2021

مجلس اإلدارة
السيد إياد نبيه درويش الحجي
رئيس مجلس اإلدارة
ممثل شركة المستقبل لالستثمارات العامة.
مدير عام شركة استرا لالستثمار -عمان.
·عضو مجلس إدارة/شركة الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية.
·عضو مجلس إدارة/شــركة الشــرق األوســط للتاميــن –األردن.
·عضو مجلس إدارة/شــركة مظهــر عنــاب وشــركائهم – األردن.
·عضو مجلس إدارة/الشــركة التقنيـة لتجـارة المركبـات وقطـع الغيـار – األردن.
·عضـو مجلـس إدارة /شـركة المشــروبات الوطنيــة كوكا كــوال – فلســطين.
·عضــو مجلــس إدارة /شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي – فلســطين.

السيد أيمن حاتم صديق أبو غزاله
نائب رئيس مجلس اإلدارة.
ممثل شركة الحاج طاهر المصري.
مدير عام شركة الحج طاهر المصري.

·عضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنية لصناعــة الكرتــون
·شــغل العديــد مــن المناصــب العليــا فـي عـدد مـن الشـركات فـي فلسـطين
والخـارج وشـارك فـي العديـد مـن الـدورات المتخصصة بشـركات عالميـه مثـل
توشـيبا وباناسـونيك واوكـي ودورات فــي إدارة المرافــق واإلدارة المالية
وخدمــة الزبائــن.
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السيد زهير خالد زهير عسيلي
عضو مجلس االدارة
ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار الصناعي
·مدير عام شركة إكسلنس للتجارة و التعهدات
·رئيس العمليات لمجموعة شركات العسيلي.
·رئيس مجلس إدارة/شــركة المتكاملة لمواد الصحة و ألسالمه.
·عضو مجلس إدارة/شــركة أو -سيل لتكنولوجيا المعلومات.
·رئيس مجلس إدارة /مؤسسة الرواد الشباب -فلسطين.
·رئيس مجلـس إدارة/مؤسسة المستقبل للبحوث و الدراسات أالستراتيجيه.
·عضو مجلس إدارة  /المؤسسة الفلسطينية لدعم الشركات الصغيرة.

السيد عبد الحكيم ألفقها
عضو مجلس إدارة
ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار الصناعي.الرئيس
التنفيذي لشركة فلسطين لإلستثمار الصناعي.
·رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين م.ع.م.
·رئيس مجلس إدارة شركة البينار للتجارة العامة م.خ.م
·رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية.
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السيد هشام ظافر المصري
عضو مجلس إدارة
·رئيــس هيئــة المديريــن لشــركة الظافــر لالســتثمار.
·رئيــس هيئـة المديريـن لشـركة المتميـزة لخدمـات قطـع اآلليات.
·ومدير عـام شـركة التقنيــة لتجــارة المركبــات وقطــع الغيــار.
·عضو مجلس إدارة في شركة مطاحن القمح الذهبي.
·عضو مجلس إدارة في شركة الحاج طاهر المصري المساهمة المحدودة
·عضو مجلس إدارة في شركة جت للنقل السياحي.
·عضو مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنيه  /كوكاكوال.

السيد بسام حامد ولويل
عضو مجلس إدارة
ممثل شركة المسيرة لالستثمار
·رئيــس مجلــس إدارة شــركة رايــة لإلعــالم والنشـر.
·عضو مجلس إدارة اتحـاد الصناعـات الغذائيـة.
·رئيس مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة
وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية.
·رئيس مجلس إدارة االتحـاد العـام للصناعـات الفلسـطينية.
·عضو مجلس إدارة في شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي.
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السيد رشيد فايق الكخن
عضو مجلس إدارة
ممثل شركة المستقبل لالستثمارات العامة.
·مدير مالي جامعة النجاح الوطنية.

السيد علي هيجاوي
المدير العام
·يحمــل درجــة البكالوريــوس بالكيميــاء واالحيــاء ودرجــة الماجســتير
بالكيميــاء الصيدالنيــه ودرجــة الماجســتير بــاداره االعمــال.
·خبــره تتجــاوز العشــرين عامــا بالصناعــات الغذائيــه .حيــث شــغل مناصب
متعــدده بشــركه المشــروبات الوطنيــه كــوكا كــوال منــذ نشــاتها عــام
 1998ولمــدة عشــره ســنوات .وشــغل منصــب مديــر عــام لشــركات
كبــرى بانتــاج المــواد الغذائيــه بالمملكــه العربيــه الســعوديه .وشــغل
منصــب مديــر عــام بشــركه بــال غــاز للخدمــات والتوزيــع ومنصــب مديــر
عــام بشــركة مســروجي بلســم .ويحمــل شــهادات ودورات فــي
الجــوده واالداره والمهــارات االداريــه .منهــا شــهاده مدقــق رئيــس
النظمــة الجــوده.
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اإلدارة التنفيذية:
المدير العام

:

علي صالح هيجاوي

المدير المالي

:

فرحان صالح حسن دويكات

مديرة مكتب المدير العام

:

ميرفت الكيالني

مديرة العالقات ألعامه

:

ميرفت الكيالني

مدير اإلنتاج

:

المهندس حسن علي زحالن

مدير المبيعات

:

أوسام األقرع

مديرة الجودة

:

المهندسة فاطمة الرياحي

مدققي حسابات الشركة والمستشارين
مدققي حسابات الشركة

:

السادة ارنست ويونغ

المدقق الداخلي

:

السيدة تهاني حموضه مقبول

المستشار القانوني

:

األستاذ هيثم الزعبي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة الحضور الكرام،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يســعدني ان ارحــب بكــم باســمي وباســم أعضــاء مجلــس االداره فــي اجتماع الهيئة
العامــة العــادي الســنوي لشــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة المســاهمة العامــة
المحــدودة بنابلــس  ،متمنيــا للجميــع دوام الســعادة وموفــور الصحــه
االخوه المساهمين المحترمين،
منــذ لحظــة تأســيس الشــركة عــام  1953بهــدف تعبئــة زيــت الزيتــون الفلســطيني
وتســويقة محليــا وخارجيــا مــرورا بإطــاق أولــى منتجاتهــا المعبــأة مــن الســمن
النباتــي عــام  ،1961كانــت ومــا زالــت تطلعــات شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة وأملهــا
بــان تكــون مثــا يحتــذي بــه فــي الصناعــة الفلســطينية وذلــك مــن خــال تقديــم
منتجــات عاليــة الجــودة تتناســب مــع جميــع الفئــات فــي المجتمــع الفلســطيني
والعربــي علــى وجــه الخصــوص.
وبســرني الترحيــب بكــم فــي مبانــي االداره الجديــده للشــركة التــي تــم االنتقــال لهــا
خــال شــهر أيلــول عــام 2021
ويســرني اعالمكــم باألنتهــاء مــن بنــاء المصنــع الجديــد ووصــول جــزء مــن اآلآلت
الحديثــه وبانتظــار وصــول باقــي االجهــزه واآلآلت المتبقيــه لتركيبهــا وتشــغيلها مــع
اآلآلت التــي ســيتم نقلهــا مــن المصنــع القديــم الــذي نامــل مشــاركتم لنــا بافتتاحــه
باقــرب وقــت ممكــن
ويســعدني اعالمكــم بــان الشــركه قامــت بزيادة حصتها بشــركة المشــروبات الوطنيه
مــن  25%الى % 38.636
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حيــث أدى ذلــك الــى مضاعفــة أربــاح الشــركة مــن هــذا االســتثمار وكذلــك ســيؤدي الــى
ارتفــاع التدفقــات النقديــه منهــا
وتــم تمويــل هــذه الصفقــه مــن خــال تمويــل ذاتــي مــن أربــاح موزعــه مــن شــركة
الكوكاكــوال وقــرض مــن البنــك العربــي
ان شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــه رغــم الظــروف القاســيه التــي المــت بالمنطقــه جــراء
وبــاء الكورونــا ومــا نتــج عنــه مــن صعوبــات اقتصاديــه اال ان الشــركه حققــت نتائــج ممتــاره
جــدا بالمجــال التشــغيلي ومجــال المبيعــات كمــا يظهــر بتقريــر مجلــس االداره الــذي بيــن
ايديكــم
أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئي أعضاء مجلــس اإلدارة واالدارة التنفيذية ،يســرني
أن اقــدم لكــم التقريــر الســنوي المتضمــن البيانــات والحســابات الماليــة الختاميــة
وايضاحاتهــا التــي تعكــس نتائــج أعمــال الشــركة للعــام  .2021وذلــك وفقــ ًا للمعاييــر
المحاســبية الدوليــة والقوانيــن الســارية فــي فلســطين.
انتهــز هــذة الفرصــة للتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى كافــه مــن كان لــه دور فــي تحقيــق
هــذا النجــاح وان شــاء اللــه تســتمر مســيرتنا نحــو مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار بإذنــه
تعالــى.

اخوكم،
إياد درويش الحجي
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نبذة عن الشركة:
تأسســت شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة عــام  1953كشــركة مســاهمة عامــة تحــت
اســم شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة األردنيــة فــي المنطقــة الصناعيــة الشــرقية
لمدينــة نابلــس علــى مســاحة  38دونــم مــن األرض ،بهــدف تكريــر زيــت الزيتــون و
تعبئتــه لإلســتهالك المحلــي و التصديــر للخــارج.
فــي عــام  1961بــدأت بإنتــاج الســمن النباتــي و ذلــك بإشــراف شــركة زويفــر
الهولندية حيــث قــام الخبــراء الهولندييــن بتحديــث المصنــع و تدريــب األيــدي
العاملــة و الفنييــن فــي المصانــع الهولنديــة إلــى أن أصبــح اإلنتــاج بأيــدي عربيــة
وفقــا ألحــدث المعاييــر الدوليــة .و فــي العــام  1985بــدأت الشــركة بتكريــر الزيــوت
النباتيــة الســائلة بعــد أن تــم تطويــر المصنــع و تزويــده بــاآلالت الحديثــة و المتطــورة.
اليــوم أصبحــت شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة كشــركة متخصصــة فــي تصنيــع الزيــت
و الســمن النباتــي قــادرة علــى ســد حاجــة الســوق المحلــي و التصديــر إلــى الخــارج،
و اكتســبت منتجاتهــا شــهرة واســعة نالــت رضــا و استحســان المســتهلك لمــا تمتــاز
بــه مــن نكهــة و طعــم فريديــن و جــودة عاليــة جعلتهــا تحافــظ علــى مكانتهــا فــي
األســواق المحليــة و العربيــة علــى مــدى ســنوات طــوال.
ويعمل في الشركة حاليا  70مستخدم بين إداري وفني.
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الرؤيا -:
تقديم منتجات ذات جودة عالية و ذوق أصيل.

األهداف -:
·القيادة في السوق الفلسطيني في مجال إنتاج الزيوت النباتية والسمن
النباتي على وجه الخصوص.
·بناء عالقات طويلة األمد مع المستهلك.
·الحفاظ على البيئة وإتباع جميع قواعد السالمة.
·المساهمة في دعم وتطوير االقتصاد الوطني.
·تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
·

خلــق فــرص لتدريــب الــكادر الوظيفــي لمهنيــة افضــل .مــن خــال تطويــروتدريــب الكوادرالعاملــة و الحوافــز والتدريــب المســتمر وتعزيــز مفهــوم
االنتمــاء والــوالء للشــركة.
تقديــم منتجــات متميــزة بجــوده عاليــه مــن اجــل تعزيــز اســم الشــركةوســمعتها كشــركة رائــده فــي مجــال إنتــاج وتكريــر الســمن النباتــي والزيــوت
الســائلة
خلق منفعة متبادلة طويلة األجل مع المستهلكينالحصول على تقدير ورضاء العمالء والمساهمين والموظفينالمحافظة على البيئة وااللتزام بقواعد السالمة العامةالمساهمة في دعم وتطوير االقتصاد الوطنياإلبداع في تطوير صناعة السمن النباتي والزيوت النباتيةاالرتقــاء باســم الشــركة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي وتوســيعقاعــدة المســتهلكين
الوصول إلى مركز قيادي في أسواق السمن والزيوت النباتيةتطويــر الشــركة بهــدف تحســين كفــاءة اإلنتــاج واســتغالل الطاقــة الفائضــةوتخفيــض التكاليــف واالســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة
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كبار مساهمي الشركة كما في  2021/12/31مقارنة مع 2020/12/31
المساهم

عدد
األسهم
2021

نسبة
المساهمة

عدد
األسهم
2020

نسبة
المساهمة

الشركه العربيه للتموين والتجاره

1353214

33.83%

1353214

33.83%

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

1310906

32.77%

1310906

32.77%

شركة المستقبل لالستثمارات العامة

305965

7.65%

305965

7.65%

هيئة التقاعد الفلسطينيه

232000

5.80%

232000

5.80%

خالد صبيح المصري

133333

3.33%

133333

3.33%

ويبلــغ عــدد مســاهمي الشــركة  2427مســاهم ويبلــغ عــدد األســهم المكتتــب بهــا
والمدفوعــة بالكامــل  4مالييــن ســهم.

المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة عام 2021
مصاريف سفر

المكافأة

المجموع

دينار

دينار

دينار

اياد نبيه درويش الحجي

2800

5000

7800

ايمن ابو غزاله

2400

5000

7400

عبد الحكيم الفقها

2400

5000

7400

هشام المصري

2000

5000

7600

زهير عسيلي

2400

5000

7400

رشيد الكخن

2400

5000

7400

بسام حامد ولويل

2000

5000

7000

المجموع

16400

35000

51400

االسم
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مصاريــف الســفر المدفوعــة هــي عبــارة عــن تخصيــص مبلــغ  400دينــار بــدل حضورالعضــو
لــكل جلســه و 600دينــار للعضــو مــن خــارج فلســطين وقــد عقــد مجلس اإلدارة  6جلســات
خالل عــام 2021
ويتــم صــرف مكافــأة’ المجلــس حســب النظــام وهــو تخصيــص  10%مــن صافــي االربــاح
التشــغيليه بحــد اقصــى  5000دينــار للعضــو
ويتــم إبــاغ الهيئــات الرقابيــة بنتائــج هــذه االجتماعــات حســب األصــول حيث يبــدي مجلس
اإلدارة حرصــه الدائــم باإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة واألمــور الجوهريــة اســتنادا إلــى
قوانيــن وانظمــه هيئــة ســوق رأس المــال وبورصــة فلســطين ممــا يحقــق الشــفافية
ومراعــاة حقــوق المســاهمين .
بلغت منافع االدارة التنفيذية العليا خالل عام  189900 ( 2021دينار أردني )
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الحوكمه
تســــعى شــــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة إلــى تبنــي مبــادئ وقواعــد مدونــة حوكمــة
الشــركات الفلســطينيه وذلــك مــن خــال الســعي الدائــم للتطبيــــق الفعلــــي لقواعـــدها،
ويتجســد ذلــك مــن خــال تبنـــي مجلـــس إدارتهـــا للقواعـــد واإلجــراءات التـــي تنـــص عليهـــا
مدونـــة قواعـــد الحوكمـــة للشـــركات المســـاهمة العامـــة فـــي فلســـطين والمنبثقة عن
اللجنــة الوطنيــة
مـــن ضمــن التوجيهـــات االســـتراتيجية الهامـــة لمجلــس االداره وذات االولويـــة فـــي
معظـــم قراراتـــه لهــذا الغــرض ،قــام المجلــس بانتخــــاب وتشــــكيل عــدة لجــــان مــــن أعضــاء
المجلــــس والتــــي وضعــــت نصـــب أعينهــا تحقيـــق مجموعـــة مـــن ااالهـــداف والمهـــام
للوصـــول الـــى تدعيـــم عنصـــر الشـــفافية واالستقاللية وضمـان اتخـــاذ القـرارات السـليمة
والموجهـة نحــو تحقيــق أهــداف الشــركة ،وتحســين وتطويــر أداءهــا ،وتحسين المناخ
االســتثماري وتعزيــز ثقــة اصحــاب المصالــح اآلخريــن بالشــركة وضمــــان التعامـــل العـــادل
لكافـــة األطـــراف ســـواء مســـاهمين أو عامليـــن أو أي مـــن ذوي العالقــــة باســتخدام
العديــد مــن األدوات والطــرق المختلفــة لضمــان المتابعــة الحثيثــة لذلــك ،مــن ضمنهــا
تشــكيل اللجــان المختلفــة المنبثقــة عنــه وتبنــي ورعايــة تأســيس وحــدة خاصــه للتدقيــق
الداخلــي بالشــركة واعتمــاده لدليــل سياســات وإجــراءات عمــل ونظــام داخلــي وهيكليــه
تنظيميــه خاصــه لتلــك للوحــده وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق الداخلــي المعتمــدة.

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
لقــد كان لتشــكيل هــذه اللجــان أثــر إيجابــي علــى ســير العمــل بالشــركة وتنظيمــه ،
وعمــل االجــراءات الرقابيــة التــي تنظــم العمــل وتبعــد المخاطــر عــن عمــل الشــركة،
كمــا أنهــا تراقــب السياســات واألنظمــة وإجــراءات العمــل الموجــودة مــن خــال عقــد
اجتماعــات دوريــه لتلــك اللجــان واالطــاع علــى تقاريــر وحــدة التدقيــق الداخلــي وتقديــم
التوصيــات التــي تــؤدي إلــى التطويــر بحيــث تتماشــى مــع مبــادئ الشــركة لتكــون أكثــر
فعاليــة واقــل تكلفــة وبالتالــي أعلــى ربحيــة ،كمــا أن متابعهــا لألمــور الماليــة واالطــاع
علــى مختلــف الجوانــب االســتثمارية التــي تنــوي الشــركة القيــام بهــا تســهل علــى
االدارة التنفيذيــة أخــذ القــرارات الصائبــة والتــي تحقــق اكبــر عائــد علــى المســاهمين
والمســتثمرين ،إضافــة إلــى تشــكيل بعــض اللجــان الفرعيــة المؤقتــة المنبثقــة عنهــا
والتــي يتــم تشــكيلها ألغــراض خاصــة حيــث تعــد مــن اللجــان الهامــة فــي دراســة وتحليــل
ومتابعــة بعــض قــرارات اللجــان وللتــي ســتزيد مــن فعاليــة عمــل الشــركة وكوادرهــا.
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واللجان المنبثقه عن مجلس االدارة تعتبر لجان دائمة
اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
اللجنة التنفيذيه

لجنة التدقيق

عبد الحكيم فقهاء

عبد الحكيم فقها

ايمن ابو غزاله

رشيد الكخن

زهير خالد عسيلي

مهام وصالحيات اللجنة التنفيذيه
1 .متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة وايــة مهــام يتــم تكليــف اللجنــة بهــا مــن قبــل
مجلــس االدارة.
2 .المصادقــة علــى عمليــات شــراء األصــول الثابتــة والمــواد األوليــة مجتمعــة أو مــن
خــال مقررهــا وبعــض اعضائهــا وذلــك وفــق التفاصيــل الــواردة فــي النظــام المالي
المعتمــد فــي الشــركة.
3 .مناقشــة الخطــط المتعلقــة بتطوير العمليات الصناعيــة و المنتجات ورفع توصياتها
لمجلــس اإلدارة .مناقشــة تقاريــر األداء التشــغيلي ( مبيعــات ،تقاريــر ماليــة ،انتــاج،
 )....بحيــث تكــون هــذه التقاريــر بنــدا دائمــا علــى جــدول أعمــال اجتماعاتهــا .
 -4 .مناقشــة النســخة األوليــة مــن الموازنــة التقديريــة ورفــع توصياتهــا باعتمادهــا و/
أو رفضهــا و/أو طلــب تعديلهــا إلــى مجلــس اإلدارة .
5 .مناقشــة تقاريــر نســبة االنجــاز مــن الموازنــات التقديريــة و خطــط المبيعــات و االنتــاج
المعــده مــن قبــل االدارة التنفيذيــة بشــكل ربــع ســنوي و رفــع التوصيــات المالئمــة
لمجلــس االدارة.
6 .مناقشــة ومتابعــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة بالمواضيــع المحالــة إليهــا خطيــا مــن
مجلــس اإلدارة مجتمعــا أو مــن رئيــس مجلــس اإلدارة .
7 .متابعة استثمارات الشركة
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صالحيات اللجنة
1 .عقد اجتماعات تحضيرية لمواضيع مجلس االدارة.
2 .اتخــاذ القــرارات الالزمــة لتوقيعهــا واقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة مــن خــال تفويــض
صريــح للجنــة التنفيذيــة فــي متــن هــذه القــرارات للتنفيــذ .
3 .دراســة ومناقشــة المواضيــع المدرجــة علــى جــدول اعمــال مجلــس االدارة واتخــاذ
قــرارات اوليــة.
 4 .اتخــاذ القــرارات و/أو التوصيــات بخصــوص مشــتريات األصــول الثابتــة والمــواد األولية
وفــق جــدول الصالحيــات الــوارد فــي النظــام المالــي المعتمــد فــي الشــركة .
5 .صالحيــة طلــب اي تقاريــر تراهــا مناســبة مــن االدارة التنفيذيــة علــى أن يتــم ذلــك
مــن خــال مقــرر اللجنــة أو بقــرار صــادر عــن اجتمــاع اللجنــة .
6 .التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعديــل الموازنــات التقديريــة وفقــا لمتغيــرات الســوق
إذا اقتنعــت بوجاهــة األســباب التــي تقدمهــا االدارة التنفيذيــة والتــي تســتدعي
تعديــل الموازنــة
7 .التوصيــة لمجلــس اإلدارة بإدخــال تعديــات علــى الهيــكل التنظيمــي للشــركة بمــا
فــي ذلــك ايجــاد دوائــر جديــدة  ،علــى أن ال يتعــارض ذلــك مــع جــدول الصالحيــات
المعتمــد فــي الشــركة .

مهام وصالحيات لجنة التدقيق
1 .التنســيب لمجلــس اإلدارة بتشــكيل دائــرة للتدقيــق الداخلــي أو مدقــق داخلــي
والتنســيب للمجلــس برواتبهــم ومكافآتهــم إلعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.
2 .االجتمــاع مــع مدقــق الحســابات الخارجــي مــرة واحــدة علــى األقــل خــال الســنة
لمناقشــة مالحظاتــه المقدمــة لــإدارة علــى أعمــال التدقيــق الخارجــي ،ويعقــد
هــذا اإلجتمــاع بــدون حضــور اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.
3 .تقييم كفاءة المدير المالي وباقي طاقم اإلدارة المالية.
4 .مراجعــة خطــة عمــل مدقــق الحســابات الخارجــي وكذلــك متابعــة أيــة استفســارات
او ايضاحــات يطلبهــا مــن اإلدارة التنفيذيــة بشــأن ســجالت الشــركة ،او دفاترهــا
او قوائمهــا الماليــة او نظــام التدقيــق الداخلــي فيهــا وضمــان تعــاون اإلدارة
التنفيذيــة معــه بخصوصهــا.
5 .مراجعــة القوائــم الماليــة وســماع رأي مدقــق الحســابات الخارجــي فيهــا قبــل
عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وتقديــم توصياتهــا بشــأنها .
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6 .متابعــة مالحظــات مدقــق الحســابات الخارجــي علــى القوائــم الماليــة وكذلــك
المالحظــات الــواردة فــي رســالته اإلداريــة وضمــان رد مجلــس اإلدارة عليهــا فــي
الوقــت المناســب.
7 .دراســة السياســات المحاســبية المســتخدمة وتقديــم توصياتهــا بشــأنها مــن أجــل
التأكــد مــن عدالــة البيانــات الماليــة وعــدم وجــود أي تحايــل فيهــا.
8 .دراســة خطــط ونتائــج التدقيــق مــع مدقــق الحســابات الخارجــي وابــداء مالحظاتهــا
عليهــا .
9 .تقييــم مؤهــات وكفــاءة أداء واســتقاللية مدقــق الحســابات الخارجــي والتوصيــة
لمجلــس اإلدارة بتعيينــه وتحديــد أتعابــه كــي يقــوم المجلــس بعرضــه علــى
المســاهمين فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة إلنتخابــه.
	10.فحص األتعاب التي تدفع لمدقق الحسابات الخارجي .
	11.اعتمــاد قيــام مدقــق الحســابات الخارجــي بعمليــات اضافيــة (ال تؤثــر علــى
اســتقالليته) والموافقــة علــى اتعابــه علــى تلــك العمليــات.
	12.تقييم كفاءة مدير ادارة التدقيق الداخلي وباقي طاقم هذه اإلدارة.
	13.دراســة نظــام الضبــط الداخلــي مــن خــال التقاريــر الدوريــة للمدقــق الداخلــي
والخارجــي وتقديــم توجيهاتهــا وتوصياتهــا بشــأنه.
	14.دراســة ومناقشــة خطــة ادارة التدقيــق الداخلــي للســنة المعنيــة وكفاءتها والتأكد
مــن أن المدقــق الداخلــي يطلــع علــى كل الوثائــق ذات العالقة.
	15.دراســة تقاريــر التدقيــق الداخلــي بمــا فيهــا مــن جوانــب ماليــة او غيــر ماليــة وكذلــك
اإلجــراءات التصحيحيــة ووســائل التحكــم بالمخاطــر التــي تواجه الشــركة.
	16.العمــل كقنــاة اتصــال بيــن مجلــس اإلدارة ومدقــق الحســابات الخارجــي وبيــن مجلــس
اإلدارة ومديــر ادارة التدقيــق الداخلــي وبيــن مدقــق الحســابات الخارجــي ومديــر
ادارة التدقيــق الداخلــي.
	17.النظر في أسباب عدم وفاء الشركة في أي من التزاماتها ان وجد.
	18.النظر في الصفقات ذات العالقة وتقديم توصياته بشأنها الى مجلس اإلدارة.
	19.متابعــة التــزام الشــركة بقواعــد ســلوكها المهنــي وضمــان اإلمتثــال لسياســات
واجــراءات العمــل فــي الشــركة.
	20.ابــاغ مجلــس اإلدارة بــكل مســالة تســتوجب تدخلــه الســريع وتقديــم توصياتها بشــأن
اإلجــراء الواجــب اتخــاه فــي هــذه الحالة.
	21.القيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة.
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صالحيات اللجنة
1 .صالحية طلب اإلحصائيات والمعلومات والبيانات الضرورية لتسيير عملها.
2 .صالحيــة عقــد اإلجتماعــات مــع مديــر التدقيــق الداخلــي ودراســة خطــط العمــل
والتقاريــر التــي يقــوم بإعدادهــا بشــكل دوري.
3 .صالحية عقد اإلجتماعات مع الدقق الخارجي بحضور اإلدارة التنفيذية أو بدونها.
4 .صالحيــة دراســة البيانــات الماليــة المدققــة ورفــع توصيــة برأيهــا حــول هــذه البيانــات
لمجلــس اإلدارة .
5 .صالحيــة رفــع توصيــة بالتعديــات المطلوبــة علــى اجــراءات الضبــط الداخلــي لمجلــس
اإلدارة إلقرارهــا .

