويتأثــر بشــكل مباشــر بــأداء االقتصــاد الفلســطيني .ويواجــه هــذا القطــاع الهــام تحديــات جمــة
بســبب الظــروف السياســية التــي تمــر بهــا فلســطين ،والتــي تنعكــس علــى عمــل وأداء كافــة شــركات القطــاع الخــاص الفلســطيني،
وفــي مقدمتهــا الشــركات العقاريــة لمــا تواجهــه مــن تحديــات وعراقيــل عديــدة ،أهمهــا:

العراقيــل الناتجــة عــن االحتــال وتحكمــه فــي مصادرنــا وملكيــة األراضــي فــي فلســطين ،فتصنيــف األراضــي إلــى
أن مــا نســبته  %60مــن
مناطــق (أ ،ب ،ج) يحــد بشــكل كبيــر مــن المصــادر التــي يمكــن االســتثمار بهــا ،خاصــة ًّ

بريكو للتطوير العقاري

بريكو للتشغيل والصيانة

مبانــي لإلنشــاء
وا لتطو يــر

األراضــي الفلســطينية المصنفــة (ج) هــي تحــت الســيطرة اإلســرائيلية التامــة أمني ـ ًا وإداري ـ ًا ،مــا يجعلهــا غيــر قابلــة
.لالســتثمار والتطويــر ،لتشــكل خيبــة أمــل فــي مســيرة “بريكــو” وفــي التخطيــط المســتقبلي للقطــاع العقــاري الفلســطيني

حجــم الســوق الفلســطيني :حيــث تجــد العديــد مــن المنافســين ذوي الرؤيــة المحــدودة فــي بنــاء الوطــن كمقاوليــن وغيرهــم
يعملــون فــي مجــال العقــار ممــا يضــع بريكــو أمــام تحـ ٍد دائــم للخــروج بأفضــل المشــاريع التنمويــة ،والتــي تتــرك أثــر ًا
فعــا ً
ال فــي اقتصــاد الوطــن ونــوع الخدمــة المقدمــة للمجتمــع.

فلســطني لتطويــر املناطــق الصناعية
القابضــة (بيدكــو القابضة)

فلســطني إلنشــاء وإدارة
املناطــق الصناعيــة (بيدكــو
غــزة)

بريكو القدس

الوضــع السياســي الراهــن والــذي يحــد مــن التوســع فــي قطاعــات االســتثمار؛ نظــر ًا لمضايقــات االحتــال والقوانيــن
المفروضــة علــى االســتثمار فــي فلســطين مــن حيــث المــواد واســتيرادها وغيرهــا مــن المضايقــات ،باإلضافــة إلــى
تعــرض المشــاريع للقصــف والدمــار كمــا حصــل لمشــروع حــي النــدى فــي قطــاع غــزة بعــد تدميــره مــن قبــل االحتــال
خــال عدوانــه علــى القطــاع فــي العــام .2014

أريحــا لتطويــر وإدارة
وتشــغيل املنطقــة الزراعيــة
الصناعيــة()JAIP

املرافــق االســتثمارية لإلنشــاء
و ا لتشغيل

بريكو األردن

الهيكلية التنظيمية
كشــركة رائــدة ينــدرج تحتهــا العديــد مــن الشــركات التابعــة والمشــاريع فــي قطــاع التطويــر العقــاري والمــدن الصناعيــة ،تعتمــد
بريكــو هيكليــة إداريــة مرنــة تجمــع مــا بيــن الدوائــر المركزيــة والشــركات المتخصصــة وإدارات المناطــق فــي المواقــع الجغرافيــة
المتعــددة وذلــك بمــا يتناســب مــع الواقــع السياســي والجغرافــي فــي فلســطين .وتضــم الهيكليــة عــدد ًا مــن الدوائــر المتخصصــة

بريكــو للمقــاوالت
والتجــارة العامة

بال استيت ايجنيس

املرشق العقارية

فــي القطاعــات المختلفــة فــي مجــال االســتثمار العقــاري بمــا يشــمل التطويــر العقــاري التجــاري والســكني ،المقــاوالت ،التشــغيل
والصيانــة ،والبنيــة التحتيــة ،إضافــة إلــى قطــاع تطويــر المــدن الصناعيــة.
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رســـــالة رئــيـــس
مجـلـس اإلدارة
10
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يســعدني باألصالــة عــن نفســي وباســم الســادة أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،أن أرفــع إليكــم تقريرنــا الســنوي للعــام
 2020لعــرض ملخــص عنــه ،واستشــراف أبــرز مالمــح
المرحلــة المقبلــة.

عــام جديــد تضيــف فيــه بريكــو وشــركاتها التابعــة
المزيــد مــن المعرفــة والخبــرات الواســعة إلــى
رصيدهــا ،والتــي راكمتهــا عبــر ســنوات عملهــا فــي
مشــاريع التطويــر العقاري ،ومشــاريع البنيــة التحتية؛
مــا زاد مــن قدرتهــا علــى تخطــي كافــة الظــروف
والعقبــات التــي ُفرضــت عليهــا ،ومكنهــا مــن الصمود
خــال جائحــة كورونــا رغــم التحديــات التــي ألمــت
فــي الســوق العقاريــة ،ومــا رافقهــا مــن تأثيــرات
واضحــة علــى أداء الشــركة ومشــاريعها.
خــال ســنوات عملهــا ،نجحــت بريكــو بإرســاء
معاييــر نوعيــة فــي مجــال التطويــر العقــاري ،وعلــى
الرغــم مــن إدراكنــا للظــروف االســتثنائية والتعقيــدات
التــي تحكــم البيئــة االســتثمارية فــي فلســطين بشــكل
عــام ،وحجــم التحديــات والمخاطــر التــي تنتــج عنهــا،
والتــي ال تخفــى عليكــم ،إضافــة إلــى الحالــة التــي
ُفرضــت هــذا العــام مــن إغــاق لمناحــي الحيــاة
لفتــرات طويلــة ،وتعطــل عجلــة االقتصــاد الوطنــي
بســبب الجائحــة ،إال أن شــركتكم اســتطاعت تجــاوز
المرحلــة والصمــود.
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المساهمون الكرام،
إن طواقــم العمــل فــي الشــركة تعمــل علــى دراســة عــدد مــن المشــاريع المســتقبلية كجــزء ال يتجــزأ مــن
اســتراتيجية النمــو ،وذلــك عبــر إقامــة مشــاريع جديــدة فــي مجــال التطويــر العقــاري ،فقــد وقعــت “بريكــو”
خــال العــام  2020اتفاقيــة شــراكة واســتثمار مــع جامعــة بيرزيــت لتطويــر مبنى تجاري في شــارع اإلرســال
وســط مدينــة رام هللا ،إذ تشــكل هــذه االتفاقيــة لبنــة إضافيــة الســتثماراتنا ومشــاريعنا ،لتعزيــز وبنــاء التعــاون
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.
كمــا تركــز بريكــو علــى االســتثمار فــي مجــاالت أخــرى واعــدة ،أهمهــا :قطــاع الطاقــة البديلــة ،حيــث تعتبــر
شــركتكم رائــدة باالســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن خــال مشــروع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة
الشمســية فــي مدينــة غــزة الصناعيــة بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى ( )7.3ميغــا واط .والــذي تــم تنفيــذه خــال
العــام  2020وســيؤمن المشــروع الكهربــاء بأســعار منافســة لكافــة المنشــآت الصناعيــة والتجاريــة والمرافــق
العامــة فــي مدينــة غــزة الصناعيــة ،وســيبدأ التشــغيل خــال العــام الجــاري .2021
مساهمونا األعزاء،
إن هدفنــا األســمى تحقيــق أقصــى ربــح في المؤشــرات التشــغيلية والماليــة ،ونحن متيقنــون أنَ هــذا ليس باألمر
الهيــن ،بــل يقتضــي علينــا أن نكثــف جهودنــا ،لنتغلب على المخاطــر ونُذلّل كافــة الصعوبــات والتحديات.
وفــي الختــام نعــرب عــن امتناننــا وتقديرنــا الكبيريــن للدعــم والثقــة العميقــة التــي منحنا إياهــا مســاهمونا ،ونيابة
عــن مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة ،أتوجــه بجزيــل الشــكر لكــم جميعـ ًا علــى دعمكم الراســخ.

نمر عبد الواحد
رئيس مجلس اإلدارة
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الحوكـمــة
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أعضاء مجلس اإلدارة

الحوكمة
ضمــن ســعي بريكــو لاللتــزام بالمعاييــر المطلوبــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة وبمــا يتوافــق مــع األنظمــة الخاصــة بحوكمــة
الشــركات ،فقــد قامــت بريكــو باعتمــاد دليــل السياســات واإلجــراءات الخاصــة فــي كافــة مشــاريعها وشــركاتها ودوائرهــا لضبــط
وتنظيــم العالقــة مــا بيــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين واإلدارة التنفيذيــة التــي تقــوم علــى أســاس مبــدأ الوضــوح والشــفافية وخطــوط
الصالحيــة.

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2020
نهاد كمال

نمر عبد الواحد
رئيــس مجـلــس اإلدارة

اعتــادت بريكــو علــى عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بانتظــام ،حيــث يتكــون مجلــس إدارة بريكــو مــن ســبعة أعضــاء ،وتــم عقــد
ســتة اجتماعــات خــال العــام .2020

اإلدارة التنفيذية
يتكــون طاقــم بريكــو التنفيــذي مــن عــدد مــن الدوائــر واألقســام المتخصصــة بالجوانــب الماليــة والفنيــة والتشــغيلية الموزعــة على
مشــاريع الشــركة وشــركاتها فــي فلســطين وخارجهــا ،وتعمــل هــذه الدوائــر واألقســام ضمــن هيكليــة شــبه مركزيــة مرنــة تســاعد

محمد النجار

محمد الطيراوي

علــى ســهولة وســرعة اتخــاذ القــرارات وسالســة ســير العمليــات التشــغيلية فــي كافــة المشــاريع بهــدف تحقيــق أقصــى درجــات
الكفــاءة والفعاليــة ،وضمــن آليــات رقابيــة وسياســات وإجــراءات معتمــدة بمــا يضمــن الحــد مــن مخاطــر العمــل والتشــغيل.

محمد هاشم الشوا

مقعدين شاغرين لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة.
تم تعيين السيد بدر عكليك عضو مجلس إدارة ،الحق ًا الستقالة السيد محمد الطيراوي.
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المسؤولية االجتماعية

لجان مجلس اإلدارة
تتولــى لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن الشــركة األم “باديكــو القابضــة” مســؤولية اإلشــراف علــى أعمــال التدقيــق فــي بريكــو وشــركاتها

حرصــت بريكــو منــذ انطالقتهــا علــى االلتــزام بواجبهــا المجتمعــي فــي دعــم وتمكيــن العديــد مــن المؤسســات والجمعيــات

ومســاعدة مجلــس إدارة بريكــو فــي هــذا اإلطــار مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة األم ،كمــا تقــوم الشــركة األم

الخيريــة غيــر الربحيــة ،حيــث شــملت خدماتهــا كافــة المجــاالت الحيويــة والنوعيــة للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة

بمســاعدة مجلــس إدارة بريكــو فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى سياســات واســتراتيجيات وخطــط عملهــا وشــركاتها التابعــة.

المســتدامة فــي فلســطين .وعلــى الرغــم مــن المعيقــات التــي واجهتهــا بريكــو خــال الفتــرة الماضيــة ،إال أنهــا مــا زالــت
مســتمرة بــأداء مســؤوليتها المجتمعيــة ،حيــث أولــت اهتمامهــا بقطــاع التعليــم والتوظيــف مــن خــال خلــق فــرص تدريــب

المستشارون القانونيون

للخريجيــن الجــدد وذلــك إلكســابهم الخبــرة العمليــة وإعطائهــم المهــارات الالزمــة وتوجيههــم وتدريبهــم علــى االنخــراط
فــي ســوق العمــل ،مــن خــال برنامــج “مســارك” التدريبــي ،إذ عملــت الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى تدريــب العديــد

ثائر عمرو

شرحبيل الزعيم

مــن الخريجيــن فــي مجــاالت متعــددة ،كمــا عملــت علــى توفيــر وظائــف للخريجيــن .وتتابــع بريكــو مســؤوليتها المجتمعيــة
فــي باقــي األوجــه مــن خــال الشــركة األم باديكــو القابضــة.

مدقق الحسابات الخارجي
رشكة إرنست ويونغ
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المساهمون

آلية إيصال المعلومات للمساهمين

تضم قاعدة مساهمي بريكو  1,325مساهم ًا حتى نهاية العام  ،2020وهم موزعون على النحو التالي:

تلتــزم بريكــو بالتواصــل المســتمر مــع مســاهميها وإطالعهــم بشــكل دوري علــى كافــة التطــورات الجديــدة فيمــا
يتعلــق بوضــع الشــركة ،حيــث تقــوم بإيصــال المعلومــات لمســاهميها عبــر وســائل متعــددة ،وتشــمل:
عدد األسهم

نسبة المساهمة %

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

47,741,490

74.87

شركة روان لالستثمارات الدولية

985,500

1.55

إناس عادل يوسف نصار

680,166

1.07

كبار المساهمين

توجيــه دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة الســنوية لكافــة المســاهمين ،قبــل شــهر علــى األقــل مــن تاريــخ
انعقــاد االجتمــاع.
نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية ،وذلك قبل شهر من تاريخ انعقاد االجتماع.
وضع التقرير السنوي في مقر الشركة الرئيسي وفي كافة الفروع.
نشــر الدعــوة والتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة الختاميــة علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة وكافــة صفحــات

أداء السهم

التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالشــركة.
نشر الدعوة والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية على الموقع اإللكتروني لبورصة فلسطين.

2020

2019

عدد األسهم املدرجة (مليون سهم)

63.76

63.76

القيمة الدفرتية للسهم نهاية العام/دينار

0.54

0.61

مضاعف القيمة الدفرتية للسهم مرة/دينار

0.68

0.62

سعر إغالق السهم/دينار

0.38

0.38

حجم التداول/مليون سهم

0.38

3.47

قيمة التداول/مليون دينار

0.13

1.37

معدل دوران السهم ()%

0.60

5.44

أعىل سعر تداول/دينار

0.39

0.44

أدنى سعر تداول/دينار

0.29

0.37
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استثمارات
بريكو ومشاريعها
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مشاريع بريكو
عملــت بريكــو منــذ التأســيس علــى تنفيــذ وإقامــة أفضــل المشــاريع فــي القطــاع العقــاري الفلســطيني من حيــث الجــودة والتصميم،
ونظــر ًا للتوجــه العالمــي نحــو االســتثمار فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة للحفــاظ علــى البيئــة ،بــدأت بريكــو بتنفيــذ مشــاريع ضخمــة
ونوعيــة فــي هــذا اإلطــار فــي فلســطين ،تنوعــت كاآلتــي:

مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية:
مشــروع توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية بقــدرة ( 7.3ميغــا
واط)  -مدينــة غــزة الصناعيــة (بيدكــو)
يعتبــر مشــروع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية بمدينــة غــزة الصناعيــة ،ليــس فقــط أكبــر مشــروع
للطاقــة المتجــددة فــي قطــاع غــزة ،بــل أيضـ ًا أكبــر مشــروع إنتــاج للطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية يُنفــذ علــى
أســطح المنشــآت ( )Hangers’ Rooftopفــي فلســطين .حيــث تــم توريــد وتركيــب مــا يزيــد عــن  21ألــف خليــة
شمســية علــى مســاحة تقــارب  64ألــف متــر مربــع.
تكمــن أهميــة هــذا المشــروع فــي كونــه داعمــ ًا لالقتصــاد المحلــي فــي قطــاع غــزة ،حيــث ســيعمل علــى تشــجيع
وتطويــر الصناعــات فــي مدينــة غــزة الصناعيــة وســيعود بالفائــدة المباشــرة علــى أصحــاب المصانــع والشــركات
الصناعيــة والتجاريــة ،مــن حيــث توفيــر الطاقــة الكهربائيــة المشــغلة لمنشــآتهم علــى مــدار الســاعة وبتكلفــة أقــل مــن
التعرفــة المعتمــدة وبخدمــات مســتدامة ،كمــا أنــه يعمــل علــى زيــادة إنتاجيــة المصانــع وتوظيــف المزيــد مــن العمالــة
فــي المدينــة .ويقلــل المشــروع بــدوره مــن العــبء علــى قطــاع الطاقــة الكهربائيــة فــي غــزة ،وتزيــد أهميتــه فــي توفيــره
فــرص عمــل جديــدة وفتحــه اآلفــاق أمــام األيــدي العاملــة.

