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التقرير السنوي للعام 2021

حول بريكو
تعتــر رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري (بريكــو) املســاهمة
العامــة املحــدودة مــن الــركات الرائــدة يف قطــاع التطويــر
واالســتثمار العقــاري عــى مســتوى الوطــن ملــا تمتلكــه مــن
قــدرات ماليــة وفنيــة وبرشيــة يف هــذا املجــال ،ومنــذ انطالقتهــا
ّ
وتوســعت بشــكل يواكــب نمــو
عــام  ،1994نمــت بريكــو
احتياجــات الســوق العقــاري الفلســطيني ،فبــدأت كرشكــة
عقاريــة بــرأس مــال مــرح بــه قــدره  15مليــون دينــار أردنــي
تــم رفعــه خــال الســنوات الالحقــة ليصــل حالي ـا ً إىل  63مليــون
دينــار أردنــي ،وهــي تمتلــك خــرات اســتثنائية يف مجــال التطويــر
العقــاري مــن خــال دمجهــا بــن التصميــم العــري األنيــق
وجــودة البنــاء وتنــوع املشــاريع ،وتركــز بريكــو عــى تطويــر
املشــاريع التــي ترســم مالمــح جديــدة للعقــارات يف فلســطني
وتعزيــز مفهــوم الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص لخلــق
أكــر قــدر ممكــن مــن فــرص العمــل.
ً
إن مــا تتمتــع بــه بريكــو مــن مزايــا تنافســية مــن حيــث
رأســمالها وكوادرهــا وخرباتهــا منحهــا القــدرة لتكــون رائــدة
يف تطويــر مشــاريع كبــرة شــملت فنــادق فئــة خمــس نجــوم
ومــدن صناعيــة ،عــاوة عــى إقامــة العديــد مــن املبانــي التجاريــة
والحكوميــة الكــرى واملشــاريع الســكنية.
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انطالقتها

بدأت برأس
مال مصرح به

1994
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مليون
دينار أردني

الخطة االستراتيجية
أعــادت بريكــو صياغــة خطــة عملهــا للســنوات القادمــة بمــا يتــاءم
مــع املتغــرات يف الســوق املحــي والوضــع الفلســطيني إجمــاال ً بشــكل
يمكنهــا مــن معالجــة املخاطــر املســتجدة عــى االســتثمار ،والتــي
تمثلــت بضعــف الســيولة النقديــة يف الســوق والصعوبــات املاليــة
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبالتــايل القــدرة عــى ســداد التزاماتهــا
وطــرح مشــاريع جديــدة ،ومــن أهــم مالمــح خطــة عمــل بريكــو:
1.1الرتكيز عىل االستثمارات القائمة وتطويرها ،بما يحقق عوائد
ومداخيل أعىل مع املحافظة عىل املصاريف التشغيلية.
2.2التوجه نحو املشاريع التشغيلية واالستثمارات طويلة األمد.
3.3الرتكيــز عــى القطاعــات التــي تحقــق عائــد أكــر عــى رأس
املــال خــال الفــرة القادمــة.
4.4التوجــه نحــو مشــاريع البنيــة التحتيــة ومجــاالت الطاقــة
املتجــددة ،بحســب الفــرص االســتثمارية املتاحــة.

تم رفعه خالل
السنوات
خبرات استثنائية
الالحقة إلى
فـي مجـال
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مليون
دينار أردني

التطوير العقاري

رسالتنا
املســاهمة الفعالــة يف النهضــة العمرانيــة وتقديــم الحلــول
املبتكــرة يف مجــال اإلســكان والتطويــر العقــاري والتجــاري
والســياحي وتشــغيل وإدارة وصيانــة املوجــودات العقاريــة
وتنفيــذ مشــاريع املقــاوالت واإلنشــاءات ومشــاريع والبنيــة
التحتيــة بمــا يضمــن تحقيــق عائــد مناســب ومســتمر ملســاهمي
الرشكــة وزيــادة يف قيمــة حقــوق امللكيــة.
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التحديات والصعوبات التي تواجهها بريكو في
ظل الظروف االقتصادية والسياسية الراهنة
التحديات االقتصادية
تواجــه رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري (بريكــو) تحديــات اقتصاديــة
عديــدة كغريهــا مــن الــركات يف كافــة دول العالــم ،حيــث أن القطــاع
العقــاري مــن أحــد أهــم قطاعــات التنميــة التــي تؤثــر وتتأثــر باقتصــادات
الــدول ،ويواجــه االقتصــاد الفلســطيني تحديــدا ً والعمالة يف فلســطني تحديات
أكــر نتيجــة للظــروف السياســة التــي تنعكــس عــى عمــل كافــة املســتثمرين
يف القطــاع العقــاري وتضعهــم أمــام تعقيــدات وعراقيــل كثــرة أهمهــا
التعقيــدات الناتجــة عــن االحتــال ،وتحكمــه يف مصــادر االســتثمار ،إضافــة
إىل وضــع ملكيــة األرايض يف فلســطني ،ال ســيما أن تصنيفــات األرايض التــي

وضعهــا االحتــال للضفــة الغربيــة والتــي تــم تصنيــف األرايض مــن خاللهــا
إىل مناطــق (أ ،ب ،ج) حــدت مــن املصــادر التــي يمكــن االســتثمار بهــا ،حيــث
أن مــا نســبته  %61مــن األرايض الفلســطينية تقــع تحــت تصنيــف (ج) أي
أنهــا تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة التامــة أمني ـا ً وإداري ـاً ،وبالتــايل اســتحالة
االنتفــاع بهــا مــن كافــة النواحــي كالبنــاء أو التوســع ممــا جعــل مصــادر
األرايض قليلــة ومحصــورة يف مناطــق معينــة ال تزيــد نســبتها عــن %39
ضمــن قوانــن متفرقــة مــا بــن قوانــن فلســطينية وإرسائيليــة.

حجم السوق الفلسطيني
حيــث نجــد العديــد مــن املنافســن ذوي الرؤيــة املحــدودة يف بنــاء الوطــن كمقاولــن وغريهــم ،يعملــون يف مجــال العقــار ممــا يضــع بريكــو أمــام تحـ ٍد دائــم
للخــروج بأفضــل املشــاريع التنمويــة والتــي تــرك أثــرا ً فعــاال ً يف اقتصــاد الوطــن والخدمــة املقدمــة للمجتمــع.

تذبذب العمالت
إضافــة لذلــك تذبــذب عملــة الشــيكل مقابــل الــدوالر وغريهــا مــن العمــات حيــث إننــا نتعامــل مــع عمــات مختلفــة مــن شــيكل ودينــار ودوالر ويــورو ،ممــا
يخلــق مشــاكل وتحديــات عــى الصعيــد املــايل لالســتثمار.

الوضع السياسي
ومــن التحديــات األخــرى التــي تواجههــا بريكــو كجــزء ال يتجــزأ مــن املجتمــع الفلســطيني الوضــع الســيايس الراهــن والــذي يحــد مــن التوســع يف قطاعــات
االســتثمار نظــرا ملضايقــات االحتــال والقوانــن املفروضــة عــى االســتثمار يف فلســطني مــن حيــث املــواد واســتريادها وغريهــا مــن املضايقــات ،إضافــة لتعرض
املشــاريع للقصــف والدمــار كمــا حصــل ملــروع الطاقــة الشمســية واملدينــة الصناعيــة بغــزة ،الــذي دمــره االحتــال خــال عدوانــه الغاشــم عــى القطــاع.
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الهيكلية التنظيمية
تعــد بريكــو أحــد الــركات التابعــة لرشكــة فلســطني للتنميــة واالســتثمار املحــدودة (باديكــو القابضــة) حيــث ال تــزال هيكليــة بريكــو التنظيميــة مســتندة إىل
واقــع عملهــا مــن حيــث وجــود دوائــر متخصصــة يف القطاعــات املختلفــة ملجــال االســتثمار العقــاري مــا بــن تطويــر ومقــاوالت وتشــغيل وصيانــة وبنيــة
تحتيــة ،إضافــة إىل مجــال املــدن الصناعيــة ،حيــث تعتمــد بريكــو عــى هيكليــة إداريــة مرنــة تجمــع مــا بــن الدوائــر املركزيــة والــركات املتخصصــة وإدارات
املناطــق الجغرافيــة املختلفــة ،وبمــا يتناســب مــع الواقــع الســيايس والجغــرايف يف فلســطني.

شركات بريكو والشركات التابعة لها

شركة بريكو
للتشغيل
والصيانة

شركة بريكو
للمقاوالت

شركة المرافق
االستثمارية
لإلنشاء
والتشغيل

شركة مباني
لإلنشاء
والتطوير

بريكو األردن

شركة
المشرق
العقارية

شركة
فلسطين
إلنشاء وإدارة
المناطق
الصناعية
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بريكو القدس

شركة
فلسطين
لتطوير المناطق
الصناعية
القابضة (بيدكو)

شركة الوثير
للتجارة العامة
مدينة أريحا
الزراعية
الصناعية
()JAIP

الوضع التنافسي
تعتــر رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري (بريكــو) مــن كــرى الــركات الرائــدة يف مجــال االســتثمار العقــاري عــى مســتوى الوطــن ،وترتكــز أنشــطتها
يف مجــاالت التطويــر العقــاري وإدارة وتشــغيل العقــارات وتنفيــذ عقــود املقــاوالت ،حيــث كانــت ســباقة يف تطويــر وتنفيــذ مجموعــة املشــاريع الســكنية
والتجاريــة والســياحية واملبانــي العامــة ،وتمتــد عــى مســتوى الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة لتصــل إىل أســواق إقليميــة كاألردن وهــو األمــر
الــذي ســاهم يف تعزيــز املكانــة التنافســية للرشكــة.

سياسة البحث والتطوير
تســعى الرشكــة مــن خــال دوائرهــا املختصــة يف البحــث عــن الفــرص االســتثمارية املناســبة بمــا ينســجم مــع خطتهــا االســراتيجية ،حيــث يتــم دراســة هــذه
الفــرص وتحليلهــا وعرضهــا عــى اإلدارة التنفيذيــة التــي تقــوم بدورهــا برفــع التوصيــات ملجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات املناســبة بشــأنها ،كمــا تعمــل عــى
تطويــر وســائل البحــث عــن األنظمــة والتقنيــات الفنيــة الحديثــة يف مجــال اإلنشــاءات والبنيــة التحتيــة التــي توفــر الحلــول املبتكــرة ذات الكلفــة املناســبة
والجــودة العاليــة ملشــاريعها.

أهم مؤشرات العام 2021

اإليرادات التشغيلية

5.79

مليون دينار

حقوق المساهمين

33.33

مجموع األصول

مليون دينار

74.65

مليون دينار
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رسالة رئيس
مجلس اإلدارة
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

نمر عبد الواحد
رئيس مجلس اإلدارة

يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وباســم اإلخــوة أعضــاء مجلــس إدارة
شــركة فلســطين لالســتثمار العقــاري “بريكــو” أن أضــع بيــن أيديكــم تقريرنا
الســنوي ،ولنســتعرض وإياكــم أبــرز المحطــات والتحديــات واإلنجــازات التــي
مــرت بهــا بريكــو خــال هــذا العــام.
كان الســتمرار جائحــة كورونــا تداعيــات كبــرة عــى مجمــل االقتصــاد العاملــي ،أبرزهــا أزمــة سالســل
االمــداد والتوريــد العامليــة وارتفــاع أســعار الشــحن ألعــى مســتوياتها يف العــام  ،2021حيــث تعانــي
سالســل التوريــد العامليــة مــن مســتويات نقــص تاريخيــة ،بــدءا ً مــن املــواد الخــام مــرورا ً بالبنــاء
واإلنشــاء والســلع الغذائيــة.
عــى صعيــد االقتصــاد الفلســطيني ،شــهدت عمليــات اإلنتــاج والتشــغيل عــودة تدريجيــة يف معظــم
القطاعــات االقتصاديــة ،واملاليــة ،والصناعيــة ،والعقاريــة ،والخدماتيــة ،حيــث شــهد العــام 2021
ارتفاعـا ً يف الناتــج املحــي اإلجمــايل الفلســطيني بنســبة  %6.7مقارنــة مــع عــام  ،2020كمــا شــهدت
معظــم األنشــطة االقتصاديــة ارتفاع ـا ً يف قيمتهــا املضافــة خــال العــام  ،2021حيــث ســجل نشــاط
اإلنشــاءات بشــكل عــام أعــى قيمــة نمــو بنســبة  ،%8كمــا نمــا نشــاط الصناعــة بنســبة  ،%7وكلنــا
أمــل أن يعــود النشــاط االقتصــادي بكافــة قطاعاتــه إىل ســابق عهــده قبــل بــدء الجائحــة.
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إنتاج الطاقة
الكهربائية من الطاقة
الشمسية في غزة

7.3

ميغا واط

اتفاقية
شراكة
واستثمار
مع جامعة
بيرزيت

ويف ضــوء ذلــك ،عملنــا يف بريكــو وتصدرنــا مجــال التطويــر العقــاري ،بــل وعززنــاه عــى املســتوى املحــي
بالرغــم مــن كل مــا يعــري هــذا الواقع مــن معيقــات وعقبــات ،فضـاً عــن الظــروف االســتثنائية وضبابية
الســوق ،بفعــل الوقائــع التــي باتــت معروفــة لديكــم ،إال أننــا نجحنــا يف تفــادي أي اهتــزازات وتحملنــا
الخســائر الخارجــة عــن إرادتنــا ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك أثبتنــا جدارتنــا يف ترجمــة املشــاريع عــى
أرض الواقــع ،فأبــر العديــد منهــا النــور لتمثــل رافــدا ً مهمـا ً للواقــع العقــاري.
وكانــت ذروة مشــاريعنا لهــذا العــام متمثلــة يف إطــاق “مــروع الطاقــة الشمســية” يف مدينــة غــزة
الصناعيــة ،األضخــم بفلســطني والثانــي بالــرق األوســط ،بطاقــة إنتاجيــة تصــل إىل ( )7.3ميغــاواط،
وقيمــة إجماليــة بلغــت حــوايل  12مليــون دوالر ،وهــذا أعلــن عــن بريكــو كرائــدة يف مجــال االســتثمار
بقطــاع الطاقــة املتجــددة ،وســاهم يف زيــادة غلــة االقتصــاد املحــي بالقطــاع ،ملــا يوفــره مــن طاقــة
كهربائيــة دائمــة للمنشــآت الصناعيــة والتجاريــة يف مدينــة غــزة الصناعيــة ،إال أنــه تعــرض النتكاســة
كبــرة ودمــار هائــل بفعــل العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى القطــاع ،الــذي اســتهدفه بشــكل مبــارش،
إضافــة إىل مدينــة غــزة الصناعيــة التــي دُمــرت بشــكل مؤثــر ،األمــر الــذي تســبب بخســائر ماليــة كبــرة
بحكــم أن بريكــو أكــر املســاهمني فيهــا.
وكمــا تعلمــون جــاء مــروع املبنــى التجــاري يف مدينــة رام اللــه بالرشاكــة مــع مؤسســة مــن مؤسســات
املجتمــع املدنــي ليكــون بمثابــة لبنــة تُضــاف إىل سلســلة مشــاريع واســتثمارات بريكــو الناجحــة ،حيــث
القــى املــروع إقبــاال ً وطلبـا ً متزايــدا ً مــن قبــل املهتمــن حتــى قبــل اكتمــال إنجــازه ،كمــا أن العمــل بــه
يســر بخطــوات متســارعة ومــن املتوقــع انتهــاء األعمــال يف العــام  2023وفــق الجــدول الزمنــي.
ويف إطــار مســاهماتها املجتمعيــة ،قدمــت بريكــو منتــج البلــو بيتــش لــوزارة الصحــة يف قطــاع غــزة
ليكــون مركــز حجــر صحــي ملواجهــة تفــي فايــروس كورونــا ،وحيــث أن الرشكــة ملتزمــة وتقــف جنبـا ً
إىل جنــب مــع كل املكونــات يف املجتمــع مــن أجــل التغلــب عــى الجائحــة وآثارهــا ،فإننــا ومــن واقــع
املســؤولية االجتماعيــة ارتأينــا أن نضــع كل اإلمكانيــات املتوفــرة لدينــا يف ســبيل ذلــك.
لقــد تحملــت بريكــو آثــار العــدوان اإلرسائيــي عــى القطــاع والدمــار الــذي لحــق باملدينــة الصناعيــة
ومــروع الطاقــة الشمســية ،إضافــة إىل اآلثــار املتعلقــة بجائحــة كورونــا وتأثريهــا عــى القطــاع
االقتصــادي بشــكل خــاص ،ومــع ذلــك صمــدت ومضــت قدم ـا ً يف تثبيــت االســراتيجية التــي وضعتهــا
بدعمكــم للنهــوض باالقتصــاد الفلســطيني ودفــع عجلتــه قدم ـاً ،بمــا يشــمل العمــل والرشاكــة مــع كل
األطــراف ذات العالقــة.
ويف الختــام ،اســمحوا يل أن أتوجــه إليكــم بالشــكر الجزيــل عــى دعمكــم املتواصــل ،وأن أعــرب لكــم عــن
تقديرنــا للثقــة العميقــة التــي منحتمونــا إياهــا ،بمــا يزيدنــا إرصارا ً وعزمـا ً عــى مواصلــة املســرة والعمــل
مــن أجــل مســتقبل اســتثماري مــرق.
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الحوكمة
تعتــر رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري (بريكــو) الحوكمــة
جــزءا ً أصيــاً مــن مبادئهــا اإلداريــة الناظمــة لعمــل الرشكــة،
كونهــا رضورة اســراتيجية تضمــن ســر الرشكــة يف االتجــاه
الصحيــح واســترشاف اآلفــاق املســتقبلية ،واالســتغالل األمثــل
للمــوارد ،وتوزيــع املهــام والصالحيــات بــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
مــن جانــب ،وبــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن جانــب
آخــر ،كمــا أنهــا مبــدأ أســايس يضمــن التــزام الرشكــة باملعايــر
العامليــة بمــا يف ذلــك :بيئــة عمــل ســليمة ،ومدونــة ســلوك تضبــط
بيئــة العمــل ،وتنظــم عالقــة الرشكــة مــع محيطهــا الخارجــي الــذي
يشــكل امتــدادا ً اجتماعيــا ً لهــا.
تلتــزم الرشكــة بشــكل دوري ومســتمر بإصــدار تقاريرهــا املاليــة
واإلفصاحــات الربعيــة والســنوية ،وبيانــات صحفيــة توضــح آخــر
فعالياتهــا .كمــا تلتــزم الرشكــة بإصــدار التقاريــر الســنوية وفق ـا ً
لكافــة متطلبــات هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية وبورصــة
فلســطني.
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أعضاء مجلس اإلدارة

نمر عبد الواحد

رئيس مجلس اإلدارة

عضو

بدر العكليك

محمد نجار

عـضـو

هاشم الشوا
عضو
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عـضـو

دور مجلس االدارة
يتألــف مجلــس اإلدارة مــن خمســة أعضــاء ،تتمثــل مهامــه يف متابعــة ســر أعمــال الرشكــة واســراتيجيتها وخططهــا املســتقبلية واســترشاف الظــروف
واملتغــرات السياســية واالقتصاديــة املؤثــرة يف املرحلــة القادمــة ،إضافــة إىل إقــرار املوازنــات واألنظمــة والسياســات املاليــة واالســتثمارية واعتمــاد البيانــات
املاليــة ،وتُنفــذ هــذه املهــام مــن خــال لجــان املجلــس املختلفــة ،وقــد عقــد املجلــس خــال العــام  2021مــا مجموعــه  6جلســات رســمية ،والعديــد مــن
االجتماعــات وورش العمــل الخاصــة ملناقشــة أمــور الرشكــة.

اجتماعات مجلس اإلدارة
يقــوم مجلــس اإلدارة بعقــد اجتماعــات دوريــة تهــدف ملناقشــة آخــر املســتجدات املتعلقــة بالرشكــة مــن إنجــازات وأعمــال وتقاريــر ماليــة وإداريــة
واســراتيجيات مســتقبلية واألهــداف الواجــب تحقيقهــا وتقييــم الوضــع الراهــن واملســتقبيل للرشكــة ،حيــث عقــدت ســت جلســات الجتمــاع مجلــس اإلدارة
خــال العــام .2021
وتقــوم الرشكــة باإلفصــاح وإبــاغ البورصــة وهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية عــن موعــد وجــدول أعمــال االجتمــاع خــال فــرة اإلفصــاح القانونيــة
والحق ـا ً يتــم تزويــد الجهــات الرقابيــة ذاتهــا عــن قــرارات االجتمــاع.

التدقيق الداخلي
تتــوىل لجنــة التدقيــق املنبثقــة عــن الرشكــة األم (باديكــو القابضــة) مســؤولية اإلرشاف عــى أعمــال التدقيــق يف بريكــو ورشكاتهــا ومســاعدة مجلــس إدارة
بريكــو يف هــذا اإلطــار مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخــي يف الرشكــة األم ،كمــا تقــوم الرشكــة األم بمســاعدة مجلــس إدارة بريكــو فيمــا يتعلــق بــاإلرشاف عــى
سياســات واســراتيجيات وخطــط عملهــا ورشكاتهــا التابعــة.

المستشارون القانونيون
*ثائر عمرو

*

شرحبيل الزعيم

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

المدقق الخارجي
إرنست ويونغ
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اإلدارة التنفيذية
يتكــون طاقــم بريكــو التنفيــذي مــن عــدد مــن الدوائــر واألقســام املتخصصــة يف الجوانــب املاليــة والفنيــة والتشــغيلية املوزعــة عــى مشــاريع الرشكــة
ورشكاتهــا يف فلســطني وخارجهــا ،تعمــل هــذه الدوائــر واألقســام ضمــن هيكليــة شــبه مركزيــة مرنــة تســاعد عــى ســهولة ورسعــة اتخــاذ القــرارات وسالســة
ســر العمليــات التشــغيلية يف كافــة املشــاريع بهــدف تحقيــق أقــى درجــات الكفــاءة والفعاليــة ،ضمــن آليــات رقابيــة وسياســات وإجــراءات معتمــدة بمــا
يضمــن الحــد مــن مخاطــر العمــل والتشــغيل.

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

كبار المساهمين

نسبة المساهمة

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

% 74.99

RAWAN INTERNATIONAL INVESTMENT

%1.54

ايناس عادل يوسف نصار

%1.06

هشام أحمد عبد الوهاب سلمودي

%0.08

ABDEL GHANI YOUSEF HAMMOURI

%0.07

آلية التواصل مع المساهمين
تتبــع الرشكــة كافــة الوســائل إليصــال دعواتهــا وتقاريرهــا ،ويتــم تحديــث املوقــع اإللكرتونــي للرشكــة بشــكل دائــم وذلــك لضمــان وجــود آخــر املســتجدات
عليــه وكافــة املعلومــات التــي يحتاجهــا املســتثمر وأصحــاب العالقــة مــع املجموعــة ابتــدا ًء مــن البيانــات املاليــة وأداء ســعر الســهم والبيانــات التاريخيــة
والتقاريــر الســنوية ومعلومــات عــن رشكاتهــا التابعــة والحليفــة
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آداء السهم
البنـد

2021

2020

عدد األسهم المدرجة (مليون سهم)

63.76

63.76

القيمة الدفترية للسهم نهاية العام (دينار)

0.53

0.54

سعر إغالق السهم نهاية العام (دينار)

0.38

0.38

حجم التداول (مليون سهم)

2.34

0.38

قيمة التداول (مليون دينار)

0.87

0.13

معدل دوران السهم ()%

3.67

0.60

أعلى سعر تداول (دينار)

0.46

0.39

أدنى سعر تداول (دينار)

0.32

0.29

اإلفصاحات
تفصــح رشكــة فلســطني لالســتثمار العقــاري -بريكــو عــن بياناتهــا املاليــة مــن خــال تقاريــر املراجعــة الربعيــة ،وتقريرهــا الســنوي خــال اجتماعــات
هيئتهــا العامــة ،ويتــم تقديــم البيانــات املاليــة إىل هيئــة ســوق رأس املــال وبورصــة فلســطني عم ـاً باألنظمــة املعمــول بهــا يف فلســطني ،ومــن ثــم نــر
البيانــات والتقاريــر عــى املوقــع اإللكرتونــي للرشكــة.

21

			
استثمارات
الشركة ومشاريعها
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عملــت بريكــو خــال الســنوات املاضيــة عــى تنفيــذ وإقامــة أفضــل املشــاريع يف القطــاع العقــاري الفلســطيني مــن حيــث
الجــودة والتصميــم ،كمــا توجهــت نحــو االســتثمار يف قطــاع الطاقــة املتجــددة للحفــاظ عــى البيئــة ،بتنفيــذ مشــاريع
ضخمــة ونوعيــة مــن هــذا النــوع يف فلســطني ،وفيمــا يــي نبــذة عــن أهــم مشــاريع بريكــو يف مختلــف القطاعــات:
مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية
مشاريع التطوير العقاري
مشاريع تشغيل وإدارة العقارات
مشاريع المدن الصناعية

مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية
 .1مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ( 7.3ميغا واط)
مدينة غزة الصناعية (بيدكو)
يعتــر مــروع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية بمدينــة غــزة الصناعيــة ،ليــس فقــط أكــر مــروع للطاقــة املتجــددة يف قطــاع غــزة بل
أيضـا ً أكــر مــروع إنتــاج للطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية يُنفــذ عــى أســطح املنشــآت ( )Hangers’ Rooftopيف فلســطني .حيــث تــم توريــد
وتركيــب مــا يزيــد عــن  21ألــف خليــة شمســية عــى مســاحة تقــارب  64ألــف مــر مربــع.
تــم إعــادة تأهيــل مــروع الطاقــة الشمســية يف مدينــة غــزة الصناعيــة بعــد الحــرب ،وتــم اســتعادة القــدرة اإلنتاجيــة لتصــل إىل  6.4ميجــاواط ( مــن
أصــل  7.3ميجــا) ،وشــهدت نســبة اســتهالك الكهربــاء ارتفاعـا ً حيــث تصــل حاليــا اىل  %98مــن الطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة

 .2مشروع الطاقة المتجددة في منتجع شاليهات بلو بيتش بقدرة ( 0.5ميغا واط)
نفــذت بريكــو يف مرشوع ـا ً إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الخاليــا الشمســية يف منتجــع شــاليهات “بلــو بيتــش” .حيــث تــزوّد هــذه الخاليــا املنتجــع
بالطاقــة الكهربائيــة الالزمــة لتشــغيله ،ممــا يســهم يف توفــر املصاريــف التشــغيلية واحتياجــات الكهربــاء يف ظــل أزمــة الطاقــة املســتمرة التــي يعانــي
منهــا القطــاع .وتــم الحصــول عــى املوافقــة األوىل مــن نوعهــا يف قطــاع غــزة العتمــاد نظــام العبــور ( )Wheelingيف املحاســبة ،وذلــك باقتطــاع انتــاج
مــروع البلوبيتــش مــن قيــم فواتــر الكهربــاء يف فنــدق املشــتل.

 .3إدارة وتشغيل وصيانة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة أريحا الزراعية
الصناعية بقدرة ( 2ميغا واط)
يف واحــدة مــن أكثــر مــدن الضفــة الغربيــة امتيــازا ً بموقــع اســراتيجي يتناســب مــع املشــاريع االســتثمارية التــي بمقدورهــا دفــع قطاعــي الصناعــة
والزراعــة عــى مســتوى الوطــن ،وتحديــدا ً يف مدينــة أريحــا الصناعيــة الزراعيــة ( ،)JAIPتــم توقيــع اتفاقيــة مــع هيئــة املــدن الصناعيــة وبموجبهــا تقــوم
الرشكــة بتشــغيل وصيانــة مــروع الطاقــة الشمســية املمــول مــن قبــل الحكومــة اليابانيــة عــى أســطح الهناجــر (  2ميجــا) ممــا يســاهم يف تزويــد
املســتثمرين بكهربــاء بأســعار مميــزة.

 .4مشروع الطاقة الشمسية لمبنى بارك بالزا بقدرة ( 0.3ميغا واط) -عمان ،األردن
لــم تقتــر بريكــو عــى تنفيــذ مشــاريع الطاقــة الشمســية يف فلســطني ،بــل امتــدت مشــاريعها إىل األردن مــن خــال تنفيــذ مــروع الطاقــة الشمســية
عــام  2016ملبنــى بــارك بــازا يف منطقــة الصويفيــة بالعاصمــة األردنيــة عمــان بقــدرة تشــغيلية تقـدّر بـــ ( 0.3ميغــا واط).
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مشاريع التطوير العقاري
تميــزت بريكــو بتشــييد وإنشــاء املبانــي التجاريــة العرصيــة بارتفاعــات عاليــة مقارنــة باملبانــي املحليــة ممــا ســاهم يف إدخــال مبــدأ املبانــي التجاريــة العاليــة
عــى ســوق العقــار التجــاري الفلســطيني ،كمــا تهتــم بريكــو بإبــراز مبانيهــا بأعــى املواصفــات الفنيــة والتقنيــة وبأجمــل التصاميــم املعماريــة العرصيــة،
هــذا بــدوره جعــل مــن مبانيهــا مقــرات كــرى الــركات واملؤسســات ،ومــن هــذه املشــاريع:

 .1مبنى بريكو هاوس
مبنــى تجــاري عــري يقــع يف حــي املاســيون بمحافظــة رام اللــه والــذي يعــد مركــزا ً هامـا ً للنشــاط املــايل والتجــاري يف املحافظــة ،وتبلــغ مســاحة البنــاء
املشــيد مــا يزيــد عــن  10,000مــر مربــع ،وقــد جــرى االنتهــاء مــن تنفيــذ املــروع عــام .2016
بلغت نسبة اإلشغال للمبنى  %81الذي يحتوي عىل مكاتب تجارية وسفارات ومقرات ألهم الرشكات وعيادات طبية ومحال تجارية متنوعة.

 .2مبنى باديكو هاوس
مبنــى عــري متكامــل ومتطــور يقــع يف حــي املاســيون بمحافظــة رام اللــه ،يعــد مركــزا ً هامـا ً للنشــاط املــايل والتجــاري يف املحافظــة ،بمســاحة إجماليــة
تقــارب  19ألــف مــر مربــع ،يتكــون املبنــى مــن  18طابقـا ً جــرى توزيعهــا بشــكل منظــم ،بتخصيــص  9منهــا كمكاتــب للــركات واملؤسســات الكــرى
املحليــة والدوليــة ضمــن تصاميــم ومســاحات متنوعــة.

 .3ضاحية الغدير السكنية
أنشــأت بريكــو مــروع ضاحيــة الغديــر الســكنية عــى أرايض قريــة جفنــا والتــي تمتــاز بطبيعتهــا الخــراء وتاريخهــا العريــق .وبلغــت مســاحة
املــروع اإلجماليــة مــا يزيــد عــن  60ألــف مــر مربــع عــى أرض بلغــت مســاحتها  32ألــف مــر مربــع .وتضــم ضاحيــة الغديــر وحــدات ســكنية
متعــددة املســاحات تلبــي احتيــاج العائــات الفلســطينية.

