�شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي
�شارع جامعة النجاح الوطنية (المبنى القديم)
عمارة ابو رعد ،الطابق االول
نابل�س – فل�سطين
�ص.ب :نابل�س  -فل�سطين 1769 -
هاتف00970 9 2386180/1 :
فاك�س00970 9 2384354 :
البريد االلكترونيpiico@palnet.com :
الموقع االلكترونيhttp://www.piico.ps :

قائمة المحتويات
�أع�ضاء وجلان جمل�س االدارة 5......................................................................................
ر�سالة رئي�س املجل�س 9................................................................................................
حول ال�شركة 11........................................................................................................
•ملحة تاريخية 12................................................................................................
•الر�ؤية و الر�سالة 12............................................................................................
•الأهداف الإ�سرتاتيجية12......................................................................................
•تطوير الأعمال 13..............................................................................................
•ال�شركات التابعة واحلليفة 13..................................................................................
•الو�ضع التناف�سي 16............................................................................................
•الق�ضايا والإجراءات القانونية 16..............................................................................
.احلوكمة وامل�س�ؤولية املجتمعية 17.....................................................................................
ا�ستثماراتنا 19.........................................................................................................
•ال�شركات التابعة 20............................................................................................
•ال�شركات احلليفة 23...........................................................................................
امل�ساهمني ,جمل�س االدارة واالدارة التنفيذية26......................................................................
•امل�ساهمني27...................................................................................................
جمل�س االدارة 29.......................................................................................................
•نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة 30.............................................................................
•جلان جمل�س الإدارة 33........................................................................................
�إدارة ال�شركة 36.........................................................................................................
•الهيكل التنظيمي37............................................................................................
حتليل الأداء املايل للعام 39................................................................................... 2012
القوائم املالية49........................................................................................................

جملس اإلدارة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
رئي�س مجل�س الإدارة

ال�سيد /ن�ضال منير ر�ضا �سختيان

ممث ًال عن �شركة فل�سطين للتنمية والإ�ستثمار(خ�صو�صية)

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

ال�سيد� /أمجد يو�سف محمود ح�سون
ممث ًال عن �شركة فل�سطين للتنمية والإ�ستثمار

د.مازن «را�سخ علي» ابراهيم ح�سني
ممثل عن �شركة فل�سطين للتنمية والإ�ستثمار

ال�سيد /عماد فتحي يو�سف هندي
ممثل عن �شركة فل�سطين للتنمية والإ�ستثمار

د�.أحمد عبد الحفيظ داود رمحي
ممثل عن �شركة فل�سطين للتنمية والإ�ستثمار

ال�سيد /مهدي حياتي محمد الم�صري
ممثل عن �شركة فل�سطين للتنمية والإ�ستثمار

ال�سيد� /شادي عدنان احمد الخطيب
ممثل عن �صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني

ال�سيد /حمد جمال �أ�سعد الم�صري
ممثل عن �شركة النواة لإدارة الإ�ستثمار

�سيتم تحديده الحقا

�شركة �سختيان لإدارة الإ�ستثمار

5

�أع�ضاء لجنة الحوكمة

•	 د.مازن «را�سخ علي» ابراهيم ح�سني (مقرر اللجنة)
•	 ال�سيد� /أجمد يو�سف حممود ح�سون
•	 د�.أحمد عبد احلفيظ داود رحمي

�أع�ضاء اللجنة التنفيذية لال�ستثمار

•	
•	
•	
•	
•	

ال�سيد� /أجمد يو�سف حممود ح�سون (مقرر اللجنة)
ال�سيد /مهدي حياتي حممد امل�صري
ال�سيد� /شادي عدنان احمد اخلطيب
د�.أحمد عبد احلفيظ داود رحمي
د.مازن “را�سخ علي” ابراهيم ح�سني

6

�أع�ضاء لجنة التدقيق

•	 د�.أحمد عبد احلفيظ داود رحمي (مقرر اللجنة)
•	 د .مازن “را�سخ علي” ابراهيم ح�سني
•	 ال�سيد� /شادي اخلطيب

المدير العام

ال�سيد/عبد احلكيم الفقهاء

المدير المالي

ال�سيد� /أجمد �أبو نبعة

مدقق الح�سابات
ارن�ست ويونغ

الم�ست�شار القانوني

مكتب املحامي هيثم الزعبي

7

رئي�س مجل�س الإدارة

ن�ضال منير ال�سختيان

رسالة رئيس جملس اإلدارة
الأخوة الم�ساهمين  ...الأخوات الم�ساهمات في �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي م.ع.م
ي�سعدني �أن �أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادية ل�شركتكم و�أقدم لكم نتائج �أعمالها ولمحة عن بياناتها المالية المقارنة للعامين .2012 ،2011

الأخوة  ...والأخوات
مازالت تبعات الأزمة المالية العالمية تلقى بظاللها على اقت�صاديات معظم الدول المتقدمة والكثير من الدول النامية والتي ترنح تحت تفاقم
�أعباء الدين العام مما ي�شكل عائقا رئي�سيا �أمام تح�سن م�ؤ�شرات النمو االقت�صادي العالمي .
�أما المنطقة العربية ف�إنها مازالت تعي�ش حالة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي وتعاني دول ما ي�سمى بالربيع العربي من تدهور كبير
في كافة م�ؤ�شراتها االقت�صادية و�أو�ضاعها المعي�شية  ،وبالتالي ف�إن قدرة دول المنطقة على ا�ستقطاب ا�ستثمارات خارجية باتت محدودة للغاية
في المدى المنظور .

الأخوات  ...والأخوة
�شهد العام  2012تفاقم عجز موازنة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك بفعل احتجاز �إ�سرائيل التع�سفي
لأموال ال�ضرائب الم�ستحقة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ونقو�ص معظم الدول ال�شقيقة وال�صديقة عن الوفاء بتعهداتها بتقديم الدعم والم�ساعدة
لل�شعب الفل�سطيني وقد ت�أثر القطاع الخا�ص في فل�سطين بهذه الأزمة ب�صورة مبا�شرة من خالل م�ستحقاته على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وب�صورة غير مبا�شرة من خالل تدني القوة ال�شرائية للمواطنين عامة وموظفي القطاع العام خا�صة .

الأخوة الم�ساهمين  ...الأخوات الم�ساهمات
رغم المعطيات ال�سلبية �أعاله ورغم ا�ستمرار ظروف الت�شغيل ال�صعبة في قطاع الدواجن خالل العام � 2012إال �أن م�ؤ�شرات الأداء المالي
والت�شغيلي �شهدت بع�ض التح�سن خالل العام  2012مقارنة بالعام  2011وقد ا�ستطاعت �شركة دواجن فل�سطين ( عزيزا ) تعزيز ح�صتها
ال�سوقية وزيادة مبيعاتها دواجن عزيزا المب ّردة والمج ّمدة بن�سبة  % 50خالل العام . 2012
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رغم هذا التح�سن في الم�ؤ�شرات الت�شغيلية �إال ان �شركتكم و�شركاتها التابعة والحليفة تثابر على و�ضع الخطط المالئمة والتي �ست�ؤدي �إلى
المزيد من التح�سن في كافة م�ؤ�شرات الأداء ونعتقد �أن نتائج العام الحالي � 2013ست�شهد نموا وا�ضحا في كافة الم�ؤ�شرات المالية والت�شغيلية .

الأخوة  ...والأخوات
بثقتكم بنا وم�ساندتكم لنا وبجهود كوادر وموظفي �شركتكم و�شركاتها التابعة والحليفة ف�إننا واثقون باننا �سنحقق و�إياكم مزيدا من التقدم
والنجاح .

�شاكرا لكم ح�ضوركم معنا وثقتكم بنا ...

ن�ضال منير ال�سختيان
رئي�س مجل�س الإدارة
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حول الشركة

لمحة تاريخية:
�شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي ( )PIICهي �شركة قاب�ضة ت�أ�س�ست في عام  1995في مدينة نابل�س العا�صمة االقت�صادية لفل�سطين
وتعتبر الذراع اال�ستثماري ل�شركة فل�سطين للتنمية واال�ستثمار (باديكو القاب�ضة) في القطاعين ال�صناعي والزراعي ويتركز مجال عملها في
اال�ستثمار في الم�شروعات ال�صناعية وال�صناعات الخفيفة والمتو�سطة والثقيلة ،وتنمية وت�شجيع وتطوير ال�صناعات المحلية فني ًا و�إداري ًا.
ومنذ والدتها من رحم باديكو القاب�ضة قامت بت�أ�سي�س �شركتين م�ساهمتين عموميتين هما �شركة فل�سطين ل�صناعات اللدائن و�شركة دواجن
فل�سطين/عزيزا ,كما تملكت ال�شركة مجموعة من الح�ص�ص الم�ؤثرة في كل من �شركة م�صانع الزيوت النباتية� ,شركة مطاحن القمح الذهبي,
ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون.
رغم �إدراك ال�شركة للمعيقات التي تواجه اال�ستثمار في القطاعات الم�ستهدفة� ،إال �أنها قررت الم�ضي في ن�شاطاتها اال�ستثمارية والتو�سعية،
بل والإ�سراع في تنفيذها ب�سبب �إدراكها لحيويتها و�أهميتها في تعزيز �صمود المواطن الفل�سطيني على �أر�ض فل�سطين من جهة ،ولأنها ت�ؤمن
بالجدوى االقت�صادية لهذا النوع من اال�ستثمارات وما له من �أثر على تعظيم حقوق م�ساهمي ال�شركة من جهة �أخرى.
عززت ال�شركة ا�ستثماراتها المبا�شرة في القطاعات الم�ستهدفة خالل العام  2012بحيث بلغت موجوداتها  44مليون دينار �أردني مقارنة مع
 43مليون دينار �أردني في نهاية العام . 2011
كما �شهد عام  2012تفعي ًال للدور الذي تقوم به ال�شركة في متابعة �أداء ال�شركات التابعة والحليفة من خالل الم�شاركة الفاعلة في مجال�س �إدارة
هذه ال�شركات والإ�ضافة النوعية في ر�سم الخطط واال�ستراتيجيات لها بالتعاون مع �إداراتها التنفيذية بالإ�ضافة �إلى قيام ال�شركة با�ستقطاب
الكفاءات من ذوي الخبرة المتميزة والعمل على توظفيهم لتقديم الدعم والم�ساندة لهذه ال�شركات من ناحية وت�سريع خطوات الو�صول �إلى
�أهداف ال�شركة الإ�ستراتيجية من ناحية �أخرى.

الر�ؤية
رواد اال�ستثمار ال�صناعي في فل�سطين ورافعة ال�صناعات الفل�سطينية في المنطقة والعالم.

الر�سالة
تعزيز وتنويع ا�ستثماراتنا في القطاع ال�صناعي والزراعي ،وتعزيز تناف�سية ال�صناعة والزراعة الفل�سطينية ،وتبني المبادرات الخالقة والعمل
على تطبيقها ،وخدمة مجتمعنا وم�ساهمينا ومعتمدينا.

الأهداف الإ�ستراتيجية
انطالقا من ر�ؤية ور�سالة ال�شركة والتي تتمحور حول اال�ستثمار في فل�سطين ف�إنها ت�سعى لتحقيق مجموعة من الأهداف من خالل ا�ستثماراتها:
1.1اال�ستثمار في تطوير الم�شاريع ال�صناعية والزراعية القائمة في فل�سطين.
2.2تعزيز القاعدة ال�صناعية من خالل اال�ستثمار في م�شاريع جديدة لم يتم اال�ستثمار بها �سابق ًا في فل�سطين.
3.3تعظيم حقوق م�ساهمي ال�شركة وال�شركات التابعة والحليفة.
4.4خلق منتج وطني قوي قادر على مناف�سة الب�ضائع والمنتجات الإ�سرائيلية والم�ستوردة.
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5.5ا�ستفادة �أكبر �شريحة من المجتمع الفل�سطيني من ا�ستثمارات ال�شركة من خالل خلق فر�ص عمل للكفاءات الفل�سطينية وذلك كنوع من
الم�س�ؤولية االجتماعية التي ت�ضعها ال�شركة ن�صب �أعينها وت�سعى لتحقيها.

تطوير الأعمال
تركز ال�شركة في خطط تطوير �أعمالها على �إن�شاء م�شاريع جديدة مكملة للم�شاريع القائمة في ال�شركات التابعة والحليفة �أو م�شاريع تمكنها من
اال�ستفادة من البنية التحتية المتوفرة لهذه ال�شركات� ،أو من �شبكات التوزيع التي قامت ببنائها ،على �أن جميع هذه الم�شاريع الجديدة تتوحد
في �إطار القطاع ال�صناعي عموم ًا وقطاع ال�صناعات الغذائية خ�صو�ص ًا.

ال�شركات التابعة والحليفة:
�شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي

ال�شركات التابعة

�شركة دواجن فل�سطين

�شركة فل�سطين ل�صناعة اللدائن

ال�شركات الحليفة

�شركة مطاحن القمح الذهبي

�شركة م�صانع الزيوت النباتية

ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون

تت�شكل �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي من �شركتين تابعتين هما:

�أو ًال� :شركة دواجن فل�سطين
وت�ستحوذ ال�صناعية على  %76.61من ر�أ�سمالها وتعتبر هذه ال�شركة من �أكبر ا�ستثمارات القطاع الخا�ص في القطاع الزراعي ب�شكل عام
وقطاع الثروة الحيوانية والت�صنيع الغذائي ب�شكل خا�ص.
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ثاني ًا � :شركة فل�سطين ل�صناعات اللدائن
وهي من �أكبر اال�ستثمارات في قطاع ال�صناعات البال�ستيكية ،وا�ستطاعت خالل ال�سنوات الما�ضية ت�صدير جزء من �إنتاجها �إلى الدول العربية
المجاورة وت�ستحوذ ال�صناعية على  %70.67تقريبا من ر�أ�سمالها.