مشروع الطاقة المتجددة في منتجع شاليهات بلو بيتش بقدرة ( 0.5ميغا واط)
نفــذت بريكــو فــي العــام  2016مشــروع ًا إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الخاليــا الشمســية فــي منتجــع شــاليهات “بلــو
بيتــش” بمدينــة غــزة؛ حيــث تــزوّ د هــذه الخاليــا المنتجــع بالطاقــة الكهربائيــة الالزمــة لتشــغيله ،ممــا يســهم فــي توفيــر
المصاريــف التشــغيلية واحتياجــات الكهربــاء فــي ظــل أزمــة الطاقــة المســتمرة التــي يعانــي منهــا القطــاع.
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مشــروع الطاقــة الشمســية لمبنــى بــارك بــازا بقــدرة ( 0.3ميغــا واط) -عمــان،
األردن
لــم تقتصــر بريكــو علــى تنفيــذ مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي فلســطين ،بــل امتــدت مشــاريعها إلــى األردن مــن خــال تنفيــذ
مشــروع الطاقــة الشمســية فــي العــام  2016لمبنــى بــارك بــازا فــي منطقــة الصويفيــة بالعاصمــة األردنيــة عمــان بقــدرة
تشــغيلية تقـدّر بـــ ( 0.3ميغــا واط) ،والــذي كان لــه دور كبيــر فــي توفيــر اســتهالك الطاقــة لقاطنــي المبنــى مــن الشــركات،
وكذلــك أســهم بترشــيد الطاقــة التشــغيلية للمبنــى الــذي تديــره بريكــو .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن المبنــى يحتــوي علــى 11
ســمة بطريقــة عمليــة تخــدم احتياجــات المنطقــة التجاريــة.
طابقـ ًا مق ّ

مدينة غزة الصناعية
تأسســت مدينــة غــزة الصناعيــة عــام  1996كأولــى المــدن الصناعيــة فــي فلســطين لتكــون نافــذة الوطــن لتصديــر
المنتجــات الفلســطينية مــن قطــاع غــزة إلــى دول الجــوار وداعم ـ ًا أساســي ًا لالقتصــاد الفلســطيني ،إذ أنهــا تو ّفــر فــي
الوقــت الحالــي أكثــر مــن  2,500فرصــة عمــل فــي مجــاالت واســعة ،كمــا تضــم مجموعــة كبيــرة مــن الشــركات
الصناعيــة والتجاريــة المحليــة منهــا والعالميــة ،والمؤسســات الدوليــة ،الهيئــات الحكوميــة والبنــوك.
تبلــغ المســاحة اإلجماليــة لمدينــة غــزة الصناعيــة  480ألــف متــر مربــع وتقــع جنــوب شــرق مدينــة غــزة بمحــاذاة
معبــر المنطــار ســابقا و 15كــم عــن معبــر إيــرز شــمال قطــاع غــزة و 25كــم عــن معبــر كــرم أبــو ســالم التجــاري .تــم

مشاريع المدن الصناعية

تجهيــز المدينــة ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومتطــورة لتلبيــة االحتياجــات الصناعيــة ،ضمــن رؤيتهــا فــي أن تصبــح حاضنــة
للمصانــع والمنشــآت التجاريــة التــي تبحــث عــن المــكان األمثــل لممارســة نشــاطها واســتمرار عملهــا رغــم المعيقــات
الناتجــة عــن الوضــع السياســي فــي قطــاع غــزة ،ممــا كان لــه الفضــل بالحفــاظ علــى قطــاع صناعــي حيــوي يعتبــر
محــركا لعجلــة النمــو االقتصــادي فيهــا.

حصلــت بريكــو علــى امتيــاز بنــاء مــدن صناعيــة فــي فلســطين بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ،وكان هــذا اســتجابة لمتطلبــات
المســتثمرين فــي القطــاع الصناعــي الذيــن يعانــون مــن العراقيــل المفروضــة أمــام قطــاع الصناعــات الفلســطينية .وعليــه ،ارتــأت

وجذبــت مدينــة غــزة الصناعيــة الشــركات والمؤسســات إليهــا لتقديمهــا أفضــل االمتيــازات لمنتســبيها وتقليــل تكاليــف

بريكــو ضــرورة إيجــاد حلــول جوهريــة للمســتثمرين فــي هــذا القطــاع ،حيــث قامــت مــن خــال مشــاريع إدارة المــدن الصناعيــة
بتوفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة ،واســتطاعت أن تثبــت جدارتهــا فــي إدارة المــدن الصناعيــة فــي فلســطين إدراك ًا منهــا لألهميــة

اإلنتــاج ،كمــا تواظــب الشــركة المطــوّ رة للمدينــة (بيدكــو) علــى تطويــر مرافــق المدينــة الصناعيــة والوقــوف علــى
احتياجــات المســتثمرين لتحريــك عجلــة االقتصــاد فــي القطــاع بشــكل مســتمر.

المتزايــدة لهــذه المشــاريع وأثرهــا الكبيــر علــى االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.

مدينة أريحا الزراعية الصناعية
عملــت شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو) علــى تأســيس شــركة أريحــا لتطويــر وإدارة وتشــغيل المنطقــة
الزراعيــة الصناعيــة ( )JAIPعــام  2012بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ،بهــدف تطويــر وإدارة وتشــغيل مدينــة
أريحــا الزراعيــة الصناعيــة.
وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة لمدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة  615ألــف متــر مربــع ،وجــرى االنتهــاء مــن تطويــر
المرحلــة األولــى مــن المدينــة علــى مســاحة  140ألــف متــر مربــع ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومناســبة لمواكبــة كافــة
احتياجــات المشــاريع الصناعيــة والزراعيــة ،وجــرى بناؤهــا بمســتوى عــا ٍل مــن التكنولوجيــا مــع شــموليّتها ألنظمــة
متعــددة تحافــظ علــى البيئــة والطاقــة ضمــن إدارة فعالــة .حاليـ ًا جــاري التحضيــر لبــدء العمــل فــي تنفيــذ أعمــال البنيــة
التحتيــة للمرحلــة الثانيــة مــن المشــروع.
وتقـدّم مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة مجموعــة متنوعــة وواســعة مــن الحلــول الصناعيــة والتســويقية للمســتثمرين،
ي
خاصــة مــع المميّــزات المقدّمــة لهــم والتــي ش ـ ّكلت عوامــل جــذب وحافــز ًا رئيســي ًا لتوســيع قطــاع التجــارة المحل ـ ّ
وتطويــره ،حيــث ســعت المدينــة منــذ البدايــة ألن تصبــح محــرّ ك ًا أساســي ًا لالقتصــاد الفلســطيني ونموذجــا للتنميــة
االقتصاديــة المســتدامة فــي فلســطين والبوابــة األماميــة لتصديــر المنتجــات الوطنيّــة إلــى العالــم.
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مبنى الكشافة
اســتمرارا فــي نهــج التعــاون االســتراتيجي مــع القطــاع العــام ،نفــذت بريكــو أعمــال تطويــر وترميــم لمبنــى

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

عمارة الجامعة
وقعــت بريكــو بالشــراكة مــع جامعــة بيرزيــت خــال العــام  ،2020اتفاقيــة شــراكة واســتثمار لتطويــر مبنــى تجــاري
فــي شــارع اإلرســال وســط مدينــة رام هللا .وسيشــمل المبنــى بعــد تجهيــزه ســبعة طوابــق تضــم محــات تجاريــة
ومكاتــب للجامعــة بمســاحة إجماليــة تصــل إلــى  2,800م ،2ويأتــي هــذا المبنــى كإضافــة وتوســعة لمكاتــب الجامعــة
مــع المحافظــة علــى المبنــى القديــم فــي الموقــع مــن الناحيــة األثريــة .ومــن المتوقــع البــدء بتنفيــذ المشــروع خــال العــام
 .2021وســتقوم بريكــو بأعمــال تطويــر المشــروع واســتثماره لمــدة  8ســنوات.

الكشــافة فــي محافظــة رام هللا عــام  ،2016بالشــراكة مــع بلديــة رام هللا وســرية رام هللا األولــى .يتميــز المبنــى
بتصميمــه العصــري األنيــق وموقعــه االســتراتيجي بأحــد المناطــق الحيويــة فــي مدينــة رام هللا باإلضافــة إلــى
تنــوع المحــات التجاريــة التــي يضمهــا .وتعمــل بريكــو حاليـ ًا علــى إدارة وتشــغيل وصيانــة مبنــى الكشــافة ،ضمــن
اتفاقيــة تعــاون لمــدة  9ســنوات.

منتجع شاليهات بلو بيتش  -غزة
أحــد المشــاريع المميــزة والمطلــة علــى شــاطئ البحــر األبيــض المتوســط غرب ـ ًاُ ،
شــيد المنتجــع علــى مســاحة
ـان متصلــة ،أربعــة منهــا مقســمة إلــى حوالــي 200
إجماليــة تبلــغ  22ألــف متــر مربــع ،ويتكــون مــن خمســة مبـ ٍ
شــاليه صممــت جميعهــا مــع تــراس وإطاللــة مباشــرة علــى البحــر مــع لمســات عصريّــة تظهــر بشــكل الفــت فــي
تصاميمهــا ،وتتــراوح مســاحات الشــاليهات مــا بيــن  40متــر ًا مربعـ ًا حتــى  80متــر ًا مربعـ ًا .كمــا يحتــوي المنتجــع
علــى مناطــق خضــراء وبــرك ســباحة بمقاييــس عالميــة وشــاطئ خــاص ،باإلضافــة إلــى وجــود كافــة وســائل
الترفيــه مثــل الصــاالت الرياضيــة.

مبنى األوقاف
تعزيــز ًا لمبــدأ الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وبمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحليــة ،عملــت
بريكــو علــى توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة األوقــاف الفلســطينية لتطويــر وتشــغيل مبنــى األوقــاف وســط مدينــة رام
هللا ونقــل ملكيتــه إلــى األوقــاف بعــد  7ســنوات بمبــدأ ( .)B.O.Tن ّفــذت بريكــو أعمــال هــدم وإقامــة المبنــى خــال
وقــت قياســي ،لــم تتجــاوز مــدة الســتة أشــهر مــع إيفائــه لكامــل المواصفــات المطلوبــة .تبلــغ مســاحة المبنــى  4الــف
متــر مربــع مقســمة علــى  7طوابــق ،ويحتــوي المبنــى علــى محــات تجاريــة ،ومكاتــب بمســاحات مختلفــة .تــم االنتهــاء
مــن أعمــال البنــاء والتشــغيل للمبنــى فــي العــام .2016

محطة البيرة المركزية

مشروع  – Park Plazaاألردن
كأحــد أوجــه الشــراكة االســتراتيجية مــع القطــاع العــام ،ن ّفــذت شــركة بريكــو مشــروع بــارك بــازا فــي العاصمــة
األردنيــة ع ّمــان ،ضمــن اتفاقيــة تعــاون جمعــت شــركة المرافــق لإلنشــاء والتشــغيل التابعــة لشــركة بريكــو مــع
أمانــة ع ّمــان الكبــرى عــام  ،2007لتطويــر وتشــغيل المشــروع ونقــل ملكيتــه إلــى األمانــة بعــد  30عامـ ًا بمفهــوم
( ،)B.O.Tيعــد المشــروع مــن أنجــح المشــاريع فــي منطقــة الصويفيــة والتــي تعــد مــن المناطــق التجاريــة الحيويــة
فــي العاصمــة األردنيــة .تبلــغ مســاحة المبنــى  12,000متــر مربــع مقســمة علــى  11طابق ـ ًا ،ويحتــوي المبنــى
علــى محــات تجاريــة ،مواقــف للســيارات ومكاتــب بمســاحات مختلفــة ،تــم االنتهــاء مــن األعمــال البنــاء والتشــغيل
للمبنــى فــي منتصــف عــام .2009

بهــدف تخفيــف االزدحــام المــروري وتنظيــم حركــة المركبــات العموميــة فــي محافظــة رام هللا والبيــرة وخارجهــا.
قامــت شــركة بريكــو بتطويــر مشــروع محطــة البيــرة المركزيــة علــى أرض مملوكــة لبلديــة البيــرة فــي مركــز
المحافظــة التجــاري علــى أســاس نظــام ( ،)B.O.Tإذ تــم االنتهــاء مــن تشــييد المبنــى فــي العــام  ،2000وتعمــل منــذ
ذلــك الحيــن علــى إدارة المبنــى وحتــى  24عام ـ ًا .ويتكــون المبنــى مــن  8طوابــق بمســاحة إجماليــة تصــل إلــى 23
ألــف متــر مربــع.
وتعتبــر محطــة البيــرة المركزيــة مــن أكثــر المشــاريع الحيويــة ،نظــر ًا لموقعهــا االســتراتيجي وســط مدينــة رام هللا
وكونهــا محطــة مخصصــة لمركبــات النقــل العــام ،ومجمع ـ ًا تجاري ـ ًا كبيــر ًا.
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المشاريـع العقارية
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المشاريع العقارية التجارية
تميــزت بريكــو بتشــييد وإنشــاء المبانــي التجاريــة العصريــة وبارتفاعــات عاليــة مقارنــة بالمبانــي المحليــة ممــا أســهم فــي إدخــال
مبــدأ المبانــي التجاريــة العاليــة علــى ســوق العقــار التجــاري الفلســطيني ،كمــا تهتــم بريكــو بإبــراز مبانيهــا بأعلــى المواصفــات
الفنيــة والتقنيــة وبأجمــل التصاميــم المعماريــة العصريــة ،هــذا بــدوره جعــل مــن مبانيهــا مقــرات كبــرى للشــركات والمؤسســات،
ومــن هــذه المشــاريع:

مبنى
بريكو هاوس
مبنــى تجــاري عصــري يقــع فــي حــي الماســيون بمحافظــة رام هللا والــذي يعــد مركــز ًا هامــ ًا للنشــاط المالــي والتجــاري فــي
المحافظــة ،وتبلــغ مســاحة البنــاء المشــيد مــا يزيــد عــن  10,000متــر مربــع ،وقــد جــرى االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع عــام
 .2016يحتــوي مبنــى بريكــو هــاوس علــى مكاتــب تجاريــة وســفارات ومقــرات ألهــم الشــركات وعيــادات طبيــة ومحــال تجاريــة
موزعــة علــى مســاحات متنوعــة تتناســب مــع طبيعــة كل عمــل تلبــي احتياجــات المســتثمرين وأصحــاب المحــال ،فقــد تــم تخصيــص

مبنى
باديكو هاوس

خمســة طوابــق للمكاتــب والشــركات ،وطابقيــن اثنيــن للمحــال التجاريــة التــي تمتــاز بإطــاالت متنوعة وســط هــذه المنطقــة الحيوية.
كمــا تــم تخصيــص طابقيــن الســتعمالهما كمواقــف للســيارات ،ممــا يســهم فــي تنظيــم حركــة العامليــن فــي المبنــى والــزوار.

مبنــى عصــري متكامــل ومتطــور يقــع فــي حــي الماســيون بمحافظــة رام هللا والــذي يعــد مركــز ًا هامـ ًا للنشــاط المالــي والتجــاري
فــي المحافظــة ،بمســاحة إجماليــة تقــارب  19ألــف متــر مربــع ،وقــد جــرى االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع عــام .2010
يتكــون المبنــى مــن  18طابق ـ ًا جــرى توزيعهــا بشــكل منظــم ،إذ تــم تخصيــص  9منهــا كمكاتــب للشــركات والمؤسســات الكبــرى
المحليــة والدوليــة ضمــن تصاميــم ومســاحات متنوعــة لتلبــي االحتياجــات المنفــردة لــكل واحــدة منهــا ،كمــا يتــم اســتخدام  3طوابــق
منهــا كمقــر لــإدارة العامــة إلحــدى البنــوك الكبــرى العاملــة بفلســطين ،صالــة وقاعــات متعــددة االســتخدامات .إضافــة إلــى مــا
ذكــر ،تــم تكريــس خمســة طوابــق لمواقــف الســيارات التــي جــرى تصميمهــا بشــكل متطــور يجعلهــا تتســع ألكبــر عــدد محتمــل مــن
الســيارات ،نظــر ًا لطبيعــة عمــل الشــركات والمؤسســات التــي تضــم عــدد ًا كبيــر ًا مــن الموظفيــن.
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المشاريع العقارية السكنية
عملــت بريكــو علــى تنفيــذ مشــاريع عقاريــة مميــزة فــي مجــال العقــار الســكني وبجــودة عاليــة ،فكانــت بدايتهــا فــي مشــروع حــي
النــدى فــي قطــاع غــزة الــذي تــم تدميــره كلي ـ ًا خــال العــدوان اإلســرائيلي علــى القطــاع فــي عــام  ،2014لتنتقــل إلــى الضفــة
الغريبــة وتنفــذ مشــروعي ضاحيــة الغديــر وأدراج المصايــف فــي رام هللا ،حيــث راعــت بريكــو فــي هــذه المشــاريع كافــة شــرائح
المجتمــع وقدمــت تســهيالت كبيــرة للراغبيــن بامتــاك شــقق مــن خــال منــح تســهيالت فــي الدفــع والتقســيط المريــح والحمــات
الترويجيــة ،كمــا راعــت بريكــو فــي مشــاريعها الســكنية توفيــر كافــة متطلبــات الحيــاة للســكان مثــل :الحضانــات والمســاحات
الخضــراء والمجمعــات التجاريــة.

أدراج
المصايف
مجمــع ســكني بمواصفــات هندســية حديثــة وتصاميــم عصريــة مــع مناطــق خضــراء داخليــة ،نفّذتــه بريكــو فــي منطقــة المصايــف
والتــي تعــد واحــدة مــن أكثــر المناطــق حيويــة فــي محافظــة رام هللا والبيــرة .انتهــت بريكــو مــن تنفيــذ المشــروع عــام ،2015
ـان ،تتــراوح مســاحاتها بيــن  140متــر ًا مربعـ ًا حتــى  180متــر ًا مربعـ ًا،
حيــث تــم بنــاء  37شــقة ســكنية موزعــة علــى ثالثــة مبـ ٍ
وجــاء هــذا التنــوع فــي المســاحات تلبيــة الحتياجــات ســوق العقــارات الســكنية.

