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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد نضال سختيان

السيد حمد مصري

رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس االدارة

اآلنسة أنجيل زابورة

السيد نعيم القواسمه

عضو مجلس إدارة
استقالت من عضوية المجلس بتاريخ 2022/02/16

عضو مجلس إدارة

السيد رامي خليف

السيدة عنود نضال سختيان

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

ممثال ُ عن شركة النواة إلدارة اإلستثمارات

ممثال ً عن شركة النواة إلدارة اإلستثمارات
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الدكتور سمير حزبون

الدكتور يوسف نجاجرة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

ممثال ً عن شركة النواة إلدارة االستثمارات

ممثال ً عن شركة النواة إلدارة اإلستثمارات

مستشار مجلس اإلدارة

السيد عبد الحكيم الفقهاء

أعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق

مدقق الحسابات الخارجي

_السيد حمد المصري

السادة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

_الدكتور سمير حزبون

بناية البرج األخضر الطابق الثالث

_السيد رامي خليف

ص ب  1110رام هللا

أعضاء اللجنة المالية
_السيد حمد المصري
_الدكتور سمير حزبون

المستشار القانوني
مكتب شحادة للمحاماة
شارع العذراء – بيت جاال
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساهمي شركة بيت جاال لصناعة األدوية م.ع.م
المحترمين
تحية طيبة وبعد
إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم باجتماع الهيئة
العامة العادي للسنة المالية  2021ويسعدين أن أرحب
بكم جميعا ً واضعا بين أيديكم التقرير السنوي الذي يبين
األداء المايل والتشغيلي للشركة عن السنة المالية 2021
بالمقارنة مع العام السابق  2020و موجزا عن خطط
الشركة المستقبلية .

السيد /نضال منير رضا سختيان

رغم أن العام  2021قد شهد تخفيفا يف اجراءات األغالق
التي فرضت بالعام  2020نتيجة انتشار وباء كوفيد-19
اال أن أثر الجائحة على سالسل التوريد قد إدى إىل شح
يف الموارد المتعلقة باألنتاج من مواد خام ومستلزمات
انتاج مختلفة ناهيك عن ارتفاع أسعارها و ارتفاع تكاليف
الشحن وعدم انتظام مواعيد التسليم  .لقد عملت الشركة
جاهدة لتفادي وتجاوز هذه المعيقات والصعوبات باألضافة
اىل تعقيدات الوضع األقتصادي يف األراضي المحتلة من
تالعب الجانب األسرائيلي بأموال المقاصة اىل استنزاف
االقتصاد اإلقليمي لقطاع غزة الذي يمثل حوايل 35%
من السوق الدوايئ يف فلسطين بسبب الحصار والعمليات
العسكرية المستمرةمن قبل قوات األحتالل األسرائيلي
دون أن تترك أثرا ً سلبيا ً على أداء الشركة التشغيلي أو
المايل.
بتوجيه من مجلس اإلدارة تم تشكيل لجنة لدراسة العبء
الوظيفي ووضع الشركة الحايل واتخاذ بعض اإلجراءات
التي من شأنها إعادة توجيه موارد الشركة البشرية
بما يخدم مصالح الشركة وقدرتها على التطور ومراعاة
تحديث الكوادر عمريا ً وفنيا ً لتناسب وضع الشركة الحايل
والمتستقبلي.
السادة المساهمين الكرام،
ال يزال العمل قائما ً على وضع خطة استراتيجية شاملة
للشركة للخمس سنوات القادمة بحيث يتم توجيه موارد
الشركة يف اتجاه واضح ومحدد يصب يف مصلحة الشركة
من حيث تطورها وزيادة حصتها السوقية وقد قطعت
اللجنة شوطا ً يف هذا االتجاه ابتداءا ً من تحديد إمكانيات
الشركة الحالية والعقبات التي تحد من تطورها وصوال
إىل األهداف االستراتيجية الكفيلة بتحقيق األهداف العامة
لمجلس اإلدارة.
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قامت لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة بعقد
عدة إجتماعات بغية اصدار مدونة الحوكمة الخاصة
بشركة بيت جاال لضبط اإلجراءات اإلدارية التي تحكم
عمل الشركة لتحقيق الشفافية واإلدارة الحكيمة يف أقصى
قدراتها،ود قامت لجنة التسعير باعطاء توجيهات واضحة
آللية احتساب ربحية األصناف وضبط عمليات شراء المواد
الخام والبحث عن مصادر جديدة ذات جودة عالية لتحقيق
الربحية المطلوبة.
السادة المساهمين المحترمين،

