ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ(
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ
ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٢
ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ(
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
 ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٢

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ

ﻗﺎﺋﻤــــﺔ
ﺃ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ

ﺏ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ

ﺝ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ

ﺩ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ

ﻫـ

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ

ﺻﻔﺤـــﺔ
٢١ – ١

قائمــــــــــــة (أ)

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية
قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة

الموجـــــــــــــــــــودات

موجودات متداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل  -بالصافي
بضاعة  -بالصافي
المطلوب من أطراف ذات عالقة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرصدة مدينة اخرى
ذمم عقود االيجار التمويلي – قصيرة األجل
مجموع موجودات متداولة
موجودات غير متداولة:
ذمم عقود االيجار التمويلي – طويلة األجل
شيكات برسم التحصيل طويلة االجل
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أدوات التحوط المالي
موجودات حق االستخدام  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إستثمار في اراضي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
استثمار في شركة حليفة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
مشاريع تحت التنفيذ
مجموع موجودات غير متداولة
مجموع الموجودات

ايضاح

5
7
16
18
6

18
18
18

 31مارس 2022
مراجعة غير مدققة
دوالر امريكـــــي
23,507,464
187,008,558
147,231,945
1,831,540
4,291,534
56,457,913
8,136,756
428,465,710
9,312,112
3,943,088
2,817,497
7,746,900
8,602,216
43,530,744
819,127
39,726,021
11,267,805
121,663,759
4,130,017
253,559,286
682,024,996

 31ديسمبــــر 2021
مدققة
دوالر امريكـــــي
46,564,274
187,489,956
98,494,959
1,821,007
369,669
33,687,059
7,380,290
375,807,214
8,888,028
3,488,782
2,633,284
7,959,000
8,664,765
41,774,188
819,127
34,528,828
10,789,513
115,461,216
7,256,318
242,263,049
618,070,263

المطلوبات وحقوق الملكية

مطلوبات متداولة:
ذمم دائنة
بنوك دائنة
أوراق دفع تستحق خالل عام وشيكات مؤجلة الدفع
المطلوب ألطراف ذات عالقة
التزامات عقود تأجير  -قصيرة األجل
اقساط قروض تستحق خالل عام
أرصدة دائنة اخرى
مخصص ضريبة الدخل
مجموع مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة:
مخصص تعويض نهاية الخدمة
سندات قرض طويلة األجل
أوراق دفع وشيكات مؤجلة الدفع  -طويلة األجل
التزامات عقود تأجير  -طويلة األجل
مطلوبات أدوات التحوط المالي
أقساط قروض طويلة االجل
مجموع مطلوبات غير متداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح به  125,000,000سهم
بقيمة اسمية  1دوالر أمريكي للسهم الواحد
حقوق المساهمين  -قائمة (د):
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
أرباح مدورة
الربح للفترة
التغير المتراكم في القيمة العادلة
إحتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
فرق شراء حقوق غير مسيطرين
مجموع حقوق المساهمين
حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

9
16
10
8
12

11
18
10

70,961,932
54,149,964
7,290,131
440,813
2,708,057
134,070,998
43,762,740
3,485,982
316,870,617
20,359,155
73,493,800
1,556,850
6,360,492
7,959,000
54,048,246
163,777,543
480,648,160

66,834,318
59,236,974
7,091,047
440,478
2,825,271
83,322,538
38,604,039
6,404,870
264,759,535
19,839,855
73,918,000
1,021,044
6,163,091
7,959,000
52,961,967
161,862,957
426,622,492

1

125,000,000

125,000,000

1
1

105,000,000
12,103,000
61,228,638
9,915,716
2,183,604
9,479,203
)(8,949,989
)(18,625,172
172,335,000
29,041,836
201,376,836
682,024,996

105,000,000
12,103,000
61,228,638
2,505,828
9,479,203
)(8,480,229
)(18,625,172
163,211,268
28,236,503
191,447,771
618,070,263

2

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.

قائمــــــــــة (ب)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية
قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة المرحلية الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
ايضاح

2022

2021

مراجعة غير مدققة

مراجعة غير مدققة

دوالر امريكـــــــي

دوالر امريكـــــــي

صافي المبيعات

279,703,921

258,712,121

(ينزل) :تكلفة المبيعات

239,522,978

225,821,784

40,180,943

32,890,337

إيرادات الخدمات

1,837,312

1,063,692

ينزل :تكلفة الخدمات

1,705,667

1,176,369

مجمل ربح المبيعات

131,645

صافي ربح (خسارة) الخدمات
17

مجمل ربح المبيعات و الخدمات

)(112,677

40,312,588

32,777,660

(ينزل) :مصاريف ادارية وعمومية

15,849,592

12,186,441

مصاريف بيع وتوزيع

9,474,380

6,881,075

14,988,616

13,710,144

(ينزل) :فوائد ومصاريف االقتراض

3,134,703

3,118,121

إيرادات (خسائر) أخرى  -بالصافي

1,738,832

الربح من العمليات

الربح للفترة قبل ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
(ينزل) :مصروف ضريبة دخل

12

الربح للفترة  -قائمة (ج)
ويعود إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين

حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي الشركة

13

)(270,471

13,592,745

10,321,552

2,452,614
11,140,131

2,009,482
8,312,070

9,915,716

7,162,225

1,224,415
11,140,131

1,149,845
8,312,070

0/09

0/07

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.

قائمــــــة (ج)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية
قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس

الربح للفترة  -قائمة (ب)

2022

2021

مراجعة غير مدققة

مراجعة غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

11,140,131

8,312,070

بنــود الدخـــل الشامــــــل األخــــرى التـي قـد
يتم تحويلها الحقا ً الى قائمة الربح أو الخسارة:
التغير في القيمة العادلة  -موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل الآلخر
فروقات ترجمة عمالت
إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (د)

)(322,224

)(845,730

)(888,842

)(1,553,723

9,929,065

5,912,617

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي الشركة

9,123,732

5,397,493

حقوق غير المسيطرين

805,333

515,124

9,929,065

5,912,617

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق .

قائمــــــــــة (د)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة

ايضاح

رأس المــــــــال

عالوة

األربــــــــــاح

الربح

التغير المتراكم في

احتياطي اعادة تقييم

فروقات ترجمة

فروقات شراء حقوق

مجموع

حقــــــــــوق

مجموع حقوق

المــــــــــــدفوع

إصدار

المدورة

للفترة

القيمة العادلة

ممتلكات ومعدات

عمالت

غير المسيطرين

حقوق المساهمين

غير المسيطرين

الملكيـــــــــــة

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــي

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  - 2022مراجعة غير مدققة
الرصيد في بداية الفترة

105,000,000

12,103,000

61,228,638

-

التغير قي القيمة العادلة

-

-

-

-

2,505,828
)(322,224

9,479,203
-

فروقات ترجمة عمالت

-

-

-

-

-

-

الربح للفترة  -قائمة (ب)

-

-

-

9,915,716

-

-

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)

-

-

-

9,915,716

الرصيد في نهاية الفترة

105,000,000

12,103,000

61,228,638

9,915,716

)(322,224
2,183,604

)(8,480,229
)(469,760
-

-

)(469,760

9,479,203

)(8,949,989

)(18,625,172

163,211,268

-

)(322,224

-

)(469,760

28,236,503
)(419,082

191,447,771
)(322,224
)(888,842

-

9,915,716

1,224,415

11,140,131

-

9,123,732

805,333

9,929,065

172,335,000

29,041,836

201,376,836

)(18,625,172

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  - 2021مراجعة غير مدققة
الرصيد في بداية الفترة

95,000,000

10,075,000

36,935,837

-

)(277,563

15,636,052

347,165

التغير قي القيمة العادلة

-

-

-

-

)(845,730

-

-

فروقات ترجمة عمالت

-

-

-

-

-

-

الربح للفترة  -قائمة (ب)

-

-

-

7,162,225

-

-

-

-

-

7,162,225

)(919,002

)(11,844,996

145,871,495

-

)(845,730

-

)(919,002

28,886,066
)(634,721

174,757,561
)(845,730
)(1,553,723

-

7,162,225

1,149,845

8,312,070

-

5,397,493

515,124

5,912,617

1,200,000

-

-

-

-

-

-

-

1,200,000

-

1,200,000

عالوة األصدار الناتجة عن زيادة رأس المال **

-

2,028,000

-

-

-

-

-

-

2,028,000

-

2,028,000

صافي التغير في احتياطي إعادة تقييم ممتلكات ومعدات  /أراضي

-

-

-

-

-

145,921

-

-

145,921

-

145,921

صافي التغير في حقوق غير المسيطرين *

-

-

-

-

-

-

96,200,000

12,103,000

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)
زيادة رأس المال **

الرصيد في نهاية الفترة

1

36,935,837

7,162,225

)(845,730

)(1,123,293

-

15,781,973

–

يشمل رصيد األرباح المدورة  2,817,497دوالر أمريكي كما في  31مارس  2022لقاء منافع ضريبية مؤجلة تعود لشركات تابعة (  2,633,284دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر .)2021

*

يمثل هذا البند صافي التغير في حقوق غير المسيطرين ناتج عن زيادة حصة حقوق غير المسيطرين أو نقصها في رأس مال بعض الشركات التابعة خالل الفترة.

)(919,002

)(571,837

)(6,737,006
)(18,582,002

)(6,737,006
147,905,903

)(1,149,845
28,251,345

)(7,886,851
176,157,248

** تم الموافقة بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  22ديسمبر  2020على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  1.2مليون دوالر عن طريق إصدار خاص لحملة حقوق غير المساهمين في شركة يونيبال للتجارة العامة هذا واقد تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية بتاريخ  14يناير .2021
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.

قائمــــــــــة (هـ)
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
(شركة قابضة)
جزر العذراء البريطانية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة

ايضاح
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:
الربح للفترة قبل الضريبة  -قائمة (ب)
التعديالت:
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
مصروف االستهالك للفترة
خسائر موجودات التحوط النقدي
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
أرباح األستثمار في شركة حليفة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
خسائر بيع ممتلكات ومعدات
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
(الزيادة) في ذمم مدينة وعقود تأجير تمويلي وأرصدة مدينة أخرى
(الزيادة) في البضاعة
(الزيادة) النقص في شيكات برسم التحصيل طويلة األجل
التغير في األرصدة مع أطراف ذات عالقة
الزيادة في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
صافي (االستخدامات النقدية في) عمليات التشغيل قبل تعويض
نهاية الخدمة المدفوع وضريبة الدخل المدفوعة
المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة
المدفوع من مخصص الضريبة
صافي (االستخدامات النقدية في) عمليات التشغيل
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للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2021
2022
مراجعة غير مدققة
مراجعة غير مدققة
دوالر امريكــــي
دوالر امريكــــي
10,321,552
13,592,745
935,441
2,702,993
212,100
199,183
)(1,667,599
971,038
88,038
17,033,939
)(24,518,115
)(48,936,169
)(454,306
)(10,198
9,286,315

220,689
2,486,861
340,200
126,986
)(384,952
1,032,732
68,472
14,212,540
)(80,629,290
)(115,968,667
57,770
)(637,969
22,124,351

)(47,598,534
)(151,466
)(5,723,729
)(53,473,729

)(160,841,265
)(58,500
)(4,746,554
)(165,646,319

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار:
(الزيادة) في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
(الزيادة) في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
دفعات لشراء شركة تابعة
التغير في موجودات غير ملموسة  -بالصافي
المدفوع نقدا لشراء حقوق غير المسيطرين وشراء شركة تابعة
التغير في الممتلكات والمعدات و مشاريع تحت التنفيذ
صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات االستثمار

)(3,921,865
)(2,078,780
)(5,197,193
)(5,779,235
)(16,977,073

التدفقات النقدية من عمليات التمويل:
(النقص) الزيادة في بنوك دائنة
التغير في أسناد القروض
الزيادة في قروض وشيكات وأوراق دفع
صافي التغير في حقوق غير المسيطرين وفروقات ترجمة العمالت
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
صافي (النقص) في النقد
الزيادة في النقد نتيجة االستحواذ على شركة تابعة
نقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة
نقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية الفترة

)(5,087,010
)(424,200
52,569,629
335,573
47,393,992
)(23,056,810
46,564,274
23,507,464

بنود غير نقدية:
ديون معدومة
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639,041

)(309,146
)(23,058,938
)(284,954
)(10,071,684
2,927,226
)(30,797,496

161,661,464
)(680,400
21,365,313
)(2,703,568
179,642,809
)(16,801,006
185,869
39,618,477
23,003,340