المسائل التي أحيلت للتصويت عليها من قبل المساهمين
ال يوجد مسائل تم إحالتها للتصويت عليها من قبل حملة األوراق المالية .
اليوجد اية تغييرات مستقبليه لها تاثير على اوضاع الشركة الماليهيولــي مجلــس االدارة اهتمامــة دائمــا بزيــادة مصــادر دخــل الشــركة وتنويعهــامــن اجــل زيــادة اربــاح الشــركة
ويتابــع باهتمــام بالــغ اســتثمارات الشــركة ويتخــذ القــرارات الالزمــة مــن اجــل
تنميتهــا وتحقيــق ايــرادات اضافيــه للشــركة
ويتابــع مجلــس االدارة وبصــورة مباشــرة ومــن خــال لجنــة التدقيــق جميــع
االمــور المتعلقــه بالحوكمــة ومتابعــة واالشــراف علــى قســم التدقيــق
الداخلــي بالشــركة
 اليوجد اية تغييرات على اعمال الشركة خالل السنتين الماضيتيناعمــال الشــركة غيــر موســميه ولكــن ترتفــع مبيعاتهــا خــال فتــرات معينــة مــنالســنة مثــل فتــرة رمضــان واالعيــاد
تمتلــك الشــركة عالمــات تجاريــه معروفــه ولهــا شــهرة واســعه بفلســطينوخارجهــا وتؤثــر ايجابيــا علــى مبيعاتهــا
تلتــزم الشــركة بمعاييــر الجــودة والصحــة العامــة والشــركة حاصلــه علــىشــهادة االشــراف الفلســطينيه
اليوجد اي انقطاع في اعمال الشركة خالل الفترة السابقهتلتــزم الشــركة بجميــع القوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة ســوق راسالمــال الفلســطينيه وبورصــة فلســطين
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تقــوم الشــركة بصــورة مســتمرة بتطويــر والبحــث عــن اي جديــد فيمــا يتعلــقبمنتجاتهــا للحفــاظ علــى التميــز الــذي تتمتــع بــه منتجــات الشــركة
اليوجد ترتيبات او خطط لتغير في السيطرة على الشركةيتــم تحديــد اســعار صــرف العملــه وخاصــه ســعر صــرف الشــيكل والمتغيــرباســتمرار ومصــادر االســعار للشــركة هــي ســلطة النقــد الفلســطينيه.
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نشاط التداول عام 2021
القيمة

الترتيب

التداول عام 2021

32947

39

655804

26

عدد الصفقات المنفذة

81

27

معدل دوران األسهم

0.82%

37

44

25

15.81%

35

2427

12

99294765

13

عدد األسهم المتداولة
قيمة األسهم المتداولة (دوالر أمريكي)

عدد الجلسات التي تداول فيها سهم الشركة
نسبة األسهم الحرة
عدد المساهمين كما في 2021/12/31
القيمة السوقية للشركة ( دوالر أمريكي)
كما في 2021/12/31

أعلى سعر

ادني سعر

سعر اإلغالق

سعر اإلغالق

نسبة التغير

تداول 2021

تداول 2021

2021

2020

%

 18.900دينار

 9.49دينار

 17.600دينار

 10.450دينار

68.42%
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نسب مالية
2021

2020

نسبة التداول (السيولة)

0.81

2.51

نسبة السيولة السريعة

0.46

1.75

العائد على االصول

0.19

0.09

العائد على حقوق المساهمين

0.26

0.12

صافي هامش الربح التشغيلي

0.17

0.16

اجمالي هامش الربح التشغيلي

0.29

0.30

هامش صافي الربح

1.42

0.88
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الوضع التنافسي والمبيعات
ارتفعــت حصــة الشــركة الســوقيه مــن مبيعــات الســمن النباتــي حيــث ارتفعــت مبيعــات
الســمن النباتــي بنســبه  23%كمــا انحفضــت كميــة مبيعــات الزيــوت الســائله بنســبه 35%
وارتفعــت صافــي االربــاح التشــغيليه بنســبة  35%تقريبــا عــن العــام الماضــي وذلــك
بســبب ارتفــاع مبيعــات الســمن النباتــي وانخفــاض ســعر صــرف الــدوالر بالنســبه للشــيكل
وتســعى الشــركة دائمــا الــي تطويــر منتجاتهــا واضافــة منتجــات جديــده لمواجهــة
المنافســه الشــديده مــن االصنــاف المســتورده وزيــادة حصتهــا الســوقيه
والجــدوال ادنــاه تبيــن مبيعــات الشــركة مــن الســمن النباتــي والزيــوت الســائله ومقارنــة
مــع ســنوات ســابقه

جدول مقارنة أداء شركة مصانع الزيوت النباتية المالي من عام  - 2021-2017طن
عام

عام

عام

2017

2018

2019

عام
2020

2021

مبيعات السمن  /طن

2523

2653

2547

2639

3264

مبيعات السمن  /دينار

3930477

4122150

3982545

4315911

6272648

البيان

/

السنة

23

عام

اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي –ﻋﺎم 2021

اﻟﺑﯾﺎن

اﻟﺳﻧﺔ

/

ﻋﺎم 2017

ﻋﺎم2018

ﻋﺎم 2019

2523
2547ﻠﺲ
2653ﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة – ﻧﺎﺑ
ت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟ
ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻣن  /طن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺰﯾﻮ

ﻋﺎم 2020

ﻋﺎم 2021

2639

3264

 4315911طن
الخمسة األخير -
4122150لألعوام
مبيعات السمن
جدول مقارنة
6272648
3982545
3930477
ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻣن  /دﯾﻧﺎر
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي –ﻋﺎم 2021

ﻋﺎم 2017

ﻋﺎم2018

ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻣن  /طن

2523

2653

2547

ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻣن  /دﯾﻧﺎر

3930477

4122150

3982545

اﻟﺑﯾﺎن

/

اﻟﺳﻧﺔ

ﻋﺎم 2019

ﻋﺎم 2020

ﻋﺎم 2021

2639

3264

4315911

6272648

جدول مقارنة مبيعات السمن لألعوام الخمسة األخير  -دينار
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جدول مقارنة أداء شركة مصانع الزيوت النباتية المالي من عام  - 2020-2016طن
البيان

السنة

/

عام

عام

عام

عام

عام

2017

2018

2019

2020

2021

3288
2194
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي –ﻋﺎم 2021

3509

3139

2038

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة – ﻧﺎﺑﻠﺲ

مبيعات الزيت  /طن

2762803
1897917
2425618طن
- 2020-2016
2656657ﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم
ﺻ ﺎ ﻧﻊ ا ﻟز ﯾ و ت ا ﻟ ﻧ ﺑ ﺎ ﺗ ﯾ
ديناررﻧﺔ أد اء ﺷرﻛﺔ ﻣ
مبيعات الزيت ﺟ/دول ﻣﻘﺎ
ﻋﺎم 2019

ﻋﺎم 2020

ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟزﯾت  /طن

2194

3288

3509

3139

ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟزﯾت  /دﯾﻧﺎر

1897917

2656657

2762803

2425618

اﻟﺑﯾﺎن

/

اﻟﺳﻧﺔ

ﻋﺎم 2017

ﻋﺎم 2018

2542526
ﻋﺎم 2021

جدول مقارنة مبيعات الزيت النباتب لألعوام الخمسة األخير  -طن

25

2038

2542526

جدول مقارنة مبيعات الزيت النباتب لألعوام الخمسة األخير  -طن
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المسئولية االجتماعية وخدمة البيئة
تقــوم الشــركة بمجموعــة مــن األنشــطة والمبــادرات كوســيلة لالتصــال مــع
المجتمعات التــي تعمــل فيهــا والتــي تتنــوع مــا بين البرامــج الخيريــة وخدمــة المجتمــع
المحلــي ،والوعــي باألثــر البيئــي ،مــع ضمــان التــزام الشــركات بتعزيــز المعايير األخالقيــة
جنبــا إلــى جنــب -مــع مفهــوم تحقيــق األربــاح.
الســاميةً -
تننتهــج الشــركة أســلوب توعيــة المواطنيــن بمفاهيــم العمــل الطوعي والخيــري لمــا
لــه مــن أثــر بليــغ فــي شــمولية مفاهيــم المســئوليه االجتماعيــة ،وإبــداء النيــات الحســنة
لتلــك الشــركات .مســتخدمة مــا يلــي-:
1 .التبرع المباشر حسب االسماء الواردة في الجدول.
فعالــة إلظهــار جهــود الشــركة فــي مجــال
2.الموقــع اإللكترونــي :كأداة
ّ
المســؤولية االجتماعية؛ بنشــر قصــة حــول تحقيــق أحــد أهــداف المســؤولية
االجتماعيــة  ،مــع تخصيــص صفحــة علــى الموقــع حــول جهود الشــركة فــي
تحقيــق مفاهيــم المســؤولية االجتماعيــة.
3 .مواقع التواصل االجتماعي:
 4 .إشــرك العاملين :مشــاركة الموظفيــن فــي جهــود الشــركة نحــو
المســؤولية االجتماعية مــن خــال برنامــج انجــاز فلســطين ويــوم التوظيــف
العالمــي الشــعار الموظفيــن بالرضــا ،كمــا أنهــم يخبــرون غيرهــم بتلــك الجهــود.
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المبلغ بالدينار

االسم
جمعية االتحاد النسائي العربي

1000

الجمعيه الخيريه لرعاية الصم

100

نادي المراة الفلسطينية

150

جمعية عنبتا النسائية

100

جمعية رعاية االطفال ذوي االحتياجات الخاص

300

الجمعية الخيرية لتنظيم االسرة

250

الجمعية الثقافية االجتماعية

250

جمعية االيدي الصغيرة

200

جمعية الهالل االحمر نابلس

1500

جمعية االتحاد النسائي /طولكرم

200

جماعة البر الخيرية

500

جمعية سند لذوي االحتياجات الخاصه

200

جمعية مديد

409

جمعية التضامن الخيريه

500

شارك الشبابي

1418

تبرعات اخرى

7008

المجموع

14085
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االختالفات عن البيانات الختامية األولية
ارباح والتغير بالقيمه العادله للشركات الحليفه
شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين
 -1سيتم نشر التقرير السنوي بداية شهر نيسان 2022
 -2سيتم وضع التقرير في مكاتب الشركة بنابلس وفي شركات الوساطة
 -3سيتم تزويد الهيئات الرقابية بنسخ منه
 -4وكذلك سيتم نشر التقرير على الموقع االلكتروني للشركة ( ) WWW.VOIC.PS
 -5سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2022-4-21
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ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻞ

إﻟﻰ ﻣسﺎﻫمﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
اﻟـــرأي
ﻟﻘد دﻗﻘنﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟشرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة )اﻟشرﻛﺔ( واﻟتﻲ ﺗتكون ﻣن ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١وﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ وﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋمﺔ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ وﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ واﻻﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﻣﻠخص ﻷﻫم اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ.

ﻓﻲ رأﯾنﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﻓﻘﺔ ﺗُظﻬر ﺑﻌداﻟﺔ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟنواﺣﻲ اﻟجوﻫرﯾﺔ ،اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول
 ٢٠٢١وأداءﻫﺎ اﻟمﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗمنﺎ ﺑتدﻗيﻘنﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠتدﻗيق ،إن ﻣسؤوﻟيﺎﺗنﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟمﻌﺎﯾير ﻣﻔصﻠﺔ أﻛثر ﺿمن ﻓﻘرة ﻣسؤوﻟيﺔ ﻣدﻗق اﻟحسﺎﺑﺎت

ﻋن ﺗدﻗيق اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻫذا .ﻧحن ﻣس ــتﻘﻠون ﻋن اﻟش ــرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻋد اﻟس ــﻠوك اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠمحﺎﺳ ــبين اﻟمﻬنيين )ﺑمﺎ
ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﺎﯾير اﻻﺳ ـ ــتﻘﻼﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ( اﻟص ـ ــﺎدرة ﻋن ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠس ـ ــﻠوك اﻟمﻬنﻲ ﻟﻠمحﺎﺳ ـ ــبين ،ﻛمﺎ اﻟتزﻣنﺎ ﺑمس ـ ــؤوﻟيﺎﺗنﺎ
اﻟمﻬنيﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎً ﻟمتطﻠبﺎت ﻗواﻋد اﻟس ـ ـ ـ ـ ــﻠوك اﻟمﻬنﻲ ﻟﻠمجﻠس .ﻓﻲ اﻋتﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ ﺣص ـ ـ ـ ـ ــﻠنﺎ ﻋﻠيﻬﺎ ﻛﺎﻓيﺔ وﻣﻼﺋمﺔ

وﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎً ﻹﺑداء اﻟرأي.

أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ
ان أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟتﻲ ،وﻓﻘﺎً ﻻﺟتﻬﺎدﻧﺎ اﻟمﻬنﻲ ،ﻛﺎﻧت اﻷﻛثر أﻫميﺔ ﻓﻲ ﺗدﻗيﻘنﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  .٢٠٢١ﻟﻘد ﺗمت دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺿمن اﻹطﺎر اﻟكﻠﻲ ﻟتدﻗيق اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻹﺑداء رأﯾنﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ﻛكﻞ وﻻ ﻧبدي

رأﯾﺎً ﻣنﻔصﻼً ﺣول ﻫذﻩ اﻷﻣور .ﺗم وﺻﻒ إﺟراءات اﻟتدﻗيق اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑكﻞ اﻣر ﻣن اﻷﻣور اﻟمشﺎر اﻟيﻬﺎ ادﻧﺎﻩ.
ﻟﻘد ﻗمنﺎ ﺑﺎﻟمﻬﺎم اﻟمذﻛورة ﻓﻲ ﻓﻘرة ﻣسؤوﻟيﺔ ﻣدﻗق اﻟحسﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗيق اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟكﺎﻓﺔ اﻷﻣور
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ،وﻋﻠيﻪ ﺗضمن ﺗدﻗيﻘنﺎ اﻟﻘيﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺗم ﺗصميمﻬﺎ ﻟﻼﺳتجﺎﺑﺔ ﻟتﻘييمنﺎ ﻟمخﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ.

إن ﻧتﺎﺋﺞ إﺟراءات اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ ﻗمنﺎ ﺑﻬﺎ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧتﺎﺋﺞ اﻹﺟراءات اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑمﻌﺎﻟجﺔ اﻷﻣور اﻟمشﺎر إﻟيﻬﺎ أدﻧﺎﻩ ،ﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎً
ﻟرأﯾنﺎ ﺣول ﺗدﻗيق اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمرﻓﻘﺔ.
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أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ

اﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ
ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻻﺳتثمﺎرات اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ أﺳﻬم ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ ﻟﻘد ﻗمنﺎ ﺑﺎﻟحصول ﻋﻠﻰ أﺣدث ﺑيﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت
ﻣبﻠﻎ  ٥٧٬٨٥١٬٢٢٩دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول اﻟحﻠيﻔﺔ وﻗمنﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﺣتسﺎب ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎل

 ،٢٠٢١ﻣﺎ ﯾشكﻞ  ٪٧٠ﻣن إﺟمﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺔ .ﺳجﻠت اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ.
اﻟشرﻛﺔ إﯾرادات ﺑمبﻠﻎ  ١١٬٨٧٧٬٣٦٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛحصﺔ ﻣن
ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾشكﻞ  ٪٥٦ﻣن إﺟمﺎﻟﻲ
إﯾرادات اﻟشرﻛﺔ و ٪٩٥ﻣن رﺑﺢ اﻟسنﺔ .ﯾتم ﻗيد اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ

اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ
اﻟطرﯾﻘﺔ ،ﺗظﻬر اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز

اﻟمﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ،ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻪ اﻟتﻐيرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن
ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ.

ر ﻷﻫميتﻪ اﻟنسبيﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم
ﻟﻘد ﻗمنﺎ ﺑﺎﻟترﻛيز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر ﻧظ اً
اﻟمﺎﻟيﺔ ﺣيث أن ﺗرﻛز ﺟزء ﻛبير ﻣن إﯾرادات اﻟشرﻛﺔ ﻧﺎﺗجﺔ ﻋن

ﻗمنﺎ أﯾضﺎً ﺑبﻌض اﻹﺟراءات اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟتحﻠيﻠيﺔ واﻷﺧرى

ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ

اﻟتدﻗيق اﻟﻼزﻣﺔ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ

واﻻﯾضﺎﺣﺎت ﺣوﻟﻬﺎ .ﻛذﻟك ﺣصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﻛتب ﺗﺄﯾيد
ﻟﻼﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ.

ﻛمﺎ ﻗمنﺎ ﺑتﻘييم اﻹﻓصﺎح اﻟخﺎص ﺑﺎﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت
اﻟحﻠيﻔﺔ اﻟمشﺎر إﻟيﻪ ﻓﻲ إﯾضﺎح رﻗم ) (٦ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟمرﻓﻘﺔ.

ﺣصتﻬﺎ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ وﻫنﺎك اﻋتمﺎد ﻛبير ﻋﻠﻰ
ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻓﻲ ﺗحﻘيق اﻷرﺑﺎح.

اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻟتﻘرﯾر اﻟسنوي ﻟﻠشرﻛﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠٢١
ﺗتكون اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺧرى ﻣن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟتﻘرﯾر اﻟسنوي ﻟﻠشرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢١ﻏير اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟحسﺎﺑﺎت

ﺣوﻟﻬﺎ .ان اﻹدارة ﻫﻲ اﻟمسؤوﻟﺔ ﻋن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .إﻧنﺎ ﻧتوﻗﻊ أن ﯾتم ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟتﻘرﯾر اﻟسنوي ﻟﻠشرﻛﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢١ﺑتﺎرﯾﺦ

ﻻﺣق ﻟتﻘرﯾرﻧﺎ .إن رأﯾنﺎ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻻ ﯾشمﻞ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى وإﻧنﺎ ﻻ ﻧبدي أي ﺗﺄﻛيد ﺣوﻟﻬﺎ.

ﻘيم ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت
ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑتدﻗيﻘنﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ،إن ﻣسؤوﻟيتنﺎ ﻫﻲ ﻗراءة اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻋندﻣﺎ ﺗصبﺢ ﻣتﺎﺣﺔ ﻟنﺎ ،ﺑحيث ُﻧ ّ
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﺗتﻌﺎرض ﺟوﻫرﯾﺎً ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ أو ﻣﻊ ﻣﻌرﻓتنﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ اﻟتدﻗيق أو أن ﻫذﻩ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺗحتوي ظﺎﻫرﯾﺎً

ﻋﻠﻰ أﺧطﺎء ﺟوﻫرﯾﺔ.

ﻣسؤوﻟيﺔ اﻹدارة وﻣجﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
إن اﻹدارة ﻣسؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﻋرﺿﻬﺎ ﺑصورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗحدﯾد
ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ اﻟضروري ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟيﺔ ﺧﺎﻟيﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟجوﻫرﯾﺔ ﺳواء اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﺣتيﺎل أو ﻋن ﻏﻠط.
ﻛمﺎ أن اﻹدارة ﻣسؤوﻟﺔ ،ﻋند إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻋن ﺗﻘييم ﻗدرة اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتمرار ﻓﻲ أﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻣستﻘبﻼً ﻛمنشﺄة ﻣستمرة

واﻹﻓصﺎح ،إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك ،ﻋن اﻷﻣور اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳتم اررﯾﺔ وإﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟمبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻧيﺔ
اﻹدارة ﺗصﻔيﺔ اﻟشرﻛﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ أو ﻋند ﻋدم وﺟود أي ﺑدﯾﻞ واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘيﺎم ﺑذﻟك.

إن ﻣجﻠس اﻹدارة ﻣسؤول ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.
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ﻣسؤوﻟيﺔ ﻣدﻗق اﻟحسﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗيق اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
إن أﻫداﻓنﺎ ﺗتمثﻞ ﺑﺎﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛيد ﻣﻌﻘول ﺑﺄن اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛكﻞ ﺧﺎﻟيﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟجوﻫرﯾﺔ ﺳواء اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﺣتيﺎل أو

ﻏﻠط وإﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟتدﻗيق اﻟذي ﯾتضمن رأﯾنﺎ .إن اﻟتﺄﻛيد اﻟمﻌﻘول ﻫو ﺗﺄﻛيد ﻋﺎﻟﻲ اﻟمستوى وﻟكنﻪ ﻟيس ﺿمﺎﻧﺔ أن اﻟتدﻗيق اﻟذي
ﯾجري وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠتدﻗيق ﺳيكشﻒ داﺋمﺎً ﺧطﺄ ﺟوﻫرﯾﺎً ﻋند وﺟودﻩ .إن اﻷﺧطﺎء ﻗد ﺗحدث ﻧتيجﺔ ﻻﺣتيﺎل أو ﻏﻠط ،وﯾتم
اﻋتبﺎرﻫﺎ ﺟوﻫرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ،ﻣنﻔردةً أو ﻣجتمﻌ ًﺔ ،ﯾمكن ان ﯾكون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتخذة ﻣن ﻗبﻞ ﻣستخدﻣﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ.

إﻧنﺎ ﻧﻘوم ﺑممﺎرﺳﺔ اﻻﺟتﻬﺎد اﻟمﻬنﻲ واﻟمحﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشك اﻟمﻬنﻲ ﻛجزء ﻣن اﻟتدﻗيق وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠتدﻗيق ،وﻛذﻟك ﻧﻘوم ﺑمﺎ

ﯾﻠﻲ:

ﺗحدﯾد وﺗﻘييم ﻣخﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﺳواء اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﺣتيﺎل أو ﻏﻠط ،وﺗصميم وﺗنﻔيذ إﺟراءات ﺗدﻗيق

ﻣنﺎﺳبﺔ ﺗستجيب ﻟﻬذﻩ اﻟمخﺎطر واﻟحصول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗيق ﻛﺎﻓيﺔ وﻣﻼﺋمﺔ وﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎً ﻹﺑداء اﻟرأي .إن ﺧطر ﻋدم اﻛتشﺎف
ﺧطﺄ ﺟوﻫري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺣتيﺎل ﯾﻔوق ذﻟك اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن ﻏﻠط ،ﻟمﺎ ﻗد ﯾتضمنﻪ اﻻﺣتيﺎل ﻣن ﺗواطؤ وﺗزوﯾر وﺣذف ﻣتﻌمد وﺗﺄﻛيدات
ﻏير ﺻحيحﺔ أو ﺗجﺎوز ﻷﻧظمﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ.
اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻟنظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ ذي اﻟصﻠﺔ ﺑﺎﻟتدﻗيق وذﻟك ﻟتصميم إﺟراءات ﺗدﻗيق ﻣﻼﺋمﺔ ﺣسب اﻟظروف وﻟيس
ﺑﻬدف اﺑداء رأي ﺣول ﻣدى ﻓﻌﺎﻟيﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
ﺗﻘييم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟمطبﻘﺔ وﻣﻌﻘوﻟيﺔ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ واﻻﯾضﺎﺣﺎت اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻹدارة.
وﺑنﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟتدﻗيق اﻟتﻲ ﺗم اﻟحصول
اﻟتوﺻﻞ إﻟﻰ ﻧتيجﺔ ﺣول ﻣﻼءﻣﺔ اﺳتخدام اﻹدارة ﻟمبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ﻓﻲ اﻟمحﺎﺳبﺔ،
ً
ﻋﻠيﻬﺎ ،اﻟتوﺻﻞ إﻟﻰ ﻧتيجﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺷك ﺟوﻫري ﻣرﺗبط ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗثير ﺷكوك ﻛبيرة ﺣول ﻗدرة
اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتمرار .وإذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠنﺎ اﻟﻰ ﻧتيجﺔ ﺑﺄن ﻫنﺎﻟك ﺷك ﺟوﻫري ،ﻓﻌﻠينﺎ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟتدﻗيق إﻟﻰ اﯾضﺎﺣﺎت
اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ذات اﻟصﻠﺔ ،أو ﺗﻌدﯾﻞ رأﯾنﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻏير ﻛﺎﻓيﺔ .إن ﻧتﺎﺋﺞ اﻟتدﻗيق ﺗﻌتمد ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟتدﻗيق

اﻟتﻲ ﯾتم اﻟحصول ﻋﻠيﻬﺎ ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر اﻟتدﻗيق ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﺳتمرار
اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋمﺎﻟﻬﺎ ﻛمنشﺄة ﻣستمرة.
ﺗﻘييم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﻫيكﻠﻬﺎ وﻣحتواﻫﺎ ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﯾضﺎﺣﺎت ﺣوﻟﻬﺎ وﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﺗمثﻞ
اﻟمﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗحﻘق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل.
إﻧنﺎ ﻧتواﺻﻞ ﻣﻊ ﻣجﻠس اﻹدارة ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑنطﺎق اﻟتدﻗيق وﺗوﻗيتﻪ وﻣﻼﺣظﺎت اﻟتدﻗيق اﻟمﻬمﺔ اﻟتﻲ ﺗتضمن أي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻬمﺔ
ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﺗحدﯾدﻫﺎ ﻣن ﻗبﻠنﺎ ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ اﻟتدﻗيق.
ﻧﻘوم ﻛذﻟك ﺑتزوﯾد ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑمﺎ ﯾﻔيد اﻟتزاﻣنﺎ ﺑمتطﻠبﺎت اﻟسﻠوك اﻟمﻬنﻲ اﻟم تﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳتﻘﻼﻟيﺔ واﻹﻓصﺎح ﻟمجﻠس اﻹدارة ﻋن ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳتﻘﻼﻟيتنﺎ ،واﻹﺟراءات اﻟمتخذة ﻟﻠحد ﻣن اﻟمخﺎطر أو ﺳبﻞ اﻟحمﺎﯾﺔ

اﻟمطبﻘﺔ إن ﻟزم اﻷﻣر.
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ﻣن ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟتﻲ ﯾتم اﻟتواﺻﻞ ﺣوﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣجﻠس اﻹدارة ،ﯾتم ﺗحدﯾد اﻷﻣور اﻷﻛثر أﻫميﺔ ﻓﻲ ﺗدﻗيق اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١وﻫﻲ اﻟتﻲ ﺗمثﻞ أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟﻬﺎﻣﺔ ،وﻧﻘوم ﺑوﺻﻒ ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟتدﻗيق إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون أو
اﻟتﻌﻠيمﺎت ﺗمنﻊ اﻹﻓصﺎح ﻋن ذﻟك اﻷﻣر .أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟداً ،ﻋندﻣﺎ ﻧرﺗئﻲ ﻋدم اﻹﻓصﺎح ﻋن ذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻷن
اﻟﻌواﻗب اﻟسﻠبيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻺﻓصﺎح ﻗد ﺗﻔوق اﻟمنﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋنﻪ.