 .4أدراج المصايف
مجمــع ســكني بمواصفــات هندســية حديثــة وتصاميــم عرصيــة مــع مناطــق خــراء داخليــةّ ،
نفذتــه بريكــو عــى أرض مســاحتها حــوايل  13ألــف مــر
مربــع يف منطقــة املصايــف التــي تعــد واحــدة مــن أكثــر املناطــق حيويــة يف محافظــة رام اللــه والبــرة ،حيــث تــم بنــاء  37شــقة ســكنية موزعــة عــى
ـان ،تــراوح مســاحاتها بــن  180 140-مــرا ً مربعـاً.
ثالثــة مبـ ٍ
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مشاريع تشغيل وإدارة العقارات والشراكة مع القطاع
العام ومؤسسات المجتمع المدني
لــم يقتــر دور بريكــو عــى بنــاء وتطويــر املنشــآت واملبانــي بــل امتــد ليشــمل قطــاع التشــغيل مــن خــال الرشاكــة مــع القطــاع العــام،
ً
ـتثمارية طويلــة األمــد مــع البلديــات والهيئــات املحليــة التــي تعنــى بتقديــم أفضــل الخدمــات العامــة للمجتمــع،
حيــث وقعــت بريكــو عقــودا ً اسـ
داخــل فلســطني وخارجهــا وأهــم هــذه املشــاريع:

 .1مبنى الجامعة
يتــم بتطويــر مــروع “عمــارة الجامعــة الواقــع عــى شــارع االذاعــة بمدينــة رام اللــه وذلــك اســتنادا للعقــد املــرم بــن الرشكــة وبــن مجلــس أمنــاء
جامعــة بريزيــت ،والــذي يتألــف مــن ثمانيــة طوابــق تضــم محــاالت تجاريــة ومكاتــب للجامعــة بمســاحة إجماليــة حــوايل  3,100مــر مربــع .ويتــم
تنفيــذ االعمــال االنشــائية حاليــا.
بلغــت نســبة االنجــاز للمــروع مــع نهايــة العــام  %24.5والتــي تتوافــق مــع الخطــة الزمنيــة للمــروع .مــن املتوقــع االنتهــاء مــن تنفيــذ املــروع يف
العــام .2023

 .2مبنى األوقاف
عملــت بريكــو عــى توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع وزارة األوقــاف الفلســطينية لتطويــر وتشــغيل مبنــى األوقــاف وســط مدينــة رام اللــه ونقــل ملكيتــه
إىل األوقــاف بعــد  9ســنوات بمبــدأ ( ،)B.O.Tوتبلــغ مســاحة املبنــى  4آالف مــر مربــع مقســمة عــى  7طوابــق ،ويحتــوي املبنــى عــى محــات تجاريــة،
ومكاتــب بمســاحات مختلفــة ،حيــث تــم االنتهــاء مــن أعمــال البنــاء والتشــغيل للمبنــى عــام .2016

 .3مبنى الكشافة
يتميــز املبنــى بتصميمــه العــري األنيــق وموقعــه االســراتيجي بأحــد املناطــق الحيويــة يف مدينــة رام اللــه باإلضافــة إىل تنــوع املحــات التجاريــة التــي
يضمهــا .وتعمــل بريكــو حاليـا ً عــى إدارة وتشــغيل وصيانــة مبنــى الكشــافة ،ضمــن اتفاقيــة تعــاون ملــدة  9ســنوات تنتهــي يف العــام .2024

 .4منتجع شاليهات بلو بيتش-غزة
أحــد املشــاريع املميــزة واملطلــة عــى شــاطئ البحــر األبيــض املتوســط غربـاًُ ،شــيد املنتجــع عــى مســاحة إجماليــة تبلــغ  22ألــف مــر مربــع ،ويتكــون
ـان متصلــة ،أربعــة منهــا مقســمة إىل حــوايل  152شــاليه صممــت جميعهــا مــع تــرس وإطاللــة مبــارشة عــى البحــر مــع ملســات
مــن خمســة مبـ ٍ
عرصيّــة تظهــر بشــكل الفــت يف تصاميمهــا.

 .5مشروع  – Park Plazaاألردن
كأحــد أوجــه الرشاكــة االســراتيجية مــع القطــاع العــامّ ،
نفــذت رشكــة بريكــو مــروع بــارك بــازا يف العاصمــة األردنيــة عمّ ــان ،ضمــن اتفاقيــة تعــاون
جمعــت رشكــة املرافــق لإلنشــاء والتشــغيل التابعــة لرشكــة بريكــو مــع أمانــة عمّ ــان الكــرى لتطويــر وتشــغيل املــروع ونقــل ملكيتــه إىل األمانــة
بعــد  30عامـا ً بمفهــوم ( .،)B.O.Tتبلــغ مســاحة املبنــى  12,000مــر مربــع مقســمة عــى  11طابقـاً ،ويحتــوي املبنــى عــى محــات تجاريــة ،مواقــف
للســيارات ومكاتــب بمســاحات مختلفــة حيــث بلغــت نســبة اإلشــغال للمــروع .%91
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 .6محطة البيرة المركزية
قامــت رشكــة بريكــو بتطويرمــروع محطــة البــرة املركزيــة عــى أرض مملوكــة لبلديــة البــرة يف مركــز املحافظــة التجــاري عــى أســاس نظــام
( ،)B.O.Tاذ تــم االنتهــاء مــن تشــييد املبنــى املكــون مــن  8طوابــق بمســاحة إجماليــة تصــل إىل  23ألــف مــر مربــع بالعــام  ،2000وتعمــل منــذ ذلــك
الحــن عــى إدارة املبنــى والــذي مــن املتوقــع انتهــاء مــدة اتفاقيــة اإلدارة واالســتثمار مــع بلديــة البــرة يف نهايــة الربــع األول مــن العــام . 2022
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مشاريع المدن الصناعية
حصلــت بريكــو عــى امتيــاز بنــاء املــدن الصناعيــة يف فلســطني ،وكان هــذا اســتجابة ملتطلبــات املســتثمرين يف القطــاع الصناعــي الذيــن يعانــون مــن العراقيــل
املفروضــة أمــام قطــاع الصناعــات الفلســطينية وعليــه ،ارتــأت بريكــو رضورة إيجــاد حلــول جوهريــة للمســتثمرين يف هــذا القطــاع ،حيــث قامــت مــن خــال
مشــاريع إدارة املــدن الصناعيــة بتوفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة ،واســتطاعت أن تثبــت جدارتهــا يف إدارة املــدن الصناعيــة يف فلســطني إدراكا ً منهــا لألهميــة
املتزايــدة لهــذه املشــاريع وأثرهــا الكبــر عــى االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.

 .1مدينة غزة الصناعية (بيدكو غزة)
تبلــغ املســاحة اإلجماليــة ملدينــة غــزة الصناعيــة  480ألــف مــر مربــع وتقــع جنــوب رشق مدينــة غــزة بمحــاذاة معــر املنطــار ســابقا و 15كــم
عــن معــر إيــرز شــمال قطــاع غــزة و 25كــم عــن معــر كــرم أبــو ســالم التجــاري .تــم تجهيــز املدينــة ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومتطــورة لتلبيــة
االحتياجــات الصناعيــة ،ضمــن رؤيتهــا يف أن تصبــح حاضنــة للمصانــع واملنشــآت التجاريــة التــي تبحــث عــن املــكان األمثل ملمارســة نشــاطها واســتمرار
عملهــا رغــم املعيقــات الناتجــة عــن الوضــع الســيايس يف قطــاع غــزة ،ممــا كان لــه الفضــل بالحفــاظ عــى قطــاع صناعــي حيــوي يعتــر محــركا لعجلــة
النمــو االقتصــادي فيهــا.
يجــري العمــل حاليـا ً عــى إعــادة اعمــار الهناجــر يف مدينــة غــزة الصناعيــة التــي تــم تدمريهــا يف الحــرب األخــرة عــى قطــاع غــزة بمســاحة إجماليــة
 5,500مــر مربــع ،اذ بلغــت نســبة االشــغال (التأجــر)  100%للهناجــر يف مدينــة غــزة الصناعيــة ،ويجــري العمــل عــى اســتقطاب مســتثمرين جــدد
للهناجــر املنــوي إعــادة اعمارهــا.

 .2مدينة أريحا الزراعية الصناعية
تبلــغ املســاحة اإلجماليــة ملدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة  615ألــف مــر مربــع ،وجــرى االنتهــاء مــن تطويــر املرحلــة األوىل مــن املدينــة عــى مســاحة
ـال مــن
 140ألــف مــر مربــع ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومناســبة ملواكبــة كافــة احتياجــات املشــاريع الصناعيــة والزراعيــة ،وجــرى بناؤهــا بمســتوى عـ ٍ
التكنولوجيــا مــع شــموليّتها ألنظمــة متعــددة تحافــظ عــى البيئــة والطاقــة ضمــن إدارة فعالــة .كمــا بلغــت نســبة اإلشــغال (التأجــر) للهناجــر يف مدينــة
أريحــا الزراعيــة الصناعيــة .100%
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المسؤولية
المجتمعية
حرصــت بريكــو منــذ انطالقتهــا عــى االلتــزام بواجبهــا املجتمعــي
يف دعــم وتمكــن العديــد مــن املؤسســات والجمعيــات الخرييــة غــر
الربحيــة ،حيــث شــملت خدماتهــا كافــة املجــاالت الحيويــة والنوعيــة
للمســاهمة يف تحقيــق التنميــة املســتدامة يف فلســطني.
وعــى الرغــم مــن املعيقــات التــي واجهتهــا بريكــو خــال الفــرة
املاضيــة ،إال أنهــا مــا زالــت مســتمرة بالقيــام يف أداء مســؤوليتها
املجتمعيــة حيــث أولــت اهتمامهــا يف قطــاع التعليــم والتوظيــف مــن
خــال خلــق فــرص تدريــب للخريجــن الجــدد إلكســابهم الخــرة
العمليــة وتوجيههــم وتدريبهــم عــى االنخــراط يف ســوق العمــل
وإعطائهــم املهــارات الالزمــة وتأهيلهــم للخــروج إىل ســوق العمــل
وفــق املعايــر املطلوبــة وكان ذلــك مــن خــال برنامــج “مســارك”
التدريبــي ،إذ عملــت الرشكــة ورشكاتهــا التابعــة عــى تدريــب
العديــد مــن الخريجــن يف مجــاالت متعــددة ،وتوفــر وظائــف لهــم.
وتتابــع بريكــو مســؤوليتها املجتمعيــة يف باقــي األوجــه مــن خــال
الرشكــة األم باديكــو القابضــة.
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األداء المالي
للعام 2021
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ملخص النتائج المالية
حققــت بريكــو دخــا تشــغيليا ً بحــوايل  1.27مليــون دينــار يف العــام  ،2021ونمــت إيراداتهــا لتصــل إىل  5.79مليــون دينــار
مقارنــة مــع  4.75مليــون دينــار يف العــام  2020بنســبة زيــادة بلغــت .%22
يتأثــر أداء بريكــو وصــايف أرباحهــا بالظــروف التــي تمــر بهــا مشــاريع الرشكــة ورشكاتهــا التابعــة يف قطــاع غــزة والــذي شــهد
تدهــورا ً حــادا ً يف األوضــاع االقتصاديــة وتراجع ـا ً كبــرا ً يف مســتوى دخــل الفــرد والقــدرة الرشائيــة للمواطــن خــال العــام 2021
واألعــوام التــي ســبقته ،حيــث اضطــرت لتســجيل خســائر نتيجــة الحــرب عــى غــزة بمبلــغ يزيــد عــن  0.47مليــون دينــار أردنــي.
كمــا تأثــرت نتيجــة أعمــال الرشكــة للعــام  2021ســلبا ً بتداعيــات جائحــة كورونــا التــي يشــهدها العالــم بشــكل عــام واملنطقــة
العربيــة بشــكل خــاص ،حيــث قامــت الرشكــة بأخــذ مخصصــات كافيــة ملقابلــة أي تدنــي يف قيمــة أصولهــا ،وكل ذلــك أثــر بشــكل
ملمــوس عــى نتائــج العــام  ،2021حيــث بلغــت الخســارة املوحــدة  0.99مليــون دينــار ،يف حــن بلغــت املخصصــات التــي تــم
أخذهــا ملقابلــة التدنــي يف قيمــة املوجــودات مبلــغ  0.39مليــون دينــار.

ملخص األداء المالي

ألقرب مليون دينار أردني

البند

2021

2020

نسبة التغير%

اإليرادات التشغيلية

5.79

4.75

22

الدخل التشغيلي

1.27

0.44

189

المصاريف اإلدارية والعامة

()0.51

()0.61

()16

مصاريف التمويل

()0.89

()0.98

()9

المخصصات والمصاريف األخرى ،بالصافي

()0.85

()3.79

()77

صافي (الخسارة) الربح السنة

()0.99

()4.95

()80
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ملخص األداء المالي

ألقرب مليون دينار أردني

بلغــت املوجــودات املوحــدة لربيكــو  74.65مليــون دينــار كمــا يف نهايــة  ،2021والجــزء األكــر منهــا عبــارة عــن
أصــول عقاريــة (مبانــي وأرايض وبضاعــة) بقيمــة  31.44مليــون دينــار ،وتشــمل أيضــا ذمــم مدينــة وشــيكات
برســم التحصيــل بقيمــة  9.18مليــون دينــار.
الموجودات كما في نهاية 2021

9.18
%12

10.24
%14
0.29
%1
21.20
%29

نقد وموجودات مالية من خالل قائمة الدخل
ذمم وأرصدة مدينة
بضاعة وعقارات جاهزة للبيع

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل
استثمارات عقارية
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0.81
%1

32.93
%43

يف املقابــل ،بلغــت حقــوق امللكيــة  37.6مليــون دينــار وتشــكل  %50مــن مجمــوع املوجــودات ،ويتكــون مــن حقــوق املســاهمني
البالغــة  33.33مليــون دينــار ،وحقــوق الجهــات غــر املســيطرة والبالــغ  4.27مليــون دينــار كمــا يف نهايــة العــام  .2021يف
حــن بلــغ راس مــال الرشكــة مبلــغ  63.76مليــون دينــار ،بلغــت الخســائر املرتاكمــة ونتيجــة تأثــر أداء بريكــو وصــايف أرباحهــا يف
الظــروف التــي تمــر بهــا مشــاريع الرشكــة ورشكاتهــا التابعــة يف قطــاع غــزة والــذي شــهد تدهــورا حــادا يف األوضــاع االقتصاديــة
وتراجعــا كبــرا يف مســتوى الدخــل والقــدرة الرشائيــة للمواطــن خــال االعــوام الســابقة مبلــغ  35.97مليــون دينــار ،حيــث ســجلت
الرشكــة خســائر صافيــة يف عــام  2021بقيمــة  0.9مليــون دينــار مقارنــة مــع  4.6مليــون دينــار يف  2020و  6.5مليــون دينــار يف
العــام .2019

توزيع المطلوبات وحقوق الملكية

4.27
%6

ألقـرب مليـون دينـار

33.33
%45

37.05
%49

حقوق جهات غير مسيطرة

المطلوبات

حقوق مساهمي الشركة االم

فيمــا بلغــت املطلوبــات  37.05مليــون دينــار وتشــكل  %49مــن مجمــوع املوجــودات ،وتتضمــن املطلوبــات قروضـا ً بنكيــة بقيمــة
 13.46مليــون دينــار حيــث انخفضــت مــن مســتوى  16.87مليــون دينــار أي بواقــع  3.41مليــون دينــار نتيجــة لتســديد أقســاط
القروض.

المركز المالي – مؤشرات مالية

ألقرب مليون دينار

أهم بنود قائمة المركز المالي

2021

2020

نسبة التغير%

مجموع الموجودات

74.65

77.36

()3

مجموع المطلوبات

37.05

38.64

()4

مجموع حقوق الملكية

37.6

38.72

()3

قروض وتسهيالت بنكية

13.44

16.87

()20

القروض /حقوق الملكية%

35.7

43.6

()18

18

21.8

()17

1.03

0.98

5

القروض /مجموع الموجودات%
النسبة الجارية (مرة)
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ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻺﺳتثمﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
إﯾضﺎح

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟموﺟودات
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﺣق اﺳتخدام ﻣوﺟودات – ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر
إﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ
إﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ
ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٣

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ
ﺑضﺎﻋﺔ وﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ
ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

١٠٬٦٦٣٬٥٨٩
٢٬٩٠٢٬٧٠٨
٢١٬١٩٦٬٦٦٥
١٥٬٠٥٣٬٠٩٠
٢٩٥٬٤٣٨
٣٦٤٬٨٠٨
٢٩٤٬٣٧٩
٣٬٦٣٩٬١٩٥
٥٤٬٤٠٩٬٨٧٢

١٢٬٨٠٥٬٠٢٤
٣٬٠٥٨٬٢٣٩
٢٢٬٢٤٧٬١٥٣
١٥٬٨١٥٬٢٤٧
٢٨٩٬٨٣٠
٤٨٬٩٥٧
٤١١٬٦٩٠
٣٬٧٩٤٬٥٤٧
٥٨٬٤٧٠٬٦٨٧

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

١٠٬٢٤٢٬٧٠٧
٦٬٨٧٤٬٦٤٠
٢٬٣١٣٬٨٥٦
٢٧٬٤٧٨
٧٨٤٬٧٤٥
٢٠٬٢٤٣٬٤٢٦
٧٤٬٦٥٣٬٢٩٨

١٠٬٥١٤٬١٢٩
٤٬٨٠٠٬٨٩١
٢٬٧٨٨٬٥٤٢
٢٠٬٦٢٥
٧٦١٬٢٦١
١٨٬٨٨٥٬٤٤٨
٧٧٬٣٥٦٬١٣٥

ﻣجموع اﻟموﺟودات
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع
ﻋﻼوة إﺻدار
أﺳﻬم ﺧزﯾنﺔ
إﺣتيﺎطﻲ إﺟبﺎري
إﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إﺣتيﺎطﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺳتحواذ ﺣصص ﺟﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة
ﺧسﺎﺋر ﻣتراﻛمﺔ
ﺣق ﻣﻠكيﺔ ﺣمﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎﺋد ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة
ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

١٧
١٨
١٩
٢٠
١١
٢١

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦
٩٬٣٧٢٬٥٧٩
)(١٢٬٧٦٧
٩١٣٬٠٥٩
)(٢٬٨٩٤٬٤٤٢
)(١٬٨٤١٬٦٣٦
)(٣٥٬٩٦٦٬٥٦٠
٣٣٬٣٣٢٬٧١٩
٤٬٢٦٦٬٧٠٥
٣٧٬٥٩٩٬٤٢٤

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦
٩٬٣٧٢٬٥٧٩
)(١٢٬٧٦٧
٩١٣٬٠٥٩
)(٢٬٧٧١٬٢١٥
)(١٬٨٤١٬٦٣٦
)(٣٥٬٠٧٧٬٥١١
٣٤٬٣٤٤٬٩٩٥
٤٬٣٧٠٬٩٥٠
٣٨٬٧١٥٬٩٤٥

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾبيﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

٢٢
٢٤
٢٥
٦
٢٨

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ
أﻗسﺎط ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗستحق ﺧﻼل ﻋﺎم
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ
ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ
ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
ذﻣم وأرﺻدة داﺋنﺔ

٩٬٥٢٣٬٦١٣
٣٨١٬٦٥٤
٦٠٥٬٨٢٠
٢٬٧٩٥٬٦٤٢
٤٬٠٠٩٬٠٩٩
١٧٬٣١٥٬٨٢٨

١٠٬٥٦٥٬٣١٢
٤٧٦٬٠٩٨
٥٦٧٬٠٠١
٢٬٨١٤٬١٣٣
٤٬٩٣٥٬٨٠٠
١٩٬٣٥٨٬٣٤٤

٢٢
٦
٢٣
٢٦
٢٧

٣٬٤٤٥٬٤٢٠
٣٤٤٬١٩٦
٤٦٨٬٧٣٥
١٬٢٥٨٬٠٥٨
١٤٬٢٢١٬٦٣٧
١٩٬٧٣٨٬٠٤٦
٣٧٬٠٥٣٬٨٧٤

٤٬٦٦٦٬١٤١
٣٤٩٬٣١٥
١٬٦٤٢٬٤٦٨
١٬١١٩٬٢٤٦
١١٬٥٠٤٬٦٧٦
١٩٬٢٨١٬٨٤٦
٣٨٬٦٤٠٬١٩٠
٧٧٬٣٥٦٬١٣٥

٤

ﻣجموع اﻟمطﻠوﺑﺎت

ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت

٧٤٬٦٥٣٬٢٩٨

ﺗﻌتبر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٥ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
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ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻺﺳتثمﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

إﯾضﺎح

ﺧسﺎرة اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

)(٩٩٣٬٢٩٤

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

)(٤٬٩٤٧٬٢٦٩

ﺑنود ﻟن ﯾتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﻓترات ﻻﺣﻘﺔ:

اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

١١

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ

)(١٢٣٬٢٢٧
)(١٢٣٬٢٢٧

ﻣجموع اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠسنﺔ

)(١٬١١٦٬٥٢١

وﯾﻌود إﻟﻰ:

ﺣمﻠﺔ أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ اﻷم

ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة

)(٣٬٥٩٩
)(٣٬٥٩٩
)(٤٬٩٥٠٬٨٦٨

)(١٬٠١٢٬٢٧٦

)(٤٬٥٦٥٬٨٢١

)(١٬١١٦٬٥٢١

)(٤٬٩٥٠٬٨٦٨

)(١٠٤٬٢٤٥

)(٣٨٥٬٠٤٧

ﺗﻌتبر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٥ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
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ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻺﺳتثمﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟموﺣدة

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

اﻟمدﻓوع

إﺳتحواذ ﺣصص

إﺣتيﺎطﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن

ﺣق ﻣﻠكيﺔ ﺣمﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎﺋد ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم

ﻋﻼوة إﺻدار

رأس اﻟمﺎل

أﺳﻬم

ﻣسيطرة

ﺧزﯾنﺔ

ﺟﻬﺎت ﻏير

إﺟبﺎري

ﺧسﺎﺋر
ﻣتراﻛمﺔ

إﺣتيﺎطﻲ

اﻟمجموع

اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻏير ﻣسيطرة

إﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ

ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟمﻠكيﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣجموع ﺣﻘوق

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦

٢٠٢١
٩٬٣٧٢٬٥٧٩

٩١٣٬٠٥٩

)( ١٢٬٧٦٧

)(٢٬٧٧١٬٢١٥

اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

ﺧسﺎرة اﻟسنﺔ

)(١٬٨٤١٬٦٣٦

)( ٣٥٬٠٧٧٬٥١١

ﺧسﺎرة اﻟسنﺔ

ﺑنود اﻟد ﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

٣٤٬٣٤٤٬٩٩٥

-

٤٬٣٧٠٬٩٥٠

-

٣٨٬٧١٥٬٩٤٥

-

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦

-

-

٩٬٣٧٢٬٥٧٩

-

)( ٨٨٩٬٠٤٩

ﻣجموع اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠسنﺔ

)( ٨٨٩٬٠٤٩

-

)( ١٠٤٬٢٤٥

-

)( ٩٩٣٬٢٩٤

-

)( ١٢٣٬٢٢٧
)( ١٢٣٬٢٢٧

-

-

)( ١٢٬٧٦٧

-

)( ٨٨٩٬٠٤٩

٩١٣٬٠٥٩

-

)( ١٢٣٬٢٢٧
)(١٬٠١٢٬٢٧٦

٩١٣٬٠٥٩

)(٢٬٧٦٧٬٦١٦

ﺑنود اﻟد ﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

-

)( ١٠٤٬٢٤٥

)(٢٬٨٩٤٬٤٤٢

)(١٬٨٤١٬٦٣٦

-

-

-

)( ١٢٣٬٢٢٧
)(١٬١١٦٬٥٢١

)(١٬٨٤١٬٦٣٦

اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

)( ٣٥٬٩٦٦٬٥٦٠

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦

٣٣٬٣٣٢٬٧١٩

)( ٣٠٬٥١٥٬٢٨٩

-

٩٬٣٧٢٬٥٧٩

٤٬٢٦٦٬٧٠٥

٣٨٬٩١٠٬٨١٦

-

)( ١٢٬٧٦٧

٣٧٬٥٩٩٬٤٢٤

٤٬٧٥٥٬٩٩٧

-

٢٠٢٠

٤٣٬٦٦٦٬٨١٣

)( ٣٬٥٩٩

ﻣجموع اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠسنﺔ

اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

-

-

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦

-

٩٬٣٧٢٬٥٧٩

-

)( ١٢٬٧٦٧

)(٤٬٥٦٢٬٢٢٢

٩١٣٬٠٥٩

)( ٣٬٥٩٩

)( ٣٬٥٩٩
)(٢٬٧٧١٬٢١٥

)(٤٬٥٦٢٬٢٢٢

)(١٬٨٤١٬٦٣٦

-

)(٤٬٥٦٢٬٢٢٢
)( ٣٥٬٠٧٧٬٥١١

)( ٣٨٥٬٠٤٧
)(٤٬٥٦٥٬٨٢١
٣٤٬٣٤٤٬٩٩٥

)( ٣٬٥٩٩
)( ٣٨٥٬٠٤٧
٤٬٣٧٠٬٩٥٠

)(٤٬٩٤٧٬٢٦٩
)(٤٬٩٥٠٬٨٦٨
٣٨٬٧١٥٬٩٤٥

ﺗﻌتبر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٥ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
٤

ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻺﺳتثمﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣدة
ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
إﯾضﺎح
أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﺧسﺎرة اﻟسنﺔ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

)(٨٨٨٬٦٨٦

)(٤٬٨٤٠٬٣٦٧

إﺳتﻬﻼﻛﺎت وإطﻔﺎءات

١٬٨١٧٬٥٩٠
٣٦٤٬٤٦٣
٦٥٨٬٣٥٦
٦٩٬٣٦٨
)(٥٬٦٠٨
)(٢١٬٢٩٨
)(١٣٬٦٢٨
١٬١١٥٬٦٥١
)(٣٠٠٬٠٥٣
)(٥٦٬٨٠٠
٣٣٬١٧٣
٤٧٤٬١١٩
)(١٬٩٤٤
٣٬٢٤٤٬٧٠٣

١٬٨١٤٬٥٠٣
١٬٥١٤٬٧٦٧
٧٣٢٬٩٧٢
٣٣٬٤٦٨
٢٨٬٦٩٣
)(٦٨٬٤٠٧
)(٥٬٢٧٧
١٬٢٠٩٬٣٧٩
١٬٤٢٠٬٠٠٠
)(٢٣٬٧٨٤
)(٣٧٬٨٦٦
١٬١٥٨٬٦٥٣
٩٩٬٨٦٣
٣٬٠٣٦٬٥٩٧

١٬٢٠٥٬٣٣٨
)(٦٩٬٥٦٦
٤٧٤٬٦٨٦
٢٨٤٬٥٨١
)(٩٢٦٬٧٠١
)(٣٠٬٨٩٢
)(٥٩٬٣١٩
٤٬١٢٢٬٨٣٠

)(١٬٤٨٤٬٥٨٩
٢٩٣٬٥٣١
٦١٥٬٧٦٣
)(١٬١٧٧٬٦٩٠
)(٢٢٬٠٠٨
)(٣٧٬٩٥٩
)(٣٬١٢٦
١٬٢٢٠٬٥١٩

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

)(٥٬٩١٦
)(٢٧٠٬٢٣٩
٢٤٬٤٤٢
١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٣٨٣٬١٤٤
١٤٬٤٤٥
٣٧٩٬٥٨٨

)(٣٬٥٥٠
)(١٩٬٥١٢
٥٬٢٧٧
٢٨٤٬٠٠٠
)(١٬٣٧٩٬٠٣٠
٦٨٬١٦١
)(١٬٠٤٤٬٦٥٤

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

)(٢٬٢٦٢٬٤٢٠
)(٢٥١٬٩٤٢
)(٧٩٠٬٨٣٩
٢٬٩٨٢
)(٣٬٣٠٢٬٢١٩
١٬٢٠٠٬١٩٩
)(١٬٠٠٨٬٤٩٨
١٩١٬٧٠١

١٬٠٤٣٬٦٢٩
)(٣٠١٬٧٥٤
)(٩٩٠٬٦٣٠
٥٠٬٣١٦
)(١٩٨٬٤٣٩
)(٢٢٬٥٧٤
)(٩٨٥٬٩٢٤
)(١٬٠٠٨٬٤٩٨

ﺗﻌدﯾﻼت:
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ
أرﺑﺎح ﻣحﻔظﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ارﺑﺎح اﺳتبﻌﺎد ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ
ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ
أرﺑﺎح ﺑيﻊ إﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ ﻣتحﻘﻘﺔ
ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ
ﺻﺎﻓﻲ ﺧسﺎﺋر أﺿرار اﻟحرب
ﺑنود أﺧرى ﻏير ﻧﻘدﯾﺔ
اﻟتﻐير ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ
ﺑضﺎﻋﺔ وﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ
ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
ذﻣم وأرﺻدة داﺋنﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
دﻓﻌﺎت ﻣنﺎﻓﻊ اﻟموظﻔين
ﺿراﺋب ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد ﻣن أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ
أﻧشطﺔ اﻹﺳتثمﺎر

ﺷراء ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﺑيﻊ ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
إﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد ﻣن )اﻟمستخدم ﻓﻲ ( أﻧشطﺔ اﻹﺳتثمﺎر
أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ

دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر طوﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟنﻘد ﻣﻘيد اﻟسحب
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد اﻟمستخدم ﻓﻲ أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ
اﻟزﯾﺎدة )اﻟنﻘص( ﻓﻲ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

١٦
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أﺳس ﺗوﺣيد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ

٢٬٣

ﺗشمﻞ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  .٢٠٢١ﺗتحﻘق ﺳيطرة اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ إذا وﻓﻘط إذا ﻛﺎﻧت اﻟشرﻛﺔ ﻟدﯾﻬﺎ:
-

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 ﺧﻼل ﻧﻔوذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟشرﻛﺔ.

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

ﻧسبﺔ ﻣﻠكيﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﺑﻬﺎ أﻗﻞ ﻣن اﻷﻏﻠبيﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟشرﻛﺔ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﺟميﻊ اﻟحﻘﺎﺋق واﻟظروف ﻟتﻘييم

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

اﻻﺗﻔﺎﻗيﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟمسﺎﻫمين اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﺑﻬﺎ

-

اﻟحﻘوق اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﺗﻔﺎﻗيﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أﺧرى

-

ﺣﻘوق ﺗصوﯾت اﻟشرﻛﺔ وﺣﻘوق اﻟتصوﯾت اﻟمحتمﻠﺔ.

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

اﻟﻌنﺎﺻر اﻟثﻼث ﻹﺛبﺎت اﻟسيطرة اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ .ﯾبدأ ﺗوﺣيد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋند ﺣصول اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة
وﯾنتﻬﻲ اﻟتوﺣيد ﻋند ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠسيطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ .ﯾتم إﺿﺎﻓﺔ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻟدﺧﻞ واﻟمصﺎرﯾﻒ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ

اﻟتﻲ ﺗم اﻻﺳتحواذ ﻋﻠيﻬﺎ أو اﻟتﻲ ﺗم اﻟتخﻠص ﻣنﻬﺎ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة وﺣتﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘداﻧﻬﺎ .ﯾتم ﺗسجيﻞ أﺛر اﻟتﻐير ﻓﻲ ﻧسبﺔ اﻟمﻠكيﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ )دون ﻓﻘدان اﻟسيطرة ﻋﻠيﻬﺎ( ﻛمﻌﺎﻣﻼت ﺑين اﻟمﺎﻟكين.