كما تمتلك ال�صناعية ح�ص�ص ًا م�ؤثرة في ثالث �شركات حليفة وهي:
�أو ًال� :شركة م�صانع الزيوت النباتية
ت�أ�س�ست �شركة م�صانع الزيوت النباتية الم�ساهمة العامة المحدودة ومركزها الرئي�سي في مدينة نابل�س ك�شركة م�ساهمة عامة محدودة خالل
عام  , 1953وهي �أول و�أقدم �شركة ت�صنيع للزيوت النباتية في ال�شرق الأو�سط وت�ستحوذ ال�صناعية على  %31.54تقريبا من ر�أ�س مال ال�شركة.
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ثانياً� :شركة مطاحن القمح الذهبي
وهي الأكبر في هذه ال�صناعة في فل�سطين ،وتمتلك �أحدث خطوط طحن الحبوب بطاقة �إنتاجية ت�صل �إلى  450طن يومي ًا ،وت�ستحوذ ال�صناعية
على  % 18.35من ر�أ�سمالها.

ثالثاً :ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون
وهي �شركة م�ساهمة عامة مقامة في المنطقة ال�صناعية في مدينة نابل�س وتعمل في تجارة وت�صنيع الكرتون وت�ستحوذ ال�صناعية على 31.08%
تقريب ًا من ر�أ�سمالها.

�أخيرا ف�إن �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي ت�ساهم في عدد من ال�شركات ال�صناعية و الخدماتية الأخرى في فل�سطين وبن�سب
متفاوتة.
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الو�ضع التناف�سي:
حيث �أن �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي هي �شركة ا�ستثمارية قاب�ضة ،ف�إن تناف�سيتها ناتجة عن تناف�سية �شركاتها التابعة وهي كما يلي:
�أو ًال � :شركة دواجن فل�سطين:
من خالل الرقي بجودة منتجات ال�شركة في مجال بي�ض التفريخ وال�صو�ص الالحم ،وتعزيز القدرة الإنتاجية ا�ستطاعت ال�شركة الحد من
مناف�سة المنتجات الإ�سرائيلية.
افتتحت ال�شركة م�سلخ عزيزا المتطور للدواجن ،وبذلك ت�ستطيع ال�شركة �إي�صال منتجاتها �إلى الم�ستهلك مبا�شرة مما يعزز تناف�سيتها �أمام
المنتجات المهربة ،ويعزز من توا�صلها مع مربي الدواجن في فل�سطين.
قامت ال�شركة ب�إن�شاء مزارع الدجاج الالحم لتغطية جزء من حاجة م�سلخ الدواجن بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من الدجاج الالحم والحد
من عمليات التهريب من �إ�سرائيل.
�أخيرا مازالت الأعالف الإ�سرائيلية ت�سيطر على ح�صة تزيد عن  %80من الأعالف الم�ستهلكة في ال�سوق الفل�سطينية.
ثانياً� :شركة فل�سطين ل�صناعات اللدائن:
تبذل ال�شركة جهود حثيثة لمناف�سة المنتجات الإ�سرائيلية والم�ستوردة والتي تم �إغراق ال�سوق الفل�سطيني بها ,كما �أن �ضعف الرقابة على جودة
المنتجات المناف�سة و�ضعف �أنظمة وقوانين حماية المنتجات الوطنية يحد من قدرة ال�شركة على مناف�سة هذه المنتجات وتحد من زيادة ح�صتها
ال�سوقية ،وعليه ت�سعى ال�شركة �إلى تو�سيع �سلة منتجاتها وت�صدير بع�ض منتجاتها �إلى �أ�سواق البلدان المجاورة وخا�صة من العبوات ن�صف الم�صنعة.

الق�ضايا والإجراءات القانونية
ال توجد �أية ق�ضايا جوهرية مرفوعة على ال�شركة �أو من قبل ال�شركة على الآخرين.
االختالف بين البيانات المالية المدققة النهائية والبيانات الختامية الأولية :
قررت �إدارة ال�شركة �إعادة ت�صنيف الم�صاريف الإدارية والعامة بحيث يتم �إظهار المخ�ص�صات في بنود منف�صلة في قائمة الدخل الموحدة
دون �أي ت�أثير على نتائج ال�شركة ،وال يوجد �أي اختالفات �أخرى .
البيان
م�صاريف ادارية وعامة
م�صاريف التمويل
خ�سائر تدين �آالت ومعدات
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
ايرادات (م�صاريف) �أخرى
املجموع
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البيانات املالية املدققة

البيانات اخلتامية الأولية

الأثر على الدخل

1,500,601

1,825,109

()324,508

304,338

298,270
-

6,068
150,000

158,440

-

158,440

219,958

229,958

10,000
0

150,000

احلوكمة واملسؤولية
االجتماعية

الحوكمة والم�س�ؤولية االجتماعية
يعترب تطبيق مفهوم احلوكمة يف �شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي واحدة من �أهم التوجهات اال�سرتاتيجية التي تبناها جمل�س �إدارة ال�شركة,
ففي العام  2013عملت ال�شركة على تطبيق بنود مدونة حوكمة ال�شركات يف فل�سطني وذلك بهدف تدعيم عن�صر ال�شفافية ,و�ضمان اتخاذ
القرارات ال�سليمة واملوجهة نحو حتقيق �أهداف ال�شركة ,وحت�سني وتطوير �أداءها ,و�ضمان التعامل العادل لكافة الأطراف �سواء م�ساهمني �أو
عاملني �أو �أي من ذوي العالقة ,هذا بالإ�ضافة �إلى قيام ال�شركة مب�س�ؤولياتها اجتاه املجتمع الفل�سطيني والبيئة املحيطة.
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل ثالثة جلان منبثقة عنه يف �إطار تعزيز التزامه مبعايري احلوكمة ويف جلان التدقيق واحلوكمة واللجنة التنفيذية
للإ�ستثمار.
وبناء عليه حر�صت ال�شركة على التزام ب�أعلى معايري الإف�صاح وال�شفافية وذلك بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات الرقابية ذات العالقة ويف
مقدمتها هيئة �سوق ر�أ�س املال التي لن تتبلغ منها ال�شركة عن �أية خمالفة �أو جتاوز لتعليماتها ذات العالقة خالل العام .2012

الم�س�ؤولية االجتماعية
قامت ال�شركة بدعم جمموعة من الن�شاطات املجتمعية والتي من �أهمها:
•	 امل�شاركة الفاعلة يف ور�ش العمل التنموية التي يتم تنفيذها من قبل امل�ؤ�س�سات غري الربحية.
•	 تقدمي الدعم املادي للجمعيات اخلريية.
•	 دعم معر�ض �صناعات �إبداعية يف ق�سم الهند�سة ال�صناعية (جامعة النجاح الوطنية) للعام الثاين على التوايل ،كما قامت بتقدمي
جوائز نقدية لأف�ضل ثالث م�شاريع.
•	 ا�ستقبال عدد من الطلبة وفتح �أبواب ال�شركات التابعة واحلليفة لتنفيذ عدد من امل�شاريع الأكادميية من خمتلف اجلامعات.
•	 رعاية معر�ض كنافة و�صابون للحرف وال�صناعات /نابل�س.
•	 امل�ساهمة يف حملة ال�س ّلة الغذائية خالل �شهر رم�ضان املبارك /نابل�س.
•	 الرعاية احل�صرية للم�ؤمتر الزراعي العلمي املنعقد يف جامعة النجاح الوطنية.
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إستثماراتنا

تعترب �شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي الذراع الإ�ستثماري املتخ�ص�ص ل�شركة باديكو القاب�ضة يف القطاع ال�صناعي و الزراعي من خالل
م�ساهمتها املبا�شرة يف ت�أ�سي�س �شركات ذات طبيعة �صناعية �أو زراعية وت�ساهم فيها بن�سبة تزيد عن  % 50من ر�أ�س مالها �أو من خالل
امل�ساهمة يف هذه القطاعات باال�ستحواذ على ح�ص�ص بن�سبة ترتاوح بني  %50 - %20بحيث متكنها من الت�أثري اجلوهري يف �سيا�ساتها املالية
والت�شغيلية والقرارات الإ�سرتاتيجية لهذه ال�شركات من خالل امل�شاركة يف جمال�س �إدارتها.

�إ�ستثمارات �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي في قطاع الزراعة وال�صناعة
ال�شركة

العالقة

العملة

�شركة دواجن فل�سطني
�شركة فل�سطني ل�صناعات اللدائن
�شركة م�صانع الزيوت النباتية
�شركة مطاحن القمح الذهبي
ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون

تابعة
تابعة
حليفة
حليفة
حليفة

دينار �أردين
دينار �أردين
دينار �أردين
دينار �أردين
دوالر امريكي

ر�أ�س املال
املكتتب به

عدد الأ�سهم التي
متلكها ال�شركة

13,440,000
7,000,000
4,000,000
15,000,000

10,296,155
4,946,972
1,261,423
2,752,598

5,000,000

1,553,923

ن�سبة امل�ساهمة
(امللكية)
%76.61
%70.67
%31.54
%18.35

%31.08

ال�شركات التابعة:
وهي ال�شركات التي متتلك فيها �شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي �أكرث من  % 50من ر�أ�س مالها �أو من حقوق الت�صويت فيها ،ويخولها
امل�شاركة الفاعلة يف ر�سم الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لها .

�شركة دواجن فل�سطين
ت�أ�س�ست �شركة دواجن فل�سطني يف العام  1997وهي من �أكرب م�شاريع الرثوة احليوانية يف فل�سطني حيث يرتكز ن�شاط ال�شركة الرئي�سي على
ت�صنيع الأعالف وتربية الدجاج الالحم و�إنتاج وبيع بي�ض التفريخ ،وقامت ال�شركة يف بداية العام  2011ب�إفتتاح امل�سلخ الأكرث تطورا يف
فل�سطني وذلك ا�ستكما ًال لل�سل�سلة االنتاجية ،حيث يتميز هذا امل�سلخ ب�أن جميع العمليات االنتاجية تتم ب�شكل �آيل با�ستثناء الذبح الذي يكون وفق ًا
لل�شريعة اال�سالمية .هذا وا�ستكملت ال�شركة �إن�شاء ثالثة مزارع للدجاج الالحم خالل العام  2011بطاقة �إ�ستيعابية تقارب  2.7مليون طري
يف العام وبتكلفة قاربت  5مليون دوالر ،و�إ�ستكملت �أي�ضا تو�سعة فقا�سة ال�شركة بطاقة �إ�ضافية  6مليون بي�ضة �سنويا وبتكلفة قاربت  400الف
دوالر .كما قامت يف منت�صف العام  2012ب�إفتتاح �سل�سلة منافذ بيع عزيزا يف خمتلف مدن ال�ضفة الغربية.
خطوط االنتاج الرئي�سية:
م�صنع الأعالف :متلك ال�شركة �أكرب و�أحدث م�صنع �أعالف يف فل�سطني ،ينتج جميع �أنواع الأعالف النباتية ب�أحدث الأنظمة و�أف�ضل املوا�صفات
العاملية،وي�ستخدم مدخالت الإنتاج النباتية كم�صدر وحيد للربوتني يف منتجاته ،وت�صل الطاقة الإنتاجية �إلى � 70ألف طن �سنويا ،كما مت �إن�شاء
�صوامع للغالل بطاقة انتاجية تخزينية ت�صل الى � 26ألف طن.
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مزارع الأمهات :متلك ال�شركة وت�شغل �أحدث و�أكرب مزارع �أمهات الدجاج الالحم يف فل�سطني ،وت�صل الطاقة الإ�ستيعابية لهذه املزارع الى
� 180ألف �أم وتنتج ما يزيد عن  28مليون بي�ضة تفريخ يف ال�سنة ،حيث تلبي % 60من حاجة ال�سوق الفل�سطيني وتقع هذه املزارع يف كل من
حمافظتي جنني و�أريحا.
الفقا�سة :متلك ال�شركة واحدة من �أحدث الفقا�سات يف فل�سطني حيث ت�ستخدم �أحدث التقنيات يف الرقابة على ظروف الإنتاج حتى يكون
�إنتاجها من ال�صو�ص الالحم ب�أف�ضل املوا�صفات ال�صحية  ،وتبلغ الطاقة الإنتاجية للفقا�سة  16مليون �صو�ص الحم .
مزارع الرتبية :وهي مزارع لرتبية الدجاج الالحم بطاقة انتاجية  5.5مليون طري �سنوي ًا ،متتاز بعملها بالنظام املغلق وذلك وفق �أحدث
الأنظمة العاملية يف جمال تربية الدواجن ،حيث تقوم هذه املزارع بتلبية �إحتياجات ال�سوق املحلي وكذلك م�سلخ ال�شركة من الدجاج احلي وهذه
املزارع منت�شرة يف العديد من املحافظات .
م�سلخ الدواجن :قامت ال�شركة ب�إن�شاء م�سلخ �آيل متطور للدواجن وجميع معدات خط الإنتاج موردة من �شركة مني الهولندية املتخ�ص�صة يف
جمال امل�سالخ ،وت�صل الطاقة االنتاجية االبتدائية  3000طري�/ساعة �سيتم زيادتها الى  6000طري�/ساعة ،وي�شمل �أي�ضا وحدة خا�صة ملعاجلة
املخلفات وحمطة لتنقية املياه.