41,599

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ(
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ(
 - ١ﻋــــــــــــﺎﻡ
ﺃ  -ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ١٩٩٤ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺟﺰﺭ
ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ ) .(١٢٨٦٢٦ﺍﻥ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻩ  ١٢٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻣﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ  ١٢٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﺏ  -ﺗﻢ ﺍﺟﺮﺍء ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٤ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٢١ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٢ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٫٢٠٠٫٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ  ٩٦٫٢٠٠٫٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﺒﺎﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢٫٦٩
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٫٠٣ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻴﺌﺔ
ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻮﺭﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﺝ  -ﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺩ  -ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ،ﺩﺍﺑﻮﻕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ  ١١١٩٤ ٩٤١٤٨٩ﻋﻤــﺎﻥ – ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻫـ  -ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠١٣ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٥ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٤ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢ﻣﺎﺭﺱ
.٢٠١٤
ﻭ  -ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 ١٢ﻣﺎﻳﻮ .٢٠٢٢
 - ٢ﺃﺳﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ
 ﺗﻢ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﺔﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
 ﺗــﻢ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺟﺰﺓ ﻭﻓﻘـﺎ ً ﻟﻤﺒــﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ .
 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﻘـﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺪﺓ ﻭﻓﻘـﺎ ًﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ  ٣١ﺩﻳﺴـﻤﺒﺮ ،٢٠٢١
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓـﻲ  ٣١ﻣـﺎﺭﺱ  ٢٠٢٢ﻻ ﺗﻤﺜـﻞ ﺑﺎﻟﻀـﺮﻭﺭﺓ ﻣﺆﺷـﺮﺍ ً ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴـﻤﺒﺮ  .٢٠٢٢ﻛﻤـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻗﺘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠٢٢ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

-٢ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻮﺟﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻤﺜـﻞ ﻋﻤﻠـﺔ ﺇﻅﻬـﺎﺭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻭﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ:

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ )ﻣﻮﺣﺪﺓ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﺒﺎﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻮﺣﺪﺓ(*
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎﻱ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ )ﻣﻮﺣﺪﺓ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ )ﻣﻮﺣﺪﺓ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  /ﺍﻻﺭﺩﻥ )ﻣﻌﻔﺎﻩ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻳﺒﻚ ﺟﻠﻒ

 ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٢

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ

ﻣﺪﻗﻘﺔ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــــــــﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺪﻓـــــــــﻮﻉ

ﻧﺴﺒــــــﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـــــــﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺪﻓــــــــــﻮﻉ

ﻧﺴﺒــــــﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

٪
٧١/١١
١٠٠
١٠٠
٧٧/٠٢
١٠٠
١٠٠
٦٥/٦٣
٨٥
١٠٠
١٠٠
١٠٠

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

٪
٧١/١١
١٠٠
١٠٠
٧٧/٠٢
١٠٠
١٠٠
٦٥/٦٣
٨٥
١٠٠
١٠٠
١٠٠

١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٨
١٩٩٥
١٩٩٨
٢٠٠٠
١٩٩٦
٢٠٠١
٢٠١٥
٢٠١١
٢٠١٩

٤٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٫٠٤٢٫٢٥٣
١٥٫٥١٤٫٨١٠
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٤٥٫٠٦٨
٣٩٫٤٩٢٫٢٤٣
٤٫٨٠٣٫٧٣٤
٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٠٫٤٠٠
٤٠٫٠٠٠

٤٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٫٠٤٢٫٢٥٣
١٥٫٥١٤٫٨١٠
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٤٥٫٠٦٨
٣٩٫٤٩٢٫٢٤٣
٤٫٨٠٣٫٧٣٤
٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٠٫٤٠٠
٤٠٫٠٠٠

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻋﻼﻥ
ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

 ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺃﺳﺲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ )ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ(  ،ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
• ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴـﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜ َﻤﺮ ﺑﻬﺎ ؛
• ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ  ،ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ  ،ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜ َﻤﺮ
ﺑﻬﺎ ؛ ﻭ
• ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜ َﻤﺮ ﺑﻬﺎ.
ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ،
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ .ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ:
• ﺣﺠﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛
• ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺃﻱ ﺣﺎﺋﺰﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺃﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻁﺮﺍﻑ
ﺃﺧﺮﻯ؛
• ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ؛ ﻭ
• ﺃﻳﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﻅﺮﻭﻑ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

-٣ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  .ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ،ﺍﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺣﺘﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ
ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ.
ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ  ،ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .ﺇﻥ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﻢ
ﺑﺤﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍء .ﺍﻷﺻﻮﻝ .ﻳﺘﻢ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺭﺻﻴﺪ
ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ.
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻛﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻟﺘﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  ،ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ) (١ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﻱ ﺣﺼﺺ
ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭ) (٢ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ(  ،ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺃﻱ ﺣﺼﺺ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ .ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻛﻘﻴﻤﺔ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ )(٩
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  ،ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ.

-٤ - ٣ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺁﺫﺍﺭ  ٢٠٢٢ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  .٢٠٢١ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺗـﻢ ﺍﺗﺒـﺎﻉ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﻭﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ، ٢٠٢١ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣــﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴـﺔ.
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) - (١ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (١ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻱ ﺃﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ.
ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺳﺘﻤﺎﺭﺱ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻟـ
"ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ" ﻟﺘﻮﺿﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ .
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) – (٣ﻣﺮﺟﻊ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺗُﺤﺪِّﺙ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (٣ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٨ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻨﺔ  . ١٩٨٩ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (٣ﻣﺘﻄﻠﺒًﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) ، (٣٧ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻮﺫﺓ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (٣٧ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) :(٢١ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ،ﺗُﻄﺒﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻮﺫﺓ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (٢١ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ،ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺻﺮﻳ ًﺤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻮﺫﺓ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻮﺫ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.

-٥ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ  - ٣٧ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ  -ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻥ "ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎء" ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺸﻤﻞ "ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ" .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ( ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻷﺣﺪ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺍﻟﻌﻘﺪ(.
ﺗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ِ
ً
ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ .ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ
ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (١٦ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ.
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺨﺼﻢ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ
ﻣﺘﺎ ًﺣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺣﻀﺎﺭ
ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،
ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .ﻭﺗﻘﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )" (٢ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ".
ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻨﻰ "ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ" .ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
) (١٦ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻸﺻﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ  ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﻭﺃﻱ ﺑﻨﺪ )ﺑﻨﻮﺩ( ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺣﻀﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﻭﺭﺓ )ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ( ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ.