إرﻧست وﯾوﻧﻎ – اﻟشرق اﻷوﺳط
رﺧصﺔ رﻗم ٢٠١٢/٢٠٦

ﻋبد اﻟكرﯾم ﻣحمود

رﺧصﺔ رﻗم ٢٠١٧/١٠١

رام ﷲ – ﻓﻠسطين

 ٢٩آذار ٢٠٢٢
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ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠

اﻟموﺟودات
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
اﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٣
٤
٥
٦
٧

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ
ﺑضﺎﻋﺔ
ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ
اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

١٬٥٣٩٬٤٩٢
٦٢٧٬٧٤٧
١٬١٠٥٬٦١٩
٥٧٬٨٥١٬٢٢٩
١٣٬٦٦٠٬٣٠٤
٧٤٬٧٨٤٬٣٩١

٤٥٧٬٠٢٦
١٬٠٦٣٬٧١٢
١٬١٥٨٬٤٩١
٣٠٬٥٩٨٬٩١٠
١١٬٣٨٦٬٤٨٤
٤٤٬٦٦٤٬٦٢٣

٨
٩
١٠
١١

١٬٣٢٠٬٩٧٠
١٬٩٦٧٬٦٣٦
٢٬٤٢٩٬٤١٤
١٬٨٦٣٬٦٣٥

٨٠٣٬٨١٣
٦٥٨٬٤٧٥
١٬٩٨٨٬٢٠٦
١٬٣٩٨٬٥٩٨

اﯾضﺎح

٧٬٥٨١٬٦٥٥
٨٢٬٣٦٦٬٠٤٦

٤٬٨٤٩٬٠٩٢
٤٩٬٥١٣٬٧١٥

١٢
١٢
١٣
١٣
٧
٦

٤٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٤٤٥٬٧٢٦
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٤٬٠٢٧٬٥٨٥
٧٬٥٨٨٬٠٧٧
٤٦٬٠٢٨٬٣٧٩

٤٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٤٤٥٬٧٢٦
١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٦٬٥٢٥٬٠٢١
٣٬٩٦٦٬٠٠١
٣٥٬٥٣١٬٣٣٠

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﯾجﺎر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ

١٤
١٥
١٦

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ
أﻗسﺎط ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗستحق ﺧﻼل ﻋﺎم
اﻟجزء اﻟمتداول ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر
ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ
ذﻣم داﺋنﺔ
أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣستحﻘﺔ ﻟﻠمسﺎﻫمين
ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

١٥٬٣٤٨٬٤٦٢
٧٣٬٢٩٧
٥١٨٬٠٣٦
١٥٬٩٣٩٬٧٩٥

٦٬٧٠٠٬٠٠٠
٤٦٢٬٦٥٤
٧٬١٦٢٬٦٥٤

١٤
١٥
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

٥٬٥٣١٬٥٣٨
٣٥٬٣٠٠
٩٨٤٬٤٨٠
٣٠٩٬٨٤٦
٧٧١٬٥٦١
٩٧٢٬٦٧٢
٧٨٦٬٢٥٧
٩٬٣٩١٬٦٥٤

٨١٬٢٢٣
٧٣٤٬٣٦٩
٥٧٥٬٨٢٨
٥٤١٬٦٠٥
١٬٩٣٣٬٠٢٥

ﻣجموع اﻟموﺟودات

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع
ﻋﻼوة إﺻدار
اﺣتيﺎطﻲ إﺟبﺎري
اﺣتيﺎطﻲ إﺧتيﺎري
اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﺣتيﺎطﻲ ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟمﺔ ﻋمﻼت أﺟنبيﺔ
أرﺑﺎح ﻣدورة
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

٥٧٬٠٣٤٬٥٩٧

ﻣجموع اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت

٢٥٬٣٣١٬٤٤٩
٨٢٬٣٦٦٬٠٤٦

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
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١

٤٠٬٤١٨٬٠٣٦

٩٬٠٩٥٬٦٧٩
٤٩٬٥١٣٬٧١٥

٢٢

اﻟمبيﻌﺎت

٢٣

ﻛﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت

)(٦٬٢٥٧٬١٠٥

)(٤٬٩٥٨٬٨١٦

٢٬٥٨١٬٥٦٦

٢٬٠٨٢٬٧١٣

٢٤

)(٤٧٠٬٧٥٣

)(٤٢١٬٣٤٩

٢٥

)(٧٢١٬٣٧٠

)(٦١٦٬٣١٦

١٬٤٦٨٬٨٢٥
٢٠٢١

١٬٠٩٢٬٢٨٣
٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ
١١٬٨٧٧٬٣٦٥

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ
٥٬٨١٣٬٩٦٣

ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
اﻟدﺧﻞﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣصﺎرﯾﻒ
ﻗﺎﺋمﺔ
وﻋﺎﻣﺔ
ﯾﺔ
ر
إدا
ﯾﻒ
ر
ﻣصﺎ
ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
إﯾرادات ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى ،ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ

٢٦
اﯾضﺎح
٦

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ
اﻹﯾرادات
ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم
اﻟمبيﻌﺎت
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ
ﻛﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت
ﻣصﺎرﯾﻒ أﺧرى

٢٢
٢٧
٢٣
٢٨

إﯾرادات أﺧرى

٨٬٨٣٨٬٦٧١

٧٬٠٤١٬٥٢٩

٢٩

٧٩٬٣٨٢

٣٨٨٬٤٠٢
٨٬٨٣٨٬٦٧١
)(٦٦٩٬٦٣٨
)(٦٬٢٥٧٬١٠٥
)(١٢٩٬٧١٨
٢٬٥٨١٬٥٦٦
١٨٢٬٩٤٤

٤٧٬٢٣٥

٢٤٬٠٠٠
٧٬٠٤١٬٥٢٩
)(٤٣٣٬٥٥٢
)(٤٬٩٥٨٬٨١٦
)(٢٢٩٬٦٥٥
٢٬٠٨٢٬٧١٣
١٦١٬٣٠٣

اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟسنﺔ

٢٦
٣٠

١٣٬١١٨٬١٨٠
)(٤٧٠٬٧٥٣
)(٦٢١٬١٣١
)(٧٢١٬٣٧٠
١٢٬٤٩٧٬٠٤٩
٧٩٬٣٨٢
٣.١٢٤
١٬٤٦٨٬٨٢٥

٦٬٤٢٨٬٣٤٢
)(٤٢١٬٣٤٩
)(٢٢٥٬١٧١
)(٦١٦٬٣١٦
٦٬٢٠٣٬١٧١
٤٧٬٢٣٥

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ

٦

١١٬٨٧٧٬٣٦٥

٥٬٨١٣٬٩٦٣

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ

٢٧

)(٦٦٩٬٦٣٨

)(٤٣٣٬٥٥٢

إﯾرادات أﺧرى

٢٩

١٨٢٬٩٤٤

١٦١٬٣٠٣

رﺑﺢ اﻟسنﺔ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ
اﻟسنﺔ
ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى ،ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ
رﺑﺢادات
إﯾر

٢٤
٢٠
٢٥

ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم
ﻣصﺎرﯾﻒ أﺧرى

٢٨

رﺑﺢ اﻟسنﺔ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

٢٠

ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

رﺑﺢ اﻟسنﺔ
٣٠

اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟسنﺔ

٣٨٨٬٤٠٢

)(١٢٩٬٧١٨

)(٢٢٩٬٦٥٥

١٣٬١١٨٬١٨٠
)(٦٢١٬١٣١

)(٢٢٥٬١٧١

١٢٬٤٩٧٬٠٤٩

٦٬٢٠٣٬١٧١

٣.١٢٤

٢

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
٢

٢٤٬٠٠٠

٦٬٤٢٨٬٣٤٢

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
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١.٥٥١
١٬٠٩٢٬٢٨٣

١.٥٥١

اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن
ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة

٧

٢٬٢٧٣٬٨٢٠

)(٤٬٠٧٠٬٨٠٠

٦

٢٢٣٬٦١٦

)(٢٧٠٬٦٩٣

٢٬٤٩٧٬٤٣٦

)(٤٬٣٤١٬٤٩٣

٦٬١١٩٬٥١٢

)(٢٬١١١٬٤٠٠

١٨٬٦١٦٬٥٦١

٤٬٠٩١٬٧٧١

ﻗﺎﺋمﺔ
اﻟشﺎﻣﻞاﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ
اﻟدﺧﻞ اﻟدﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ ﺑنود

ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠسنﺔ
 ٣١ﻟﻠسنﺔ
اﻟشﺎﻣﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ

اﯾضﺎح
رﺑﺢ اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

١٢٬٤٩٧٬٠٤٩

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى:

ﺑنود ﺳيتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻓﻲ ﻓترات ﻻﺣﻘﺔ:

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟمﺔ ﻋمﻼت أﺟنبيﺔ ﻟشرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ

٦

٦٬٢٠٣٬١٧١

٣٬٦٢٢٬٠٧٦

٢٬٢٣٠٬٠٩٣

٣٬٦٢٢٬٠٧٦

٢٬٢٣٠٬٠٩٣

ﺑنود ﻟن ﯾتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻓﻲ ﻓترات ﻻﺣﻘﺔ:

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

٧

٢٬٢٧٣٬٨٢٠

)(٤٬٠٧٠٬٨٠٠

٦

٢٢٣٬٦١٦

)(٢٧٠٬٦٩٣

ﺻﺎﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ

٢٬٤٩٧٬٤٣٦

)(٤٬٣٤١٬٤٩٣

٦٬١١٩٬٥١٢

)(٢٬١١١٬٤٠٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠسنﺔ

١٨٬٦١٦٬٥٦١

٤٬٠٩١٬٧٧١

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن
ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
٣
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ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءًا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
٣

اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ )إﯾضﺎح (١٩

اﻟشﺎﻣﻞﻛﺎﻧون
ﻟﻠسنﺔ اﻷول ٢٠٢٠
اﻟدﺧﻞﻓﻲ ٣١
اﻟرﺻيد ﻛمﺎ
ﻣجموع

)إﯾضﺎح (١٩
اﻟدﺧﻞرﺑﺎح
ﺑنودﯾﻌﺎت أ
ﺗوز
ﻧﻘدﯾﺔاﻷﺧرى
اﻟشﺎﻣﻞ

رﺑﺢ اﻟسنﺔ
٢٠٢٠
اﻷﺧرى
اﻟشﺎﻣﻞ
اﻟدﺧﻞ
ﺑنود
اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠسنﺔ
ﻣجموع
اﻟسنﺔ
رﺑﺢ

اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ )إﯾضﺎح (١٩
 ٢٠٢٠ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
اﻟرﺻيد

اﻟشﺎﻣﻞﻛﺎﻧون
ﻟﻠسنﺔ اﻷول ٢٠٢١
اﻟدﺧﻞﻓﻲ ٣١
اﻟرﺻيد ﻛمﺎ
ﻣجموع

)إﯾضﺎح (١٩
اﻟدﺧﻞرﺑﺎح
ﺑنودﯾﻌﺎت أ
ﺗوز
ﻧﻘدﯾﺔاﻷﺧرى
اﻟشﺎﻣﻞ

اﻟسنﺔ
رﺑﺢ
٢٠٢١
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠسنﺔ
ﻣجموع
اﻟسنﺔ
رﺑﺢ

اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١

٢٠٢١

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

اﻟمدﻓوع

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أس أردﻧﻲ
دﯾنﺎر
اﻟمﺎل
ر
٤٬٠٠٠٬٠٠٠
اﻟمدﻓوع

رأس اﻟمﺎل

ﯾوت ﻛﺎﻧون
اﻟنبﺎﺗيﺔاﻷول
ﻣصﺎﻧﻊ اﻟﻓﻲز ٣١
ﺷرﻛﺔ اﻟمنتﻬيﺔ
ﻟﻠسنﺔ
٢٠٢١اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
اﻟمسﺎﻫمﺔ

ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة

١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أردﻧﻲ
دﯾنﺎر
اﺣتيﺎطﻲ
١٬٠٠٠٬٠٠٠
إﺟبﺎري

إﺟبﺎري

(٦٬٥٢٥٬٠٢١) ١٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٢٣٠٬٠٩٣
٣٬٩٦٦٬٠٠١
٢٬٢٣٠٬٠٩٣

٤

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ

٤

٣٬٩٦٦٬٠٠١

)(٤٬٣٤١٬٤٩٣
((٦٬٥٢٥٬٠٢١
٤٬٣٤١٬٤٩٣)) ١٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٤٬٣٤١٬٤٩٣
(٢٬١٨٣٬٥٢٨) ١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٤٬٣٤١٬٤٩٣

٢٬٢٣٠٬٠٩٣
١٬٧٣٥٬٩٠٨
٢٬٢٣٠٬٠٩٣

(٤٬٠٢٧٬٥٨٥) ١٬٠٠٠٬٠٠٠
(٢٬١٨٣٬٥٢٨) ١٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٬٦٢٢٬٠٧٦
٧٬٥٨٨٬٠٧٧
٣٬٦٢٢٬٠٧٦

٧٬٥٨٨٬٠٧٧
١٬٧٣٥٬٩٠٨

٢٬٤٩٧٬٤٣٦
(٤٬٠٢٧٬٥٨٥
٢٬٤٩٧٬٤٣٦) ١٬٠٠٠٬٠٠٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٢٬٤٩٧٬٤٣٦
(٦٬٥٢٥٬٠٢١) ١٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٤٩٧٬٤٣٦

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٣٬٦٢٢٬٠٧٦
٣٬٩٦٦٬٠٠١
٣٬٦٢٢٬٠٧٦

اﺧتيﺎري
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أﺟنبيﺔ
اﺣتيﺎطﻲ ﻓروﻗﺎت
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
اﺣتيﺎطﻲأردﻧﻲ
دﯾنﺎر
أردﻧﻲ
دﯾنﺎر
اﺣتيﺎطﻲ
ﻋمﻼت
اﻟﻘيمﺔ ﺗرﺟمﺔ
٣٬٩٦٦٬٠٠١
(٦٬٥٢٥٬٠٢١
اﺧتيﺎري
 ) ١٬٠٠٠٬٠٠٠اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أﺟنبيﺔ

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ

١٬٤٤٥٬٧٢٦

١٬٤٤٥٬٧٢٦

١٬٤٤٥٬٧٢٦

١٬٤٤٥٬٧٢٦
١٬٤٤٥٬٧٢٦

١٬٤٤٥٬٧٢٦

١٬٤٤٥٬٧٢٦

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أردﻧﻲ
دﯾنﺎرﻋﻼوة
١٬٤٤٥٬٧٢٦
إﺻدار

إﺻدار

ﻋﻼوة

اﺣتيﺎطﻲ

اﺣتيﺎطﻲ

اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ

ﺗرﺟمﺔ ﻋمﻼت

اﺣتيﺎطﻲ ﻓروﻗﺎت

٣١٬٧٢٨٬١٥٩
٦٬٢٠٣٬١٧١
٦٬٢٠٣٬١٧١

٣٥٬٥٣١٬٣٣٠

٤٠٬٤١٨٬٠٣٦

)(٢٬٤٠٠٬٠٠٠

)(٢٬٤٠٠٬٠٠٠

٣٥٬٥٣١٬٣٣٠
٦٬٢٠٣٬١٧١

)(٢٬٤٠٠٬٠٠٠

((٢٬٤٠٠٬٠٠٠
))٢٬١١١٬٤٠٠
٤٠٬٤١٨٬٠٣٦
٤٬٠٩١٬٧٧١

٦٬٢٠٣٬١٧١

)(٢٬١١١٬٤٠٠
٣٨٬٧٢٦٬٢٦٥
٤٬٠٩١٬٧٧١
٦٬٢٠٣٬١٧١

٥٧٬٠٣٤٬٥٩٧
٣٨٬٧٢٦٬٢٦٥

٦٬٢٠٣٬١٧١

٤٦٬٠٢٨٬٣٧٩
٣١٬٧٢٨٬١٥٩

)(٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٧٬٠٣٤٬٥٩٧
١٨٬٦١٦٬٥٦١

(٢٬٠٠٠٬٠٠٠
)٦٬١١٩٬٥١٢

١٢٬٤٩٧٬٠٤٩
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٦٬١١٩٬٥١٢
٤٠٬٤١٨٬٠٣٦
١٨٬٦١٦٬٥٦١
١٢٬٤٩٧٬٠٤٩

)(٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٦٬٠٢٨٬٣٧٩
١٢٬٤٩٧٬٠٤٩

٣٥٬٥٣١٬٣٣٠
١٢٬٤٩٧٬٠٤٩
١٢٬٤٩٧٬٠٤٩
)(٢٬٠٠٠٬٠٠٠

١٢٬٤٩٧٬٠٤٩
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أردﻧﻲ
دﯾنﺎررﺑﺎح
أ
٣٥٬٥٣١٬٣٣٠
ﻣدورة

ﺻﺎﻓﻲ أردﻧﻲ
دﯾنﺎر
ﺣﻘوق
٤٠٬٤١٨٬٠٣٦
اﻟمﻠكيﺔ

ﻣدورة

اﻟمﻠكيﺔ

أرﺑﺎح

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق
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ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
اﯾضﺎح

أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ
رﺑﺢ اﻟسنﺔ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
ﺗﻌدﯾﻼت:
اﺳتﻬﻼﻛﺎت
ﻣصروف ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ
إﯾرادات ﻓواﺋد
ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ إﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ
ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم
أرﺑﺎح اﺳتبﻌﺎد ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ
ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﺑضﺎﻋﺔ ﻣتﻘﺎدﻣﺔ
ﺑنود ﻏير ﻧﻘدﯾﺔ

٢٠٢١
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ
١٣٬١١٨٬١٨٠

٦٬٤٢٨٬٣٤٢

١٤٢٬٦٣١
٧٢٬١٢٨
٦٦٩٬٦٣٨
)(٦٬٢٦٨
)(١١٬٨٧٧٬٣٦٥
)(٣٨٨٬٤٠٢
)(٤٧٬٣٧٠
٢٤٬١٤١

١٢٥٬٤٥٠
٦٩٬٤٩٧
٤٣٣٬٥٥٢
)(٢٤٬٨٨٧
)(٥٬٨١٣٬٩٦٣
)(٢٤٬٠٠٠
)(١٢٬٠٩٤
٣١٬٠٧٩
٦٬٧٧٧
٧٥٬١١٨
١٬٢٩٤٬٨٧١

)(٤٤٦٬٠٨٧
)(٥١٧٬١٥٧
)(١٬٣٠٩٬١٦١
٢٢٨٬٦٢٣
)(٨٤٬٩٥٤
)(١٦٬٧٤٦
)(٢٤٣٬٨٤٦
)(٦٨١٬٧١٨

)(٨٬٢٧٠
٥٣٣٬٣١٧
)(٣٩٬٨٦٤
)(١٢٢٬٢٢٢
١٥١٬٣٧٢
)(١٥٬١١٨
)(٢٢٩٬٢٢٦
١٬٥٦٤٬٨٦٠

)(٢٥٬٧٨١٬٨٢٥
١٤٬٢٥٢٬٥٦٣
)(٤٩١٬٠١٤
)(١٣٥٬٤٨١
٤٧٬٣٧٠
٦٬٢٦٨
٣٨٨٬٤٠٢
)(١١٬٧١٣٬٧١٧

٤٬٢٠٨٬٦٠٨
)(٦٠٦٬٩٥٧
)(٩٥٬٤٧٢
١٢٬٠٩٤
٣٤٬٤٩٢
٢٤٬٠٠٠
٣٬٥٧٦٬٧٦٥

٢٩٧
١٬٧٠٧٬٦١٠

اﻟتﻐير ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ
ﺑضﺎﻋﺔ
ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
ذﻣم داﺋنﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
دﻓﻌﺎت ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
ﺿرﯾبﺔ دﺧﻞ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد )اﻟمستخدم ﻓﻲ( ﻣن أﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻞ
أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر
ﺷراء أﺳﻬم ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
ﺷراء ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات
ﺑيﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات
أرﺑﺎح ﻓواﺋد ﻣﻘبوﺿﺔ
ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم ﻣﻘبوﺿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد )اﻟمستخدم ﻓﻲ( ﻣن أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر
أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ
ﺳحوﺑﺎت ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗسدﯾدات ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠمسﺎﻫمين
دﻓﻌﺎت ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد ﻣن )اﻟمستخدم ﻓﻲ( أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ
اﻟنﻘص ﻓﻲ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل
اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

١٤٬١٨٠٬٠٠٠

١١

)(١٬٩٦٢٬٨٠٨
)(١٬١٦٨
)(٣٤٠٬٠٣٢
١١٬٨٧٥٬٩٩٢
)(٥١٩٬٤٤٣
١٬٣٩٨٬٥٩٨
٨٧٩٬١٥٥

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٤٠ﺟزءأ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
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٥

٢٠٢٠
دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

)(٣٬٥٠٠٬٠٠٠
)(٢٬٣١٧٬١٠٧
)(٤٩٧٬٦٢٥
)(٦٬٣١٤٬٧٣٢
)(١٬١٧٣٬١٠٧
٢٬٥٧١٬٧٠٥
١٬٣٩٨٬٥٩٨

ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
.١

اﻟشرﻛﺔ وﻧشﺎطﻬﺎ

ﺗﺄﺳست ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمحدودة )اﻟشرﻛﺔ( ،وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟرﺋيسﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾنﺔ ﻧﺎﺑﻠس ،ﻛشرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣحدودة ﺧﻼل ﻋﺎم  ١٩٥٣وﺳجﻠت ﻟدى ﻣراﻗب اﻟشرﻛﺎت ﻓﻲ ﻓﻠسطين ﺗحت رﻗم ).(٥٦٢٦٠٠٠٣١
ﯾترﻛز ﻧشﺎط اﻟشرﻛﺔ اﻟرﺋيسﻲ ﻓﻲ ﻋمﻠيﺔ اﺳتيراد اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ اﻟخـﺎم وﻣﻌﺎﻟجتﻬﺎ وﺗحوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳمنﺔ وزﯾوت ﻧبﺎﺗيﺔ وﺗسوﯾق ﻫذﻩ
اﻟمنتجﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟمحﻠيﺔ واﻟخﺎرﺟيﺔ.
ﺗم إﻗرار ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٩آذار .٢٠٢٢
.٢

اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ

 ١.٢أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن ﻟجنﺔ اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ.
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟذي ﯾمثﻞ ﻋمﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠشرﻛﺔ.
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟمبدأ اﻟكﻠﻔﺔ اﻟتﺎرﯾخيﺔ ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻗيﺎس اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
اﻷﺧرى وﻋﻘود اﻟﻌمﻼت اﻵﺟﻠﺔ واﻟتﻲ ﺗظﻬر ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ.
 ٢.٢اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ
ان اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣتﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟتﻲ اﺗبﻌت ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠٢٠ﺑﺎﺳتثنﺎء أن اﻟشرﻛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟتﺎﻟيﺔ اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  ،٢٠٢١ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ
ﺑتطبيق ﻣبكر ﻷي ﻣﻌﺎﯾير ﺻﺎدرة وﻏير ﻧﺎﻓذة اﻟمﻔﻌول:

اﻟمرﺣﻠﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ ﻣن إﺻﻼح ) IBORﺳﻌر اﻟﻔواﺋد اﻟمﻌروﺿﺔ ﺑين اﻟبنوك(:

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم

) ،(٩وﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ،(٣٩واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) ،(٧واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر

اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (٤واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم )(١٦

ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎءات 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:


اﻟتطبيق اﻟﻌمﻠﻲ ﻟيتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟتﻐيرات اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟتﻐيرات ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺗﻐير ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمرﺟﻌﻲ



ﺗتطﻠب اﻹﻋﻔﺎءات ﻣن اﻟشرﻛﺔ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟتﻌرﯾﻔﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺛيق ﻋمﻠيﺎت اﻟتحوط ووﺻﻒ أداة اﻟتحوط ﻣﻊ اﺳتم اررﯾﺔ

ﻛتﻐييرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمتﻐير ،ﺑمﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟسوق،

ﻋﻼﻗﺎت اﻟتحوط ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋند اﺳتبدال اﻟمرﺟﻊ اﻟمستخدم ﻟتحدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟحﺎﻟﻲ ﺑمرﺟﻊ ﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟخﺎﻟﻲ ﻣن
اﻟمخﺎطر،



ﯾجوز ﻟﻠشرﻛﺔ 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 ﯾنتﺞ أي أﺛر ﻋن ﺗطبيق ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
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ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء  COVID ١٩ﺑﻌد  ٣٠ﺣزﯾران ٢٠٢١

اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١٦

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ

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

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) .(١٦ﻣنﺢ ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎءات ﻟﻠمستﺄﺟرﯾن ﻣن ﺗطبيق ﻣتطﻠبﺎت

اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (١٦ﺣول اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر
ﻋمﻠيﺎ ،ﻗد ﯾختﺎر اﻟمستﺄﺟر ﻋدم ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗخﻔيضﺎت أو
اﻟنﺎﺗجﺔ ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر ﻋن وﺑﺎء ً .COVID ١٩ا
ﻧظر ﻟكوﻧﻪ ﺣﻼً
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻌﻘد اﻹﯾجﺎر أم ﻻ .ﯾحتسب اﻟمستﺄﺟر اﻟذي
ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠق ﺑوﺑﺎء  COVID ١٩واﻟممنوﺣﺔ ﻣن اﻟمؤﺟر ﯾمثﻞ
ً
ﯾﻘوم ﺑﻬذا اﻻﺧتيﺎر أي ﺗﻐيير ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء  COVID ١٩ﺑنﻔس

اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟتﻲ ﯾحتسب ﺑﻬﺎ ﺣدوث أي ﺗﻐيير وﻓًﻘﺎ ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ 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 اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗخﻔيضﺎت أو ﺗﺄﺟيﻼت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺑﺎء  ،COVID ١٩وﻟكن ﺳوف ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻫذا
اﻟتطبيق اﻟﻌمﻠﻲ إذا أﺻبﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتطبيق ﺧﻼل ﻓترة اﻟتطبيق اﻟمسموﺣﺔ.
ﻣﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟتﻌدﯾﻼت اﻟصﺎدرة وﻏير اﻟنﺎﻓذة ﺑﻌد

ﻣبينﺔ أدﻧﺎﻩ ،وﺳتﻘوم
إن اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟتﻌدﯾﻼت اﻟصﺎدرة وﻏير اﻟنﺎﻓذة ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ّ
اﺑتداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتطبيق اﻻﻟزاﻣﻲ:
اﻟشرﻛﺔ ﺑتطبيق ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت
ً
ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٧ﻋﻘود اﻟتﺄﻣين

أﺻدر اﻟمجﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻓﻲ أﯾﺎر ﻣن ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٧ﻋﻘود اﻟتﺄﻣين ﻧموذﺟﺎً
ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻼﻋتراف واﻟﻘيﺎس واﻟﻌرض واﻻﯾضﺎﺣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود اﻟتﺄﻣين .وﻣﺎ أن ﺳري ،ﯾحﻞ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ

رﻗم ) (١٧ﻣحﻞ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (٤ﻋﻘود اﻟتﺄﻣين اﻟصﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠٠٥ﯾنطبق اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ

ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (١٧ﻋﻠﻰ ﺟميﻊ أﻧواع ﻋﻘود اﻟتﺄﻣين )ﻣثﻞ ﻋﻘود اﻟحيﺎة وﻏيرﻫﺎ ﻣن ﻋﻘود اﻟتﺄﻣين اﻟمبﺎﺷرة وﻋﻘود إﻋﺎدة

اﻟتﺄﻣين( دون اﻟنظر ﻟﻠمنشﺄة اﻟمصدرة ﻟﻌﻘد اﻟتﺄﻣين ،ﻛمﺎ ﯾنطبق ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟضمﺎﻧﺎت واﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗحمﻞ ﺧﺎﺻيﺔ
اﻟمشﺎرﻛﺔ .ﺗسري اﺳتثنﺎءات ﻣحدودة ﻟنطﺎق اﻟتطبيق .ﯾوﻓر اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (١٧ﻧموذج

ﻣحﺎﺳبﻲ ﻟﻌﻘود اﻟتﺄﻣين ﯾكون أﻛثر ﻓﺎﺋدة واﺗسﺎ ًﻗﺎ ﻟشرﻛﺎت اﻟتﺄﻣين .ﻋﻠﻰ ﻋكس اﻟمتطﻠبﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر

اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) ،(٤واﻟتﻲ ﺗﻌتمد إﻟﻰ ﺣد ﻛبير ﻋﻠﻰ ﺳيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟمحﻠيﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ ،ﯾوﻓر اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ
ﻧموذﺟﺎ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻌﻘود اﻟتﺄﻣين ﺣيث ﯾﻐطﻲ ﺟميﻊ اﻟجواﻧب اﻟمحﺎﺳبيﺔ ذات اﻟصﻠﺔ .ﺟوﻫر اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر
رﻗم )(١٧
ً
اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (١٧ﻫو اﻟنموذج اﻟﻌﺎم ،وﯾكمﻠﻪ:


ﺗطبيق ﻣحدد ﻟﻠﻌﻘود ﻣﻊ ﻣيزات اﻟمشﺎرﻛﺔ اﻟمبﺎﺷرة )ﻧﻬﺞ اﻟرﺳوم اﻟمتﻐيرة(،



ﻧﻬﺞ ﻣبسط )ﻧﻬﺞ ﺗخصيص اﻷﻗسﺎط( ﺑشكﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻘود ﻗصيرة اﻷﺟﻞ.

ﺳيتم ﺗطبيق ﻫذا اﻟمﻌيﺎر ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ اﻋتبﺎ ار ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ،ﻣﻊ اﻟسمﺎح ﺑﺎﻟتطبيق اﻟمبكر ﺷرﯾطﺔ ان اﻟمنشﺄة طبﻘت اﻟمﻌيﺎر

اﻟدوﻟﻲ ﻻﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (٩واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻻﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) (١٥ﻗبﻞ أو ﻣﻊ ﺗطبيق اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻻﻋداد

اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) .(١٧ﻻ ﯾنطبق ﻫذا اﻟمﻌيﺎر ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ.
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ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) :(١ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ

ﻗﺎم اﻟمجﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﺧﻼل ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  ٢٠٢٠ﺑﺈﺻدار ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات ) (٦٩اﻟﻰ ) (٧٦ﻣن ﻣﻌيﺎر
اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١ﻟتحدﯾد ﻣتطﻠبﺎت ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ .ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت:
ﺗﻌرﯾﻒ اﻟحق ﻟتﺄﺟيﻞ اﻟتسوﯾﺔ،
اﻟحق ﻟتﺄﺟيﻞ اﻟتسوﯾﺔ ﯾجب ان ﯾكون ﻣوﺟود ﻋند ﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ،
ان 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  ٢٠٢٤وﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻠتﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ
اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
إﺷﺎرة اﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟمﻔﺎﻫيمﻲ

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٣

ﻗﺎم اﻟمجﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﺧﻼل أﯾﺎر  ٢٠٢٠ﺑﺈﺻدار ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣اﻧدﻣﺎج
اﻷﻋمﺎل

إﺷﺎرة اﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟمﻔﺎﻫيمﻲ .ﺗحﻞ ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻣحﻞ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟمﻔﺎﻫيمﻲ ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ

واﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٨٩وﻣﻊ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟمﻔﺎﻫيمﻲ ﻟﻠتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟذي ﺻدر ﻓﻲ اذار  ٢٠١٨دون ﺗﻐيير ﺟوﻫري

ﻋﻠﻰ ﻣتطﻠبﺎت اﻹطﺎر اﻟمﻔﺎﻫيمﻲ.
ﻛمﺎ أﺿﺎف اﻟمجﻠس اﺳتثنﺎء ﻟمبدأ اﻻﻋتراف ﺑمﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣ﻟتجنب إﻣكﺎﻧيﺔ ظﻬور أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر "اﻟيوم

اﻟثﺎﻧﻲ" ) (Day ٢ﻟﻠمطﻠوﺑﺎت واﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟمحتمﻠﺔ اﻟمشموﻟﺔ ﺿمن ﻧطﺎق ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣٧أو ﺗﻔسير ﻟجنﺔ ﺗﻔسير

ﻣﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ رﻗم ) (٢١ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗكبدﻫﺎ ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ.
ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻗرر اﻟمجﻠس ﺗوﺿيﺢ اﻟتوﺟيﻬﺎت اﻟحﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣ﻟﻸﺻول اﻟمحتمﻠﺔ اﻟتﻲ ﻟن
ﺗتﺄﺛر ﺑﺎﺳتبدال اﻹطﺎر اﻟمﻔﺎﻫيمﻲ ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺳيتم ﺗطبيق ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر ﻣستﻘبﻠﻲ اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  .٢٠٢٢ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻠتﻌدﯾﻼت أﺛر ﺟوﻫري

ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.

اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات :اﻟمتحصﻞ ﻣن اﻟبيﻊ ﻗبﻞ اﻻﺳتخدام اﻟمﻌنﻲ

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١٦

ﻗﺎم اﻟمجﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ 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 اﻧتﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔترة ﺧﻼل إﺣضﺎر اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟموﻗﻊ وﺗجﻬيزﻩ ﻟﻠحﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌمﻞ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟمﻘصودة اﻟتﻲ ﺗحددﻫﺎ اﻹدارة .وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﯾجب ﻋﻠﻰ اﻟمنشﺄة اﻻﻋتراف ﺑﺎﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتحصﻠﺔ ﻣن ﺑيﻊ ﻫذﻩ اﻟمنتجﺎت وﺗكﻠﻔﺔ اﻧتﺎﺟﻬﺎ

ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻻرﺑﺎح 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 ﻟﻠشرﻛﺔ.
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اﻟﻌﻘود اﻟخﺎﺳرة – ﻛﻠﻔﺔ اﻟتزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٣٧

ﻗﺎم اﻟمجﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﺧﻼل أﯾﺎر  ،٢٠٢٠ﺑﺈﺻدار ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣٧واﻟتﻲ ﺗحدد
اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﯾجب ﻋﻠﻰ اﻟمنشﺄة ان ﺗﺄﺧذﻫﺎ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﻋند ﺗﻘييم ﻣﺎ اذ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺧﺎﺳ اًر او ﺳينتﺞ ﻋنﻪ ﺧسﺎرة.
ﺗطبق اﻟتﻌدﯾﻼت طرﯾﻘﺔ "اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمبﺎﺷرة" .ان اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمبﺎﺷرة اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود ﺑيﻊ اﻟبضﺎﺋﻊ أو اﻟخدﻣﺎت ﺗتضمن ﻛﻼ ﻣن اﻟتكﺎﻟيﻒ

اﻹﺿﺎﻓيﺔ واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟموزﻋﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧشطﺔ اﻟﻌﻘد ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر.

ﻻ ﺗتﻌﻠق اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻻدارﯾﺔ 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 ﻟﻠشرﻛﺔ.
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 اﺧتﻼ ًﻓﺎ ﺟوﻫرًﯾﺎ 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 اﻟشرﻛﺔ.
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.
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 ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ.
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
اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻠتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ 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.
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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.

ﺣﺎﻟيﺎ ﺑتﻘييم ﺗﺄﺛير اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟتحدﯾد ﺗﺄﺛيرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻓصﺎﺣﺎت اﻟسيﺎﺳﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ً
 ٣.٢اﻷﺳس واﻟتﻘدﯾرات
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﯾتطﻠب اﺳتخدام ﻋدة ﺗﻘدﯾرات واﻓتراﺿﺎت ﻣحﺎﺳبيﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣبﺎﻟﻎ
اﻹﯾرادات واﻟمصﺎرﯾﻒ واﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻻﻓصﺎﺣﺎت وﻋرض اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟمحتمﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ .ﻧظ اًر ﻻﺳتخدام ﻫذﻩ
اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت ،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 (٣٤
إدارة رأس اﻟمﺎل )إﯾضﺎح (٣٥
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻻﺟتﻬﺎدات اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ:
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ 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 اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟمدﺧﻼت ﯾتم اﻋتمﺎد
درﺟﺔ ﻣن اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت ﻟتحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗشمﻞ ﻫذﻩ اﻻﻓتراﺿﺎت ﻋواﻣﻞ ﺗخص اﻟمدﺧﻼت اﻟتﻲ ﯾتم اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠيﻬﺎ

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

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺗدﻧﻲ ﻗيمﺔ اﻟمخزون

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟخبرات اﻟسﺎﺑﻘﺔ ،وﯾتم
ﺗﻘوم إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺑتﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟمخزون اﻟمتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻬﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ً
ﺗخﻔيض اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠمخزون ،إن ﻟزم اﻷﻣر.
اﻷﻋمﺎر اﻹﻧتﺎﺟيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﻠموﺳﺔ
ﺗﻘوم إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻷﻋمﺎر اﻹﻧتﺎﺟيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﻠموﺳﺔ وﺗﻘوم ﺑتﻌدﯾﻠﻬﺎ ،إن ﻟزم اﻷﻣر ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳنﺔ ﻣﺎﻟيﺔ.
ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ

ﻋند ﺗحدﯾد ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ،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.

ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

ﺗستخدم إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌينﺔ ﻟتحدﯾد ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻧين ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟمﻌمول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠسطين واﻟمﻌﺎﯾير

اﻟمحﺎﺳبيﺔ .ﺗﻌتﻘد إدارة اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎن ﻫذﻩ اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ.
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اﻟتﻘدﯾرات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑتحدﯾد ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻟﻠﻌﻘود اﻟتﻲ ﺗتضمن ﺧيﺎر ﺗجدﯾد اﻟﻌﻘد
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتحدﯾد ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟمدة اﻟﻐير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﻣﻊ اﻻﺧذ 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 اﻟشرﻛﺔ ﺑممﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟخيﺎر.
ﺑموﺟب ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﯾوﺟد ﻟدى اﻟشرﻛﺔ اﻟحق ﻓﻲ اﺳتئجﺎر اﻟموﺟودات ﻟﻔترات إﺿﺎﻓيﺔ .ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑبﻌض اﻟتﻘدﯾرات ﻋند
ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمؤﻛد ﻣمﺎرﺳﺔ ﺧيﺎر اﻟتجدﯾد.
 ٤.٢ﻣﻠخص ﻷﻫم اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ
ﺗحﻘق اﻹﯾرادات
ﺗحﻘق اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌمﻼء:

ﺗتضمن ﻋﻘود ﺑيﻊ اﻟبضﺎﺋﻊ ﻟدى اﻟشرﻛﺔ اﻟتزاﻣﺎت ﺗنﻔيذ .ﺗوﺻﻠت اﻟشرﻛﺔ أﻧﻪ ﯾجب اﻻﻋتراف ﺑﺈﯾرادات ﺑيﻊ اﻟبضﺎﺋﻊ ﻋند ﻧﻘطﺔ ﻣﻌينﺔ

ﻣن اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾتم ﻓيﻪ ﻧﻘﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ ،وﺑشكﻞ ﻋﺎم ﻋند ﺗسﻠيمﻪ اﻟبضﺎﺋﻊ.
اﻟسﻌر اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟمتﻐير:

ﺗتضمن ﺑﻌض ﻋﻘود ﺑيﻊ اﻟبضﺎﺋﻊ ﺣق اﻻرﺟﺎع وﺧصم ﻛميﺎت ﻟﻠﻌمﻼء .إن ﺣق اﻻرﺟﺎع وﺧصم اﻟكميﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ وﺟود ﺳﻌر

ﻣتﻐير .ﯾتم ﺗﻘدﯾر اﻟسﻌر اﻟمتﻐير ﻋند ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد.
ﺣق اﻻرﺟﺎع:

ﻋندﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻌميﻞ اﻟحق ﻓﻲ ارﺟﺎع اﻟبضﺎﺋﻊ ﺧﻼل ﻓترة زﻣنيﺔ ﻣحددة ،ﺗﻘوم ﺑتﻘدﯾر ﻗيمﺔ ﻣردودات اﻟمبيﻌﺎت اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ اﻟمحتمﻠﺔ.
ﯾكون اﻟسﻌر اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟمستﻠم ﻣن اﻟﻌميﻞ ﻣتﻐي اًر ﻷن اﻟﻌﻘد ﯾسمﺢ ﻟﻠﻌميﻞ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟبضﺎﺋﻊ .ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتطبيق اﻟمتطﻠبﺎت ﻓﻲ ﻣﻌيﺎر
اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٥ﻟتﻘدﯾر اﻟسﻌر اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟمتﻐير اﻟواﺟب ﺗﺄﺟيﻠﻪ ﻟتحدﯾدﻩ وإدراﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟبيﻊ.

ﺗحﻘق اﻹﯾرادات اﻷﺧرى
ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم

ﯾتم اﻻﻋتراف ﺑﻌواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟمستثمر ﺑﻬﺎ ﻋند وﺟود ﺣق ﻻﺳتﻼﻣﻬﺎ.
إﯾرادات اﻟﻔواﺋد

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟمﻌدل اﻟمستخدم ﻟخصم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ
ﯾتم إﺛبﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋند ﺗحﻘﻘﻬﺎ ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲً ،
اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ ﻟﻠموﺟود اﻟمﺎﻟﻲ ﻧسبﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗيمتﻪ اﻟدﻓترﯾﺔ.
إﯾرادات ﺗﺄﺟير اﻟﻬنﺎﺟر اﻟصنﺎﻋيﺔ
ﺗتحﻘق إﯾرادات اﻹﺟﺎر اﻟتشﻐيﻠﻲ ﻋﻠﻰ طول ﻓترة اﻹﺟﺎر .ﯾتم ﻗيد ﻗيمﺔ اﻹﯾجﺎرات اﻟتﻲ دﻓﻌت ﻣن ﻗبﻞ اﻟمستﺄﺟرﯾن ﻟﻔترات ﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛﺈرادات ﻣﻘبوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎً ﺑينمﺎ ﯾتم ﻗيد اﻹﯾجﺎرات اﻟتﻲ ﻟم ﯾتم دﻓﻌﻬﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻣستحﻘﺔ وﻏير
ﻣﻘبوﺿﺔ.
ﺗحﻘق اﻟمصﺎرﯾﻒ
ﯾتم ﻗيد اﻟمصﺎرﯾﻒ ﻋند ﺣدوﺛﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟمبدأ اﻻﺳتحﻘﺎق.
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ﻋﻘود اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﯾتم إﺛبﺎت ﻋﻘود اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ اﻵﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ
ﺗتم رﺳمﻠﺔ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟمبﺎﺷرة ﺑشراء أو إﻧشﺎء أو إﻧتﺎج ﻣوﺟود ﺗحتﺎج ﻟﻔترة زﻣنيﺔ ﻟتصبﺢ ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳتﻌمﺎل أو

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.
ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ وﻏير اﻟمتداوﻟﺔ

ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﻌرض اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمتداوﻟﺔ أو ﻏير ﻣتداوﻟﺔ .ﺗكون

اﻟموﺟودات ﻣتداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟحﺎﻻت اﻟتﺎﻟيﺔ:


ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗتحﻘق أو ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑيﻌﻬﺎ أو اﺳتﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ أﻋمﺎل اﻟتشﻐيﻞ اﻻﻋتيﺎدﯾﺔ،



ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة،



ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗتحﻘق ﺧﻼل ﻓترة اﺛنﻲ ﻋشر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ،



اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟنﻘد اﻟمﻘيد ﻷﻏراض اﻟتبﺎدل 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 أﻋمﺎل اﻟتشﻐيﻞ اﻻﻋتيﺎدﯾﺔ،



ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة،



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



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

أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻓيتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻗتطﺎع ﻣخصص ﻟضرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻔﻠسطينﻲ وﻣﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٢واﻟذي
ﯾتطﻠب اﻻﻋتراف ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟزﻣنيﺔ اﻟمؤﻗتﺔ ،ﻛمﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻛموﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾبيﺔ.
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ .ﻗد ﯾختﻠﻒ اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ
ﯾمثﻞ ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟضرﯾبﺔ اﻟمستحﻘﺔ واﻟتﻲ ﺗم اﺣتسﺎﺑﻬﺎ ً
ﻋن اﻟرﺑﺢ اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑسبب إدراج إﯾرادات ﻏير ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟضرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ أو ﻣصﺎرﯾﻒ ﻻ ﯾمكن ﺗنزﯾﻠﻬﺎ ﻣن
ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ .إن ﻣثﻞ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات  /اﻟمصﺎرﯾﻒ ﻗد ﺗكون ﺧﺎﺿﻌﺔ  /ﯾمكن ﺗنزﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟسنوات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
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ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات
ﺗظﻬر اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟمﻌدات ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻹﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم وﺧسﺎﺋر اﻟتدﻧﻲ اﻟمتراﻛمﺔ ،إن وﺟدت .ﺗشمﻞ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات

واﻵﻻت واﻟمﻌدات اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمتكبدة ﻹﺳتبدال أي ﻣن ﻣكوﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟمﻌدات وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتموﯾﻞ ﻟﻠمشﺎرﯾﻊ اﻹﻧشﺎﺋيﺔ

طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ إذا ﺗحﻘﻘت ﺷروط اﻻﻋتراف .ﯾتم إﺛبﺎت ﺟميﻊ اﻟنﻔﻘﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋند ﺗحﻘﻘﻬﺎ .ﻻ ﯾتم اﺳتﻬﻼك اﻷراﺿﻲ.
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻹﺳتﻬﻼك ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ
)ﺳنوات(

إﻧشﺎءات وﻣبﺎﻧﻲ

٥٠ ٢٥

آﻻت وأﺟﻬزة

١١ ٦

١٥ ٤

أﺛﺎث وأدوات ﻣكتبيﺔ

١٠ ٧

آﻟيﺎت وﺳيﺎرات

٤

ﺣق اﺳتخدام ﻣوﺟودات )ﺳيﺎرات(

ﯾتم ﺷطب أي ﺑند ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات 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 أو ﺧسﺎرة ﻧﺎﺗجﺔ ﻋن ﺷطب اﻟبند ،واﻟذي ﯾمثﻞ اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻌﺎﺋد ﻣن

اﻟتخﻠص وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠبند ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ.

ﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيم اﻟمتبﻘيﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻷﻋمﺎر اﻹﻧتﺎﺟيﺔ وطرق اﻻﺳتﻬﻼك ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳنﺔ ﻣﺎﻟيﺔ وﯾتم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ إن ﻟزم اﻷﻣر.
ﺣق اﺳتخدام اﻟموﺟودات
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ 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

اﻟشرﻛﺔ 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 اﻟشرﻛﺔ 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 اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗيمﺔ ﻏراﻣﺎت إﻧﻬﺎء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،إذا ﻛﺎﻧت اﻟشرﻛﺔ 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.
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ﻋند اﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر ،ﺗستخدم اﻟشرﻛﺔ 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
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 اﻟموﺟودات.
ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ 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 اﻟشرﻛﺔ 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.

ﻣشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ
ﺗمثﻞ اﻟمشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ ﻛﺎﻓﺔ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمشﺎرﯾﻊ ،واﻟتﻲ ﺗشمﻞ ﺟميﻊ ﺗكﺎﻟيﻒ ﺗصﺎﻣيم اﻹﻧشﺎء واﻷﺟور اﻟمبﺎﺷرة وﺟزء ﻣن اﻟتكﺎﻟيﻒ

ﻏير اﻟمبﺎﺷرة .ﻋند اﻻﻧتﻬﺎء ﻣن ﺗنﻔيذ اﻟمشﺎرﯾﻊ ﺗحول إﻟﻰ ﺣسﺎب اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟمﻌدات.

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 اﻷدﻟﺔ ،ﯾتم ﺗخﻔيض اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠمشﺎرﯾﻊ ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ.
اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

ﺗظﻬر اﻻﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم وأﯾﺔ ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻣتراﻛمﺔ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ .ﯾتـم اﺳتﻬﻼك

اﻻﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺣسب طرﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ.

ﯾتم اﺣتسﺎب اﻹﺳتﻬﻼك ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ اﻟمتوﻗﻊ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻌمر اﻹﻧتﺎﺟﻲ
)ﺳنوات(
٣٣ ٧

ﻫنﺎﺟر

ﯾتم دراﺳﺔ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋند وﺟود أﺣداث أو ﺗﻐيرات ﻓﻲ اﻟظروف ﺗشير إﻟﻰ ﻋدم ﺗواﻓر إﻣكﺎﻧيﺔ اﺳترداد

ﻗيمتﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ .ﻋند وﺟود أﺣد ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ وﻋندﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ ،ﯾتم ﺗخﻔيض اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ
ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ وﻫﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ أو "اﻟﻘيمﺔ ﻗيد اﻻﺳتخدام" ،أﯾﻬمﺎ أﻋﻠﻰ.
ﯾتم اﺳتبﻌﺎد اﻻﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﺳتخداﻣﻬﺎ وﻋدم وﺟود أي ﻣنﺎﻓﻊ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ ﻧتيجﺔ ﺑيﻌﻬﺎ .ﯾتم

ﻗيد اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﺳتبﻌﺎد اﻷﺻﻞ واﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻓﻲ ﻓترة اﻻﺳتبﻌﺎد.

ﯾتم اﻟتحوﯾﻞ ﻣن أو إﻟﻰ اﻻﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻫنﺎﻟك ﺗﻐيير ﻓﻲ اﻻﺳتخدام .ﻋند اﻟتحوﯾﻞ ﻣن اﻻﺳتثمﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

إﻟﻰ ﺑند اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟمﻌدات واﻟتﻲ ﯾتم اﺳتخداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻠﻔﺔ اﻟممتﻠكﺎت اﻟمحوﻟﺔ ﻟﻼﺳتخدام ﻫﻲ ﻗيمتﻬﺎ
اﻟدﻓترﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتحوﯾﻞ .إذا ارﺗﺄت اﻟشرﻛﺔ ﺗحوﯾﻞ ﻣمتﻠكﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﺳتثمﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ،ﺗستمر اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﺳتخدام اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ

ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟمﻌدات ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻻﺳتخدام.
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اﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﯾتم ﻗيد اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻟشراء ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻬﺎ ﻣصﺎرﯾﻒ اﻻﻗتنﺎء اﻟمبﺎﺷرة ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻛوﻧﻬﺎ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ

ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر .ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻼﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ،ﯾتم ﻗيد ﺟميﻊ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو
ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ،ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾشمﻞ ﻫذا اﻟبند أدوات اﻟمﻠكيﺔ واﻟمشتﻘﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتﻲ ﯾتم اﻻﻋتراف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷ رﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،وﯾحق

ﻟﻠمنشﺄة ﺗصنيﻒ أدوات اﻟمﻠكيﺔ ﻏير اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟمتﺎﺟرة ،ﺑﺎﺧتيﺎر ﻻ ﯾمكن اﻟتراﺟﻊ ﻋنﻪ ،ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
اﻷﺧرى.

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم اﺧتيﺎر ﺗصنيﻒ أدوات اﻟمﻠكيﺔ ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾتم ﻗيد

اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣسﺎب ﺧﺎص ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،وﻋند اﻟتخﻠص ﻣنﻬﺎ ﯾتم ﻗيد اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﺣسﺎب

اﻷرﺑﺎح اﻟمدورة ﻣبﺎﺷرة ،وﻻ ﯾتم ﻗيدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ .ﻻ ﺗخضﻊ ﻫذﻩ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻻﺧتبﺎر ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ.