�شركة فل�سطين ل�صناعات اللدائن

ت�أ�س�ست �شركة فل�سطني ل�صناعات اللدائن يف العام  1998حيث يرتكز ن�شاط ال�شركة يف �إنتاج الأنابيب البال�ستيكية ل�شبكات توزيع املياه
،وت�صنيع عبوات الع�صائر ومياه ال�شرب ب�أحجام و�أ�شكال خمتلفة وت�سوق منتجاتها يف ال�سوق الفل�سطيني املحلي وت�صدر البع�ض منها الى
االردن  .وبجانب كون ال�شركة �صناعية ف�إنها قامت با�ستحداث ق�سم جتاري يقوم با�سترياد جميع الو�صالت وم�ستلزمات �شبكات املياه من كربى
ال�شركات الرتكية وت�سويقها مع منتجات ال�شركة من الأنابيب البال�ستيكية ،كما قامت ال�شركة م�ؤخرا ب�إ�سترياد �أنابيب الري بالتنقيط وكذلك
�أغطية البيوت البال�ستيكية لتغطية �إحتياجات ال�سوق الفل�سطيني و�إميان ًا من ال�شركة ب�ضرورة تعزيز دور الق�سم التجاري.
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خطوط االنتاج الرئي�سية:
خط احلقن  :يعمل هذا اخلط با�ستخدام �أحدث املاكينات ال�صناعية املوردة من �أف�ضل ال�شركات العاملية ،حيث مت �شراء هذا اخلط من �شركة
 Netstalال�سوي�سرية ،لإنتاج عبوات بال�ستيكية ن�صف م�صنعة ( )Preformsب�أوزان و�ألوان خمتلفة ،وت�صل الطاقة الإنتاجية للخط الى
 70مليون قطعة يف ال�سنة .
خط النفخ  :وهو خط �إنتاج فرن�سي ال�صنع ،مت �شرا�ؤه من �شركة  Sidelالفرن�سية ،يقوم بنفخ العبوات ن�صف امل�صنعة ()Preforms
ب�إ�ستخدام قوالب خمتلفة للنفخ لإنتاج عبوات بال�ستيكية ب�أحجام و�أ�شكال خمتلفة ،با�ستخدام قوالب خمتلفة للنفخ تبع ًا لت�صميم العبوة
املطلوبة ،وت�صل الطاقة الإنتاجية الى  27مليون عبوة يف ال�سنة.
خط الأنابيب :ت�ستخدم ال�شركة خط حديث جد ًا قامت ب�شرا�ؤه من �شركة  Theyshonالنم�ساوية املتخ�ص�صة يف �إنتاج الأنابيب احلرارية
والأنابيب ال�صحية لنقل املياه داخل وخارج املدن واملنازل ،حيث تنتج ال�شركة �أنابيب البويل �إيثلني الذي ي�ستخدم يف تو�صيالت مياه ال�شرب
واملياه العادمة ،وتنتج �أنابيب بيك�س احلراري والتي تتميز بقدرتها على حتمل درجات حراره عالية ،وتنتج �أي�ض ًا �أنابيب بويل بروبلني والتي
ت�ستخدم يف تو�صيالت املياه ال�ساخنة والعديد من اال�ستخدامات الأخرى ،وجميعها ب�أقطار و�ضغوطات خمتلفة ،وت�صل الطاقة الإنتاجية للخط
الى حوايل  650طن �سنوي ًا من خمتلف الأقطار.

وفيما يلي �أهم الم�ؤ�شرات المالية للأعوام  2011،2012المقارنة لل�شركات التابعة ،بالدينار الأردني:
امل�ؤ�شر

2011

التغري ()%

% 76.61

76.60%

% 0.01

% 70.70

18,862,818

18,668,526

% 1.04

1,146,028

1,430,824

جممل الربح

2,249,685

1,730,666

% 29.99
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134,899

% 99.98-

�صايف الربح ( اخل�سارة) الت�شغيلي

873,668

536,788

% 62.76

360,878-

233,056-

% 54.85

4.63%

2.88%

% 61.08

% 31.00-

% 16.00-

% 93.33

868,687

182,954-

% 574.81-

580,823-

455,672-

27.47%

% 4.61

% 0.98-

% 569.92-

% 51-

% 32-

% 59.14

683,797

298,790-

% 328.86-

580,823-

455,672-

27.47%

% 3.6

% 1.6-

% 326.50-

% 51-

% 32-

% 59.14

ر�أ�س املال املدفوع

13,440,000

13,440,000

% 0.00

7,000,000

7,000,000

% 0.00

حقوق امل�ساهمني الدفرتية

19,434,219

18,301,059

% 6.19

2,812,268

3,393,091

17.12%-

القرو�ض والت�سهيالت البنكية

7,321,188

7,881,531

% 7.11-

398,321

288,990

37.83%

% 38

% 43

% 12.53-

% 14

%9

% 66.30

31,844,699

31,269,678

% 1.84

3,668,969

4,150,526

% 11.60-

القيمة الدفرتية لل�سهم
احل�صه الأ�سا�سية لل�سهم من ربح
(خ�سارة)ال�سنة
العائد على حقوق امل�ساهمني

1.45

1.36

% 6.32

0.4

0.48

% 17.12-

0.05

0.02-

% 331.26-

0.08-

0.07-

% 27.47

% 3.5

% 1.6-

% 275.93-

% 21-

% 13-

% 53.79

العائد على اال�صول

% 2.15

% 0.96-

% 315-

% 16-

% 6-

% 163.84

ن�سبة ملكية ال�صناعية
�صايف الإيرادات

هام�ش الربح(خ�سارة) الت�شغيلي
�صايف الربح قبل ال�ضريبة
هام�ش الربح ال�صايف (قبل
ال�ضريبة)
ربح (خ�سارة) ال�سنة
هام�ش الربح (اخل�سارة ) ال�صايف

القرو�ض الى حقوق امللكية
جمموع املوجودات
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�شركة دواجن فل�سطني
2012

�شركة فل�سطني ل�صناعات اللدائن
2012

2011

التغري ()%

% 70.70

% 0.00
% 19.90-

ال�شركات الحليفة:
هي ال�شركات التي متتلك فيها �شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي القدرة على الت�أثري اجلوهري يف �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية وترتاوح ن�سبة
امل�ساهمة فيها ما بني  %20و .%50

�شركة م�صانع الزيوت النباتية
ت�أ�س�ست �شركة م�صانع الزيوت النباتية يف العام  1953وهي تعترب من �أعرق ال�شركات الفل�سطينية حيث تقوم ب�إنتاج ال�سمن النباتي من
زيت النخيل غري املهدرج وزيت الذرة املكرر وزيت ال�صويا وزيت عباد ال�شم�س ،كما وتنتج الزيوت ال�سائلة ومبوا�صفات اجلودة العاملية ،حيث
�أ�صبحت ال�شركة قادرة على تلبية �إحتياجات ال�سوق املحلي الفل�سطيني وا�ستطاعت �أي�ضا ت�صدير منتجاتها الى الدول العربية حيث �إكت�سبت
منتجاتها �شهرة وا�سعة على مر ال�سنني ،كما و�أن لل�شركة ا�ستثماراتها الناجحة يف ال�شركات الفل�سطينية وخا�صة �شركة امل�شروبات الوطنية
الفل�سطينية «كوكا كوال».
خطوط الإنتاج الرئي�سية:
•وحدة تكرير الزيوت  :والتي تقوم ب�إنتاج الزيوت وال�سمن النباتي
•وحدة تكرير جديدة  :واملخ�ص�صة لإنتاج �سمن الغزال والكواكب
•خط التعبئة  :وهو خط حديث يقوم بتعبئة منتجات ال�شركة املختلفة
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�شركة مطاحن القمح الذهبي
ت�أ�س�ست �شركة مطاحن القمح الذهبي يف العام  ،1995حيث تعترب ال�شركة الأحدث على م�ستوى ال�شرق الأو�سط من حيث التجهيزات واملعدات
واملباين حيث �أن جميع معداتها و�آالتها م�ستوردة من �سوي�سرا وتبلغ القدرة الإنتاجية لها حوايل  450طن يوميا ،وال�شركة ح�صلت على �شهادة
اجلودة الفل�سطينية ك�أول �شركة مطاحن فل�سطينية يف العام  .2010وتنتج ال�شركة مادة الطحني بكافة �أنواعه باال�ضافة الى منتجات �أخرى مثل
ال�سميد والنخالة ،حيث �أثبتت جودتها الأمر الذي مكن ال�شركة من احل�صول على �شهادة اجلودة الفل�سطينية ك�أول �شركة مطاحن فل�سطينية
يف العام  .2010ويوجد �أمام ال�شركة العديد من الفر�ص وامل�شاريع مثل وحدة انتاج دقيق الذرة ،م�شروع املخابز ،ت�صنيع املعكرونة ،وم�شروع
الب�سكويت وجميع هذه امل�شاريع يكون الطحني فيها املكون الرئي�سي وذلك من �أجل التكامل مع هذه ال�صناعات وت�سويقها يف ال�سوق املحلي
والأ�سواق العربية.

ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون :

•ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون يف العام  ،1993حيث تقوم ال�شركة ب�إنتاج علب الكرتون اجلاهزة ب�أ�شكال و�أحجام خمتلفة
وت�سوق منتجاتها يف ال�سوق املحلي الفل�سطيني .وهي �أول �شركة فل�سطينية حت�صل على ترخي�ص يف جمال �صناعة الكرتون ،وت�ستحوذ
ال�شركة على �أعلى ح�صة �سوقية وطنية يف جمال �صناعة الكرتون املقوى يف فل�سطني ومتلك العديد من املقومات التي متكنها من حت�سني
�أدائها ب�شكل م�ستمر ،والبحث دائما عن فر�ص �إ�ستثمارية جديدة يف �صناعة التغليف .حيث �أن هذه ال�صناعة تتجدد ب�شكل م�ستمر.
•خطوط الإنتاج الرئي�سية :
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•خط �إعداد وجتهيز وطباعة ( � 4ألوان ) وغراء اتوماتيك من �شركة .CARIUNI
•خط �إعداد وجتهيز علب .Flatbed-die Cutter
�شركة م�صانع الزيوت النباتية

�شركة مطاحن القمح الذهبي

ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون

بالدينار الأردين

بالدينار الأردين

بالدوالر الأمريكي

امل�ؤ�شر
2012

�صايف الإيرادات

2011

3,501,761 3,735,045

التغري()%

2012

2011

%7

7,986,822

9,578,255

% 17-

2011

التغري(2012 )%

3,903,516 4,626,045

التغري()%

% 16

جممل الربح

565,719

522,725

%8

1,487,007

2,675,182

% 44-

724,009

582,519

% 20

�صايف الربح الت�شغيلي

88,583

107,136

% 17-

426,326

1,528,083

% 72-

82,271

4,466

% 95

هام�ش الربح الت�شغيلي

2.37%

% 3.06

% 22-

% 5.34

% 15.95

% 67-

% 1.78

% 0.11

% 100

% 43

491,969

1,219,679

% 60-

121,927

23,242

% 81

% 34

% 6.16

% 12.73

% 52-

% 2.64

0.60%

% 77

% 41

448,341

1,122,269

% 60-

104,714

23,242

% 78

% 32.3

% 5.61

% 11.72

% 52-

% 2.26

% 0.60

% 74

�صايف الربح قبل ال�ضريبة
هام�ش الربح ال�صايف (قبل
ال�ضريبة)
ربح (خ�سارة) ال�سنة
هام�ش الربح (اخل�سارة )
ال�صايف

1,887,069 2,691,178
% 72.05

% 53.89

1,887,069 2,663,526
% 71.31

% 53.89

ر�أ�س املال املدفوع

4,000,000 4,000,000

%0

15,000,000

15,000,000

%0

5,000,000 5,000,000

%0

حقوق امل�ساهمني الدفرتية

11,768,658 13,630,478

% 16

16,487,219

16,959,258

% 3-

5,365,300 5,464,679

%2

القرو�ض والت�سهيالت البنكية
القرو�ض الى حقوق امللكية
جمموع املوجودات

0

21,849

% 100-

2164487

46,995

% 4506

0

-

%0

%0

% 0.20

%0

% 13

% 0.30

% 4638

%0

%0

%0

% 15

19,650,018

19,312,760

%2

12,594,307 14,478,474

5,739,015 6,032,093

%5

القيمة الدفرتية لل�سهم

3.41

2.94

% 16

1.1

1.13

% 3-

1.09

1.07

%2

احل�صه الأ�سا�سية لل�سهم من
ربح ال�سنة

0.67

0.47

% 41

0.03

0.074

% 60-

0.02

0.01

% 76

العائد على حقوق امل�ساهمني

19.50%

% 16.00

% 22

% 2.70

% 6.60

% 59-

% 1.90

% 0.40

% 77

العائد على اال�صول

18.40%

% 15.00

% 23

% 2.30

% 5.80

% 61-

% 1.70

% 0.40

% 77
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املساهمني

الم�ساهمين والتداول على �سهم ال�شركة
بلغ عدد م�ساهمي ال�شركة  948م�ساهم كما يف  ،2012/12/31مقابل  1000م�ساهم كما يف  ،2011/12/31وكان حجم التداول على
�أ�سهم ال�شركة يف �سوق فل�سطني للأوراق املالية خالل العام  2012كما يلي :
عدد الأ�سهم املتداولة
قيمة الأ�سهم املتداولة (دوالر)
عدد العقود املنفذة
�أعلى �سعر �إغالق
�أدنى �سعر �إغالق
معدل دوران ال�سهم
�سعر الإفتتاح 2012
�سعر الإغالق 2012

1,561,568
2,870,756
846
1.57
1.12
8.33
1.54
1.19

توزيع امل�ساهمني ح�سب الفئات
فئة امل�ساهمة
� 100سهم ف�أقل
 101وحتى � 500سهم
 501وحتى � 1,000سهم
 1,001وحتى � 5,000سهم
 5,001وحتى � 10,000سهم
 10,001وحتى � 50,000سهم
 50,001وحتى � 100,000سهم
� 100,001سهم ف�أكرث
املجموع

عدد امل�ساهمني

ن�سبة م�ساهمتهم

عدد الأ�سهم

57

% 0.016

2,916

307

% 0.487

91,223

188

% 0.748

140,280

295

% 3.394

636,382

34

% 1.315

246,565

49

% 5.359

1,004,731

6

% 2.764

518,265

11

% 85.918

16,109,638

% 100

18,750,000
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كبار امل�ساهمني :الك�شف �أدناه يبني امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة وعدد �أ�سهمهم كما يف 2012/12/31
عدد الأ�سهم

 %امل�ساهمة من ر�أ�سمال

امل�ساهم
�شركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار املحدودة

10,346,093

% 55.18

�شركة �صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني

2,467,101

% 13.16

�شركة �أ�سواق للمحافظ الإ�ستثمارية

1,156,352

% 6.17

RASMALA PALESTINE EQUITY FUND - C

552,450

% 2.95

�شركة النواة لإدارة الإ�ستثمارات

485,227

% 2.59

ال�سهم للإ�ستثمارات والأوراق املالية – حمافظ

312,581

% 1.67

�شركة التكافل الفل�سطينية للت�أمني

287,280

% 1.53

غياث منري ر�ضا �سختيان

137,800

% 0.73

�شركة البنك الوطني

135,598

% 0.72

�شركة فل�سطني للتنمية والإ�ستثمار م.م.