-٦ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢٠٢٠-٢٠١٨
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) - (١ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻋﻔﺎ ًء ﺇﺿﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻭﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎء
ﻀﺎ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺩ ١٦ .ﺃ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (١ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺃﻳ ً
ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ  ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳُﺘﺎﺡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺩ ١٦ .ﺃ( .
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) :(٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ " ١٠ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ" ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ )ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ( ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ .ﻳُﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ  - ٤١ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (٤١ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻨﺪ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍءﻣﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) (٤١ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ،(١٣ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ
ﺩﺍﺧﻠﻴًﺎ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟ ُﻤﻌ ِﺪّﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻷﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ،ﺃﻱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .
 - ٤ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ  ،ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ .
ﺇﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ
ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
.٢٠٢١

 - 7 - 5ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل  -بالصافي
أ -يتكون هذا البند مما يلي:
 31مــــــــارس
2022
مراجعة غير مدققة

 31ديسمبــــــر
2021
مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ذمم تجارية

154,522,960

153,102,862

شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل

40,315,273

41,954,017

مجموع الذمم المدينة التجارية والشيكات برسم التحصيل  -قصيرة األجل 194,838,233
ذمم موظفين
ينزل :مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة
المجمــوع

195,056,879

670,620

680,993

195,508,853

195,737,872

)(8,500,295

)(8,247,916

187,008,558

187,489,956

تتراوح فترة االئتمان الممنوحة من  30يوم الى  150يوم  ،وال توجد فوائد على الذمم المدينة التجارية القائمة.
تطبق المجموعة المنهج المبسط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ، )9حيث تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة اإلئتمانية للذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة
لمدى الحياة .ويتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بنا ًء على حاالت التعثر السابقة للمدين وتحليل مركزه المالي الحالي ويتم تعديلها وفقا ً لعوامل
محددة للمدينين واألوضاع االقتصادية العامة للقطاع الصناعي الذي يعمل فيه المدينون وتقدير كالً من حركة الظروف الحالية أو المتوقعة كما في تاريخ إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة.
تقوم المجموعة بشطب أي ذمم مدينة تجارية في حالة توفر معلومات تشير إلى أن المدين في ضائقة مالية حادة وليس هناك احتمال واقعي لالسترداد منها ،على سبيل المثال عندما يتم وضع المدين في التصفية
أو خضوعه إلجراءات إفالس.
يوضح الجدول ادناه تحديد خطر الذمم المدينة التجارية وشيكات برسم التحصيل قصيرة االجل بنا ًء على مصفوفة المخصصات:
ذمم مدينة متأخرة السداد

كما في  31مارس  - 2022مراجعة غير مدققة
ذمم متداولة (غير
متأخرة السداد)*

من يوم حتى  90يوم

من  91الى
 180يوم

من  181الى
 365يوم

أكثر من 365
يوم

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الذمم المدينة التجارية**

140,648,435

25,963,987

12,043,416

8,782,004

7,400,391

194,838,233

مخصص الخسارة اإلئتمانية

429,431

879,127

504,411

770,980

5,916,346

8,500,295

معدل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

0.3%

3.4%

كما في  31كانون األول  - 2021مدققة

4.2%

8.8%

79.9%

4.4%

ذمم مدينة متأخرة السداد
ذمم متداولة (غير
متأخرة السداد)*

من يوم حتى  90يوم

من  91الى
 180يوم

من  181الى
 365يوم

أكثر من 365
يوم

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الذمم المدينة التجارية**

132,216,128

28,664,582

13,113,655

14,104,554

6,957,960

195,056,879

مخصص الخسارة اإلئتمانية

655,585

1,041,537

624,222

726,828

5,199,744

8,247,916

معدل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

0.5%

3.6%

4.8%

5.2%

74.7%

* تتضمن الذمم المتداولة شيكات قصيرة األجل تستحق خالل  3أشهر.
** تشمل الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة على السلطة الفلسطينية كما يلي:
ذمم مدينة متأخرة السداد
من يوم حتى  90يوم

من  91الى 180
يوم

من  181الى
 365يوم

أكثر من 365
يوم

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كما في  31مارس  - 2022مراجعة غير مدققة

27,871,765

3,048,686

444,618

714,981

32,080,050

كما في  31ديسمبر  - 2021مدققة

48,768,475

279,536

212,776

30,831

49,291,618

4.2%

 - 8ب -إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة هي كما يلي :
للفترة المنتهية في  31مارس ( 2022مراجعة غير مدققة)
المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد المخصص بداية السنة

3,048,172

5,199,744

8,247,916

المخصص المستدرك خالل الفترة
فروقات عمالت أجنبية

180,880

754,561

935,441

)(12,498

)(31,523

)(44,021

ديون معدومة *

)(632,605

)(6,436

)(639,041

الرصيد في نهاية الفترة

2,583,949

5,916,346

8,500,295

*تم خالل الفترة المنتهية في  31مارس  2022اعدام ذمم مدينة تجارية بقيمة  639.041دوالر أمريكي وذلك بموجب موافقة مجلس اإلدارة .
للسنة المنتهية في  31ديسمـــــــــــــــــــبر ( 2021مدققة)
المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد المخصص بداية السنة

2,541,233

4,014,136

6,555,369

المخصص المستدرك خالل السنة

292,512

1,391,945

1,684,457

اضافات على المخصص نتيجة اإلستحواذ على شركة تابعة

582,041

33,450

615,491

أثر استبعاد مخصص نتيجة بيع شركة تابعة
فروقات عمالت أجنبية

)(231,736

)(100,000

)(331,736

)(74,628

)(139,787

)(214,415

ديون معدومة

)(61,250

-

)(61,250

3,048,172

5,199,744

8,247,916

الرصيد في نهاية السنة
 - 6أرصدة مدينة أخرى
أ -يتكون هذا البند مما يلي:

 31مــــــــارس

 31ديسمبــــــر

2022

2021

مراجعة غير مدققة

مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مطالبات مدينة

8,913,884

7,344,065

ضريبة القيمة المضافة

8,140,879

2,621,819

مصاريف مدفوعة مقدما ً

6,503,303

4,081,874

تأمينات نقدية مقابل كفاالت واعتمادات بنكية

3,088,346

2,896,623

دفعات مقدمة للموردين *

23,998,193

10,997,518

قروض وسندات قابلة للتحويل

854,348

1,004,348

أرصدة مدينة أخرى

4,958,960

4,740,812

56,457,913

33,687,059

* يمثل هذا البند الدفعات المقدمة لموردي الشركات التابعة للمجموعة لقاء بضائع مشتراة وغير مشحونة ومشاريع مشتركة باإلضافة إلى
الرسوم الحكومية المتعلقة بها.