ﯾتم ﻗيد أرﺑﺎح ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷﺳﻬم ﻣن اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋند ﻧشوء اﻟحق ﻓﻲ اﺳتﻼﻣﻬﺎ.
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة
ﯾشمﻞ ﻫذا اﻟبند أدوات اﻟدﯾن اﻟتﻲ ﯾتواﻓر ﺑﻬﺎ اﻟشرطين اﻟتﺎﻟيين:


أن ﺗكون أداة اﻟدﯾن ﻣتضمنﺔ ﻓﻲ ﻧموذج أﻋمﺎل ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺄدوات اﻟدﯾن ﻟتحصيﻞ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.



أن ﺗتضمن اﻟشروط اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻷداة اﻟدﯾن ﺗوارﯾﺦ ﻣحددة ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ واﻟتﻲ ﺗمثﻞ ﻓﻘط دﻓﻌﺎت أﺻﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔواﺋد ﻋﻠيﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗوﻓر أﺣد اﻟشرطين ،أو ﻛﻠيﻬمﺎ ،ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو

اﻟخسﺎﺋر .ﻛمﺎ ﯾتوﻓر ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟخيﺎر ﺑﺎﻋتمﺎد ﺗصنيﻒ اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﺣتﻰ ﻟو ﺗوﻓرت اﻟشروط اﻟمذﻛورة ﻓﻲ ﺣﺎل أن ﯾﻘﻠﻞ ﻫذا اﻟتصنيﻒ أي اﻋتراف ﻏير ﺛﺎﺑت أو ﻏير ﻣﻼﺋم.

ﺗﻌتبر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻣن أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة .ﺗظﻬر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﺑﻘيمﺔ اﻟﻔواﺗير اﻟصﺎدرة ﻟﻠﻌمﻼء ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ أﯾﺔ ﻣخصصﺎت

ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم ﻣتدﻧيﺔ اﻟﻘيمﺔ .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.

ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻼﻋتراف اﻟمبدﺋﻲ ،ﯾتم ﻗيد أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة )ﺗشمﻞ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ( ،ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠيﺔ ،ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ
ﺧسﺎﺋر اﻟتدﻧﻲ ،إن وﺟدت .ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑدراﺳﺔ وﺟود أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻫذﻩ
اﻷدﻟﺔ ﯾتم اﺣتسﺎب وﻗيد ﻣبﻠﻎ اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ .ﯾتم ﻗيد إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ

اﻟدﺧﻞ.

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

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

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

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

وأﺑﻘت اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟمحوﻟﺔ ،ﺗسجﻞ اﻟشرﻛﺔ ﺣصتﻬﺎ اﻟمتبﻘيﺔ ﻓﻲ اﻟموﺟودات وﺗسجﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﻘيمﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻊ

دﻓﻌﻬﺎ .إذا أﺑﻘت اﻟشرﻛﺔ ﻛﻞ اﻟمخﺎطر وﻋواﺋد اﻟمﻠكيﺔ ﻟمﻠكيﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمحوﻟﺔ ،ﺗستمر اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗسجيﻞ اﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ.

ﺗدﻧﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم إﺛبﺎت ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ )ﻣخصص اﻟتدﻧﻲ( ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟتﻲ ﻻ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ .ﻻ
ﯾتم إﺛبﺎت ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬم.

ٍ
ﻣسﺎو ﻟﻠخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء
ﯾتم ﻗيد ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺑمبﻠﻎ

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﻟم ﺗزد ﻣخﺎطرﻫﺎ اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﻣنذ اﻹﺛبﺎت اﻟمبدﺋﻲ ﻟﻬﺎ ،واﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻛخسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ
ﻣتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ١٢ﺷﻬ اًر ﻓﻘط.

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

اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻋمر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ،ﻟﻘيﺎس اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻷرﺻدة اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ
اﺳتنﺎدا إﻟﻰ ﺧصﺎﺋص ﻣخﺎطر اﻹﺋتمﺎن وﻣدة اﻧﻘضﺎء اﻹﺳتحﻘﺎق.
ً

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 وﯾتم إظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣسﺎب ﻣخصص ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ.
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 إذا 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 .ﺑﻐض اﻟنظر ﻋن اﻟتحﻠيﻞ اﻟموﺿﺢ أﻋﻼﻩ ،ﺗرى
اﻟشرﻛﺔ أن اﻟتﻌثر ﯾحدث ﻋندﻣﺎ ﯾنﻘضﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳتحﻘﺎق أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻔترة ﺗزﯾد ﻋن  ٩٠ﯾوﻣﺎً ﻣﺎ ﻟم ﯾكن ﻟدى اﻟشرﻛﺔ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣؤﯾدة ﺗشير إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌيﺎر ﺗﻌثر آﺧر أﻛثر ﻣﻼﺋمﺔ.

ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟمﺎﻟﻲ ﻟبيﻊ أﺻﻞ أو ﺳداد اﻟتزام 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:
ﺳوق رﺋيسﻲ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت.
أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏيﺎب اﻟسوق اﻟ رﺋيسﻲ ،ﻓﻲ ﺳوق أﻛثر ﻣﻼﺋمﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت.
ﯾجب أن ﯾكون ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠسوق اﻟ رﺋيسﻲ أو اﻟسوق اﻷﻛثر ﻣﻼءﻣﺔ.
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳتخدام اﻟﻔرﺿيﺎت اﻟتﻲ ﺳيستخدﻣﻬﺎ اﻟمشﺎرﻛين ﻋند ﺗسﻌير اﻟموﺟودات
واﻻﻟتزاﻣﺎت ،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 اﻟمﻌطيﺎت اﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن ﻣﻼﺣظتﻬﺎ.
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ﺟميﻊ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمصرح ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﺗصنﻒ ﺿمن ﻫرم اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛمﺎ
ﻫو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ:

اﻟمستوى اﻻول :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 ﻣﺎﻟيﺔ ﺗحدد اﻟشرﻛﺔ ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫنﺎﻟك ﻋمﻠيﺎت ﻧﻘﻞ ﺑين اﻟمستوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘييم
اﻟتصنيﻒ )اﺳتنﺎداً إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣستوى ﻣﻌطيﺎت ﻟﻪ أﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛكﻞ( ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻟتﻲ ﯾتم

اﻻﻋتراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣتكرر.

ﻟﻐرض اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑتحدﯾد ﺷراﺋﺢ ﻣن اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟطبيﻌﺔ وﺧصﺎﺋص وﻣخﺎطر

وﻣستوى اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت.
اﻟبضﺎﻋﺔ

ﺗظﻬر اﻟبضﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟوارد أوﻻ ﺻﺎدر أوﻻ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻬﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .ﺗمثﻞ اﻟتكﺎﻟيﻒ ﺟميﻊ

اﻟمصروﻓﺎت اﻟمتكبدة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣنتﺞ ﺣتﻰ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺷكﻠﻪ اﻟحﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
–
–

اﻟمواد اﻟخﺎم ،اﻟمواد اﻟمستﻬﻠكﺔ واﻟبضﺎﻋﺔ ﺑﻐرض إﻋﺎدة اﻟبيﻊ
أﻋمﺎل ﻗيد اﻟتنﻔيذ واﻟبضﺎﻋﺔ اﻟتﺎﻣﺔ اﻟصنﻊ

ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣستوى اﻟنشﺎط اﻟﻌﺎدي.

ﻛﻠﻔﺔ اﻟشراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوارد أوﻻً ﺻﺎدر أوﻻً.

ﻛﻠﻔﺔ اﻟمواد اﻟمبﺎﺷرة واﻷﺟور ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻬﺎ اﻟمصروﻓﺎت ﻏير اﻟمبﺎﺷرة اﻟخﺎﺻﺔ

ﯾتم إﺟراء دراﺳﺔ ٍ
ﺗدن ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟمخزون اﻟمواد ﻋند وﺟود أدﻟﺔ ﺗشير إﻟﻰ ﻋدم إﻣكﺎﻧيﺔ اﺳترداد اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎل

وﺟود ﻣثﻞ ﻫذﻩ اﻟمؤﺷرات ،ﯾتم ﺗخﻔيض اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟمخزون اﻟمواد ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ.
اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

ﻟﻐرض ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﯾشمﻞ اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى ﺑنوك ووداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ واﻟتﻲ

ﻟدﯾﻬﺎ ﺗوارﯾﺦ اﺳتحﻘﺎق ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو أﻗﻞ ،ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ ﺣسﺎﺑﺎت اﻟجﺎري ﻣدﯾن اﻟﻘﺎﺋمﺔ.
ﻣخصصﺎت

ﯾتم إﺛبﺎت اﻟمخصصﺎت إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ أي اﻟتزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣتوﻗﻊ( ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑق وإن ﺗكﻠﻔﺔ ﺗسوﯾﺔ اﻻﻟتزام ﻣحتمﻠﺔ

وﯾمكن ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑموﺛوﻗيﺔ.
ذﻣم داﺋنﺔ وﻣستحﻘﺎت

ﯾتم إﺛبﺎت اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟسداد ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﻟﻠبضﺎﺋﻊ أو اﻟخدﻣﺎت اﻟمستﻠمﺔ ﺳواء ﺗمت أو ﻟم ﺗتم اﻟمطﺎﻟبﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن

ﻗبﻞ اﻟمورد.

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﯾتم ﻗيد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣبدﺋيﺎً ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ أﯾﺔ ﺗكﺎﻟيﻒ ﻣبﺎﺷرة .وﯾﻌﺎد ﻻﺣﻘﺎً ﺗﻘييمﻬﺎ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﺳتخدام
طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗظﻬر اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺗخﻠﻲ اﻟجﻬﺔ اﻟمﻘرﺿﺔ ﻋن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ.
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌين اﻹﻋتبﺎر أي ﺧصم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟشراء واﻟرﺳوم واﻟمصﺎرﯾﻒ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗشكﻞ

ﺟزءاً ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾتم ﻗيد اﻹطﻔﺎء اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺿمن ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ.
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ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋتراف ﺑمطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟتوزﯾﻌﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمواﻓق ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ ﻣسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎع اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﯾتم
اﻻﻋتراف ﺑﻬذا اﻟمبﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
اﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ
ﯾتم ﻗيد اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﺑﺎﺳتخدام ط رﯾﻘﺔ 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 اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟكﻠﻔﺔ ،ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻪ اﻟتﻐيرات اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻓﻲ ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ .ﯾتم ﻗيد اﻟشﻬرة اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺷراء اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻛجزء ﻣن اﻟﻘيمﺔ
اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎرات ﻓيﻬﺎ ،ﺣيث ﻻ ﯾتم إطﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟشﻬرة أو دراﺳﺔ اﻟتدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗيمتﻬﺎ ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ.
ﯾتم اظﻬﺎر ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ ،ﻛمﺎ ﯾتم إظﻬﺎر ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻓروﻗﺎت
ﺗرﺟمﺔ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ واﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ .ﯾتم اﺳتبﻌﺎد
اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين اﻟشرﻛﺔ واﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟنسبﺔ ﻣﻠكيﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ.
إن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻫﻲ ذات اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ .ﻋند اﻟضرورة ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟتتواﻓق اﻟسيﺎﺳﺎت
اﻟمتبﻌﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ ﻣﻊ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
ﻻﺣﻘﺎً ﻻﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺗﻘرر اﻟشرﻛﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺿرورة ﻟﻘيد ﺧسﺎﺋر ﺗدﻧﻲ إﺿﺎﻓيﺔ ﻋﻠﻰ اﺳتثمﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت
اﻟحﻠيﻔﺔ .ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑتحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك وﺟود ﻷدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋيﺔ ﺗشير إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻻﺳتثمﺎرات
ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﺣتسﺎب ﻗيمﺔ اﻟتدﻧﻲ واﻟتﻲ ﺗمثﻞ اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎر
واﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ وﯾتم ﻗيد ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘدان اﻟشرﻛﺔ اﻟنﻔوذ اﻟمؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ ،ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈظﻬﺎر اﻻﺳتثمﺎر اﻟمتبﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾتم ﻗيد أي
ﻓروﻗﺎت ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎر اﻟمتبﻘﻲ واﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟبيﻊ ﺑتﺎرﯾﺦ ﻓﻘدان اﻟنﻔوذ اﻟمؤﺛر ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ.
ﺗﻘﺎص اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﯾتم إﺟراء ﺗﻘﺎص ﺑين اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ وإظﻬﺎر اﻟمبﻠﻎ اﻟصﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﺗتوﻓر
اﻟحﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ اﻟمﻠزﻣﺔ وﻛذﻟك ﻋندﻣﺎ ﯾتم ﺗسوﯾتﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟتﻘﺎص أو ﯾكون ﺗحﻘق اﻟموﺟودات وﺗسوﯾﺔ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟوﻗت.
اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﯾمثﻞ اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ﻋمﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠشرﻛﺔ .ﯾتم ﻗيـد اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟتﻲ ﺗتم ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺧرى ﻏير اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ﺧﻼل اﻟسنﺔ إﻟﻰ
اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟصرف ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻛمﺎ ﯾﻌﺎد ﺗﻘييم اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ وﺗﻠك اﻟتﻲ ﺗستحق
اﻟﻘبض أو اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟصرف ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ .ﺗظﻬر
ﻓروﻗﺎت اﻟتحوﯾﻞ ﻣن رﺑﺢ وﺧسﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ.
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 )ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻟﻔواﺋد اﻟمتﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟممتﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحوﯾﻞ( ﻋﻠﻰ اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻪ اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم
اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟتﻲ ﻛﺎن ﯾجب إﺻدارﻫﺎ ﻓيمﺎ ﻟو ﺗم ﺗحوﯾﻞ اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحوﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ.
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٤٦٠٬٧٠٩

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

وﻣبﺎﻧﻲ

إﻧشﺎءات

١١٢٬١٦٥

٨٧٩٬٣٤٤

١٧٬٩٨١

٨٦١٬٣٦٣

٩٩١٬٥٠٩

٤٬١٢٩

٩٨٧٬٣٨٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

آﻻت

وأﺟﻬزة

٨٨٬٤٧٨

٣٩٬٣٧٣

)(٤٤٬٢٧٦

٦٬٩٥٠

٧٦٬٦٩٩

١٢٧٬٨٥١

)(٤٤٬٢٧٦

٤٠٬٩٤٩

٤٧٬٣١٢

٨٣٬٨٦٦

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أﺛﺎث

وأدوات ﻣكتبيﺔ

١٦٧٬٩٤٧

١٠٢٬٩٠٥

٦٬٨٦٠

١٬٥٣٩٬٤٩٢

١٬٤٨٨٬٠٧١
١٩١٬٦٩٣

)(٩١٬٠١١

٤٦٬٢١٧

* وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻗرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ )إﯾضﺎح  ، (١٤ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑرﻫن اﻷراﺿﻲ ﻟصﺎﻟﺢ ﺑنك إﻗﻠيمﻲ.

١٩

ﺑﻠﻐت ﻗيمﺔ اﻻﺳتﻬﻼﻛﺎت اﻟمحمﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ واﻟتوزﯾﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢١ﻣبﻠﻎ  ٧٥٬١٥٤دﯾنﺎر أردﻧﻲ.

)(١٣٥٬٢٨٧

٨٩٬٧٥٩

٦٬٨٦٠

٢١٢٬٧٤١

١٬٥٣٣٬٥٩٩

٣٥٩٬٦٤٠

٣٬٠٢٧٬٥٦٣

٩٢٦٬٩٧٩

٢٤٥٬٢٤٦

)(٩١٬٠١١

١٠٩٬٧٦٥

١٠٩٬٧٦٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٬٩٩٠٬٦٢٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

)ﺳيﺎرات(

اﻟمجموع

ﻣوﺟودات

ﺣق اﺳتخدام

)(١٣٥٬٢٨٧

٨٤٬٠٤٠

٣٦٦٬٦١١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

آﻟيﺎت

وﺳيﺎرات

ﺑﻠﻐت ﻗيمﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟمﻌدات اﻟمستﻬﻠكﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ واﻟتﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗُستخدم ﻓﻲ ﻋمﻠيﺎت اﻟشرﻛﺔ ﻣبﻠﻎ  ١٬١٧٤٬٨٨٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢١

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

اﺳتبﻌﺎدات

اﻻﺳتﻬﻼك ﻟﻠسنﺔ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١

اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١

اﺳتبﻌﺎدات

اﻟتنﻔيذ )إﯾضﺎح (٤

اﻟمحول ﻣن اﻟمشﺎرﯾﻊ ﺗحت

إﺿﺎﻓﺎت

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢١

اﻟكﻠﻔﺔ
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٩٢٬٠٥٩

٩٢٬٠٥٩

٩٢٬٠٥٩

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أراﺿﻲ*

٧٧٬٩١٣

٣٨٢٬٧٩٦

٥٬٠٦٥

٣٧٧٬٧٣١

٤٦٠٬٧٠٩

٤٦٠٬٧٠٩

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

وﻣبﺎﻧﻲ

إﻧشﺎءات

١٢٦٬٠١٧

٨٦١٬٣٦٣

)(١٢٬٧٣٢

٢٠٬٠٩٦

٨٥٣٬٩٩٩

٩٨٧٬٣٨٠

)(١٢٬٧٣٢

٨١٬٨٦٣

٤٬٧٩٤

٩١٣٬٤٥٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

وأﺟﻬزة

آﻻت

٧٬١٦٧

٧٦٬٦٩٩

)(٧٠٧

٣٬٩٤٨

٧٣٬٤٥٨

٨٣٬٨٦٦

)(٧٠٧

٤٢٥

٨٤٬١٤٨

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

وأدوات ﻣكتبيﺔ

أﺛﺎث

* وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻗرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ )إﯾضﺎح  ، (١٤ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑرﻫن اﻷراﺿﻲ ﻟصﺎﻟﺢ ﺑنك إﻗﻠيمﻲ.

ﺑﻠﻐت ﻗيمﺔ اﻻﺳتﻬﻼﻛﺎت اﻟمحمﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟبيﻊ واﻟتوزﯾﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻣبﻠﻎ  ٥٩٬٩٤٨دﯾنﺎر أردﻧﻲ.

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٬٥٦٩٬١٧٠

١٬٩٩٠٬٦٢٥

١٥٣٬٨٧٠

٢١٢٬٧٤١

)(٩٢٬٢٥٢

٤٥٧٬٠٢٦

١٬٥٣٣٬٥٩٩

٧٠٬١٢٠

)(١٠٥٬٦٩١

٤١٬٠١١

٢٦٣٬٩٨٢

٣٦٦٬٦١١

)(٩٢٬٢٥٢

)(١٠٥٬٦٩١

٨١٬٨٦٣

٩٠٬٢٥٣

٩٥٬٤٧٢

١٬٩١٨٬٩٨١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

وﺳيﺎرات

اﻟمجموع

آﻟيﺎت

٣٦٨٬٦١٠

ﺑﻠﻐت ﻗيمﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟمﻌدات اﻟمستﻬﻠكﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ واﻟتﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗُستخدم ﻓﻲ ﻋمﻠيﺎت اﻟشرﻛﺔ ﻣبﻠﻎ  ١٬٢٣٧٬٦٣١دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢٠

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

اﺳتبﻌﺎدات

اﻻﺳتﻬﻼك ﻟﻠسنﺔ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠

اﺳتبﻌﺎدات

اﻟمحول ﻣن اﻟمشﺎرﯾﻊ ﺗحت اﻟتنﻔيذ )إﯾضﺎح (٤

إﺿﺎﻓﺎت

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ ٢٠٢٠

اﻟكﻠﻔﺔ
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اﻟتنﻔيذ
ﺗحتاﻟتنﻔيذ
ﺎرﯾﻊﺗحت
ﻣشﺎرﯾﻊ
 .٤.٤ﻣش
٣١ﻛﺎﻧون
اﺿيﻬﺎ.
ﻋﻠﻰأ أرر
ﻣصنﻊوﻣوﻣرر
اﺿيﻬﺎ.
ﻟﻠشرﻛﺔﻋﻠﻰ
ﺟدﯾدةﻟﻠشرﻛﺔ
اﻓقﺟدﯾدة
اﻓق
ﻹﻧشﺎءﻣصنﻊ
اﻟشرﻛﺔﻹﻧشﺎء
ﺗكبدﺗﻬﺎاﻟشرﻛﺔ
اﻟتﻲﺗكبدﺗﻬﺎ
اﻟتكﺎﻟيﻒاﻟتﻲ
٢٠٢١اﻟتكﺎﻟيﻒ
اﻷول٢٠٢١
ﻛﺎﻧوناﻷول
ﻛمﺎﻓﻲﻓﻲ٣١
اﻟبندﻛمﺎ
ﻫذااﻟبند
ﯾمثﻞﻫذا
ﯾمثﻞ

إﻟﻰ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔﺑﻪﺑﻪوو
أردﻧﻲإﻟﻰ
دﯾنﺎرأردﻧﻲ
٩٢٦٬٩٧٩دﯾنﺎر
اﻟبﺎﻟﻐﺔ٩٢٦٬٩٧٩
اﻟبﺎﻟﻐﺔ
اﻟتكﺎﻟيﻒاﻟمتﻌﻠﻘﺔ
ﻛﺎﻓﺔاﻟتكﺎﻟيﻒ
ﺗحوﯾﻞﻛﺎﻓﺔ
ﺣيثﺗمﺗمﺗحوﯾﻞ
اﻹدارة،رة،ﺣيث
ﻣبنﻰاﻹدا
ﻣشروعﻣبنﻰ
اﻻﻧتﻬﺎءﻣنﻣنﻣشروع
اﻟسنﺔاﻻﻧتﻬﺎء
ﺧﻼلاﻟسنﺔ
ﺗمﺗمﺧﻼل

اﻟمتوﻗﻊ
اﻵﻻتوو
اتاتوو
اﻟﻌﻘﺎرر
ﻛمﺎأﻧﻪأﻧﻪﻣنﻣناﻟمتوﻗﻊ
،٢٠٢٢ﻛمﺎ
ﺗموز،٢٠٢٢
اﻟشرﻛﺔﻓﻲﻓﻲﺗموز
ﻣصنﻊاﻟشرﻛﺔ
ﻣشروعﻣصنﻊ
اﻻﻧتﻬﺎءﻣنﻣنﻣشروع
اﻟمتوﻗﻊأنأنﯾتمﯾتماﻻﻧتﻬﺎء
اﻟمﻌدات.ﻣنﻣناﻟمتوﻗﻊ
اﻟمﻌدات.
اﻵﻻت
ﺣسﺎباﻟﻌﻘﺎ
ﺣسﺎب

ﺣسﺎب
اﻟﻰﺣسﺎب
ﺗحوﯾﻠﻪاﻟﻰ
ﺳيتمﺗحوﯾﻠﻪ
اﻟمشروعﺳيتم
ﺗنﻔيذاﻟمشروع
اﻻﻧتﻬﺎءﻣنﻣنﺗنﻔيذ
ﻋنداﻻﻧتﻬﺎء
أردﻧﻲ.ﻋند
دﯾنﺎرأردﻧﻲ.
١٬٠٠٧٬١٣٣دﯾنﺎر
ﺣاﻟواﻟﻲﻲ١٬٠٠٧٬١٣٣
إﻟﻰﺣو
اﻻﺟمﺎﻟيﺔإﻟﻰ
اﻟمشروعاﻻﺟمﺎﻟيﺔ
ﻛﻠﻔﺔاﻟمشروع
ﺗصﻞﻛﻠﻔﺔ
أنأنﺗصﻞ
اﻟمﻌدات
اﻵﻻتوو
اتاتوو
اﻟﻌﻘﺎرر
اﻟمﻌدات
اﻵﻻت
اﻟﻌﻘﺎ
ﯾﻠﻲ:
اﻟمشﺎرر
ﻛمﺎﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠ﻛمﺎ
٢٠٢١وو٢٠٢٠
ﻋﺎﻣﻲ٢٠٢١
ﺧﻼلﻋﺎﻣﻲ
اﻟتنﻔيذﺧﻼل
ﺗحتاﻟتنﻔيذ
ﯾﻊﯾﻊﺗحت
ﻋﻠﻰاﻟمشﺎ
اﻟحرﻛﺔﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻧتاﻟحرﻛﺔ
ﻗدﻗدﻛﺎﻧت

٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠
٢٠٢٠

دﻧﻲ
دﻧﻲ
دﯾندﯾنـﺎرـﺎرأرأر

دﻧﻲ
دﻧﻲ
دﯾندﯾنـﺎرـﺎرأرأر

اﻟسنﺔ
ﺑداﯾﺔاﻟسنﺔ
رﺻيدﺑداﯾﺔ
رﺻيد

١٬٠٦٣٬٧١٢
١٬٠٦٣٬٧١٢

٣٧٤٬٦٧٧
٣٧٤٬٦٧٧

)إﯾضﺎح(٣(٣
وﻣﻌدات)إﯾضﺎح
وآﻻتوﻣﻌدات
اتاتوآﻻت
ﻋﻘﺎرر
اﻟﻰﻋﻘﺎ
اﻟمحولاﻟﻰ
اﻟمحول

(٩٢٦٬٩٧٩
) )(٩٢٦٬٩٧٩

)(٨١٬٨٦٣
)(٨١٬٨٦٣

اﻟسنﺔ
ﻧﻬﺎﯾﺔاﻟسنﺔ
رﺻيدﻧﻬﺎﯾﺔ
رﺻيد

٦٢٧٬٧٤٧
٦٢٧٬٧٤٧

١٬٠٦٣٬٧١٢
١٬٠٦٣٬٧١٢

إﺿﺎﻓﺎت
إﺿﺎﻓﺎت

٧٧٠٬٨٩٨
٧٧٠٬٨٩٨

٤٩١٬٠١٤
٤٩١٬٠١٤

ﻋﻘﺎرﯾﺔ
اﺳتثمﺎر
اتاتﻋﻘﺎرﯾﺔ
 .٥.٥اﺳتثمﺎر
ﯾﻠﻲ:
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔرﯾﺔوو
اﻻﺳتثمﺎرر
ﻛمﺎﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠ﻛمﺎ
٢٠٢١وو٢٠٢٠
ﻋﺎﻣﻲ٢٠٢١
ﺧﻼلﻋﺎﻣﻲ
ﺻنﺎﻋيﺔﺧﻼل
ﻫنﺎﺟرﺻنﺎﻋيﺔ
ﺗمثﻞﻫنﺎﺟر
اﻟتﻲﺗمثﻞ
اﻟتﻲ
اتاتاﻟﻌﻘﺎ
ﻋﻠﻰاﻻﺳتثمﺎ
اﻟحرﻛﺔﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻧتاﻟحرﻛﺔ
ﻟﻘدﻟﻘدﻛﺎﻧت
٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠
٢٠٢٠