قامت الشركة خالل العام الماضي بطرح مجموعة من
األصناف الجديدة باألسواق تتمثل يف أثنا عشر صنفا ً كما
هو مذكور أدناه وتخطط الشركة حاليا ً لطرح مجموعة من
األصناف الجديدة خالل العام الحايل وهي تقريبا ً اثنا عشر
صنفا ً تمت الموافقة على تسجيلها من قبل وزارة الصحة:

1.      Onaset 4 mg Tablets
2.      Onaset 8 mg Tablets
3.      Benzima Mouth Wash and gargle
4.      Benzima-C Mouth wash and gargle
5.      Paramol Extra Suspension (Cherry- Apricot
)and Grape flavor
6.      Topocor Cream
7.      Topocort ointment
8.      Benzima 0.15% Oromucosal Spray
9.      Benzima 0.3% Oromucosal Spray
10.   DeeDense 50,000 Capsules
11.   Isofen Suspension (Cherry- Apricot and
)Grape flavor
12.   Vitamune Capsules
السادة المساهمين الكرام،
تعمل الشركة بشكل مستمر على عقد شرا كات مع
شركات عالمية للحصول على ملفات الصناف جديدة
بهدف توفير وقت التطوير يف دائرة البحث والتطوير وتقليل
تكاليف دراسات التكافؤ الحيوي وتقليل االستثمار يف
خطوط إنتاج جديدة إن أمكن.
أما بخصوص المشاريع فقد تم العمل على ما يلي:
تم االنتهاء من تجهيز مختبر التجارب الجديد الخاص بقسم
البحث والتطوير والذي هو نسخة مصغرة عن الخط الجديد
الذي سيتم تجهيزه يف قسم المستحضرات الصلبة.
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تم البدء بتركيب الخط الجديد يف قسم الحبوب وانهاء
االعمال الميكانيكية ويتم حاليا ً العمل مع الفريق الهندي
الذي وصل البالد خالل شهر شباط عام  2022التمام
االعمال االلكترونية والبرمجيات والتشغيل.
يتم حاليا ً العمل مع شركة ليزر التمام االعمال المطلوبة يف
قسم االمبوالت المعقمة بالتعاون مع شركة ليزر اإليطالية
وشنايدر األلمانية ومتوقع أن يتم التشغيل األويل للخط
للتجارب يف النصف الثاين من عام العام الحايل.
قامت الشركة خالل األشهر الماضية بالعمل على مشاريع
لتقليل استهالك الطاقة وتوفير فاتورة الطاقة من كهرباء
وديزل حيث اتممنا الربط على الضغط العايل مما إدى
إىل وفر يف الفواتير بمقدار  22%وكذلك نحن على وشك
انهاء مشروع تحويل البويلرات يف الشركة من سوالر إىل غاز
وهذا ايضا ً كفيل بتقليل التكلفة حوايل  25%من الفاتورة
الحالية.
تعمل الشركة مع مؤسسة استشارية تابعة لألمم المتحدة
 UNIDOتختص يف تقديم خدمات استشارية مجانية
للشركات المحلية للعمل على دراسة توزيع الطاقة داخل
خطوط اإلنتاج وتطوير ما يلزم من العمليات بهدف الوصول
إىل معامالت تشغيل أفضل من الحايل وبالتايل الحصول
على توفير مايل يف مختلف العمليات.
قامت الشركة بتقديم طلب إىل شركة كهرباء القدس
للحصول على مشروع منفصل لتوليد الطاقة الكهربائية
بقدرة  1.5ميغا بما يعادل  1.5مليون شكيل سنويا ً للتوفير
يف الفاتورة السنوية للكهرباء وال يزال هذا المشروع قيد
الدراسة مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لحيث الوصول
اىل اتفاق نهايئ.
السادة المساهمين المحترمين