-9 - 7بضاعة  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي:
 31مـــــــــــــــــــــــــــــــارس

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــر

2022

2021

مراجعة غير مدققة

مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بضاعة منتجة وصالحة للبيع

9,709,804

7,180,660

أدوية

8,378,979

8,547,481

مواد طبية

855,072

799,877

مواد استهالكية

80,901,480

36,838,742

مواد وأدوات مختبرات

2,436,255

2,916,212

سيارات مجمركة وقطع غيار *

14,498,552

12,855,710

معدات وأجهزة طبية

8,935,519

10,005,322

125,715,661

79,144,004

مواد أولية

18,098,501

14,433,619

خردة صالحة وأخرى

588,903

70,468

مواد أخرى

3,165,946

3,753,258

147,569,011

97,401,349

مجمــوع البضاعة الجاهزة

مجمــوع البضاعة
ينزل :مخصص بضاعة بطيئة الحركة **
صافي البضاعة
بضاعة في الطريق
المجمــوع

)(2,606,291

)(2,407,871

144,962,720

94,993,478

2,269,225

3,501,481

147,231,945

98,494,959

* تشمل البضاعة على سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل الحصول على قروض تجارية.
** تمثل الحركة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة ما يلي:

رصيد بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
أثر استبعاد مخصص نتيجة بيع شركة تابعة
بضاعة مشطوبة خالل الفترة  /السنة
رصيد نهاية الفترة  /السنة

 31مــــــــارس
2022
مراجعة غير مدققة
دوالر أمريكي
2,407,871
199,183
)(763
2,606,291

 31ديسمبــــــر
2021
مدققة
دوالر أمريكي
3,102,704
1,206,423
)(219,273
)(1,681,983
2,407,871

 - ١٠ - ٨ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺩﺍﺋﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﻣﻜﺎﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﺟﺎﺯﺍﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺩﺧﻞ – ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ٣١ﻣـــــــﺎﺭﺱ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒــﺮ
٢٠٢٢
٢٠٢١
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
١٣٫٦٦٤٫٥١٨
١٩٫١٤٥٫٧٨٤
٩٤٥٫٥٨٧
١٫٩٤٨٫٣٦٠
٧٩٣٫٢٩٧
٤٣٢٫٢٦٧
٧٫٢٥٥٫٥٩٠
٥٫٣٦٩٫٥٤٤
٢٫٠٦٢٫١٣٦
١٫٧٣٨٫٤٩٨
١٩٨٫٧٧٤
٣٩٦٫٩٥١
٤٩٥٫٠٧٠
٦٤٢٫٢٨٤
١٫٥٢٩٫٤٨٥
١٠٩٫٢٩٨
٤٫٧٢٢٫٣٦١
٣٫٥٨٤٫٥٠٠
٤٫٥٩٦٫٩٧٢
٦٫٢٢٧٫٠١٤
٢٫٣٤٠٫٢٤٩
٤٫١٦٨٫٢٤٠
٣٨٫٦٠٤٫٠٣٩
٤٣٫٧٦٢٫٧٤٠

 - ٩ﺑﻨﻮﻙ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﻼﺕ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﺒﺎﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎﻱ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒــﺮ
 ٣١ﻣـــــــﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٤٫٦٠١٫١٤٢
٣٫٣٠٣٫٩٩٩
٣٠٫٧٧٤٫٣٦٨
١٠٫٩٠٥٫٢٢١
١٥٫٥٩٧٫٥٤٥
٢٧٫٩٤٥٫٤٤٢
١٫٤٩٣٫١٨٩
١٫٤٤٢٫٨٦٨
٦٫٣٢٦٫٤٢٦
١٠٫١١٢٫٠٨٧
٤٤٤٫٣٠٤
٤١٠٫٣٤٧
٣٠٫٠٠٠
٥٩٫٢٣٦٫٩٧٤
٥٤٫١٤٩٫٩٦٤

 ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻫﻲ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ.

 - ١١ - ١٠ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ:
ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ**
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﺎﻥ
ﻗﺮﺽ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ – ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ ﺟﻨﺮﺍﻝ  -ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﻼﺕ:
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﺎﻥ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗﺮﺽ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ:
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﺎﻥ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ*
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎﺭ:
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ***
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ:
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻗﺮﺽ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒـــــــــــــــــــــــــﺮ ٢٠٢١
)ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ
 ٣١ﻣــــــــــــــــــــﺎﺭﺱ ٢٠٢٢
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ(
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٨٬٢٢٥٬٧٩٨
٣٬٥٢٦٬٠٩٣
١٬١٧٥٬٣٦٤
٦٣٣٬٦٣٥
١٬١٩١٬٣٣٣
١٨٠٬٢٥٤
٩٩٣٬٦٥٣
٣٬٧٢٠٬٧٠٩
١٩٬٦٤٦٬٨٣٩

٦٨١٬٣٠٧
١٧٬٦٣٠٬٤٦٥
٥٬٨٧٦٬٨٢٢
٧٢١٬٠١٦
٦٬٤٦٩٬٣٩٩
٣٬٧٦٢٬٤٢٧
٣٥٬١٤١٬٤٣٦

٥٫٧٦١٫٦٥٢
٢٫٦٤٤٫٥٧٠
٨٨١٫٥٢٣
٩٧٥٫٣٦٨
٦٦٦٫٥١٩
١٫٠٨٧٫٢٦١
٤٫٢٦٩٫٨٦٣
١٦٫٢٨٦٫٧٥٦

٢٩٥٫٦٧٠
١٨٫٥١١٫٩٨٩
٦٫١٧٠٫٦٦٣
٤٫٥٧٢٫٤٥٤
٤٫٥٣٥٫٦٥٥
٣٤٫٠٨٦٫٤٣١

٣٬٤٢٦٬٠٢٥
١٬٥٨٥٬١٧٣
٩٣٣٬٦٧٨
١٬٩٧٦٬٣٣٦
٣٢٦٬٢٠٣
٢٬٠٩٩٬٤٢٩
٢٬٢٩١٬١٤٥
١٬٠٠١٬٢٧٥

١٬٤٢٩٬٥٦٧
٢٬٨٤٢٬١٠٣
٨٨٣٬٦٥٤
١٬١٣٧٬٢٥١
-

٢٫٣٨٢٫٩٥٥
١٫٤٣٨٫٠٦٢
٩٧٨٫٢١٩
١٫٢١١٫١٩٢
٣٣٠٫٧٦٦
١٫٦٦٢٫٠٦٨
٢٫١٣٦٫٩٢٧
٣٧٦٫٩٣٢

١٫٤٢٩٫٥٦٨
٢٫٨٧٢٬٧٣٨
٨٩٩٫٣٩٩
١٫٢١٣٫٩٤٢
-

١٣٬٦٣٩٬٢٦٤

٦٬٢٩٢٬٥٧٥

١٠٫٥١٧٫١٢١

٦٫٤١٥٫٦٤٧

٣٬٩٧٤٬١٦١
١٬٢٩٠٬٩٧٣
٨٨١٬٧٢٩
٤٬٦٠٩٬٨٥٦
٣٬١٨٤٬٤٥٦
٣٣٩٬٩٢٠
٤٤١٬٩١٢
٢٤٠٬٨٥١
١٬٤٣٥٬٠٨٤
١٦٬٣٩٨٬٩٤٢