ضاحية
الغدير السكنية
انســجام ًا مــع خطــة بريكــو االســتراتيجية التــي تســعى مــن خاللهــا للمســاهمة الفعليــة بتلبيــة احتياجــات المواطنيــن المختلفــة والطلب
المتزايــد علــى الشــقق الســكنية بمــا يتــاءم مــع إمكانيــات المجتمــع المحلــي ،أنشــأت بريكــو مشــروع ضاحيــة الغديــر الســكنية علــى
أراضــي قريــة جفنــا والتــي تمتــاز بطبيعتهــا الخضــراء وتاريخهــا العريــق .وبلغــت مســاحة المشــروع اإلجماليــة مــا يزيــد عــن 60
ألــف متــر مربــع علــى أرض بلغــت مســاحتها  32ألــف متــر مربــع .وتمتــاز الضاحيــة بموقعهــا االســتراتيجي حيــث تبعــد مســافة
 5.4كــم عــن وســط مدينــة رام هللا ،ومســافة  1كــم عــن الشــارع الرئيســي الواصــل مــا بيــن مدينــة رام هللا وبلــدة بيرزيــت.
وتضــم ضاحيــة الغديــر  357وحــدة ســكنية تتــوزع علــى  34مبنــى ســكني ،بحيــث تتــراوح مســاحاتها مــا بيــن  100متــر مربــع
إلــى  270متــر ًا مربعـ ًا ،وهــذا التنــوع فــي المســاحات جــاء لتلبيــة احتياجــات األســر علــى اختالفهــا ،كمــا تناســب أســعارها ذوي
الدخــل المحــدود والمتوســط .وتشــمل الضاحيــة باإلضافــة إلــى الوحــدات الســكنية مركــز ًا تجاريـ ًا ومالعــب لألطفــال وحدائـ َ
ـق عامــة
ومســاحات خضــراء ،ومــن المتوقــع أن يصــل التعــداد الســكاني للضاحيــة حوالــي  2,000نســمة.
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أثر جائحة كورونا على بريكو
أثــرت جائحــة كورونــا علــى كافــة مشــاريع بريكــو كســائر الشــركات األخــرى ،حيــث توقفــت المشــاريع التشــغيلية
للشــركة عــن العمــل كلي ـ ًا وشــمل ذلــك :محطــة البيــرة المركزيــة ،ومشــروع مجمــع األوقــاف التجــاري بــرام هللا،
منتجــع بليــو بيتــش بغــزة ،باإلضافــة إلــى مجمــع بــارك بــازا بعمــان .فيمــا شــهدت مشــاريع أخــرى توقفـ ًا وانقطاعـ ًا
جزئيـ ًا عــن العمــل مثــل المناطــق الصناعيــة فــي كل مــن غــزة وأريحــا .وتوقفــت عمليــات البيــع والتأجيــر للوحــدات
العقاريــة الجاهــزة فــي المشــاريع التطويريــة كمشــروع ضاحيــة الغديــر الســكنية ومشــروع األوقــاف ومشــروع مبنــى
الكشــافة وبريكــو هــاوس.
وتأثــرت بريكــو وشــركاتها التابعــة ومشــاريعها فــي كافــة المناطــق بشــكل جوهــري مــن ظاهــرة إرجــاع الشــيكات
وإحجــام الزبائــن عــن االلتــزام بتســديد مســتحقاتهم مــن اإليجــارات والشــيكات المؤجلــة فــي مواعيدهــا ،وهــذا أثــر
بشــكل كبيــر علــى أوضــاع الســيولة فــي بريكــو وشــركاتها.
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األداء المالي
للعام 2020
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األداء المالي
للعام 2020

ملخص
النتائج المالية
حققــت بريكــو دخــا تشــغيلي ًا بحوالــي  440ألــف دينــار فــي العــام  ،2020وتراجعــت إيراداتهــا لتصــل إلــى  4.75مليــون دينــار
مقارنــة مــع  6.8مليــون دينــار فــي العــام  ،2019وذلــك نتيجــة لتداعيــات جائحــة كورونــا ومــا تبعهــا مــن إغالقــات فــي ســنة

أهم بنود قائمة الدخل
ألقرب مليون دينار

البند

2020

2019

%

اإليرادات التشغيلية

4.75

6.8

()30

الدخل التشغيلي

0.44

0.80

()46

المصاريف اإلدارية والعامة

()0.61

)(0.71

()13

مصاريف التمويل

()0.98

()1.27

()23

المخصصات والمصاريف

.2020

األخرى بالصافي

يتأثــر أداء بريكــو وصافــي أرباحهــا فــي الظــروف التــي تمــر بهــا مشــاريع الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي قطــاع غــزة والــذي

صافي الخسارة

()3.79

()6.53

()42

()4.95

()6.78

()27

شــهد تدهــورا حــادا فــي األوضــاع االقتصاديــة وتراجعــا كبيــرا فــي مســتوى دخــل الفــرد والقــدرة الشــرائية للمواطــن خــال العــام
 2020واألعــوام التــي ســبقته ،حيــث اضطــرت الشــركة ألخــذ مخصصــات لتدنــي قيمــة اســتثمارها فــي منتجــع بلوبيتــش بغــزة
والــذي يعانــي مــن شــبه توقــف عــام عــن العمــل.
تأثــرت نتائــج بريكــو بالعــام  2020ســلب ًا بتطــورات جائحــة كورونــا التــي يشــهدها العالــم بشــكل عــام والمنطقــة العربيــة بشــكل
خــاص ،حيــث قامــت الشــركة بأخــذ مخصصــات كافيــة لمقابلــة أي تــدنّ ٍ فــي قيمــة االســتثمارات العقاريــة  ،وكل ذلــك أثــر بشــكل
ملمــوس علــى نتائــج العــام  ،2020حيــث بلغــت الخســارة الموحــدة  4.95مليــون دينــار ،فــي حيــن بلغــت المخصصــات التــي تــم
أخذهــا لمقابلــة التدنــي فــي قيمــة االســتثمارات واألصــول مبلــغ  4.31مليــون دينــار.
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أهم بنود
قائمة المركز المالي

فيمــا بلغــت المطلوبــات  38.64مليــون دينــار وتشــكل  %50مــن مجمــوع الموجــودات ،وتتضمــن المطلوبــات قــروض بنكيــة
بقيمــة  16.87مليــون دينــار حيــث ارتفعــت مــن مســتوى  15.57مليــون دينــار أي بواقــع  1.3مليــون دينــار نتيجــة تمويــل مشــروع
الطاقــة الشمســية.

بلغــت الموجــودات الموحــدة لبريكــو  77.36مليــون دينــار كمــا فــي نهايــة  ،2020والجــزء األكبــر منهــا عبــارة عــن أصــول
عقاريــة ( مبانــي وأراضــي وبضاعــة) بقيمــة  32.75مليــون دينــار ،وتشــمل أيضــا ذمــم مدينــة وشــيكات برســم التحصيــل بقيمــة
 8.59مليــون دينــار.

الـمـــــوجــــــودات
كمـا فـي نهــــاية

2020
ألقرب مليون دينار

المركز المالي
مؤشرات مالية
أهــم بنــود قائمـة
المركز المالي

2020

2019

نسبة التغير%

مجموع الموجودات

77.36

83.48

()7

مجموع المطلوبات

38.64

39.81

()3

مجموع حقوق الملكية

38.72

43.67

()11

قروض وتسهيالت بنكية

16.87

15.57

8

القروض /حقوق الملكية ()%

43.6

35.65

22

القروض /مجموع الموجودات ()%

21.8

18.65

17

النسبة الجارية (مرة)

0.98

1.02

()4

فــي المقابــل ،بلغــت حقــوق الملكيــة  38.72مليــون دينــار وتشــكل  %50مــن مجمــوع الموجــودات ،ويتكــون مــن حقــوق
المســاهمين البالغــة  34.35مليــون دينــار ،وحقــوق الجهــات غيــر المســيطرة والبالــغ  4.37مليــون دينــار كمــا فــي نهايــة العــام
.2020

تـوزيع المطلوبات
وحـقـوق الملـكية
ألقرب مليون دينار

42
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تقرير مدققي الحسابات
والقوائم المالية

44
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شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2020

46

47

49

48

 31كانون األول 2019
اإليرادات

قطاع عقاري
دينار أردني

إيرادات من جهات خارجية

2,488,894

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

()5,004

خسارة القطاع قبل الضريبة

()6,201,624

نتائج األعمال

موجودات القطاعات
مطلوبات القطاعات

خدمات تجارية

مجموع القطاعات

دينار أردني

دينار أردني

4,308,095

-

6,796,989

()5,004

استبعادات
دينار أردني
-

-

الموحد
دينار أردني
6,796,989

()5,004

()759,137

()6,960,761

178,271

136,884,603

32,678,539

169,563,142

()86,082,490

83,480,652

99,199,280

()59,385,441

39,813,839

()6,782,490

1,619,644

93,246,123

5,953,157

1,164,160

458,499

1,622,659

()3,015

مصاريف رأسمالية

32,366

3,256,768

3,289,134

-

3,289,134

استثمار في شركات حليفة

318,523

-

318,523

-

318,523

معلومات أخرى

استهالكات واطفاءات

54

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام موجودات – عقود االيجار
إستثمارات عقارية
موجودات غير ملموسة
إستثمارات في شركات حليفة
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
ذمم مدينة طويلة األجل

2020
دينار أردني

2019
دينار أردني

5
6
7
8
9
10
11
13

موجودات متداولة
بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
نقد وأرصدة لدى البنوك

12,805,024
3,058,239
22,247,153
15,815,247
289,830
48,957
411,690
3,794,547
58,470,687

8,400,325
3,159,777
23,064,079
18,229,314
318,523
3,720,016
411,739
5,029,054
62,332,827

12
13
14
15
16

10,514,129
4,800,891
2,788,542
20,625
761,261
18,885,448
77,356,135

12,142,575
4,877,514
3,404,305
20,379
703,052
21,147,825
83,480,652

إيضاح

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
خسائر متراكمة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

17
18
19
20
11
21

63,762,486
9,372,579
()12,767
913,059
()2,771,215
()1,841,636
()35,077,511
34,344,995
4,370,950
38,715,945

63,762,486
9,372,579
()12,767
913,059
()2,767,616
()1,841,636
()30,515,289
38,910,816
4,755,997
43,666,813

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

22
24
25
6
28

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

10,565,312
476,098
567,001
2,814,133
4,935,800
19,358,344

10,138,675
476,098
558,488
2,906,537
4,957,808
19,037,606

22
6
23
26
27

4,666,141
349,315
1,642,468
1,119,246
11,504,676
19,281,846
38,640,190
77,356,135

3,958,897
271,019
1,511,369
1,018,863
14,016,085
20,776,233
39,813,839
83,480,652

4

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  45جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
1
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51

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

قائمة الدخل الشامل الموحدة
2020
دينار أردني

2019
دينار أردني

29

1,398,428
3,350,427
()458,416
()2,986,603
1,303,836

3,021,669
3,775,320
()1,771,759
()3,180,273
1,844,957

32
33
 5و6
7

()612,942
()978,165
()486,194
()732,972
()1,506,437

()707,984
()1,267,469
()446,411
()1,678,568
()2,255,475

68,407
()28,693

()511,272
()5,004

إيضاح
إيرادات من العقود مع العمالء
إيرادات ايجارات وخدمات
تكاليف تشغيلية مباشرة
مصاريف تشغيلية أخرى

30
31

مصاريف إدارية وعامة
مصاريف تمويل
إستهالكات وإطفاءات
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

34
9

أرباح (خسائر) محفظة الموجودات المالية
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
إيرادات (مصاريف) أخرى ،بالصافي
خسائر تدني موجودات غير ملموسة
خسائر تدني عقارات جاهزة للبيع
خسارة السنة قبل ضريبة الدخل
)مصروف( استرداد ضريبة الدخل
خسارة السنة

13و14
35
8
12
26

ويعود إلى:
حملة أسهم الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة

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

36

()1,514,767
719,776
()1,420,000
()1,158,653
()4,840,367
()106,902
()4,947,269

()1,335,584
()180,282
()1,420,000
()1,074,873
()6,782,490
7,252
()6,775,238

()4,562,222
()385,047
()4,947,269

()6,487,581
()287,657
()6,775,238

()0,072

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  45جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
2
52

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

إيضاح

خسارة السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

()4,947,269

()6,775,238

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى

11

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

()3,599
()3,599

مجموع الدخل الشامل للسنة

()4,950,868

()47,692
()47,692
()6,822,930

ويعود إلى:

حملة أسهم الشركة األم

()4,565,821

()385,047

حقوق جهات غير مسيطرة

()4,950,868

()6,535,273

()287,657

()6,822,930

()0,102

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  45جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
3
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شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

التغير في حقوق جهات غير مسيطرة (إيضاح )2

مجموع الدخل الشامل للسنة

شراء اسهم في شركة تابعة (إيضاح )2

خسارة السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

2019

الرصيد في  1كانون الثاني 2019

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

مجموع الدخل الشامل للسنة

خسارة السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

الرصيد في  1كانون الثاني 2020

2020

63,762,486

-

-

-

-

-

63,762,486

المدفوع

دينار أردني

رأس المال

63,762,486

-

-

63,762,486

-

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

إيضاح
أنشطة التشغيل

خسارة السنة قبل ضريبة الدخل

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

()4,840,367

()6,782,490

1,814,503

1,619,644

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

732,972

1,678,568

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

28,693

تعديالت:

إستهالكات وإطفاءات

1,514,767

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

33,468

مخصص تعويض نهاية الخدمة

()68,407
()5,277

(أرباح) خسائر محفظة الموجودات المالية
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,209,379

مصاريف تمويل

1,420,000

خسائر تدني موجودات غير ملموسة

أرباح بيع إستثمارات عقارية

()23,784
()37,866

إيرادات مؤجلة متحققة

()12,767

-

-

-

-

-

()12,767

()12,767

-

-

-

أسهم

دينار أردني

بنود أخرى غير نقدية

خزينة

()12,767

خسائر تدني عقارات جاهزة للبيع

913,059

-

-

-

-

-

913,059

913,059

-

-

-

913,059

4

دينار أردني

إجباري

إحتياطي

()2,767,616

-

-

()47,692

-

()47,692

()2,719,924

()2,771,215

()3,599

-

()3,599

()2,767,616

دينار أردني

العادلة

إحتياطي القيمة

()1,841,636

-

-

-

-

-

()1,841,636

()1,841,636

-

-

-

()1,841,636

دينار أردني

مسيطرة

جهات غير

إستحواذ حصص

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

ذمم مدينة

ذمم وأرصدة دائنة

ضرائب مدفوعة

أنشطة اإلستثمار

-

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()19,512

()30,515,289

-

()67,650

()6,487,581

-

()6,487,581

()23,960,058

()35,077,511

()4,562,222

-

دينار أردني

متراكمة

()4,562,222

5,277

إستثمارات عقارية

خسائر

()30,515,289

بيع ممتلكات وآالت ومعدات

-

476,543

()550,352

1,440,260

()189,463

()37,959

()3,550

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

-

()170,632

1,220,519

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

1,420,000

()1,177,690

()3,126

صافي النقد من أنشطة التشغيل

1,505,593

()205,719

()22,008

دفعات منافع الموظفين

511,272
()5,920

3,036,597

615,763

مطلوبات غير متداولة أخرى

5,004

2,913,602

293,531

موجودات متداولة أخرى

74,931

1,158,653

()1,484,589

بضاعة وعقارات جاهزة للبيع

1,335,584

1,074,873

99,863

التغير في رأس المال العامل:

إحتياطي ناتج عن

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  45جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

9,372,579

-

-

-

-

-

9,372,579

9,372,579

-

-

-

9,372,579

دينار أردني

عالوة إصدار

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

284,000

223,231

()15,674

3,445,253
()47,334
7,100

()2,702

()44,572
5,920

()7,352

إضافات مشاريع تحت التنفيذ

()1,379,030

()3,237,210

صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

()1,044,654

()3,326,150

68,161

عوائد توزيعات أسهم

38,910,816

-

()67,650

()6,535,273

()47,692

()6,487,581

45,513,739

34,344,995

()4,565,821

()3,599

()4,562,222

دينار أردني

المجموع

38,910,816

أنشطة التمويل

1,043,629

قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية

()301,754

دفعات عقود االيجار طويلة االجل

()990,630

مصاريف تمويل مدفوعة

50,316

التغير في النقد مقيد السحب

4,755,997

1,762,353

43,666,813

1,762,353

()55,224

()287,657
()6,822,930

-

()287,657

48,850,264

38,715,945

()6,775,238

3,336,525

4,370,950

()385,047
()4,950,868

-

()385,047

43,666,813

()4,947,269

4,755,997

دينار أردني
دينار أردني

غير مسيطرة

حقوق جهات
مجموع حقوق

التغير في حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

148,952

()365,076

()1,522,268
()98,140

1,762,353

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()198,439

()74,179

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

()22,574
()985,924

44,924
()1,030,848

()1,008,498

()985,924

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

()122,874

()47,692

الملكية

()3,599

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  45جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

.3

السياسات المحاسبية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2020

1,3

أسس االعداد

.1

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.