ﺗم اﺳتبﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر ﻏير اﻟمتحﻘﻘﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين ﺷرﻛﺎت اﻟمجموﻋﺔ وﺗوزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ.

ﯾتم 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 ﯾتم اﺳتبﻌﺎد اﻟموﺟودات )ﺑمﺎ ﻓيﻬﺎ اﻟشﻬرة( واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟﻘيمﺔ

اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟحﻘوق اﻟجﻬﺎت ﻏير اﻟمسيطرة ،وﯾتم ﻗيد اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻌجز ﻣن اﻻﺳتبﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة .ﯾتم ﻗيد أي اﺳتثمﺎر
ﻣتبﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

٣.٣

اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ

ان اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣتﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟتﻲ اﺗبﻌت ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسنﺔ

اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠٢٠ﺑﺎﺳتثنﺎء أن اﻟشرﻛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟتﺎﻟيﺔ ﻧﺎﻓذة اﻟمﻔﻌول اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ

:٢٠٢١

اﻟمرﺣﻠﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ ﻣن إﺻﻼح ) IBORﺳﻌر اﻟﻔواﺋد اﻟمﻌروﺿﺔ ﺑين اﻟبنوك(  :-ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم

) ،(٩وﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ، (٣٩و ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم ) ، (٧وﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم
) (٤و ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم ).(١٦

ﺗوﻓر اﻟمرﺣﻠﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ ﻣن إﺻﻼح  IBORإﻋﻔﺎءات ﻣؤﻗتﺔ واﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﺳتبدال اﻟمرﺟﻊ اﻟمستخدم

ﻟتحدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  IBORﺑمرﺟﻊ ﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﺷبﻪ اﻟخﺎﻟﻲ ﻣن اﻟمخﺎطر .ﺗشمﻞ اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟتطبيﻘﺎت اﻟﻌمﻠيﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ:

٧
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اﻟتطبيق اﻟﻌمﻠﻲ ﻟيتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟتﻐيرات اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟتﻐيرات ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺗﻐير ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمرﺟﻌﻲ
ﻛتﻐييرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمتﻐير ،ﺑمﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟسوق.



ﺗتطﻠب اﻹﻋﻔﺎءات ﻣن اﻟشرﻛﺔ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟتﻌرﯾﻔﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺛيق ﻋمﻠيﺎت اﻟتحوط ووﺻﻒ أداة اﻟتحوط ﻣﻊ اﺳتم اررﯾﺔ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟتحوط ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋند اﺳتبدال اﻟمرﺟﻊ اﻟمستخدم ﻟتحدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟحﺎﻟﻲ ﺑمرﺟﻊ ﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟخﺎﻟﻲ ﻣن
اﻟمخﺎطر.



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

ﻟم ﯾكن ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﺳوف ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻫذﻩ اﻟتطبيﻘﺎت اﻟﻌمﻠيﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟمستﻘبﻠيﺔ إذا أﺻبحت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتطبيق.

ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء  COVID-١٩ﺑﻌد  ٣٠ﺣزﯾران  - ٢٠٢١ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١٦

أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻓﻲ  ٢٨أﯾﺎر  ٢٠٢٠ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء - COVID-١٩

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم ) .(١٦ﻣنﺢ ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎءات ﻟﻠمستﺄﺟرﯾن ﻣن ﺗطبيق ﻣتطﻠبﺎت ﻣﻌيﺎر
اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم ) (١٦ﺣول اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟنﺎﺗجﺔ ﺑشكﻞ

ﻋمﻠيﺎ ،ﻗد ﯾختﺎر اﻟمستﺄﺟر ﻋدم ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر
ﻣبﺎﺷر ﻋن وﺑﺎء ً .COVID-١٩ا
ﻧظر ﻟكوﻧﻪ ﺣﻼً ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻌﻘد اﻹﯾجﺎر أم ﻻ .ﯾحتسب اﻟمستﺄﺟر اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻬذا اﻻﺧتيﺎر
اﻟمتﻌﻠق ﺑوﺑﺎء  COVID-١٩واﻟممنوﺣﺔ ﻣن اﻟمؤﺟر ﯾمثﻞ
ً
أي ﺗﻐيير ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء  COVID-١٩ﺑنﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟتﻲ ﯾحتسب

ﺑﻬﺎ ﺣدوث أي ﺗﻐيير وﻓًﻘﺎ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم ) ،(١٦إذا ﻟم ﯾمثﻞ اﻟتﻐيير ﺗﻌدﯾﻼً ﻟﻌﻘد اﻹﯾجﺎر.

ﻧظر ﻻﺳتمرار ﺗﺄﺛير وﺑﺎء  ،COVID-١٩وﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١آذار
ﻛﺎن ﻣن اﻟمﻔترض ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻞ ﺣتﻰ  ٣٠ﺣ زﯾران  ،٢٠٢١وﻟكن ًا
 ٢٠٢١ﻗﺎم ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺑتمدﯾد ﻓترة اﻟتطبيق اﻟﻌمﻠﻲ إﻟﻰ  ٣٠ﺣزﯾران .٢٠٢٢
ﺗنطبق ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻧيسﺎن .٢٠٢١
ﻟم ﺗحصﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء  ،COVID-١٩وﻟكن ﺳوف ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتخدام
ﻫذا اﻟتطبيق اﻟﻌمﻠﻲ إذا أﺻبﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتطبيق ﺧﻼل ﻓترة اﻟتطبيق اﻟمسموﺣﺔ.
ﻣﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟتﻌدﯾﻼت اﻟصﺎدرة وﻏير اﻟنﺎﻓذة ﺑﻌد

إن اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟتﻌدﯾﻼت اﻟصﺎدرة وﻏير اﻟنﺎﻓذة ﺑﻌد ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎﻩ،

اﺑتداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتطبيق اﻻﻟزاﻣﻲ:
وﺳتﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتطبيق ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻌدﯾﻼت
ً
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) :(١ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ

ﻗـﺎم ﻣجﻠس ﻣﻌـﺎﯾير اﻟمحـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـﺔ اﻟـدوﻟيـﺔ ﺧﻼل ﻛـﺎﻧون اﻟثـﺎﻧﻲ  ٢٠٢٠ﺑـﺈﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ﺗﻌـدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات ) (٦٩اﻟﻰ ) (٧٦ﻣن ﻣﻌيـﺎر
اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١ﻟتحدﯾد ﻣتطﻠبﺎت ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ .ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت:
-

ﺗﻌرﯾﻒ اﻟحق ﻟتﺄﺟيﻞ اﻟتسوﯾﺔ،

-

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

-

إن اﻟتصنيﻒ ﻻ ﯾتﺄﺛر ﺑﺎﺣتمﺎﻟيﺔ اﻟمنشﺄة ﻣمﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟتﺄﺟيﻞ،

-

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

ﺳيتم ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ .٢٠٢٣
54

التقرير السنوي للعام 2021

٨

اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات :اﻟمتحصﻞ ﻣن اﻟبيﻊ ﻗبﻞ اﻻﺳتخدام اﻟمﻌنﻲ  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١٦

ﻗﺎم ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺧﻼل أﯾﺎر  ٢٠٢٠ﺑﺈﺻدار ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٦اﻟممتﻠكﺎت
واﻵﻻت واﻟمﻌدات :اﻟمتحصﻞ ﻣن اﻟبيﻊ ﻗبﻞ اﻻﺳتخدام اﻟمﻌنﻲ واﻟذي ﯾمنﻊ اﻟمنشئﺎت ﻣن ﺗخﻔيض ﻛﻠﻔﺔ اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات

ﺑﻘيمﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتحصﻠﺔ ﻣن ﺑيﻊ ﻣنتﺞ ﺗم إﻧتﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔترة ﺧﻼل إﺣضﺎر اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟموﻗﻊ وﺗجﻬيزﻩ ﻟﻠحﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌمﻞ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟمﻘصودة اﻟتﻲ ﺗحددﻫﺎ اﻹدارة .وﻓﻘﺎً ﻟذﻟك ﯾجب ﻋﻠﻰ اﻟمنشﺄة اﻻﻋتراف ﺑﺎﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتحصﻠﺔ ﻣن ﺑيﻊ ﻫذﻩ اﻟمنتجﺎت وﺗكﻠﻔﺔ إﻧتﺎﺟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺳيتم ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  ٢٠٢٢ﻋﻠﻰ ﺑنود اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات واﻟتﻲ ﺗم اﻟبدء
ﺑﺎﺳتخداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ أول ﻓترة ﻣﺎﻟيﺔ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗطبق ﻓيﻬﺎ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻠمرة اﻷوﻟﻰ.

ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻠتﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ.
اﻟﻌﻘود اﻟخﺎﺳرة – ﻛﻠﻔﺔ اﻟتزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٣٧

ﻗﺎم ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺧﻼل أﯾﺎر  ،٢٠٢٠ﺑﺈﺻدار ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣٧واﻟتﻲ ﺗحدد
اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﯾجب ﻋﻠﻰ اﻟمنشﺄة أن ﺗﺄﺧذﻫﺎ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﻋند ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺧﺎﺳ اًر أو ﺳينتﺞ ﻋنﻪ ﺧسﺎرة.

ﺗطبق اﻟتﻌدﯾﻼت طرﯾﻘﺔ "اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمبﺎﺷرة" .إن اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمبﺎﺷرة اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود ﺑيﻊ اﻟبضﺎﺋﻊ أو اﻟخدﻣﺎت ﺗتضمن ﻛﻼ ﻣن اﻟتكﺎﻟيﻒ

اﻹﺿﺎﻓيﺔ واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟموزﻋﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧشطﺔ اﻟﻌﻘد ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر.

ﻻ ﺗتﻌﻠق اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌموﻣيﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘود ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر وﻟذﻟك ﯾتم اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ إﻻ إذا ﺗم ﺗحميﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟطرف اﻻﺧر ﺑموﺟب
ﺷروط اﻟﻌﻘد.

ﺳيتم ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  .٢٠٢٢ﺗطبق ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟتﻲ ﻟم ﯾتم اﻟوﻓﺎء ﺑجميﻊ ﺷروطﻬﺎ

ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗطبق ﻓيﻬﺎ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻠمرة اﻷوﻟﻰ.

ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻠتﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ – اﺧتبﺎر ’ ’٪١٠ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋتراف ﺑﺎﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻛجزء ﻣن اﻟتحسينﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟجﺔ ﻣﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻸﻋوام ﻣن  ،٢٠٢٠-٢٠١٨أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ

ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(٩ﯾوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻞ اﻟرﺳوم اﻟتﻲ ﺗﺄﺧذﻫﺎ اﻟشرﻛﺔ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﻋند ﺗﻘييم
اﻟدوﻟيﺔ
ً

ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟجدﯾدة أو اﻟمﻌدﻟﺔ ﺗختﻠﻒ اﺧتﻼﻓﺎً ﺟوﻫرﯾﺎً ﻋن ﺷروط اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺻﻠيﺔ .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 اﻵﺧر.
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو ﺗبﺎدﻟﻬﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗطبق ﻓيﻬﺎ

اﻟشرﻛﺔ اﻟتﻌدﯾﻞ.

ﺳيتم ﺗطبيق ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟسمﺎح ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر.
ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻠتﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﺗﻌرﯾﻒ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٨

ﻓﻲ ﺷبﺎط ﻣن ﻋﺎم  ،٢٠٢١أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ،(٨ﺣيث ﻗدم

ﺗﻌر ًﯾﻔﺎ ﻟـ "اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ" .ﺗوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟﻔرق ﺑين اﻟتﻐييرات ﻓﻲ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ واﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ
وﺗصحيﺢ اﻷﺧطﺎء .ﻛمﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﺿﺢ ﻛيﻔيﺔ اﺳتخدام اﻟمنشﺂت ﻟتﻘنيﺎت اﻟﻘيﺎس واﻟمدﺧﻼت ﻟتطوﯾر اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ.
٩
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ﺳيتم ﺗطبيق ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  ٢٠٢٣وﺗنطبق ﻋﻠﻰ اﻟتﻐييرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ واﻟتﻐيرات ﻓﻲ

اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟتﻲ ﺗحدث ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻔترةُ .ﯾسمﺢ ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر طﺎﻟمﺎ ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋن ذﻟك.
ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻠتﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوﻫري اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ.

اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١وﺑيﺎن اﻟممﺎرﺳﺔ رﻗم )(٢

ﻓﻲ ﺷبﺎط ﻣن ﻋﺎم  ،٢٠٢١أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١وﺑيﺎن ﻣمﺎرﺳﺔ

ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم ) (٢اﺗخﺎذ أﺣكﺎم اﻷﻫميﺔ اﻟنسبيﺔ ،ﺣيث ﺗﻘدم إرﺷﺎدات وأﻣثﻠﺔ ﻟمسﺎﻋدة اﻟمنشﺂت ﻋﻠﻰ ﺗطبيق
أﺣكﺎم اﻷﻫميﺔ اﻟنسبيﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓصﺎﺣﺎت ﻋن اﻟسيﺎﺳﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ .ﺗﻬدف اﻟتﻌدﯾﻼت إﻟﻰ ﻣسﺎﻋدة اﻟمنشﺂت ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم إﻓصﺎﺣﺎت

اﻟسيﺎﺳﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟتﻲ ﺗكون ذات ﻣنﻔﻌﺔ أﻛبر ﻣن ﺧﻼل اﺳتبدال ﻣتطﻠبﺎت اﻟمنشﺂت ﺑﺎﻹﻓصﺎح ﻋن ﺳيﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟمحﺎﺳبيﺔ "اﻟﻬﺎﻣﺔ"
ﺑمتطﻠبﺎت اﻹﻓصﺎح ﻋن ﺳيﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟمحﺎﺳبيﺔ "اﻟمﺎدﯾﺔ" وإﺿﺎﻓﺔ إرﺷﺎدات ﺣول ﻛيﻔيﺔ ﺗطبيق اﻟمنشﺂت ﻟمﻔﻬوم اﻷﻫميﺔ اﻟنسبيﺔ ﻓﻲ

اﺗخﺎذ اﻟﻘ اررات ﺑشﺄن اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟسيﺎﺳﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ.

ﺳيتم ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١ﻟﻠﻔترات اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  ٢٠٢٣ﻣﻊ اﻟسمﺎح

ﻧظر ﻷن اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑيﺎن اﻟممﺎرﺳﺔ رﻗم ) (٢ﺗﻘدم إرﺷﺎدات ﻏير إﻟزاﻣيﺔ ﺣول ﺗطبيق ﺗﻌرﯾﻒ ﻣصطﻠﺢ ﺟوﻫري
ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكرً .ا

ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟسيﺎﺳﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟيس ﺿرورًﯾﺎ.

ﺳتﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتﻘييم ﺗﺄﺛير اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟتحدﯾد ﺗﺄﺛيرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻓصﺎﺣﺎت اﻟسيﺎﺳﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.

 ٤.٣اﻷﺳس واﻟتﻘدﯾرات

إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﯾتطﻠب اﺳتخدام ﻋدة ﺗﻘدﯾرات واﻓتراﺿﺎت ﻣحﺎﺳبيﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ

ﻣبﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات واﻟمصﺎرﯾﻒ واﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻹﻓصﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .ﻧظ اًر ﻻﺳتخدام ﻫذﻩ اﻟتﻘدﯾرات

واﻹﻓتراﺿﺎت ،ﻗد ﺗختﻠﻒ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠيﺔ ﻋن اﻟتﻘدﯾرات ،وﻗد ﯾستدﻋﻲ ذﻟك ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘيم اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟمستﻘبﻞ.
ﺗشمﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻷﺧرى واﻟتﻲ ﺗبين ﻣدى ﺗﻌرض اﻟشرﻛﺔ ﻟﻠمخﺎطر اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟتﺎﻟيﺔ:
-

أﻫداف وﺳيﺎﺳﺎت إدارة اﻟمخﺎطر )إﯾضﺎح (٤٠

-

إدارة رأس اﻟمﺎل )إﯾضﺎح (٤٠

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻹﺟتﻬﺎدات اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ:
ﺗدﻧﻲ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتحﻘق اﻟتدﻧﻲ ﻋندﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣدة إﻧتﺎج اﻟنﻘد ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ إﺳتردادﻫﺎ .ﺗمثﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ إﺳتردادﻫﺎ

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ أو اﻟﻘيمﺔ ﻓﻲ اﻹﺳتخدام أﯾﻬمﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾتم إﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣطروﺣﺎً ﻣنﻬﺎ ﻣصﺎرﯾﻒ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣتوﻓرة ﻣن ﺣرﻛﺎت ﺑيﻊ ﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗجﺎ رﯾﺔ ﻟموﺟودات ﻣشﺎﺑﻬﺔ أو أﺳﻌﺎر ﺳوق ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ ﺑﻌد
اﻟبيﻊ ً
ﺗنزﯾﻞ اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ ﻟﻠتخﻠص ﻣن اﻷﺻﻞ .ﯾتم إﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ ﻗيد اﻻﺳتخدام وﻓﻘﺎً ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمخصوﻣﺔ.

ﻣخصص ﺗدﻧﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻋند ﺗحدﯾد اﻟتدﻧﻲ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﺗستخدم إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌينﺔ ﻟتحدﯾد ﻣبﺎﻟﻎ وﺗوﻗيت اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ

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

اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻓﻲ ﻗيﺎس اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ.
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١٠

ﺗدﻧﻲ ﻗيمﺔ ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟخبرات
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟجﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ اﻟمتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ً
اﻟسﺎﺑﻘﺔ ،وﯾتم ﺗخﻔيض اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ،إن ﻟزم اﻷﻣر.
اﻟضراﺋب

ﺗستخدم إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌينﺔ ﻟتحدﯾد ﻣبﻠﻎ ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ .ﺗﻌتﻘد إدارة اﻟشرﻛﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟتﻘدﯾرات
واﻹﻓتراﺿﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ.

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة واﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن اﻟحصول ﻋﻠﻰ
ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ ،ﻣن ﺧﻼل طرق ﻣنﺎﺳبﺔ ﻟﻠتﻘييم ﺗشمﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ اﻟمخصوﻣﺔ .ﯾتم اﻟحصول

ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼت اﻟتﻘييم ﻣن ﺧﻼل أﺳواق ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ إن أﻣكن ،وﺣين ﻻ ﯾكون ﻣن اﻟمنﺎﺳب اﻹﻋتمﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟمدﺧﻼت ﯾتم
اﻋتمﺎد درﺟﺔ ﻣن اﻟت ﻘدﯾرات واﻹﻓتراﺿﺎت ﻟتحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗشمﻞ ﻫذﻩ اﻹﻓتراﺿﺎت ﻋواﻣﻞ ﺗخص اﻟمدﺧﻼت اﻟتﻲ ﯾتم اﻹﻋتمﺎد

ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﻲ ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ وﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن واﻟتﻘﻠبﺎت اﻷﺧرى .ﻗد ﺗؤﺛر اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻹﻓتراﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣبﺎﻟﻎ

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

اﻷﻋمﺎر اﻹﻧتﺎﺟيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﻠموﺳﺔ وﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ
ﺗﻘوم إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻷﻋمﺎر اﻹﻧتﺎﺟيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﻠموﺳﺔ وﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ وﺗﻘوم ﺑتﻌدﯾﻠﻬﺎ ،إن ﻟزم اﻷﻣر ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ
ﻛﻞ ﺳنﺔ ﻣﺎﻟيﺔ.
اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

ﺗﻌتمد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات ﺧبراء ﻋﻘﺎرﯾين ﻓﻲ ﺗﻘييم اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

ﺗدﻧﻲ اﻟشﻬرة

ﯾﻌتمد ﺗحدﯾد ﺗدﻧﻲ ﻗيمﺔ اﻟشﻬرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر "اﻟﻘيمﺔ ﻓﻲ اﻹﺳتخدام" ﻟﻠوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد واﻟتﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟشﻬرة ﻋﻠيﻬﺎ .ﯾتطﻠب ذﻟك
ﺗﻘدﯾر اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد واﺧتيﺎر ِﻧسب اﻟخصم ﻻﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟتﻠك اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
اﻟمستﻘبﻠيﺔ.
ﻣخصص اﻟﻘضﺎﯾﺎ

ﯾتم اﻟتخصيص ﻟﻠﻘضﺎﯾﺎ اﻟمرﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﻟمواﺟﻬﺔ أﯾﺔ إﻟتزاﻣﺎت ﻗضﺎﺋيﺔ إﺳتنﺎداً ﻟرأي اﻟمستشﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﺗحدﯾد ﻣدة اﻹﯾجﺎر ﻟﻠﻌﻘود ﻣﻊ ﺧيﺎرات اﻟتجدﯾد واﻹﻧﻬﺎء
ﺗحدد اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣدة اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓترة اﻹﯾجﺎر ﻏير اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﯾﺔ ﻓترات ﯾﻐطيﻬﺎ ﺧيﺎر ﻟتمدﯾد
ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمؤﻛد ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول أن ﯾمﺎرس ،أو أﯾﺔ ﻓترات ﯾﻐطيﻬﺎ ﺧيﺎر إﻧﻬﺎء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمؤﻛد
ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻋدم ﻣمﺎرﺳتﻪ.
 ٥.٣ﻣﻠخص ﻷﻫم اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ:
ﺗحﻘق اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌمﻼء
إﯾرادات ﺑيﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟجﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ

ﯾتم اﻋتبﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻣبﺎﻋﺎً ﻋند ﻧﻘطﺔ ﻣﻌينﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾتم 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 ﯾتم ﻓﻘط
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ﻋند ﺗﻠبيﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟشروط اﻟمتضمنﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.
إﯾرادات ﻋﻘود اﻟمﻘﺎوﻻت

ﯾتم ﺗحﻘق إﯾرادات ﻋﻘود اﻟمﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة ﻣن اﻟزﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧسبﺔ اﺳتكمﺎل اﻷﻋمﺎل اﻟمنجزة إﻟﻰ إﺟمﺎﻟﻲ

إﯾرادات اﻟمشروع ﺑمﺎ ﻓيﻬﺎ أواﻣر اﻟتﻐيير.
إﯾرادات ﺗشﻐيﻞ ﻣحطﺎت اﻟبﺎﺻﺎت

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

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟمﻌدل اﻟمستخدم ﻟخصم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ
ﯾتم إﺛبﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋند ﺗحﻘﻘﻬﺎ ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠيﺔً ،
اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ ﻟﻠموﺟود اﻟمﺎﻟﻲ ﻧسبﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗيمتﻪ اﻟدﻓترﯾﺔ.

إﯾرادات أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم

ﺗتحﻘق أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر ﺗداول اﻹﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند إﺗمﺎم ﻋمﻠيﺔ اﻟتداول ،وﯾتم اﻹﻋتراف ﺑﺄرﺑﺎح ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم

ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟمستثمر ﺑﻬﺎ ﻋند ﻧشوء ﺣق ﻻﺳتﻼﻣﻬﺎ.
إﯾرادات اﻹﯾجﺎرات واﻟخدﻣﺎت

ﯾتم ﺗصنيﻒ ﻋﻘود اﻟتﺄﺟير اﻟتﻲ ﻻ ﺗنتﻘﻞ ﻓيﻬﺎ ﻣخﺎطر وﻣنﺎﻓﻊ اﻟمﻠكيﺔ ﻣن اﻟمؤﺟر إﻟﻰ اﻟمستﺄﺟر ﻛﻌﻘود إﯾجﺎر ﺗشﻐيﻠيﺔ .ﯾتم إﺿﺎﻓﺔ
اﻟكﻠﻔﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﺗكبدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر اﻟتشﻐيﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟمؤﺟر وﯾتم اﻻﻋتراف ﺑﻬﺎ ﻛﺈﯾرادات إﯾجﺎر ﻋﻠﻰ ﻓترة

ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر.

ﺗتحﻘق إﯾرادات اﻹﯾجﺎر اﻟتشﻐيﻠﻲ واﻟخدﻣﺎت ﻋﻠﻰ طول ﻓترة اﻹﯾجﺎر .ﯾتم ﻗيد ﻗيمﺔ اﻹﯾجﺎرات واﻟخدﻣﺎت اﻟتﻲ دﻓﻌت ﻣن ﻗبﻞ

اﻟمستﺄﺟرﯾن ﻟﻔترات ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻛﺈﯾرادات ﻣﻘبوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎً ﺑينمﺎ ﯾتم ﻗيد ﻗيمﺔ اﻹﯾجﺎرات واﻟخدﻣﺎت اﻟتﻲ ﻟم

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

ﺗسجﻞ اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات اﻟتﻲ ﺗم اﻟحصول ﻋﻠيﻬﺎ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﻛﺎﻟمنﺢ( ﻛﺈﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾتم اﻹﻋتراف
ﺑﻬﺎ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﺑشكﻞ ﻣنتظم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ ﻟﻠممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات.
ﺗحﻘق اﻟمصﺎرﯾﻒ
ﯾتم ﻗيد اﻟمصﺎرﯾﻒ ﻋند ﺣدوﺛﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟمبدأ اﻻﺳتحﻘﺎق.
ﺗصنيﻒ اﻟبنود اﻟمتداوﻟﺔ وﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌرض اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمتداوﻟﺔ أو ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﺗكون اﻟموﺟودات ﻣتداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟحﺎﻻت اﻟتﺎﻟيﺔ:
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ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗتحﻘق أو ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑيﻌﻬﺎ أو اﺳتﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ دورة اﻟتشﻐيﻞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ



ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة



ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗتحﻘق ﺧﻼل ﻓترة اﺛنﻲ ﻋشر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
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اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟنﻘد ﻣﻘيد اﻟسحب أو اﻟمستخدم ﻟتسدﯾد ﻣطﻠوﺑﺎت ﺗستحق ﺧﻼل ﻓترة ﺗتجﺎوز اﺛنﻲ ﻋشر ﺷﻬ اًر
ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ.

أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟموﺟودات اﻷﺧرى ﻓيتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﺗكون اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟحﺎﻻت اﻟتﺎﻟيﺔ:


ﻣن اﻟمتوﻗﻊ ﺗسدﯾدﻫﺎ ﺿمن دورة اﻟتشﻐيﻞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ



ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة



ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺿمن ﻓترة اﺛنﻲ ﻋشر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة



ﻻ ﯾوﺟد ﻗيود أو ﺷروط ﻟتﺄﺟيﻞ ﺗسدﯾد اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻟﻔترة ﺗتجﺎوز اﺛنﻲ ﻋشر ﺷﻬ اًر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺣدة.

أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻓيتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻛموﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ

ﺗتم رﺳمﻠﺔ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟمبﺎﺷرة ﺑشراء او إﻧشﺎء او إﻧتﺎج ﻣوﺟودات ﺗحتﺎج ﻟﻔترة زﻣنيﺔ ﻟتصبﺢ ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳتﻌمﺎل

او اﻟبيﻊ ﻛجزء ﻣن ﺗكﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟموﺟودات .ﯾتم ﻗيد ﺟميﻊ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ اﻷﺧرى ﻛمصﺎرﯾﻒ ﻋند ﺣدوﺛﻬﺎ .ﺗتكون ﻣصﺎرﯾﻒ

اﻟتموﯾﻞ ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗتكبدﻫﺎ اﻟشرﻛﺔ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ اﻟتموﯾﻞ.
ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻗتطﺎع ﻣخصص ﻟضرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻧين ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟمﻌمول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمنﺎطق اﻟتﻲ ﺗﻌمﻞ ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ

وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٢واﻟذي ﯾتطﻠب اﻹﻋتراف ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟزﻣنيﺔ اﻟمؤﻗتﺔ ﻛمﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ 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 ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ .ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟضراﺋب اﻟمؤﺟﻠﺔ ﺑﺈﺳتخدام طرﯾﻘﺔ

اﻹﻟتزام ﺑﻘﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة ،وﺗحتسب اﻟضراﺋب اﻟمؤﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠنسب اﻟضرﯾبيﺔ اﻟتﻲ ﯾتوﻗﻊ ﺗطبيﻘﻬﺎ ﻋند ﺗسوﯾﺔ اﻹﻟتزام

اﻟضرﯾبﻲ أو ﺗحﻘيق اﻟموﺟودات اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ.

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ .ﻗد ﯾختﻠﻒ اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ ﻋن
ﯾمثﻞ ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟضرﯾبﺔ اﻟمستحﻘﺔ واﻟتﻲ ﺗم اﺣتسﺎﺑﻬﺎ ً
اﻟرﺑﺢ اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑسبب إدراج إﯾرادات ﻏير ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟضرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ أو ﻣصﺎرﯾﻒ ﻻ ﯾمكن ﺗنزﯾﻠﻬﺎ

ﻣن ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ .إن ﻣثﻞ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات أو اﻟمصﺎرﯾﻒ ﻗد ﺗكون ﺧﺎﺿﻌﺔ أو ﯾمكن ﺗنزﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟسنوات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

ﺗظﻬر اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻹﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم وﺧسﺎﺋر اﻟتدﻧﻲ اﻟمتراﻛمﺔ ،إن وﺟدت .ﺗشمﻞ ﻛﻠﻔﺔ

اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمتكبدة ﻹﺳتبدال أي ﻣن ﻣكوﻧﺎت اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ ﻟﻠمشﺎرﯾﻊ

اﻹﻧشﺎﺋيﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اذا ﺗحﻘﻘت ﺷروط اﻻﻋتراف .ﯾتم إﺛبﺎت ﺟميﻊ اﻟنﻔﻘﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﻋند ﺗحﻘﻘﻬﺎ .ﻻ ﯾتم

اﺳتﻬﻼك اﻷراﺿﻲ.
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ﯾتم اﺣتسﺎب اﻹﺳتﻬﻼك ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌمر اﻻﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ
)ﺳنوات(

٥٠-٣٠

ﻋﻘﺎرات

٢٥-١٠

ﻣحطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟشمسيﺔ
ﺗحسينﺎت ﻣﺄﺟور

١٠

أﺛﺎث وﺗجﻬيزات ﻣكتبيﺔ

٤

٧-٥

ﺳيﺎرات

١٠-٤

آﻻت وﻣﻌدات

٤

أﺟﻬزة ﺣﺎﺳب آﻟﻲ وأﺟﻬزة ﻣكتبيﺔ

ﯾتم ﺷطب أي ﺑند ﻣن اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات وأي أﺟزاء ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣنﻬﺎ ﻋند اﻟتخﻠص ﻣنﻬﺎ أو ﻋند ﻋدم وﺟود ﻣنﻔﻌﺔ إﻗتصﺎدﯾﺔ
ﻣتوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳتخدام اﻟبند أو اﻟتخﻠص ﻣنﻪ .ﯾتم ﻗيد أي رﺑﺢ او ﺧسﺎرة ﻧﺎﺗجﺔ ﻋن ﺷطب اﻟبند ،واﻟذي ﯾمثﻞ اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻌﺎﺋد ﻣن

اﻟتخﻠص وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠبند ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة.

ﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيم اﻟمتبﻘيﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻷﻋمﺎر اﻹﻧتﺎﺟيﺔ وطرق اﻹﺳتﻬﻼك ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳنﺔ ﻣﺎﻟيﺔ وﯾتم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً إن ﻟزم اﻷﻣر.
ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ

ﺗشمﻞ اﻟمشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ ﻛﻠﻔﺔ ﺗصﺎﻣيم اﻹﻧشﺎء وﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧشﺎء واﻷﺟور اﻟمبﺎﺷرة وﻛﻠﻔﺔ اﻷراﺿﻲ وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ وﺟزء ﻣن

اﻟكﻠﻔﺔ ﻏير اﻟمبﺎﺷرة .ﻋند اﻹﻧتﻬﺎء ﻣن ﺗنﻔيذ ﻛﻞ ﻣشروع ﯾحول إﻟﻰ ﺣسﺎب اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات أو ﺣسﺎب ﻋﻘﺎ ارت ﺟﺎﻫزة
ﻟﻠبيﻊ أو ﺣسﺎب إﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺣسب طبيﻌﺔ اﻟمشروع وﺗوﺟﻬﺎت اﻹدارة.

ﯾتم إﺟراء دراﺳﺔ اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠمشﺎ رﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ ﻋند وﺟود أدﻟﺔ ﺗشير إﻟﻰ ﻋدم إﻣكﺎﻧيﺔ اﺳترداد اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

ﻟﻬذﻩ اﻟمشﺎرﯾﻊ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣثﻞ ﻫذﻩ اﻟمؤﺷرات وﻋندﻣﺎ ﺗﻔوق اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ ،ﯾتم ﺗخﻔيض اﻟﻘيمﺔ
اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠمشﺎرﯾﻊ ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ إﺳتردادﻫﺎ.
ﻣخزون ﻋﻘﺎري
ﺗظﻬر اﻟممتﻠكﺎت اﻟمشت ارة أو اﻟتﻲ ﯾتم إﻧشﺎؤﻫﺎ ﻟﻐرض ﺑيﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﻧشطﺔ اﻟمجموﻋﺔ اﻻﻋتيﺎدﯾﺔ ،ﺑدﻻً ﻣن أن ﺗكون ﻟﻐرض

اﻟتﺄﺟير أو ﻟزﯾﺎدة ﻗيمتﻬﺎ ،ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ أو اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .ﺗمثﻞ اﻟكﻠﻔﺔ:
–

ﺣﻘوق اﻟتمﻠك اﻟحر واﻟتﺄﺟير ﻟﻸرض.

–

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻟﻠمﻘﺎوﻟين ﻟﻐرض اﻹﻧشﺎء.

–

ﻛﻠﻔﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟتصﺎﻣيم اﻟﻬندﺳيﺔ وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ وﻛﻠﻔﺔ ﺗجﻬيز اﻟموﻗﻊ واﻷﺗﻌﺎب اﻟمﻬنيﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ وﺿراﺋب ﻧﻘﻞ اﻟمﻠكيﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟمصﺎرﯾﻒ ﻏير اﻟمبﺎﺷرة.

ﯾتم ﻗيد ﻋموﻻت ﻣندوﺑﻲ ﻣبيﻌﺎت وﺗسوﯾق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟجﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ ﻏير اﻟمستردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﻋند ﺗكبدﻫﺎ.
اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳترددﻫﺎ ﻫﻲ ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟمﻘدر ﻣن ﺧﻼل أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻻﻋتيﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟسوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم

اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة وﻣخصوﻣﺔ إﻟﻰ ﻗيمتﻬﺎ اﻟحﺎﻟيﺔ ،إذا ﻛﺎﻧت ﺟوﻫرﯾﺔ ،وﯾطرح ﻣنﻬﺎ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمﻘدرة ﻟﻼﻧتﻬﺎء ﻣن إﻧجﺎزﻫﺎ وﻣصﺎرﯾﻒ
ﺑيﻌﻬﺎ اﻟمتوﻗﻌﺔ.

ﯾتم ﺗحدﯾد ﻛﻠﻔﺔ اﻟمخزون اﻟﻌﻘﺎري اﻟمﻌترف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﻋند اﻻﺳتبﻌﺎد ﻣن ﺧﻼل ﺗحدﯾد ﻗيمﺔ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمحددة

اﻟمتكبدة ﻋﻠﻰ اﻟممتﻠكﺎت اﻟمبﺎﻋﺔ وﺗوزﯾﻊ اﯾﺔ ﺗكﺎﻟيﻒ ﻏير ﻣحددة ﻧسبيﺎً ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺣجم اﻟﻌﻘﺎرات اﻟمبﺎﻋﺔ.
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ﺗصنيﻒ اﻟممتﻠكﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟممتﻠكﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺈﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ او ﻣخزون ﻋﻘﺎري ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
–

اﻻﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟتﻲ ﺗشمﻞ اﻷراﺿﻲ واﻟمبﺎﻧﻲ )اﻟمكﺎﺗب واﻟمستودﻋﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ( ﺣيث ﻻ ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض

–

اﻟمخزون اﻟﻌﻘﺎري واﻟذي ﺗشمﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض ﺑيﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻻﻋتيﺎدﯾﺔ وﺑشكﻞ رﺋيسﻲ اﻟﻌﻘﺎرات

اﺳتخداﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺔ وﻻ ﻟﻐرض ﺑيﻌﻬﺎ ﺧﻼل أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻻﻋتيﺎدﯾﺔ واﻧمﺎ ﻟتحﻘيق إﯾرادات ﺗﺄﺟير أو زﯾﺎدة ﻗيمتﻬﺎ.
اﻟسكنيﺔ اﻟتﻲ ﯾتم إﻧشﺎءﻫﺎ ﻟﻐرض ﺑيﻌﻬﺎ ﻗبﻞ أو ﻋند اﻹﻧتﻬﺎء ﻣن إﻧشﺎﺋﻬﺎ.

إﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

ﯾتم ﻗيﺎس اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣبدﺋيﺎ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻬﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻹﻗتنﺎء .ﺗتم رﺳمﻠﺔ ﻛﻠﻔﺔ اﺳتبدال ﻣكوﻧﺎت اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
إذا اﺳتوﻓت ﺷروط اﻹﻋتراف؛ وﻻ ﺗشمﻞ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟخدﻣﺔ اﻟيوﻣيﺔ .ﺑﻌد اﻹﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ،ﯾتم إظﻬﺎر

اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟتﻲ ﺗﻌكس ظروف اﻟسوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .ﯾتم إﺛبﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﻓﻲ ﻓترة ﺣدوث اﻟتﻐير.

ﯾتم اﺳتبﻌﺎد اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋند اﻟتخﻠﻲ ﻋنﻬﺎ أو ﻋند إﯾﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋن اﻟخدﻣﺔ ﺑشكﻞ داﺋم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾكون ﻫنﺎك ﺗوﻗﻊ ﻟتدﻓق ﻣنﻔﻌﺔ

اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻧتيجﺔ اﻟتخﻠﻲ ﻋنﻬﺎ .ﯾتم ﻗيد أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر ﻧﺎﺗجﺔ ﻣن اﺳتبﻌﺎد اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟموﺣدة ﻓﻲ ﻓترة ﺣدوث اﻹﺳتبﻌﺎد.

ﯾتم اﻟتحوﯾﻞ ﻣن وإﻟﻰ ﺣسﺎب اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋند وﺟود ﺗﻐير ﻓﻲ اﺳتخدام اﻟﻌﻘﺎر .ﻋند اﻟتحوﯾﻞ ﻣن ﺣسﺎب اﻹﺳتثمﺎرات

اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﺣسﺎب اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات ﺗكون اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتحوﯾﻞ )ﺣدوث اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻹﺳتخدام( ﻫﻲ اﻟكﻠﻔﺔ
اﻟمﻔترﺿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋند ﻗيد اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

ﻋند اﻛتمﺎل أﻋمﺎل ﺑنﺎء أو ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟتﻲ ﯾتم ﺑنﺎؤﻫﺎ أو ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ ،ﯾتم ﻗيدﻫﺎ ﻣبدﺋيﺎً ﻛﺎﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ.

ﯾتم إظﻬﺎر ﻫذﻩ اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟتﻲ ﺗﻌكس ظروف اﻟسوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ

ﯾتم ﻗيد اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ اﻟتﻲ ﺗم اﻟحصول ﻋﻠيﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻣبدﺋيﺎً ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ .إن ﻛﻠﻔﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ اﻟتﻲ
ﯾتم اﻟحصول ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋمﻠيﺎت ﺗوﺣيد اﻷﻋمﺎل ﻫﻲ ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ .ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻺﺛبﺎت اﻟمبدﺋﻲ ،ﯾتم إظﻬﺎر

اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻹطﻔﺎء اﻟمتراﻛم وأﯾﺔ ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻣتراﻛمﺔ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ.

ﻻ ﯾتم رﺳمﻠﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﺗطوﯾرﻫﺎ داﺧﻠيﺎً ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتطوﯾر اﻟمرﺳمﻠﺔ ،وإﻧمﺎ ﯾتم ﻗيدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ
اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة.
ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ ﻟﻠموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﺑكوﻧﻪ ﻟﻔترة ﻣحددة أو ﻏير ﻣحددة.
ﯾتم إطﻔﺎء اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ اﻟمﻘدر ﻋمرﻫﺎ اﻟزﻣنﻲ ﺑﻔترة ﻣحددة ﺣسب اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ ،وﯾتم دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ ﻗيمتﻬﺎ
اﻟدﻓترﯾﺔ ﻋند وﺟود ﻣؤﺷرات ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك .ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓترة اﻹطﻔﺎء وطرﯾﻘﺔ اﺣتسﺎﺑﻪ ﻟﻠموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ اﻟمﻘدر ﻋمرﻫﺎ

اﻟزﻣنﻲ ﺑﻔترة ﻣحددة ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ .ﺗتم اﻟمﻌﺎﻟجﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠتﻐير ﻓﻲ اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ أو اﻟتﻐير

ﻓﻲ ﻧمط اﻹﺳتﻬﻼك ﻟﻠمنﺎﻓﻊ اﻹﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻋن طرﯾق ﺗﻐيير ﻓترة اﻹطﻔﺎء أو طرﯾﻘﺔ اﻹﺣتسﺎب ﻛمﺎ ﻫو ﻣﻼﺋم .ﯾتم
اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟتﻐيرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﻐيرات ﻓﻲ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ .ﯾتم 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 ﻻ ﯾتم إطﻔﺎءﻫﺎ ﺑﻞ ﯾتم اﺟراء دراﺳﺔ ﻟوﺟود ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗيمتﻬﺎ

ﺑشكﻞ ﺳنوي ﺳواء ﺑصورة ﻓردﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣستوى اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد .ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﻏير اﻟمﻘدر ﻋمرﻫﺎ

اﻟزﻣنﻲ ﺳنوﯾﺎً ﻟتحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗصنيﻒ ﻋمرﻫﺎ اﻹﻧتﺎﺟﻲ ﻛﻐير ﻣحدود ﻣﺎ زال ﺻحيحﺎً ،وإذا ﻟم ﯾكن ﻛذﻟك ﻓيتم ﺗﻐيير اﻟﻌمر
اﻹﻧتﺎﺟﻲ ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻓترة ﻏير ﻣحددة إﻟﻰ ﻓترة ﻣحددة .ﯾتم ﺗطبيق ﻫذا اﻟتﻐيير ﻋﻠﻰ اﻟﻔترة اﻟحﺎﻟيﺔ واﻟﻔترات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
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ﯾتم ﺗسجيﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺟمﺔ ﻋن إﺳتبﻌﺎد اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ واﻟتﻲ ﺗمثﻞ اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟتخﻠص ﻣن

اﻷﺻﻞ واﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة.

ﯾتم إطﻔﺎء اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﺑﺎﺳتخدام ط رﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓترة اﻻﺳتثمﺎر

ﻓترة اﻻطﻔﺎء

ﻓترة اﻻطﻔﺎء اﻟمتبﻘﻲ

٢٤

٢٢

٠٬٢

ﺣق اﻧتﻔﺎع اﻷرض اﻟسﺎﺣﻠيﺔ – ﻣشروع ﻣنتجﻊ ﺑﻠو ﺑيتش

٤٩

٣١

٣٢

ﺣق اﻧتﻔﺎع اﻟمنطﻘﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ اﻟزراﻋيﺔ – أرﯾحﺎ

٤٩

)ﺳنوات(

ﺣق اﺳتخدام ﻣحطﺔ اﻟبيرة اﻟمرﻛزﯾﺔ

٤٩

ﺣق اﻧتﻔﺎع اﻟمنطﻘﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ – ﻏزة

ﺣق اﻧتﻔﺎع ﻣجمﻊ اﻷوﻗﺎف اﻟتجﺎري  -اﻟبيرة

٩

)ﺳنوات(
٢٠
٤٥
٩

)ﺳنوات(
-

٤٢

٣٬٥

إﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ

ﯾتم ﻗيد اﻹﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﺑﺈﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟتﻲ ﯾكون ﻟﻠشرﻛﺔ ﻧﻔوذاً ﻣؤﺛ اًر ﻋﻠيﻬﺎ،

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

وﻓﻘﺎً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،ﯾظﻬر اﻹﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ،ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻪ اﻟتﻐيرات

اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ .ﯾتم ﻗيد اﻟشﻬرة اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺷراء اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﻛجزء ﻣن اﻟﻘيمﺔ
اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻺﺳتثمﺎرات ﻓيﻬﺎ ،ﺣيث ﻻ ﯾتم إطﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟشﻬرة أو دراﺳﺔ اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗيمتﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ.
ﯾتم إظﻬﺎر ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة وﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة .ﯾتم
اﺳتبﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين اﻟشرﻛﺔ واﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟنسبﺔ ﻣﻠكيﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ.
ﻻﺣﻘﺎً ﻹﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺗﻘرر اﻟشرﻛﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺿرورة ﻟﻘيد ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ إﺿﺎﻓيﺔ ﻋﻠﻰ اﺳتثمﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ
اﻟحﻠيﻔﺔ .ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑتحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك وﺟود ﻷدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋيﺔ ﺗشير إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗيمﺔ

اﻹﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﺣتسﺎب ﻗيمﺔ اﻟتدﻧﻲ واﻟتﻲ ﺗمثﻞ اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ
ﻟﻺﺳتثمﺎر واﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ إﺳتردادﻫﺎ وﯾتم ﻗيد ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘدان اﻟشرﻛﺔ اﻟنﻔوذ اﻟمؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ،ﺗﻘوم ﺑﺈظﻬﺎر اﻹﺳتثمﺎر اﻟمتبﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾتم ﻗيد أي ﻓروﻗﺎت ﺑين

اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳتثمﺎر اﻟمتبﻘﻲ واﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟبيﻊ ﺑتﺎرﯾﺦ ﻓﻘدان اﻟنﻔوذ اﻟمؤﺛر ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟموﺣدة.

إن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﻫﻲ ذات اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﻋند اﻟضرورة ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟتتواﻓق اﻟسيﺎﺳﺎت
اﻟمتبﻌﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﻣﻊ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.

ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبﻌض اﻻدوات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛﺎﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺣدة .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ أﯾضﺎً ﺑﺎﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎﺣﺎت
اﻟمرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟمﺎﻟﻲ ﻟبيﻊ ﻣوﺟودات أو ﺳداد ﻣطﻠوﺑﺎت وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ ﻣنظمﺔ ﺑين اﻟمشﺎرﻛين ﻓﻲ اﻟسوق ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘيﺎس .ﯾﻌتمد ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿيﺔ ﺑيﻊ اﻟموﺟودات او ﺳداد اﻟمطﻠوﺑﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ:
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– ﺳوق رﺋيسﻲ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت.
– أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏيﺎب اﻟسوق اﻟ رﺋيسﻲ ،ﻓﻲ ﺳوق أﻛثر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت.
ﯾجب أن ﯾكون ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠسوق اﻟ رﺋيسﻲ أو اﻟسوق اﻷﻛثر ﻣﻼءﻣﺔ.
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳتخدام اﻟﻔرﺿيﺎت اﻟتﻲ ﺳيستخدﻣﻬﺎ اﻟمشﺎرﻛين ﻋند ﺗسﻌير اﻟموﺟودات
واﻟمطﻠوﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻓرض ان اﻟمشﺎرﻛين ﻓﻲ اﻟسوق ﻫدﻓﻬم ﺗحﻘيق ﻣنﺎﻓﻊ اﻗتصﺎدﯾﺔ.

ﺗستخدم اﻟشرﻛﺔ أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم اﻟمنﺎﺳبﺔ ﺣسب اﻟظروف اﻟتﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓيﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة
اﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ واﻟتﻘﻠيﻞ ﻣن اﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت اﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ.

ﺟميﻊ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمصرح ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺗصنﻒ ﺿمن ﻫرم اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ،
ﻛمﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ:
اﻟمستوى اﻷول :ﺑﺎﺳتخدام أﺳﻌﺎر اﻟتداول ﻷدوات ﻣﺎﻟيﺔ ﻣشﺎﺑﻬﺔ ﺗمﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ.
اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ :ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت ﻏير أﺳﻌﺎر اﻟتداول وﻟكن ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر أو ﻏير ﻣبﺎﺷر.
اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث :ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﺗستند ﻟبيﺎﻧﺎت ﺳوق ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة ﻣﺎﻟيﻪ ﺗحدد اﻟشرﻛﺔ ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫنﺎﻟك ﻋمﻠيﺎت ﻧﻘﻞ ﺑين اﻟمستوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘييم
اﻟتصنيﻒ )اﺳتنﺎدا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣستوى ﻣﻌطيﺎت ﻟﻪ اﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛكﻞ( ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﯾتم

اﻻﻋتراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣتكرر.

ﯾﻘوم ﻣخمنون ﺧﺎرﺟيون ﻣﻌتمدون ﺑﺎﻟمشﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘييم اﻟموﺟودات اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻣثﻞ اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﺑﻌد اﻟنﻘﺎش ﻣﻊ ﻫؤﻻء

اﻟمخمنين اﻟخﺎرﺟيين ،ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﺧتيﺎر اﻷﺳﺎﻟيب واﻟمدﺧﻼت واﻟتﻲ ﺳتستخدم ﻟﻠتﻘييم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ.

ﻟﻐرض اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑتحدﯾد ﺷراﺋﺢ ﻣن اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت وﻓﻘﺎً ﻟطبيﻌﺔ وﺧصﺎﺋص وﻣخﺎطر
وﻣستوى اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت.
إﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﯾتم ﻗيد ﻋمﻠيﺎت اﻟشراء واﻟبيﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌمﻠيﺔ وﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻟتزام ﺑشراء اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ .إن ﻋمﻠيﺎت

اﻟشراء واﻟبيﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟتﻲ ﯾتم ﻓيﻬﺎ ﺗحوﯾﻞ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺧﻼل اﻟﻔترة اﻟمحددة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧين أو وﻓﻘﺎً
ﻟمﺎ ﻫو ﻣتﻌﺎرف ﻋﻠيﻪ ﻓﻲ أﻧظمﺔ اﻟسوق .ﯾتم ﻗيد اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻟشراء ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾتم إﺿﺎﻓﺔ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻹﻗتنﺎء
اﻟمبﺎﺷرة ،ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻرﯾﺎح أو اﻟخسﺎﺋر واﻟتﻲ ﯾتم ﻗيدﻫﺎ ﺑشكﻞ ﻣبدﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾتم ﻻﺣﻘﺎً ﻗيد ﺟميﻊ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة أو اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة وطرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠيﺔ
اﻟدﯾن ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة إذا ﺗحﻘق اﻟشرطﺎن اﻟتﺎﻟيﺎن:
ﯾتم ﻗيﺎس أدوات ّ


اﻟدﯾن ﺿمن ﻧموذج أﻋمﺎل ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻹﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
أن ﯾتم اﻹﺣتﻔﺎظ ﺑﺄداة ّ



أن ﺗﻌطﻲ اﻟشروط اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة ﺣق اﻹﻧتﻔﺎع ﻣن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣحددة واﻟتﻲ ﺗمثﻞ دﻓﻌﺎت ﻣن اﻷﺻﻞ وﻓﺎﺋدة
ﻋﻠﻰ اﻟرﺻيد اﻟﻘﺎﺋم.

اﻟدﯾن اﻟتﻲ ﺗحﻘق اﻟشرطين اﻟسﺎﺑﻘين ﺗﻘﺎس ﻣبدﺋيﺎً ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻬﺎ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻹﻗتنﺎء )ﺑﺈﺳتثنﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﺧتيﺎر
إن أدوات ّ
اﻟشرﻛﺔ ﺗصنيﻒ ﻫذﻩ اﻟموﺟودات ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻛمﺎ ﻫو ﻣبين أدﻧﺎﻩ( ،وﯾتم ﻻﺣﻘﺎً ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﺳتخدام
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻟتدﻧﻲ .ﯾتم اﻹﻋتراف ﺑﺈﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
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اﻟدﯾن ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة .ﺗظﻬر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﺑﻘيمﺔ اﻟﻔواﺗير اﻟصﺎدرة ﻟﻠﻌمﻼء ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ أﯾﺔ ﻣخصصﺎت
ﺗﻌتبر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻣن أدوات ّ

ﻟﻠخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﻋند ﺗحدﯾد اﻟتدﻧﻲ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﺗستخدم إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌينﺔ ﻟتحدﯾد ﻣبﺎﻟﻎ وﺗوﻗيت
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ وﻛذﻟك ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻗد زادت ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﻣنذ اﻹﺛبﺎت

اﻟمبدﺋﻲ وﺗضمين اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻓﻲ ﻗيﺎس اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ.
اﻟدﯾن ﻣن اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗصنيﻒ أدوات ّ
إذا ﺗﻐير اﻟﻬدف ﻣن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل ﻟﻺﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻻ ﺗكون طرﯾﻘﺔ اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﻣنﺎﺳبﺔ.

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

ﻋند اﻹﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ﺗستطيﻊ اﻟمجموﻋﺔ ﺑشكﻞ ﻻ ﯾمكن اﻟتراﺟﻊ ﻋنﻪ ﺗصنيﻒ أداة دﯾن ﺣﻘﻘت ﺷروط اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄﻩ اﻟمذﻛورة
أﻋﻼﻩ ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر إذا أدى ذﻟك إﻟﻰ إزاﻟﺔ أو اﻟتخﻔيﻒ ﺑشكﻞ ﻛبير ﻣن ﻋدم
اﻟتطﺎﺑق اﻟمحﺎﺳبﻲ.

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

اﻟدﯾن اﻟتﻲ ﻻ ﺗحﻘق ﺷروط اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة أو أدوات ﻣﺎﻟيﺔ ﺗحﻘق ﺷروط اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة وﻟكن
ﺗمثﻞ ﻫذﻩ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ أدوات ّ
اﺧتﺎرت اﻟشرﻛﺔ ﺗصنيﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻋند اﻹﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻟم ﺗﻘم

اﻟمجموﻋﺔ ﺑتصنيﻒ أﯾﺔ أداة دﯾن ﺗحﻘق ﺷروط أدوات دﯾن ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟخسﺎﺋر .

اﻟدﯾن اﻟمصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻺﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ،ﯾترﺗب ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ أدوات ّ

إﻟﻰ أدوات دﯾن ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة .ﻋند ﺗﻐير اﻟﻬدف ﻣن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل ﻓﺈن ﺷروط اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺗبدأ ﺑﺎﻟتحﻘق .ﻻ ﯾحق ﻟﻠمجموﻋﺔ

اﻟدﯾن اﻟتﻲ اﺧتﺎرت اﻟمجموﻋﺔ ﻋند اﻹﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛﺄدوات دﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ أدوات ّ

أو اﻟخسﺎﺋر.

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﻋند اﻹﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ﺑتصنيﻒ أدوات اﻟمﻠكيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح

أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻹﺳتثمﺎرات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐير أﻏراض اﻟمتﺎﺟرة ،ﺣيث ﯾتم ﺗصنيﻒ ﻫذﻩ اﻟموﺟودات ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى.

ﯾتم ﻗيﺎس اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾتم ﻗيد أي رﺑﺢ أو ﺧسﺎرة ﻧﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة.

ﯾتم اﻹﻋتراف ﺑﺄرﺑﺎح ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم ﻣن اﻹﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟمستثمر ﺑﻬﺎ ﻋند ﻧشوء ﺣق ﻻﺳتﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة.

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﻋند اﻹﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ﺑتصنيﻒ أدوات اﻟمﻠكيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى .ﯾتم ﻫذا

اﻟتصنيﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ أداة ﻋﻠﻰ ﺣدى وﻻ ﯾمكن اﻟتراﺟﻊ ﻋنﻪ ،ﻛذﻟك ﻻ ﺗستطيﻊ اﻟشرﻛﺔ ﺗصنيﻒ أداة ﻣﻠكيﺔ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻛﺄدوات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى.

ﯾتم ﻗيﺎس أدوات اﻟمﻠكيﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻣبدﺋيﺎً ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻬﺎ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻹﻗتنﺎء .ﻻﺣﻘﺎً ﯾتم
ﻗيﺎس ﻫذﻩ اﻟموﺟودات ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾتم ﻗيد اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ

اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣسﺎب إﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻋند اﻟتخﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟموﺟودات ﻻ ﯾتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

اﻟمﻘيدة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺣسﺎب إﺣتيﺎطﻲ اﻟتﻐير اﻟمتراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﺑﻞ ﯾتم ﻗيدﻫﺎ ﻣبﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣسﺎب
اﻷرﺑﺎح اﻟمدورة.
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ﯾتم ﻗيد ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم ﻣن اﻹﺳتثمﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟمﻠكيﺔ ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟمستثمر ﺑﻬﺎ ﻋند ﻧشوء ﺣق ﻻﺳتﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ

اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ،إﻻ إذا اﻋتبرت ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻛﺎﺳترداد ﻟجزء ﻣن ﻗيمﺔ اﻹﺳتثمﺎر.
ﺗدﻧﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم إﺛبﺎت ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ )ﻣخصص اﻟتدﻧﻲ( ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟتﻲ ﻻ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.

ﻻ ﯾتم إﺛبﺎت ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬم )ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ(.

ٍ
ﻣسﺎو ﻟﻠخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻣﺎ
ﯾتم ﻗيد ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺑمبﻠﻎ
ﯾﻠﻲ ،واﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻛخسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﻬ اًر ﻓﻘط:
–

ﺳندات اﻟدﯾن اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ذات اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمنخﻔضﺔ )أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗصنيﻒ اﻟدرﺟﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ( ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد

–

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﻟم ﺗزد ﻣخﺎطرﻫﺎ اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﻣنذ اﻹﺛبﺎت اﻟمبدﺋﻲ ﻟﻬﺎ.

اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

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

ﻓﻲ ﻧموذج اﺣتسﺎب اﻟخسﺎرة اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ،وﻋندﻣﺎ ﯾﻠزم اﻷﻣر ،ﺗﻌتمد اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣستخدﻣﺔ ﻛمدﺧﻼت،
ﻣثﻞ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟنﺎﺗﺞ اﻹﺟمﺎﻟﻲ اﻟمحﻠﻲ وﻣﻌدﻻت اﻟبطﺎﻟﺔ.

ﯾتم ﻗيد ﻣخصص اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة وﯾتم إظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣسﺎب ﻣخصص ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘروض اﻟممنوﺣﺔ وأدوات اﻟدﯾن.
ﯾتم ﺷطب اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﻌد اﺳتيﻔﺎء ﺟميﻊ ﻣحﺎوﻻت إﻋﺎدة اﻟجدوﻟﺔ وأﻧشطﺔ اﻟتحصيﻞ وﻻ ﯾكون ﻫنﺎك إﺣتمﺎل واﻗﻌﻲ ﻟﻼﺳترداد

ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ .ﯾتم ﻗيد اﻻﺳتردادات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣسﺎب إﯾرادات أﺧرى.

ﯾتم ﻓحص اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﻟتحدﯾد ﻓيمﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﻣتدﻧيﺔ اﺋتمﺎﻧيﺎً .ﯾتضمن اﻟدﻟيﻞ اﻟموﺿوﻋﻲ ﺑﺄن اﻟموﺟود

اﻟمﺎﻟﻲ ﻣتدﻧﻲ اﺋتمﺎﻧيﺎً ﻋند ﻋدم اﻻﻟتزام ﺑبنود اﻟتﻌﺎﻗد ﻛﺎﻟتﻌثر ﻓﻲ اﻟسداد أو اﻟتﺄﺧر ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد أو ﻣبﻠﻎ اﻟدﯾن اﻷﺻﻠﻲ أو ﻣنﺢ

ﺧصوﻣﺎت ﻷﺳبﺎب اﻗتصﺎدﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧيﺔ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟصﻌوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمﻘترض.

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

اﻟمﻌﺎد ﺟدوﻟتﻬﺎ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣستمرة ﻟتحدﯾد ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗزال ﻣتدﻧيﺔ أو ﯾمكن إﻋتبﺎرﻫﺎ ﻣستحﻘﺔ.
اﺳتبﻌﺎد اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم اﺳتبﻌﺎد اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻧتﻬﺎء اﻟحق اﻟتﻌﺎﻗدي ﻟﻺﻧتﻔﺎع ﻣن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات ،أو ﻋند ﺗحوﯾﻞ اﻟموﺟودات

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

وأﺑﻘت اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمحوﻟﺔ ،ﯾتم ﺗسجيﻞ ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻟمتبﻘيﺔ ﻓﻲ اﻟموﺟودات وﯾتم ﺗسجيﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﻘيمﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ

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

ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر أو ﻗروض وأرﺻدة داﺋنﺔ .ﺗﻘوم

اﻟشرﻛﺔ ﺑتحدﯾد ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻟﻠمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻹﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ .ﯾتم اﻹﻋتراف ﺑجميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣبدﺋيﺎ

إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘروض واﻷرﺻدة اﻟداﺋنﺔ ﺣيث ﯾتم إﺿﺎﻓﺔ اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟمبﺎﺷرة اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑتصنيﻒ أي ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ

اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.

ﺗشتمﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣم ﺗجﺎ رﯾﺔ وأرﺻدة داﺋنﺔ أﺧرى وﺗسﻬيﻼت إﺋتمﺎﻧيﺔ وﻗروض.
١٩
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اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق
ﯾﻌتمد ﻗيﺎس اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻘروض

ﯾتم ﻗيد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣبدﺋيﺎً ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ أﯾﺔ ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣبﺎﺷرة وﯾﻌﺎد ﻻﺣﻘﺎً ﺗﻘييمﻬﺎ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﺳتخدام
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌين اﻹﻋتبﺎر أي ﺧصم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟشراء واﻟرﺳوم واﻟمصﺎرﯾﻒ اﻷﺧرى اﻟتﻰ ﺗشكﻞ

ﺟزءاً ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾتم ﻗيد اﻹطﻔﺎء اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺿمن ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة.
اﻹﯾجﺎرات

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم اﻟﻌﻘود اﻟمبرﻣﺔ ﻋند اﻟبدء ﺑﻬﺎ ﻟتحدﯾد إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻋﻘد إﯾجﺎر أو ﯾحتوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾجﺎر .أي أﻧﻪ إذا ﻛﺎن

اﻟﻌﻘد ﯾنﻘﻞ اﻟحق ﻓﻲ اﻟتحكم ﻓﻲ اﺳتخدام اﻷﺻﻞ اﻟمحدد ﻟﻔترة ﻣن اﻟزﻣن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ.