١٩٩٬٨٦٩
٩٥٠٬٠٠٠
٤٦٠٬٤٨٩
٦١٬١٨٨
١٬٦٧١٬٥٤٦

٤٫٠٧٦٫٢٨٢
١٫١١٣٫٥٤٧
١٫٣٤٩٫٧٥٢
٣٫٩٥٥٫٥٦٤
٢٫٧٣٩٫١٦٨
٣٥٦٫٢٦٧
٧٠٧٫٠٥٩
٢٩٢٫٥٣٠
١٫٢٧٢٫٥٥٠
١٥٫٨٦٢٫٧١٩

٢٧٥٫٨٩٧
٨٩٤٫٥٨٣
٥٢٩٫٩٧٠
٧٩٫٥٥٨
١٫٧٨٠٫٠٠٨

٣١٥٬٩٨٧
٥٨٤٬٦٣٢
٩٩٧٬٢٦٥
٣٩٨٬٧٨٩

٦٢٢٬٣٠٩
٩٤٦٬٦٧٩
٢٬٦٨٧٬٠٦٧
٦٧٨٬٣٣٤
٣١١٬٦٦٠

٢٩٨٫٧٨٧
٥٦٨٫٧٩٨
٨٤١٫٨٢٢
٣١٤٫٥٨٧

٤٤١٫١٤٥
٩٠٩٫٤٥٧
١٫٩٨١٫٨٨٥
٨٥٨٫٤٠٠
٤٧٩٫٨٧٤

٢٬٢٩٦٬٦٧٣

٥٬٢٤٦٬٠٤٩

٢٫٠٢٣٫٩٩٤

٤٫٦٧٠٫٧٦١

٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠

-

-

-

٤٬٤٣٢٬٧١٣
٤٠٩٬٦٦٥
٣٬٠٠٧٬٧٤٨
٦٬٠٣٥٬٢٣١
٤٬٦٥٠٬٠٢٥
٢٧٬٥٥٣٬٨٩٨
٤٦٬٠٨٩٬٢٨٠
١٣٤٬٠٧٠٬٩٩٨

٢٬٨٨٤٬٠٠٠
٢٬٨١٢٬٦٤٠
٥٬٦٩٦٬٦٤٠
٥٤٬٠٤٨٬٢٤٦

٤٫٣٠٧٫٠٠٥
٦٥٠٫٦٣١
٣٫٣٢٦٫٨٨١
٥٫٣٤٢٫٨٩٧
٥٫٧٧٥٫٣٨٩
١٩٫٢٢٩٫١٤٥
٣٨٫٦٣١٫٩٤٨
٨٣٫٣٢٢٫٥٣٨

٢٫٨٨٤٫٠٠٠
٣٫١٢٥٫١٢٠
٦٫٠٠٩٫١٢٠
٥٢٫٩٦١٫٩٦٧

 ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %٣٫٢٥ﻭ %٦ﻭﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ.* ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
** ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ  ٣٥ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ١١٣٫٢٧ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻟﻴﺮﺓ ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﺍﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ٨٫٩ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ  (٢٠٢٢ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ  ٪٧٫٨ﺍﻟﻰ  ٪٢٩٫٥ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٥ﻧﻴﺴﺎﻥ  ٢٠٢٢ﺍﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢١ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .٢٠٢٤
***ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ – ﻓﺮﻭﻉ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٢٢ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻷﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٦٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ )ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ  ٣٦ :ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ  (٢٠٢٢ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  ،ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٢ﻧﻴﺴﺎﻥ  ٢٠٢٢ﺍﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٠ﻣﺎﻳﻮ .٢٠٢٢

 - ١٢ - ١١ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﻭﺽ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  %٣٫٧٥ﻭ .%٤٫٥
ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒــﺮ
 ٣١ﻣـــــــﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٧٥٫١٠٢٫٤٠٠
٧٣٫٩١٨٫٠٠٠
)(١٫١٨٤٫٤٠٠
)(٤٢٤٫٢٠٠
٧٣٫٩١٨٫٠٠٠
٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠

ﺍﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺩﻭﻻﺭ – ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ *٢٠٢١
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﻮﺭﻭ – ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ **٢٠٢١

*

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒــﺮ
 ٣١ﻣـــــــﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠
١٥٫٩١٨٫٠٠٠
١٥٫٤٩٣٫٨٠٠
٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠
٧٣٫٩١٨٫٠٠٠

ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢٠ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺳﻤﻴﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ١٠ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ  ٢٨ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢٠ﻭﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  ٢٨ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،٢٠٢٥ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ٪٤٫٥
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻸﺷﻬﺮ  ٣٠ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ  ٦ﺃﺷﻬﺮ  ٪٢٫٥ + LIBORﻟﻸﺷﻬﺮ  ٣٠ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ  ، ٪٤٫٥ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ  ٣٦٠ﻳﻮﻣﺎ ً ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺇﻁﻔﺎء ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻭﺑﺴﻌﺮ ﺇﻁﻔﺎء  ٪١٠١ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﻁﻔﺎﺅﻫﺎ.

** ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢٠ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺳﻤﻴﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ  ١٤ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ١٥٫٧٢٧٫٠٠٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ،٢٠٢٠
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ١٠ﺁﻻﻑ ﻳﻮﺭﻭ  ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ  ٢٨ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢٠ﻭﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ  ٢٨ﻳﻮﻧﻴﻮ
 ،٢٠٢٥ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ  ٪٣٫٧٥ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻸﺷﻬﺮ  ٣٠ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ  ٦ﺃﺷﻬﺮ
 ٪٢٫٥ + EURO LIBORﻟﻸﺷﻬﺮ  ٣٠ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ
 ٪٣٫٧٥ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ، ٪٤٫٧٥ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ  ٣٦٠ﻳﻮﻣﺎ ً ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺇﻁﻔﺎء ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻭﺑﺴﻌﺮ ﺇﻁﻔﺎء  ٪١٠١ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﻁﻔﺎﺅﻫﺎ.

 - ١٣ﺍﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒــﺮ
 ٣١ﻣـــــــﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٧٣٫٩١٨٫٠٠٠
٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺮﺽ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
٧٣٫٩١٨٫٠٠٠
٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠٢٢ﻭ ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٢٠٢١ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺩﻭﻻﺭ – ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ :٢٠٢٠
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺈﺳﻢ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﻬﻢ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺭﻫﻮﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ٪١٠٠
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺻﺪﺍﺭ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﻁﻔﺎءﺍﺕ )" ("EBITDAﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
)" ("Total Interest Expenseﻋﻦ  ٣٫٢٥ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ) (٪٦٠ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎ ٍﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻁﻴﻠﺔ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ.
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﻮﺭﻭ – ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ :٢٠٢٠
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ  ٪١٠٠ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺻﺪﺍﺭ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﻁﻔﺎءﺍﺕ )" ("EBITDAﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
)" ("Total Interest Expenseﻋﻦ  ٣٫٢٥ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ) (٪٦٠ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎ ٍﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻁﻴﻠﺔ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ.