دﻧﻲ
دﻧﻲ
دﯾندﯾنـﺎرـﺎرأرأر

دﻧﻲ
دﻧﻲ
دﯾندﯾنـﺎرـﺎرأرأر

اﻟسنﺔ
ﺑداﯾﺔاﻟسنﺔ
رﺻيدﺑداﯾﺔ
رﺻيد

١٬١٥٨٬٤٩١
١٬١٥٨٬٤٩١

١٬٢١٣٬٨٢١
١٬٢١٣٬٨٢١

اﻟسنﺔ
ﺧﻼلاﻟسنﺔ
اﺳتﻬﻼكﺧﻼل
اﺳتﻬﻼك

(٥٢٬٨٧٢
) )(٥٢٬٨٧٢

(٥٥٬٣٣٠
) )(٥٥٬٣٣٠

اﻟسنﺔ
ﻧﻬﺎﯾﺔاﻟسنﺔ
رﺻيدﻧﻬﺎﯾﺔ
رﺻيد

١٬١٠٥٬٦١٩
١٬١٠٥٬٦١٩

١٬١٥٨٬٤٩١
١٬١٥٨٬٤٩١

ى.ى.
اﻷﺧر
اﻟتشﻐيﻠيﺔاﻷﺧر
ﯾﻒاﻟتشﻐيﻠيﺔ
ﯾﻒ
اﻟمصﺎرر
ﺣسﺎباﻟمصﺎ
ﻋﻠﻰﺣسﺎب
اﻻﺳتﻬﻼكﻋﻠﻰ
ﻣبﻠﻎاﻻﺳتﻬﻼك
ﻛﺎﻣﻞﻣبﻠﻎ
ﺗحميﻞﻛﺎﻣﻞ
اﻟمﺎﺿيﺔﺗحميﻞ
اﻟسنﺔاﻟمﺎﺿيﺔ
اﻟسنﺔ
اﻟسنﺔوو
ﺧﻼلاﻟسنﺔ
ﺗمﺗمﺧﻼل
ﺣﻠيﻔﺔ
ﺷرﻛﺎتﺣﻠيﻔﺔ
اتاتﻓﻲﻓﻲﺷرﻛﺎت
اﺳتثمﺎر
 .٦.٦اﺳتثمﺎر
اﻟتﺎﻟيﺔ:
اﺳتثمﺎر
اﻟحﻠيﻔﺔاﻟتﺎﻟيﺔ:
اﻟشرﻛﺎتاﻟحﻠيﻔﺔ
اﻟشرﻛﺔﻓﻲﻓﻲاﻟشرﻛﺎت
اتاتاﻟشرﻛﺔ
اﻟبنداﺳتثمﺎر
ﻫذااﻟبند
ﯾشمﻞﻫذا
ﯾشمﻞ

اﻟﻔﻠسطينيﺔ
اﻟوطنيﺔاﻟﻔﻠسطينيﺔ
اﻟمشروﺑﺎتاﻟوطنيﺔ
ﺷرﻛﺔاﻟمشروﺑﺎت
ﺷرﻛﺔ
اﻟبﻼﺳتيك
ﺗكنوﻟوﺟيﺎاﻟبﻼﺳتيك
ﺷرﻛﺔﺗكنوﻟوﺟيﺎ
ﺷرﻛﺔ

كيﺔ٪٪
كيﺔ
اﻟمﻠ
ﻧسبﺔاﻟمﻠ
ﻧسبﺔ

اﻟتﺄﺳيس
ﺑﻠدﺑﻠداﻟتﺄﺳيس

٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠
٢٠٢٠

ﻓﻠسطين
ﻓﻠسطين

٪٪
٣٨.٦٣٦
٣٨.٦٣٦

٪٪
٢٥
٢٥

ﻓﻠسطين
ﻓﻠسطين

٪٪
٢٧.٠٢٧
٢٧.٠٢٧

٪٪
٢٧.٠٢٧
٢٧.٠٢٧

57

٢١
٢١

اﻟدﻓتﯾﺔرﯾﺔ
اﻟﻘيمﺔاﻟدﻓتر
اﻟﻘيمﺔ
٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠
٢٠٢٠

أردﻧﻲ
ـﺎرـﺎرأردﻧﻲ
دﯾندﯾن

أردﻧﻲ
ـﺎرـﺎرأردﻧﻲ
دﯾندﯾن

٥٧٬٦٨٧٬٠٩٦
٥٧٬٦٨٧٬٠٩٦

٣٠٬٤٤٤٬٢٦٩
٣٠٬٤٤٤٬٢٦٩

١٦٤٬١٣٣
١٦٤٬١٣٣

١٥٤٬٦٤١
١٥٤٬٦٤١

٥٧٬٨٥١٬٢٢٩
٥٧٬٨٥١٬٢٢٩

٣٠٬٥٩٨٬٩١٠
٣٠٬٥٩٨٬٩١٠

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ رﺻيد اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٢١و:٢٠٢٠
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٣٠٬٥٩٨٬٩١٠

٢٧٬٠٣٤٬١٥٥

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ *

٢٥٬٧٨١٬٨٢٥

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎل اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ

١١٬٨٧٧٬٣٦٥

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ **

)(١٤٬٢٥٢٬٥٦٣

)(٤٬٢٠٨٬٦٠٨

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟشرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ

٢٢٣٬٦١٦

٣٬٦٢٢٬٠٧٦

٢٬٢٣٠٬٠٩٣

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٥٧٬٨٥١٬٢٢٩

٣٠٬٥٩٨٬٩١٠

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟمﺔ ﻋمﻼت أﺟنبيﺔ ﻟشرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ

*

٥٬٨١٣٬٩٦٣
)(٢٧٠٬٦٩٣

ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑﺎﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﺣصص إﺿﺎﻓيﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟمشروﺑﺎت اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ )ﻛوﻛﺎﻛوﻻ( وذﻟك ﻣن

ﺧﻼل ﺷراء ﻣﺎ ﻣجموﻋﻪ  ١٬٩٣٦٬٣٦٤ﺳﻬمﺎً ﻣن أﺳﻬم ﺑﻌض اﻟمسﺎﻫمين ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻛوﻛﺎﻛوﻻ ،وﺑذﻟك ارﺗﻔﻌت ﻧسبﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ

اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷرﻛﺔ ﻛوﻛﺎﻛوﻻ ﻣن  ٪٢٥اﻟﻰ  ٪٣٨.٦٣٦ﻟم ﯾنتﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟصﻔﻘﺔ ﺗﻐيير ﻓﻲ اﻟنﻔوذ اﻟمؤﺛر ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ

ﺷرﻛﺔ ﻛوﻛﺎﻛوﻻ وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ اﺳتمرت اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗصنيﻒ ﻫذا اﻻﺳتثمﺎر ﻛﺎﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ .ﺑﻠﻐت ﻗيمﺔ اﻟصﻔﻘﺔ

 ٣٦٬٣٦٢٬٦٨٦دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٢٥٬٧٨١٬٨٢٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ(.

** ﻗررت اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏير اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟشرﻛﺔ ﻛوﻛﺎﻛوﻻ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻬﺎ اﻟذي ﻋﻘد ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻧيسﺎن  ٢٠٢١ﺗوزﯾﻊ أ رﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑمبﻠﻎ
 ٣٬٦٦٢دوﻻر أﻣ رﯾكﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد ﺑﺈﺟمﺎﻟﻲ ﻣبﻠﻎ  ٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٣٦٬٨٦٨٬٩٧٣دﯾنﺎر أردﻧﻲ(.
ﺑﻠﻐت ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟموزﻋﺔ ﻣﺎ ﻣجموﻋﻪ  ١٤٬٢٤٤٬٤٥٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ،ﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗوزﯾﻊ
ﻣبﻠﻎ  ٨٬١٠٨دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺗكنوﻟوﺟيﺎ اﻟبﻼﺳتيك.
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ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟشرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟمﺔ ﻋمﻼت أﺟنبيﺔ ﻟشرﻛﺎت
ﺣﻠيﻔﺔ

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻷﻋمﺎل

ﻧتﺎﺋﺞ اﻷﻋمﺎل

اﻻﯾرادات وﻧتﺎﺋﺞ اﻷﻋمﺎل
إﯾرادات

اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎر

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟحﻠيﻔﺔ
اﻟشﻬرة اﻟضمنيﺔ

ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ ﺣمﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎﺋد ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم

اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ
ﻣجموع ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﺣﻘوق ﺟﻬﺎت ﻏير ﻣسيطرة

٢٢٣٬٦١٦

٣٬٦٢٢٬٠٧٦

١١٬٨٥٩٬٧٦٥

٣٠٬٦٩٦٬١١٨

١٤٦٬٣٨٥٬٤٥٢

٥٧٬٦٨٧٬٠٩٦

٤٦٬٦٢٠٬٦٤٦
١١٬٠٦٦٬٤٥٠

١٢٠٬٦٦٥٬١٩٣

٦٦٬٧٧٦٬٢٨٩
٩٣٬٦٦٠٬٧١٥
)(١٦٬٩١٨٬٧٣٩
)(٢٢٬٦٣٧٬٣٦٧
١٢٠٬٨٨٠٬٨٩٨
)(٢١٥٬٧٠٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠٢١

٢٣

)(٢٧٠٬٦٩٣

٢٬٢٣٠٬٠٩٣

٥٬٨٠٤٬٣١٠

٢٣٬٢١٧٬٢٤١

١١٩٬٥٦٤٬٢٠٧

٣٠٬٤٤٤٬٢٦٩

٣٠٬٤٤٤٬٢٦٩

١٢١٬٧٧٧٬٠٧٨

٦٦٬١٩٠٬٢٠٣
٩٢٬٧٠٥٬١٠٥
)(١٦٬٨٧٥٬٨٧٦
)(٢٠٬١٠٠٬٨٣٤
١٢١٬٩١٨٬٥٩٨
)(١٤١٬٥٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠٢٠

ﺷرﻛﺔ اﻟمشروﺑﺎت اﻟوطنيﺔ اﻟﻔﻠسطينيﺔ

١٧٬٦٠٠

٦٥٬١١٩

٤٨٣٬٢٤٨

١٦٤٬١٣٣

١٤٩٬٥١٢
١٤٬٦٢١

٥٥٣٬١٩٥

٢٢٥٬٤٩٢
٥٧٦٬٧٥٥
)(٤٨٬٠٥٠
)(٢٠١٬٠٠٢
٥٥٣٬١٩٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠٢١

٩٬٦٥٣

٣٥٬٧١٧

٤٦٩٬٤٦٧

١٥٤٬٦٤١

١٤٠٬٠٢٠
١٤٬٦٢١

٥١٨٬٠٧٥

٢١٢٬٣٦٤
٥٩١٬٢٩٢
)(٦١٬٩٧٩
)(٢٢٣٬٦٠٢
٥١٨٬٠٧٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﺷرﻛﺔ ﺗكنوﻟوﺟيﺎ اﻟبﻼﺳتيك

٢٠٢٠

٤٦٬٧٧٠٬١٥٨
١١٬٠٨١٬٠٧١

١١٬٨٧٧٬٣٦٥

٥٬٨١٣٬٩٦٣

٢٢٣٬٦١٦

٣٬٦٢٢٬٠٧٦

)(٢٧٠٬٦٩٣

٢٬٢٣٠٬٠٩٣

٣٠٬٧٦١٬٢٣٧

٢٣٬٢٥٢٬٩٥٨

١٤٦٬٨٦٨٬٧٠٠

٣٠٬٥٩٨٬٩١٠

١٢٠٬٠٣٣٬٦٧٤

٥٧٬٨٥١٬٢٢٩

١٢١٬٢١٨٬٣٨٨

٣٠٬٥٨٤٬٢٨٩
١٤٬٦٢١

٦٦٬٤٠٢٬٥٦٧
٩٣٬٢٩٦٬٣٩٧
)(١٦٬٩٣٧٬٨٥٥
)(٢٠٬٣٢٤٬٤٣٦
١٢٢٬٤٣٦٬٦٧٣
)(١٤١٬٥٢٠

١٢٢٬٢٩٥٬١٥٣

٦٧٬٠٠١٬٧٨١
٩٤٬٢٣٧٬٤٧٠
)(١٦٬٩٦٦٬٧٨٩
)(٢٢٬٨٣٨٬٣٦٩
١٢١٬٤٣٤٬٠٩٣
)(٢١٥٬٧٠٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠٢١

اﻟمجموع

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

إن اﻟشرﻛﺎت اﻟحﻠيﻔﺔ أﻋﻼﻩ ﻏير ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟمﺎﻟيﺔ .ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣﻠخص اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتثمﺎرات اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟحﻠيﻔﺔ:
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 .٧ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
ﺗشمﻞ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋمﺎن ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ

١٢٬٩٨٤٬٠٣٠

١٠٬٨٨٣٬٧٩٣

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ

٦٧٦٬٢٧٤

٥٠٢٬٦٩١

١٣٬٦٦٠٬٣٠٤

١١٬٣٨٦٬٤٨٤

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
اﻷﺧرى

ﺣصﺔ اﻟشرﻛﺔ ﻣن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟشرﻛﺎت ﺣﻠيﻔﺔ
)إﯾضﺎح (٦

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

)(٦٬٥٢٥٬٠٢١

)(٢٬١٨٣٬٥٢٨

٢٬٢٧٣٬٨٢٠

)(٤٬٠٧٠٬٨٠٠

٢٢٣٬٦١٦

)(٢٧٠٬٦٩٣

)(٤٬٠٢٧٬٥٨٥

)(٦٬٥٢٥٬٠٢١

وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻗرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ )إﯾضﺎح  ،(١٤ﺗم رﻫن ﺟزء ﻣن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ

اﻷﺧرى ﻟصﺎﻟﺢ ﺑنك اﻗﻠيمﻲ .ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟمرﻫوﻧﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻻول  ٢٠٢١ﻣبﻠﻎ  ٦٬٤٩٧٬٩٦٨دﯾنﺎر
أردﻧﻲ.

 .٨ﺑضﺎﻋﺔ
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

ﺑضﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫزة ﻟﻠبيﻊ

٨٣٢٬٨٩٠

٤٢٠٬٣٩٦

أﺧرى

٧٤٬١٣٧

٧٤٬١٣٧

١٬٣٧٠٬٩٧٠

٨٥٣٬٨١٣

)(٥٠٬٠٠٠

)(٥٠٬٠٠٠

١٬٣٢٠٬٩٧٠

٨٠٣٬٨١٣

٤٦٣٬٩٤٣

ﻣواد ﺧﺎم

ﻣخصص ﺑضﺎﻋﺔ ﻣتﻘﺎدﻣﺔ *

٢٤
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٣٥٩٬٢٨٠

*

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ ﻣخصص اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟمتﻘﺎدﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٢١و:٢٠٢٠
٢٠٢١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٥٠٬٠٠٠

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

اﺗﻼف ﺧﻼل اﻟسنﺔ )إﯾضﺎح .(٢٨

٥٠٬٠٠٠

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٥٠٬٠٠٠
٦٬٧٧٧

)(٦٬٧٧٧

٥٠٬٠٠٠

 .٩ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
٢٠٢١

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟموردﯾن

١٬٨٨٥٬٣٢٧

ﻣستحق ﻣن ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ

٢١٬١٠٩

أﺧرى

٥٬١٩٠

٥٥٬٦٥٧

ﺗﺄﻣينﺎت ﻣستردة

ﻣستحق ﻣن اﻟموظﻔين

.١٠

٣٥٣

١٬٩٦٧٬٦٣٦

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٦٥٠٬٣١٩
٢٬٤٨٢
٤٨٤

٥٬١٩٠

٦٥٨٬٤٧٥

ذﻣم ﻣدﯾنﺔ

ﺗظﻬر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﺗشمﻞ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻣﺎ

ﯾﻠﻲ:

٢٠٢١

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٨٧٩٬٦٥٩

ذﻣم اﻟﻌمﻼء

ﺷيكﺎت ﺑرﺳم اﻟتحصيﻞ

٢٬٠٦٨٬٨٦٨

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ

)(٥١٩٬١١٣

٢٬٩٤٨٬٥٢٧
٢٬٤٢٩٬٤١٤

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٩٠٢٬١٣٦

١٬٦٠٠٬٣٠٤
٢٬٥٠٢٬٤٤٠

)(٥١٤٬٢٣٤

١٬٩٨٨٬٢٠٦

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ ﻣخصص اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٢١و:٢٠٢٠
٢٠٢١

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٥١٤٬٢٣٤

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

٢٤٬١٤١

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٥١٩٬١١٣

)(١٩٬٢٦٢

ﻓروﻗﺎت ﻋمﻠﺔ
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٢٥

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٤٤٨٬٨٠٠
٣١٬٠٧٩

٣٤٬٣٥٥

٥١٤٬٢٣٤

.١١

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

ﯾشمﻞ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻛمﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وﺣسﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟبنوك

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

١٬٨٦٣٬٦٣٥

وداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ*

٨٣٦٬٠٠٩
٥٦٢٬٥٨٩

١٬٨٦٣٬٦٣٥

١٬٣٩٨٬٥٩٨

* ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ﻧسبﺔ  ٪٢.٣٣ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢١و ٪٣ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .٢٠٢٠
ﻷﻏراض ﻗﺎﺋمﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ،ﯾتﺄﻟﻒ اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل ﻣمﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وﺣسﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟبنوك

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

١٬٨٦٣٬٦٣٥

وداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ

٥٦٢٬٥٨٩
١٬٨٦٣٬٦٣٥

ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ )إﯾضﺎح (١٧

)(٩٨٤٬٤٨٠

اﻟنﻘد واﻟنﻘد اﻟمﻌﺎدل

٨٧٩٬١٥٥

.١٢

٨٣٦٬٠٠٩
١٬٣٩٨٬٥٩٨
١٬٣٩٨٬٥٩٨

رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع

ﯾتﺄﻟﻒ رأس ﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ اﻟمصرح ﺑﻪ واﻟمكتتب واﻟمدﻓوع ﻣن  ٤ﻣﻠيون ﺳﻬم ﺑﻘيمﺔ اﺳميﺔ دﯾنﺎر أردﻧﻲ واﺣد ﻟكﻞ ﺳﻬم وذﻟك ﺑﻌد أن
ﻗررت اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻬﺎ ﻏير اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﻋﻘد ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٠ﻧيسﺎن  ٢٠٠٨زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ اﻟمصرح ﺑﻪ

ﻣن  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟيصبﺢ  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﺑﻘيمﺔ إﺳميﺔ دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد .ﺗم إﺻدار اﻷﺳﻬم

اﻹﺿﺎﻓيﺔ ﺑﻘيمﺔ اﺳميﺔ دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد وﻋﻼوة إﺻدار  ١٬٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد .ﺗم ﺗنزﯾﻞ ﻣبﻠﻎ  ٥٤٬٢٧٤دﯾنﺎر
أردﻧﻲ ﻣن ﻋﻼوة اﻹﺻدار ﺗمثﻞ ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣﻬنيﺔ وﺗسجيﻞ ﺗكبدﺗﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ ﺑﻬدف زﯾﺎدة رأس اﻟمﺎل.

.١٣

اﻻﺣتيﺎطيﺎت

اﺣتيﺎطﻲ إﺟبﺎري
وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟشرﻛﺎت اﻟﻔﻠسطينﻲ وﻧظﺎم اﻟشرﻛﺔ اﻟداﺧﻠﻲ ،ﯾﻘتطﻊ  ٪١٠ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟسنوﯾﺔ اﻟصﺎﻓيﺔ ﯾخصص ﻟحسﺎب اﻻﺣتيﺎطﻲ

اﻹﺟبﺎري .ﯾجوز ﻟﻠشرﻛﺔ وﻗﻒ ﻫذا اﻻﻗتطﺎع ﻋندﻣﺎ ﯾبﻠﻎ ﻣجموع اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتجمﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟحسﺎب ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل رﺑﻊ رأس ﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ .ﻻ

ﯾجوز ﺗوزﯾﻊ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻹﺟبﺎري ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎﻫمين.

ﻗررت اﻟشرﻛﺔ إﯾﻘﺎف اﻟتحوﯾﻼت إﻟﻰ ﺣسﺎب اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻹﺟبﺎري ﺣيث ﺑﻠﻎ ﻣجموع اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻣﺎ ﻧسبتﻪ  ٪٢٥ﻣن رأس اﻟمﺎل
اﻟمصرح ﺑﻪ.

62
٢٦

اﺣتيﺎطﻲ إﺧتيﺎري
واﻓﻘت اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻬﺎ اﻟذي ﻋﻘد ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٦ﻧيسﺎن  ٢٠١١ﻋﻠﻰ ﺗوﺻيﺔ ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻗتطﺎع اﺣتيﺎطﻲ

اﺧتيﺎري ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟصﺎﻓيﺔ اﻟسنوﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﺑحيث ﻻ ﯾزﯾد ﻋمﺎ ﻧسبتﻪ  ٪٢٥ﻣن رأس اﻟمﺎل.

ﻗررت اﻟشرﻛﺔ إﯾﻘﺎف اﻟتحوﯾﻼت إﻟﻰ ﺣسﺎب اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻻﺧتيﺎري اﺑتداء ﻣن ﻋﺎم  ٢٠١٥ﺣيث ﺑﻠﻎ ﻣجموع اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻣﺎ ﻧسبتﻪ
 ٪٢٥ﻣن رأس اﻟمﺎل.
.١٤

ﻗروض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ

وﻗﻌت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻗرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺑنك اﻗﻠيمﻲ ﺑمبﻠﻎ  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل
 ١٤٬١٨٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ( ﺑﻬدف ﺷراء أﺳﻬم إﺿﺎﻓيﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺣﻠيﻔﺔ )ﻛوﻛﺎ ﻛوﻻ( )إﯾضﺎح  .(٦ﯾستحق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻓﺎﺋدة

ﺳنوﯾﺔ ﻣتنﺎﻗصﺔ ﺑمﻌدل ﺳﻌر اﻹﻗراض ﻓﻲ أﺳواق ﻟندن )ﻟيبور( ﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻣضﺎﻓﺎً اﻟيﻪ  ٪٢.٧٥وﺑحد أدﻧﻰ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ٪٤

ﺳنوﯾﺎُ ،ﯾسدد اﻟﻘرض ﺑموﺟب  ٣أﻗسﺎط ﺳنوﯾﺔ ﺗبدأ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١اب  .٢٠٢٢ﺗم ﻣنﺢ ﻫذا اﻟﻘرض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬد ﺷرﻛﺔ ﻛوﻛﺎﻛوﻻ ﺑتحوﯾﻞ

اﻷرﺑﺎح اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟحسﺎب ﺷرﻛﺔ ﻣصﺎﻧﻊ اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ ﻓﻲ اﻟبنك اﻟمﻘرض ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻬد اﻟشرﻛﺔ ﺑﻌدم ﺑيﻊ ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ
ﻛوﻛﺎﻛوﻻ ﻣﺎ دام رﺻيد اﻟﻘرض ﻗﺎﺋم اﻻ ﺑمواﻓﻘﺔ ﺧطيﺔ ﻣسبﻘﺔ ﻣن اﻟبنك اﻟمﻘرض ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟبيﻊ ،ﯾكون ذﻟك ﻣشروطﺎ ﺑسداد ﻛﺎﻣﻞ

ﻗيمﺔ اﻟﻘرض ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟكﻔﺎﻟﺔ اﻻﻋتبﺎرﯾﺔ ﻟمسﺎﻫم رﺋيسﻲ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ.
وﻗﻌت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻗرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺑنك اﻗﻠيمﻲ ﺑمبﻠﻎ  ١٤٬٠٠٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﺑﻬدف ﺗموﯾﻞ
أﻧشطﺔ اﻟشرﻛﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ .ﯾستحق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض ﻓﺎﺋدة ﺳنوﯾﺔ ﻣتنﺎﻗصﺔ ﺑمﻘدار  ،٪٤.٥وﯾسدد اﻟﻘرض ﺑموﺟب  ٨أﻗسﺎط ﻧصﻒ
ﺳنوﯾﺔ ﺗبدأ ﺑﻌد  ٢٤ﺷﻬ ار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳحب ﻛﺎﻣﻞ ﻗيمﺔ اﻟﻘرض ،ﻋﻠمﺎً ﺑﺈن اﻟشرﻛﺔ ﻗﺎﻣت ﺑسحب ﻛﺎﻣﻞ ﻗيمﺔ اﻟﻘرض ﺑتﺎرﯾﺦ
 ٥ﻛﺎﻧون اﻟثﺎﻧﻲ  .٢٠١٧ﺗم ﻣنﺢ ﻫذا اﻟﻘرض ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫن أوراق ﻣﺎﻟيﺔ )إﯾضﺎح  (٧وأراﺿﻲ ﻣمﻠوﻛﺔ )إﯾضﺎح  (٣ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ
ﺑﻠﻐت ﻗيمتﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١ﻣبﻠﻎ  ٦٬٤٩٧٬٩٦٨دﯾنﺎر أردﻧﻲ و ٩٢٬٠٥٩دﯾنﺎر أردﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ.