وﺗطبق اﻟمجموﻋﺔ ﻧﻬجﺎً ﻣوﺣداً ﻟﻼﻋتراف واﻟﻘيﺎس ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑجميﻊ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر اﻟﻘصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود
إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ .وﺗﻌترف اﻟمجموﻋﺔ ﺑمطﻠوﺑﺎت اﻹﯾجﺎر ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر وﺣق اﻻﺳتخدام ﻟﻠموﺟودات اﻟتﻲ ﺗمثﻞ
اﻟحق ﻓﻲ اﺳتخدام اﻟموﺟودات اﻟمستﺄﺟرة.
ﺣق اﺳتخدام اﻟموﺟودات
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋتراف ﺑموﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر )أي اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾكون اﻷﺻﻞ ﻓيﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻼﺳتخدام( .ﯾتم اﻻﻋتراف ﺑحق اﺳتخدام اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ،ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم وﺧسﺎﺋر اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،وﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ

اﻟﻘيمﺔ ﻋند إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر.

ﺗتضمن ﺗكﻠﻔﺔ ﺣق اﺳتخدام اﻷﺻﻞ ﻗيمﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر اﻟمﻌترف ﺑﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷوﻟيﺔ اﻟمبﺎﺷرة اﻟمتكبدة،
ودﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ ﺗمت ﻓﻲ أو ﻗبﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻘد ،ﻣطروﺣﺎً ﻣنﻬﺎ أي ﺣواﻓز ﻣستﻠمﺔ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘد اﻹﯾجﺎر .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗكن

اﻟمجموﻋﺔ ﻣتيﻘنﺔ ﻣن اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﻣﻠكيﺔ اﻷﺻﻞ اﻟمستﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘد ،ﯾتم اﺳتﻬﻼك ﻗيمﺔ ﺣق اﺳتخدام اﻷﺻﻞ اﻟمﻌترف
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ او ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .ﺗخضﻊ ﻣوﺟودات ﺣق اﺳتخدام
اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﺧتبﺎر اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ.

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،ﺑﺎﻻﻋتراف ﺑمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ اﻟمخصوﻣﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ

ﯾتﻌين دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻣدة اﻟﻌﻘد .ﺗتضمن دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟدﻓﻌﺎت اﻟثﺎﺑتﺔ )واﻟتﻲ ﻓﻲ ﻣضموﻧﻬﺎ ﺗﻌتبر دﻓﻌﺎت إﯾجﺎر ﺛﺎﺑتﺔ( ﻣطروﺣﺎً

ﻣنﻬﺎ ﺣواﻓز اﻹﯾجﺎر اﻟمستحﻘﺔ ودﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻐيرة اﻟتﻲ ﺗﻌتمد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات أو ﻧسب ﻣتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟشروط اﻟﻌﻘد ،واﻟمبﺎﻟﻎ
اﻟمتوﻗﻊ ﺗحصيﻠﻬﺎ ﺑموﺟب ﺿمﺎﻧﺎت اﻟﻘيمﺔ اﻟمتبﻘيﺔ .ﺗتضمن دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر أﯾضﺎً ﻗيمﺔ ﻣمﺎرﺳﺔ ﺧيﺎر اﻟشراء واﻟذي ﻣن اﻟمؤﻛد أن

ﺗمﺎرﺳﻪ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗيمﺔ ﻏراﻣﺎت إﻧﻬﺎء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،إذا ﻛﺎﻧت اﻟمجموﻋﺔ ﺗنوي ان ﺗمﺎرس ﺧيﺎر اﻹﻧﻬﺎء وﻓﻘﺎً ﻟشروط

اﻟﻌﻘد.

ﯾتم اﻻﻋتراف ﺑدﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻐيرة اﻟتﻲ ﻻ ﺗﻌتمد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات أو ﻣﻌدﻻت ﻣتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟشروط اﻟﻌﻘد ﻛمصﺎرﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻔترة

اﻟتﻲ ﯾﻘﻊ ﻓيﻬﺎ اﻟحدث أو اﻟشرط اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ دﻓﻊ ﺗﻠك اﻟمبﺎﻟﻎ.

ﻋند اﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر ،ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺧصم دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻣﻌدل اﻻﻗتراض ﻋند ﺑدء
اﻹﯾجﺎر إذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟضمنﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتحدﯾد .ﻻﺣﻘﺎً ﯾتم زﯾﺎدة ﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾجﺎر ﺑﻘيمﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمستحﻘﺔ

وﯾتم ﺗخﻔيضﻬﺎ ﺑﻘيمﺔ دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟﻔﻌﻠيﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾتم إﻋﺎدة ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر إذا ﻛﺎن
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ﻫنﺎك أي ﺗﻌدﯾﻞ أو ﺗﻐيير ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻹﯾجﺎر أو ﻋند ﺣدوث اي ﺗﻐيير ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟتﻲ ﻓﻲ ﻣضموﻧﻬﺎ ﺗﻌتبر دﻓﻌﺎت إﯾجﺎر ﺛﺎﺑتﺔ
أو ﻋند ﺗﻐير اﻟتﻘييم اﻟمتﻌﻠق ﺑشراء اﻷﺻﻞ.
ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻷﺻول ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتطبيق اﻹﻋﻔﺎء اﻟمتﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋتراف ﺑﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ )أي:

ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ ﺗبﻠﻎ ﻣدﺗﻬﺎ  ١٢ﺷﻬ اًر أو أﻗﻞ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟبدء وﻻ ﺗتضمن ﺧيﺎر ﺷراء اﻷﺻﻞ( .ﻛمﺎ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ أﯾضﺎ ﺑتطبيق

اﻹﻋﻔﺎء اﻟمتﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﻟﻠموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻟﻠموﺟودات اﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ .ﯾتم
اﻻﻋتراف ﺑدﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر ﻟﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻛمصروف إﯾجﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت وﻋﻠﻰ ﻣدة اﻹﯾجﺎر.

اﻟتﻘدﯾرات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑتحدﯾد ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻟﻠﻌﻘود اﻟتﻲ ﺗتضمن ﺧيﺎر ﺗجدﯾد اﻟﻌﻘد
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾد ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟمدة ﻏير اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر اﻟﻔترات اﻟمشموﻟﺔ ﺑخيﺎر

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

اﻟمؤﻛد أﻻّ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑممﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟخيﺎر .ﺑموﺟب ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﯾوﺟد ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ اﻟحق ﻓﻲ اﺳتئجﺎر اﻟموﺟودات

ﻟﻔترات إﺿﺎﻓيﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑبﻌض اﻟتﻘدﯾرات ﻋند ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمؤﻛد ﻣمﺎرﺳﺔ ﺧيﺎر اﻟتجدﯾد.

وﻫذا ﯾﻌنﻲ ،أن اﻟمجموﻋﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﺟميﻊ اﻟﻌواﻣﻞ ذات اﻟصﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗشكﻞ ﺣﺎﻓ اًز اﻗتصﺎدﯾﺎً ﻟممﺎرﺳﺔ ﺧيﺎر اﻟتجدﯾد .ﻻﺣﻘﺎً
ﻟتﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن ﻣﻔﻌول اﻹﯾجﺎر ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣصول ﺣدث ﻫﺎم أو ﺗﻐيير ﻓﻲ اﻟظروف

اﻟواﻗﻌﺔ ﺗحت ﺳيطرﺗﻬﺎ اﻻﻣر اﻟذي ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣمﺎرﺳﺔ )أو ﻋدم ﻣمﺎرﺳﺔ( ﺧيﺎر اﻟتجدﯾد )ﻋﻠﻰ ﺳبيﻞ اﻟمثﺎل ،ﺗﻐيير

ﻓﻲ اﺳتراﺗيجيﺔ اﻟﻌمﻞ(.
ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتضمين ﻓترة اﻟتجدﯾد ﻛجزء ﻣن ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻧظ اًر ﻷﻫميﺔ ﻫذﻩ اﻟموﺟودات ﻓﻲ ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ اﻟتشﻐيﻠيﺔ .إن ﻣدة

اﻟﻌﻘد ﻏير اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟبﻌض ﻫذﻩ اﻟموﺟودات ﺗﻌتبر ﻗصيرة ﻧسبيﺎً 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
ﯾتم إﺛبﺎت اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻟﻠمبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ اﻟسداد ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟبضﺎﺋﻊ أو اﻟخدﻣﺎت اﻟمستﻠمﺔ ﺳو ً
ﻣن ﻗبﻞ اﻟمورد.

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل
ﻷﻏراض ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ،ﯾشمﻞ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك ووداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﺗستحق

ﺧﻼل ﻓترة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور أو أﻗﻞ ،ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻟنﻘد ﻣﻘيد اﻟسحب ﻣنﻪ.
ﺗﻘﺎص اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم ﺗﻘﺎص اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،وﯾتم ﺗسجيﻞ اﻟصﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة ،ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻫنﺎك ﺣﻘﺎً

ﻗﺎﻧوﻧيﺎً ﻣﻠزﻣﺎً ﻟتﻘﺎص اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمسجﻠﺔ وﻛﺎﻧت ﻫنﺎك ﻧيﺔ ﻟﻠتسوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟتﻘﺎص أو ﺗحﻘيق اﻟموﺟودات وﺗسوﯾﺔ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ
ﻧﻔس اﻟوﻗت.
اﻟمخصصﺎت

ﯾتم إﺛبﺎت اﻟمخصصﺎت ﻋندﻣﺎ ﯾترﺗب ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ أﯾﺔ اﻟتزاﻣﺎت )ﻗﺎﻧوﻧيﺔ أو ﻣتوﻗﻌﺔ( ﻧﺎﺷئﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ

أن ﯾكون ﻣن اﻟمرﺟﺢ ﻧشوء ﻫذﻩ اﻹﻟتزاﻣﺎت وﺗواﻓر اﻣكﺎﻧيﺔ ﺗحدﯾد ﻗيمتﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣوﺿوﻋﻲ.
أﺳﻬم اﻟخزﯾنﺔ
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ﺗظﻬر أﺳﻬم اﻟخزﯾنﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ وﯾتم اﻹﻋتراف ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن إﻋﺎدة إﺻدار أﺳﻬم اﻟخزﯾنﺔ ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.

اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﯾتم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟذي ﯾمثﻞ ﻋمﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﺗحدد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋمﻼت
اﻷﺳﺎس اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﯾتم ﻗيﺎس اﻟبنود ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻋمﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻬذﻩ اﻟشرﻛﺎت.
اﻟحرﻛﺎت واﻷرﺻدة
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحوﯾﻞ اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟتﻲ ﺗتم ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ إﻟﻰ ﻋمﻠﺔ اﻷﺳﺎس اﻟخﺎﺻﺔ ﺑكﻞ ﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر
اﻟصرف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﯾتم ﺗحوﯾﻞ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ وﺗﻠك اﻟتﻲ ﺗستحق اﻟﻘبض أو اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ إﻟﻰ ﻋمﻠﺔ اﻷﺳﺎس

اﻟخﺎﺻﺔ ﺑكﻞ ﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟصرف اﻟسﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .ﺗظﻬر ﻓروﻗﺎت اﻟتحوﯾﻞ ﻣن رﺑﺢ أو ﺧسﺎرة ﻓﻲ

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ،ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺣيث ﯾتم ﻗيد ﻓروﻗﺎت

اﻟﻌمﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗخصﻬﺎ ،إن وﺟدت ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة.
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ
ﯾتم ﺗحوﯾﻞ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،اﻟتﻲ ﺗَصدر ﻗواﺋمﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﻌمﻠﺔ ﻏير اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ،إﻟﻰ اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ وﻓﻘﺎً
ﻷﺳﻌﺎر اﻟصرف اﻟسﺎﺋدة ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .وﯾتم ﺗحوﯾﻞ ﺑنود ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻟﻬذﻩ اﻟشرﻛﺎت إﻟﻰ اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ
وﻓﻘﺎً ﻟمﻌدل أﺳﻌﺎر اﻟصرف ﺧﻼل اﻟسنﺔ .ﯾتم ﻗيد اﻟﻔروﻗﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟتحوﯾﻞ ﻓﻲ ﺑند ﺧﺎص ﺿمن ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة.
ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋمﺎل
ﻗطﺎع اﻷﻋمﺎل ﯾمثﻞ ﻣجموﻋﺔ ﻣن اﻟموﺟودات واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟتﻲ ﺗشترك ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣنتجﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟمخﺎطر وﻋواﺋد
ﺗختﻠﻒ ﻋن ﺗﻠك اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت أﻋمﺎل أﺧرى واﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠتﻘﺎرﯾر اﻟتﻲ ﯾتم اﺳتﻌمﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمدﯾر اﻟتنﻔيذي وﺻﺎﻧﻊ

اﻟﻘرار اﻟرﺋيسﻲ ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ.

ﯾرﺗبط اﻟﻘطﺎع اﻟجﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣنتجﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑيئﺔ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣحددة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟمخﺎطر وﻋواﺋد ﺗختﻠﻒ ﻋن ﺗﻠك اﻟمتﻌﻠﻘﺔ

ﺑﻘطﺎﻋﺎت ﺗﻌمﻞ ﻓﻲ ﺑيئﺎت اﻗتصﺎدﯾﺔ أﺧرى.
اﻟرﺑﺢ ﻟكﻞ ﺳﻬم

ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻠسﻬم ﻓﻲ اﻷ رﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﻗسمﺔ رﺑﺢ اﻟسنﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌدل
اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟحصﺔ اﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻗسمﺔ رﺑﺢ اﻟسنﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد

اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻪ اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻻﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟتﻲ ﻛﺎن ﯾجب إﺻدارﻫﺎ ﻓيمﺎ ﻟو ﺗم ﺗحوﯾﻞ اﻷﺳﻬم

اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحوﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ )ﺑﻌد طرح أﺳﻬم اﻟخزﯾنﺔ(.
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ﺣصص ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ

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

٢٠٢١

٢٠٢٠

ﻓﻠسطين

%

%

١٧.٠٥

١٧.٠٥

ﻓﻠسطين

٥٥.٤٠

٥٥.٤٠

ﻓﻠسطين

٤٩

٤٩

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٬٨٩٨٬٩٨٧

١٬٨٧١٬١٨٢

١٬٧٥٥٬٢٥٣

١٬٨١٥٬١٧٠

٤٬٢٦٦٬٧٠٥

٤٬٣٧٠٬٩٥٠

ﺑﻠد اﻟمنشﺄ

اﺳم اﻟشرﻛﺔ

واﻷﻋمﺎل

ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟتطوﯾر اﻟمنﺎطق اﻟصنﺎﻋيﺔ )ﺑيدﻛو(

ﺷــرﻛﺔ أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر وإدارة وﺗشــﻐيﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟزراﻋيﺔ اﻟصــنﺎﻋيﺔ
)ﺟييب(
ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ واﻟصيﺎﻧﺔ
أرﺻدة ﺣصص اﻟجﻬﺎت ﻏير اﻟمسيطرة ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ:
ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟتطوﯾر اﻟمنﺎطق اﻟصنﺎﻋيﺔ
ﺷرﻛﺔ أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر وإدارة وﺗشﻐيﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟزراﻋيﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ واﻟصيﺎﻧﺔ

٦١٢٬٤٦٥

٦٨٤٬٥٩٨

اﻷرﺑﺎح )اﻟخسﺎﺋر( اﻟﻌﺎﺋدة ﻟجﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت
اﻟتﺎﺑﻌﺔ:
ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟتطوﯾر اﻟمنﺎطق اﻟصنﺎﻋيﺔ

ﺷرﻛﺔ أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر وإدارة وﺗشﻐيﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟزراﻋيﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ واﻟصيﺎﻧﺔ

٢٧٬٨٠٥

١٬٥٦٠

)(٥٩٬٩١٧

)(٧٩٬٣١٥

)(٧٢٬١٣٣

)(٣٠٧٬٢٩٢

)(١٠٤٬٢٤٥

)(٣٨٥٬٠٤٧

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص ﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻗبﻞ اﺳتبﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟمجموﻋﺔ.
ﻣﻠخص ﺑيﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون أول :٢٠٢١

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ

ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ

ﺑيدﻛو

ﺟييب

واﻟصيﺎﻧﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

٨٬١٣١٬٢٥٨

٧٣١٬١٠٨

٢٬٥٨٥٬٢٧٠

١٤٬٢٣٤٦٤٢

٥٬٣٤٤٬٣٥٢

٤٬١٤٦٬٢٧٠

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ

)(٢٬٦٣٣٬٧٣٩

)(١٬٣٠٩٬٥٦٥

)(٥٢٥٬٩٧٧

ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

)(٧٩٢٬١٠٠

)(١٬٨٧٠٬٤٤١

)(٣٬٦٥٠٬٣٦٣

١٨٬٩٤٠٬٠٦١

٢٬٨٩٥٬٤٥٤

٢٬٥٥٥٬٢٠٠

اﻟﻌﺎﺋد ﻟجﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة

١٬٨٩٨٬٩٨٧

١٬٧٥٥٬٢٥٣

٦١٢٬٤٦٥

٢٣
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ﻣﻠخص ﺑيﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون أول :٢٠٢٠

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ

ﺑيدﻛو

ﺟييب

واﻟصيﺎﻧﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

٧٬٠٠٠٬٠٤٠

٧٨٣٬٧٩٦

١٬٤٢٨٬٠٥٧

١٤٬٩٨٧٬٩٣٨

٥٬١٨١٬١٥٦

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

)(١٬٨٩٩٬٣٨٠

٥٬٦٥٩٬٤١٦

)(٥٥٢٬٢٢٩

ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

)(٧٥١٬٧٨١

)(١٬٠٦٢٬٢٩٨

)(٣٬٩١٣٬٢٠٢

١٨٬٥٠٨٬٦٢١

٣٬٠٠٣٬٢٧٤

٢٬٦٢٢٬٠٤٢

اﻟﻌﺎﺋد ﻟجﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة

١٬٨٧١٬١٨٢

١٬٨١٥٬١٧٠

٦٨٤٬٥٩٨

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ

)(٢٬٧٢٧٬٥٧٦

ﻣﻠخص ﺑيﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠٢١

إﯾرادات ﺗشﻐيﻠيﺔ

إﺳتﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ

ﺑيدﻛو

ﺟييب

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٬٧٣٠٬٧٨٠

٥٠٩٬٩٦٢

)(٣٥٦٬٨٧٦

)(٢٧٢٬٥٦٥

)(٢١٦٬٠٠٣

)(١١٦٬٢٩٢

)(١٢٥٬٤٤١

)(٧١٬٩٠٩

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ

ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ
واﻟصيﺎﻧﺔ

)(٢٨٢٬٢٠٥

ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ

)(٨٤٬١٥٨

)(١٣١٬٧٣٩
)(١٠١٬٣٨٧

٦٣٣٬٩٦٢

)(٢٦٠٬٧٩٦
-

)ﻣصﺎرﯾﻒ( اﯾرادات أﺧرى

)(٣٦٤٬٤٢٠

٧٬٩٦٢

)(١٨٣٬١٤٩

رﺑﺢ )ﺧسﺎرة( اﻟسنﺔ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

٥٧١٬٢١٢
)(١٤٤٬٧٤٢

)(١٠٤٬٠٥٩
)(٣٬٧٦١

)(١٥١٬٤٢٧

٤٢٦٬٤٧٠

)(١٠٧٬٨٢٠

)(١٥١٬٤٢٧

ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
رﺑﺢ )ﺧسﺎرة( اﻟسنﺔ

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
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ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ

٤٬٩٧٠

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟسنﺔ

٤٣١٬٤٤٠

اﻟﻌﺎﺋد ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ

٤٠٣٬٦٣٥

)(٤٧٬٩٠٣

اﻟﻌﺎﺋد ﻟجﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة

٢٧٬٨٠٥

)(٥٩٬٩١٧
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٢٤

-

)(١٠٧٬٨٢٠

)(١٥١٬٤٢٧
)(٧٩٬٢٩٤
)(٧٢٬١٣٣

ﻣﻠخص ﺑيﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠٢٠

إﯾرادات ﺗشﻐيﻠيﺔ

إﺳتﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات
ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ

ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ

ﺑيدﻛو

ﺟييب

واﻟصيﺎﻧﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٬٠٠٤٬١١٨

٤٢١٬٠٢٠

-

)(٣١٦٬٥٦٢

)(١٣٨٬٣٤٨

)(١٨٦٬٤٠١

)(١٣٥٬٥٧٥

)(١٠٩٬٥٥٤

-

)(٤٥٠٬٢٣٤

)(٣٣٨٬٧٧٤

)(١٧٣٬٨٧٤

)(٧٤٬٩٧٧

)(٧٥٬٩٠٠

)(١٠٨٬٥٥٠

٤٩٬٩٥٦

)(١٤٣٬١٩١

)(٥٥٬٤٨٨

-

)(٦١٦٬٦١٥
-

٥٬٥٣٢

)(١٤٣٬١٩١

)(٧١٠

-

)(٦١٦٬٦١٥
-

اﻟﻌﺎﺋد ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ

٤٬٨٢٢

)(١٤٣٬١٩١

)(٦١٦٬٦١٥

٣٬٢٦٢

)(٦٣٬٨٧٦

)(٣٠٩٬٣٢٣

اﻟﻌﺎﺋد ﻟجﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة

١٬٥٦٠

)(٧٩٬٣١٥

)(٣٠٧٬٢٩٢

إﯾرادات )ﻣصﺎرﯾﻒ( أﺧرى
رﺑﺢ )ﺧسﺎرة( اﻟسنﺔ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
رﺑﺢ )ﺧسﺎرة( اﻟسنﺔ

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟسنﺔ

٢٣٬١٨٦

٩٨٬٣٦٥

)(١٤٧٬٧٩٠

ﻣﻠخص ﺑيﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠٢١
ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ

أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ
أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر
أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ

)اﻟنﻘص( اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

ﺑيدﻛو

ﺟييب

واﻟصيﺎﻧﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

)(٩٠١٬٠٥٥

١٥٧٬٨٦٥

٦٧٩٬٧٣٥

١٬٠٠١٬١٠٠

)(٢٩٤٬٩٣٥

)(٢٣٣٬٣٩٩

)(١١٩٬٣٩٣

٧٥٬٩٢٩

)(٣٦٥٬٨٧٧

)(١٩٬٣٤٨

)(٦١٬١٤١

٨٠٬٤٥٩

ﻣﻠخص ﺑيﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠٢٠
ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ

أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ

ﺑيدﻛو

ﺟييب

واﻟصيﺎﻧﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٦٦٬١٢٢

٢١٬٨٩٠

أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر

)(٤٬٥١٨

اﻟزﯾﺎدة )اﻟنﻘص( ﻓﻲ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

)(٨٤٬٩٦١

)(٤٢٬٦٥١

١٧٦٬٦٤٣

)(٦٦٬٠٤٨

أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ

٢٥

)(٤٠٦٬٥٢٢

)(٤٥٬٢٨٧

)(١٨٤٬٣٠٣
٥٦٩

٥٩١٬٣٩٤
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إﺿﺎﻓﺎت

إﺳتبﻌﺎدات

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

ﻛمﺎ ﻓﻲ ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١

)(٥٤١٬١٨٤

١٠٬٩٨٤٬٣٢٩

٤٬٥٧٢٬٠٠١

)(١٬٥٦٨٬٦٧٠
٣٬٧٠٣٬٢٢٠

١٥٢٬٩٧٩

اﻻﺳتﻬﻼك ﻟﻠسنﺔ

٢٢٧٬٣٧٥

٢٨٤٬٨٩٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

إﺳتبﻌﺎدات

اﻹﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم

.٥

ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

ﻋﻘﺎرات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣحطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟشمسيﺔ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﺗحسينﺎت
ﻣﺄﺟور
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﺳيﺎرات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أﺛﺎث وﺗجﻬيزات
ﻣكتبيﺔ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

آﻻت
وﻣﻌدات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

أﺟﻬزة ﺣﺎﺳب
آﻟﻲ وأﺟﻬزة
ﻣكتبيﺔ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٤٨٨٬٠٣٢

)(٢٨٨٬٠٠٥

٤٬٥٦٨٬٨٩٠

٦٬٤١٥٬٤٣٩

اﻟمجموع
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٣١٬٦٢٨

)(٨٢٬٩٢٢
٢٩٧٬٤٣٢

٣٬٤٠٥٬٧٨٨

اﻟكﻠﻔﺔ

٣٠٣٬٩٧٨

٢٨٬٩٣٢
٥١٦٬٩٦٤

٣٤٩٬٦٥٩
٢٩٬٧٣٠
٣٧٩٬٣٨٩

١٣٧٬٥٧٥

ﻛمﺎ ﻓﻲ ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١

١٬٦٣٩٬٢٤٤
٣١٬٦٢٨

٢٨٬٠٧٧
٢٬٩٣٩
٣١٬٠١٦

٦١٢

١١٬٥٢٥٬٥١٣

٢٤٢٬٨٢٦
)(٧٧٢
٣٠٣٬٢٠٦

٢٩٩٬٨٩١
٣٬٨١٣
)(٧٧٢
٣٠٢٬٩٣٢

٢٧٤

٥٬٠٣٨٬٤٩٢

١٩٬٢٦٩٬٧١٣
٢٬٠٣٤
)(٣٣٦٬٠٤٧
١٬٣٠٥٬٢٣١

٨٧٦٬٠٩٦
٩٧٬٨٨٧
)(٣٢٥٬٢٣٣
٦٤٨٬٧٥٠

٦٥٦٬٤٨١

-

٥٬٨٧٥
٢٤٨٬٧٠١

١٨٥٬٩٨٦
١٥٬٢٩٥
٢٠١٬٢٨١

٤٧٬٤٢٠

٢٣٣٬٣٩٨

٢٧٠٬٢٣٩
)(٢٬٤٤٦٬٦٧٣
١٧٬٠٩٣٬٢٧٩

٦٬٤٦٤٬٦٨٩
٦٦١٬٩٣٣
)(٦٩٦٬٩٣٢
٦٬٤٢٩٬٦٩٠

١٠٬٦٦٣٬٥٨٩

وﻓﻘﺎً ﻟبﻌض اﺗﻔﺎﻗيﺎت اﻟﻘروض ﺗم رﻫن اﻟطﺎﺑق اﻟثﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﻣن ﺑنﺎﯾﺔ ﺑﺎدﯾكو ﻫﺎوس )إﯾضﺎح  .(٢٢ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟمرﻫوﻧﺔ  ٦٧٥٬٣٢٧دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢١

ﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗحميﻞ ﻣبﻠﻎ  ٥١١٬١٢١دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻣن ﻣصروف اﻻﺳتﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى )إﯾضﺎح .(٣١

٢٦
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ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻋﻘﺎرات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

إﺳتبﻌﺎدات

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

ﻛمﺎ ﻓﻲ ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

ﻣحطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟشمسيﺔ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١١٬٥٢٥٬٥١٣

-

-

-

١١٬٥٢٥٬٥١٣

٤٬٢٥٦٬٦٤٠

اﻻﺳتﻬﻼك ﻟﻠسنﺔ

إﺳتبﻌﺎدات

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

ﺗحسينﺎت
ﻣﺄﺟور
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

-

-

٣١٥٬٣٦١

-

٤٬٥٧٢٬٠٠١

٦٬٩٥٣٬٥١٢

ﺳيﺎرات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٤٧٥٬٨٦٩

٥٬٠٣٨٬٤٩٢
٥٬٠٣٨٬٤٩٢

١٥٢٬٩٧٩

١٥٢٬٩٧٩

٤٬٨٨٥٬٥١٣

أﺛﺎث وﺗجﻬيزات
ﻣكتبيﺔ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٠١٬١٤٧

١٢٬١٦٣
٤٨٨٬٠٣٢

٣٢٥٬٤٦٧
٢٤٬١٩٢
٣٤٩٬٦٥٩

١٣٨٬٣٧٣

آﻻت
وﻣﻌدات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٣٠١٬٩٠٧
)(٦٩٬٥١٩
٣١٬٦٢٨

٩٥٬١٧٥
٢٬٤٢١
)(٦٩٬٥١٩
٢٨٬٠٧٧

٣٬٥٥١

أﺟﻬزة ﺣﺎﺳب
آﻟﻲ وأﺟﻬزة
ﻣكتبيﺔ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٬٦٣٨٬٢٧١
٣٬٠١١
)(٩٤٠
٣٠٣٬٩٧٨

٢٩٥٬٥٩١
٥٬٢٤٠
)(٩٤٠
٢٩٩٬٨٩١

٤٬٠٨٧

اﻟمجموع
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٢٣٩٬٤٦١
٩٧٣
١٬٦٣٩٬٢٤٤

٧٣٨٬٧١١
١٣٧٬٣٨٥
٨٧٦٬٠٩٦

٧٦٣٬١٤٨

اﻟكﻠﻔﺔ

١٤٬٢٨٢٬١٦٨
٣٬٣٦٥
٢٤٢٬٨٢٦

١٧٠٬٢٥٩
١٥٬٧٢٧
١٨٥٬٩٨٦

٥٦٬٨٤٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

اﻹﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم

إﺿﺎﻓﺎت

ﻛمﺎ ﻓﻲ ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠
ﻣحول ﻣن ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
)إﯾضﺎح *(١٠

٥٬٠٣٨٬٤٩٢
١٩٬٥١٢
)(٧٠٬٤٥٩
١٩٬٢٦٩٬٧١٣

٥٬٨٨١٬٨٤٣
٦٥٣٬٣٠٥
)(٧٠٬٤٥٩
٦٬٤٦٤٬٦٨٩

١٢٬٨٠٥٬٠٢٤

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

وﻓﻘﺎً ﻟبﻌض اﺗﻔﺎﻗيﺎت اﻟﻘروض ﺗم رﻫن اﻟطﺎﺑق اﻟثﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﻣن ﺑنﺎﯾﺔ ﺑﺎدﯾكو ﻫﺎوس )إﯾضﺎح  .(٢٢ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟمرﻫوﻧﺔ  ٧٠١٬٦٣٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢٠

ﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗحميﻞ ﻣبﻠﻎ  ٤٦٨٬٨٠٧دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻣن ﻣصروف اﻻﺳتﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى )إﯾضﺎح .(٣١
٢٧

ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

.٦

ﯾوﺿﺢ اﻟجدول أدﻧﺎﻩ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟموﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر واﻟحرﻛﺔ ﻋﻠيﻬﺎ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول : ٢٠٢١
ﺣق إﺳتخدام

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟموﺟودات

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١

٣٬٠٥٨٬٢٣٩

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ*

-

)(١٥٥٬٥٣١

اﻻﺳتﻬﻼﻛﺎت*

دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

-

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

٢٬٩٠٢٬٧٠٨

اﻹﯾجﺎر**

٣٬١٦٣٬٤٤٨
-

٢٢٨٬٣٣٣

)(٢٥١٬٩٤٣
٣٬١٣٩٬٨٣٨

ﯾتم اﺳتﻬﻼك ﺣق إﺳتخدام اﻟموﺟودات ﻋﻠﻰ ﻓترة ﺗتراوح ﻣن  ٥اﻟﻰ  ٢٨ﺳنﺔ.
* ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳتﻬﻼﻛﺎت وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺑنود ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﺧﻼل ﻋﺎم :٢٠٢١
اﻹطﻔﺎءات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٤٤٬٧٣١
١٠٬٨٠٠
١٥٥٬٥٣١

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى )إﯾضﺎح .(٣١
أﺧرى

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٢٢٦٬٤٠٩
١٬٩٢٤
٢٢٨٬٣٣٣

**إن ﺗﻔﺎﺻيﻞ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
ﻗصيرة اﻷﺟﻞ

٣٤٤٬١٩٦

طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

٢٬٧٩٥٬٦٤٢

اﻟمجموع

٣٬١٣٩٬٨٣٨

ﯾوﺿﺢ اﻟجدول أدﻧﺎﻩ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟموﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر واﻟحرﻛﺔ ﻋﻠيﻬﺎ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول : ٢٠٢٠
ﺣق إﺳتخدام

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

٣٬١٥٩٬٧٧٧

٣٬١٧٧٬٥٥٦

إﺿﺎﻓﺎت

٥٣٬٩٩٦

٥٣٬٩٩٦

اﻟموﺟودات
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اﻹﯾجﺎر**

اﻻﺳتﻬﻼﻛﺎت*

)(١٥٥٬٥٣٤

-

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ*

دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

-

٢٣٣٬٦٥٠

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

٣٬٠٥٨٬٢٣٩

٣٬١٦٣٬٤٤٨
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٢٨

)(٣٠١٬٧٥٤

ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳتﻬﻼﻛﺎت وﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺑنود ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﺧﻼل ﻋﺎم :٢٠٢٠
اﻹطﻔﺎءات
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٤٤٬٧٣١
١٠٬٨٠٣
١٥٥٬٥٣٤

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى )إﯾضﺎح .(٣١
أﺧرى

ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٢٣١٬٢١٤
٢٬٤٣٦
٢٣٣٬٦٥٠

** إن ﺗﻔﺎﺻيﻞ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢٠ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
ﻗصيرة اﻷﺟﻞ

٣٤٩٬٣١٥

طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

٢٬٨١٤٬١٣٣

اﻟمجموع

٣٬١٦٣٬٤٤٨

.٧

إﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٢٬٢٤٧٬١٥٣

٢٣٬٠٦٤٬٠٧٩

ﻣحول ﻣن ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح (١٢

٥٣٤٬٣٥٥

٢٣٦٬٠٣٩

ﺑيﻊ اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

)(٦٩٩٬٩٤٧

ﻣحول اﻟﻰ ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ )إﯾضﺎح (١٢

اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

)(٢٢٦٬٥٤٠

)(٥٩٬٧٧٧

٢١٬١٩٦٬٦٦٥

٢٢٬٢٤٧٬١٥٣

)(٦٥٨٬٣٥٦

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

)(٢٦٠٬٢١٦

)(٧٣٢٬٩٧٢

ﺗشمﻞ اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ٢٠٢٠ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أراﺿﻲ

٧٬٨٣٥٬٣٣٥

٨٬٦٨٦٬٥١٤

ﻣبﺎﻧﻲ*

١٣٬٣٦١٬٣٣٠

١٣٬٥٦٠٬٦٣٩

٢١٬١٩٦٬٦٦٥

٢٢٬٢٤٧٬١٥٣

ﺗم ﺗﻘييم اﻷراﺿﻲ ﻣن ﻗبﻞ ﻣخمنين ﻋﻘﺎرﯾين ﻣرﺧصين ﻣن ﻗبﻞ ﻫيئﺔ ﺳوق رأس اﻟمﺎل.
ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﻟم ﯾتم إﺗمﺎم ﻋمﻠيﺔ اﻟتسجيﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟبﻌض ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳم اﻟشرﻛﺔ واﻟتﻲ ﺑﻠﻐت ﻗيمتﻬﺎ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١ﻣبﻠﻎ  ٨٠٦٬٠٨٧دﯾنﺎر أردﻧﻲ وإﻧمﺎ ﺗم ﺗسجيﻞ ﺑﻌضﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﻛﺎﻻت دورﯾﺔ ﻏير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌزل.