 - ١٤ - ١٢ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺃ  -ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺭﺻﻴﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  /ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺭﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١ﻣـــــــﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٥٫٨٢٦٫٣٠١
٦٫٤٠٤٫٨٧٠
)(٩٫٠٩٧٫٥١٢
)(٥٫٧٢٣٫٧٢٩
٩٢٫٢٥٠
٩٫٥٨٣٫٨٣١
٢٫٥٣٠٫٢٦١
٦٫٤٠٤٫٨٧٠
٣٫٤٨٥٫٩٨٢

ﺏ  -ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬـﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٢٫٢٠٤٫٩٣٦
٢٫٥٣٠٫٢٦١
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
)(١٩٥٫٤٥٤
)(٧٧٫٦٤٧
ﺇﻁﻔﺎء ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
٢٫٤٥٢٫٦١٤
٢٫٠٠٩٫٤٨٢
 ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ( ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٢٠ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
 ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ:ﺍﺳـــــــــــــــــــﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﺒﺎﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎﻱ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﻼﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﺭﻳﺤﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  /ﺍﻷﺭﺩﻥ )ﻣﻌﻔﺎﺓ(

ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
٢٠١٨
٢٠١٩
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٧
٢٠١٨
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
٢٠٢٠
٢٠٢٠

ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠٢٢ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٩ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ٢٠١٢ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻔﺎء ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٠ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ٣١
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٤ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﻔﺎء ﺍﺳﻤﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  ٪٥٠ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻤﺪﺓ  ١٢ﻋﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥
ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣١ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠٢٦

 - ١٥ - ١٣ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ – ﻗﺎﺋﻤﺔ )ﺏ(
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ *
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬـﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ
٢٠٢١
ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
٢٠٢٢
ﺃﻭ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜـــﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜـــﻲ
٩٫٩١٥٫٧١٦
٧٫١٦٢٫٢٢٥
ﺳﻬﻢ
ﺳﻬﻢ
١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺩﻭﻻﺭ /ﺳﻬﻢ
ﺩﻭﻻﺭ /ﺳﻬﻢ
٠/٠٧
٠/٠٩

* ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟـﺮﺑﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋـﺪ ﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪﺩ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ ﻓـﻲ  ٣١ﻣـﺎﺭﺱ  ٢٠٢٢ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﺪﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﺘﻠﻄﺒـﺎﺕ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ).(٣٣
 - ١٤ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١ﻣﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
١١٫٥٦٨٫٣٨٣
١١٫٤٧٨٫٨٩٩
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻳﺔ
٦٧٧٫٤٤١
ﺳﺤﻮﺑﺎﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﻜﻴﺔ
٢٤٫٠٣٨٫٥٣١
٢٧٫١٣٠٫١٨٠
ﻛﻔﺎﻻﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ
٧٥٩٫٠٤٥
ﺑﻮﺍﻟﺺ ﺗﺤﺼﻴﻞ
١٦٫٠٥٧٫٦٩٠
١٧٫٠٦٧٫٤١٦
ﻛﻔﺎﻻﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
٥١٫٦٦٤٫٦٠٤
٥٧٫١١٢٫٩٨٢
 - ١٥ﺍﻟﻘﻀﺎﻳـــــﺎ
ﺃ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣٦٧٫٢٦٩ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻹﺑﻄﺎﻝ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭ/ﺃﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻘﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﺏ  -ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺗﻢ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

 - ١٦ﺝ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  ،٢٠٠٨ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟـ  ٪١٥ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ " ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
"ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺤﻴـــﺔ ،ﻭﺿﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺃﻳﺒﻚ( ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ً ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ
 ٧٢١٫٥٧٧ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﺑﺘﺎﺭﻳـــــﺦ ٦
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١١ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﺻﻔﺔ ﻭﻻﺣﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺈﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٣ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢٠١٣ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻷﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﺒﺪﺃﻫﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  .٢٠١٥ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٧ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٦ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺟﻮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺼﻢ.
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢٦ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٦ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .ﺗﻢ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺻﺪﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٧ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٧ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺭﺩ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻤﺼﺪﺭﻫﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ .ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻄﻌﻦ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ،ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٦
ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٨ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﺩ  -ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﺒﺎﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﻧﻴﺒﺎﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٤٫١٣٥٫٦٦٨ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﺑﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻘﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ.
ﻫـ  -ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﻼﺕ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻟﻤﻨﻴــﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴــﻼﺕ ﺑﻘﻴﻤــﺔ  ١٠٫٦٤٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ،
ﻭﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻘﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ.
ﻭ  -ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٤٦٥٫٤٠٤ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻘﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ.
ﺯ  -ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎﻱ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎﻱ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٩٫٤٣٠ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻘﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻫﺬﺍ ﻭﺑﺮﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ.

 - ١٧ - ١٦ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﺃ  -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﺃﺭﺻﺪﺓ:
 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١ﻣﺎﺭﺱ
٢٠٢١
٢٠٢٢
ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
١٫٧٨٢٫٥٠٣
١٫٧٤٢٫٨٥٢
٣٥٫٩٩٤
٣٦٫١١٢
٢٫٥١٠
٥٢٫٥٧٦
١٫٨٢١٫٠٠٧
١٫٨٣١٫٥٤٠

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘّﺎﺩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﻁ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻠﻴﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻹﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

٢٫٤٠٦
٤٣٨٫٤٠٧
٤٤٠٫٨١٣

٤٤٠٫٤٧٨
٤٤٠٫٤٧٨

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ:
ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٢
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘـّﺎﺩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ – ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺭﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢١
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘـّﺎﺩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ – ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺭﺋﻴﺴﻲ

ﻁﺒﻴﻌــــــــــــــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــــــــــــــــــﻞ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺳﻔﺮ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻁﺒﻴﻌــــــــــــــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــــــــــــــــــﻞ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺳﻔﺮ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٥٧٬١٧٠
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
٤٣٨

ﺏ  -ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪُ ﺩﻭﻻﺭ
 ٢٫٦٣٧٫٤٤٧ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬــﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ  ٢٫٠٦٥٫٤٥١) ٢٠٢٢ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ .(٢٠٢١
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أ-

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال الشركة موزعة حسب االنشطة :
للثالثــــــة أشهــــــر المنتهيــــــة فـــــي  31مارس
2022