الشركة ونشاطها

تأسست شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة (الشركة) بتاريخ  19أيلول  1994وسجلت لدى مراقب
الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية ،في مدينة غزة ،كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )563200872بموجب قانون

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية ،بإستثناء قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى واالستثمارات العقارية والتي تظهر بالقيمة
العادلة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني.

الشركات لسنة  1929وتعديالته الالحقة.

2,3

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

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31كانون األول  .2020تتحقق سيطرة الشركة على

المالية الموحدة لباديكو القابضة.

تشمل أهداف الشركة إنشاء وبيع العقارات المختلفة وإقامة المدن والقرى السكنية والتجارية والصناعية وتزويدها بالبنى التحتية
الالزمة وتمويل المشاريع العقارية المختلفة ،وذلك بهدف دعم وتنشيط الحركة السكانية والعمرانية في فلسـطين .تقوم الشركة بمباشرة

أعمالها من خالل مقرها الدائم في فلسطين.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2020من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  14آذار .2021
.2

أسس توحيد القوائم المالية

الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت الشركة لديها:
-

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

-

الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها

-

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

بشكل عام تعتقد الشركة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت .عندما تكون

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة فلسطين لإلسثتمار العقاري المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
(المجموعة) كما في  31كانون األول  .2020لقد كانت نسب ملكية الشركة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:

طبيعة النشاط

استثمار عقاري
شركة فلسطين لإلستثمار العقاري – األردن
استثمار عقاري
شركة مباني لإلنشاء والتطوير
استثمار عقاري
شركة بريكو القدس
مناطق صناعية
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية*
شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية ** مناطق صناعية
تجارة عامة
شركة بريكو للمقاوالت والتجارة العامة
مقاوالت
شركة بريكو للمقاوالت
شركة بريكو للتطوير العقاري
تطوير
خدمات
شركة بريكو للتشغيل والصيانة **
خدمات
شركة بال استيت ايجنسي

بلد المنشأ
واألعمال

األردن
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين

نسبة الملكية
2020

100
100
100
82,95
44.6
100
100
100
51
100

%

2019

100
100
100
82,95
44.6
100
100
100
51
100

* قامت المجموعة خالل عام  2019بشراء حصص إضافية في شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية (شركة تابعة) من
الشركة األم مما نتج عنه نقص في حساب حقوق جهات غير مسيطرة بمبلغ  55,224دينار أردني.

** قامت المجموعة خالل عام  2019ببيع جزء من استثماراتها في كل من شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية
الصناعية وشركة بريكو للتشغيل والصيانة وذلك لصالح الشركة األم (باديكو القابضة) مما نتج عنه زيادة في حساب حقوق

جهات غير مسيطرة بمبلغ  1,635,308دينار أردني ،مع العلم أن المجموعة ما زالت تملك السيطرة على هذه الشركات.

قامت الشركة خالل عام  2019بتأسيس شركة الرشيد جروب للتطوير العقاري برأسمال  50,000دينار أردني حيث قامت الشركة

الحقًا وخالل عام  2019ببيعها لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار (الشركة األم).

إن السنة المالية للشركات التابعة هي ذات السنة المالية للشركة وعند الضرورة تقوم الشركة بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات

المتبعة في الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للشركة.

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.

تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في احد
العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول الشركة على السيطرة

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

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

األرباح بالكامل.

يتم قيد حصة حقوق الجهات غير المسيطرة من الخسائر حتى لو كان هنالك عجز في رصيد حقوق الجهات غير المسيطرة.
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.
3 .3

التغيرات في السياسات المحاسبية

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

الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام المجموعة بتطبيق التعديالت التالية نافذة المفعول إبتداء من  1كانون الثاني  .2020لم تقم

المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير أو تعديالت أو تفسيرات صادرة وغير نافذة المفعول.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي

رقم ( - )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة

وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو

إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك
القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".

المعايير والتعديالت الصادرة وغير نافذة المفعول

إن المعايير المالية الدولية والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه ،وستقوم المجموعة

ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:
بتطبيق هذه المعايير والتعديالت
ً
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين

يقدم المعيار نموذجًا شامالً لالعتراف والقياس والعرض واإليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

التقارير المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج

المالية التي تحمل خاصية المشاركة .إن اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.

األعمال" ،لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف

"األعمال" أم ال .توضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على

استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها

جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7

إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )7تشمل عدد من

عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة
التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط

أو أداة التحوط .نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار،
لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر (.)RFR

قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط

فعالة للغاية.

التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  2023مع أرقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة أن المنشأة
طبقت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية

الدولي رقم ( .)17من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2020بإصدار تعديالت على فقرات ( )69الى ( )76من معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:
-

تعريف الحق لتأجيل التسوية،

-

الحق لتأجيل التسوية يجب أن يكون موجود عند تاريخ إعداد القوائم المالية،

-

إن التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،

-

وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط

المطلوبات على تصنيفها.

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا ًار من  1كانون الثاني .2023

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج أعمال"

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16اإليجارات" -تخفيضات او تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء

األعمال  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي .تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16

على متطلبات اإلطار المفاهيمي.

COVID-19

"اإليجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت اإليجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر

من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود اإليجار على تخفيضات او تأجيالت
اإليجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  .COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات اإليجار المستحقة قبل  30حزيران

 .2021كحل عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت اإليجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل
على عقد اإليجار.

تم تطبيق هذه التعديالت اعتبا ار من  1حزيران  .2020لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.
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قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج
والذي صدر في عام  1989ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  2018دون تغيير جوهري

كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم

الثاني" ) (Day 2للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير
معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها بشكل منفصل.

في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لألصول المحتملة التي لن

تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.

سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتبا ًار من  1كانون الثاني  .2022من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري

على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
8
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الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16

 4.3األسس والتقديرات

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على

بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم إنتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة

واإلفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في

واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات

مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة .نظ اًر الستخدام هذه التقدي ارت

المقصودة التي تحددها اإلدارة .وفقاً لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة إنتاجها

المستقبل.

في األرباح أو الخسائر.

تشمل اإليضاحات األخرى والتي تبين مدى تعرض الشركة للمخاطر اإليضاحات التالية:

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء
باستخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37والتي تحدد
التكاليف التي يجب على المنشأة أن تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد خاس اًر أو سينتج عنه خسارة.

-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (إيضاح )40

-

إدارة رأس المال (إيضاح )40

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

يتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد عن القيمة المتوقع إستردادها .تمثل القيمة المتوقع إستردادها

تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" .إن التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف

القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو القيمة في اإلستخدام أيهما أعلى .يتم إحتساب القيمة العادلة مطروحًا منها مصاريف
بناء على معلومات متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية لموجودات مشابهة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها بعد
البيع ً
تنزيل المصاريف اإلضافية للتخلص من األصل .يتم إحتساب القيمة قيد االستخدام وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة.

ال تتعلق المصاريف اإلد ارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب

مخصص تدني الموجودات المالية

سيتم تطبيق التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  . 2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها

وكذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين

اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
شروط العقد.

كما في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إل لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة

تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار عند تقييم
الدولية
ً
ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفاً جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية .تشمل

هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل

المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.
تقوم المجموعة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها

المجموعة التعديل.

عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

تدني قيمة عقارات جاهزة للبيع

ناء على الخبرات
تقوم المجموعة بتقدير صافي قيمة العقارات الجاهزة للبيع المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية الموحدة ب ً
السابقة ،ويتم تخفيض القيمة الدفترية ،إن لزم األمر.
الضرائب

تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة والشركات التابعة بأن هذه التقديرات
واإلفتراضات معقولة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة والتي ال يمكن الحصول على

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبا ًار من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر .من غير المتوقع أن يكون للتعديالت
أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المجموعة.

قيمتها العادلة من أسواق مالية نشطة ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول
على مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم

اعتماد درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم اإلعتماد

عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات على مبالغ
القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة.
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إيرادات أرباح األسهم

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

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.

اإلستثمارات العقارية

إيرادات اإليجارات والخدمات

تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم اإلستثمارات العقارية.

يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية .يتم إضافة

تدني الشهرة

عقد اإليجار.

الكلفة التي يتم تكبدها في عقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها كإيرادات إيجار على فترة

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

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.

مخصص القضايا

يتم التخصيص للقضايا المرفوعة على المجموعة لمواجهة أية إلتزامات قضائية إستناداً لرأي المستشار القانوني للمجموعة.

اإليرادات المؤجلة

تسجل الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم الحصول عليها (كمنح) دون مقابل كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف

تحديد مدة اإليجار للعقود مع خيارات التجديد واإلنهاء

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

تحدد المجموعة وشركتها التابعة مدة اإليجار على أنها فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء ،إلى جانب أية فترات يغطيها خيار لتمديد

تحقق المصاريف

عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن يمارس ،أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد

بشكل معقول عدم ممارسته.

يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.
تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة

 5 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية:

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة.

تحقق اإليرادات من العقود مع العمالء

تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:

إيرادات بيع العقارات الجاهزة للبيع

يتم اعتبار العقار مباعاً عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على العقار المباع إلى العميل ،أي عند

تسليم العقارات 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.



من المتوقع أن تتحقق أو تهدف إلى بيعها أو استهالكها في دورة 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 مقيد السحب أو المستخدم لتسديد مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني عشر شه اًر

بعد تاريخ القوائم المالية.

إيرادات عقود المقاوالت

يتم تحقق إيرادات عقود المقاوالت على مدى فترة من الزمن من خالل الرجوع إلى نسبة استكمال األعمال المنجزة إلى إجمالي
إيرادات المشروع بما فيها أوامر التغيير.

تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:

إيرادات تشغيل محطات الباصات

يتم تحقق إيرادات تشغيل محطات الباصات عند تقديم خدمات التشغيل المختلفة.

إيرادات أخرى
إيرادات الفوائد

بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة الفائدة الفعليةً ،
المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.
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أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.



من المتوقع تسديدها ضمن دورة 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 لفترة تتجاوز اثني عشر شه ًار على األقل بعد تاريخ القوائم المالية
الموحدة.

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
13
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مشاريع تحت التنفيذ

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.

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

ضريبة الدخل

تقوم المجموعة بإقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المناطق التي تعمل بها الشركة
وشركاتها التابعة ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ) 12والذي يتطلب اإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ القوائم
المالية الموحدة كضرائب مؤجلة.

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

لهذه المشاريع .في حال وجود مثل هذه المؤشرات وعندما تفوق القيمة الدفترية القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة
الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع إستردادها.

مخزون عقاري
تظهر الممتلكات المشت ارة أو التي يتم إنشاؤها لغرض بيعها من خالل أنشطة المجموعة االعتيادية ،بدالً من أن تكون لغرض
التأجير أو لزيادة قيمتها ،بالكلفة أو القيمة المتوقع استردادها أيهما أقل .تمثل الكلفة:

–

حقوق التملك الحر والتأجير لألرض.

الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

–

المبالغ المدفوعة للمقاولين لغرض اإلنشاء.

بناء على الربح الضريبي .قد يختلف الربح الضريبي عن
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها ً
الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية الموحدة بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها

–

كلفة الدراسات والتصاميم الهندسية ومصاريف التمويل وكلفة تجهيز الموقع واألتعاب المهنية والقانونية وضرائب نقل الملكية،

اإللتزام بقائمة المركز المالي الموحدة ،وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام

باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة.

من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.

يتم قيد عموالت مندوبي مبيعات وتسويق العقارات الجاهزة للبيع غير المستردة في قائمة الدخل الموحدة عند الدفع.

ممتلكات وآالت ومعدات

القيمة المتوقع استرددها هي سعر البيع المقدر من خالل أنشطة الشركة االعتيادية على أساس أسعار السوق في تاريخ إعداد

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)

عقارات

50-30

محطة الطاقة الشمسية

25-10

تحسينات مأجور

10

سيارات

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 نسبياً بناء على حجم العقارات المباعة.
تصنيف الممتلكات العقارية

يتم تصنيف الممتلكات العقارية كإستثمارات عقارية او مخزون عقاري كما يلي:
–

االستثمارات العقارية والتي تشمل األراضي والمباني (المكاتب والمستودعات التجارية) حيث ال يتم االحتفاظ بها لغرض

–

المخزون العقاري والذي تشمل العقارات المحتفظ بها لغرض بيعها من خالل أنشطة الشركة االعتيادية وبشكل رئيسي العقارات

استخدامها في أنشطة الشركة وال لغرض بيعها خالل أنشطة الشركة االعتيادية وانما لتحقيق إيرادات تأجير أو زيادة قيمتها.
السكنية التي يتم إنشاءها لغرض بيعها قبل أو عند اإلنتهاء من إنشائها.

7-5
10-4

إذا استوفت شروط اإلعتراف؛ وال تشمل كلفة اإلستثمارات العقارية مصاريف الخدمة اليومية .بعد اإلعتراف المبدئي ،يتم إظهار

أثاث وتجهيزات مكتبية

أجهزة حاسب آلي وأجهزة مكتبية

4

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 الحقًا إن لزم األمر.
14

القوائم المالية الموحدة ومخصومة إلى قيمتها الحالية ،إذا كانت جوهرية ،ويطرح منها التكاليف المقدرة لالنتهاء من إنجازها

إستثمارات عقارية

4

آالت ومعدات

64

تشمل المشاريع تحت التنفيذ كلفة تصاميم اإلنشاء وكلفة اإلنشاء واألجور المباشرة وكلفة األراضي ومصاريف التمويل وجزء من

يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيا بالكلفة مضافًا إليها تكاليف اإلقتناء .تتم رسملة كلفة استبدال مكونات اإلستثمارات العقارية
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.
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يتم التحويل من وإلى حساب اإلستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في استخدام العقار .عند التحويل من حساب اإلستثمارات

إستثمارات في شركات حليفة

المفترضة لهذه اإلستثمارات العقارية عند قيد العمليات المحاسبية الالحقة.

عليها ،وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه

العقارية إلى حساب الممتلكات واآلالت والمعدات تكون القيمة العادلة في تاريخ التحويل (حدوث التغير في اإلستخدام) هي الكلفة

يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركات الحليفة هي تلك التي يكون للشركة نفوذاً مؤث اًر

عند اكتمال أعمال بناء أو تطوير العقارات التي يتم بناؤها أو تطويرها من قبل الشركة ،يتم قيدها مبدئيًا كاستثمارات عقارية بالكلفة.

السياسات.

يتم إظهار هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات

يتم قيد الموجودات غير الملموسة التي تم الحصول عليها بشكل منفصل مبدئي ًا بالكلفة .إن كلفة الموجودات غير الملموسة التي

القيمة الدفترية لإلستثمارات فيها ،حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل.

موجودات غير ملموسة

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 داخليًا ،باستثناء مصاريف التطوير المرسملة ،وإنما يتم قيدها في قائمة

الدخل الموحدة.

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.

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 سنويًا لتحديد ما إذا كان تصنيف عمرها اإلنتاجي كغير محدود ما زال صحيحًا ،وإذا لم يكن كذلك فيتم تغيير العمر

اإلنتاجي من كونه فترة غير محددة إلى فترة محددة .يتم تطبيق هذا التغيير على الفترة الحالية والفترات الالحقة.

األصل والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة.

فترة االستثمار

فترة االطفاء

فترة االطفاء المتبقي

24

22

1.2

حق انتفاع األرض الساحلية – مشروع منتجع بلو بيتش

49

31

24

حق انتفاع مجمع األوقاف التجاري  -البيرة

9

حق انتفاع المنطقة الصناعية الزراعية – أريحا

66

49
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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
القيمة الدفترية للشركة الحليفة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان النفوذ المؤثر في قائمة الدخل

الموحدة.

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.
قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية كاإلستثمارات العقارية في تاريخ القوائم المالية

الموحدة .تقوم المجموعة أيضاً باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية الظاهرة بالكلفة في اإليضاحات

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.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي:

حق انتفاع المنطقة الصناعية – غزة

الحقاً إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر الشركة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها في الشركات

المرفقة بالقوائم المالية الموحدة.

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناجمة عن إستبعاد الموجودات غير الملموسة والتي تمثل الفرق بين العائد من التخلص من

49

استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية الشركة في الشركة الحليفة.

اإلستثما ارت في الشركات الحليفة .في حال وجود هذه األدلة ،تقوم الشركة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر اإلنتاجي المتوقع ،ويتم دراسة تدني قيمتها

حق استخدام محطة البيرة المركزية

يتم إ ظهار حصة الشركة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم

الحليفة .تقوم الشركة في تاريخ القوائم المالية الموحدة بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدني في قيمة

يتم تحديد العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.

(سنوات)

الالحقة في حصة الشركة من صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من

(سنوات)
20
45
9

(سنوات)
-

43

4.5

– أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.
يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
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.

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.
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جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية الموحدة تصنف ضمن هرم القيمة العادلة،

الدين ،أو فترة
إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم استخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة ّ
أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ اإلعتراف المبدئي.

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

عند اإلعتراف المبدئي تستطيع المجموعة بشكل ال يمكن التراجع عنه تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأه المذكورة

كما هو موضح أدناه:

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.
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.