٢٩
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ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻺﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟمرﻫوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗروض ﻣمنوﺣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻣن اﻟبنوك ﻣبﻠﻎ  ٣٬٠٣٠٬٦٦٣دﯾنﺎر أردﻧﻲ
)إﯾضﺎح .(٢٢
* ﺗم ﺧﻼل  ٢٠٠٧ﺗوﻗيﻊ إﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺑين ﺷرﻛﺔ اﻟمراﻓق ﻟﻺﻧشﺎء واﻟتشﻐيﻞ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( وأﻣﺎﻧﺔ ﻋمﺎن ﻹﻧشﺎء ﻣجمﻊ ﺗجﺎري ﯾتضمن ﻣبنﻰ
وﻣوﻗﻒ ﺳيﺎرات ﻓﻲ ﻣنطﻘﺔ اﻟصوﯾﻔيﺔ ﻓﻲ ﻋمﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟبنﺎء واﻟتشﻐيﻞ واﻟتحوﯾﻞ ) (B.O.Tﻋﻠﻰ أرض ﻣمﻠوﻛﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋمﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗيﺎم ﻣراﻓق ﺑتﺄﺟير وﺗشﻐيﻞ اﻟمبنﻰ وﻣوﻗﻒ اﻟسيﺎرات ﻟمدة  ٢٥ﺳنﺔ ﻏير ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣدة اﻟتنﻔيذ ،ﯾتم ﺑﻌدﻫﺎ ﺗسﻠيم اﻟمبنﻰ واﻟموﻗﻒ إﻟﻰ

أﻣﺎﻧﺔ ﻋمﺎن .ﻗرر ﻣجﻠس اﻟوزراء اﻷردﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٦اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎء ﻣشروع اﻟمواﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠسيﺎرات واﻟطواﺑق اﻟتجﺎرﯾﺔ

وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ
واﻟمكﺎﺗب )ﺑﺎرك ﺑﻼزا( ﻣن ﺿرﯾبﺔ اﻷﺑنيﺔ واﻷراﺿﻲ )اﻟمسﻘﻔﺎت( اﻟمترﺗبﺔ ﻋﻠيﻪ طوال ﻓترة اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻻﺻﻠيﺔ.
ً
اﺑتداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﺗشرﯾن
اﻟمراﻓق ﺑتوﻗيﻊ ﻣﻠحق اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣﻊ اﻣﺎﻧﺔ ﻋمﺎن اﻟكبرى ﺣيث ﻧص ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟمدة اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ اﻟﻰ  ٣٠ﻋﺎﻣﺄ
ً
أول .٢٠١٠

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ

.٨

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ:
ﺣق اﻧتﻔﺎع
اﻷرض
اﻟسﺎﺣﻠيﺔ –
ﻣشروع ﻣنتجﻊ
ﺑﻠو ﺑيتش )ب(
اﻟشﻬرة )أ(
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
اﻟكﻠﻔﺔ
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١
اﻟمحول ﻣن ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
)إﯾضﺎح (١٠

إﺿﺎﻓﺎت

اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

اﻹطﻔﺎء

اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١
اﻹطﻔﺎء ﻟﻠسنﺔ

اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

ﺣق اﻧتﻔﺎع
اﻟمنطﻘﺔ
اﻟصنﺎﻋيﺔ
اﻟزراﻋيﺔ –
أرﯾحﺎ )ت(
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﺣق اﻧتﻔﺎع
ﻣجمﻊ اﻷوﻗﺎف
اﻟتجﺎري –
اﻟبيرة )ث(
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﺣق اﺳتخدام
ﻣحطﺎت
ﺑﺎﺻﺎت )ج(
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟمجموع
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٥٬٥٦٢٬٨٨٤

٢٬٥٦٧٬١٩٤

٤٬٦٣٧٬٣٣١

٢٤٬٨٤٨٬٣٦٨

-

-

٦٧٬٢٩٣

-

١٧٠٬٦٧٦

٤٬٦٣٧٬٣٣١

٢٥٬٠٨٦٬٣٣٧

١٬٥٧٧٬٨٦٣

١٠٬٥٠٣٬٠٩٦

-

-

٦٧٬٢٩٣

-

-

١٧٠٬٦٧٦

-

١٬٥٧٧٬٨٦٣

١٠٬٥٠٣٬٠٩٦

٥٬٨٠٠٬٨٥٣

٢٬٥٦٧٬١٩٤

-

٢٬٨٩١٬٣٣٥

٥٠٩٬٧٤٧

١٬١٨٠٬٤٧٧

٤٬٤٥١٬٥٦٢

-

٤٠١٬٦٧٣

١٢٨٬١٨٦

٣١٤٬٧٤٦

١٥٥٬٥٢١

-

٣٬٢٩٣٬٠٠٨

٦٣٧٬٩٣٣

١٬٤٩٥٬٢٢٣

٤٬٦٠٧٬٠٨٣

٩٬٠٣٣٬١٢١

١٬٠٠٠٬١٢٦

١٠٬٠٣٣٬٢٤٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

١٬٥٧٧٬٨٦٣

٧٬٢١٠٬٠٨٨

٥٬١٦٢٬٩٢٠

١٬٠٧١٬٩٧١

٣٠٬٢٤٨

١٥٬٠٥٣٬٠٩٠

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

١٬٥٧٧٬٨٦٣

٧٬٦١١٬٧٦١

٥٬٠٥٣٬١٣٧

١٬٣٨٦٬٧١٧

١٨٥٬٧٦٩

١٥٬٨١٥٬٢٤٧

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

)ب( ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢ﺗشرﯾن اﻟثﺎﻧﻲ  ١٩٩٥ﺑتوﻗيﻊ ﻋﻘد إﯾجﺎر ﻗطﻌﺔ أرض ﻣﻊ اﻟسﻠطﺔ اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ﻟمدة  ٤٩ﺳنﺔ وذﻟك ﻟﻐﺎﯾﺎت
اﻹﺳتثمﺎر اﻟسيﺎﺣﻲ .ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥ﺑﺎﺳتكمﺎل اﻧشﺎء ﻣشروع اﻟشﺎﻟيﻬﺎت )ﻣنتجﻊ ﺑﻠو ﺑيتش( وﺗحوﯾﻠﻪ اﻟﻰ ﺣق اﻧتﻔﺎع .ﯾتم
إطﻔﺎء ﻛﻠﻔﺔ اﻟمشروع ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻹﯾجﺎر اﻟمتبﻘيﺔ واﻟتﻲ ﺗنتﻬﻲ ﻓﻲ  ٢٠ﺗشرﯾن اﻷول  .٢٠٤٤ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺑﻌمﻞ دراﺳﺔ

ﺗدﻧﻲ ﻹﺳتثمﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣشروع اﻟشﺎﻟيﻬﺎت ﺣيث ﻧتﺞ ﻋنﻬﺎ ﻗيد ﻣبﻠﻎ  ١٬٤٢٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمخصص ﺗدﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذا اﻹﺳتثمﺎر.
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)ت( ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٩ﺑﺎﻻﻧتﻬﺎء ﻣن أﻋمﺎل اﻟبنﺎء واﻟتجﻬيز اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣشروع اﻟمدﯾنﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ اﻟزراﻋيﺔ ﻓﻲ
أرﯾحﺎ وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺗم ﺗحوﯾﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺣسﺎب ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ )ﺣق اﻧتﻔﺎع( .ﯾتم اطﻔﺎء ﻫذا اﻟمشروع ﻋﻠﻰ ﻓترة  ٤٥ﺳنﺔ.

)ث( ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺑتوﻗيﻊ اﺗﻔﺎﻗيﺔ اﺳتثمﺎر ﻣﻊ و ازرة اﻷوﻗﺎف واﻟشؤون اﻟدﯾنيﺔ وذﻟك ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻧشﺎء ﻣجمﻊ ﺗجﺎري واﻻﻧتﻔﺎع ﻣنﻪ

ﻟمدة  ٩ﺳنوات ﺗبدأ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١ﺣزﯾران  ٢٠١٦وﺗنتﻬﻲ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١آﯾﺎر  .٢٠٢٥ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﺑﺎﻻﻧتﻬﺎء ﻣن أﻋمﺎل اﻟبنﺎء

واﻟتجﻬيز اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧشﺎء اﻟمجمﻊ اﻟتجﺎري وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺗم ﺗحوﯾﻠﻪ اﻟﻰ ﺣسﺎب ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ )ﺣق اﻧتﻔﺎع( .ﯾتم اطﻔﺎء ﻫذا اﻟمشروع

ﻋﻠﻰ ﻓترة  ٩ﺳنوات.

)ج( ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٠٠اﻹﻧتﻬﺎء ﻣن إﻧشﺎء وﺑـدء اﻟتشﻐيﻞ اﻟكﺎﻣﻞ ﻟمحطـﺔ اﻟبﺎﺻﺎت اﻟمرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟبيرة واﻟتﻲ ﻋمﻠت اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗموﯾﻞ إﻧشﺎﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟبنﺎء واﻟتشﻐيﻞ واﻟتحوﯾﻞ ) (B.O.Tﻋﻠﻰ أر ٍ
اض ﻣمﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﺑﻠدﯾﺔ اﻟبيرة ،وذﻟك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗيﺎم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﺳتثمﺎر وﺗشﻐيﻞ ﻣحطﺔ

اﻟبيرة اﻟمرﻛزﯾﺔ ﻟمدة  ٢٤ﺳنﺔ ﺗشمﻞ ﺳنتين ﻣدة اﻟتنﻔيذ ،ﯾتم ﺑﻌدﻫﺎ ﺗسﻠيمﻬمﺎ إﻟﻰ اﻟبﻠدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗيﺎت اﻟمبرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟبﻠدﯾﺔ .ﺗشتمﻞ ﻣحطﺔ

اﻟبيرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻒ ﻟﻠبﺎﺻﺎت واﻟسيﺎرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟمحﻼت اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟمكﺎﺗب وﻣراﻓق ﺗرﻓيﻬيﺔ .ﺗمثﻞ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ
اﻟحق ﻓﻲ ﻓرض رﺳوم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟخدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمﻘدﻣﺔ ﻟﻐرض إﺗﻔﺎﻗيﺎت إﻣتيﺎز ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣحطﺎت اﻟبﺎﺻﺎت.

دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ ﻗيمﺔ اﻟشﻬرة

ﻟﻐرض دراﺳﺔ اﻟتدﻧﻲ ،ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠشﻬرة اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺷراء اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد واﻟتﻲ ﺗمثﻞ ﻗطﺎع أﻋمﺎل

اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ.

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

اﻟﻔرﺿيﺎت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ إﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ ﻓﻲ اﻹﺳتخدام

إن إﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ ﻓﻲ اﻹﺳتخدام ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﯾخضﻊ ﻟحسﺎﺳيﺔ ﻣﻌدل اﻟخصم اﻟمستخدم وﻣﻌدل ﻧمو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻔترات ﻣﺎ ﺑﻌد
ﻓترة اﻟموازﻧﺎت:
ﻣﻌدل اﻟخصم :ﯾﻌكس ﻣﻌدل اﻟخصم ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻠمخﺎطر اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﻘطﺎع اﻷﻋمﺎل ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻹﻋتبﺎر ﻗيمﺔ اﻟوﻗت وأﯾضﺎً اﻟمخﺎطر

اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟتﻲ ﻟم ﯾتم ﺗضمينﻬﺎ ﺑتﻘدﯾرات اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ .ﯾﻌتمد اﺣتسﺎب ﻣﻌدل اﻟخصم ﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻞ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟشرﻛﺔ وﻗطﺎع

اﻷﻋمﺎل وﻫو ﻣشتق ﻣن اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟكﻠﻔﺔ رأس اﻟمﺎل .ﯾﻌتمد اﺣتسﺎب اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟكﻠﻔﺔ رأس اﻟمﺎل ﻋﻠﻰ ﺗكﻠﻔﺔ اﻹﻗراض وﺗكﻠﻔﺔ رأس
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟمتوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎر وﯾﻌتمد اﺣتسﺎب ﺗكﻠﻔﺔ اﻹﻗراض ﻋﻠﻰ اﻗتراﺿﺎت اﻟشرﻛﺔ
اﻟمﺎل .ﯾتم اﺣتسﺎب ﺗكﻠﻔﺔ رأس اﻟمﺎل ً
اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة واﻟتﻲ ﺗﻠتزم اﻟشرﻛﺔ ﺑتسدﯾدﻫﺎ .ﯾتم ادراج اﻟمخﺎطر اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع ﻣن ﺧﻼل اﺳتخدام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑيتﺎ ) (Betaﺑشكﻞ ﻣنﻔرد.
ﯾتم ﺗﻘييم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑيتﺎ ﺑشكﻞ ﺳنوي ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳوﻗيﺔ ﻣتوﻓرة .ﺗم إﺳتخدام ﻣﻌدل ﺧصم ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ ﺑمﻘدار  ٪١٥٬٩٥ﻟﻠتدﻓﻘﺎت
اﻟنﻘدﯾﺔ.

ﻟتحدﯾد ﻣﻌدل اﻟخصم اﻟمنﺎﺳب ،ﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟتكﻠﻔﺔ رأس اﻟمﺎل ﺑﺈﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺗسﻌير اﻟموﺟودات اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ ﻟتحدﯾد ﻛﻠﻔﺔ
رأس اﻟمﺎل وﻧسبﺔ إﻗتراض ﻣﻘدرة ﻟتحدﯾد ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗتراض.

ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻟنمو :ﯾﻌتمد ﻣﻌدل اﻟنمو ﻋﻠﻰ ﻗيمﺔ ﻧتﺎﺋﺞ ﻗطﺎع اﻷﻋمﺎل ﺑﻌد ﻓترة اﻟموازﻧﺔ اﻟمﻌﻠنﺔ .ﻟتحدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟنمو اﻟمنﺎﺳبﺔ ،ﺗم اﻷﺧذ

ﺑﺎﻻﻋتبﺎر اﻟﻘوى اﻟتنﺎﻓسيﺔ اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗسود ﺑﻌد ﻓترة اﻟموازﻧﺔ اﻟمﻌﻠنﺔ .ﺗم إﺳتخدام ﻣﻌدل ﻧمو داﺋم ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻔترة ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟخمس ﺳنوات ﺑمﻘدار .٪٣
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟتﻘدﯾر "اﻟﻘيمﺔ ﻗيد اﻹﺳتخدام" ﻟكﻞ ﻗطﺎع أﻋمﺎل ﻓﺈن إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺗﻌتﻘد ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻐير ﻣمكن ﻣﻌﻘول ﻓﻲ اﻟﻔرﺿيﺎت اﻟ رﺋيسيﺔ
اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋمﺎل ﻋن اﻟﻘيمﺔ ﻗيد اﻹﺳتخدام.

٣١
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.٩

اﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻹﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ:

ﺷرﻛﺔ ﺑﺎل ﻋﻘﺎر ﻹدارة وﺗشﻐيﻞ اﻟﻌﻘﺎرات )ﻣدرﺟﺔ(

اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

ﻧسبﺔ اﻟمﻠكيﺔ

ﺑﻠد اﻟتﺄﺳيس
واﻻﻋمﺎل

٢٠٢١

٢٠٢٠

ﻓﻠسطين

٢٥٬٠٢

٢٥٬٠٢

%

٢٠٢١

%

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٢٩٥٬٤٣٨

٢٨٩٬٨٣٠

٢٩٥٬٤٣٨

٢٨٩٬٨٣٠

ﺗﻌمﻞ ﺷرﻛﺔ ﺑﺎل ﻋﻘﺎر ﻋﻠﻰ ﺑنﺎء اﻟمنشﺂت اﻟكﺎﻣﻠﺔ أو أﺟزاء ﻣنﻬﺎ ،واﻟﻘيﺎم ﺑﺎﻷﻧشطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟممتﻠكﺎت اﻟممﻠوﻛﺔ أو اﻟمؤﺟرة وﻛذﻟك اﻟﻘيﺎم

ﺑتنميﺔ وﺗشجيﻊ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟمجﺎﻻت اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمختﻠﻔﺔ.

ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟسوﻗيﺔ ﻻﺳتثمﺎرات اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ اﻟمدرﺟﺔ )ﺑﺎل ﻋﻘﺎر( ﻣبﻠﻎ  ٢٦٥٬٤٢٧دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢١

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ رﺻيد اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ أﺳﻬم اﻟ شرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ :٢٠٢٠ ٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٨٩٬٨٣٠

٣١٨٬٥٢٣

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎل اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ

٥٬٦٠٨

)(٢٨٬٦٩٣

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٩٥٬٤٣٨

٢٨٩٬٨٣٠

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

ﺑﺎل ﻋﻘﺎر

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٬٢١٣٬٤٦٤

١٬٣٩٧٬٢٥٣

)(١٩٣٬٣٧٠

)(١٦٣٬٩٢١

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

)(٢٬٣٩٤٬٤٤٤

)(٢٬٥٣٦٬٩٤٢

١٬٦٩٣٬٤٣١

١٬٦٧١٬٠١٥

ﻧسبﺔ ﻣﻠكيﺔ اﻟمجموﻋﺔ

٪٢٥٬٠٢

٪٢٥٬٠٢

ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات

٤٢٣٬٦٩٦

٤١٨٬٠٨٨

)(١٢٨٬٢٥٨

)(١٢٨٬٢٥٨

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ:

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ

٣٬٠٦٧٬٧٨١

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ

اﻟشﻬرة اﻟضمنيﺔ
اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

٢٩٥٬٤٣٨

اﻹﯾرادات وﻧتﺎﺋﺞ اﻷﻋمﺎل:

٢٬٩٧٤٬٦٢٥

٢٨٩٬٨٣٠

اﻹﯾرادات

١٬٢١٤٬٤٨٩

١٬٠٧٧٬٢٨٥

ﻧتﺎﺋﺞ اﻷﻋمﺎل

٢٢٬٤١٦

)(١١٤٬٦٨٠

ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت

٥٬٦٠٨

)(٢٨٬٦٩٣
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٣٢

 .١٠ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ

٢٠٢١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٤٨٬٩٥٧
٣٨٣٬١٤٤
)(٦٧٬٢٩٣
-

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣحول إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ )إﯾضﺎح (٨
ﻣحول إﻟﻰ ﻣمتﻠكﺎت وﻋﻘﺎرات وﻣﻌدات )إﯾضﺎح * (٥

٣٦٤٬٨٠٨

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٣٬٧٢٠٬٠١٦
١٬٣٧٩٬٠٣٠
)(١١٬٥٩٧
)(٥٬٠٣٨٬٤٩٢
٤٨٬٩٥٧

ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗصﻞ اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمتبﻘيﺔ ﻹﺗمﺎم ﻫذﻩ اﻟمشﺎرﯾﻊ إﻟﻰ  ١١٬٥١٤٬٣٩٦دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﺗﻘرﯾبﺎً .ﻛمﺎ ﻣن اﻟمتوﻗﻊ اﻹﻧتﻬﺎء ﻣن ﻫذﻩ
اﻟمشﺎرﯾﻊ ﺧﻼل ﻓترة ﺧمس ﺳنوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
* ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ ﺑ رﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ واﻟصيﺎﻧﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺑﺈﺗمﺎم أﻋمﺎل إﻧشﺎء ﻣشروع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟشمسيﺔ ﻓﻲ ﻏزة
وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺗم ﺗحوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣسﺎب ﻣمتﻠكﺎت وﻋﻘﺎرات وﻣﻌدات.
 .١١ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
٢٠٢١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٦٠٬٤٩٧

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟمﺎﻟيﺔ
أﺳﻬم ﻏير ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟمﺎﻟيﺔ

٢٣٣٬٨٨٢
٢٩٤٬٣٧٩

ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٥٣٬٧١٨

٣٥٧٬٩٧٢
٤١١٬٦٩٠

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

)(٢٬٧٧١٬٢١٥
)(١٢٣٬٢٢٧

)(٢٬٧٦٧٬٦١٦

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

)(٢٬٨٩٤٬٤٤٢

)(٢٬٧٧١٬٢١٥

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

)(٣٬٥٩٩

 .١٢ﺑضﺎﻋﺔ وﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ

ﯾمثﻞ ﻫذا اﻟبند ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟجﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗيمتﻬﺎ اﻟبيﻌيﺔ:

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

وﺣدات ﺳكنيﺔ

٨٬٦٩٢٬٢٢٠

٨٬٣٧٦٬٧٥٦

ﻣحﻼت وﻣكﺎﺗب ﺗجﺎرﯾﺔ

١٬٥٥٠٬٤٨٧

٢٬٠٨٤٬٨٤٣

١٠٬٢٤٢٬٧٠٧

١٠٬٥١٤٬١٢٩

-

أراﺿﻲ

٣٣

٥٢٬٥٣٠
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ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﻋﺔ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟجﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ ﺧﻼل اﻟسنﺔ:

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

١٠٬٥١٤٬١٢٩

١٢٬١٤٢٬٥٧٥

اﻟمحول اﻟﻰ اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )اﯾضﺎح (٧

)(٥٣٤٬٣٥٥

)(٢٣٦٬٠٣٩

ﻛﻠﻔﺔ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات ﻣبﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ )اﯾضﺎح (٣٠

)(٤٠٢٬٢٥٥

)(٤١٢٬٨٣٨

٤٤٧٬٦٢٤

-

)(٣٣٬١٧٣

)(١٬١٥٨٬٦٥٣

٢٤٬١٩٧

إﺿﺎﻓﺎت

٢٢٦٬٥٤٠

اﻟمحول ﻣن اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )اﯾضﺎح (٧

ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﺎدة ﺧﻼل اﻟسنﺔ )اﯾضﺎح (٣٠
ﻣخصص ﺗدﻧﻲ ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ

١٠٬٢٤٢٬٧٠٧

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

١١٩٬٣٠٧
٥٩٬٧٧٧

١٠٬٥١٤٬١٢٩

وﻓﻘﺎً ﻹﺗﻔﺎﻗيﺎت ﺑﻌض اﻟﻘروض ،ﺗم رﻫن ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟجﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ واﻟتﻲ ﺗخص ﻣشﺎرﯾﻊ اﻟﻐدﯾر وﺑرﯾكو ﻫﺎوس ) (٢ﺑمبﻠﻎ

 ٦٬٥٩٥٬٤٩٤دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗروض ﻣمنوﺣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ )إﯾضﺎح .(٢٢
 .١٣ذﻣم ﻣدﯾنﺔ
ﺗشمﻞ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ذﻣم ﺗجﺎرﯾﺔ ﻣدﯾنﺔ

١٧٬٧١٢٬٧٦٨

ﺷيكﺎت ﺑرﺳم اﻟتحصيﻞ

٦٬٥٦٣٬١٣٠

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٥٬٨٩٩٬٦٩٠

٦٬٢٨١٬٣٠٠

ﻛمبيﺎﻻت ﻣدﯾنﺔ

٥٢٬٢٢٨

٥٢٬٢٤٤

ﻣجموع اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ

٢٤٬٣٢٨٬١٢٦
)(١٣٬٨١٤٬٢٩١

٢٢٬٢٣٣٬٢٣٤
)(١٣٬٦٣٧٬٧٩٦

١٠٬٥١٣٬٨٣٥
)(٣٬٦٣٩٬١٩٥

ذﻣم ﻣدﯾنﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

٦٬٨٧٤٬٦٤٠

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ:

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ذﻣم ﻣشطوﺑﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﻓرق ﻋمﻠﺔ
اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٣٬٦٣٧٬٧٩٦
٣٦٤٬٤٦٣
)(١٨٨٬٣٨٦
٤١٨
١٣٬٨١٤٬٢٩١

٨٬٥٩٥٬٤٣٨
)(٣٬٧٩٤٬٥٤٧
٤٬٨٠٠٬٨٩١

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٣٬٠٣٠٬٢٩٢
١٬٤٩٧٬٠٧٠
)(٨٩٦٬١٥٩
٦٬٥٩٣
١٣٬٦٣٧٬٧٩٦

ﻻ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺿمﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌض اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ .أﻣﺎ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺑيﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ،وﻛضمﺎن ﻟﻠوﻓﺎء
ﺑتسدﯾد اﻟﻌمﻼء ،ﻓﻼ ﯾتم ﻧﻘﻞ ﻣﻠكيﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟمبﺎﻋﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗحصيﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻋﻠيﻬم.
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 .١٤ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
ﺗشمﻞ اﻟموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣستحق ﻣن ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ

١٬٣٦٤٬٧٢٤

ﺗﺄﻣينﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ودﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠموردﯾن

٧٥٣٬١٩٦

ﻣستحق ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾجﺎرات ﻣستحﻘﺔ

ﻣخصص ﺗدﻧﻲ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ *

*

١٬٥٢٠٬٠٣٢
٩٤٤٬٢٩٣

٧٣٠٬٩٣٧

٧٢٨٬٣٢٨

١٣٤٬٠٠٤

١٣٦٬٥٦٢

٣٬٠٢٠٬٤٢٢

٣٬٤٩٥٬١٠٨

)(٧٠٦٬٥٦٦

)(٧٠٦٬٥٦٦

٢٬٣١٣٬٨٥٦

٢٬٧٨٨٬٥٤٢

٣٧٬٥٦١

أﺧرى

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٦٥٬٨٩٣

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

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و:٢٠٢٠

اﻟرﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٧٠٦٬٥٦٦

١٬٠٨٣٬٧٦٠

ذﻣم ﻣشطوﺑﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ

-

)(٣٩٤٬٨٩١

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٧٠٦٬٥٦٦

-

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

١٧٬٦٩٧

٧٠٦٬٥٦٦

 .١٥ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﺗمثﻞ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺳﻬم ﺷرﻛﺎت ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋمﺎن

وﺑورﺻﺔ ﻓﻠسطين وﺑورﺻﺔ اﻟسودان واﻟبﺎﻟﻐﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ٢٠٢٠ﻣبﻠﻎ  ٢٧٬٤٧٨دﯾنﺎر أردﻧﻲ و٢٠٬٦٢٥
دﯾنﺎر أردﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.
 .١٦ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك
ﻷﻏراض ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣدة ،ﯾتﺄﻟﻒ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻣمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻧﻘد وارﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

٧٨٤٬٧٤٥

)(١٢٤٬٣٠٩

)(١٢٧٬٢٩١

ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ )إﯾضﺎح (٢٣

)(٤٦٨٬٧٣٥

)(١٬٦٤٢٬٤٦٨

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

١٩١٬٧٠١

)(١٬٠٠٨٬٤٩٨

ﻧﻘد ﻣﻘيد اﻟسحب

٣٥

٧٦١٬٢٦١
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 .١٧رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع
ﯾتﺎﻟﻒ رأس ﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ اﻟمصرح ﺑﻪ واﻟمكتتب ﺑﻪ واﻟمدﻓوع ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ٢٠٢٠ﻣن  ٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦ﺳﻬمﺎً

ﺑﻘيمﺔ إﺳميﺔ دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد.
 .١٨ﻋﻼوة إﺻدار

ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٦و ٢٠١٢زﯾﺎدة رأﺳمﺎل اﻟشرﻛﺔ ،ﺣيث ﺗم إﺻدار أﺳﻬم ﺑﻌﻼوة إﺻدار ﺑﻠﻐت ﻗيمتﻬﺎ اﻹﺟمﺎﻟيﺔ ٩٬٣٧٢٬٥٧٩
دﯾنﺎر أردﻧﻲ.
 .١٩أﺳﻬم ﺧزﯾنﺔ
ﯾمثﻞ ﻫذا اﻟبند ﺻﺎﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ أﺳﻬم اﻟخزﯾنﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺗوﺣيد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟشرﻛﺔ.
 .٢٠اﻹﺣتيﺎطﻲ اﻹﺟبﺎري
وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟشرﻛﺎت اﻟمﻌمول ﺑﻪ ،ﯾتم اﻗتطﺎع  ٪١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷ رﺑﺎح اﻟسنوﯾﺔ ﻟحسﺎب اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻹﺟبﺎري وﻻ ﯾجوز وﻗﻒ ﻫذا

اﻹﻗتطﺎع ﻗبﻞ أن ﯾبﻠﻎ ﻣجموع اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟمتجمﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل رﺑﻊ رأس اﻟمﺎل ،ﻛمﺎ ﻻ ﯾجوز ﺗوزﯾﻊ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻹﺟبﺎري ﻋﻠﻰ
اﻟمسﺎﻫمين.