118,750

% 0.63

�آليات �إي�صال المعلومات للم�ساهمين
تهتم ال�شركة ب�إي�صال املعلومات والتقارير ال�صادرة عنها الى م�ساهميها وذلك بو�سائل متعددة منها:
•يتم توجيه دعوة حل�ضور اجتماع الهيئة العامة ال�سنوية لكافة امل�ساهمني بوا�سطة الربيد قبل �أ�سبوعني على الأقل من تاريخ انعقاد االجتماع.
•يتم ن�شر �إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة يف ال�صحف املحلية وذلك قبل �أ�سبوعني من انعقاد االجتماع.
•يتم و�ضع التقرير ال�سنوي لدى ق�سم امل�ساهمني يف املركز الرئي�سي لل�شركة.

الم�سائل التي �أحيلت للت�صويت من قبل الم�ساهمين

مت يف اجتماع الهيئة العامة العادية لل�شركة املنعقدة بتاريخ  2012/5/3مناق�شة و�إقرار البنود التالية ب�إجماع احلا�ضرين:
(((1تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف .2011/12/31
(((2تقرير مدقق ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف .2011/12/31
(((3مناق�شة البيانات املالية لل�شركة وامل�صادقة عليها لل�سنة املالية املنتهية يف .2011/12/31
(((4ابراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2011/12/31
(((5انتخاب ال�سادة �شركة �آرن�ست ويونغ كمدققني حل�سابات ال�شركة عن �سنة .2012

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية

مت حتديد يوم الأربعاء املوافق  2013-4-17كموعد لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية لل�شركة.
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جملس اإلدارة
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نبذة عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة
ال�سيد /ن�ضال منير ر�ضا �سختيان
رئي�س مجل�س الإدارة
رجل �أعمال بارز ع�ضو م�ؤ�س�س في الإت�صاالت الفل�سطينية وباديكو
القاب�ضة ونائب رئي�س مجل�س �إدارتها ،ورئي�س مجل�س ادارة مجموعة
�شركات �سختيان.

ال�سيد� /أمجد يو�سف محمود ح�سون
نائب رئي�س مجل�س الإدارة
رئي�س الإدارة المالية ل�شركة فل�سطين للتنمية واال�ستثمار – باديكو
وع�ضو في مجال�س �إدارات العديد من ال�شركات الم�ساهمة العامة
التابعة والحليفة لباديكو.

ال�سيد /مهدي حياتي محمد الم�صري
ع�ضو مجل�س �إدارة
نائب المدير العام ل�شركة و�صحيفة الأيام منذ  1996ورئي�س مجل�س
�إدارة ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون ورئي�س مجل�س �إدارة االتحاد
العام لل�صناعات الفل�سطينية للأعوام  2011-2010وع�ضو مجل�س
�إدارة م�سرح و�سينيماتيك الق�صبة ،وع�ضو مجل�س �إدارة �شركة وا�صل.
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ال�سيد /حمد جمال ا�سعد الم�صري
ع�ضو مجل�س �إدارة
مدير عام �شركة �سختيان �إخوان ونائب رئي�س مجل�س الإدارة ل�شركة
بيت جاال ل�صناعة الأدوية وع�ضو مجل�س ادارة �شركة دواجن فل�سطين
و�شركة فل�سطين ل�صناعات اللدائن.

الدكتور /مازن «را�سخ علي» ابراهيم ح�سني
ع�ضو مجل�س �إدارة
�أ�ستاذ م�شارك في ق�سم الهند�سة الكهربائية بجامعة النجاح الوطنية،
وعميد كلية الهند�سة في الجامعة لعدة �سنوات ورئي�س مجل�س الإدارة
ل�شركة تكنولوجيا البال�ستيك ورئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ل�شركة م�صانع التنك.

ال�سيد /عماد فتحي يو�سف هندي
ع�ضو مجل�س �إدارة
مدير عام �شركة الم�شروبات الوطنية ( )NBCكوكا كوال فل�سطين وع�ضو
مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �إنجاز فل�سطين وع�ضو مجل�س �إدارة الغرفة التجارية
الفل�سطينية الأمريكية ،باك.
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الدكتور� /أحمد عبد الحفيظ داود الرمحي
ع�ضو مجل�س �إدارة
عميد كلية الهند�سة ال�صناعية بجامعة النجاح الوطنية ،ورئي�س ق�سم
الهند�سة الميكانيكية في الجامعة .و�أدار العديد من م�شاريع التخطيط
التنموي اال�ستراتيجي على الم�ستوى المحلي واالقليمي ،ونف ََّذ العديد من
المهام الإ�ست�شارية في مجاالت متعدّدة.

ال�سيد� /شادي عدنان الخطيب
ع�ضو مجل�س �إدارة
حا�صل على درجة الماج�ستير في اال�ستثمار ومدير المحافظ المحلية
في �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني منذ العام  ،2007وعمل قبل ذلك
في �سلطة النقد الفل�سطينية.
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لجان مجل�س الإدارة:
لجنة التدقيق

بهدف الت�أكد من ا�ستقاللية ومهنية التدقيق اخلارجي و�أن دائرة التدقيق الداخلي تقوم مبهامها ب�أعلى م�ستوى من الكفاءة واحليادية ,ومت�شي ًا
مع متطلبات مدونة قواعد حوكمة ال�شركات يف فل�سطني قام جمل�س �إدارة ال�شركة بت�شكيل جلنة للتدقيق منبثقة عنه و�ضمت ثالثة من �أع�ضائه,
كما �أقر املجل�س مهام اللجنة و�صالحياتها.

اللجنة التنفيذية لال�ستثمار

قام جمل�س الإدارة وبهدف �إيجاد �آلية ملتابعة التزام �إدارة ال�شركة بتنفيذ القرارات والتو�صيات ال�صادرة عنه ودرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية
وتقارير الأداء وغريها من مهام مت اعتمادها من قبله بت�شكيل اللجنة التنفيذية لال�ستثمار.

لجنة الحوكمة

حر�ص ًا من جمل�س الإدارة على تطبيق متطلبات مدونة قواعد حوكمة ال�شركات يف فل�سطني فقد قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة احلوكمة
والتي انبثقت عنه و�ضمت ثالثة من �أع�ضائه ومتثل هدفها الرئي�سي قيادة والإ�شراف على االلتزام بالتطبيق الأمني ملتطلبات مدونة احلوكمة.
كما تعقد هذه اللجان اجتماعاتها دوري ًا وتوثق هذه االجتماعات وتعر�ض نتائجها وتو�صياتها على جمل�س الإدارة وذلك بغر�ض متكينه من القيام
مبهامه ،واتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها منا�سبة.

اجتماعات مجل�س الإدارة:

عقد جمل�س الإدارة ( )6اجتماعات خالل العام  2012وهي ح�سب ما هو مو�ضح �أدناه:
االجتماع
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س

تاريخ االنعقاد

2012/3/10
2012/5/2
2012/8/25
2012/10/16
2012/12/16
2012/12/16
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اجلدول التايل ينب �سجل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة جلل�سات املجل�س خالل العام  2012حيث يتبني منه ان ن�سبة احل�ضور بلغت % 92
جل�سة 1

الإ�سم
OK
ال�سيد /ن�ضال �سختيان
OK
ال�سيد� /أجمد ح�سون
OK
د .مازن را�سخ
OK
ال�سيد /حمد امل�صري
OK
ال�سيد /مهدي امل�صري
OK
ال�سيد� /شادي اخلطيب
OK
د� .أحمد الرحمي
X
ال�سيد /عماد هندي
جمموع اجلل�سات *احل�ضور ي�ساوي  44جل�سة

جل�سة 2

جل�سة 3

جل�سة 4

جل�سة 5

جل�سة 6

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

X

املجموع
 6جل�سات
 6جل�سات
 6جل�سات
 5جل�سات
 6جل�سات
 6جل�سات
 6جل�سات
 3جل�سات

مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة:
مت دفع مبلغ 15,400دينار �أردين لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة خالل العام  ،2013وذلك بدل �أتعاب وم�صاريف ح�ضور جل�سات املجل�س عن
عام  2012مبعدل  350دينار عن كل جل�سة لكل ع�ضو وفق اجلدول املرفق �أعاله.
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ملكية �أع�ضاء مجل�س الإدارة و�أقاربهم من الدرجة الأولى ب�أ�سهم ال�شركة كما في :2012 /12/31

ال�سيد /ن�ضال منري ر�ضا �سختيان

�شركة فل�سطني للتنمية والإ�ستثمار

فل�سطيني

127931

د.مازن «را�سخ علي» ابراهيم
ح�سني

�شركة فل�سطني للتنمية والإ�ستثمار

فل�سطيني

ال�سيد /عماد فتحي يو�سف هندي

�شركة فل�سطني للتنمية والإ�ستثمار

فل�سطيني

د�.أحمد عبد احلفيظ داود رحمي

�شركة فل�سطني للتنمية والإ�ستثمار

فل�سطيني

0

�شركة فل�سطني للتنمية والإ�ستثمار

فل�سطيني

0

ال�سيد /مهدي حياتي حممد
امل�صري
ال�سيد� /شادي عدنان احمد
اخلطيب
ال�سيد� /أجمد يو�سف حممود
ح�سون

10,346,093

ا�سم ع�ضو جمل�س االدارة

ممثال عن

اجلن�سية

عدد اال�سهم
عدد اال�سهم التمثيل اململوكة له
�أو لأقاربه
من الدرجة
الأولى

0
0

�صندوق الإ�ستثمار الفل�سطيني

فل�سطيني

2,467,101

0

�شركة فل�سطني للتنمية
والإ�ستثمار(خ�صو�صية)

فل�سطيني

118,750

0

ال�سيد /حمد جمال �أ�سعد امل�صري

�شركة النواة لإدارة الإ�ستثمار

فل�سطيني

485,227

0

�شركة �سختيان لإدارة الإ�ستثمار

�شركة �سختيان لإدارة الإ�ستثمار

فل�سطيني

20,000

0
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إدارة الشركة

الهيكل التنظيمي (باديكو ال�صناعية)
جمل�س الإدارة

اللجنة التنفيذية لال�ستثمار
جلنة احلوكمة
جلنة التدقيق

الرئي�س التنفيذي

املدقق الداخلي

مديرة مكتب

�إدارة تطوير الأعمال

�إدارة الت�سويق

الإدارة الفنية

الإدارة املالية

ال�سيد /عبد الحكيم الفقهاء
المدير العام

تولى ال�سيد /فقهاء عمله مدير ًا عام ًا لل�شركة في ت�شرين الثاني من العام  ،2006ويعمل منذ
توليه �إدارة ال�شركة على تحقيق ر�ؤية ور�سالة و�أهداف ال�شركة وتطوير خططها وبرامجها و�أ�ساليب
عملها ،كما ت�ضمنت مهامه كمدير عام لل�شركة الإ�شراف على �أعمال ال�شركات التابعة.
ال�سيد الفقهاء يحمل درجة الماج�ستير في العلوم الإدارية من الجامعة الأردنية ولديه خبرات
طويلة في الإدارة والإدارة المالية في العديد من ال�شركات ال�صناعية والتجارية في فل�سطين.

ال�سيدة /ندى قفعيتي
مديرة مكتب المدير العام

تعمل على �إدارة �ش�ؤون مكتب المدير العام وتوفير خدمات ال�سكرتاريا الم�ساعدة له للقيام ب�أعماله
وواجباته وم�سئولياته ,كما تعمل على متابعة �ش�ؤون الموظفين و�ش�ؤون م�ساهمي ال�شركة.
ال�سيدة قفعيتي حا�صلة على درجة الدبلوم في �إدارة االعمال ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال
وهي تعمل في �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي منذ ت�أ�سي�سها.
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ال�سيد /غالب فار�س
مدير دائرة تطوير الأعمال

يعمل على تطوير وتنمية �أعمال ال�شركة وتقديم الم�ساعدة والدعم في هذا المجال لل�شركات
التابعة والحليفة من خالل البحث عن فر�ص التطوير ودرا�سة هذه الفر�ص و�إعداد الدرا�سات
والخطط ذات العالقة.
ال�سيد فار�س حا�صل على درجة البكالويو�س في الهند�سة ال�صناعية ,عمل كم�ست�شار تطوير �إداري
و�أعمال في فل�سطين والمملكة العربية ال�سعودية ,كما عمل كمدير تخطيط وتطوير �أعمال في
�شركات كبرى في فل�سطين.