يقوم مخمنون خارجيون معتمدون بالمشاركة في تقييم الموجودات الجوهرية مثل اإلستثمارات العقارية .بعد النقاش مع هؤالء
المخمنين الخارجيين ،تقوم الشركة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.

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

قيد جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.

أعاله كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم التطابق

المحاسبي.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الدين التي ال تحقق شروط الكلفة المطفأة أو أدوات مالية تحقق شروط الكلفة المطفأة ولكن
تمثل هذه الموجودات المالية أدوات ّ
اختارت الشركة تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلعتراف المبدئي وتقاس بالقيمة العادلة .لم تقم
المجموعة بتصنيف أية أداة دين تحقق شروط أدوات دين بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر .

الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
الحقاً لإلعتراف المبدئي ،يترتب على المجموعة إعادة تصنيف أدوات ّ
إلى أدوات دين بالكلفة المطفأة .عند تغير الهدف من نموذج األعمال فإن شروط الكلفة المطفأة تبدأ بالتحقق .ال يحق للمجموعة

الدين التي اختارت المجموعة عند اإلعتراف المبدئي تصنيفها كأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل األرباح
إعادة تصنيف أدوات ّ
أو الخسائر.

تقوم المجموعة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقي مة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ،حيث يتم تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل

بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس الموجودات المالية من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في القيمة
العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل الموحدة.

يتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من اإلستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها في

موجودات مالية بالكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
الدين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
يتم قياس أدوات ّ

قائمة الدخل الموحدة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى



الدين ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية.
أن يتم اإلحتفاظ بأداة ّ



أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة حق اإلنتفاع من التدفقات النقدية في تواريخ محددة والتي تمثل دفعات من األصل وفائدة

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

الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف اإلقتناء (بإستثناء حالة اختيار
إن أدوات ّ
الشركة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل الموحدة كما هو مبين أدناه) ،ويتم الحقًا قياسها بالكلفة المطفأة باستخدام

يتم قياس أدوات الملكية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً 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

على الرصيد القائم.

طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدني .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

الدين بالكلفة المطفأة .تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية
تعتبر الذمم المدينة من أدوات ّ
مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة .عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري
منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

تقوم المجموعة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .يتم هذا
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

الشامل األخرى في حساب إحتياطي 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.

الدين من الكلفة المطفأة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا تغير
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف أدوات ّ
الهدف من نموذج األعمال لإلعتراف المبدئي وبالتالي ال تكون طريقة الكلفة المطفأة مناسبة.
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تدني قيمة الموجودات المالية

القروض

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي:

عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  12شه اًر أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء األصل) .كما تقوم المجموعة أيضا بتطبيق
اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار للموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم
االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف إيجار على أساس

القسط الثابت وعلى مدة اإليجار.

التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء ،مع األخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار

تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من

المؤكد أالّ تقوم المجموعة بممارسة هذا الخيار .بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى المجموعة الحق في استئجار الموجودات
لفترات إضافية .تقوم المجموعة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.

وهذا يعني ،أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حاف اًز اقتصادياً لممارسة خيار التجديد .الحقاً
لتاريخ سريان مفعول اإليجار ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف
الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير

في استراتيجية العمل).

قامت المجموعة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظ اًر ألهمية هذه الموجودات في عملياتها التشغيلية .إن مدة
العقد غير القابلة لإللغاء لبعض هذه الموجودات تعتبر قصيرة نسبيًا وفي حال إلغاء تلك العقود فإن العمليات التشغيلية ستتأثر
بشكل سلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك الموجودات.

ذمم وأرصدة دائنة

اء تمت أو لم تتم المطالبة بها
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سو ً
من قبل المورد.
النقد والنقد المعادل
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

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

نفس الوقت.

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة وشركاتها التابعة أية 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.
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يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (مخصص التدني) ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل األرباح أو الخسائر.

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

يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية مصاريف مباشرة ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ٍ
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء ما
يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ

يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التى تشكل

يلي ،والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12شه ًار فقط:
–

سندات الدين االستثمارية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة (أي ما يعادل تصنيف الدرجة االستثمارية) بتاريخ إعداد

–

األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.

القوائم المالية الموحدة.

جزءًا من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.

اإليجارات
تقوم المجموعة بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار .أي أنه إذا كان
العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.

تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحساب الخسائر االئتمانية

وتطبق المجموعة نهجاً موحدًا لالعتراف والقياس فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود

في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ،وعندما يلزم األمر ،تعتمد الشركة على المعلومات مستقبلية مستخدمة كمدخالت،

الحق في استخدام الموجودات المستأجرة.

المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة.

إيجار الموجودات منخفضة القيمة .وتعترف المجموعة بمطلوبات اإليجار لدفعات اإليجار وحق االستخدام للموجودات التي تمثل

مثل الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة.

يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل الموحدة ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل القروض الممنوحة وأدوات الدين.
يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي لالسترداد
في المستقبل .يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما اذا كانت متدنية ائتمانياً .يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود

حق استخدام الموجودات
تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل

لالستخدام) .يتم االعتراف بحق استخدام األصل بالتكلفة ،بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة ،ويتم تعديل

القيمة عند إعادة تقييم مطلوبات عقود اإليجار.

تتضمن تكلفة حق استخدام األصل قيمة مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها ،باإلضافة الى التكاليف األولية المباشرة المتكبدة،

المالي متدني ائتمانيًا عند عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصلي أو منح
خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض.

ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد ،مطروحًا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد اإليجار .في حال لم تكن

الموجودات المالية التي تمت إعادة جدولتها ولم تعد تعتبر مستحقة يتم إعادة تصنيفها ضمن الموجودات المالية العاملة وذلك عند

به على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل او مدة عقد اإليجار أيهما أقل .تخضع موجودات حق استخدام

المجموعة متيقنة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة العقد ،يتم استهالك قيمة حق استخدام األصل المعترف

سداد جميع مبالغ أصل الدين والفوائد بانتظام وعند اعتبار التسديدات المستقبلية مضمونة بمعقولية .تخضع الموجودات المالية

األصل إلى اختبار التدني في القيمة.

استبعاد الموجودات المالية

مطلوبات عقود اإليجار

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

يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لإلنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات

تقوم المجموعة في تاريخ بدء عقد اإليجار ،باالعتراف بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية المخصومة لدفعات اإليجار التي

وأبقت السيطرة على الموجودات المحولة ،يتم تسجيل حصة الشركة المتبقية في الموجودات ويتم تسجيل المطلوبات بقيمة المبالغ

منها حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو نسب متفق عليها وفقاً لشروط العقد ،والمبالغ

المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال عدم قيام الشركة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية

المتوقع دفعها .تستمر الشركة في تسجيل الموجودات المالية المحولة إذا أبقت الشركة كل المخاطر وعوائد الملكية الخاصة بها.
المطلوبات المالية

المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضًا قيمة ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن
تمارسه المجموعة باإلضافة الى قيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت المجموعة تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفقًا لشروط
العقد.

القياس واإلعتراف المبدئي

يتم تصنيف المطلوبات المالية الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

الخسائر 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 األرباح أو الخسائر.
تشتمل المطلوبات المالية للشركة على ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى وتسهيالت إئتمانية وقروض.

يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة

التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة لغايات خصم دفعات اإليجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء

اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد .الحقاً يتم زيادة مطلوبات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة

ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان
هناك أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة

القياس الالحق

أو عند تغير التقييم المتعلق بشراء األصل.

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:
20
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يتعين دفعها خالل مدة العقد .تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة (والتي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة) مطروحًا
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي:

عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  12شه اًر أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء األصل) .كما تقوم المجموعة أيضا بتطبيق
اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار للموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم
االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف إيجار على أساس

القسط الثابت وعلى مدة اإليجار.

التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء ،مع األخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار

تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من

المؤكد أالّ تقوم المجموعة بممارسة هذا الخيار .بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى المجموعة الحق في استئجار الموجودات

لفترات إضافية .تقوم المجموعة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.

وهذا يعني ،أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حاف اًز اقتصادياً لممارسة خيار التجديد .الحقاً
لتاريخ سريان مفعول اإليجار ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف
الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير

في استراتيجية العمل).

قامت المجموعة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظ اًر ألهمية هذه الموجودات في عملياتها التشغيلية .إن مدة
العقد غير القابلة لإللغاء لبعض هذه الموجودات تعتبر قصيرة نسبيًا وفي حال إلغاء تلك العقود فإن العمليات التشغيلية ستتأثر

بشكل سلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك الموجودات.

العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدينار األردني والذي يمثل عملة األساس للمجموعة .تحدد الشركات التابعة عمالت
األساس الخاصة بها .يتم قياس البنود في القوائم المالية للشركات التابعة باستخدام عملة األساس لهذه الشركات.

الحركات واألرصدة

تقوم المجموعة بتحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة إلى عملة األساس الخاصة بكل شركة وفقاً ألسعار
الصرف في تاريخ المعاملة.

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 بنود الدخل الشامل األخرى 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 كما 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

ذمم وأرصدة دائنة

اء تمت أو لم تتم المطالبة بها
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سو ً
من قبل المورد.

األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد االسهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم
القابلة للتحويل إلى أسهم عادية (بعد طرح أسهم الخزينة).

النقد والنقد المعادل
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

يتم تقاص الموجودات والمطلوبات المالية ،ويتم تسجيل الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة ،فقط عندما يكون هناك حقًا
قانونيًا ملزمًا لتقاص المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على أساس التقاص أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في

نفس الوقت.

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة وشركاتها التابعة أية 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.
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حصص مؤثرة في شركات تابعة

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2019

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

اسم الشركة

2020
%

واألعمال

شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية (بيدكو)

شــركة أريحا لتطوير وإدارة وتشــغيل المنطقة الزراعية الصــناعية
(جييب)
شركة بريكو للتشغيل والصيانة

2019
موجودات متداولة

فلسطين

17,05

17,05

فلسطين

55,38

55,38

فلسطين

49

49

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

1,871,182

1,869,622

684,598

991,890

4,370,950

4,755,997

أرصدة حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات التابعة:
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية

شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية

1,815,170

شركة بريكو للتشغيل والصيانة

بريكو للتشغيل

بيدكو

جييب

والصيانة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

7,025,103

812,971

848,079

15,260,937

5,274,218

مطلوبات غير متداولة

()1,387,368

3,450,726

()1,429,410

مجموع حقوق الملكية

()2,650,222

()1,553,342

()142,623

18,549,385

3,146,479

2,726,772

العائد لجهات غير مسيطرة

1,869,622

1,894,485

991,890

مطلوبات متداولة

()1,086,433

1,894,485

األرباح (الخسائر) العائدة لجهات غير مسيطرة في الشركات

التابعة:
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية

1,560

شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية

شركة بريكو للتشغيل والصيانة

()112,413

()79,315

()151,657

()307,292

()23,587

()385,047

()287,657

فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع المجموعة.
ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2020

موجودات متداولة

بيدكو

جييب

والصيانة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

9,549,551

916,583

1,360,741

12,376,015

5,176,260

مطلوبات غير متداولة

()2,453,440

5,659,416

()3,027,313

مجموع حقوق الملكية

()719,110

()636,132

()2,643,191

18,604,989

3,003,271

1,349,653

العائد لجهات غير مسيطرة

1,871,182

1,815,170

684,598

مطلوبات متداولة

74

بريكو للتشغيل

()2,601,467
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ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون األول :2020

إيرادات تشغيلية

إستهالكات واطفاءات

مصاريف إدارية وعامة

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

مصاريف التمويل

بيدكو

جييب

والصيانة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

924,418
()298,138
()436,181
()157,395
()50,607

418,995

-

()476,386

()388,390

()76,635

()80,019

-

()109,554

()419
-

إيرادات (مصاريف) أخرى

152,804

100,372

()159,228

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

134,901

()143,208

()628,056

مصروف ضريبة الدخل

()44,608

بنود الدخل الشامل األخرى

()1,420

ربح (خسارة) السنة

-

صافي الدخل الشامل السنة

88,873

العائد لمساهمي الشركة

87,313

()143,208

()628,056

()63,893

()320,764

العائد لجهات غير مسيطرة

1,560

()79,315

()307,292

إيرادات تشغيلية

-

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

943,808

689,717

-

()298,144

()136,297

-

خسائر تدني إستثمارات عقارية

()358,550

-

خسارة السنة قبل ضريبة الدخل

()375,012

-

()477,846

()258,183

()51,889

()21,443

()15,630

-

()499,289

()273,813

()51,889

()1,562

-

-

العائد لمساهمي الشركة

()500,851

()273,813

()51,889

()388,438

()122,156

()28,302

العائد لجهات غير مسيطرة

()112,413

()151,657

()23,587

خسائر محفظة الموجودات المالية

()11

مصاريف إدارية وعامة

()619146

إستهالكات واطفاءات

مصاريف أخرى

مصروف ضريبة الدخل

خسارة السنة

بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل السنة

()145,803

26

()436,591

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

أنشطة االستثمار

33,927

الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

()110,647

()37,773

248,744

()93,024

أنشطة التمويل

1,702,319

()63,784

()2,145,800
801

444,282

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2019
بريكو للتشغيل

أنشطة التشغيل

بيدكو

جييب

والصيانة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

12,847

()269,394

872,366
142,000

6

أنشطة االستثمار

17,378

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

()198,311

142,979

()168,086

()218,209

أنشطة التمويل

()91,794

()1,014,360

بريكو للتشغيل
والصيانة

-

بيدكو

جييب

325,464

()628,056

90,293

-

أنشطة التشغيل

بريكو للتشغيل
والصيانة

8,533

-

()143,208

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون األول :2019

76

بريكو للتشغيل

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2020

()51,889

27
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7,268,873

4,256,640

-

313,867

3,942,773

11,525,513

-

2,840

11,522,673

دينار أردني

عقارات

150,402

325,467

()10,329

11,377

324,419

475,869

()10,329

28,158

458,040

دينار أردني

تحسينات
مأجور

5,972

95,175

-

2,937

92,238

101,147

-

-

101,147

دينار أردني

سيارات

6,316

295,591

-

16,679

278,912

301,907

-

3,114

298,793

دينار أردني

أثاث وتجهيزات
مكتبية

899,560

738,711

()68,168

112,147

694,732

1,638,271

8,400,325

5,881,843

كما في  31كانون األول 2020

إستبعادات

إضافات

كما في 1كانون الثاني 2020
محول من مشاريع تحت التنفيذ
(إيضاح *)10

الكلفة

6,953,512

4,572,001

4,885,513

-

152,979

-

5,038,492

-

5,038,492
-

-

دينار أردني

152,979

-

315,361

4,256,640

11,525,513

-

-

-

11,525,513

دينار أردني

عقارات

محطة الطاقة
الشمسية

138,373

349,659

-

24,192

325,467

488,032

-

12,163

-

475,869

دينار أردني

تحسينات
مأجور

3,551

28,077

()69,519

2,421

95,175

31,628

()69,519

-

-

101,147

دينار أردني

سيارات

4,087

299,891

()940

5,240

295,591

303,978

()940

3,011

-

301,907

دينار أردني

أثاث وتجهيزات
مكتبية

763,148

876,096

-

137,385

738,711

1,639,244

-

973

-

1,638,271

دينار أردني

آالت
ومعدات

56,840

185,986

-

15,727

170,259

242,826

-

3,365

-

239,461

12,805,024

6,464,689

()70,459

653,305

5,881,843

19,269,713

()70,459

19,512

5,038,492

وفقًا لبعض اتفاقيات القروض تم رهن الطابق الثالث والرابع من بناية باديكو هاوس (إيضاح  .)22بلغت القيمة الدفترية للعقارات المرهونة  1,055,408دينار أردني كما في
 31كانون األول .2020

28

تم خالل العام تحميل مبلغ  177,914دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب مصاريف تشغيلية أخرى (إيضاح .)31

دينار أردني
14,282,168

دينار أردني

أجهزة حاسب
آلي وأجهزة
مكتبية

* قامت شركة بريكو للتشغيل والصيانة (شركة تابعة) خالل العام بإتمام أعمال إنشاء مشروع الطاقة الشمسية في غزة وبالتالي تم تحويلها إلى حساب ممتلكات وعقارات ومعدات.