 .٢١إﺣتيﺎطﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺳتحواذ ﺣصص ﺟﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة
ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٢ﺑشراء ﺣصﺔ اﺿﺎﻓيﺔ ﺗمثﻞ  ٪٤٠ﻣن أﺳﻬم ﺷرﻛﺔ اﻟمراﻓق اﻹﺳتثمﺎرﯾﺔ ﻟﻺﻧشﺎء واﻟتشﻐيﻞ )ﺷرﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟشرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻺﺳتثمﺎر اﻟﻌﻘﺎري – اﻷردن( ﺑﻘيمﺔ  ٤٬١٢٣٬٠٧٦دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟترﺗﻔﻊ ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟمراﻓق ﻣن

 ٪٦٠إﻟﻰ  .٪١٠٠ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟمشتراة ﻛمﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟشراء ﻣبﻠﻎ  ٢٬٢٨١٬٤٤٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ .ﺗم ﻗيد اﻟﻔرق ﺑين
اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ وﻗيمﺔ اﻟشراء ﺑمبﻠﻎ  ١٬٨٤١٬٦٣٦دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.

 .٢٢ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

٢٠٢١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

إﺟمﺎﻟﻲ أﻗسﺎط اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

أﻗسﺎط ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗستحق ﺧﻼل ﻋﺎم

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٢٬٩٦٩٬٠٣٣

١٥٬٢٣١٬٤٥٣

٩٬٥٢٣٬٦١٣

١٠٬٥٦٥٬٣١٢

)(٣٬٤٤٥٬٤٢٠

أﻗسﺎط ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗستحق ﺑﻌد ﻋﺎم

٢٠٢٠

)(٤٬٦٦٦٬١٤١

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣمنوﺣﺔ ﻣن ﺑنوك وﻣؤﺳسﺎت ﻣﺎﻟيﺔ

–

وﻗﻌت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم واﻷﻋوام اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻋدة اﺗﻔﺎﻗيﺎت ﻣﻊ ﺑنوك ﻣحﻠيﺔ وإﻗﻠيميﺔ ﺣصﻠت ﺑموﺟبﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻗصيرة
وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟتموﯾﻞ أﻧشطﺔ وﻣشﺎرﯾﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟمختﻠﻔﺔ .ﺳيتم ﺳداد ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ أﻗسﺎط ﺷﻬ رﯾﺔ ورﺑﻊ ﺳنوﯾﺔ ،وﯾستحق

ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد ﺳنوﯾﺔ ﺑمﻌدﻻت ﺛﺎﺑتﺔ ﺗتراوح ﻣن  ٪٤إﻟﻰ  ٪٤٬٥وﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣتﻐيرة وﻓﻘﺎً ﻟسﻌر اﻻﻗتراض ﻓﻲ أﺳواق ﻟندن
ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻬﺎ ﻣن  ٪١إﻟﻰ  .٪٤ﺗم ﻣنﺢ اﻟﻘروض ﺑرﻫن اﻟطﺎﺑق اﻟثﺎﻟث واﻟطﺎﺑق اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺑنﺎﯾﺔ ﺑرﯾكو ﻫﺎوس واﻟبﺎﻟﻎ ﻗيمتﻬﺎ
اﻟدﻓترﯾﺔ  ٦٧٥٬٣٢٧دﯾنﺎر أردﻧﻲ )اﯾضﺎح  (٥ورﻫن إﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗبﻠﻎ ﻗيمتﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ  ٣٬٠٣٠٬٦٦٣دﯾنﺎر أردﻧﻲ )اﯾضﺎح
 (٧ورﻫن ﻋﻘﺎرات ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ واﻟبﺎﻟﻎ ﻗيمتﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١ﻣبﻠﻎ  ٦٬٥٩٥٬٤٩٤دﯾنﺎر أردﻧﻲ

)اﯾضﺎح  (١٢ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿمﺎن ﺷيكﺎت ﺑرﺳم اﻟتحصيﻞ ﺑمبﻠﻎ  ٤٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ .ﺗم ﻣنﺢ اﻟﻘروض ﻟﻐرض
اﻻﺳتثمﺎر وﺗموﯾﻞ اﻟمشﺎرﯾﻊ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟشرﻛﺔ .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣبﻠﻎ  ٧٬٦٢٨٬٧٦٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ
و ٩٬٤٧٥٬٩٥٣دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ،٢٠٢٠ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.
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–

ﻛمﺎ وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ واﻟصيﺎﻧﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٩اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻗرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ اﻟمؤﺳسﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟدوﻟيﺔ ) (IFCﺑمبﻠﻎ  ٥٬٨٥٦٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٤٬١٥٧٬٧٦٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ( وذﻟك ﻟتموﯾﻞ ﻣشروع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟشمسيﺔ

ﻓﻲ ﻏزة .ﯾستحق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻓﺎﺋدة ﺳنوﯾﺔ ﻣتنﺎﻗصﺔ ﺑمﻌدل  .٪٤٬٢٩وﺗسدد ﺑموﺟب اﻗسﺎط ﻛﻞ ﺳتﺔ أﺷﻬر .ﺗم ﻣنﺢ اﻟﻘرض
ﺑكﻔﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾكو ﻟﻠمﻘﺎوﻻت .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣبﻠﻎ  ١٬٩١٢٬٩٦٧دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢١

–

ﻛمﺎ وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر وإدارة وﺗشﻐيﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟزراﻋيﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٨اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻗرض
طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺑنك ﻣحﻠﻲ ﺑمبﻠﻎ  ١٬٥٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ١٬٠٦٥٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ( وذﻟك ﻟتموﯾﻞ أﻧشطتﻬﺎ

اﻟتشﻐيﻠيﺔ .ﯾستحق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻓﺎﺋدة ﺳنوﯾﺔ ﻣتنﺎﻗصﺔ ﺑمﻌدل  ٪٣ﻣضﺎﻓﺎً اﻟيﻪ ﻟيبور ﺳتﺔ ﺷﻬور ﺑحيث ﺗتراوح اﺟمﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟسنوﯾﺔ ﻣن  ٪٥ﻛحد أدﻧﻰ و ٪٩ﻛحد أﻗصﻰ .ﯾسدد اﻟﻘرض ﺑموﺟب  ١٢ﻗسط رﺑﻊ ﺳنوي .ﺗم ﻣنﺢ ﻫذا اﻟﻘرض ﺑكﻔﺎﻟﺔ اﻟشرﻛﺎء.
ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣبﻠﻎ  ٧٧٧٬٠٦٩دﯾنﺎر أردﻧﻲ و  ١٬١١٤٬٧٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.
–

ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر وإدارة وﺗشﻐيﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟزراﻋيﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥ﺑتوﻗيﻊ إﺗﻔﺎﻗيﺔ اﺳتصنﺎع

ﺑمبﻠﻎ  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٢٬١٣٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ( ﻣﻊ أﺣد اﻟبنوك اﻹﺳﻼﻣيﺔ اﻟمحﻠيﺔ ﺑﻬﺎﻣش رﺑﺢ

ﺳنوي ﺛﺎﺑت ﻣﻘدارﻩ  .٪٤٬٥ﯾتم ﺗسدﯾد دﻓﻌﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺑﻌد اﻹﻧتﻬﺎء ﻣن ﻓترة اﻻﻋداد ﻟﻠمشروع وﻣرور ﻓترة اﻟسمﺎح اﻹﺿﺎﻓيﺔ

ﻟﻠمشروع واﻟبﺎﻟﻐﺔ  ٢٤ﺷﻬ اًر ﺑواﻗﻊ  ٢٠ﻗسط رﺑﻊ ﺳنوي .أﻣﺎ اﻷرﺑﺎح ﻓيتم دﻓﻌﻬﺎ ﺑموﺟب أﻗسﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﺗنتﻬﻲ ﺑﺎﻧتﻬﺎء ﺗسدﯾد
ﻛﺎﻣﻞ اﻟثمن وﯾكون ﻣوﻋد اﺳتحﻘﺎق اﻟﻘسط اﻷول ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺑﻌد ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أول ﻣبﻠﻎ ﯾتم ﺳحبﻪ .ﺗم ﻣنﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺑضمﺎن
اﻟكﻔﺎﻟﺔ اﻹﻋتبﺎرﯾﺔ ﻷﻋضﺎء ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ .إن ﻫدف اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻫو اﺳتكمﺎل ﺗجﻬيز اﻟبنيﺔ اﻟتحتيﺔ وإﻧشﺎء اﻟمرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻣن اﻟمبﺎﻧﻲ اﻟصنﺎﻋيﺔ ﻟمشروع أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر اﻟمنطﻘﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ اﻟزراﻋيﺔ .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣبﻠﻎ  ١٤٧٬٩٩٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ
و ٩٦٤٬٦٤٣دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ،٢٠٢٠ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.

–

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

ﻗصيرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ .ﯾستحق ﻋﻠﻰ أرﺻدة ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﺎﺋدة ﺳنوﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ  .٪٨٬٧٥ﺗم ﻣنﺢ اﻟﻘروض ﺑضمﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ

ﻣشروع اﻟمجمﻊ اﻟتجﺎري – ﺑﺎرك ﺑﻼ از اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟمراﻓق ﺑﺈﻧشﺎﺋﻪ وﺗشﻐيﻠﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟكﻔﺎﻟﺔ اﻹﻋتبﺎرﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻷم.

ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑتسدﯾد ﻛﺎﻣﻞ ﻗيمﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘروض.
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣمنوﺣﺔ ﻣن اﻟمسﺎﻫمين

وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر وإدارة وﺗشﻐيﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟزراﻋيﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٩و ٢٠٢١اﺗﻔﺎﻗيﺎت ﻗروض

ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟمسﺎﻫمين وذﻟك ﻟتموﯾﻞ أﻧشتطﻬﺎ اﻟتشﻐيﻠيﺔ .ﺑﻠﻎ ﺳﻘﻒ اﻟﻘروض اﻟممنوﺣﺔ  ٢٬٠٤٤٬٣٥٨دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل

 ١٬٤٥١٬٤٩٤دوﻻر أﻣ رﯾكﻲ( .ﯾحتسب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﺎﺋدة ﺳنوﯾﺔ ﺑنسبﺔ ﺗتراوح ﻣﺎ ﺑين  ٪٦٬٥و .٪٧٬٥وﺗسدد ﺑموﺟب اﻗسﺎط
رﺑﻊ ﺳنوﯾﺔ ﻣﻊ ﻓترة ﺳمﺎح ﻟمدة ﺳنﺔ .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣبﻠﻎ  ١٬٣٦٢٬٧٤٢دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢١

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣمنوﺣﺔ ﻣن اﻟشرﻛﺔ اﻷم

ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم واﻷﻋوام اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﺑتوﻗيﻊ اﺗﻔﺎﻗيﺎت ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻠتنميﺔ واﻻﺳتثمﺎر )اﻟشرﻛﺔ اﻷم( ﺣصﻠت ﺑموﺟبﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺑمبﻠﻎ  ٩٬٤٨٤٬٧٠٢دوﻻر اﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٦٬٧٣٤٬١٣٩دﯾنﺎر أردﻧﻲ( وذﻟك ﻟﻐرض ﺗموﯾﻞ أﻧشطتﻬﺎ اﻟتشﻐيﻠيﺔ.

ﯾستحق ﻋﻠﻰ أرﺻدة ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﺎﺋدة ﺳنوﯾﺔ ﺗتراوح ﻣن  ٪٥اﻟﻰ  .٪٥٬١٦ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ١٬١٣٩٬٥٠٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ و ٧٤٥٬٥٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ،٢٠٢٠ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.
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ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول إﺳتحﻘﺎق اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ:
ﻣﺎ ﯾستحق ﻋﺎم ٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٤
٢٠٢٥
٢٠٢٦
ﻣﺎ ﯾستحق ﻻﺣﻘﺎً

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٣٬٤٤٥٬٤٢٠
٢٬٦٢١٬٣٤٦
٢٬٠٦٧٬٩٩٩
١٬٩٠٢٬١٩٣
١٬٤٢١٬٩٤٩
١٬٥١٠٬١٢٦

١٢٬٩٦٩٬٠٣٣

 .٢٣ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ
ﺣصﻠت اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻷﻋوام اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣسﺎﺑﺎت ﺟﺎري ﻣدﯾن وﺗسﻬيﻼت ﺷيكﺎت ﻣخصوﻣﺔ ﻣن ﺑنوك ﻣحﻠيﺔ .ﯾبﻠﻎ

إﺟمﺎﻟﻲ ﺳﻘﻒ اﻟتسﻬيﻼت اﻟممنوﺣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ  ٣٬٤٥٢٬٣٠١دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٢٬٤٥١٬١٣٤دﯾنﺎر أردﻧﻲ( ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

 ٢٠٢١و ٢٠٢٠ﺑمتوﺳط ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة  ٪٥٬٢٥ﺳنوﯾﺎً .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟتسﻬيﻼت ﻣبﻠﻎ  ٤٦٨٬٧٣٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ
و ١٬٦٤٢٬٤٦٨دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ،٢٠٢٠ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ .ﺗم ﻣنﺢ ﻫذﻩ اﻟتسﻬيﻼت ﺑضمﺎﻧﺔ ﺗحصيﻼت ﻣشروع

ﻣحطﺎت اﻟبﺎﺻﺎت وﺿمﺎن ﻗيمﺔ اﻟشيكﺎت اﻟمخصوﻣﺔ واﻟمسيﻠﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟشرﻛﺔ واﻟكﻔﺎﻟﺔ اﻹﻋتبﺎرﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻷم.

 .٢٤ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾبيﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ
ﯾمثﻞ ﻫذا اﻟمبﻠﻎ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن أرﺑﺎح ﺗﻘييم اﻹﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗظﻬر ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻟﻘد ﻛﺎﻧت
اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٤٧٦٬٠٩٨

إﺳترداد ﺧﻼل اﻟسنﺔ

)(٩٤٬٤٤٤

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٣٨١٬٦٥٤

.٢٥

٤٧٦٬٠٩٨

-

٤٧٦٬٠٩٨

ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ:

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٥٦٧٬٠٠١

٥٥٨٬٤٨٨

٦٩٬٣٦٨

٣٣٬٤٦٨

ﻓروﻗﺎت ﻋمﻠﺔ

)(٣٠٬٨٩٢

)(٣٧٬٩٥٩

٣٤٣

١٣٬٠٠٤

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٦٠٥٬٨٢٠

٥٦٧٬٠٠١

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

اﻟمدﻓوع ﺧﻼل اﻟسنﺔ

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

ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ.
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 .٢٦ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﺧﻼل اﻟسنﺔ:

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

١٬١١٩٬٢٤٦

١٬٠١٨٬٨٦٣

اﻟمسدد ﺧﻼل اﻟسنﺔ

)(٥٩٬٣١٩

)(٣٬١٢٦

اﻟرﺻيد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

١٬٢٥٨٬٠٥٨

١٩٩٬٠٥٢

اﻟتخصيص ﻟﻠسنﺔ

)(٩٢١

ﻓروﻗﺎت ﻋمﻠﺔ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص ﺗسوﯾﺔ اﻟخسﺎرة اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ:

١٠٦٬٩٠٢

)(٣٬٣٩٣
١٬١١٩٬٢٤٦

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟخسﺎرة اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

)(٨٨٨٬٦٨٦

)(٤٬٨٤٠٬٣٦٧

ﻣصروﻓﺎت ﻏير ﻣﻘبوﻟﺔ ﺿرﯾبيﺎً

٢٬٦٩٨٬٥٤٤

٥٬٦٧١٬٢٧٢

١٬٣٢٢٬١٥٤

٥٨١٬٤٥٢

ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟمستحﻘﺔ

١٩٨٬٣٢٣

٨٧٬٢١٨

ﻣخصص اﻟضرﯾبﺔ اﻟمكون ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ

١٩٩٬٠٥٢

١٠٦٬٩٠٢

)(٤٨٧٬٧٠٤

أرﺑﺎح ﻏير ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ

اﻟدﺧﻞ اﻟخﺎﺿﻊ ﻟضرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

)(٢٤٩٬٤٥٣

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻيﻞ ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﻟﻠسنتين اﻟمنتﻬيتين ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و:٢٠٢٠
٢٠٢٠

٢٠٢١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٩٩٬٠٥٢

ﺿرﯾبﺔ دﺧﻞ اﻟسنﺔ

)(٩٤٬٤٤٤

ﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ

١٠٤٬٦٠٨

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٠٦٬٩٠٢

-

١٠٦٬٩٠٢

ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﻟم ﺗتوﺻﻞ اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛﺔ أرﯾحﺎ ﻟتطوﯾر وإدارة وﺗشﻐيﻞ اﻟمنطﻘﺔ اﻟزراﻋيﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ )ﺷرﻛﺔ

ﺗﺎﺑﻌﺔ( وﺷرﻛﺔ ﺑيدﻛو اﻟﻘﺎﺑضﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( اﻟﻰ ﺗسوﯾﺎت ﻧﻬﺎﺋيﺔ ﻣﻊ داﺋرة ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﻋوام ﻣن ٢٠١٦
وﺣتﻰ  .٢٠١٩ﻫذا وﻟم ﺗتوﺻﻞ ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾكو اﻷردن)ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( اﻟﻰ ﻣخﺎﻟصﺎت ﻧﻬﺎﺋيﺔ ﻣﻊ داﺋرة ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ
اﻋمﺎﻟﻬمﺎ ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٢٠١٩و .٢٠٢٠ﻛمﺎ ﺗوﺻﻠت ﻛﻞ ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟمشرق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟبيدﻛو اﻟﻘﺎﺑضﺔ( وﺷرﻛﺔ ﻣبﺎﻧﻲ

)ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻻﺣﻘﺎً ﻟتﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟﻰ ﻣخﺎﻟصﺔ ﻧﻬﺎﺋيﺔ ﻣﻊ داﺋرة ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻲ ٢٠١٩
و.٢٠٢٠
ﻟم ﺗحصﻞ ﺷرﻛﺔ اﻟمراﻓق )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟبرﯾكو اﻻردن( ﻋﻠﻰ ﺗسوﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋيﺔ ﻣن داﺋرة ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻟﻸﻋوام ﻣن

 ٢٠١٧وﺣتﻰ ، ٢٠٢٠ﻛمﺎ ﻟم ﺗحصﻞ ﺷرﻛﺔ ﺑيدﻛو ﻏزة )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟبيدﻛو اﻟﻘﺎﺑضﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗسوﯾﺎت ﻧﻬﺎﺋيﺔ ﻣﻊ داﺋرة ﺿرﯾبﺔ
اﻟدﺧﻞ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻣنذ  ٢٠١٣وﺣتﻰ  .٢٠٢٠ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ،ﻟم ﺗحصﻞ ﺷرﻛﺔ ﺑرﯾكو ﻟﻠتشﻐيﻞ واﻟصيﺎﻧﺔ اﻟﻰ ﺗسوﯾﺎت
ﻧﻬﺎﺋيﺔ ﻣﻊ داﺋرة ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻣنذ اﻟتﺄﺳيس وﺣتﻰ ﻋﺎم .٢٠٢٠
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 .٣٢ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أﺗﻌﺎب ﻣﻬنيﺔ واﺳتشﺎرات

١٨٧٬٧٦٨

ﺗﺄﻣين

٣٤٬٨٢٨

١٤٨٬٥٠٨

رواﺗب وﻣنﺎﻓﻊ ﻣوظﻔين

٢٩٬٥٤٥

رﺳوم ﺣكوﻣيﺔ

ﻣصﺎرﯾﻒ أﻋضﺎء ﻣجﺎﻟس اﻻدارات وﻫيئﺔ اﻟمدﯾرﯾن

٢٠٬٤٦٠

إﻋﻼﻧﺎت

١١٬٠٣٦

١٢٬٦٠٧

ﺻيﺎﻧﺔ

رﺳوم واﺷتراﻛﺎت

١٠٬٦٦١

ﺗبرﻋﺎت

٥٬٠٦٣

٨٬٠٦٩

ﻛﻬرﺑﺎء وﻣيﺎﻩ

٤٬٥٣٤

ﺿيﺎﻓﺔ وﻧظﺎﻓﺔ

٣٬٥٤٦

ﺳﻔر وﻣواﺻﻼت

٣٬٤١٤

ﺑرﯾد وﻓﺎﻛس وﻫﺎﺗﻒ

٢٬٦٨٠

ﻗرطﺎﺳيﻪ وﻣطبوﻋﺎت
أﺧرى

٢٩٬١٢٠

٥١١٬٨٣٩

 .٣٣ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر )إﯾضﺎح (٦
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣحمﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى )إﯾضﺎح (٣١

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٨٨٧٬٣١٨
٢٢٨٬٣٣٣
١٬١١٥٬٦٥١
)(٢٢٦٬٤٠٩
٨٨٩٬٢٤٢

١٩٨٬٢٢٠
١٥١٬٣٤٨
٢٧٬٥٦٩
٣٤٬٩٧٤
٥٤٬٠٨٤
٩٬٧٩٨
٢٬٧٤٣
٧٬٨٥١

١١٬٨٥٤
٦٤٬٢٥٢
٤٬٣٥٣
٦٬٢٩٣
٤٬٦١٤
١٬٢٩٥

٣٣٬٦٩٤

٦١٢٬٩٤٢

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٩٧٥٬٧٢٩
٢٣٣٬٦٥٠
١٬٢٠٩٬٣٧٩
)(٢٣١٬٢١٤
٩٧٨٬١٦٥

 .٣٤أرﺑﺎح ﻣحﻔظﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﯾشمﻞ ﻫذا اﻟبند ﻧتﺎﺋﺞ اﻹﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﻣحﻔظﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢١

اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟخسﺎﺋر

٦٬٨٥٥

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷ رﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

٢٥

اﻷﺧرى

١٤٬٤١٨

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
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٢١٬٢٩٨

٤٢

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٢٤٦

٤٣٬٢٠٣

٢٤٬٩٥٨

٦٨٬٤٠٧

) .٣٥ﻣصﺎرﯾﻒ( إﯾرادات أﺧرى ،ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

إﯾرادات ﻓواﺋد ﺗﻘسيط ذﻣم ﻣدﯾنﺔ

١٨٠٬٩٢٤

أرﺑﺎح ﺑيﻊ ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

١٣٬٦٢٨

إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ ﻣتحﻘﻘﺔ

٥٦٬٨٠٠

ﺻﺎﻓﻲ ﺧسﺎﺋر أﺿرار اﻟحرب*
ﻓروﻗﺎت ﻋمﻠﺔ
أﺧرى

)(٤٧٤٬١١٩
١٢١٬٨١٠
)(١٤٠٬٩١٣
)(٢٤١٬٨٧٠

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٩١٬٥٥٩
٣٧٬٨٦٦
٥٬٢٧٧

)(١٢٬٥٨٨
٥٩٧٬٦٦٢
٧١٩٬٧٧٦

*ﺗﻌرض ﻗطﺎع ﻏزة ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻟحرب ،ﻣمﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣختﻠﻒ اﻷﻧشطﺔ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌرض اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟمنشﺂت واﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ اﻟتدﻣير اﻟج زﺋﻲ أو اﻟكﻠﻲ .ﻗﺎﻣت إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑدراﺳﺔ وﺣصر أﺛر ﻫذا اﻟحدث ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

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

ﻗيمﺔ اﻟتﻌوﯾضﺎت اﻟمتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟتﺄﻣين .ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻬذا اﻟحدث أﺛر ﻋﻠﻰ أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﯾرادات ﻫذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ وﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎﻟﻬﺎ.
 .٣٦اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن ﺧسﺎرة اﻟسنﺔ
٢٠٢١

٢٠٢٠

ﺧسﺎرة اﻟسنﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ اﻷم )دﯾنﺎر أردﻧﻲ(

)(٨٨٩٬٠٤٩

)(٤٬٥٦٢٬٢٢٢

اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟمكتتب ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟسنﺔ )ﺳﻬم(

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦

٦٣٬٧٦٢٬٤٨٦

)(٢٤٬٤٥٤

)(٢٤٬٤٥٤

ﯾنزل :أﺳﻬم ﺧزﯾنﺔ )ﺳﻬم(

٦٣٬٧٣٨٬٠٣٢

٦٣٬٧٣٨٬٠٣٢

اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن ﺧسﺎرة اﻟسنﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ اﻷم
)دﯾنﺎر أردﻧﻲ(

)(٠٬٠١٤

)(٠٬٠٧٢

 .٣٧أﻣور أﺧرى
ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠اﻛتشﺎف ﻋمﻠيﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﻏير أﺻوﻟيﺔ ﻣرﺗبطﺔ ﺑﺈﺳتﻼم أﺣد ﻣوظﻔﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑيدﻛو ﻏزة )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟبيدﻛو

اﻟﻘﺎﺑضﺔ( إﯾجﺎرات ﻣن ﺑﻌض ﻣستﺄﺟري اﻟمنطﻘﺔ اﻟصنﺎﻋيﺔ وﻋدم ﺗورﯾدﻫﺎ ﻟﻠداﺋرة اﻟمﺎﻟيﺔ وﻣنﺢ ﺧصوﻣﺎت ﻟبﻌض ﻣستﺄﺟري اﻟمنطﻘﺔ

اﻟصنﺎﻋيﺔ دون ﺻﻼﺣيﺎت أو ﺗﻔوﯾض ﻣن ﻫيئﺔ اﻟمدﯾرﯾن ﻟﻠشرﻛﺔ .ﺗشير اﻟتحﻘيﻘﺎت اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟمبﺎﻟﻎ ﺗﻘدر
ﺑﻘيمﺔ  ٢٧٩٬١٧٤دوﻻر أﻣرﯾكﻲ.

ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٦آب  ٢٠٢٠ﺑتﻘدﯾم ﺷكوى ﺟزاﺋيﺔ ﻟدى اﻟنيﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐزة ﺣول ﻫذا اﻟموﺿوع وﺗتﺎﺑﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻹﺟراءات

اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟتحصيﻞ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ.
 .٣٨ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾمثﻞ ﻫذا اﻟبند اﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟتﻲ ﺗمت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟتﻲ ﺗتضمن اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ واﻟمسﺎﻫمين اﻟرﺋيسيين وأﻋضﺎء

ﻣجﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ وأﯾﺔ ﺷرﻛﺎت ﯾسيطرون ﻋﻠيﻬﺎ أو ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟتﺄﺛير ﺑﻬﺎ .ﯾتم إﻋتمﺎد ﺳيﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟشروط اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟجﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ.

٤٣
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إن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟجﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟمتضمنﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣدة ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻗروض وﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟشرﻛﺔ اﻷم وﻣسﺎﻫمون

٦٬٦٨٩٬٠٣٥

٧٬٢٣٥٬٣٥٧

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

٧٣٠٬٩٣٧

٧٢٨٬٣٢٨

اﻟشرﻛﺔ اﻷم وﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

١٬٥١٠٬٠٤٠

١٬٥٦٤٬٢٣٨

ﻣستحق ﻣن ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣستحق ﻟجﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

إن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟجﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟمتضمنﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ

اﻟشرﻛﺔ اﻷم وﻣسﺎﻫمون

٣٦٢٬٧٣٣

٤٩٠٬٩٦٥

إﯾرادات ﺧدﻣﺎت

اﻟشرﻛﺔ اﻷم وﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

٤٣٬٧٨٦

٢٢٬٢٤٤

اﺳتﻬﻼﻛﺎت ﺣﻘوق اﺳتخدام ﻣوﺟودات

ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟمسﺎﻫم رﺋيسﻲ

١٠٬٨٠٠

١٠٬٨٠٣

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر

ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟمسﺎﻫم رﺋيسﻲ

١٬٩٢٤

٢٬٤٣٦

ﻣكﺎﻓﺂت ورواﺗب وﻣنﺎﻓﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ:

١٦٣٬٤٣٧

١٦٢٬٣٧٥

ﻣنﺎﻓﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ

ﻣصروف ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ

١٣٬٦٩٧

١٢٬٥٤٥

ﺗنﻘﻼت وﻣصﺎرﯾﻒ أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة

١٦٬٨٩٨

٥٤٬٠٨٤

 .٣٩ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟموﺟودات اﻟمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠٢١

ﻣوﺟودات ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
)اﯾضﺎح :(١١
ﻣدرﺟﺔ
ﻏير ﻣدرﺟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
)اﯾضﺎح (١٥
اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )اﯾضﺎح (٧
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ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳتخدام

أﺳﻌﺎر ﺗداول ﻓﻲ
أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ
)اﻟمستوى اﻷول(
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

ﻣﻌطيﺎت ﯾمكن
ﻣﻼﺣظتﻬﺎ
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ(
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

٦٠٬٤٩٧
٢٣٣٬٨٨٢

٦٠٬٤٩٧
-

-

٢٣٣٬٨٨٢

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

٢٧٬٤٧٨
٢١٬١٩٦٬٦٦٥

٢٧٬٤٧٨
-

-

٢١٬١٩٦٬٦٦٥

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘيﺎس

اﻟمجموع
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٤٤

ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﯾمكن
ﻣﻼﺣظتﻬﺎ
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟموﺟودات اﻟمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول : ٢٠٢٠

ﻣوﺟودات ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
)اﯾضﺎح :(١١
ﻣدرﺟﺔ
ﻏير ﻣدرﺟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
)اﯾضﺎح (١٥
اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )اﯾضﺎح (٧

اﻟمجموع
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘيﺎس

ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳتخدام
ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﯾمكن
ﻣﻌطيﺎت ﯾمكن
أﺳﻌﺎر ﺗداول ﻓﻲ
ﻣﻼﺣظتﻬﺎ
ﻣﻼﺣظتﻬﺎ
أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ(
)اﻟمستوى اﻷول(
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

٥٣٬٧١٨
٣٥٧٬٩٧٢

٥٣٬٧١٨
-

-

٣٥٧٬٩٧٢

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

٢٠٬٦٢٥
٢٢٬٢٤٧٬١٥٣

٢٠٬٦٢٥
-

-

٢٢٬٢٤٧٬١٥٣

ﺗستخدم اﻟشرﻛﺔ اﻟتسﻠسﻞ اﻟتﺎﻟﻲ ﻟتحدﯾد واﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدواﺗﻬﺎ:
 اﻟمستوى اﻷول :ﺑﺎﺳتخدام أﺳﻌﺎر اﻟتداول )ﻏير اﻟمﻌدﻟﺔ( ﻷدوات ﻣﺎﻟيﺔ ﻣشﺎﺑﻬﺔ ﺗمﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ.
 اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ :ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت ﻏير أﺳﻌﺎر اﻟتداول وﻟكن ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر أو ﻏير ﻣبﺎﺷر.
 اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث :ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﺗستند ﻟبيﺎﻧﺎت ﺳوق ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ.
ﻟم ﺗﻘم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﺟراء أي ﺗحوﯾﻼت ﺑين اﻟمستوﯾﺎت اﻟمذﻛور أﻋﻼﻩ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣين  ٢٠٢١و.٢٠٢٠
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﯾمثﻞ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘيم اﻟدﻓترﯾﺔ واﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺣسب ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و:٢٠٢٠
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ
٢٠٢١

٢٠٢٠

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى:
ﻣدرﺟﺔ

ﻏير ﻣدرﺟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

ذﻣم ﻣدﯾنﺔ

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

٥٣٬٧١٨

٦٠٬٤٩٧

٣٥٧٬٩٧٢

٢٣٣٬٨٨٢

٦٠٬٤٩٧

٢٣٣٬٨٨٢

٥٣٬٧١٨

٣٥٧٬٩٧٢

٢٧٬٤٧٨

٢٠٬٦٢٥

٢٧٬٤٧٨

٢٠٬٦٢٥

١٠٬٥١٣٬٨٣٥

٨٬٥٩٥٬٤٣٨

١٠٬٥١٣٬٨٣٥

٨٬٥٩٥٬٤٣٨

٧٨٤٬٧٤٥

٧٦١٬٢٦١

٧٨٤٬٧٤٥

٧٦١٬٢٦١

١٬٨٤٤٬٢٤٩

١٬٥٦٠٬٧٨٣

١١٬٦٣٣٬٢٦٣

١٣٬١٨١٬٢٢٠
٤٥

١٬٥٦٠٬٧٨٣

١٣٬١٨١٬٢٢٠

١٬٨٤٤٬٢٤٩

١١٬٦٣٣٬٢٦٣
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١٣٬٤٣٧٬٧٦٨

١٦٬٨٧٣٬٩٢١

١٣٬٤٣٧٬٧٦٨

١٦٬٨٧٣٬٩٢١

ذﻣم وأرﺻدة داﺋنﺔ اﺧرى

٤٬٩٥٧٬٩٤٢

٤٬٣٦٩٬٤٧٨

٤٬٩٥٧٬٩٤٢

٤٬٣٦٩٬٤٧٨

٢١٬٥٣٥٬٥٤٨

٢٤٬٤٠٦٬٨٤٧

٢١٬٥٣٥٬٥٤٨

٢٤٬٤٠٦٬٨٤٧

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

٣٬١٦٣٬٤٤٨

٣٬١٣٩٬٨٣٨

٣٬١٣٩٬٨٣٨

٣٬١٦٣٬٤٤٨

ﺗم إظﻬﺎر اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘيم اﻟتﻲ ﯾمكن أن ﺗتم ﺑﻬﺎ ﻋمﻠيﺎت اﻟتبﺎدل ﺑين ﺟﻬﺎت ﻣﻌنيﺔ ﺑذﻟك،
ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻋمﻠيﺎت اﻟبيﻊ اﻹﺟبﺎرﯾﺔ أو اﻟتصﻔيﺔ.
إن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ )ﺑﺈﺳتثنﺎء اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ( واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى واﻟنﻘد واﻟوداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ واﻟذﻣم

واﻻرﺻدة اﻟداﺋنﺔ اﻻﺧرى ﻫﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑشكﻞ ﻛبير ﻟﻘيمﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ وذﻟك ﻟكون ﺗﻠك اﻷدوات ذات ﻓترات ﺳداد أو ﺗحصيﻞ ﻗصيرة

اﻷﺟﻞ.
ﺗم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺧصم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﺑﺈﺳتخدام أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣتﺎﺣﺔ ﻟذﻣم

وﺗسﻬيﻼت إﺋتمﺎﻧيﺔ أﺧرى ذات ﺷروط ﻣشﺎﺑﻬﺔ.