يهتم مجلس األدارة بشكل خاص باسواق التصدير اذ
يكمن مستقبل الصناعية الدوائية يف فلسطين بأيجاد
أسواق مختلفة يف دول العالم نظرا لضألة حجم السوق
الدوايئ يف فلسطين لهذا تسعى ادارة الشركة حاليا ً لزيادة
عدد األصناف المسجلة يف الدول الرئيسية التي تصدر لها
الشركة مثل األردن واليمن والجزائر باإلضافة إىل تسجيل
عدد من األصناف يف دول أخرى مثل مجموعة دول غرب
أفريقيا والعراق.
نرحب بكم ثانية شاكرين حضوركم وثقتكم،

لمحة
عن
الشركة
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لمحة عن الشركة
_النشأة والتأسيس

تأسست شركة بيت جاال لصناعة األدوية بتاريخ
 1955/01/31يف عمان تحت إسم المعمل الكيماوي
األردين باسم الصيديل حنا سابا األعرج والسيدة ايلين
حنا االعرج .وقد تم تسجيلها كشركة خصوصية محدودة
المسؤولية يف مدينة بيت جاال وتم إدراجها يف سجل
الشركات بتاريخ  1970/9/15من قبل المؤسيين:
الصيديل حنا سابا األعرج وشركة منير سختيان المحدودة
والصيديل محمد راشد أبو غزالة .حيث اقتصرت المساهمة
يف الشركة على األطباء والصيادلة وأصحاب المستودعات
الذين تبلورت لديهم فكرة تأسيس صناعة األدوية يف
المناطق الفلسطينية المحتلة وذلك لتقليل اإلعتماد على
األدوية المستوردة بشكل تدريجي ،فكانت شركة بيت جاال
لصناعة األدوية هي أ ّول شركة منتجة لألدوية يف فلسطين.
وتم إعداد مباين الشركة لتالئم ُمتطلبات التصنيع
الجيد ( )GMPوتجهيزها بخطوط إنتاج وأنظمة خدمات
حديثة كنظام التهوية والتكييف ( )HVACونظام تنقية
المياه ونظام الهواء المضغوط خالل عام  ،1992كما تم
العمل على ا ِنشاء وتجهيز مختبرات التحاليل الكيماوية
والميكروبيولوجية ومختبر المترولوجي للمعايرة.
وشهد العام  2002حصول الشركة على شهادة ا ِدارة
الجودة ( )ISO 9001وتَ ِبعها حصول الشركة على شهادة
ا ِدارة البيئة ( )ISO 14001يف عام  ،2004وشهادة التصنيع
الج ّيد الفلسطيني حسب متطلّبات منظمة الصحة
العالمية ( )WHOيف عام  ،2007ويف عام  2008حصلت
الشركة على شهادة التصنيع الجيد األردنية من مؤسسة
الغذاء والدواء االردنية ( ،)JFDAويف عام  2011حصلت
الشركة على شهادة التّصنيع الج ّيد األورويب (.)EU GMP
يف العام  2006ق ّررت ا ِدارة الشركة تغيير إسم الشركة
من شركة المصنع الكيماوي األردين اىل شركة بيت جاال
لصناعة األدوية.
يف عام  2013تم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية
إىل مساهمة عامة وسجلت يف سجل الشركات المساهمة
تحت رقم  ،562601369برأس مال قدره  10مليون دينار
أردين مقسم إىل 10مليون سهم قيمة السهم الواحد دينا ًرا
أردن ًيا ،وقد بلغ رأس المال المدفوع  5,350,000دينا ًرا
أردن ًيا .ويف تاريخ  16حزيران  2015تم إدراج أسهم الشركة
يف بورصة فلسطين.
وقد قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2016/05/4
المصىادقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
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بقيمة  1,650,000دينار أردين كزيادة يف رأس مال الشركة
على شكل أسهم مجانية بنسبة  % 30.8من رأس المال
المدفوع ليصبح إجمايل رأس المال المدفوع 7,000,000
دينار أردين كما يف  31كانون األول . 2016

_رؤية الشركة

تتطلع الشركة ألن تكون رائدة يف مجال إنتاج األدوية
الجنيسة يف السوق المحلي واألسواق العالمية وأن يكون
باستطاعتها توفير معظم ما تحتاجه هذه األسواق من
عالجات بجودة عالية وأسعار منافسة.

_مهمة الشركة

إنتاج مستحضرات دوائ ّية فعاّلة ونق ّية وآمنة وذات جودة
عالية حسب متطلَّبات شروط التصنيع الجيد()GMP
لتغطية السوق المحلي واألسواق العالمية.