ال�سيد� /أمجد �أبو نبعة
المدير المالي

يعمل على تطبيق ا�ستراتيجيات ال�شركة المالية و�إعداد التقارير الماليه الدوريه  ,كما يعمل على
الت�أكد من فاعليه �أنظمه الرقابه الداخليه والتن�سيق والتعاون مع الدوائر الماليه في ال�شركات
التابعه والحليفة وتقديم الدعم لهم في هذا المجال.
ال�سيد �أبو نبعة حا�صل على درجة عليا في المحا�سبة والإدارة ،ولديه خبرة كبيرة في ال�ش�ؤون
الإدارية والمالية والعمل الم�صرفي حيث عمل في قطاع ال�شركات الم�ساهمة العامة والبنوك في
فل�سطين والأردن والجزائر.

ال�سيد /جمال دراغمة
مدير الدائرة الفنية

يعمل على تطوير الأداء الفني في ال�شركات التابعة والحليفة ويقدم الدعم والم�ساندة في الجوانب
التخ�ص�صية ذات العالقة بطبيعة عمل الدائرة لأي من الوحدات الإدارية في هذه ال�شركة.
ال�سيد دراغمة حا�صل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الميكانيكية و�شغل العديد من المنا�صب
الإدارية والفنية ل�شركات كبرى في فل�سطين والخارج.
الرواتب الإدارية خالل العام  2012مبلغ  117,749دينار �أردني قبل اقتطاع �ضريبة الدخل على الرواتب منها.
 43,891دينار �أردني تمثل رواتب المدير العام قبل االقتطاعات.
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حتليل األداء املايل
للشركة للعام 2012

39

الأداء المالي لل�شركة للعام 2012
ت�أثرت نتائج العام  2012بنتائج �أداء ال�شركة التابعة والحليفة وخا�صة دواجن فل�سطين والتي تمثل الإ�ستثمار الأكبر ل�شركة فل�سطين لال�ستثمار
ال�صناعي والتي حققت �أرباح ًا �صافية قبل �ضريبة الدخل في العام  2012بمبلغ � 868ألف دينار ،وكذلك ت�أثرت نتائج ال�شركة بالأرباح التي
حققتها ال�شركة الحليفة �شركة م�صانع الزيوت النباتية ،والتي حققت �أرباح �صافية قبل ال�ضريبة بمبلغ  2.69مليون دينار تملك ال�صناعية
منها .% 31.54
وقد قامت ال�شركة خالل العام  2012بزيادة ن�سبة ملكيتها في ال�شركة الوطنية ل�صناعة الكرتون حيث يولي مجل�س االدارة اهتمام ًا كبير ًا بهذه
ال�صناعة الواعدة ويتوقع ان تحقق ال�شركة ح�سب خططها نتائج جيدة خالل ال�سنوات القادمة ،و�إرتفعت ن�سبة ملكيتها من  % 21الى %31
و�أ�صبح لها القدرة على الت�أثير في �سيا�ساتها المالية والت�شغيلية.
وفيما يلي �أهم الم�ؤ�شرات الماليه لل�شركة خالل العام :2012

الإيرادات الت�شغيلية :
حققت �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي في العام � 2012إيرادات ت�شغيلية م�ساوية تقريب ًا للإيرادات الت�شغيلية العام .2011
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جممل الربح و�صايف الربح الت�شغيلي :حققت �شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي منواً يف الربح االجمايل بن�سبة  %21يف العام 2012
مقارنة بالعام . 2011

�صافي الربح الت�شغيلي:
�سجلت ال�شركة �أرباح ت�شغيلية في العام  2012بقيمة � 1316ألف دينار مقابل � 1891ألف دينار في العام  2011والتي كان من �ضمنها �أرباح
ا�ستثمارات بقيمة  1.1مليون دينار �أرباح غير متكررة.
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�صافي الربح بعد ال�ضريبة :
حققت �شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي في العام � 2012أرباح �صافية م�ساوية تقريب ًا لأرباح العام .2011

م�ؤ�شرات الربحية:
امل�ؤ�شر
العائد على اال�صول
العائد على حقوق امللكية
العائد على اال�ستثمار
هام�ش الربح االجمايل
هام�ش الربح الت�شغيلي
هام�ش الربح ال�صايف
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2008
% -1.91
% -2.30
% -2
% 13
% -3
% -4

2009
% 7.60
% 10
% 8.70
% 25
% 20
% 19

2010
% 9.50
% 12.50
% 11.40
% 30
% 23
% 21

2011
% 1.70
% 2.50
% 2.10
%9
%9
%4

2012
% 1.67
% 2.35
% 2.15
% 11
%5
%4

�أ�صول ال�شركة والتزاماتها:
�إرتفعت الموجودات لتبلغ  44مليون دينار تقريبا وبن�سبة زيادة  % 2مقارنة بالعام � ،2011أما االلتزامات فقد �إنخف�ضت بن�سبة  % 4تقريبا
لتبلغ  12.73مليون دينار �أردني في العام  2012مقارنة بمبلغ  13.27مليون دينار في العام .2011
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التزامات ال�شركة :

حقوق الم�ساهمين:
�إرتفعت حقوق الملكية كما في نهاية العام  2012بن�سبة  % 4تقريبا لت�صبح  31.3مليون دينار مقارنة مع  30.1مليون دينار في نهاية العام
.2011نتيجة تحقيق الأرباح في العام .2012
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ن�سب ال�سيولة:
ن�سبة التداول
ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة
ن�سبة النقدية

2008
1.4
1.09
0.1

2009
1.9
1.54
0.29

2010
1.6
0.82
0.16

2011
1.2
0.73
0.05

2012
1.15
0.71
0.02
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وي�أتي �إنخفا�ض ر�أ�س المال العامل في العام  2012ب�سبب ارتفاع االلتزامات ق�صيرة الأجل بن�سبة  % 9حيث بلغ  9.27مليون دينار �أردني،
مقارنة بمبلغ  8.49مليون دينار اردني في العام  2011حيث تقوم ال�شركة بت�صنيف الجزء الم�ستحق خالل عام من القرو�ض طويلة الأجل
�ضمن التزاماتها ق�صيرة الأجل.

م�ؤ�شرات الرفع المالي واالقترا�ض:
امل�ؤ�شرات املالية
ن�سبه املديونية
ن�سبه حقوق امللكية
ن�سبه االلتزامات الى حقوق امللكية
ن�سبه االلتزامات طويلة االجل الى حقوق امللكية
ن�سبه القرو�ض الى حقوق امللكية
معدل تغطية الفائدة
ن�سبه االلتزامات املتداولة الى االلتزامات الكلية
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2008

2009

2010

2011

2012

% 18

% 24

% 25

% 31

% 29

% 82

% 76

% 75

% 69

% 71

% 22

% 32

% 32

% 44

% 41

%2

% 15

% 12

% 16

% 11

%8

% 19

% 17

% 27

% 22

-2.9

31.6

42.3

8.70

3.30

% 92

% 52

% 62

% 64

% 73

القرو�ض الى حقوق الملكية:
�إنخف�ضت ن�سبة القرو�ض �إلى حقوق الملكية في العام  2012حيث بلغت الن�سبة  % 22مقارنة مع  % 27للعام  ،2011نظر ًا لقيام ال�شركة
التابعة دواجن فل�سطين بت�سديد جزء من القرو�ض طويلة الأجل.

الإلتزامات الكلية ،حقوق الملكية
نظر ًا لإنخفا�ض الإقترا�ض في ال�شركات التابعة� ،إنخف�ضت ن�سبة المديونية في نهاية العام  2012حيث بلغت  % 29مقارنة مع  % 31للعام
 2011وبالتالي �إرتفعت ن�سبة الملكية في نهاية العام  2012حيث بلغت  % 71مقارنة مع  % 60للعام .2011

هيكل ر�أ�س المال:
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االلتزامات الى حقوق الملكية :

معدل تغطية الفائدة:
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�شركة فل�سطين لال�ستثمار ال�صناعي الم�ساهمة العامة المحدودة

القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول 2012
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ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ

ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻟﻘﺩ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟﺸـﺎﻤل

ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﻭﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ،

ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ

ﺍﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺨﻁﺄ.

ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰً ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻗﻴﻘﻨﺎ .ﻟﻘﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺩﻗﻴﻘﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘـﺩﻗﻴﻕ،

ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﺒـﺄﻥ

ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ.

ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ

ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ .ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﺼـﻠﺔ

ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺤﻭل

ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰً ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ.
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ

ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٥ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٣٥٣,٤٣٦ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ

ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﺤﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻻﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ ﻭﻻﺯﺩﺍﺩ ﻤﺨﺼﺹ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭ ٢٠١١ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.

50

ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﺭﻨﺴﺕ ﻭﻴﻭﻨﻎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻅ

ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺜﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﹸﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻤﻥ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻲ

ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘـﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻟﻠﺴـﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.

ﺇﺭﻨﺴﺕ ﻭﻴﻭﻨﻎ – ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ

ﺴﺎﺌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ

 ٢٤ﺁﺫﺍﺭ ٢٠١٣

ﺭﺍﻡ ﺍﷲ – ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
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ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤
٥
٦
٧

٢٤,٣٨٥,٣٦٦
١٨٤,٩٠٨
٨,٦٧٩,٥٢٢
١١٧,٠٢٢
٣٣,٣٦٦,٨١٨

٢٤,٨٩٩,٤٦٩
١٧٠,٦٩٠
٧,٩٠٣,٩١١
١١٦,٨٦٠
٣٣,٠٩٠,٩٣٠

٨
٨

١,٨٢٦,٣٦٦
١٨٥,٦٠٣
٢,٠١١,٩٦٩

١,٠٠٣,٦٦٢
٩٥٧,٧٢٣
١,٩٦١,٣٨٥

٩
١٠
١١

٢,٠٤٦,٢٧٤
٤,٧٨٦,١٧٠
١,٦٧١,٤٨٠
١٦٠,٨٧٣
١٠,٦٧٦,٧٦٦
٤٤,٠٤٣,٥٨٤

٢,١٠٢,٣٧٦
٣,٧٤٥,٩٠٣
٢,٠٧٩,٨٢١
٣٩٧,٦٨١
١٠,٢٨٧,١٦٦
٤٣,٣٧٨,٠٩٦

ﺇﻴﻀﺎﺡ

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ – ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻀﺠﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ – ﻨﺎﻀﺠﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺩﻭﺭﺓ
ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ
ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

١٢
١٣

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

١٨,٧٥٠,٠٠٠
٢,١٣٩,١٢٨
١,٨٨٨,٠٠٩
)(٢٣,٧٢٠
٣,٥٦٩,٢٥٠
٢٦,٣٢٢,٦٦٧
٤,٩٨٢,٩٠٨
٣١,٣٠٥,٥٧٥

١٨,٧٥٠,٠٠٠
٢,٠٦٤,٢٧٠
١,٥٤٣,٧٥٣
)(٢٩,٤٣٤
٢,٨٩٢,٢٣٩
٢٥,٢٢٠,٨٢٨
٤,٨٨١,٤٩٨
٣٠,١٠٢,٣٢٦

١٥
١٦

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺨﺼﺹ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

٣,٠١١,٧٣٨
٤٤٨,٨٩٢
٣,٤٦٠,٦٣٠

٤,٣٨٩,٠٩٥
٣٩١,٨١٤
٤,٧٨٠,٩٠٩

١٧
١٥
١٨
١٩
٢٠

٤,٠١١,٠٤٤
٢,٧٤٨,٨٤٨
١,٨١٠,٩٠٢
١٤٦,٥٤٦
٥٦٠,٠٣٩
٩,٢٧٧,٣٧٩
١٢,٧٣٨,٠٠٩
٤٤,٠٤٣,٥٨٤

٤,٠٥٠,٥٧١
٢,٤٦٢,٨٣٧
١,٢٣٠,٢٣٢
٧٢,٧١١
٦٧٨,٥١٠
٨,٤٩٤,٨٦١
١٣,٢٧٥,٧٧٠
٤٣,٣٧٨,٠٩٦

٧

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٣١ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
١

ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢
٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺭﺒﺢ

٢١
٢٢

٢٠,٠٠٨,٨٤٦
)(١٧,٧٥٩,١٣٧
٢,٢٤٩,٧٠٩

٢٠,٠٩٩,٣٥٠
)(١٨,٢٣٣,٧٨٥
١,٨٦٥,٥٦٥

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺒﻴﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ
)ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ

٢٣

)(١,٥٠٠,٦٠١
)(٣٦٨,٦٥٣
)(٦,٦٩٠
٩٤٢,١٢١
١,٣١٥,٨٨٦

)(١,٥١٦,٧٣٠
)(٣٠١,٩٢٢
١,١١٤,٧٤٣
٧٢٩,٨٠٤
١,٨٩١,٤٦٠

)(٣٠٤,٣٣٨
)(١٥٠,٠٠٠
)(١٥٨,٤٤٠
٢١٩,٩٥٨
٩٢٣,٠٦٦
)(١٨٤,٨٩٠

)(٢١٦,٤٣٠
)(٣٠٠,٠٠٠
)(٥٢٠,٤٨٩
٨٥٤,٥٤١
)(١١٥,٨٣٦

٧٣٨,١٧٦

٧٣٨,٧٠٥

ﺇﻴﻀﺎﺡ

٢٤
٦

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﺁﻻﺕ ﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﺨﺼﺹ ﺫﻤﻡ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ( ﺃﺨﺭﻯ
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل

٢٥
١٩

ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ
ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ
ﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ

٢٦

٧٤٨,٥٨٠
)(١٠,٤٠٤
٧٣٨,١٧٦

٩٧١,٤٥١
)(٢٣٢,٧٤٦
٧٣٨,٧٠٥

٠,٠٤٠

٠,٠٥٢
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٢
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ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٢