كما في  31كانون األول 2020

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2020

إستبعادات

االستهالك للسنة

كما في 1كانون الثاني 2020

اإلستهالك المتراكم

.5

ممتلكات وآالت ومعدات

29

تم خالل العام تحميل مبلغ  25,037دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب مصاريف تشغيلية أخرى (إيضاح .)31

المجموع

69,202

170,259

-

471,448

5,488,892
()78,497

14,441

155,818

239,461

-

()78,497

14,282,168

()68,168

2,420

8,040

44,572

1,704,019

231,421

دينار أردني

دينار أردني

المجموع

14,316,093

دينار أردني

آالت
ومعدات

أجهزة حاسب
آلي وأجهزة
مكتبية

وفقًا لبعض اتفاقيات القروض تم رهن الطابق الثالث والرابع من بناية باديكو هاوس (إيضاح  .)22بلغت القيمة الدفترية للعقارات المرهونة  1,081,608دينار أردني كما في
 31كانون األول .2019

كما في  31كانون األول 2019

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2019

إستبعادات

االستهالك للسنة

كما في 1كانون الثاني 2019

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2019

إستبعادات

إضافات

كما في 1كانون الثاني 2019

الكلفة

ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)

78

79

.6

تم توزيع اإلطفاءات وتكاليف التمويل على بنود قائمة الدخل الموحدة خالل عام :2019

عقود اإليجار

اإلطفاءات
دينار أردني
144,731
144,731

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات عقود اإليجار والحركة عليها كما في  31كانون األول : 2020
حق إستخدام

مطلوبات عقود

دينار أردني

دينار أردني

كما في  1كانون الثاني 2020

3,159,777

3,177,556

إضافات

53,996

53,996

الموجودات

اإلطفاءات*

اإليجار**

تكاليف التمويل*

()155,534
-

-

دفعات عقود اإليجار

-

()301,754

3,058,239

3,163,448

كما في  31كانون األول 2020

مصاريف تشغيلية أخرى (إيضاح .)31
أخرى

233,650

** إن تفاصيل مطلوبات عقود اإليجار 31كانون األول  2019هي كما يلي:
دينار أردني
قصيرة األجل

271,019

طويلة األجل

2,906,537

المجموع

3,177,556

.7

يتم إطفاء حق إستخدام الموجودات على فترة تتراوح من  5الى  28سنة.

إستثمارات عقارية

فيما يلي ملخص الحركة على اإلستثمارات العقارية:

* فيما يلي توزيع اإلطفاءات وتكاليف التمويل على بنود قائمة الدخل الموحدة خالل عام :2020
اإلطفاءات
دينار أردني
144,731
10,803
155,534

مصاريف تشغيلية أخرى (إيضاح .)31
أخرى

تكاليف التمويل
دينار أردني
231,214
2,436
233,650

قصيرة األجل
طويلة األجل

2,814,133

المجموع

3,163,448

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

23,064,079

30,296,782

()260,216

()6,293,400

()59,777

()1,627,773

نفقات مرسملة خالل السنة

-

محول من عقارات جاهزة للبيع (إيضاح )12

236,039

بيع استثمارات عقارية

محول الى عقارات جاهزة للبيع (إيضاح )12
الرصيد في نهاية السنة

دينار أردني
349,315

الرصيد في بداية السنة

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

**إن تفاصيل مطلوبات عقود اإليجار هي كما يلي:

تكاليف التمويل
دينار أردني
238,124
238,124

7,352

2,359,686

()732,972

()1,678,568

22,247,153

23,064,079

تشمل اإلستثمارات العقارية كما في  31كانون األول  2020و 2019ما يلي:

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات عقود اإليجار والحركة عليها كما في  31كانون األول : 2019
حق إستخدام

مطلوبات عقود

دينار أردني

دينار أردني

كما في  1كانون الثاني 2019

3,304,508

3,304,508

تكاليف التمويل*

-

238,124

الموجودات

)(144,731

االستهالك*

-

دفعات عقود اإليجار

كما في  31كانون األول 2019

3,159,777

اإليجار**

-

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

أراضي

8,686,514

8,946,730

مباني*

13,560,639

14,117,349

22,247,153

23,064,079

تم تقييم األراضي من قبل مخمنين عقاريين مرخصين من قبل هيئة سوق رأس المال.
حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة لم يتم إتمام عملية التسجيل القانوني لبعض قطع األراضي باسم الشركة والتي بلغت

قيمتها العادلة كما في  31كانون األول  2020مبلغ  806,087دينار أردني وإنما تم تسجيل بعضها من خالل وكاالت دورية
غير قابلة للعزل.

)(365,076
3,177,556
31

30
80

81

بلغت القيمة الدفترية لإلستثمارات العقارية المرهونة مقابل قروض ممنوحة للشركة من البنوك مبلغ  4,506,942دينار أردني

(إيضاح .)22

* 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 .قرر مجلس الوزراء األردني خالل عام  2016الموافقة على اعفاء مشروع المواقف العامة

للسيارات والطوابق التجارية والمكاتب (بارك بالزا) من ضريبة األبنية واألراضي (المسقفات) المترتبة عليه طوال فترة االتفاقية

وبناء عليه ،قامت شركة المرافق بتوقيع ملحق اتفاقية مع امانة عمان الكبرى حيث نص على زيادة المدة االستثمارية
االصليةً .

ابتداء من تاريخ  1تشرين أول .2010
الى  30عامأ
ً
.8

المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )10

مخصص تدني موجودات غير ملموسة

الرصيد في  31كانون األول 2020
اإلطفاء

الرصيد في  1كانون الثاني 2020
اإلطفاء للسنة

الرصيد في  31كانون األول 2020

حق انتفاع .يتم إطفاء كلفة المشروع على مدة اإليجار المتبقية والتي تنتهي في  20تشرين األول  .2044قامت الشركة خالل
العام بعمل دراسة تدني إلستثمارها في مشروع الشاليهات حيث نتج عنها قيد مبلغ  1,420,000دينار أردني كمخصص تدني

مقابل هذا اإلستثمار.

*** تم خالل عام  2000اإلنتهاء من إنشاء وبـدء التشغيل الكامل لمحطـة الباصات المركزية في البيرة والتي عملت الشركة على تمويل

إنشائها على أساس البناء والتشغيل والتحويل ( )B.O.Tعلى أر ٍ
اض مملوكة من قبل بلدية البيرة ،وذلك مقابل قيام الشركة باستثمار

وتشغيل محطة البيرة المركزية لمدة  24سنة تشمل سنتين مدة التنفيذ ،يتم بعدها تسليمهما إلى البلدية وفقا لالتفاقيات المبرمة مع
البلدية .تشتمل محطة البيرة على مواقف للباصات والسيارات باإلضافة إلى شركة من المحالت التجارية والمكاتب ومرافق ترفيهية.

محطات الباصات.

فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات غير الملموسة خالل السنة:

الرصيد في  1كانون الثاني 2020

لغايات اإلستثمار السياحي .قامت الشركة خالل عام  2015باستكمال انشاء مشروع الشاليهات (منتجع بلو بيتش) وتحويله الى

تمثل الموجودات غير الملموسة الحق في فرض رسوم مقابل الخدمات العامة المقدمة لغرض إتفاقيات إمتياز تقديم خدمات في

موجودات غير ملموسة

الكلفة

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

الشهرة*
دينار أردني

حقوق
انتفاع**
دينار أردني

1,577,863

20,041,577
11,597

-

1,577,863
-

-

()1,420,000
18,633,174

4,637,331

850,142

-

4,637,331
-

3,731,417

-

حق استخدام
محطات
باصات***
دينار أردني

4,581,559

4,296,040
155,522

4,451,562

دراسة تدني قيمة الشهرة
المجموع
دينار أردني

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

أعمال الشركة التابعة.

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

26,256,771

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

()1,420,000

الفرضيات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة في اإلستخدام

11,597

24,848,368
8,027,457
1,005,664
9,033,121

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2020

1,577,863

14,051,615

185,769

15,815,247

كما في  31كانون األول 2019

1,577,863

16,310,160

341,291

18,229,314

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

** يشمل هذا البند التكاليف التي تكبدتها بيدكو– غزة للحصول على حق انتفاع المنطقة الصناعية في غزة من السلطة الوطنية
ابتداء من أول كانون الثاني .1999
الفلسطينية .يتم إطفاء كلفة حق انتفاع المنطقة الصناعية على مدى  20عاماً
ً

باإلضافة الى ذلك ،قامت الشركة خالل عام  2016بتوقيع اتفاقية استثمار مع و ازرة األوقاف والشؤون الدينية وذلك لغايات انشاء
مجمع تجاري واالنتفاع منه لمدة  9سنوات تبدأ بتاريخ  1حزيران  2016وتنتهي بتاريخ  31آيار  .2025قامت الشركة خالل عام
 2017باالنتهاء من أعمال البناء والتجهيز الخاصة بإنشاء المجمع التجاري وبالتالي تم تحويله الى حساب موجودات غير ملموسة
(حق انتفاع) .يتم اطفاء هذا المشروع على فترة  9سنوات.
قامت الشركة خالل عام  2019باالنتهاء من أعمال البناء والتجهيز الخاصة بالمرحلة األولى من مشروع المدينة الصناعية الزراعية
في أريحا وبالتالي تم تحويلها الى حساب موجودات غير ملموسة (حق انتفاع) .يتم اطفاء هذا المشروع على فترة  45سنة.

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 ،مع األخذ باإلعتبار قيمة الوقت وأيضًا
المخاطر الخاصة بالموجودات التي لم يتم تضمينها بتقديرات التدفقات النقدية .يعتمد احتساب معدل الخصم على عوامل ذات
عالقة بالشركة وقطاع األعمال وهو مشتق من المعدل المرجح لكلفة رأس المال .يعتمد احتساب المعدل المرجح لكلفة رأس المال

بناء على العائد المتوقع على االستثمار ويعتمد احتساب
على تكلفة اإلقراض وتكلفة رأس المال .يتم احتساب تكلفة رأس المال ً
تكلفة اإلقراض على اقتراضات الصندوق الخاضعة للفائدة والتي يلتزم الصندوق بتسديدها .يتم ادراج المخاطر الخاصة بالقطاع
من خالل استخدام معامالت بيتا ( )Betaبشكل منفرد .يتم تقييم معامالت بيتا بشكل سنوي باستخدام معلومات سوقية متوفرة .تم

إستخدام معدل خصم قبل الضريبة بمقدار  %16,03للتدفقات النقدية.

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

لتحديد كلفة رأس المال ونسبة إقتراض مقدرة لتحديد كلفة اإلقتراض.

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

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

لفترة ما بعد الخمس سنوات بمقدار .%3

بالنسبة لتقدير "القيمة قيد اإلستخدام" لكل قطاع أعمال فإن إدارة الشركة تعتقد بأنه ال يوجد تغير ممكن معقول في الفرضيات
الرئيسية السابقة قد يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية لقطاع األعمال عن القيمة قيد اإلستخدام.

33
82

32

83

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات

نتائج األعمال

اإليرادات

289,830

318,523

اإليرادات ونتائج األعمال:

-

-

القيمة الدفترية

289,830

318,523

الشهرة الضمنية

*

دينار أردني

حصة المجموعة في صافي الموجودات

شركة مواقف لإلستثمار (غير مدرجة)*

األردن

-

49

%

دينار أردني

حقوق الملكية

شركة بال عقار إلدارة وتشغيل العقارات (مدرجة)

فلسطين

25,02

25,02

%

2020

مطلوبات متداولة

بلد التأسيس
واالعمال

2020

2019

2019

مطلوبات غير متداولة

نسبة الملكية

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة

القيمة الدفترية

قائمة المركز المالي:

فيما يلي تفاصيل اإلستثمارات في شركات حليفة:

تعمل شركة مواقف على تنفيذ وإدارة وإستثمار مشاريع مواقف للسيارات في مدينة عمان .هذا وقد قامت الشركة خالل عام

 2017بقيد مخصص تدني مقابل كامل استثمارها في شركة مواقف .قامت شركة فلسطين لإلستثمار العقاري – األردن
(شركة تابعة) خالل العام بتوقيع إتفاقية مع المساهمين االخرين تم بموجبها التنازل عن كامل إستثمارها في شركة مواقف.

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

وكذلك القيام بتنمية وتشجيع االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة.

()28,693

()114,680

1,069,735

289,830

()100,136

389,966

%25,02

1,558,617

()2,511,996

()134,353

2,804,973

1,399,993

35

()5,004

()20,000

1,262,302

318,523

()100,136

418,659

%25,02

1,673,297

()2,007,905

()152,392

2,219,321

1,614,273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()235,576

293,881

-

()742,859

742,859

%49

1,516,039

()669,843

()754,367

63,044

2,877,205

دينار أردني

2019

()28,693

()114,680

1,069,735

289,830

()100,136

389,966

1,558,617

()2,511,996

()134,353

()5,004

()255,576

1,556,183

318,523

()842,995

1,161,518

3,189,336

()2,677,748

()906,759

4,491,478

دينار أردني

2,804,973

1,399,993

دينار أردني

2020
2019

2,282,365

84

المجموع
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دينار أردني

الرصيد في نهاية السنة

289,830

318,523

2020

حصة الشركة من نتائج اعمال الشركات الحليفة

()28,693

()5,004

مواقف لإلستثمار

الرصيد في بداية السنة

318,523

323,527

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

2020

2019

2019

 31كانون األول

 31كانون األول

بال عقار

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد استثمارات في أسهم شركات حليفة خالل عامي :2019 2020

2020

 31كانون األول .2020

دينار أردني

بلغت القيمة السوقية الستثمارات الشركة في الشركة الحليفة المدرجة (بال عقار) مبلغ  265,427دينار أردني كما في

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتها الحليفة:

.9

استثمارات في شركات حليفة

85

 .10مشاريع تحت التنفيذ

2020

دينار أردني

3,720,016
1,379,030
()11,597
()5,038,492

الرصيد في بداية السنة
إضافات*
محول إلى موجودات غير ملموسة (إيضاح )8
محول إلى ممتلكات وعقارات ومعدات (إيضاح * )5

48,957

الرصيد في نهاية السنة

2019

608,343
3,236,278
()124,605
3,720,016

* قامت شركة بريكو للتشغيل والصيانة (شركة تابعة) خالل العام بإتمام أعمال إنشاء مشروع الطاقة الشمسية في غزة وبالتالي تم
تحويلها إلى حساب ممتلكات وعقارات ومعدات.

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

12,142,575

15,389,621

المحول الى استثمارات عقارية (ايضاح )7

()236,039

()2,359,686

كلفة أراضي وعقارات مباعة خالل السنة (ايضاح )30

()412,838

()1,636,726

()1,158,653

()1,074,873

119,307

إضافات

59,777

المحول من استثمارات عقارية (ايضاح )7

مخصص تدني عقارات جاهزة للبيع

10,514,129

الرصيد في نهاية السنة

2020

دينار أردني

53,718

357,972
411,690

الرصيد في بداية السنة

2019

دينار أردني

55,826

411,739

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

()2,767,616
()3,599

الرصيد في نهاية السنة

()2,771,215

()2,767,616

()47,692

 .12بضاعة وعقارات جاهزة للبيع

تشمل الذمم المدينة ما يلي:

2020
دينار أردني

ذمم تجارية مدينة

16,118,537
6,281,300

كمبياالت مدينة

52,244

مجموع الذمم المدينة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

22,452,081
()13,856,643
8,595,438
()3,794,547

ذمم مدينة طويلة األجل

4,800,891

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة:

يمثل هذا البند كلفة العقارات الجاهزة للبيع بعد تنزيل التدني في قيمتها البيعية:
2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

وحدات سكنية

8,376,756

9,858,529

محالت ومكاتب تجارية

2,084,843

2,179,152

10,514,129

12,142,575

52,530

36

12,142,575

 .13ذمم مدينة

355,913

()2,719,924

أراضي

1,627,773

وفقاً إلتفاقيات بعض القروض ،تم رهن جزء من العقارات الجاهزة للبيع والتي تخص مشاريع الغدير وبريكو هاوس ( )2بمبلغ

شيكات برسم التحصيل

لقد كانت الحركة على إحتياطي القيمة العادلة كما يلي:

196,466

 7,138,388دينار أردني مقابل قروض ممنوحة للشركة (إيضاح .)22

 .11موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

86

2020

2019

دينار أردني

من المتوقع أن تصل التكلفة المتبقية إلتمام هذه المشاريع إلى  11,013,426دينار أردني تقريباً .كما من المتوقع اإلنتهاء من هذه
المشاريع خالل فترة خمس سنوات.

أسهم مدرجة في األسواق المالية
أسهم غير مدرجة في األسواق المالية

فيما يلي الحركة على العقارات الجاهزة للبيع خالل السنة:

104,894

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
ذمم مشطوبة خالل السنة
فرق عملة
الرصيد في نهاية السنة

2020
دينار أردني
13,249,139
1,497,070
()896,159
6,593
13,856,643

2019
دينار أردني

15,333,249
7,770,184

52,274

23,155,707
()13,249,139
9,906,568
()5,029,054
4,877,514

2019
دينار أردني
12,270,353
1,281,286
()278,715
()23,785
13,249,139

ال تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات مقابل بعض الذمم المدينة .أما الذمم المدينة الناتجة من بيع العقارات ،وكضمان للوفاء
بتسديد العمالء ،فال يتم نقل ملكية العقارات المباعة إال بعد تحصيل كافة المبالغ المستحقة عليهم.
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 .14موجودات متداولة أخرى
تشمل الموجودات المتداولة األخرى ما يلي:

 .17رأس المال المدفوع
2020
دينار أردني

مستحق من ضريبة القيمة المضافة
تأمينات نقدية ودفعات مقدمة للموردين

1,520,032

مستحق من جهات ذات عالقة
إيجارات مستحقة

728,328

944,293
165,893

أخرى

136,562
3,495,108

()706,566

مخصص تدني للمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة *

*

2,788,542

2019
دينار أردني

2,495,824

445,965

1,114,662

281,243
150,371

4,488,065

()1,083,760
3,404,305

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في

 31كانون األول  2020و:2019

الرصيد بداية السنة

إضافات خالل السنة

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

1,083,760

1,029,462

17,697

يتالف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع كما في  31كانون األول  2020و 2019من  63,762,486سهماً

بقيمة إسمية دينار أردني للسهم الواحد.
 .18عالوة إصدار

تم خالل عامي  2006و 2012زيادة رأسمال الشركة ،حيث تم إصدار أسهم بعالوة إصدار بلغت قيمتها اإلجمالية 9,372,579

دينار أردني.