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

أﻗسﺎط ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗستحق ﺧﻼل ﻋﺎم *

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

١٥٬٣٤٨٬٤٦٢

٦٬٧٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٨٨٠٬٠٠٠

٦٬٧٠٠٬٠٠٠

٥٬٥٣١٬٥٣٨

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول اﺳتحﻘﺎق رﺻيد اﻟﻘرض:
ﻣﺎ ﯾستحق ﺧﻼل ﻋﺎم

٥٬٥٣١٬٥٣٨
٦٬٦٢٢٬٣٠٧
٣٬٢٧٢٬٣٠٧
٣٬٢٧٢٬٣٠٧
٢٬١٨١٬٥٤١

٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٤
٢٠٢٥
٢٠٢٦

٢٠٬٨٨٠٬٠٠٠
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٢٧

.١٥

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر:

٢٠٢١

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ )إﯾضﺎح (٢٧
دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

١٠٩٬٧٦٥
٩٧٥
)(٢٬١٤٣

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ
اﻟجزء ﻗصير اﻷﺟﻞ ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر

١٠٨٬٥٩٧
)(٣٥٬٣٠٠

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

.١٦

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٧٣٬٢٩٧

ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب ﻣخصص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٢١و:٢٠٢٠

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٤٦٢٬٦٥٤

٤٠٨٬٢٧٥

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

٧٢٬١٢٨

)(١٦٬٧٤٦

)(١٥٬١١٨

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٥١٨٬٠٣٦

٤٦٢٬٦٥٤

دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

٦٩٬٤٩٧

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

.١٧

ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ:

ﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗجدﯾد اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺣسﺎب اﻟجﺎري ﻣدﯾن اﻟممنوح ﻣن ﻗبﻞ ﺑنك إﻗﻠيمﻲ ،ﺣيث ﺑﻠﻎ ﺳﻘﻒ اﻟجﺎري ﻣدﯾن  ١٬٥٠٠٬٠٠٠دوﻻر
أﻣرﯾكﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ١٬٠٦٣٬٥٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ( .ﺑﻠﻎ اﻟرﺻيد اﻟمستﻐﻞ ﻣن ﺣسﺎب ﺟﺎري اﻟمدﯾن ﻣبﻠﻎ  ٩٨٤٬٤٨٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ

ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  .٢٠٢١ﯾستحق ﻋﻠﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟمستﻐﻞ ﻣن ﻫذا اﻟحسﺎب ﻓﺎﺋدة ﺳنوﯾﺔ) ،ﺑراﯾم( ﺷﻬر ﻣضﺎﻓﺎً إﻟيﻪ  ،٪١٬٢٥ﻋﻠﻰ
ان ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋن .٪٦

.١٨

ذﻣم داﺋنﺔ

ذﻣم ﻣوردﯾن

ﺷيكﺎت آﺟﻠﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٢١٢٬٣٧٦

٤٧٬١٨٤

٣٠٩٬٨٤٦

٨١٬٢٢٣

٩٧٬٤٧٠
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٣٤٬٠٣٩

.١٩

أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣستحﻘﺔ ﻟﻠمسﺎﻫمين

ﺳيتﻘدم ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑﺈﻗتراح ﻋﻠﻰ اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﺟتمﺎﻋﻬﺎ اﻟذي ﺳينﻌﻘد ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٢ﺑتوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑمبﻠﻎ ٠٬٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد ﻋن اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺟمﺎﻟﻲ ﻣبﻠﻎ  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ.

ﻗررت اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻬﺎ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ  ٢٨ﻧيسﺎن  ٢٠٢١ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٠٬٥دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد

ﺑﺈﺟمﺎﻟﻲ ﻣبﻠﻎ  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل ﻋﺎم .٢٠٢٠

ﻗررت اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟتمﺎﻋﻬﺎ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ  ٢٣ﻧيسﺎن  ٢٠٢٠ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٠٬٦دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد

ﺑﺈﺟمﺎﻟﻲ ﻣبﻠﻎ  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ أﻋمﺎل ﻋﺎم .٢٠١٩
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟحرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب أرﺑﺎح ﻣستحﻘﺔ ﻟﻠمسﺎﻫمين ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٧٣٤٬٣٦٩

٦٥١٬٤٧٦

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ

٢٬٠٠٠٬٠٠٠

)(١٬٩٦٢٬٨٠٨

)(٢٬٣١٧٬١٠٧

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٧٧١٬٥٦١

٧٣٤٬٣٦٩

دﻓﻌﺎت

.٢٠

٢٬٤٠٠٬٠٠٠

ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص اﻟحرﻛﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٢١و:٢٠٢٠
٢٠٢١

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٥٧٥٬٨٢٨
٦٢١٬١٣١
)(٢٤٣٬٨٤٦
١٩٬٥٥٩

رﺻيد ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
ﺿرﯾبﺔ دﺧﻞ اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ
دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﻓروﻗﺎت ﻋمﻠﺔ

٩٧٢٬٦٧٢

رﺻيد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

٥٣٩٬١٢٠
٢٢٥٬١٧١
)(٢٢٩٬٢٢٦
٤٠٬٧٦٣
٥٧٥٬٨٢٨

ﺗوﺻﻠت اﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل اﻷﻋوام اﻟسﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣخﺎﻟصﺎت ﻧﻬﺎﺋيﺔ ﻣﻊ داﺋرة ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﻋن ﻧتﺎﺋﺞ اﻋمﺎﻟﻬﺎ ﺣتﻰ اﻟﻌﺎم  .٢٠١٥ﻗﺎﻣت

اﻟشرﻛﺔ ﺑتﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟضرﯾبيﺔ ﻟﻸﻋوام ﻣن  ٢٠١٦وﺣتﻰ  ٢٠٢٠ﺧﻼل اﻟمدة اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ ،وﯾتﺎﺑﻊ اﻟمستشﺎر اﻟضرﯾبﻲ إﺟراء اﻟتسوﯾﺔ

اﻟنﻬﺎﺋيﺔ ﻣﻊ داﺋرة اﻟضرﯾبﺔ.

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص ﺗسوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟمحﺎﺳبﻲ ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ:

٢٠٢١

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

اﻟرﺑﺢ اﻟمحﺎﺳبﻲ ﻗبﻞ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻏير ﻣﻘبوﻟﺔ ﺿرﯾبيﺎً
أرﺑﺎح ﻏير ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ
اﻟرﺑﺢ اﻟضرﯾبﻲ

ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟمستحﻘﺔ
ﻣخصص اﻟضرﯾبﺔ اﻟمكون
ﻣﻌدل ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ
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دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

١٣٬١١٨٬١٨٠
٢٬٥٣٠٬٦٥٨
)(١٢٬٢٦٥٬٧٦٧
٣٬٣٨٣٬٠٧١

٦٬٤٢٨٬٣٤٢
٨١٧٬٧٢٢
)(٥٬٨١٣٬٩٦٣
١٬٤٣٢٬١٠١

٦٢١٬١٣١
٪٤.٧٣

٢٢٥٬١٧١
٪٣.٥٠

٥٠٧٬٤٦١

٢٩

٢٠٢٠

٢١٤٬٨١٥

.٢١

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
٢٠٢١

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ
٣٤٢٬١٣٠
٩٠٬٠٠٠
٣٥٬٠٠٠
٢١٬٠٤٤
٢٠٬٣٤٤
٢٠٬٢٠٧

ﻓواﺋد ﻣستحﻘﺔ
ﻣكﺎﻓﺂت ﻣستحﻘﺔ ﻟﻠموظﻔين
ﻣكﺎﻓﺂت ﻣجﻠس اﻹدارة
ﻣستحق ﻟجﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣستحق ﻷﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣستحﻘﺔ
ﺗكﺎﻟيﻒ ﻣستحﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣشروع ﺗحت اﻟتنﻔيذ
ﻣستحق ﻟضرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ
اﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
أﺧرى

.٢٢

٢٥٧٬٥٣٢
٧٨٦٬٢٥٧

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ
١٢٬٥٢٤
٨٢٬٥٣٠
٣٥٬٠٠٠
٣٬٨١٩
٢١٬٢٧٢
٢٤٬٠٤١
١٦٣٬٩٤١
٢٦٬٠٣٤
٨٬٧٣١
١٦٣٬٧١٣
٥٤١٬٦٠٥

اﻟمبيﻌﺎت

ﺣسب ﻧوع اﻟمبيﻌﺎت

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

ﺳمن ﻧبﺎﺗﻲ

٦٬٣٩٣٬٤٤٧

٤٬٣٨٨٬٩٢٧

زﯾوت ﻧبﺎﺗيﺔ

٢٬٥٥٩٬٠٦٥

٢٬٧٢٦٬١٢٥

٨٬٩٥٢٬٥١٢

٧٬١١٥٬٠٥٢

)(١١٣٬٨٤١

)(٧٣٬٥٢٣

٨٬٨٣٨٬٦٧١

٧٬٠٤١٬٥٢٩

ﻣرﺗجﻌﺎت وﺧصم ﻋﻠﻰ اﻟمبيﻌﺎت

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

دﯾنـﺎر أردﻧﻲ

ﺣسب اﻟمنطﻘﺔ اﻟجﻐراﻓيﺔ
إﯾرادات داﺧﻞ ﻓﻠسطين

٧٬٩٦٨٬٩٠١

٦٬٤٥٤٬١١١

إﯾرادات ﺧﺎرج ﻓﻠسطين

٨٦٩٬٧٧٠

٥٨٧٬٤١٨

٨٬٨٣٨٬٦٧١

٧٬٠٤١٬٥٢٩

ﯾتم اﻻﻋتراف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻋند ﻧﻘطﺔ ﻣﻌينﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾتم ﻓيﻪ ﻧﻘﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمبﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟزﺑون،
وﺑشكﻞ ﻋﺎم ﻋند ﺗسﻠيمﻪ اﻟبضﺎﺋﻊ.
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اﻟمبيﻌﺎت
ﻛﻠﻔﺔاﻟمبيﻌﺎت
 .٢٣ﻛﻠﻔﺔ
.٢٣

اﻹﻧتﺎج:
ﻛﻠﻔﺔاﻹﻧتﺎج:
ﻛﻠﻔﺔ

٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠
٢٠٢٠

أردﻧﻲ
دﯾنﺎرأردﻧﻲ
دﯾنﺎر

أردﻧﻲ
دﯾنﺎرأردﻧﻲ
دﯾنﺎر

ﻣبﺎﺷرة
ﻣوﻣادوادﻣبﺎﺷرة

٥٬٤٤٩٬٧٩٥
٥٬٤٤٩٬٧٩٥

٣٬٩٣٣٬٢٠٧
٣٬٩٣٣٬٢٠٧

ﻣبﺎﺷرة
ﻏيرﻣبﺎﺷرة
ﻣوﻣادوادﻏير

٧١٤٬٧٦٠
٧١٤٬٧٦٠

٥٤٣٬٦٦٩
٥٤٣٬٦٦٩

٣١٥٬٢١٠
٣١٥٬٢١٠

ﻣبﺎﺷرة
أﺟورﻣبﺎﺷرة
أﺟور

٦١٬٩٨٧
٦١٬٩٨٧

ﻣبﺎﺷرة
ﻏيرﻣبﺎﺷرة
أﺟورﻏير
أﺟور

ﻣبﺎﺷرة
ﻏيرﻣبﺎﺷرة
ﺻنﺎﻋيﺔﻏير
ﺗكﺎﻟيﻒﺻنﺎﻋيﺔ
ﺗكﺎﻟيﻒ

٢٥٤٬٥٠٩
٢٥٤٬٥٠٩
٦٣٬٩١١
٦٣٬٩١١

١٢٧٬٨٤٧
١٢٧٬٨٤٧

١١١٬٩٧٣
١١١٬٩٧٣

٦٬٦٦٩٬٥٩٩
٦٬٦٦٩٬٥٩٩

٤٬٩٠٧٬٢٦٩
٤٬٩٠٧٬٢٦٩

اﻟسنﺔ
ﻧﻬﺎﯾﺔاﻟسنﺔ
ﺟﺎﻫزةﻓﻲﻓﻲﻧﻬﺎﯾﺔ
ﺑضﺎﻋﺔﺟﺎﻫزة
ﺑضﺎﻋﺔ

(٨٣٢٬٨٩٠
(٨٣٢٬٨٩٠
))

(٤٢٠٬٣٩٦
(٤٢٠٬٣٩٦
))

اﻟمبيﻌﺎت
ﻛﻠﻔﺔاﻟمبيﻌﺎت
ﻛﻠﻔﺔ

٦٬٢٥٧٬١٠٥
٦٬٢٥٧٬١٠٥

٤٬٩٥٨٬٨١٦
٤٬٩٥٨٬٨١٦

٤٢٠٬٣٩٦
٤٢٠٬٣٩٦

اﻟسنﺔ
ﺑداﯾﺔاﻟسنﺔ
ﺟﺎﻫزةﻓﻲﻓﻲﺑداﯾﺔ
ﺑضﺎﻋﺔﺟﺎﻫزة
ﺑضﺎﻋﺔ

٤٧١٬٩٤٣
٤٧١٬٩٤٣

وﺗوزﯾﻊ
ﻣصﺎرﯾﻒﺑيﻊﺑيﻊوﺗوزﯾﻊ
 .٢٤ﻣصﺎرﯾﻒ
.٢٤
٢٠٢١
٢٠٢١

٢٠٢٠
٢٠٢٠

أردﻧﻲ
دﯾنﺎرأردﻧﻲ
دﯾنﺎر

أردﻧﻲ
دﯾنﺎرأردﻧﻲ
دﯾنﺎر

ﻣتﻌﻠﻘﺔﺑﻬﺎﺑﻬﺎ
ﯾﻒﯾﻒﻣتﻌﻠﻘﺔ
وﻣصﺎر
اﺗبوﻣصﺎر
اﺗب
رورو

٢٢٥٬٨٠٩
٢٢٥٬٨٠٩

١٩٦٬٦٣٠
١٩٦٬٦٣٠

إﻋﻼﻧﺎت
إﻋﻼﻧﺎت
ﺗروﯾجيﺔو و
ﺣمﻼتﺗروﯾجيﺔ
ﯾﻒﯾﻒﺣمﻼت
ﻣصﺎر
ﻣصﺎر

٦٠٬٥١٠
٦٠٬٥١٠

٤٥٬٤٤٨
٤٥٬٤٤٨

أﺧرى
أﺧرى

٥٬٣٣٩
٥٬٣٣٩

١٣٣٬٦٧٢
١٣٣٬٦٧٢

اﺻﻼت
اﺻﻼت
وﻣو
أﺟورﻧﻘﻞﻧﻘﻞوﻣو
أﺟور

٤٥٬٤٢٣
٤٥٬٤٢٣

ﺎتﺎت
اﺳتﻬﻼﻛ
اﺳتﻬﻼﻛ

٤٧٠٬٧٥٣
٤٧٠٬٧٥٣
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١٤١٬٦٣١
١٤١٬٦٣١
٣٤٬٧٨٧
٣٤٬٧٨٧
٢٬٨٥٣
٢٬٨٥٣

٤٢١٬٣٤٩
٤٢١٬٣٤٩

.٢٥

ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

رواﺗب وﻣصﺎرﯾﻒ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ

٤٢٧٬٩٧٣

٣٨١٬٩٤٨

ﻣكﺎﻓﺂت وﺗنﻘﻼت أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة

٥١٬٤٠٠

٥١٬٦٠٠

رﺳوم ورﺧص واﺷتراﻛﺎت

٢٢٬٨٩٠

ﺑرﯾد وﻫﺎﺗﻒ

١٧٬٩١٩

٦٩٬٨٤٦

أﺗﻌﺎب ﻣﻬنيﺔ واﺳتشﺎرﯾﺔ

٢٣٬٧٩١

أﻣن وﺣراﺳﺔ

٢١٬٠٤٤

ﺗنﻘﻞ وﺳﻔرﯾﺎت

١٤٬٦٧٦

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟمكتب

١٤٬٦٠٥

اﺳتﻬﻼك ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

١٤٬٠٨٥

ﺗبرﻋﺎت

١٤٬٠٧٧

ﻋموﻻت ﺑنكيﺔ

١٣٬٥١٨

ﺗﺄﻣين اﻟموﺟودات واﻟموظﻔين

٦٬٣٦١

ﺿيﺎﻓﺔ

٤٬٩٣٧

ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟسيﺎرات

٢٬٢٨٦

ﻗرطﺎﺳيﺔ وﻣطبوﻋﺎت

أﺧرى

١٬٩٦٢
٧٢١٬٣٧٠

.٢٦

٢٢٬٤٣٤
١٨٬٢٦٧
١٨٬٣١٢
١٩٬٣٣٣
١٠٬٦٦٢
١٠٬١٧٢
٦٬٥٧٩

١٣٬٧٣٥
١٢٬٣٢٠
٤٬٣٩٥
٧٬٣٠٣
٢٬٦٤٤
٥٬٥٣١
٦١٦٬٣١٦

إﯾرادات ﺗشﻐيﻠيﺔ أﺧرى ،ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ

إﯾرادات ﺗﺄﺟير اﻟﻬنﺎﺟر اﻟصنﺎﻋيﺔ

ﻣصروف اﺳتﻬﻼك اﻟﻬنﺎﺟر اﻟصنﺎﻋيﺔ

٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٤٦٬٤١٤

١٢٨٬٩١٥

)(١٤٬١٦٠

)(٢٦٬٣٥٠

)(٥٢٬٨٧٢

ﻣصﺎرﯾﻒ أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻬنﺎﺟر اﻟصنﺎﻋيﺔ

٧٩٬٣٨٢
.٢٧

٣١٬٠٨١

)(٥٥٬٣٣٠
٤٧٬٢٣٥

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

٦٦٠٬٥٢٦

ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ )إﯾضﺎح (١٥

٩٧٥

٨٬١٣٧

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗموﯾﻞ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتسﻬيﻼت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ

٦٦٩٬٦٣٨
٣٢
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٤٣٣٬٥٥٢

٤٣٣٬٥٥٢

.٢٨

ﻣصﺎرﯾﻒ أﺧرى
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣتوﻗﻌﺔ

٢٤٬١٤١

٣١٬٠٧٩

ﺧسﺎﺋر ﻋﻘود ﻋمﻼت آﺟﻠﺔ

١٣٬٠٤٣

٤٩٬٤٧٨

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺗبرﻋﺎت

ﻣصﺎرﯾﻒ إﺗﻼف ﺑضﺎﻋﺔ ﻣتﻘﺎدﻣﺔ

٦٬٧٧٧

ﻣصﺎرﯾﻒ إﻧﻬﺎء ﺧدﻣﺎت ﻣوظﻔين

١٬٤٣٤

ﻣصﺎرﯾﻒ أﺧرى

.٢٩

١٢١٬١٠٥

٩٢٬٥٣٤

١٩٬٧٨٢

١٢٩٬٧١٨

٢٢٩٬٦٥٥

إﯾرادات أﺧرى
٢٠٢١

٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

أرﺑﺎح ﺗﻘييم ﻓروﻗﺎت ﻋمﻠﺔ

٩٣٬٩٤٢

١٢٤٬٣٢٢

أرﺑﺎح اﺳتبﻌﺎد ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

٤٧٬٣٧٠

١٢٬٠٩٤

إﯾرادات أﺧرى

٣٥٬٣٦٤

٦٬٢٦٨

إﯾرادات ﻓواﺋد

١٨٢٬٩٤٤
.٣٠

٢٤٬٨٨٧
١٦١٬٣٠٣

اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟسنﺔ

ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻠسﻬم ﻓﻲ اﻷ رﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﻗسمﺔ رﺑﺢ اﻟسنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌدل اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
٢٠٢١

٢٠٢٠

رﺑﺢ اﻟسنﺔ )دﯾنﺎر أردﻧﻲ(

١٢٬٤٩٧٬٠٤٩

٦٬٢٠٣٬١٧١

اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻟسﻬم )ﺳﻬم(

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

٤٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻟحصﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔضﺔ ﻟﻠسﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟسنﺔ )دﯾنﺎر أردﻧﻲ(

٣.١٢٤

١.٥٥١

.٣١

ﺟﻬﺎت 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 اﻋتمﺎد ﺳيﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر

واﻟشروط اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻدة واﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟجﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ.
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٣٣

ذات ﻋﻼﻗﺔ:
ﻋﻼﻗﺔ:
ﺟﻬﺎت
ﺟﻬﺎتﻣﻊذات
اﻷرﺻدةﻣﻊاﻟتﺎﻟيﺔ
اﻷرﺻدة اﻟتﺎﻟيﺔ
اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ
ﻗﺎﺋمﺔاﻟمﺎﻟﻲ
ﺗشمﻞاﻟمرﻛز
ﺗشمﻞ ﻗﺎﺋمﺔ

٢٠٢١ ٢٠٢١

طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

٢٠٢٠ ٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ضاﻷﺟﻞ
طوﯾﻠﺔ
ﻗروض ﻗرو

٦٬٧٠٠٬٠٠٠
٦٬٧٠٠٬٠٠٠٢٠٬٨٨٠٬٠٠٠
ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ٢٠٬٨٨٠٬٠٠٠
ﻣنرﺋيسﻲ
ﻣسﺎﻫم
ﻣستثمر ﺑﻪ
ﻣستثمر ﺑﻪ ﻣن
ﺑنك
ﺑنك

ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ
ﺗسﻬيﻼت اﺋتمﺎﻧيﺔ

٩٨٤٬٤٨٠
ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ٩٨٤٬٤٨٠
ﻣنرﺋيسﻲ
ﻣسﺎﻫم
ﻣستثمر ﺑﻪ
ﻣستثمر ﺑﻪ ﻣن
ﺑنك
ﺑنك

ذﻣم ﻣدﯾنﺔذﻣم ﻣدﯾنﺔ

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ
ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

٢٬٦٢٠ ٢٬٦٢٠

ذﻣم داﺋنﺔذﻣم داﺋنﺔ

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ
ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

٣٩٬٣٩٨٣٩٬٣٩٨

٧٬٦٥١ ٧٬٦٥١

ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻼﻗﺔ
ﻟجﻬﺎت
ﻣستحق ذات
ﻣستحق ﻟجﻬﺎت

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ
ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

٢١٬٠٤٤٢١٬٠٤٤

٣٬٨١٩ ٣٬٨١٩

ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ

ﻣجﻠس اﻹدارة
أﻋضﺎءاﻹدارة
أﻋضﺎء ﻣجﻠس

٢٠٬٣٤٤٢٠٬٣٤٤

٢١٬٢٧٢٢١٬٢٧٢

ﻣجﻠس اﻹدارة
ﻣكﺎﻓﺂتاﻹدارة
ﻣكﺎﻓﺂت ﻣجﻠس

ﻣجﻠس اﻹدارة
أﻋضﺎءاﻹدارة
أﻋضﺎء ﻣجﻠس

٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠

٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠

ذات ﻋﻼﻗﺔ:
ﻋﻼﻗﺔ:
ﺟﻬﺎت
ﺟﻬﺎتﻣﻊذات
اﻟمﻌﺎﻣﻼتﻣﻊاﻟتﺎﻟيﺔ
اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟتﺎﻟيﺔ
ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ
ﺗشمﻞاﻟدﺧﻞ
ﺗشمﻞ ﻗﺎﺋمﺔ

٢٠٢١ ٢٠٢١

طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
طبيﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

٢٠٢٠ ٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻣبيﻌﺎت ﻣبيﻌﺎت

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ
ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

٢٩٬٧٠٠٢٩٬٧٠٠

ﻣشترﯾﺎتﻣشترﯾﺎت

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ
ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

١٣٥٬١٢٠
١٣٥٬١٢٠ ٢٠٥٬٥٠٠
٢٠٥٬٥٠٠

ﯾﻒ ﺗموﯾﻞ
ﺗموﯾﻞ
ﻣصﺎرﯾﻒﻣصﺎر

٤٣٣٬٥٥٢
٤٣٣٬٥٥٢ ٦٦٨٬٦٦٣
ﻣسﺎﻫم رﺋيسﻲ٦٦٨٬٦٦٣
ﻣنرﺋيسﻲ
ﻣسﺎﻫم
ﻣستثمر ﺑﻪ
ﻣستثمر ﺑﻪ ﻣن
ﺑنك
ﺑنك

اﻟصنﺎﻋيﺔاﻟصنﺎﻋيﺔ
اﻟﻬنﺎﺟر اﻟﻬنﺎﺟر
ادات ﺗﺄﺟير
ﺗﺄﺟير
إﯾرادات إﯾر

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ
ﺷرﻛﺎت ﺷﻘيﻘﺔ

٢٠٬٤٣٧٢٠٬٤٣٧
٢٠٢١ ٢٠٢١

اﻟﻌﻠيﺎ:رة اﻟﻌﻠيﺎ:
وﻣنﺎﻓﻊ اﻹدا
اﺗباﻹدارة
وﻣنﺎﻓﻊ
رواﺗب رو

٢٤٬١٦١٢٤٬١٦١
٢٠٢٠ ٢٠٢٠

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟمصﺎرﯾﻒ
ﯾﻒ
اﺗبرو
اﻟمصﺎ
ﻣن واﻟرو
اﻟﻌﻠيﺎواﺗب
اﻹدارةﻣن اﻟر
ﺣصﺔاﻟﻌﻠيﺎ
ﺣصﺔ اﻹدارة

.٣٢

٤٦٬٦٤٨٤٦٬٦٤٨

١٥٧٬٧١٥
١٥٧٬٧١٥ ١٧٧٬٧٥٢
١٧٧٬٧٥٢

ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ
ﺗﻌوﯾضاﻟخدﻣﺔ
ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ
ﻣصروفﻣصروف
اﻹدارةﻣناﻟﻌﻠيﺎ ﻣن
ﺣصﺔاﻟﻌﻠيﺎ
ﺣصﺔ اﻹدارة

١٢٬١٤٨١٢٬١٤٨

١١٬٦٨٥١١٬٦٨٥

ﻣجﻠس اﻹدارة
أﻋضﺎءاﻹدارة
وﺗنﻘﻼت ﻣجﻠس
وﺗنﻘﻼت أﻋضﺎء
ﻣكﺎﻓﺂت ﻣكﺎﻓﺂت

٥١٬٤٠٠٥١٬٤٠٠

٥١٬٦٠٠٥١٬٦٠٠

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻗيﺎساﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ
.٣٢

وﻣطﻠوﺑﺎت .اﻟشرﻛﺔ.
وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟشرﻛﺔ
ﻟموﺟوداتﻟموﺟودات
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻘيﺎساﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻬرﻣﻲاﻟﻘيمﺔ
اﻟتسﻠسﻞ ﻟﻘيﺎس
اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ
اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ
ﯾمثﻞ اﻟتﺎﻟﻲ
ﯾمثﻞ اﻟجدول