_أهداف الشركة

_إنتاج أدوية بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع القدرة
الشرائية للمواطن الفلسطيني
_الوصول اىل األسواق العربية والعالمية من خالل
تصنيع منتجات دوائية بجودة عالية

_اإلنفراد بإنتاج أصناف دوائية جديدة غير متو ّفرة يف
السوق الفلسطيني وأسواق التصدير المختلفة
_خلق فرص عمل لخريجي الجامعات الفلسطينية.

_قيم الشركة

الجودة :تحرص الشركة على موا كبة التطور المستمر
لتحسين ورفع جودة منتجاتها والتميز بها.
المصداقية :الوفاء بكافة اإللتزامات يف التعامالت مع
اآلخرين.
األخالق والمبادئ :ملتزمون بأخالقيات المهنة.
الشفافية :تخضع جميع عمليات الشركة للرقابة الداخلية
والخارجية ،ويتم نشر تقاريرنا وفق أصول ومبادئ الحوكمة
بكل شفافية ووضوح.
االستمرارية والنم ّو :تسعى الشركة دائما ً على تنمية
أصولها من خالل تحديث وإدخال خطوط إنتاج جديدة،
باإلضافة اىل الحصول على الشهادات الالزمة التي تضمن
إستمرارية اإلنتاج والتسويق محليا ً وعالمياً.
اإلهتمام بالعنصر البشري :موظفنا هو رأسمالنا واإلستثمار
به من خالل التعليم والتدريب المستمر وتأمين االستقرار
الوظيفي له من أولوياتنا.
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المسؤولية االجتماعية :تتواصل الشركة مع جميع
فئات المجتمع المحلي لتحقيق التنمية من خالل اإللتزام
بالمسؤولية اإلجتماعية والحفاظ على بيئة سليمة.

_فروع الشركة

اليوجد فروع للشركة داخل فلسطين أو خارجها.

_الشركات التابعة

جلت يف وارسو /بولندا ،والهدف
وس َّ
شركة بيت جاال بولنداُ ،
من تأسيسها هو الدّخول إىل أسواق التصدير يف أوروبا.
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_قانون تشجيع االستثمار

تقدمت الشركة بطلب لهيئة تشجيع االستثمار الفلسطيني
للحصول على إعفاء جزيئ للسنوات القادمة وقد حصلت
الشركة على موافقة على خطة التطوير لإلستفادة من قانون
تشجيع االستثمار استنادا ً إىل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم
( )21/5/2يف جلستها المنعقدة بتاريخ 2021/09/25
وتقوم الشركة حاليا ً باستكمال كافة االجراءات والمتطلبات
القانونية للحصول على اإلعفاء.