 .19أسهم خزينة
يمثل هذا البند صافي كلفة أسهم الخزينة الناتجة عن توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع الشركة.
 .20اإلحتياطي 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.

 .21إحتياطي ناتج عن إستحواذ حصص جهات غير مسيطرة

ذمم مشطوبة خالل السنة

()394,891

54,298

-

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

الرصيد في نهاية السنة

706,566

1,083,760

 %60إلى  .%100بلغت القيمة الدفترية لألسهم المشتراة كما بتاريخ الشراء مبلغ  2,281,440دينار أردني .تم قيد الفرق بين

 .15موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر القيمة العادلة ألسهم شركات مدرجة في بورصة عمان

تابعة لشركة فلسطين لإلستثمار العقاري – األردن) بقيمة  4,123,076دينار أردني لترتفع حصة الشركة في شركة المرافق من
القيمة الدفترية وقيمة الشراء بمبلغ  1,841,636دينار أردني ضمن حقوق الملكية.

 .22قروض طويلة األجل

2020

وبورصة فلسطين وبورصة السودان والبالغة كما في  31كانون األول  2020و 2019مبلغ  20,625دينار أردني و20,379
دينار أردني ،على التوالي.

دينار أردني

إجمالي أقساط القروض طويلة األجل

أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام

 .16نقد وأرصدة لدى البنوك
ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:
2020
دينار أردني

2019
دينار أردني

نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك

761,261

تسهيالت ائتمانية (إيضاح )23

()1,642,468

()1,511,369

النقد والنقد المعادل

()1,008,498

()985,924

()127,291

نقد مقيد السحب

703,052

()177,607

دينار أردني

15,231,453

14,097,572

10,565,312

10,138,675

()4,666,141

أقساط قروض طويلة األجل تستحق بعد عام

2019

()3,958,897

قروض طويلة األجل ممنوحة من بنوك ومؤسسات مالية

–

وقعت الشركة خالل العام واألعوام السابقة عدة اتفاقيات مع بنوك محلية وإقليمية حصلت بموجبها على قروض قصيرة
وطويلة األجل لتمويل أنشطة ومشاريع الشركة المختلفة .سيتم سداد هذه القروض على أقساط شهرية وربع سنوية ،ويستحق

عليها فوائد سنوية بمعدالت ثابتة تتراوح من  %4إلى  %4,5ومعدالت فائدة متغيرة وفقًا لسعر االقتراض في أسواق لندن
مضافًا إليها من  %1إلى  .%4تم منح القروض برهن الطابق الثالث والطابق الرابع من بناية بريكو هاوس والبالغ قيمتها

الدفترية  1,055,408دينار أردني (ايضاح  )5ورهن إستثمارات عقارية تبلغ قيمتها الدفترية  4,506,942دينار أردني
(ايضاح  )7ورهن عقارات جاهزة للبيع والبالغ قيمتها الدفترية كما في  31كانون األول  2020مبلغ  7,138,388دينار
أردني (ايضاح  )12باإلضافة الى ضمان شيكات برسم التحصيل بمبلغ  752,945دوالر أمريكي .تم منح القروض لغرض

االستثمار وتمويل المشاريع الخاصة بالشركة .بلغ الرصيد المستغل من هذه القروض مبلغ  9,475,953دينار أردني
و 10,605,687دينار أردني كما في  31كانون األول  2020و ،2019على التوالي.
88
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–

كما وقعت شركة بريكو للتشغيل والصيانة (شركة تابعة) خالل عام  2019اتفاقية قرض طويل األجل مع االمؤسسة المالية

الدولية ( )IFCبمبلغ  5,856,000دوالر أمريكي (ما يعادل  4,157,760دينار أردني) وذلك لتمويل مشروع الطاقة الشمسية

في غزة .يستحق على القرض فائدة سنوية متناقصة بمعدل  .%4,29وتسدد بموجب اقساط كل ستة أشهر .تم منح القرض

بكفالة شركة بريكو للمقاوالت .بلغ الرصيد المستغل مبلغ  2,145,657دينار أردني كما في  31كانون األول .2020
–

كما وقعت شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة تابعة) خالل عام  2018اتفاقية قرض

طويل األجل مع بنك محلي بمبلغ  1,500,000دوالر أمريكي (ما يعادل  1,065,000دينار أردني) وذلك لتمويل أنشطتها

التشغيلية .يستحق على القرض فائدة سنوية متناقصة بمعدل  %3مضافاً اليه ليبور ستة شهور بحيث تتراوح اجمالي الفائدة

فيما يلي جدول إستحقاق القروض طويلة األجل:
ما يستحق عام 2021
2022
2023
2024
2025
ما يستحق الحقاً

السنوية من  %5كحد أدنى و %9كحد أقصى .يسدد القرض بموجب  12قسط ربع سنوي .تم منح هذا القرض بكفالة
الشركاء .بلغ الرصيد المستغل مبلغ  1,114,700دينار أردني و  1,065,000دينار أردني كما في  31كانون األول

 2020و  2019على التوالي.
–

قامت شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة تابعة) خالل عام  2015بتوقيع إتفاقية استصناع

بمبلغ  3,000,000دوالر أمريكي (ما يعادل  2,130,000دينار أردني) مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية بهامش ربح
سنوي ثابت مقداره  .%4,5يتم تسديد دفعات االتفاقية بعد اإلنتهاء من فترة االعداد للمشروع ومرور فترة السماح اإلضافية

للمشروع والبالغة  24شه ًار بواقع  20قسط ربع سنوي .أما األرباح فيتم دفعها بموجب أقساط شهرية تنتهي بانتهاء تسديد
كامل الثمن ويكون موعد استحقاق القسط األول من األرباح بعد شهر من تاريخ أول مبلغ يتم سحبه .تم منح االتفاقية بضمان
الكفالة اإلعتبارية ألعضاء مجلس إدارة الشركة .إن هدف االتفاقية هو استكمال تجهيز البنية التحتية وإنشاء المرحلة األولى

من المباني الصناعية لمشروع أريحا لتطوير المنطقة الصناعية الزراعية .بلغ الرصيد المستغل مبلغ  964,643دينار أردني
و 1,007,485دينار أردني كما في  31كانون األول  2020و ،2019على التوالي.
–

قامت شركة المرافق (شركة تابعة) خالل األعوام السابقة بتوقيع عدة اتفاقيات مع بنوك إقليمية حصلت بموجبها على قروض

دينار أردني

4,666,141
3,741,791
1,552,665
1,288,039
1,230,133
2,752,684

15,231,453

 .23تسهيالت ائتمانية
حصلت الشركة وشركاتها التابعة خالل األعوام السابقة على حسابات جاري مدين وتسهيالت شيكات مخصومة من بنوك محلية .يبلغ

إجمالي سقف التسهيالت الممنوحة للشركة  3,452,301دوالر أمريكي (ما يعادل  2,451,134دينار أردني) كما في  31كانون األول

 2020و 2019بمتوسط معدل فائدة  %5,25سنوياً .بلغ الرصيد المستغل من هذه التسهيالت مبلغ  1,642,468دينار أردني
و 1,511,369دينار أردني كما في  31كانون األول  2020و ،2019على التوالي .تم منح هذه التسهيالت بضمانة تحصيالت
مشروع محطات الباصات وضمان قيمة الشيكات المخصومة والمسيلة لصالح الشركة والكفالة اإلعتبارية للشركة األم.

 .24مطلوبات 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:

قصيرة وطويلة األجل .يستحق على أرصدة هذه القروض فائدة سنوية قدرها  .%8,75تم منح القروض بضمانة العائد على

مشروع المجمع التجاري – بارك بال از الذي قامت شركة المرافق بإنشائه وتشغيله باإلضافة الكفالة اإلعتبارية للشركة األم.

بلغ الرصيد المستغل  430,000دينار أردني و 610,000دينار أردني كما في  31كانون األول  2020و ،2019على
التوالي.

قروض طويلة األجل ممنوحة من المساهمين

وقعت شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة تابعة) خالل عام  2019اتفاقيات قروض مع بعض
المساهمين وذلك لتمويل أنشتطها التشغيلية .بلغت قيمة القروض  355,000دينار أردني (ما يعادل  500,000دوالر أمريكي).

يحتسب على هذه القروض فائدة سنوية بنسبة  %6,5وتسدد بموجب اقساط ربع سنوية مع فترة سماح لمدة سنة .بلغ الرصيد

المستغل مبلغ  355,000دينار كما في  31كانون األول .2020
قروض طويلة األجل ممنوحة من الشركة األم

قامت الشركة خالل العام واألعوام السابقة بتوقيع اتفاقيات مع شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (الشركة األم) حصلت بموجبها

رصيد بداية السنة

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

476,098

-

إسترداد خالل السنة

إطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة (ايضاح )26

-

رصيد نهاية السنة

476,098

.25

()87,680

()637,716
476,098

مخصص تعويض نهاية الخدمة

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة:

الرصيد في بداية السنة

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

558,488

639,963

33,468

74,931

()37,959

()170,632
14,226
558,488

على قروض بمبلغ  9,484,702دوالر امريكي (ما يعادل  6,734,139دينار أردني) وذلك لغرض تمويل أنشطتها التشغيلية.

إضافات خالل السنة

دينار أردني و 454,400دينار أردني كما في  31كانون األول  2020و ،2019على التوالي.

فروقات عملة

13,004

الرصيد في نهاية السنة

567,001

يستحق على أرصدة هذه القروض فائدة سنوية تتراوح من  %5الى  .%5,16بلغ الرصيد المستغل من هذه القروض 745,500

1,201,494

المدفوع خالل السنة

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص

بالمجموعة.
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 .26مخصص ضريبة الدخل

 .27ذمم وأرصدة دائنة

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

1,018,863

320,112

إطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة (ايضاح )24

-

637,716

()3,126

()15,674

1,119,246

1,018,863

106,902

التخصيص للسنة

المسدد خالل السنة

()3,393

فروقات عملة

الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي ملخص تسوية الخسارة المحاسبية مع الربح الضريبي:

80,428

()3,719

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

الخسارة المحاسبية قبل ضريبة الدخل

()4,840,367

()6,782,490

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

5,671,272

7,622,025

581,452

431,698

ضريبة الدخل المستحقة

87,218

64,755

مخصص الضريبة المكون من قبل الشركة

106,902

80,428

()249,453

أرباح غير خاضعة للضريبة

الدخل الخاضع لضريبة الدخل

)(407,837

فيما يلي تفاصيل مصروف ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2020و:2019
2019

2020

دينار أردني
ضريبة دخل السنة

106,902

80,428

106,902

()7,252

-

ضرائب مؤجلة

دينار أردني

()87,680

حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تتوصل الشركة وشركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة

تابعة) وشركة بيدكو القابضة (شركة تابعة) الى تسويات نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمالها لألعوام من 2016
وحتى  .2019هذا وتوصلت كل من شركة المشرق العقارية (شركة تابعة لبيدكو القابضة) وشركة مباني (شركة تابعة) وشركة

2020

دينار أردني

1,602,873
1,564,238
963,275
689,387
615,989
610,081
359,737
326,856
220,533
157,926
22,539
9,117
4,362,125

إيرادات مؤجلة
مستحق لجهات ذات عالقة
مبالغ مقبوضة مقدمًا على حساب بيع عقارات
شيكات آجلة
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة
حجوزات ضمان حسن تنفيذ
مخصص قضايا
توزيعات أرباح نقدية مستحقة
صندوق ادخار الموظفين
ذمم موظفين مستحقة
مخصص إجازات
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

11,504,676

 2017وحتى ،2019كما لم تحصل شركة بيدكو غزة (شركة تابعة لبيدكو القابضة) على تسويات نهائية مع دائرة ضريبة الدخل

عن نتائج اعمالها منذ  2013وحتى  .2019باإلضافة الى ذلك ،لم تحصل شركة بريكو للتشغيل والصيانة الى تسويات نهائية
مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمالها منذ التأسيس وحتى عام .2019

دينار أردني

2,055,856
1,356,174
970,523
962,037
515,584
744,970
450,358
465,104
221,131
211,006
35,188
35,390
5,992,764

14,016,085

 .28مطلوبات غير متداولة أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

2020

دينار أردني

ايرادات مؤجلة ناتجة عن تنفيذ وبيع مشاريع استثمارية طويلة االجل

3,481,418

شيكات آجلة طويلة األجل

129,048

إيرادات منح مؤجلة *

*

1,325,334
4,935,800

2019

دينار أردني

4,774,287

-

183,521

4,957,808

يمثل هذا البند منحة لشركة بريكو للتشغيل والصيانة (شركة تابعة) تم الحصول عليها خالل عام  2019من مؤسسة ()DAI
العالمية وذلك من أجل إنشاء وتجهيز مشروع الطاقة الشمسية في مدينة غزة.

 .29إيرادات من العقود مع العمالء

2020

بريكو األردن(شركة تابعة) الى مخالصات نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمالها حتى عام .2018

لم تحصل شركة المرافق (شركة تابعة لبريكو االردن) على تسوية نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لألعوام من

2019

دينار أردني

416,771

إيرادات بيع عقارات وأراضي

499,795

إيرادات محطات الباصات

458,078

إيرادات محالت تجارية

23,784

أرباح بيع إستثمارات عقارية

1,398,428

2019

دينار أردني

2,085,866
532,775
403,028

-

3,021,669

إن غالبية إيرادات الشركة يتم اإلعتراف بها عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل الى

العميل.
42
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 .32مصاريف إدارية وعامة

 .30تكاليف تشغيلية مباشرة
2020

دينار أردني

كلفة عقارات وأراضي مباعة (إيضاح )12

412,838

أخرى

4,284

41,294

كلفة خدمات فندق بلو بيتش

458,416

 .31مصاريف تشغيلية أخرى

2020

دينار أردني

إطفاءات موجودات غير ملموسة (إيضاح )8

1,005,664

فوائد عقود إيجار طويلة األجل (إيضاح )6

231,214

612,144

رواتب ومصاريف متعلقة بها

177,914

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )5

إطفاء حق إستخدام موجودات – عقود إيجار (إيضاح )6

144,731

صيانة

124,996

139,046

خدمات أمن

رسوم بلديات

119,464

تأمينات

79,289

108,958

كهرباء ومياه

أتعاب مهنية وإستشارية

69,140

مصاريف نظافة

36,305

60,570

رسوم حكومية

13,262

بريد وهاتف وفاكس

سفر ومواصالت ومحروقات

4,004

أخرى

58,842

1,060

مصاريف بيع وتسويق

2,986,603

2019

دينار أردني

1,636,726
133,258
1,775

1,771,759

2019

دينار أردني

1,003,465
890,150
238,124
25,037

أتعاب مهنية واستشارات
تبرعات

64,252

رواتب ومنافع موظفين

151,348

مصاريف أعضاء مجالس االدارات وهيئة المديرين

54,084

تأمين

27,569

رسوم حكومية

34,974

كهرباء ومياه

11,854

رسوم واشتراكات

7,851

صيانة

9,798

سفر ومواصالت

6,293

بريد وفاكس وهاتف

4,614

ضيافة ونظافة

144,731
118,081

أخرى

148,419

4,353
2,743
1,295

قرطاسيه ومطبوعات

33,694

612,942

188,303
28,936
67,977
60,523
58,801
11,848
4,164
3,386

 .33مصاريف تمويل

مصاريف تمويل متعلقة بالقروض والتسهيالت االئتمانية
مصاريف تمويل متعلقة بمطلوبات عقود االيجار (إيضاح )6
مصاريف محملة على مصاريف تشغيلية أخرى (إيضاح )31

46,888

3,180,273

دينار أردني

دينار أردني

198,220

إعالنات

141,440

2020

2019

2020
دينار أردني
975,729
233,650
1,209,379
()231,214
978,165

222,893
151,692

-

48,806
83,465
21,097
9,210

39,378
28,187
9,768
2,839
8,612
7,585
8,156

66,296

707,984

2019
دينار أردني
1,267,469
238,124
1,505,593
()238,124
1,267,469

 .34أرباح (خسائر) محفظة الموجودات المالية
يشمل هذا البند نتائج اإلستثمار في محفظة الموجودات المالية كما يلي:
2020

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

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسار

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل

األخرى

دينار أردني
246

2019

دينار أردني
()575,912

43,203

62,781

24,958

1,859

68,407

()511,272
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إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:

 .35إيرادات (مصاريف) أخرى ،بالصافي

2020
دينار أردني

إيرادات (مصاريف) فوائد تقسيط ذمم مدينة

91,559

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

5,277

إيرادات مؤجلة متحققة

37,866

مخصص قضايا
فروقات عملة
أخرى

()12,588
597,662
719,776

2019
دينار أردني
()104,958
-

5,920

()254,987
298,719
()124,976
()180,282

طبيعة العالقة
الشركة األم ومساهمون

قروض وتسهيالت ائتمانية

شركات شقيقة

مستحق من جهات ذات عالقة

الشركة األم وشركات شقيقة

مستحق لجهات ذات عالقة

2020

2019

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

()4,562,222

()6,487,581

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة (سهم)

63,762,486

63,762,486

()24,454

()24,454

ينزل :أسهم خزينة (سهم)

63,738,032

(دينار أردني)

()0,102

 .37أمور أخرى
تم خالل عام  2020اكتشاف عمليات مالية غير أصولية مرتبطة بإستالم أحد موظفي شركة بيدكو غزة (شركة تابعة لبيدكو
القابضة) إيجارات من بعض مستأجري المنطقة الصناعية وعدم توريدها للدائرة المالية ومنح خصومات لبعض مستأجري المنطقة

الصناعية دون صالحيات أو تفويض من هيئة المديرين للشركة .تشير التحقيقات التي قامت بها الشركة إلى أن هذه المبالغ تقدر

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

مصاريف تمويل

الشركة األم ومساهمون

إيرادات خدمات

الشركة األم وشركات شقيقة

22,244

46,933

استهالكات حقوق استخدام موجودات

شركة تابعة لمساهم رئيسي

10,798

-

مصاريف تمويل متعلقة بمطلوبات عقود االيجار

شركة تابعة لمساهم رئيسي

2,422

-

مكافآت ورواتب ومنافع اإلدارة العليا:

162,375

188,983

منافع قصيرة األجل

مصروف تعويض نهاية الخدمة

12,545

16,954

تنقالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

54,084

48,806

 .39قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة كما في  31كانون األول :2020

اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل المبالغ المستحقة.
 .38جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت 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

96

1,564,238

1,356,174

490,965

قامت الشركة بتاريخ  6آب  2020بتقديم شكوى جزائية لدى النيابة العامة بغزة حول هذا الموضوع .وستمضي الشركة باتخاذ

46

728,328

1,114,662

714,423

بقيمة  279,174دوالر أمريكي.

بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

7,235,357

7,439,181

63,738,032

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة العائد إلى حملة أسهم الشركة األم
()0,072

دينار أردني

دينار أردني

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

 .36الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

2020

2019

موجودات تم قياسها بالقيمة
العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل األخرى
(ايضاح :)11
مدرجة
غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
(ايضاح )15
استثمارات عقارية (ايضاح )7

تاريخ القياس

المجموع

دينـار أردني

أسعار تداول في
أسواق مالية نشطة
(المستوى األول)
دينـار أردني

قياس القيمة العادلة بإستخدام
معطيات يمكن
مالحظتها
(المستوى الثاني)
دينـار أردني

معطيات ال يمكن
مالحظتها
(المستوى الثالث)
دينـار أردني

 31كانون األول 2020
 31كانون األول 2020

53,718
357,972

53,718
-

-

357,972

 31كانون األول 2020
 31كانون األول 2020

20,625
22,247,153

20,625
-

-

22,247,153

47
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يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات المجموعة كما في  31كانون األول : 2019

موجودات تم قياسها بالقيمة
العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل األخرى
(ايضاح :)11
مدرجة
غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
(ايضاح )15
استثمارات عقارية (ايضاح )7

المجموع

دينـار أردني

تاريخ القياس

أسعار تداول في
أسواق مالية نشطة
(المستوى األول)

قياس القيمة العادلة بإستخدام
معطيات يمكن
مالحظتها
(المستوى الثاني)
دينـار أردني

دينـار أردني

مطلوبات مالية
معطيات ال يمكن
مالحظتها
(المستوى الثالث)
دينـار أردني

قروض وتسهيالت ائتمانية

16,873,921

15,608,941

16,873,921

15,608,941

ذمم وأرصدة دائنة اخرى

4,369,478

4,679,969

4,369,478

4,679,969

مطلوبات عقود اإليجار

3,177,556

3,163,448

23,466,466

24,406,847

3,163,448

24,406,847

3,177,556

23,466,466

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

 31كانون األول 2019
 31كانون األول 2019

55,826
355,913

55,826
-

-

355,913

 31كانون األول 2019
 31كانون األول 2019

20,379
23,064,079

20,379
-

-

23,064,079

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

األجل.

تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها:

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 بنود الدخل الشامل األخرى المدرجة والموجودات المالية بالقيمة

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

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المدرجة وفقًا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

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

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

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

تقييم مناسبة.

لم تقم الشركة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2020و.2019

تم تحديد القيمة العادلة للقروض والتسهيالت اإلئتمانية ومطلوبات عقود اإليجار والبنود األخرى الخاضعة لفوائد من خالل خصم
التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة متاحة لقروض وتسهيالت إئتمانية أخرى ذات شروط مشابهة.

القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها كما في  31كانون األول  2020و:2019
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
2020

2019

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

موجودات مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل اآلخرى:
مدرجة

غير مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

ذمم مدينة

موجودات متداولة أخرى

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

55,826

53,718

53,718

55,826

357,972

355,913

357,972

355,913

20,625

20,379

20,625

20,379

8,595,438

9,906,568

8,595,438

9,906,568

761,261

703,052

761,261

703,052

2,941,789

1,844,249

13,983,527

11,633,263

1,844,249

11,633,263

2,941,789

13,983,527
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49
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 .40إدارة المخاطر

تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من قروض طويلة األجل وتسهيالت إئتمانية وبعض الذمم واألرصدة الدائنة االخرى .إن الهدف

من هذه المطلوبات المالية هو تمويل نشاطات المجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك المجموعة عدة موجودات مالية مثل الذمم

المدينة وبعض الموجودات المتداولة األخرى والنقد والودائع قصيرة األجل والموجودات المالية بالقيمة العادلة والتي تنشأ بشكل

مباشر من نشاطات المجموعة.

مخاطر العمالت األجنبية

يبين الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة (قبل الضرائب) 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
ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه.
المتوقع في أسعار العمالت االجنبية

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التغير في أسعار األسهم ومخاطر
العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة .يقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه

المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر أسعار الفائدة

يوضح الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  31كانون األول

 2020و( 2019قبل الضرائب) ،على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرة كما في  31كانون األول
ٍ
مساو ومعاكس ألثر
 2020و ،2019مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة
الزيادة المبينة أدناه:

2020

الزيادة
في سعر الفائدة

األثر على قائمة
الدخل الموحدة

20

()20,422

(نقطة أساس)

دينار أردني

الزيادة
بسعر الفائدة

2019

(نقطة أساس)
20

دينار أردني

دينار أردني

األثر على قائمة
الدخل الموحدة
دينار أردني

()26,180

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

2020
بورصة فلسطين
أسواق مالية أجنبية

2019
بورصة فلسطين
أسواق مالية أجنبية

100

2020
دينار أردني

20

2019
دينار أردني

20

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة
دينار أردني
448,824
549,942

20
20

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة
دينار أردني
()62,757
4,155

إن سعر صرف الدينار األردني مربوط إلى حد كبير بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي وبالتالي فإن مخاطر التغير في سعر

صرف الدوالر األمريكي غير جوهرية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
مخاطر االئتمان

يقوم كل قطاع من قطاعات األعمال بإدارة مخاطر اإلئتمان وفق سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة مخاطر اإلئتمان .لدى
المجموعة قاعدة كبيرة من العمالء ،وبالتالي فإن مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالذمم المدينة موزعة على عدد كبير من العمالء.
كذلك تتبع الشركة نظامًا للتحصيل من خالل جهود اإلدارة والطرق القانونية .تعمل المجموعة على بيع معظم عقاراتها الجاهزة
للبيع بأقساط أو كمبياالت تستحق خالل عدة سنوات بعد عملية البيع .تحد المجموعة من مخاطر االئتمان عن طريق عدم نقل
ملكية العقارات المباعة إلى العمالء إال بعد تحصيل كافة األقساط والكمبياالت.
يتم إجراء دراسة تدني القيمة بشكل منفرد على بعض العمالء الرئيسين كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .باإلضافة الى إجراء

مخاطر التغير في أسعار األسهم

الزيادة المبينة أدناه:

الزيادة
في سعر صرف
الشيقل اإلسرائيلي مقابل
الدينار األردني
%

الزيادة
في سعر صرف
العمالت األخرى
مقابل
الدينار األردني
%

الزيادة في
المؤشر
()%

األثر على

قائمة الدخل الموحدة
دينار أردني

األثر على قائمة الدخل
الشامل الموحدة
دينار أردني

20
20

348
-

7,224
3,520

الزيادة في
المؤشر

األثر على

األثر على قائمة الدخل
الشامل الموحدة

()%
20
20

قائمة الدخل الموحدة
دينار أردني
348
-

50

دينار أردني

دراسة تدني القيمة على عدد كبير من الذمم األخرى بشكل مجموعات .تتضمن طريقة اإلحتساب نسب تخصيص محددة تم

إحتسابها من مجموعة عوامل تشمل أنماط التحصيل التاريخية ،ونوع العمالء والخدمات المقدمة ،وكشوف تعمير الذمم المدينة،

وتحديد تعريف التعثر من خالل عدد أيام معين .إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم المدينة

المبينة في (إيضاح .)13

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.
مخاطر السيولة

تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك من خالل الحصول على القروض والتسهيالت اإلئتمانية ومتابعة تحصيل الذمم

المدينة وإدارة اإلستثمارات قصيرة األجل.

7,485
3,680
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يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة
استثمار في شركات حليفة

مصاريف رأسمالية

استهالكات واطفاءات

-

معلومات أخرى

630,977

2,351,148

7,849,629

11,118,502

5,853,874

27,804,130

مطلوبات عقود االيجار

-

289,664

1,165,261

4,836,720

مطلوبات القطاعات

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

457,701

1,391,146

2,647,601

183,521

-

4,679,969

موجودات القطاعات

قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية

173,276

960,002

4,912,364

9,769,720

1,017,154

16,832,516

خسارة القطاع قبل الضريبة

1,218,747

2,230,460

433,707

6,291,645

289,830

73,915

1,203,723

87,445,117

128,272,950

()4,179,187

()28,693

3,462,242

-

وطبيعة العمل .لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة

دينار أردني

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

قطاع عقاري

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

3,462,242

إدارة رأس المال

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

7,784,572

11,677,424

5,826,544

28,737,747

204,636

12,070

289,664

نتائج األعمال

129,048

-

4,369,478

مجموع اإليرادات

1,264,379

2,542,344

1,254,326

4,529,701

6,290,397

580,404

954,011

4,952,564

إيرادات بين القطاعات (تم إستبعادها)

 31كانون األول 2019

10,294,050

1,296,843

18,077,872

إيرادات من جهات خارجية

مطلوبات عقود االيجار

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

اإليرادات

قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية

تحت الطلب

أقل من  3شهور

شهر

 5سنوات

سنوات

المجموع
دينار أردني

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

أكثر من سنة إلى

الحالية .يتألف رأس مال الشركة من رأس المال المدفوع وعالوة اإلصدار وأسهم الخزينة واإلحتياطيات والخسائر المتراكمة وحقوق

-

53

1,378,623

643,783

10,268,050

35,086,149

()650,288

-

1,343,413

-

1,343,413

289,830

1,452,538

1,847,506

97,713,167

163,359,099

()4,829,475

()28,693

4,805,655

-

4,805,655

دينار أردني

مجموع القطاعات

-

-

)(33,003

)(59,072,977

)(86,002,964

()10,892

-

()56,800

()56,800

289,830

1,452,538

1,814,503

38,640,190

77,356,135

()4,840,367

()28,693

4,748,855

()56,800

دينار أردني

4,805,655

دينار أردني

استبعادات
الموحد
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دينار أردني

كما في  31كانون األول .2019

خدمات تجارية

الجهات غير المسيطرة بمجموع  38,715,945دينار أردني كما في  31كانون األول  2020مقابل  43,666,813دينار أردني

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.

 3الى 12

أكثر من 5

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

خاضعة لمخاطر السيولة

 .41قطاعات أعمال الشركة وشركاتها التابعة

السوقية الحالية:

103

 .42االلتزامات المستقبلية واإللتزامات المحتملة
استثمار في شركات حليفة

مصاريف رأسمالية

استهالكات واطفاءات

معلومات أخرى

مطلوبات القطاعات

موجودات القطاعات

خسارة القطاع قبل الضريبة

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

نتائج األعمال

إيرادات من جهات خارجية

اإليرادات

 31كانون األول 2019



قامت المجموعة خالل السنوات السابقة بتوقيع اتفاقيات شراكة واستثمار مع جهات حكومية (بلدية رام هللا وو ازرة األوقاف

وو ازرة االشغال العامة واالسكان) يتم بموجبها تطوير واقامة مشاريع استثمارية خالل فترات استثمار مختلفة ،يبلغ حجم

االلتزامات التعاقدية الحالية السنوية المترتبة على المجموعة مقابل هذه االتفاقيات مبلغ  221,750دينار أردني ،مع
االشارة الى ان هذا المبلغ قابل للتغيير نتيجة انتهاء العقود االستثمارية الحالية او الدخول في شراكات وتوقيع عقود

استثمارية جديدة.


بلغت االلتزامات التعاقدية بتاريخ القوائم المالية الموحدة مبلغ  1,607,708دينار أردني ناتجة عن عقود واتفاقيات مع
موردين تتعلق بمشاريع المجموعة .يمثل مبلغ االلتزامات المحتملة الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقد والمبلغ الذي تم تنفيذه



يوجد عدة قضايا مقامة ضد الشركة بمبلغ  8,833,751دينار أردني تقريبًا وذلك ضمن النشاط الطبيعي لها .وفي اعتقاد
إدارة المجموعة ،ووفقًا لرأي مستشاريها القانونيين ،فإن المخصصات المكونة مقابل هذه القضايا كافية ولن يترتب على
المجموعة أية التزامات جوهرية غير مخصص لها.



دخلت المجموعة في عقود إيجارات لبعض ممتلكاتها التجارية واإلستثمارية .إن هذه اإليجارات غير القابلة لإللغاء تتراوح

من قيمة العقد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.

مدتها بين  5و 10عاماً.

318,523

32,366

1,164,160

93,246,123

136,884,603

()6,201,624

()5,004

2,488,894

دينار أردني

قطاع عقاري

فيما يلي جدول يبين الحد األدنى لمبالغ اإليجارات التي تتوقع المجموعة استالمها وفقاً لعقود إيجارات غير قابلة لإللغاء.
2020

دينار أردني

3,124,291

خالل سنة واحدة

-

54

3,256,768

458,499

5,953,157

32,678,539

()759,137

-

دينار أردني

خدمات تجارية

4,308,095

بعد سنة حتى  5سنوات
أكثر من  5سنوات

2019

دينار أردني

3,124,291

11,442,250

11,768,313

68,920,572

72,044,863

54,354,031

57,152,259

 .43تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

318,523

3,289,134

1,622,659

99,199,280

169,563,142

()6,960,761

()5,004

6,796,989

دينار أردني

مجموع القطاعات

تمارس المجموعة جزءاً كبي اًر من أنشطتها في فلسطين كما تشمل موجودات الشركة عقارات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
وموجودات غير ملموسة وحقوق إستئجار وموجودات أخرى موجودة في غزة .إن عدم إستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في

المنطقة يزيد من خطر ممارسة المجموعة ألنشطتها ويؤثر سلباً على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل
عملياتها.
 .44أرقام المقارنة

-

-

()3,015

()59,385,441

()86,082,490

178,271

-

-

318,523

3,289,134

1,619,644

39,813,839

83,480,652

()6,782,490

()5,004

دينار أردني

6,796,989

دينار أردني

استبعادات
الموحد

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة لعام  2019لتتناسب مع تصنيف أرقام القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية
في  31كانون األول  .2020ان هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح السنة السابقة أو حقوق الملكية.
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 .45مخاطر تأثير فيروس كورونا (كوفيد )19
في ظل استمرار تأثير فيروس كورونا (كوفيد  ) 19على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود
وإجراءات فرضتها الحكومة الفلسطينية ودول الجوار وبقية دول العالم ،فقد تأثرت أنشطة الشركة التشغيلية بهذه األحداث والتي

كان لها انعكاس سلبي على نتائج أعمال الشركة للسنة مقارنة مع العام السابق.

فقد انخفضت مبيعات المجموعة مقارنة بتوقعات المبيعات لهذه السنة ،وذلك بسبب توقف المشاريع التشغيلية للشركة ،منها محطة
البيرة المركزية في رام هللا ومشروع مجمع األوقاف التجاري في رام هللا ومنتجع بلو بيتش في غزة ومجمع بارك بال از في عمان،

باإلضافة الى توقف عمليات بيع الوحدات العقارية الجاهزة في المشاريع التطويرية كمشروع ضاحية الغدير .باإلضافة إلى ذلك
كان هناك صعوبات في تحصيل بعض ذمم الزبائن وارتفاع حجم الشيكات المرتجعة مما أثر على عملية احتساب مخصص

الخسائر االئتمانية المتوقعة.

ان مدى تأثير جائحة كورونا على نتائج اعمال المجموعة وعملياتها التشغيلية والسيولة الخاصة بها ال يزال مستمر .تقوم اإلدارة

بمراقبة تأثير جائحة كورونا على المجموعة وعلى القطاع العقاري عموماً باإلضافة الى األثر على االقتصاد الفلسطيني التي تقوم
المجموعة بممارسة نشاطها فيه.

هذا وال تزال المجموعة تعمل على تقييم مدى وأثر ما قد ينتج عن هذه الظروف العالمية والمحلية والذي يعتمد على التطورات
المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي ،علمًا بأنه قد يكون لهذه التطورات أثار أخرى على النتائج المالية

المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للمجموعة.

رواﺑﻲ
ﻫﺎﺗﻒ +970 2 294 8233 :
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