٢٠١١

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٧٣٨,١٧٦

٧٣٨,٧٠٥

ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ

٥,٧١٤

٤٤٩,٣٦٣

)(١,١٦٣,٠٢٧
)(١,١٤١,٩٩٢

ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٤٥٥,٠٧٧

)(٢,٣٠٥,٠١٩

١,١٩٣,٢٥٣

)(١,٥٦٦,٣١٤

ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ:

ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ

ﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ

١,٠٩٨,٥٥٠

)(١,٠٦٦,٩١٣

١,١٩٣,٢٥٣

)(١,٥٦٦,٣١٤

٩٤,٧٠٣
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٣

)(٤٩٩,٤٠١

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠١١
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ )ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺭﻗﻡ (١٤
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺒﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ

٢٠١١

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢

ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠١٢
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺒﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ

٢٠١٢

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

١٨,٧٥٠,٠٠٠

١٨,٧٥٠,٠٠٠
-

١٨,٧٥٠,٠٠٠

١٨,٧٥٠,٠٠٠
-

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢,٠٦٤,٢٧٠

١,٩٦٧,١٢٥
٩٧,١٤٥
-

٢,١٣٩,١٢٨

٢,٠٦٤,٢٧٠
٧٤,٨٥٨
-

١,٥٤٣,٧٥٣

٢,٤١٩,٠٩٠
)(٨٧٥,٣٣٧
)(٨٧٥,٣٣٧
-

١,٨٨٨,٠٠٩

١,٥٤٣,٧٥٣
٣٤٤,٢٥٦
٣٤٤,٢٥٦
-

)(٢٩,٤٣٤

١,١٣٣,٥٩٣
)(١,١٦٣,٠٢٧
)(١,١٦٣,٠٢٧
-

)(٢٣,٧٢٠

)(٢٩,٤٣٤
٥,٧١٤
٥,٧١٤
-

٢,٨٩٢,٢٣٩

٣,٠٨٥,٣٤٨
٩٧١,٤٥١
٩٧١,٤٥١
)(٩٧,١٤٥
)(١,٥٠٠,٠٠٠
٤٣٢,٥٨٥
-

٣,٥٦٩,٢٥٠

٢,٨٩٢,٢٣٩
٧٤٨,٥٨٠
٧٤٨,٥٨٠
)(٧٤,٨٥٨
٣,٢٨٩
-

ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺃﺭﺒﺎﺡ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﻤﺩﻭﺭﺓ
ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺇﺠﺒﺎﺭﻱ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤
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٢٥,٢٢٠,٨٢٨

٢٧,٣٥٥,١٥٦
٩٧١,٤٥١
)(٢,٠٣٨,٣٦٤
)(١,٠٦٦,٩١٣
)(١,٥٠٠,٠٠٠
٤٣٢,٥٨٥
-

٢٦,٣٢٢,٦٦٧

٢٥,٢٢٠,٨٢٨
٧٤٨,٥٨٠
٣٤٩,٩٧٠
١,٠٩٨٥٥٠
٣,٢٨٩
-

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤,٨٨١,٤٩٨

٥,٠٠٣,٤٣٨
)(٢٣٢,٧٤٦
)(٢٦٦,٦٥٥
)(٤٩٩,٤٠١
)(٢٢٤,١٦٠
٦٣٠,٠٦٨
)(٢٨,٤٤٧

٤,٩٨٢,٩٠٨

٤,٨٨١,٤٩٨
)(١٠,٤٠٤
١٠٥,١٠٧
٩٤,٧٠٣
٧,٣٣٣
)(٦٢٦

٣٠,١٠٢,٣٢٦

٣٢,٣٥٨,٥٩٤
٧٣٨,٧٠٥
)(٢,٣٠٥,٠١٩
)(١,٥٦٦,٣١٤
)(١,٥٠٠,٠٠٠
)(٢٢٤,١٦٠
١,٠٦٢,٦٥٣
)(٢٨,٤٤٧

٣١,٣٠٥,٥٧٥

٣٠,١٠٢,٣٢٦
٧٣٨,١٧٦
٤٥٥,٠٧٧
١,١٩٣,٢٥٣
١٠,٦٢٢
)(٦٢٦

ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ
ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
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٢٠١٢
ﺩﻴﻨــﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨــﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٩٢٣,٠٦٦

٨٥٤,٥٤١

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل:
ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل

١,٤٧٤,٩٢٢
٦,٦٩٠
٦٤,٢٦٠
)(٩٤٢,١٢١
٣٠٤,٣٣٨
١٥٨,٤٤٠
١٥٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
٢,١٤٩,٥٩٥

١,٤٤٩,٩٧٠
)(١,١١٤,٧٤٣
٩٩,٤٣٤
)(٧٢٩,٨٠٤
٢١٦,٤٣٠
٣٠٠,٠٠٠
١,٠٧٥,٨٢٨

)(١,٢٠٦,١٩٧
)(٥٠,٥٨٤
٤٦,١٠٢
٤٠٨,٣٤١
)(٣٩,١٦٣
)(١١,١٧٧
)(١٤,٢١٧
)(١١٥,٨٤٨
١,١٦٦,٨٥٢

)(١,٣٦٧,٦٨٥
٥٢٨,٧٤٣
٨١٥,٠٦٤
)(٧٥٠,٦٥٥
٤٤٨,٢٨٢
)(٢٩٢,٧٦٣
)(١٧,٧٨١
)(٣١٣,٩٤٠

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺸﺭﺍﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ
ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ

)(٢٤١,٤٢٧
)(٦٤١,٨٦٠
)(١٤,٢١٨
٤١٣,٧٥١
٤,٤٣٠
١٠,٦٢٢
)(٦٢٦
١٥٩,٥٦٣
)(١٧٠,٦٨٣
)(٤٨٠,٤٤٨

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل
ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ:
ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺨﺴﺎﺌﺭ )ﺃﺭﺒﺎﺡ( ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل
ﻤﺨﺼﺹ ﺫﻤﻡ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ

ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل

)(١٠٧,٢٩٤
)(١,٤٨٧,١٧٦
٣٩٥,٨٣٠
١,٠٥٨
)(٢٩٨,٢٧٠
٥٨٠,٦٧٠
)(٩١٥,١٨٢
)(٢٢٨,٧٧٨
)(٨,٠٣٠
٣٩٧,٦٨١

ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ( ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٦٠,٨٧٣
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ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٣١ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ

٥

١٢٥,٠٩٣

)(٥٢٤,٩٩٣
)(٩٢٦,٦٩٠
)(١,٦٤٠,٧٠٧
٣٧١,١١١
١,٠٦٢,٦٥٣
)(٢٨,٤٧٧
)(١,٦٨٧,١٠٣
)(١,٣٠٤,٠٢٩
)(٨٤٧,٩٦٠
٣,٠١٥,٧٦٥
)(٨٦,٠٣٣
)(٢١٦,٤٣٠
٣٣٢,٢٤٤
٨٩٣,٥٥٧
)(٦٦٨,٤٥٣
)(١,٦٦٠
١,٠٦٧,٧٩٤
٣٩٧,٦٨١

ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢
.١

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ

ﺴﺠﻠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ( ﻟﺩﻯ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ١٩٩٥ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  ٥٦٢٦٠٠٥٠٢ﻭﺒﺎﺸﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ١ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل .١٩٩٥
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻤـﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻐﺎﻴﺎﺘﻬﺎ.
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ )ﺒﺎﺩﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ
 %٥٦,٧٢ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺒﺎﺩﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ.
ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ٢٤ﺁﺫﺍﺭ .٢٠١٣
.٢
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ( ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠١٢
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺏ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
%
٢٠١١
٢٠١٢
٧٦,٦٥
٧٦,٦١
٧٠,٦٧
٧٠,٦٧

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ(
٢٠١٢
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﻪ
١٣,٤٤٠,٠٠٠
١٣,٤٤٠,٠٠٠
٧,٠٠٠,٠٠٠
٧,٠٠٠,٠٠٠

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .ﺘﻌﻤل ﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.
١,٣

ﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ.
ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﺃﺴﺱ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  .٢٠١٢ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ .ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ .ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﻜﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ.

ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ 57

ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ.

٦

٢,٣

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :٢٠١٢
–

ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ – ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ

–

ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١٢ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل – ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ )ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ(

–

ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (٧ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ – ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺇﻟﻐـﺎﺀ
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ

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

ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺤﻭل ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل.

ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ،ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ .ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻟﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ
ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﺘﻤﻭﺯ .٢٠١٢
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٧ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ – ﺘﻘﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ(
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ

)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ( .ﺴﻭﻑ ﺘﺯﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﻩ .ﺍﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ

ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺎﺼﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )( ٣٢
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ

ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  .٣٢ﻟﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .ﻴﻨﺒﻐﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٣

ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (٩ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﺤﻼل ﻤﺤل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺭﻗﻡ ) .(٣٩ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ،
ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٥
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ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٠ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ،ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ )(٢٧
ﻴﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (٢٧ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ .ﻴﺅﺴﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٠ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٣
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١١ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻴﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ )" (٣١ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ" ﻭﻴﺤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺤل ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺭﻗﻡ ) ١٣ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ( .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٣
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٢ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (٢٧ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ) (٣١ﻭ) ،(٢٨ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٣
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٣ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻴﻌﻤل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ) (١٣ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﺤﺔ .ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ١
ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٣
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (٢٨ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺭﻗﻡ ) (١١ﻭ) ،(١٢ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻴﺼﺒﺢ
"ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ" .ﺴﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ
ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .٢٠١٣
٣,٣

ﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ

ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺇﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ،ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ
ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ:
ﺘﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ،ﺇﻥ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ.
ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﻥ
ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ،ﺇﻥ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻓﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ.
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ﻤﺨﺼﺹ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺼﺹ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل .ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ.
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺘﺩﻓﻕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ .ﺘﻘﺎﺱ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺘﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺼﻭل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻭل .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩ
ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ .ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.
ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻗﺘﻁﺎﻉ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ )(١٢
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻜﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺅﺠﻠﺔ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻗﻴﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺅﺠﻠﺔ ،ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ.
ﻴﻤﺜل ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .ﻗﺩ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل .ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  /ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ /
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ.
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ.
ﺘﺸﻤل ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻹﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ .ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ .ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ .ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ
ﻟﻠﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ
)ﺴﻨﻭﺍﺕ(
٢٥-٢٠
ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ
٢٠-١٥
ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ
٧-٤
ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
٧
ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
٧-٤
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ
ﻴﺘﻡ ﺸﻁﺏ ﺃﻱ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺃﻱ ﺭﺒﺢ ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺸﻁﺏ ﺍﻷﺼل،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ،ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
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ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﺇﻥ ﻟﺯﻡ

ﺍﻷﻤﺭ.

٩

ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﺍﻟﻼﺤﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ.
ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ
ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ.
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻔﻭﺫﺍﹰ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل.
ﻴﺘﻡ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﺒﻘﻴﺩ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ
ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.
ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻘﻴﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ .ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﺩﻟﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺒﺈﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ
ﺃﻱ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ.
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ .ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ.

ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻶﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
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ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ

ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل

ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺃﻱ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ.

ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ

ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻭﻕ ﻨﺸﻁ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ
ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ.

ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ،ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻴﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻗﻴﺩﻫﺎ.

ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺇﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ .ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.

ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ.
ﻴﺒﻴﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡ ) (٢٩ﺘﺤﻠﻴﻼﹰ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ.
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ﺘﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺩﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.


ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ ،ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ.



ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ – ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻴﺘﻡ
ﻗﻴﺎﺱ ﻁﻭل ﺃﻤﺩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.

ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.



ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻜﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ – ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﻔﺄﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ،ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺩﻭﺙ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ
ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ.
ﻤﺨﺯﻭﻥ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ.
ﻴﺘﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﻼﻑ ﻭﺍﻷﻨﺎﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ،ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل .ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺼﺎل
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ.
ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻱ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .ﻴﺘﻡ
ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺘﺤﺼﻴل ﻜﺎﻤل ،ﺍﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ .ﺘﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل
ﻟﻐﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل.
ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺕ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ.
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ )ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ( ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
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ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ.

١٢

ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ .ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ .ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺩل ﺃﺴﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﺨﺎﺹ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻜل ﺴﻬﻡ
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﺒﻌﺩ
ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ
ﻋﺎﺩﻴﺔ.
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١٣

٣,٢٠٣,٥٠٧

-

٣,١٣٥,٣٩٢
٦٨,١١٥
٣,٢٠٣,٥٠٧

ﺃﺭﺍﻀﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٢,٨٤٩,٣٢٢

٣,٦٤٠,٩٠٩
٥٥٠,٥٦٨
١٠٠,٨٠٥
٤,٢٩٢,٢٨٢

١٦,٣٨٣,٧٤١
٤٠٩,١٩٢
٣٤٨,٦٧١
١٧,١٤١,٦٠٤

ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٧,٧٤١,٩١٦

٥,٦٦٢,٧٨٤
٧٨٦,٨٠٣
١٥٠,٠٠٠
٨٧,٣٢٣
٦,٦٨٦,٩١٠

١٤,٠٨٤,٠٩٩
١١٢,٧٥٥
٢٣١,٩٧٢
١٤,٤٢٨,٨٢٦

ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٠٩,٦٩٨

٢٥٥,٦٤٩
٢٥,٨٩٣
٥,٢١٤
٢٨٦,٧٥٦

٣٧٢,١٧٤
١٧,٥٩٧
٦,٦٨٣
٣٩٦,٤٥٤

ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ
ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤٦٣,٤٠٢

٤٦٨,٩٧٧
١٠٥,٨٥٢
١٢,٦١٨
٥٨٧,٤٤٧

٩٢٩,٣٤٨
١٠٢,٣١٦
١٩,١٨٥
١,٠٥٠,٨٤٩

ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٧,٥٢١

٦٦,٤٨٨
٥,٨٠٦
١,٤١٠
٧٣,٧٠٤

٨٩,٥٢٢
١,٧٠٣
٩١,٢٢٥

٢٤,٣٨٥,٣٦٦

١٠,٠٩٤,٨٠٧
١,٤٧٤,٩٢٢
١٥٠,٠٠٠
٢٠٧,٣٧٠
١١,٩٢٧,٠٩٩

١٤

ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ،ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺒﺭﻫﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻴﻥ ﻭﺭﻫﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﻠﻴﺔ .ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻤﺒﻠﻎ  ٦,٢٧٣,١٥٩ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
)ﺇﻴﻀﺎﺡ  .(١٥ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺒﺭﻫﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﻠﻴﺔ .ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﺽ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻤﺒﻠﻎ  ١,٠٧٢,٥٨٥ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ )ﺇﻴﻀﺎﺡ .(١٥

ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﺘﺤﻤﻴل ﻤﺒﻠﻎ  ١,٢٣٥,٤٩٧ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ )ﺇﻴﻀﺎﺡ .(٢٢

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٣٤,٩٩٤,٢٧٦
٦٤١,٨٦٠
٦٧٦,٣٢٩
٣٦,٣١٢,٤٦٥

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺒﻠﻎ  ١,٠٤٨,٣٤١ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ.