_القضايا واإلجراءات القانونية

ال يوجد قضايا مرفوعة على الشركة.
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ُ
التنافسي
الوضع
شركة بيت جاال لصناعة األدوية هي أول شركة دوائ ّية تم
تأسيسها يف فلسطين وقد استمدَّت طيلة فترة عملها
خبرات واسعة يف مجال اإلنتاج الدوايئ ،فغدت الشركة
رائدة يف طرح أصناف جديدة متميزة وذات فاعلية عالية
وبميزة تنافسية ومهمة للسوق الفلسطيني و اسواق
التصدير من خالل دائرة البحث والتطوير ،األمر الذي يزيد
من قدرة الشركة التنافسية.
تعتمد شركة بيت جاال لصناعة األدوية على كوادرها
البشرية ذات الخبرات العالية وهي اللبنة األساسية لنجاح
أي شركة و تميزها ،إضافة لوجود استراتيجية تسويقية
وشبكات توزيع متميزة يف فلسطين و دول التصدير.
تقوم الشركة بتصدير منتجاتها الدوائ ّية اىل العديد من
دول العالم حيث تس ِّوق منتجاتها حاليا ً يف أسواق األردن
وعمان وموريتانيا وهونغ كونغ
والجزائر وتونس واليمن ُ
وبوليفيا وغينيا االستوائية .وتقوم بتسجيل أدويتها يف
أسواق جديدة يف بعض الدول االفريقية وجنوب شرق آسيا
وأستراليا وأوروبا ودول عربية أخرى ،والعراق بعد غينيا
االستوائية.
هذا وتسعى إدارة الشركة بشكل دائم لتحديث خطوط
اإلنتاج من أجل رفع الكفاءة والقدرة االنتاجية لموا كبة زيادة
الطلب الناتج عن دخول أسواق التصدير المختلفة.
حافظت الشركة على اختيار مورديها للمواد الخام من
أفضل المصادر العالمية األمر الذي انعكس على تميز
منتجاتها من ناحية الجودة.
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تطوير األعمال
_تم تأسيس قسم خاص بالشركة لتطوير األعمال
مهمته موا كبة كل المستجدات يف الصناعة الدوائية
العالمية.
_حصلت الشركة على شهادة التصنيع الجيد من ثالثة
دول وهي :أثيوبيا وتانزانيا واألردن.
_تم تشغيل قسم قطرات العيون الجديد الذي تم
اعداده ليتوافق مع نظام التصنيع الجيد األورويب.
_يتم العمل على تشغيل خط الحقن الجديد الذي أع َد
أيضا ً حسب المواصفات العالمية ،و كذلك خط انتاج
مراهم العيون و المراهم المعقمة األخرى.
_تعمل الشركة مع شركاء لها يف خارج البالد على
تأسيس عالقات شرا كة النتاج أدوية بترخيص من
شركة بيت جاال وذلك يف دول مختلفة.
_تعمل الشركة على التعاقد مع شركات من الخارج يف
اطار نقل التقنيات ()TECHNOLOGY TRANSFER
_ت ــم ر ب ــط الش ــركة بخط ــوط كهر ب ــاء الضغ ــط الع ــايل
وذل ــك لتغطي ــة اس ــتهالك الكهر ب ــاء المتزا ي ــد ونتيج ــة
الدخ ـ ـ ــال خط ـ ــوط اإلنت ــاج الجدي ــدة مم ــا س ــيوفر يف
تكالي ــف مصاري ــف الكهر ب ــاء.
_طرحت الشركة اثنا عشر صنفا ً جديدا ً اىل األسواق
خالل عام  2021لتساهم يف توسيع قاعدة أصنافها
وزيادة مبيعاتها ،اضافة اىل وجود أصناف جديدة
مسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية والتي سيتم
طرحها لألسواق قريباً.
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األداء التشغيلي
_نشاط الشركة

تعمل الشركة يف مجال صناعة المستحضرات الطبية
والمكمالت الغذائية ،حيث يبلغ عدد األصناف الحاصلة
على جميع التراخيص والموافقات الالزمة  210صنفا ً يف
السوق الفلسطيني .أما عدد األصناف المسجلة يف دول
التصدير المختلفة فقد بلغ عددها  176صنفاً.

_خطوط اإلنتاج

تمتلك الشركة أربعة خطوط إنتاج رئيسية لتنفيذ
عملياتها اإلنتاجية ،باإلضافة اىل خط جديد إلنتاج الحقن:
_خ ــط إنت ــاج المس ــتحضرات الصلب ــة :يش ــمل إنت ــاج
الحب ــوب والكبس ــوالت والب ــودرة ،ويش ــكل الراف ــد
األساس ــي لمبيع ــات الش ــركة ،ويحت ــوي عل ــى أح ــدث
الماكين ــات الت ــي تعم ــل بكف ــاءة عالي ــة.
_خــط انتــاج المســتحضرات شــبه الصلبــة :يشــمل هــذا
الخــط إنتــاج الكريمــات والتحاميــل والمراهــم الدوائيــة.
_خــط إنتــاج الســوائل :يشــمل إنتــاج الشــرابات المعلقــة
والسوائل.
_خــط إنتــاج الســوائل المعقمــة :يشــمل إنتــاج قطــرات
العي ــون ،حس ــب أعل ــى المتطلب ــات لش ــروط التصني ــع
الجي ــد (.)GMP
_خ ــط إنت ــاج الحق ــن :يت ــم تجهي ــز الخ ــط حس ــب
المواصف ــات العالمي ــة ووفقـ ـا ً لمعايي ــر التصني ــع الجي ــد.