ﺗم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻟمدرﺟﺔ واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟمدرﺟﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

ﺗم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى )ﻏير اﻟمدرﺟﺔ( ﺑﺎﺳتخدام طرق

ﺗﻘييم ﻣنﺎﺳبﺔ.

ﺗم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻹﺋتمﺎﻧيﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر واﻟبنود اﻷﺧرى اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻔواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﺧصم
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﺑﺈﺳتخدام أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣتﺎﺣﺔ ﻟﻘروض وﺗسﻬيﻼت إﺋتمﺎﻧيﺔ أﺧرى ذات ﺷروط ﻣشﺎﺑﻬﺔ.
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٤٦

 .٤٠إدارة اﻟمخﺎطر

ﺗتﺄﻟﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺗسﻬيﻼت إﺋتمﺎﻧيﺔ وﺑﻌض اﻟذﻣم واﻷرﺻدة اﻟداﺋنﺔ اﻻﺧرى .إن اﻟﻬدف

ﻣن ﻫذﻩ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻫو ﺗموﯾﻞ ﻧشﺎطﺎت اﻟمجموﻋﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ﻋدة ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻣثﻞ اﻟذﻣم
اﻟمدﯾنﺔ وﺑﻌض اﻟموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ اﻷﺧرى واﻟنﻘد واﻟوداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟتﻲ ﺗنشﺄ ﺑشكﻞ

ﻣبﺎﺷر ﻣن ﻧشﺎطﺎت اﻟمجموﻋﺔ.

إن اﻟمخﺎطر اﻷﺳﺎﺳيﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻫﻲ ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣخﺎطر اﻟتﻐير ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم وﻣخﺎطر
اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ وﻣخﺎطر اﻹﺋتمﺎن وﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ .ﯾﻘوم ﻣجﻠس إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑمراﺟﻌﺔ واﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳيﺎﺳﺎت إدارة ﻫذﻩ
اﻟمخﺎطر واﻟتﻲ ﺗتﻠخص ﺑمﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

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

 ٢٠٢١و) ٢٠٢٠ﻗبﻞ اﻟضراﺋب( ،ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗحمﻞ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣتﻐيرة ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

ٍ
ﻣسﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر
 ٢٠٢١و ،٢٠٢٠ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟميﻊ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى اﻟمؤﺛرة ﺛﺎﺑتﺔ .إن أﺛر اﻟنﻘص اﻟمتوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟزﯾﺎدة اﻟمبينﺔ أدﻧﺎﻩ:
اﻟزﯾﺎدة

٢٠٢١

ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة

اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة

٢٠

)(١٣٬٤٧٩

)ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟزﯾﺎدة
ﺑسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة

٢٠٢٠

)ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋمﺔ

٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋمﺔ
اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

)(٢٠٬٤٢٢

ﻣخﺎطر اﻟتﻐير ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم

ﯾبين اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣدى ﺣسﺎﺳيﺔ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة وﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة )ﻗبﻞ اﻟضراﺋب( ﻧتيجﺔ ﻟﻠتﻐيرات اﻟممكنﺔ

ٍ
ﻣسﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر
اﻟمحتمﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟميﻊ اﻟمؤﺛرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑتﺔ .إن أﺛر اﻟنﻘص اﻟمتوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم
اﻟزﯾﺎدة اﻟمبينﺔ أدﻧﺎﻩ:

٢٠٢١
ﺑورﺻﺔ ﻓﻠسطين
أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ أﺟنبيﺔ

٢٠٢٠
ﺑورﺻﺔ ﻓﻠسطين
أﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ أﺟنبيﺔ

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟمؤﺷر
)(%

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠
٢٠

٣٤٧
-

٨٬٧٣٩
٣٬٣٦٠

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟمؤﺷر

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣدة

)(%
٢٠

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٣٤٨
-

٢٠

٤٧

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٧٬٢٢٤
٣٬٥٢٠
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ﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

ﯾبين اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣدى ﺣسﺎﺳيﺔ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣدة )ﻗبﻞ اﻟضراﺋب( ﻟﻠتﻐيرات اﻟممكنﺔ اﻟمﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟشيكﻞ

اﻹﺳراﺋيﻠﻲ واﻟﻌمﻼت اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗتﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟميﻊ اﻟمؤﺛرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑتﺔ .إن أﺛر اﻟنﻘص
ٍ
ﻣسﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر اﻟزﯾﺎدة اﻟمبينﺔ أدﻧﺎﻩ.
اﻟمتوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌمﻼت اﻻﺟنبيﺔ

٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟزﯾﺎدة
ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف
اﻟشيﻘﻞ اﻹﺳراﺋيﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ
%

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟموﺣدة
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟزﯾﺎدة
ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف
اﻟﻌمﻼت اﻷﺧرى
ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ
%

٢٠

)(٥١٩٬٣٧٣

٢٠

٢٠٢٠
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠

)(٤٤٨٬٨٢٤

٢٠

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ
اﻟموﺣدة
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
)(٦٧٬٢٦٧
)(٦٢٬٧٥٧

إن ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ﻣرﺑوط إﻟﻰ ﺣد ﻛبير ﺑسﻌر ﺛﺎﺑت ﻣﻊ اﻟدوﻻر اﻷﻣ رﯾكﻲ وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣخﺎطر اﻟتﻐير ﻓﻲ ﺳﻌر
ﺻرف اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ ﻏير ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن

ﯾﻘوم ﻛﻞ ﻗطﺎع ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋمﺎل ﺑﺈدارة ﻣخﺎطر اﻹﺋتمﺎن وﻓق ﺳيﺎﺳﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺈدارة ﻣخﺎطر اﻹﺋتمﺎن .ﻟدى
اﻟمجموﻋﺔ ﻗﺎﻋدة ﻛبيرة ﻣن اﻟﻌمﻼء ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣخﺎطر اﻹﺋتمﺎن اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛبير ﻣن اﻟﻌمﻼء.
ﻛذﻟك ﺗتبﻊ اﻟشرﻛﺔ ﻧظﺎﻣﺎً ﻟﻠتحصيﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻬود اﻹدارة واﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ .ﺗﻌمﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑيﻊ ﻣﻌظم ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ اﻟجﺎﻫزة
ﻟﻠبيﻊ ﺑﺄﻗسﺎط أو ﻛمبيﺎﻻت ﺗستحق ﺧﻼل ﻋدة ﺳنوات ﺑﻌد ﻋمﻠيﺔ اﻟبيﻊ .ﺗحد اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻋن طرﯾق ﻋدم ﻧﻘﻞ
ﻣﻠكيﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟمبﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌمﻼء إﻻ ﺑﻌد ﺗحصيﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗسﺎط واﻟكمبيﺎﻻت.
ﯾتم إﺟراء دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑشكﻞ ﻣنﻔرد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌمﻼء اﻟرﺋيسين ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺟراء
دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛبير ﻣن اﻟذﻣم اﻷﺧرى ﺑشكﻞ ﻣجموﻋﺎت .ﺗتضمن طرﯾﻘﺔ اﻹﺣتسﺎب ﻧسب ﺗخصيص ﻣحددة ﺗم

إﺣتسﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻣجموﻋﺔ ﻋواﻣﻞ ﺗشمﻞ أﻧمﺎط اﻟتحصيﻞ اﻟتﺎرﯾخيﺔ ،وﻧوع اﻟﻌمﻼء واﻟخدﻣﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ ،وﻛشوف ﺗﻌمير اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ،

وﺗحدﯾد ﺗﻌرﯾﻒ اﻟتﻌثر ﻣن ﺧﻼل ﻋدد أﯾﺎم ﻣﻌين .إن اﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟتﻌرض اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻟمخﺎطر اﻹﺋتمﺎن ﻫو ﻣبﻠﻎ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ
اﻟمبينﺔ ﻓﻲ )إﯾضﺎح .(١٣
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟمخﺎطر اﻹﺋتمﺎن اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗشمﻞ اﻟنﻘد واﻟوداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﺑﻌض اﻟموﺟودات

اﻟمتداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﻓﺈن ﺗﻌرض اﻟشرﻛﺔ ﻟمخﺎطر اﻹﺋتمﺎن ﯾنتﺞ ﻋن ﻋجز اﻟطرف اﻵﺧر ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟتزاﻣﺎﺗﻪ واﻟتﻲ ﺗسﺎوي اﻟﻘيمﺔ

اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ

ﺗﻌمﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟتسﻬيﻼت اﻹﺋتمﺎﻧيﺔ وﻣتﺎﺑﻌﺔ ﺗحصيﻞ اﻟذﻣم
اﻟمدﯾنﺔ وإدارة اﻹﺳتثمﺎرات ﻗصيرة اﻷﺟﻞ.
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٤٨

ﯾﻠخص اﻟجدول أدﻧﺎﻩ ﺗوزﯾﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ )ﻏير ﻣخصوﻣﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔترة اﻟمتبﻘيﺔ ﻟﻼﺳتحﻘﺎق اﻟتﻌﺎﻗدي وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟسوﻗيﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ:
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟمخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ
 ٣اﻟﻰ ١٢
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر

ذﻣم وأرﺻدة داﺋنﺔ أﺧرى

أﻛثر ﻣن ٥

أﻛثر ﻣن ﺳنﺔ إﻟﻰ

ﺗحت اﻟطﻠب

أﻗﻞ ﻣن  ٣ﺷﻬور

ﺷﻬر

 ٥ﺳنوات

ﺳنوات

اﻟمجموع

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٨٬٢١١٬٨٨٧

١٬٠٣٤٬٥٣٢

١٤٬٤٢١٬٢٨٧

٦٣١٬٥٨٤

١٬٢١٨٬٠٨٦

١٬٢٤٥٬٦٨٣

١٬٢٦٨٬٥٣٤

٤٬٢٣٤٬٩٧١

٥٬٩٨٨٬٦٦٣

٥٬٤٦٠٬٢٠٥

١٠٬٧٢٦٬١٠٤

٥٬٢٦٩٬٥٠٣

٢٣٬٧٣٥٬٩٥٢

٤٦٣٬٠٠٧

٧٦١٬٠٤٥

٢٠٤٬٦٣٦

١٢٬٠٧٠

٨٧٥٬٤٤١

١٬٤٠٤٬٦٩٩

٢٠٧٬٧٩٨

٣٬٩٥٠٬٨١٦
٢٩١٬٣٠٣

-

٣٬٣٢٦٬٠٠٢

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر

ذﻣم وأرﺻدة داﺋنﺔ أﺧرى

٥٨٠٬٤٠٤

٩٥٤٬٠١١

٢٠٤٬٦٣٦

١٢٬٠٧٠

١٬٢١٨٬٧٤٧

٢٬٢٣٠٬٤٦٠

٤٣٣٬٧٠٧

١٠٬٢٩٤٬٠٥٠

١٬٢٩٦٬٨٤٣

١٨٬٠٧٧٬٨٧٢

٤٬٩٥٢٬٥٦٤

١٬٢٦٤٬٣٧٩

٢٬٥٤٢٬٣٤٤

١٬٢٥٤٬٣٢٦

١٢٩٬٠٤٨

٤٬٥٢٩٬٧٠١

٦٬٢٩٠٬٣٩٧

٧٬٧٨٤٬٥٧٢

١١٬٦٧٧٬٤٢٤

٥٬٨٢٦٬٥٤٤

٢٨٬٧٣٧٬٧٤٧

٢٨٩٬٦٦٤

-

٤٬٣٦٩٬٤٧٨

إدارة رأس اﻟمﺎل

ﯾتمثﻞ اﻟﻬدف اﻟرﺋيسﻲ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺈدارة رأﺳمﺎل اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻟتﺄﻛد ﻣن اﻟمحﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧسب رأﺳمﺎل ﻣﻼﺋمﺔ ﺑشكﻞ ﯾدﻋم ﻧشﺎط اﻟشرﻛﺔ

وﯾﻌظم ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻫيكﻠﺔ رأس اﻟمﺎل وإﺟراء اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻐيرات اﻟظروف اﻹﻗتصﺎدﯾﺔ
وطبيﻌﺔ اﻟﻌمﻞ .ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف واﻟسيﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬيكﻠﺔ رأس اﻟمﺎل ﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻟحﺎﻟيﺔ .ﯾتﺄﻟﻒ رأس ﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ ﻣن رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع وﻋﻼوة اﻹﺻدار وأﺳﻬم اﻟخزﯾنﺔ واﻹﺣتيﺎطيﺎت واﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ وﺣﻘوق

اﻟجﻬﺎت ﻏير اﻟمسيطرة ﺑمجموع  ٣٧٬٥٩٩٬٤٢٤دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣٨٬٧١٥٬٩٤٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢٠

٤٩
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 .٤١ﻗطﺎﻋﺎت أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ

ﯾتم ﻋرض ﻗطﺎﻋﺎت أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟطبيﻌﺔ أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺔ ،ﺣيث أن اﻟمخﺎطر وﻧسبﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﯾتﺄﺛران ﺟوﻫرﯾﺎً ﺑﺈﺧتﻼف اﻟخدﻣﺎت اﻟتﻲ ﯾتم ﺗﻘدﯾمﻬﺎ.

اﻟموﺣد

اﺳتبﻌﺎدات

ﻣجموع اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﺧدﻣﺎت ﺗجﺎرﯾﺔ

ﻗطﺎع ﻋﻘﺎري

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

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

إﯾرادات ﻣن ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟيﺔ

إﯾرادات ﺑين اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﺗم إﺳتبﻌﺎدﻫﺎ(

ﻣجموع اﻹﯾرادات

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٬٩٥٠٬٧٦٨
٢٬٩٥٠٬٧٦٨

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ

)ﺧسﺎرة( رﺑﺢ اﻟﻘطﺎع ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت

اﺳتﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات

ﻣصﺎرﯾﻒ رأﺳمﺎﻟيﺔ

اﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٢٬٤٤٧٬٨٩٢
٢٬٤٤٧٬٨٩٢

٥٬٦٠٨
)(٥٤٠٬٦٦٤
١٢٦٬١٥٠٬٥٥٨
٨٤٬٢٣٨٬٣٨٠

١٬١٦٧٬٦٥٤
٢٩٥٬٧٢٦
٢٩٥٬٤٣٨

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٥٬٣٩٨٬٦٦٠
٥٬٣٩٨٬٦٦٠

١٠٥٬٧٠٤
٣٥٬٣١٦٬١٩٧
١٢٬٣٦٤٬٥٠٢

٧٠٣٬٥٣٤
٣٥٧٬٦٥٧
-

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
)(٥٦٬٨٠٠
)(٥٦٬٨٠٠

٥٬٦٠٨
)(٤٣٤٬٩٦٠
١٦١٬٤٦٦٬٧٥٥
٩٦٬٦٠٢٬٨٨٢

١٬٨٧١٬١٨٨
٦٥٣٬٣٨٣
٢٩٥٬٤٣٨

اﻹﯾرادات

٥٬٣٩٨٬٦٦٠
)(٥٦٬٨٠٠
٥٬٣٤١٬٨٦٠

)(٤٥٣٬٧٢٦
)(٨٦٬٨١٣٬٤٥٧
)(٥٩٬٥٤٩٬٠٠٨

)(٥٣٬٥٩٨
-

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى

ﻧتﺎﺋﺞ اﻷﻋمﺎل

٥٬٦٠٨
)(٨٨٨٬٦٨٦
٧٤٬٦٥٣٬٢٩٨
٣٧٬٠٥٣٬٨٧٤

١٬٨١٧٬٥٩٠
٦٥٣٬٣٨٣
٢٩٥٬٤٣٨

٥٠
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 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

اﻟموﺣد

اﺳتبﻌﺎدات

ﻣجموع اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﺧدﻣﺎت ﺗجﺎرﯾﺔ

ﻗطﺎع ﻋﻘﺎري
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

إﯾرادات ﻣن ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟيﺔ

إﯾرادات ﺑين اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﺗم إﺳتبﻌﺎدﻫﺎ(

ﻣجموع اﻹﯾرادات

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٣٬٤٦٢٬٢٤٢
٣٬٤٦٢٬٢٤٢

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ

ﺧسﺎرة اﻟﻘطﺎع ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت

اﺳتﻬﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات

ﻣصﺎرﯾﻒ رأﺳمﺎﻟيﺔ

اﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
١٬٣٤٣٬٤١٣
١٬٣٤٣٬٤١٣

)(٢٨٬٦٩٣
)(٤٬١٧٩٬١٨٧
١٢٨٬٢٧٢٬٩٥٠
٨٧٬٤٤٥٬١١٧

١٬٢٠٣٬٧٢٣
٧٣٬٩١٥
٢٨٩٬٨٣٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٤٬٨٠٥٬٦٥٥
٤٬٨٠٥٬٦٥٥

)(٦٥٠٬٢٨٨
٣٥٬٠٨٦٬١٤٩
١٠٬٢٦٨٬٠٥٠

٦٤٣٬٧٨٣
١٬٣٧٨٬٦٢٣
-

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
)(٥٦٬٨٠٠
)(٥٦٬٨٠٠

)(٢٨٬٦٩٣
)(٤٬٨٢٩٬٤٧٥
١٦٣٬٣٥٩٬٠٩٩
٩٧٬٧١٣٬١٦٧

١٬٨٤٧٬٥٠٦
١٬٤٥٢٬٥٣٨
٢٨٩٬٨٣٠

اﻹﯾرادات

٤٬٨٠٥٬٦٥٥
)(٥٦٬٨٠٠
٤٬٧٤٨٬٨٥٥

)(١٠٬٨٩٢
)(٨٦٬٠٠٢٬٩٦٤
)(٥٩٬٠٧٢٬٩٧٧

)(٣٣٬٠٠٣
-

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى

ﻧتﺎﺋﺞ اﻷﻋمﺎل

)(٢٨٬٦٩٣
)(٤٬٨٤٠٬٣٦٧
٧٧٬٣٥٦٬١٣٥
٣٨٬٦٤٠٬١٩٠

١٬٨١٤٬٥٠٣
١٬٤٥٢٬٥٣٨
٢٨٩٬٨٣٠

٥١

 .٤٢اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟمستﻘبﻠيﺔ واﻹﻟتزاﻣﺎت اﻟمحتمﻠﺔ


ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنوات اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﺑتوﻗيﻊ اﺗﻔﺎﻗيﺎت ﺷراﻛﺔ واﺳتثمﺎر ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺣكوﻣيﺔ )ﺑﻠدﯾﺔ رام ﷲ وﺑﻠدﯾﺔ اﻟبيرة

وو ازرة اﻷوﻗﺎف( ﯾتم ﺑموﺟبﻬﺎ ﺗطوﯾر واﻗﺎﻣﺔ ﻣشﺎرﯾﻊ اﺳتثمﺎرﯾﺔ ﺧﻼل ﻓترات اﺳتثمﺎر ﻣختﻠﻔﺔ ،ﯾبﻠﻎ ﺣجم اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ

اﻟحﺎﻟيﺔ اﻟسنوﯾﺔ اﻟمترﺗبﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗيﺎت ﻣبﻠﻎ  ١٣٥٬٦٧٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ ،ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان ﻫذا اﻟمبﻠﻎ

ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتﻐيير ﻧتيجﺔ اﻧتﻬﺎء اﻟﻌﻘود اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ او اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺷراﻛﺎت وﺗوﻗيﻊ ﻋﻘود اﺳتثمﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة.


ﺑﻠﻐت اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣبﻠﻎ  ١٬٣٧٨٬٩٩٩دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻧﺎﺗجﺔ ﻋن ﻋﻘود واﺗﻔﺎﻗيﺎت ﻣﻊ
ﻣوردﯾن ﺗتﻌﻠق ﺑمشﺎرﯾﻊ اﻟمجموﻋﺔ .ﯾمثﻞ ﻣبﻠﻎ اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟمحتمﻠﺔ اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻹﺟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠﻌﻘد واﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﺗم ﺗنﻔيذﻩ



ﯾوﺟد ﻋدة ﻗضﺎﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿد اﻟشرﻛﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٩٬٧٥٨٬٩١١دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﺗﻘرﯾبﺎً وذﻟك ﺿمن اﻟنشﺎط اﻟطبيﻌﻲ ﻟﻬﺎ .وﻓﻲ اﻋتﻘﺎد
إدارة اﻟمجموﻋﺔ ،ووﻓﻘﺎً ﻟرأي ﻣستشﺎرﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧيين ،ﻓﺈن اﻟمخصصﺎت اﻟمكوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘضﺎﯾﺎ ﻛﺎﻓيﺔ وﻟن ﯾترﺗب ﻋﻠﻰ



دﺧﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود إﯾجﺎرات ﻟبﻌض ﻣمتﻠكﺎﺗﻬﺎ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻹﺳتثمﺎرﯾﺔ .إن ﻫذﻩ اﻹﯾجﺎرات ﻏير اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺗتراوح

ﻣن ﻗيمﺔ اﻟﻌﻘد ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

اﻟمجموﻋﺔ أﯾﺔ اﻟتزاﻣﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻏير ﻣخصص ﻟﻬﺎ.
ﻣدﺗﻬﺎ ﺑين  ٥و ١٠ﻋﺎﻣﺎً.

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾبين اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻟمبﺎﻟﻎ اﻹﯾجﺎرات اﻟتﻲ ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ اﺳتﻼﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻌﻘود إﯾجﺎرات ﻏير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء.
٢٠٢١

ﺧﻼل ﺳنﺔ واﺣدة

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٠٬٧٠٦٬٥٥٣

١١٬٤٤٢٬٢٥٠

٦٧٬١٨٨٬١٠١

٦٨٬٩٢٠٬٥٧٢

٢٬٨٤٥٬٢٠٧

ﺑﻌد ﺳنﺔ ﺣتﻰ  ٥ﺳنوات
أﻛثر ﻣن  ٥ﺳنوات

٢٠٢٠

٥٣٬٦٣٦٬٣٤١

٣٬١٢٤٬٢٩١

٥٤٬٣٥٤٬٠٣١

 .٤٣ﺗرﻛز اﻟمخﺎطر ﻓﻲ اﻟمنطﻘﺔ اﻟجﻐراﻓيﺔ
ﺗمﺎرس اﻟمجموﻋﺔ ﺟزءاً ﻛبي اًر ﻣن أﻧشطتﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠسطين ﻛمﺎ ﺗشمﻞ ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺔ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات وﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
وﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ وﺣﻘوق إﺳتئجﺎر وﻣوﺟودات أﺧرى ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻏزة .إن ﻋدم إﺳتﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟسيﺎﺳﻲ واﻻﻗتصﺎدي ﻓﻲ

اﻟمنطﻘﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﺧطر ﻣمﺎرﺳﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻷﻧشطتﻬﺎ وﯾؤﺛر ﺳﻠبﺎً ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳترداد ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل
ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ.

ﻛمﺎ ﺗﻌرض ﻗطﺎع ﻏزة ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻟحرب ،ﻣمﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣختﻠﻒ اﻷﻧشطﺔ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌرض اﻟﻌدﯾد

ﻣن اﻟمنشﺂت واﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ اﻟتدﻣير اﻟجزﺋﻲ أو اﻟكﻠﻲ .ﻗﺎﻣت إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑدراﺳﺔ وﺣصر أﺛر ﻫذا اﻟحدث ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺑمﺎ ﯾشمﻞ ﻣراﺟﻌﺔ ﻗيم اﺳتثمﺎرات وﻋﻘﺎرات اﻟمجموﻋﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗدﻣيرﻫﺎ ﺧﻼل اﻟحرب ،ﺣيث ﻧتﺞ ﻋن ﻫذا اﻟحدث

ﻗيد ﺻﺎﻓﻲ ﺧسﺎﺋر ﺑمبﻠﻎ  ٤٧٤٬١١٩دﯾنﺎر أردﻧﻲ )إﯾضﺎح  (٣٥واﻟتﻲ ﺗمثﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟتﻲ دﻣرت ﺧﻼل
اﻟحرب ﺑﻌد ﺧصم ﻗيمﺔ اﻟتﻌوﯾضﺎت اﻟمتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟتﺄﻣين .ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻬذا اﻟحدث أﺛر ﻋﻠﻰ أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺎت
اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﯾرادات ﻫذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ وﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎﻟﻬﺎ.

 .٤٤أرﻗﺎم اﻟمﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﻋﺎدة ﺗبوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠ﻟتتنﺎﺳب ﻣﻊ ﺗصنيﻒ أرﻗﺎم اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  .٢٠٢١ان ﻫذﻩ اﻟتبوﯾبﺎت ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أ رﺑﺎح اﻟسنﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ أو ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.

98

التقرير السنوي للعام 2021

٥٢

 .٤٥ﻣخﺎطر ﺗﺄﺛير ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓيد (١٩
ﻓﻲ ظﻞ اﺳتمرار ﺗﺄﺛير ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓيد  (١٩ﻋﻠﻰ اﻻﻗتصﺎد اﻟﻌﺎﻟمﻲ وﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋمﺎل اﻟمختﻠﻔﺔ وﻣﺎ راﻓق ذﻟك ﻣن ﻗيود
وإﺟراءات ﻓرﺿتﻬﺎ اﻟحكوﻣﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ ودول اﻟجوار وﺑﻘيﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﻘد ﺗﺄﺛرت ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻋمﺎل اﻟمختﻠﻔﺔ ﺑمﺎ ﻓيﻪ اﻟﻘطﺎع
اﻟﻌﻘﺎري.

ﻓﻘد اﻧخﻔضت ﻣبيﻌﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑتوﻗﻌﺎت اﻟمبيﻌﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟسنﺔ ،وذﻟك ﺑسبب ﺗوﻗﻒ اﻟمشﺎ رﯾﻊ اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ،ﻣنﻬﺎ ﻣحطﺔ
اﻟبيرة اﻟمرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ رام ﷲ وﻣشروع ﻣجمﻊ اﻷوﻗﺎف اﻟتجﺎري ﻓﻲ رام ﷲ وﻣجمﻊ ﺑﺎرك ﺑﻼ از ﻓﻲ ﻋمﺎن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗوﻗﻒ ﻋمﻠيﺎت
ﺑيﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟجﺎﻫزة ﻓﻲ اﻟمشﺎرﯾﻊ اﻟتطوﯾرﯾﺔ ﻛمشروع ﺿﺎﺣيﺔ اﻟﻐدﯾر .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ

ﺗحصيﻞ ﺑﻌض ذﻣم اﻟزﺑﺎﺋن وارﺗﻔﺎع ﺣجم اﻟشيكﺎت اﻟمرﺗجﻌﺔ ﻣمﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ اﺣتسﺎب ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ.

ان ﻣدى ﺗﺄﺛير ﺟﺎﺋحﺔ ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ وﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ اﻟتشﻐيﻠيﺔ واﻟسيوﻟﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻻ ﯾزال ﻣستمر .ﺗﻘوم اﻹدارة
ﺑمراﻗبﺔ ﺗﺄﺛير ﺟﺎﺋحﺔ ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻋموﻣﺎً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻗتصﺎد اﻟﻔﻠسطينﻲ اﻟتﻲ ﺗﻘوم

اﻟمجموﻋﺔ ﺑممﺎرﺳﺔ ﻧشﺎطﻬﺎ ﻓيﻪ.

ﻫذا وﻻ ﺗزال اﻟمجموﻋﺔ ﺗﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘييم ﻣدى وأﺛر ﻣﺎ ﻗد ﯾنتﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻌﺎﻟميﺔ واﻟمحﻠيﺔ واﻟذي ﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟتطورات
اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن اﻟتنبؤ ﺑﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ،ﻋﻠمﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﯾكون ﻟﻬذﻩ اﻟتطورات أﺛﺎر أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟمستﻘبﻠيﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ واﻟوﺿﻊ اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠمجموﻋﺔ.

٥٣
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رواﺑﻲ ) اﻟﻤﻜﺘﺐ ااﻟﺮﺋﻴﺴﻲ (
ﻫﺎﺗﻒ +970 2 294 8233 :
ﻓﺎﻛﺲ +970 2 294 8223 :
ص.ب  666 :رواﺑﻲ

prico@prico.ps
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