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢

ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠١٢
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺘﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢

ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠١٢
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢

.٤

ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
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٣,١٣٥,٣٩٢

-

٢,٩٨٨,٨٧٩
٣٢٠,٩٣٤
)(١٧٤,٤٢١
٣,١٣٥,٣٩٢

ﺃﺭﺍﻀﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٢,٧٤٢,٨٣٢

٣,٣٣٧,١٤٥
٥٠٤,٨٨٦
)(٢٠١,١٢٢
٣,٦٤٠,٩٠٩

١٤,٧٩٤,٣٥٩
٢,٣٩٥,٨٣٥
)(٨٠٦,٤٥٣
١٦,٣٨٣,٧٤١

ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٨,٤٢١,٣١٥

٤,٧٦٠,٧٤٢
٧٩٩,٣٦٢
٣٠٠,٠٠٠
)(١٩٧,٣٢٠
٥,٦٦٢,٧٨٤

١٣,٧٩٤,٩٦٦
٨٩٧,٩٤٦
)(٦٠٨,٨١٣
١٤,٠٨٤,٠٩٩

ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١١٦,٥٢٥

٢٣٩,٧٩٥
٢٨,١٨٠
)(١٢,٣٢٦
٢٥٥,٦٤٩

٣٣١,٥٦٩
٥٦,٥٠٥
)(١٥,٩٠٠
٣٧٢,١٧٤

٤٦٠,٣٧١

٣٨٥,٧٨٧
١٠٩,٣٧٦
)(٢٦,١٨٦
٤٦٨,٩٧٧

٩١٦,٠٩٢
٦٤,٠٢٤
)(٥٠,٧٦٨
٩٢٩,٣٤٨

ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٣,٠٣٤

٦١,٧٦١
٨,١٦٦
)(٣,٤٣٩
٦٦,٤٨٨

٨١,٦٩٥
١١,٩٢٧
)(٤,١٠٠
٨٩,٥٢٢

٢٤,٨٩٩,٤٦٩

٨,٧٨٥,٢٣٠
١,٤٤٩,٩٧٠
٣٠٠,٠٠٠
)(٤٤٠,٣٩٣
١٠,٠٩٤,٨٠٧

)ﺇﻴﻀﺎﺡ .(١٥

١٥

ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﻠﻴﺔ .ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻤﺒﻠﻎ  ٦,٢٣٠,١٩٥ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ،ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺒﺭﻫﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻴﻥ ﻭﺭﻫﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﺘﺤﻤﻴل ﻤﺒﻠﻎ  ١,٢١٨,٣٩٥ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ )ﺇﻴﻀﺎﺡ .(٢٢

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٣٢,٩٠٧,٥٦٠
٣,٧٤٧,١٧١
)(١,٦٦٠,٤٥٥
٣٤,٩٩٤,٢٧٦

ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١١ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺒﻠﻎ  ٧٢٠,٥٩٣ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ.

ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠١١
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺘﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ٢٠١١
ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ )ﺘﺎﺒﻊ(

ﺃﺜﺎﺙ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ
ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

66
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ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ

ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل  ٢٠١٢ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺒﺩﺘﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﻹﻗﺎﻤﺔ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﺍﻟﻼﺤﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ .ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺠﺎﺝ ﺍﻟﻼﺤﻡ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ .ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ٦ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ .ﺘﻘﺩﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻻﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٥,٨ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ٣-٢ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.
ﺘﻡ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺜﻼﺙ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  ٢,٨٢٠,٤٨١ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻭﻟﻴﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ
ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ.
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١٧٠,٦٩٠
١٤,٢١٨
-

ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

.٦

١٨٤,٩٠٨

ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ

ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥ

ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ٪
٢٠١١
٢٠١٢

٣١,٥٤
١٨,٣٥
٣١,٠٨

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ:

٣١,٣٤
١٨,٢١
٢١,٢٦

٢٠١٢

ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٥,٣٧٠,٣٠٠
٢,٤٥٨,٦٦١
٨٥٠,٥٦١
٨,٦٧٩,٥٢٢

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١,٣٥٠,٤٦٤
١,٦٤٠,٧٠٧
)(٢,٨٢٠,٤٨١
١٧٠,٦٩٠

٢٠١١

ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٤,٧٤٢,٥٥٦
٢,٥٤٨,٢٥٧
٦١٣,٠٩٨
٧,٩٠٣,٩١١

٢٠١٢
ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٦,٠٤٥,٤١٥

٢٠١١
ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٥,٥٢٣,٩٩٥

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

)(١٧٦,٩٦٦

)(١٤٩,٦٢٣

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ:
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ

٤,٥٦٦,٣٩٣

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

٣,٦٠٦,٩٤٩

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

)(٧٩٥,٨٧٦

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻨﺔ

٩٤٢,١٢١

٣,١٣٥,٥٧٢

)(٦٠٦,٠٣٣
٤,١٠٨,٤١٩
٧٢٩,٨٠٤

ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﺘﻘل ﻋﻥ  %٢٠ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺤﻥ
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻜﺈﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻴﻔﺔ.

ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻤﺒﻠﻎ  ٨,٩٣٨,٥٠٢ﻭ ٨,٤٨٣,٠٨٩ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ67،

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭ.٢٠١١

١٦

.٧

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ .ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻥ ﻜﻠﻔﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ:

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ

)(٢٩,٤٣٤
٥,٧١٤

١,١٣٣,٥٩٣

ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

)(٢٣,٧٢٠

)(٢٩,٤٣٤

.٨

ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﺭﺼﻴﺩ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ – ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻀﺠﺔ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ – ﻨﺎﻀﺠﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺔ

.٩

١,٠٠٣,٦٦٢
٩٥٧,٧٢٣
١,٩٦١,٣٨٥

ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ/
ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ
ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ
ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ/
ﺍﻁﻔﺎﺀ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢,٤٨٦,٣٧٩
١,٦٦٣,٦٧٥

)(١,٦٦٣,٦٧٥
)(٢,٤٣٥,٧٩٥

ﻤﺨﺯﻭﻥ

ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ – ﺃﻋﻼﻑ
ﺃﻋﻼﻑ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻴﺽ
ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ – ﺒﻼﺴﺘﻴﻙ
ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺩﺠﺎﺝ
ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻭﻋﺒﻭﺍﺕ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺃﺨﺭﻯ
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)(١,١٦٣,٠٢٧

ﺭﺼﻴﺩ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١,٨٢٦,٣٦٦
١٨٥,٦٠٣
٢,٠١١,٩٦٩

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤٧٥,٥٠٠
٣٨٧,٣٨٤
٣٣٧,٨٩٦
٢٧٤,٣٩٩
٢٦٧,٥٠٧
٢٢٦,٢٧٨
٧٧,٣١٠
٢,٠٤٦,٢٧٤

٥٣٢,١٨٢
٢٠٦,٦٧٧
٤١١,٩٠٩
٣٧٧,٦١٥
٢٤٧,٨٧٥
٢٨٩,٠٠٨
٣٧,١١٠
٢,١٠٢,٣٧٦

.١٠

ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٤,١٨١,٢٧٩
٢,١٣٢,٠١٥
٣٥,٥٦٢
)(١,٥٩٥,٥٥٤
٤,٧٥٣,٣٠٢
٣٢,٨٦٨
٤,٧٨٦,١٧٠

ﺫﻤﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٣,١٣٦,٠٢٠
١,٩٩٩,٩٥٧
)(١,٤٣٠,٤٣٢
٣,٧٠٥,٥٤٥
٤٠,٣٥٨
٣,٧٤٥,٩٠٣

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢
ﻭ ٢٠١١ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل:
٢٠١١
٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١,٤٣٠,٤٣٢
١٥٨,٤٤٠
)(١٦,٢٧٢
٢٢,٩٥٤
١,٥٩٥,٥٥٤

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

١,٤٨٢,٨٩٤
)(٥٢,٤٦٢
١,٤٣٠,٤٣٢

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭ:٢٠١١
ﺫﻤﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١٢
٢٠١١

٢,٢٨٠,٢٦٩
٣,١٣٨,٥٥٣

ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ١٨٠
١٨٠ – ٩١
ﻴﻭﻡ
ﻴﻭﻡ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٩٠- ١
ﻴﻭﻡ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤٧١,٤٨٩
٩٢,٨٠٨

١,٧٠٦,٩٥٩
٢٤٩,٥٩٩

٢٩٤,٥٨٥
٢٢٤,٥٨٥

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٤,٧٥٣,٣٠٢
٣,٧٠٥,٥٤٥

ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻻ ﺘﻘﻭﻡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.
.١١

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١,٢٠٩,٠٤٤
٣٤٥,٥٣١
٨٥,٥٢٤
٣١,٣٨١
١,٦٧١,٤٨٠

ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ
ﺃﺨﺭﻯ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١,٤٣٢,٠١٩
٥٢٨,٣٢٩
٨٥,٨٩٧
٣٣,٥٧٦
٢,٠٧٩,٨٢١
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.١٢

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ

١٨,٧٥٠,٠٠٠

١٨,٧٥٠,٠٠٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﻪ

١٨,٧٥٠,٠٠٠

١٨,٧٥٠,٠٠٠

.١٣

ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ

.١٤

ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻭﺯﻋﺔ

.١٥

ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل

ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %١٠ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ.

ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  ٢٨ﻨﻴﺴﺎﻥ  ٢٠١١ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٠,٠٨ﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ  ١,٥٠٠,٠٠٠ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺎﻡ .٢٠١٠

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٤,٨٠١,٩٥٢
٧٥,٨٦١
٨٨٢,٧٧٣
٥,٧٦٠,٥٨٦
)(٢,٧٤٨,٨٤٨
٣,٠١١,٧٣٨

ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﻠﻴﺔ*
ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﻠﻴﺔ**
ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ***
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ:
٢٠١٣
ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٦,١٤٢,٩٣٢
٧٠٩,٠٠٠
٦,٨٥١,٩٣٢
)(٢,٤٦٢,٨٣٧
٤,٣٨٩,٠٩٥

٢,٧٤٨,٨٤٨
١,٢٢٩,٢٦٣
١,٠٦٩,١٤٩
٦٣٢,٨٣٢
٨٠,٤٩٤

٥,٧٦٠,٥٨٦

* ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﺩﺓ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻊ ﺒﻨﻭﻙ

ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﺍﻟﻼﺤﻡ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ .ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻡ ﻤﻨﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻫﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺩﻓﺘﺭﻴﺔ  ٦,٢٧٣,١٥٩ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  .٢٠١٢ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ
ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ .%٢

** ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺸﺒﺎﻁ  ٢٠١٢ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻗﺭﻭﺽ
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﻤﺤﻠﻲ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ .ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻀﻴﻥ
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ .%٤
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ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻀﻴﻥ ﺒﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺭﻫﻥ ﺃﺭﺽ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ.
*** ﻭﻗﻌﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺒﺎﺩﻴﻜﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ( ﺒﻤﺒﻠﻎ  ٥٤٥,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ) ٣٨٦,٤٧٣ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ(.
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﻌﺩل  .%٥ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ .٢٠١٣
ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺒﺎﺩﻴﻜﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ( ﺒﻤﺒﻠﻎ  ١,٠٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ) ٧٠٩,٠٠٠ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ( .ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﺎﺌﺩﺓ
ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﻌﺩل  .%٥ﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ  ٣٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ) ٢١٢,٧٠٠ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ( ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
 .٢٠١٢ﺒﻠﻎ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻤﺒﻠﻎ  ٧٠٠,٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ) ٤٩٦,٣٠٠ﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺃﺭﺩﻨﻲ( ﺒﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ .٢٠١٣
 .١٦ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ:

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٣٩١,٨١٤
٦٤,٢٦٠
)(١٤,٢١٧
٧,٠٣٥
٤٤٨,٨٩٢

ﺭﺼﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﺭﺼﻴﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 .١٧ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٣,٩٩٨,٤٩٤
١٢,٥٥٠
٤,٠١١,٠٤٤

ﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ

 .١٨ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١,٧٤٧,١٠٢
٦٣,٨٠٠
١,٨١٠,٩٠٢

ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺩﻓﻊ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٣٣٢,٥١١
٩٩,٤٣٤
)(١٧,٧٨١
)(٢٢,٣٥٠
٣٩١,٨١٤

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٤,٠٣٧,٦٥٧
١٢,٩١٤
٤,٠٥٠,٥٧١

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١,١١٩,٤١١
١١٠,٨٢١
١,٢٣٠,٢٣٢

ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺴﻘﻑ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ
 ١,٣٦٣,٣٢٣ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ .ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻤﺒﻠﻎ
 ١,٧٤٧,١٠٢ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ .ﻴﺨﻀﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻟﻨﺩﻥ )ﻟﻴﺒﻭﺭ( ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ  %٤-٢ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻴﻘل
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل .%٨
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٢٠

 .١٩ﻤﺨﺼﺹ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل

ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﺒﻤﻌﺩل ،%٢٠
ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﺒﻤﻌﺩل  %٥٠ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻟﻡ ﺘﺤﺼل
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١١ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺍﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  ٢٠٠٩ﻭ ،٢٠١٠ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ .٢٠١١
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ:
٢٠١٢
ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٩٢٣,٠٦٦
٩٧٢,٧٨٧
)(٥٨٠,٨٢٣
٣٦٨,٤٨٣
)(١٨٢,٥٧٠
١,٥٠٠,٩٤٣
١٨٤,٨٩٠
%٢٠

ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻗﺒل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ 
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎﹰ
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل
ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ
ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻤﻌﺩل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ


٢٠١١
ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٨٥٤,٥٤١
١,١٣٢,٠٤١
)(٥٥٥,٦٧٢
٦٦٩,٨٥٧
)(٥٥٦,٢٨٨
١,٥٤٤,٤٧٩
١١٥,٨٣٦
%١٤

ﺤﺼﻠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﻭﺍﺠﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻤﺴﻠﺦ ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل

 .٢٠١٥ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﺒﻤﻌﺩل  %٥٠ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠٣١

 .٢٠ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٤١٢,٢٩٧
٥٧,٨٠١
٤٧,٠١٣
١٥,٢٤٨
٢٧,٦٨٠

ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺫﻤﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺫﻤﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺃﺨﺭﻯ

٥٦٠,٠٣٩
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٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٥١٩,٥٩١
٧٨,٨٦٣
٥٣,٨٧٦
١٧,٤٣٦
٨,٧٤٤
٦٧٨,٥١٠

 .٢١ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

ﺃﻋﻼﻑ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ
ﺩﺠﺎﺝ
ﺒﻴﺽ
ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻭﻋﺒﻭﺍﺕ ﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ
ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺭﺘﺠﻌﺎﺕ ﻭﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٧,٠٢٦,٠٢٢
٧,١١٨,١٩١
١,٧٢٠,٨٠٤
١,١٧٣,٨٣٨
٤,٠٤٨,٦٩٩
٧,٤٦٦
٢١,٠٩٥,٠٢٠
)(١,٠٨٦,١٧٤
٢٠,٠٠٨,٨٤٦

٦,٨٣٨,٥٤٧
٦,٣٣٢,٨٠٧
٣,٧٧٦,٣٠٨
١,٤٧٦,٥٤٥
٢,٨٥٧,٦٧١
٢٤,٤٩١
٢١,٣٠٦,٣٦٩
)(١,٢٠٧,٠١٩
٢٠,٠٩٩,٣٥٠

 .٢٢ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ:

ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ
ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﺎﺀ ﻭﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺃﺠﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺘﺏ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﺎﺕ ﻭﻟﻘﺎﺤﺎﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﺤﺹ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻨﻘل ﻭﺸﺤﻥ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﻜﺭﺘﻭﻥ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٣,٠٦٧,٥٣١
١,٢٣٥,٤٩٧
١,٣٤٤,٩٣٥
٧٠٣,٥٠٥
٤٣٧,٠٢٨
١٧٩,٨٩٥
١٥٦,٧٧٣
١٣٥,٤٢٦
١١١,٤٥٢
٩١,١٨٠
٣٧٠,٣٩٤
١٧,٨٣٣,٦١٦
٦٢٥,٧٨٦
)(٧٠٠,٢٦٥
١٧,٧٥٩,١٣٧

١٣,٠٤٠,٣٧٤
١,٢١٨,٣٩٥
١,٥٠٣,٥١٢
٧٠٩,٤٧٨
٤٤١,٧٩٣
١٥٤,٣٦٣
٢٧٩,٦٠٢
١٢٧,٠٨٢
٦٥,٤٦٠
١٥٣,١٢٢
٥٥٥,٢٢١
١٨,٢٤٨,٤٠٢
٦١١,١٦٩
)(٦٢٥,٧٨٦
١٨,٢٣٣,٧٨٥
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 .٢٣ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤﺔ

ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻨﻘل ﻭﺴﻔﺭﻴﺎﺕ
ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻤﻴﺎﻩ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻴﺠﺎﺭﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺒﺭﻴﺩ ﻭﻫﺎﺘﻑ ﻭﻓﺎﻜﺱ
ﺼﻴﺎﻨﺔ
ﻀﻴﺎﻓﺔ
ﺭﺴﻭﻡ ﻭﺭﺨﺹ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ
ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺭﻁﺎﺴﻴﻪ ﻭﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٧١٤,٦٠٤
٢٣٩,٤٢٥
١٠٠,٣١٨
٦٦,٩٨٢
٤٠,٢٩٤
٣٩,٢٧٥
٣٥,٩٧٠
٣٥,٠٩٨
٣١,٢٤٠
٢٩,٣٠٦
٢٣,٤٥٠
٢٣,٢٠٥
٢٠,٢٦٨
٧,٢٢٠
٩٣,٩٤٦
١,٥٠٠,٦٠١

٧٠٦,٩٨٥
٢٣١,٥٧٥
١٢٠,٧٦٩
١٢٢,٣٣٦
١٤,٦٦١
٤٠,٣٥٣
٣٢,١٢٠
٥٤,١٥٤
٤٠,٦٣٣
٢٨,٥٤٥
٧,٠١٣
٣١,٥٠٢
١٣,٤٥٩
٣,٥١٤
٦٩,١١١
١,٥١٦,٧٣٠

ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺘﺨﺹ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.
) .٢٤ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺴﻬﻡ
 .٢٥ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ( ﺃﺨﺭﻯ
ﺃﺭﺒﺎﺡ )ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﺃﺨﺭﻯ
 .٢٦ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
١٨٢,٥٧٠
٣٧,٣٨٨
٢١٩,٩٥٨

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
)(٥٩٨,٣٨٣
٧٧,٨٩٤
)(٥٢٠,٤٨٩

٢٠١٢

٢٠١١

ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ(

٧٤٨,٥٨٠

ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ(

١٨,٧٥٠,٠٠٠

٩٧١,٤٥١

١٨,٧٥٠,٠٠٠

٠,٠٤٠

٠,٠٥٢

ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﻬﺎ
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٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
)(١١,١٢٠
٤,٤٣٠
)(٦,٦٩٠

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
)(٥٢,٦٣٣
٩٣٢,٠٦٧
٢٣٥,٣٠٩
١,١١٤,٧٤٣

٢٣

 .٢٧ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻬﺎ .ﻴﺘﻡ
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.
ﺘﺸﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ
ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٣٢,٨٦٨

٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
٤٠,٣٥٨

١٢,٥٥٠

-

-

ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ

٨٨٢,٧٧٣

ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ
ﺘﺸﻤل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ:

ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ

ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ:
ﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ

٢٠١٢
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٢,٩١٤

٧٠٩,٠٠٠
٢٠١١
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٣,٦٢٦

٩,٤٤٤

٦٦,١٨٨
٧,١٩٦

٦٣,٠٠٠
٢,٩١٧

 .٢٨ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ.
ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ.
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﺠﺎﺝ ﺍﻟﻼﺤﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺽ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻼﻑ
ﻭﺍﻟﺤﺒﻭﺏ.
ﻴﻘﻭﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﻭﻋﺒﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ.
ﻴﻤﺜل ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.
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ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭ:٢٠١١
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ

ﻗﻁﺎﻉ
ﺯﺭﺍﻋﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٨,٨٦٢,٨١٨

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل

ﺭﺒﺢ )ﺨﺴﺎﺭﺓ( ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ٨٦٨,٦٨٧

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ

 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ

٣١,٨٤٤,٦٩٩
١٢,٤١٠,٤٨٠
١,١٣٩,٣٣٠
٦٤٠,٩٧٤
-

ﻗﻁﺎﻉ
ﺯﺭﺍﻋﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

١٨,٦٦٨,٥٢٦

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل

)ﺨﺴﺎﺭﺓ( ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ )(١٨٢,٩٥٤
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺩﻨﻲ ﺁﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ

ﻗﻁﺎﻉ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ

١,١٤٦,٠٢٨

-

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

-

ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠,٠٠٨,٨٤٦

)(٥٨٠,٨٢٣

٦٣٥,٢٠٢

-

٩٢٣,٠٦٦

٣,٦٦٨,٩٦٩
٨٥٦,٧٠١

٢٧,٠٢٤,٥٧١
٩٦٨,٢٣٥

)(١٨,٤٩٤,٦٥٥
)(١,٤٩٧,٤٠٧

٤٤,٠٤٣,٥٨٤
١٢,٧٣٨,٠٠٩

٣٣٠,١٩٤
١٥,١٠٤
١٥٠,٠٠٠

٥,٣٩٨
-

ﻗﻁﺎﻉ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﺩﺍﺌﻥ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

-

ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ

١,٤٣٠,٨٢٤

-

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

-

١,٤٧٤,٩٢٢
٦٥٦,٠٧٨
١٥٠,٠٠٠

ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠,٠٩٩,٣٥٠

)(٥٥٥,٦٧٢

١,٥٩٣,١٦٧

-

٨٥٤,٥٤١

٣١,٢٦٩,٦٧٨
١٢,٩٦٨,٦١٩

٣,٧٥٠,٥٢٦
٧٥٤,٤٣٥

٢٨,١٥٠,٢٢٣
١,١٩٣,٩٨٣

)(١٩,٧٩٢,٣٣١
)(١,٦٤١,٢٦٧

٤٣,٣٧٨,٠٩٦
١٣,٢٧٥,٧٧٠

١,١١٣,٥٨٩
٢,٥١٣,٩٠٦
-

٣٣٢,٨٩٤
٤٨,٩٣١
٣٠٠,٠٠٠

٣,٤٨٧
٤,٥٦٠
-

-

١,٤٤٩,٩٧٠
٢,٥٦٧,٣٩٧
٣٠٠,٠٠٠
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 .٢٩ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
 ٢٠١٢ﻭ :٢٠١١
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١١

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺫﻤﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﻨﻘﺩ ﻭﻨﻘﺩ ﻤﻌﺎﺩل

ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ

٤,٧٨٦,١٧٠

٣,٧٤٥,٩٠٣

٤,٧٨٦,١٧٠

٣,٧٤٥,٩٠٣

١,٢٤٠,٤٢٥

١,٤٦٥,٥٩٥

١,٢٤٠,٤٢٥

١,٤٦٥,٥٩٥

٣٩٧,٦٨١

١٦٠,٨٧٣

٥,٦٠٩,١٧٩

٦,١٨٧,٤٦٨

١٦٠,٨٧٣

٦,١٨٧,٤٦٨

٣٩٧,٦٨١

٥,٦٠٩,١٧٩

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ

٧,٥٧١,٤٨٨

٨,٠٨٢,١٦٤

٧,٥٧١,٤٨٨

٨,٠٨٢,١٦٤

ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ

٥٤٤,٧٩١

٦٦١,٠٧٤

٥٤٤,٧٩١

٦٦١,٠٧٤

ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ

٤,٠٥٠,٥٧١

٤,٠١١,٠٤٤

١٢,٧٩٣,٨٠٩

١٢,١٢٧,٣٢٣

٤,٠١١,٠٤٤
١٢,١٢٧,٣٢٣

٤,٠٥٠,٥٧١
١٢,٧٩٣,٨٠٩

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

 ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻭﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴل
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل.

 ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.
 ﺘﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل
ﻤﻭﺜﻭﻕ.
ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل :ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل )ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ( ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ.
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ.
 .٣٠ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ

ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ77
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

٢٦

–

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ

ﺘﺸﻤل ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ .ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻭﻤﻌﺎﻜﺱ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ:
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ /ﺍﻟﻨﻘﺹ

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ

ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل

)ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ(

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١٢
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠ +

)(١٤,١٥٠

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ

٢٠ +

)(١٦,١٦٤

٢٠١١

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ
–
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺭﻗﻡ ).(١٠
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ
ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ
–
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ.
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭ٢٠١١
ﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ:
 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١٢
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺩﻓﻊ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ

 ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ٢٠١١

ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺫﻤﻡ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺩﻓﻊ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺃﻗل ﻤﻥ ٣
ﺸﻬﻭﺭ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

 ١٢-٣ﺸﻬﺭ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

 ٥-١ﺴﻨﻭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ

٣,٢٢٩,٥٦٣

١,٢٢٢,٥٨١

٣,١٦٢,٣٢٥

٨,٠١٥,٢٤٨

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤٠٠,٧٧٩

٢,٨٩٦,٨٠٩

٥٤٤,٧٩١

٢٤٣,٢٣١
-

٩٣٤,٨٠٤
-

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

-

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٤,٠٧٤,٨٤٤

-

٥٤٤,٧٩١

٣,٨٤٢,٣٧٩

٣,٤٧٢,٧٩٤

٢,١٥٧,٣٨٥

٣,١٦٢,٣٢٥

١٢,٦٣٤,٨٨٣

ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﺃﻗل ﻤﻥ ٣
ﺸﻬﻭﺭ

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

 ١٢-٣ﺸﻬﺭ
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

 ٥-١ﺴﻨﻭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

٢,٤٧١,٠٠٩

١,٣٤٠,١١٦

٤,٦٤٦,٣٧٢

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٣٠٠,٧٠٩

٢,٠٧٦,٦١٧
٦٦١,٠٧٤

٣,٠٣٨,٤٠٠

١,٩١٣,٣٦٣
-

٤,٣٨٤,٣٧٢
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٢٧

١٧١,٤١٢
-

١,٥١١,٥٢٨

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

-

٤,٦٤٦,٣٧٢

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٨,٧٥٨,٢٠٦
٤,١٦١,٣٩٢

٦٦١,٠٧٤

١٣,٥٨٠,٦٧٢

–

ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ،ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ .ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭﹴ ﻭﻤﻌﺎﻜﺱ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ .ﺇﻥ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺴﻌﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ:
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ/ﺍﻟﻨﻘﺹ

ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ

ﺍﻟﺸﻴﻘل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ

–

ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ

ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل

%

ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ

٢٠١٢

١٠+

٦,٩٩٠

٢٠١١

١٠+

١٠,٠٤٥

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل

ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺩﻋﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﻴﻌﻅﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺨﻼل
ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻭ.٢٠١١

ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺠﻬﺎﺕ ﻏﻴﺭ

ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ  ٣١,٣٠٥,٥٧٥ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ٢٠١٢ﻤﻘﺎﺒل  ٣٠,١٠٢,٣٢٦ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠١١

 .٣١ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ

ﺨﻁﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
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