2021

صنـــــــاعي

تجــــــــــاري

خدمــــــــــي

أخـــــــــــرى

مراجعة غير مدققة

مراجعة غير مدققة

دوالر امريكـــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

اجمالي المبيعات وايراد الخدمات

48,859,425

230,844,496

1,837,312

-

281,541,233

259,775,813

ينزل :تكلفة المبيعات والخدمات

38,086,893

201,436,085

1,705,667

-

241,228,645

)(226,998,153

10,772,532

29,408,411

131,645

-

40,312,588

32,777,660

ينزل :مصاريف موزعة على القطاعات  -بالصافي )(12,043,797

)(12,306,153

)(478,504

)(1,891,389

)(26,719,843

)(22,456,108

)(1,271,265

17,102,258

)(346,859

)(1,891,389

13,592,745

10,321,552

)(46,010

)(7,500

)(392,869

)(1,898,889

مجمل الربح
الربح قبل الضرائب
ينزل :ضريبة الدخل
الربح للسنة

)(423,027
)(1,694,292

)(1,976,077
15,126,181

)(2,452,614
11,140,131

)(2,009,482
8,312,070

 31مارس

 31ديسمبـــــــــــــر

2022

2021

مراجعة غير مدققة

مدققة

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

اجمالي الموجودات

682,024,996

618,070,263

اجمالي المطلوبات

480,648,160

426,622,492
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فيما يلي معلومات التوزيع الجغرافي ألعمال الشركة:
إن جميع الشركات التابعة تتمركز في منطقة السلطة الفلسطينية بإستثناء ما يرد في الجدول أدناه :
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2022

 31مارس 2022

مراجعة غير مدققة

مراجعة غير مدققة

إســــــــــــم الشركـــــــــــــة
المنطقة الجغرافية
شركة سنيورة للصناعات الغذائية

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

35,539,976

33,967,654

101,344,330

54,515,158

89,428

10,920

1,992,957

1,241,397

اإلمارات العربية المتحدة

1,735,819

10,351

6,013,089

6,580,419

شركة الجيهان للتجارة العامة

األردن

5,773,048

1,030,802

15,246,785

11,961,857

شركة يو -نيبال االردن

األردن

6,387,413

841,829

17,629,590

15,799,721

األردن  /العراق

2,290,607

1,962,560

6,951,396

1,508,730

22,714

18,709

56,239

9,298

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  /االردن
شركة أيبك جلف

شركة تليد للتوريدات الطبية
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

األردن  /اإلمارات العربية المتحدة  /تركيا

اإليرادات

المصاريف

الموجودات

المطلوبات

األردن

األردن

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021

 31ديسمبـــــــــــــــر 2021

مراجعة غير مدققة

مدققة

إســــــــــــم الشركـــــــــــــة
المنطقة الجغرافية
شركة سنيورة للصناعات الغذائية

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

دوالر امريكـــــي

21,715,375

78,860,560

161,900,155

األردن

-

6,348

131,779

804,831

االمارات العربية المتحدة

76,436

29,330

7,894,604

5,681,808

شركة تليد للتوريدات الطبية

األردن  /العراق

1,779,141

1,419,285

4,723,140

7,785,122

شركة الجيهان للتجارة العامة

األردن

4,271,269

4,117,267

12,631,522

15,779,187

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

األردن

40,661

18,850

30,762

77,703

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  /االردن (معفاة)
شركة أيبك جلف

األردن  /اإلمارات العربية المتحدة  /تركيا

اإليرادات

المصاريف

الموجودات

المطلوبات

23,377,491
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أ  -القيمة العادلة الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
إن بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية
والمطلوبات المالية ( طرق التقييم والمدخالت المستخدمة):
العالقة بين المدخالت

القيمة العادلة
 31مارس 2022

 31ديسمبر 2021

مستوى القيمة

طــــــريقة التقييم

مدخالت هامة

الهامة غير الملموسة

مراجعة غير مدققة

مدققة

العادلــــــــة

والمدخالت المستخدمة

غير ملموسة

والقيمة العادلة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

4,291,534

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
أسهم شركات متداولة

369,669

المستوى االول

14,996,437

14,555,777

المستوى االول

أسهم شركات غير متداولة

17,761,584

17,365,664

المستوى الثاني و الثالث

صناديق استثمارية

10,772,723

9,852,747

المستوى الثاني و الثالث

مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآلخر 43,530,744

السعر السوقي
السعر السوقي
مقارنتها مع اداه ماليه
مشابة
مقارنتها مع اداه ماليه
مشابة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

41,774,188

موجودات أدوات التحوط المالي

7,746,900

7,959,000

المستوى االول

السعر السوقي

استثمار في أراضي

819,127

819,127

المستوى الثاني

مقيم عقارات

أراضي ممتلكات ومعدات بالقيمة العادلة

32,263,821

32,263,821

المستوى الثاني

مقيم عقارات

مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

88,652,126

74,700,165

ال ينطبق

ال ينطبق

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
مطلوبات أدوات التحوط المالي

7,959,000

7,959,000

مجموع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

7,959,000

7,959,000

لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة المنتهية في  31مارس .2022

المستوى االول

السعر السوقي

ال ينطبق

ال ينطبق
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ب  -القيمة العادلة الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة والغير محددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة تقارب قيمتها العادلة:

مستوى القيمة العادلة
مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

 31مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2022

 31ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر 2021

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

سندات قروض

المستوى الثاني

73,493,800

74,353,602

73,918,000

73,918,000

قروض وبنوك دائنة

المستوى الثاني

242,269,208

243,357,766

195,521,479

196,467,066

315,763,008

317,711,368

269,439,479

270,385,066

مجموع المطلوبات المالية غير محددة بالقيمة العادلة

للبنود المبينة اعاله تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني وفقا ً لنماذج تسعير متفق عليها والتي تعكس مخاطر االئتمان لدى االطراف التي يتم التعامل معها.

إن القيمة العادلة المذكورة أعاله هي كما في  31مارس  2022و 31ديسمبر .2021
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الحقا لتاريخ المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة  ،وافقت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  9مايو  2022على توزيع أرباح نقدية بواقع  %10.476من رأس مال الشركة المدفوع أي ما يعادل  11مليون
دوالر أمريكي  ،كما وافقت الهيئة العامة بنفس االجتماع على زيادة رأس مال الشركة من  105مليون دوالر أمريكي الى  112مليون دوالر أمريكي اي بمقدار  7مليون دوالر أمريكي وذلك من خالل رسملة هذا المبلغ
من حساب االرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين حسب نسبة كل مساهم في رأس المال.