_األنظمة الداعمة لإلنتاج

_نظام معالجة المياه (:)Purified Water System
يقوم بتزويد مناطق اإلنتاج بمياه معالجة وفق
متطلبات التصنيع الجيد.
_نظام المياه المزودة لألقسام المعقمة (WATER
 :)for Injection Systemسيقوم بتزويد مناطق إنتاج
المستحضرات المعقمة (قطرات العيون والحقن).
_نظام التكييف والتبريد ( :)HVAC Systemالغرض
منه تكييف وفلترة الهواء الداخل إىل مناطق اإلنتاج
والخارج منه حسب مواصفات التصنيع الجيد.
_نظام الهواء المضغوط (:)Compresses air system
يقوم بتزويد مناطق اإلنتاج بهواء مضغوط ومعالج
حسب متطلبات وشروط التصنيع الجيد.

_مخاطر االستثمار

_السيطرة اإلسرائيلية على المعابر.
_عدم اإلستقرار السياسي يف األراضي الفلسطينية وما
يترتب عليه من تبعيات سلب ّية على اإلقتصاد وعلى
حركة التن ّقل واستيراد ونقل المواد الخام الالزمة إلنتاج
وتوزيع المنتجات الجاهزة.
_عدم االستقرار السياسي يف الدول المجاورة والتي
يؤثر سلبا ً على صادرات الشركة خاصة للدول العربية.
_المنافسة الشديدة يف قطاع ِإنتاج وتسويق المنتجات
الدوائية يف األراضي الفلسطينية بين مصادر محلية
واسرائيلية ومستوردة ،إضافة اىل تعدّد األصناف
المتشابهة يف سوق دوايئ صغير نسبياً.
عال جدًا من
_قطاع اإلنتاج الدّوايئ يخضع لمستوى
ٍ
التنظيم والرقابة ،إضافة اىل المتطلبات العالمية
للحصول على التراخيص ّ
اللزمة لتسويق األدوية قبل
طرحها يف األسواق المحلية وأسواق التصدير.

_إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية لقياس وتقييم المخاطر وتطوير
إستراتيجيات إلدارتها ،تتضمن هذه اإلستراتيجيات نقل
المخاطر إىل جهة أخرى أوتجنبها أوتقليل آثارها السلبية
أوقبول بعض أو كل تبعاتها.
قامت دائرة تأكيد الجودة بتوجيهات من إدارة الشركة
بتحديد المخاطر الخارجية والداخلية للشركة وتقييمها
من حيث شدتها يف إحداث الخسائر وإحتمالية حدوثها
ووضع الخطط الالزمة باختيار مجموعة الطرق التي ستُتبع
للتعامل مع المخاطر وتنفيذها .ومن أهم هذه المخاطر
التي تم تحديدها واجراءات التعامل معها:

شركة بيت جاال لصناعة األدوية
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المخاطر

وصف المخاطر

ارتفاع سعر صرف اليورو والدوالر
يؤدي إىل رفع تكلفة المشتريات
تذبذب سعر صرف
العمالت األجنبية مقابل الخارجية ،كما أنه يرفع كلفة االقتراض،
علما ً أن معظم ايرادات الشركة بعملة
الشيكل
الشيكل االسرائيلي

اجراءات التعامل معها
•ادارة سلة العمالت بطريقة فعالة
•الدخول يف عقود التحوط مع البنوك المحلية

•التأكد من سماح دخول مثل هذه المعدات
صعوبة ومعيقات إستيراد يتم حجز ماكنات و معدات الشركة
عبر المعابر قبل التعاقد عليها
عبر المعابر االسرائيلية نتيجة الفحص
وتخليص الماكنات
واألجهزة و المعدات
األمني مما يرفع كلفة اإلستيراد بسبب •تجهيز كل الوثائق و التراخيص الالزمة قبل
التخزين لفترات طويلة
المستوردة
الشحن

تأخير المواد الالزمة لإلنتاج بسبب هذا
االعتماد على مورد وحيد
المورد

المنافسة من قبل
شركة محلية تقدم منتجات أفضل
شركات محلية تنتج
أو جديدة يف السوق مما يؤدي إىل
منتجات شبيهة لمنتجات
انخفاض الطلب على منتجات شركة
شركة بيت جاال لصناعة
بيت جاال.
االدوية
ضيق اماكن التخزين

انقطاع المياه

انقطاع التيار الكهربايئ
من المصدر

•ضرورة وجود موردين اثنين اىل ثالثة موردين
على األقل لكل المواد الخام و مواد التعبئة
والتغليف
•إحتساب نقطة إعادة الطلب و وجود حد أدىن
للمخزون ،وذلك بعد افتتاح التوسعة يف
المستودعات(يف منتصف العام الحايل)
•اعتماد أ كثر من مورد للمادة الخام
الواحدة بحيث بلغت نسبة المواد الخام التي
لها أ كثر من مورد .60%
انتاج أدوية منافسة جديدة  ،وزيادة حصة سوق
التصدير  ،العمل على خطوط إنتاج جديدة.