ﻛﺎﻧون
اﻷول:٢٠٢١ :
ﻛﺎﻧون٢٠٢١
٣١اﻷول
ﻛمﺎ ﻓﻲ
اﻟمطﻠوﺑﺎت ٣١
اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻛمﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠموﺟودات و
ﻟﻠموﺟودات و
اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ
اﻟتسﻠسﻞواﻟﻬرﻣﻲ
اﻟﻘيمﺔواﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻘيﺎساﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟكميﺔاﻟﻘيمﺔ
اﻹﻓصﺎﺣﺎتﻟﻘيﺎس
اﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟكميﺔ
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳتخدام
اﻟﻘيمﺔﺑﺎﺳتخدام
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻗيﺎس
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ
ﻣﻌطيﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ
ﻣﻌطيﺎت ﺟوﻫرﯾﺔﻣﻌطيﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ
أﺳﻌﺎرﻓﻲاﻟتداول ﻓﻲﻣﻌطيﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ
أﺳﻌﺎر اﻟتداول

ﻣﻼﺣظتﻬﺎﻣﻼﺣظتﻬﺎ
ﻣﻼﺣظتﻬﺎﻣﻼﺣظتﻬﺎﻻ ﯾمكن ﻻ ﯾمكن
ﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔﯾمكن ﯾمكن
ﻧشطﺔ
اﺳواق
اﺳواق ﻣﺎﻟيﺔ

)اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ()اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(
)اﻟمستوى اﻷول()اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ(
اﻟمجموع اﻟمجموع )اﻟمستوى اﻷول(

اﻟتﻘييمرﯾﺦ اﻟتﻘييم
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻣﺎﻟيﺔاﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
ﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﺎﻟيﺔاﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
ﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ

ﻛﺎﻧون اﻷول
اﻷول
اﻟشﺎﻣﻞﻛﺎﻧون٣١
اﻟدﺧﻞ ٣١
اﻟشﺎﻣﻞ
اﻟدﺧﻞﺑنود
ﺑنودﺧﻼل
ﻣن ﺧﻼل ﻣن
)إﯾضﺎح (٧
)إﯾضﺎحى (٧
اﻷﺧرى اﻷﺧر

٢٠٢١ ٢٠٢١

١٣٬٦٦٠٬٣٠٤
١٣٬٦٦٠٬٣٠٤
١٣٬٦٦٠٬٣٠٤
١٣٬٦٦٠٬٣٠٤

٣٤
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دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ
دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻛﺎﻧون
:٢٠٢٠
اﻷول
اﻟمطﻠوﺑﺎت٣١
اﻟمطﻠوﺑﺎتو ﻛمﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠموﺟودات و
اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻬرﻣﻲ
اﻟﻘيمﺔاﻟتسﻠسﻞ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ و
اﻟﻘيمﺔ
ﻟﻘيﺎس
اﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟكميﺔ
اﻷول :٢٠٢٠
ﻛﺎﻧون٣١
ﻛمﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠموﺟودات
اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻣﻲ
ﻟﻘيﺎس
اﻟكميﺔ
اﻹﻓصﺎﺣﺎت
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳتخدام
ﺑﺎﺳتخدام
اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔﻗيﺎس
ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﯾمكن
ﻣﻌطيﺎت ﻻ ﯾمكن
ﻣﻌطيﺎت ﯾمكن
ﻣﻌطيﺎت ﯾمكن
ﻓﻲ اﻟتداول ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر
أﺳﻌﺎر اﻟتداول

ﻧشطﺔﻣﺎﻟيﺔ ﻧشطﺔﻣﻼﺣظتﻬﺎ ﻣﻼﺣظتﻬﺎ
اﺳواق ﻣﺎﻟيﺔاﺳواق
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘييمﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘييم اﻟمجموع

ﻣﻼﺣظتﻬﺎ ﻣﻼﺣظتﻬﺎ

)اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث(
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ(
)اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ(
)اﻟمستوى اﻷول(
اﻟمجموع )اﻟمستوى اﻷول(

دﯾنﺎر أردﻧﻲدﯾنﺎر أردﻧﻲ دﯾنﺎر أردﻧﻲدﯾنﺎر أردﻧﻲ دﯾنﺎر أردﻧﻲدﯾنﺎر أردﻧﻲ دﯾنﺎر أردﻧﻲدﯾنﺎر أردﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻣﺎﻟيﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
ﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔﻣﺎﻟيﺔ
ﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ

اﻷولﻛﺎﻧون اﻷول
ﻛﺎﻧون ٣١
اﻟشﺎﻣﻞ
اﻟدﺧﻞ ٣١
اﻟشﺎﻣﻞ
اﻟدﺧﻞ ﺑنود
ﻣن ﺧﻼل
ﻣن ﺧﻼل ﺑنود
اﻷﺧرى)(٧إﯾضﺎح (٧
اﻷﺧرى )إﯾضﺎح

٢٠٢٠

١١٬٣٨٦٬٤٨٤
١١٬٣٨٦٬٤٨٤
١١٬٣٨٦٬٤٨٤
١١٬٣٨٦٬٤٨٤ ٢٠٢٠

إﻟﻰ اﻟمستوى
اﻟمستوى
ﺗحوﯾﻼت ﻣن و
أﯾﺔ ﻣن وإﻟﻰ
ﺗحوﯾﻼت
أﯾﺔ إﺟراء
اء ﯾتم
إﺟرﻟم
اﻟثﺎﻧﻲﯾتمﻛمﺎ
اﻷولﻛمﺎو ﻟم
اﻟمستوﯾيناﻟثﺎﻧﻲ
اﻟمستوﯾين اﻷول و
ﺑين ﻣﺎﻟيﺔ ﺑين
ﻷدوات
ﺗحوﯾﻼتﻣﺎﻟيﺔ
اء ﻷدوات
ﺗحوﯾﻼت
ﺧﻼلراءاﻟﻌﺎم إﺟر
اﻟﻌﺎم إﺟ
ﺧﻼل ﯾتم
ﻟم ﯾتم ﻟم
اﻟثﺎﻟث .اﻟثﺎﻟث.

.٣٣

اﻟمﺎﻟيﺔوات اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸد
اﻟﻘيمﺔﻟﻸدوات
اﻟﻘيمﺔ .اﻟﻌﺎدﻟﺔ
٣٣

ﻣﻌنيﺔ ﺑذﻟك،
ﺟﻬﺎت
ﻋمﻠيﺎتﺑيناﻟتبﺎدل
ﺑذﻟك،
ﺟﻬﺎتﺑينﻣﻌنيﺔ
ﻋمﻠيﺎتﺑﻬﺎاﻟتبﺎدل
ﯾمكنﺑﻬﺎأن ﺗتم
اﻟتﻲ ﺗتم
ﯾمكن أن
اﻟتﻲ ﻟﻠﻘيم
اﻟمطﻠوﺑﺎتوﻓﻘﺎًاﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟمطﻠوﺑﺎتو اﻟمﺎﻟيﺔ
ﻟﻠموﺟودات
ﻟﻠموﺟودات و
اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إظﻬﺎر
ﺗم إظﻬﺎر ﺗماﻟﻘيم
ﻟﻠﻘيم وﻓﻘﺎً
اﻟتصﻔيﺔأو .اﻟتصﻔيﺔ.
اﻹﺟبﺎرﯾﺔ
ﻋمﻠيﺎت
اﻟبيﻊ أو
اﻹﺟبﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﺳتثنﺎءاﻟبيﻊ
ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻋمﻠيﺎت

ﻟﻠموﺟودات اﻷﺧرى
ﺳﻬمﺑﺎحاﻟ اﻷﺳﻬم
اﻟداﺋنﺔاﻷوأر
اﻟمﻌﺎدل و
اﻟنﻘداﻟنﻘد و
اﻟمدﯾنﺔ و
اﻷﺧرى و
اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘيم إن
 إن 
مستحﻘﺔ اﻟمستحﻘﺔ
اﻟذﻣموأرﺑﺎح
اﻟداﺋنﺔ
اﻟنﻘد واﻟذﻣم
اﻟمﻌﺎدل
اﻟذﻣمواﻟنﻘد و
اﻟمدﯾنﺔ
اﻟمتداوﻟﺔ واﻟذﻣم
ﻟﻠموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
طﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى
ات ﺳداد أو
اتاتذات
ﻟكونوذﻟك
اﻟدﻓترﯾﺔ
ﻟﻘيمﻬﺎﻛبير
ﻛبيرﺑشكﻞ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻷﺧرىرﺑﺔﻫﻲ
ﻟﻠمسﺎﻫمين
ﺳدادﻓترأو
اﻷدوﻓتر
ﺗﻠكذات
ﻟكونوات
ﺗﻠك اﻷد
ﻟﻘيمﻬﺎوذﻟك
اﻟدﻓترﯾﺔ
ﺑشكﻞ
اﻟمتداوﻟﺔﻫﻲ ﻣﻘﺎ
طﻠوﺑﺎتواﻟماﻟمتداوﻟﺔ
ﻟﻠمسﺎﻫمين واﻟم

ﻗصيرة اﻷﺟﻞ.
ﺗحصيﻞ
اﻷﺟﻞ.
ﺗحصيﻞ ﻗصيرة
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
ﺧﻼل ﻣن
طوﯾﻠﺔﻣناﻷﺟﻞ
وﻣطﻠوﺑﺎت
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘرو
 ﺗم 
ﺧصم اﻟنﻘدﯾﺔ
ﺧﻼلاﻟتدﻓﻘﺎت
ﺧصم
اﻻﯾجﺎراﻷﺟﻞ
ﻋﻘود طوﯾﻠﺔ
اﻻﯾجﺎر
وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود
طوﯾﻠﺔضاﻷﺟﻞ
اﻟﻘيمﺔﻟﻠﻘروض
ﺗحدﯾداﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗحدﯾد ﺗماﻟﻘيمﺔ
وﺻﻔﺎت .اﻟمخﺎطر.
ﻧﻔسﺗحمﻞ
ﺗحمﻞﻟبنود
ﻟبنوداﻟﻔﺎﺋدة
أﺳﻌﺎر
ﺑﺈﺳتخدام
اﻟشروطاﻟمخﺎطر
ﻧﻔسوﺻﻔﺎت
اﻟشروط
اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟمستﻘبﻠيﺔ أﺳﻌﺎر
اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﺑﺈﺳتخدام
اﻟدﺧﻞاﻷﺧرى
ﻷﺳﻌﺎر ﺗداوﻟﻬﺎ
اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧر
اﻟدﺧﻞﺑنود
ﺑنودﺧﻼل
ﺧﻼل ﻣن
ﺑﺎﻟﻘيمﺔﻣناﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠموﺟودات
اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗحدﯾد
ﺗحدﯾد ﺗم
 ﺗم 
وﻓﻘﺎًﺗداوﻟﻬﺎ
ﻷﺳﻌﺎر
اﻟشﺎﻣﻞ
اﻟمﺎﻟيﺔاﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘيمﺔ
اﻟمتداوﻟﺔى وﻓﻘﺎً
اﻟمﺎﻟيﺔ.اﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ.
اﺋمرﯾﺦ اﻟﻘو
ﻓﻲوﺗﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘ

.٣٤

إدارة اﻟمخﺎطر
.٣٤اﻟمخﺎطر
إدارة

أﺳﻌﺎرﻓﻲ أﺳﻌﺎر
وﻣخﺎطرﻓﻲاﻟتﻐير
وﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ
اﻟمﺎﻟيﺔﻫﻲﻟﻠشرﻛﺔ
ﻋن اﻷدو
اﻟمخﺎطر اﻟمخﺎطر
إن
وﻣخﺎطر اﻟتﻐير
اﻹﺋتمﺎن اﻟسيوﻟﺔ
ﻣخﺎطر وﻣخﺎطر
ﻫﻲاﻹﺋتمﺎن
ﻣخﺎطر
اﻟمﺎﻟيﺔاتﻟﻠشرﻛﺔ
اﻟنﺎﺟمﺔوات
اﻷﺳﺎﺳيﺔﻋن اﻷد
اﻷﺳﺎﺳيﺔ اﻟنﺎﺟمﺔ
إن
ﻫذﻩ اﻟمخﺎطر
ﺳيﺎﺳﺎت إدارة
اﻟمواﻓﻘﺔ
اﺟﻌﺔ و
اﻟشرﻛﺔوﺑم
ﻣجﻠس
اﻷﺳﻬم.
أﺳﻌﺎرﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟتﻐير
وﻣخﺎطر
اﻟمخﺎطر
ﻋﻠﻰإدارة ﻫذﻩ
ﺳيﺎﺳﺎت
ﻋﻠﻰ
اﻟمرواﻓﻘﺔ
إدارةﺑمراﺟﻌﺔ
اﻟشرﻛﺔ
ﻣجﻠسﯾﻘومإدارة
أﺳﻌﺎرﯾﻘوم
اﻷﺳﻬم.
اﻷﺟنبيﺔ اﻟتﻐير
اﻟﻌمﻼتوﻣخﺎطر
اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

واﻟتﻲ
ﺗتﻠخص ﺑمﺎ ﯾﻠﻲ:
و
اﻟتﻲﺑمﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗتﻠخص
ﻣخﺎطر اﻹﺋتمﺎن
ﻣخﺎطر اﻹﺋتمﺎن
إﯾضﺎحﻓﻲرﻗم )١٠
اﻟذﻣماﻟمبينﺔ
اﻟمدﯾنﺔ
ﻟمخﺎطرﻫو ﻣبﻠﻎ
اﻟمدﯾنﺔاﻻﺋتمﺎن
اﻟذﻣمﻟمخﺎطر
اﻟمدﯾنﺔ
اﻷﻗصﻰاﻟذﻣم
اﻟحد ﻟتﻌرض
اﻷﻗصﻰ
إﯾضﺎح(.رﻗم ).(١٠
ﻓﻲاﻟمبينﺔ
اﻟمدﯾنﺔ
اﻟذﻣمﻣبﻠﻎ
اﻻﺋتمﺎن ﻫو
ﻟتﻌرض
إن اﻟحد إن
اﻟموﺟوداتاﻷﺧرى
اﻷﺧرى
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟموﺟوداتاﻟمتداوﻟﺔ
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟمﻌﺎدل
اﻟنﻘد و
اﻟمﺎﻟيﺔاﻟتﻲ
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﻟمخﺎطر اﻟنﺎﺗجﺔ
ﺑﺎﻟنسبﺔ اﻻﺋتمﺎن
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟمخﺎطر
اﻟنﻘدواﻟمﻌﺎدل و
اﻟنﻘداﻟنﻘد و
ﺗشمﻞ
ﺗشمﻞاﻟتﻲ
اﻻﺋتمﺎنﻋناﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن

اﻷﺧرى ﻓﺈناﻷﺧرى
اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻬذﻩ
ﺗسﺎوي
ﺗسﺎوياﻟتﻲ
اﻟتﻲاﻣﺎﺗﻪ و
اﻟوﻓﺎء وﺑﺎﻟتز
اﻟوﻓﺎءﻋن
ﻋناﻵﺧر
اﻟطرف
ﻋجز ﻋن
اﻻﺋتمﺎن ﯾنتﺞ
اﻟﻘيمﺔﻟﻬذﻩ
اﻟدﻓترﯾﺔ
اﻟﻘيمﺔ
ﺑﺎﻟتزاﻣﺎﺗﻪ
ﻋجزاﻵﺧر
اﻟطرف
ﻟمخﺎطرﯾنتﺞ ﻋن
اﻟشرﻛﺔاﻻﺋتمﺎن
ﺗﻌرضﻟمخﺎطر
ﺗﻌرضﻓﺈناﻟشرﻛﺔ
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ.
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ.
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ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ
إن اﻟﻬدف ﻣن إدارة ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ ﻫو اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟتوازن ﻣﺎ ﺑين اﺳتم اررﯾﺔ ﺗدﻓق اﻷﻣوال واﻟمروﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓر اﻟسيوﻟﺔ ﻣن

ﻋواﺋد اﻻﺳتمﺎرات وﺗسرﯾﻊ ﺗحصيﻞ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ .ﯾبين اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ أرﺻدة اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمخصوﻣﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١و ٢٠٢٠ﺣسب ﻓترة اﻻﺳتحﻘﺎق:

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ

ﺗحت اﻟطﻠب

ﻣن  ٣اﻟﻰ ١٢

ﻣن  ١اﻟﻰ ٥

وﺣتﻰ  ٣ﺷﻬور

ﺷﻬر

ﺳنوات

اﻟمجموع

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٦٬٥٣٠٬٣٦٣

٢٣٬٠٧٥٬٠٢٧

٤٬٥١٣٬٧٠٠

٢٬٠٣٠٬٩٦٤

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻻﯾجﺎر

١٢٬٦٧٣

ذﻣم داﺋنﺔ

٣٠٩٬٨٤٦

٣٠٩٬٨٤٦

٥٣٠٬٠١٠

٥٣٠٬٠١٠

أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣستحﻘﺔ ﻟﻠمسﺎﻫمين

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

٢٢٬٨١٢

٧٧١٬٥٦١

٧٧١٬٥٦١

٣٬٦٥٥٬٠٥٤

٤٬٥٣٦٬٥١٢

ﺗحت اﻟطﻠب

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢٠
ذﻣم داﺋنﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ أﺧرى

١٦٬٦١٤٬٠٠٧

وﺣتﻰ  ٣ﺷﻬور

ﻣن  ٣اﻟﻰ ١٢
ﺷﻬر

ﻣن  ١اﻟﻰ ٥

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

ﻗرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ
أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣستحﻘﺔ ﻟﻠمسﺎﻫمين

٨٣٬٦٤٤

١١٩٬١٢٩

١٧٣٬٣٦٣

ﺳنوات

٧٬٠٨٢٬٧٣٧

٨١٬٢٢٣

٢٤٬٨٠٥٬٥٧٣

اﻟمجموع
دﯾنﺎر أردﻧﻲ
٧٬٢٥٦٬١٠٠
٨١٬٢٢٣

٧٣٤٬٣٦٩

٧٣٤٬٣٦٩

٣٧٧٬٨٩٢

٣٧٧٬٨٩٢
١٧٣٬٣٦٣

١٬١٩٣٬٤٨٤

٧٬٠٨٢٬٧٣٧

٨٬٤٤٩٬٥٨٤

ﻣخﺎطر اﻟتﻐير ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﺗحتﻔظ اﻟشرﻛﺔ ﺑمﻌظم ﺣسﺎﺑﺎت اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﺑﻌمﻠﺔ اﻟشيﻘﻞ اﻹﺳراﺋيﻠﻲ ،ﺑينمﺎ ﯾتم ﺗسدﯾد ﻣﻌظم إﻟتزاﻣﺎت اﻟشرﻛﺔ ﺑﻌمﻠﺔ اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ
واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ .إن ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ﻣرﺑوط ﺑسﻌر ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم

اﻟمﺎﻟيﺔ ﻧتيجﺔ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ ،وﻋدم اﺳتﻘرار ﺳﻌر ﺻـرف اﻟشيﻘﻞ اﻹﺳراﺋيﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺧرى

ﯾزﯾد ﻣن ﺧطر ﺗﻌرض اﻟشرﻛﺔ ﻟخسﺎﺋر ﻧتيجﺔ ﺗذﺑذب ﺳﻌر ﺻرف اﻟشيﻘﻞ اﻹﺳراﺋيﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ.
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ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ أﺛر اﻟتﻐير اﻟممكن اﻟمﻌﻘول ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ

وﻗﺎﺋمﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟميﻊ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى اﻟمؤﺛرة ﺛﺎﺑتﺔ .إن أﺛر اﻟنﻘص اﻟمتوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌمﻼت ﻣسﺎوي وﻣﻌﺎﻛس
ﻷﺛر اﻟزﯾﺎدة اﻟمبينﺔ أدﻧﺎﻩ:

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌر
ﺻرف اﻟشيﻘﻞ

اﻹﺳراﺋيﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

اﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟرﺑﺢ

)(٪

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺑنود
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
اﻷﺧرى

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

٢٠٢١

١٠ +

٤٩٨٬٦٢٧

٤٬٦٩٣٬٣٨٨

٢٠٢٠

١٠ +

٧٦٠٬٦٥٧

٣٬١٠٦٬٤١٣

ﻣخﺎطر اﻟتﻐير ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم
ﯾبين اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ اﻟتﻐيير اﻟمتراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧتيجﺔ ﻟﻠتﻐيرات اﻟممكنﺔ اﻟمحتمﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟميﻊ اﻟمؤﺛرات

اﻷﺧرى ﺛﺎﺑتﺔ .إن أﺛر اﻟنﻘص اﻟمتوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻣسﺎوي وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر اﻟزﯾﺎدة اﻟمبينﺔ أدﻧﺎﻩ:
اﻟتﻐير

٢٠٢١
ﺑورﺻﺔ ﻋمﺎن ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻓﻲ اﻟمؤﺷر

اﻟمﻠكيﺔ

)(٪

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٠ +

ﺑورﺻﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ

١٠ +
اﻟتﻐير

٢٠٢٠
ﺑورﺻﺔ ﻋمﺎن ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ

.٣٥

١٬٢٩٨٬٤٠٣
٦٧٬٦٢٧

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق

ﻓﻲ اﻟمؤﺷر

اﻟمﻠكيﺔ

)(٪

دﯾنﺎر أردﻧﻲ

١٠ +

ﺑورﺻﺔ ﻓﻠسطين ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق

١٠ +

١٬٠٨٨٬٣٧٩
٥٠٬٢٦٩

إدارة رأس اﻟمﺎل

ﯾتمثﻞ اﻟﻬدف اﻟرﺋيسﻲ ﻓﻲ إدارة رأس اﻟمﺎل ﻓﻲ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧسب رأﺳمﺎل ﻣﻼﺋمﺔ ﺑشكﻞ ﯾدﻋم ﻧشﺎط اﻟشرﻛﺔ وﯾﻌظم ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻫيكﻠﺔ رأس اﻟمﺎل وإﺟراء اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ .ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء

أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف واﻟسيﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬيكﻠﺔ رأس اﻟمﺎل ﺧﻼل اﻟسنوات اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠٢١
و.٢٠٢٠
إن اﻟبنود اﻟمتضمنﺔ ﻓﻲ ﻫيكﻠﺔ رأس اﻟمﺎل ﺗتمثﻞ ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟمدﻓوع وﻋﻼوة اﻻﺻدار واﻻﺣتيﺎطﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟمدورة ﺑصﺎﻓﻲ

 ٥٧٬٠٣٤٬٥٩٧دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢١ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٤٠٬٤١٨٬٠٣٦دﯾنﺎر أردﻧﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢٠

73
٣٧

.٣٦

أرﻗﺎم اﻟمﻘﺎرﻧﺔ

ﺗم إﻋﺎدة ﺗبوﯾب ﺑﻌض إﯾضﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠٢٠ﻟتتنﺎﺳب ﻣﻊ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ.
إن ﻫذﻩ اﻟتبوﯾبﺎت ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟسنوات اﻟسﺎﺑﻘﺔ أو ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.

.٣٧

اﻟتزاﻣﺎت ﻣحتمﻠﺔ

ﺗظﻬر اﻟشرﻛﺔ ﻛمدﻋﻰ ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﻲ ﻗضيﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿدﻫﺎ ﺑمبﻠﻎ  ٧٣٬١٠٤دﯾنﺎر أردﻧﻲ .إن اﻟﻘضيﺔ ﻻ ﺗزال ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟبيﺎﻧﺎت

اﻷوﻟيﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمدﻋﻲ وﺗﻌتﻘد إدارة اﻟشرﻛﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺛبﺎت أي ﻣخصص ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘضيﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠٢١
.٣٨

ﺗرﻛز اﻟمخﺎطر ﻓﻲ اﻟمنطﻘﺔ اﻟجﻐراﻓيﺔ

ﺗمﺎرس اﻟشرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻧشطتﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠسطين .إن ﻋدم اﺳتﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟسيﺎﺳﻲ واﻻﻗتصﺎدي ﻓﻲ اﻟمنطﻘﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﺧطر ﻣمﺎرﺳﺔ
اﻟشرﻛﺎت ﻷﻧشطتﻬﺎ وﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠبﺎً ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ.
.٣٩

ﺗﺄﺛير ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓيد (١٩

ﺗﻌتﻘد إدارة اﻟشرﻛﺔ أن ﺣدة ﺗﺄﺛير ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ اﻟتشﻐيﻠيﺔ وأداﺋﻬﺎ اﻟمﺎﻟﻲ ﻗد اﻧخﻔضت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟسﺎﺑق وﺧﺎﺻﺔ

ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟتشﻐيﻠيﺔ وأرﺑﺎح اﻻﺳتثمﺎرات.

ﻫذا وﻻ ﯾزال ﻣدى وأﺛر ﻣﺎ ﻗد ﯾنتﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻌﺎﻟميﺔ واﻟمحﻠيﺔ ﻏير واﺿﺢ وﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟتطورات اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن

اﻟتنبؤ ﺑﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ،ﻋﻠمﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﯾكون ﻟﻬذﻩ اﻟتطورات أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ واﻟوﺿﻊ

اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ.
.٤٠

أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ

ﻻﺣﻘﺎ ﻟتﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟمﺎﻟيﺔ ،أدت اﻟظروف اﻟسيﺎﺳيﺔ اﻟﻘﺎﺋمﺔ ﺣﺎﻟيﺎً ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟمتمثﻠﺔ ﺑﺎﻟحرب ﺑين روﺳيﺎ وأوﻛراﻧيﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺛر ﺳﻼﺳﻞ

اﻹﻣداد ﻟبﻌض اﻟمواد اﻟخﺎم )اﻟزﯾوت اﻟنبﺎﺗيﺔ( اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠيﺎت اﻹﻧتﺎج ﻟﻠشرﻛﺔ وذﻟك ﺑﻌد ﺗوﻗﻒ أوﻛراﻧيﺎ ﻋن ﺗصدﯾرﻫﺎ .أدت
ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣواد اﻟخﺎم وﺗكﺎﻟيﻒ اﻟنﻘﻞ ﺑشكﻞ ﻛبير ﻣمﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗكﺎﻟيﻒ اﻹﻧتﺎج ﻟدى اﻟشرﻛﺔ .ﻗﺎﻣت

اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﺳتيراد اﻟمواد اﻟخﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ إﻧتﺎﺟﻬﺎ ﻣن دول أﺧرى ﻟﻠحد ﻣن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟكبير ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.

ﻫذا وﻻ ﯾزال ﻣدى وأﺛر ﻣﺎ ﻗد ﯾنتﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟظرف ﻏير واﺿﺢ وﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟتطورات اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟتﻲ ﻗد ﯾكون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟنتﺎﺋﺞ
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ.

٣٨

74

75

76