احتمالية حدوث نقص يف كمية المواد
تم بناء ثالث طوابق جديدة
الالزمة لإلنتاج والمراد شراؤها بكميات
للمخازن واستخدامها للتخزين بحيث أصبحت
كبيرة ألغراض العطاءات بسبب عدم
الطاقة التخزينية مناسبة الحتياجات الشركة.
توفير أماكن كافية للتخزين
تتفاقم مشكلة انقطاع المياه من
المصدر يف فصل الصيف مما يسبب
توقفا ً وتعطيال ً يف اإلنتاج

•تم اضافة خزان اسمنتي تحت االرض بسعة
 350متر مكعب
•التعاقد مع أصحاب صهاريج المياه
•المتابعة المستمرة مع سلطة المياه و
المجاري يف المحافظة

ايقاف مؤقت للماكنات واألجهزة

•وجود أجهزة شحن مؤقتة على جميع اجهزة
الشركة الحساسة بحيث ال يتم تعطلها
•تم شراء مولد كهربايئ وهو قيد الربط مع
أقسام الشركة المختلفة حيث سيكون جاهز
للتشغيل يف بداية شهر أيار .2021
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عطل يف الماكنات
واألجهزة

السرية
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وصف المخاطر

اجراءات التعامل معها

ايقاف العمل على الماكنة أو الجهاز
لحين االنتهاء من إصالح العطل

•عمل صيانة دورية للماكنات و األجهزة من قبل
فنيي الصيانة
•وجود مخزون قطع غيار إضافية
•التعاقد مع فنيي صيانة خارجيين

افشاء أسرار الشركة من قبل
الموظفين

•عدم سهولة وصول الموظفين اىل الوثائق
المهمة
•توقيع الموظف على تعهد بعدم افشاء أسرار
الشركة و مالحقته قانونيا ً حتى يف حال تركه
العمل

الحفاظ على جودة المواد تغيير مواصفات المادة األولية
األولية المستخدمة يف والتعبئة عن قصد أو غير قصد من
اإلنتاج
قبل المورد

•الشراء من قبل الموردين المعتمدين للشركة
وحاصلين على شهادة ممارسة التصنيع الجيد
للمواد الفعالة.
•طلب شهادات التحليل الالزمة
•عمل الفحوصات الالزمة لكل مادة يتم
استالمها بحيث يتم التأكد انها تتوافق مع
المواصفات المطلوبة

يتم التخلص من المخلفات من
شركة  TABIBعلى الرغم من الكلفة المادية
المرتفعة والمدة الطويلة التي يتم تجميع
تجمع المخلفات الخطرة يف الشركة
المخلفات يف الشركة لحين أخذ الموافقة من
توقف عملية التخلص من يؤدي إىل عدم القدرة على تخزينها
الجهات المختصة لتسليمها إىل الشركة التي
المخلفات الخطرة
وفقدان الشركة شهادة إدارة البيئة مما
تقوم بعملية اإلتالف.
يؤدي إىل اإلضرار بسمعة الشركة
تم التعاقد مع المجلس المشترك الدارة
النفايات الصلبة للتخلص من المخلفات الدوائية
الصلبة.

تلوث مصادر المياه

التلوث الميكرويب لمصادر المياه يؤدي •المحافظة على عملية تقيم أبار تخزين المياه
إىل توقف تزويد أنظمة معالجة الماء
يف الشركة
وكذلك مرافق الشركة المختلفة مما
•يتم فحص جودة الماء كيميائيا
يؤثر على صحة العاملين وتوقف
وميكروبيولوجيا قبل تزويدها لنظام تنقية
عمليات الشركة وخاصة العمليات
الماء.
اإلنتاجية حتى يتم معالجة المشكلة
والتخلص من التلوث على الرغم من •االعتماد على مصدر المياه من المياه المزودة
من سلطة المياه.
أن تكرارية حدوثها منخفضة جداً.

استبدال الديزل بالغاز المسال الذي يعتبر اقل
التكلفة المرتفعة للوقود وانبعاثات
خطورة على البيئة وتقليل االنبعاثات الضارة
استهالك الوقود (الديزل) الغازات و التسرب اىل التربة مما
يف الهواء المحيط باالضافة اىل انخفاض تكفلته
يؤدي اىل تلوث البيئة والهواء المحيط.
مقارنة بالديزل.
اضاف ًة لوجود مخاطر على مستوى كل دائرة بحيث يقوم كل مدير دائرة بتصنيف المخاطر يف دائرته ووضع الوسائل
الالزمة من أجل تجنبها وكيفية التعامل معها يف حال حدوثه
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األداء المالي
أدناه ملخص عن أهم المؤشرات الماليّة للشركة للعام :2021

الربح اإلجمالي

المبيعات
9.755

10
8.690

8.814
8.324

5

9
4

8
3.482

7

7.037

6

2.813

2.968

3

2.581

5

2.060

4

2

3
1

2
1

0

0

2021

2020

2019

2018

2021

2017

2020

2019

2018

2017

بلغت قيمة مبيعات الشركة  9.755مليون دينار يف عام
 2021مقابل  8.690مليون دينار عن العام 2020

بلغ قيمة اجمايل ربح الشركة للعام  2021مبلغ 2.581
مليون دينار مقابل مبلغ  2.813مليون دينار للعام 2020

صافي األرباح بعد خصم ضريبة الدخل

الربح لكل سهم
3

3

0.235
0.195

2

2

1.646
0.120

1.363

0.110

0.106

1

1
0.871
0.745

0.773

0

0

2021

2020

2019

2018

2017

بلغ صايف ربح الشركة بعد خصم ضرية الدخل 0.871
مليون دينار بنسبة  %8.93من المبيعات للعام 2021
مقارنة بصايف ربح مقداره  0.745مليون دينار للعام
 2020حيث كانت نسبته من المبيعات 8.58 %

2021

2020

2019

2018

2017

بلغ الربح لكل سهم  0.120دينارا ً للسهم للعام 2021
مقارنة مع  0.106دينارا ً للسهم للعام 2020
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مجموع المطلوبات

مجموع الموجودات
19.544
17.021

16.581

2020

2019

16.893
15.503

2021

2018

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2017

10
9
8
6.945

7
6
5.024

4.504

4.454
3.857

5
4
3
2
1
0

2021

2020

2019

2018

2017

بلغت قيمة موجودات الشركة  19.544مليون دينار للعام
 2021مقارنة بقيمة  17.021مليون دينار للعام 2020

بلغت قيمة المطلوبات  6.946مليون دينار للعام 2021
مقارنة مع  5.024مليون دينار يف عام 2020

مجموع حقوق الملكية

نسبة العائد حقوق الملكية

12.598
11.997

2021

2020

12.128

12.389
11.645

2019

2018

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2017

بلغ مجموع حقوق المساهمين  12.598مليون دينار
للعام  2021مقارنة مع  11.997مليون دينار للعام 2020

%13.29
%11.24

%6.92

2021

%6.64

%6.21

2020

2019

2018

%17
%16
%15
%14
%13
%12
%11
%10
%9
%8
%7
%6
%5
%4
%3
%2
%1
%0

2017

بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية  6.92%للعام
 2021مقارنة مع نسبة  %6.21يف عام 2020
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والمسؤولية
اإلجتماعية
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اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية
_اإلستدامة

تعنى الشركة باإللتزام المتواصل والمستمر إزاء موائمة
سياساتها وأنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة ،وهو
القسم الذي يسلط الضوء على األنشطة القائمة والجاري
تنفيذها .إن إلتزامنا اإلجتماعي واإلقتصادي والبيئي يهدف
اىل تحقيق النمو المستدام يف إنتاجية وتوفير اإلمكانيات
والموارد الالزمة التي من شأنها تحقيق األهداف المالية
والتشغيلية ،وعليه ستواصل الشركة السعي بهذا االتجاه
ألن تبقى الشركة رائدة يف مجال اإلستدامة والمسؤولية
االجتماعية.

_المسؤولية اإلجتماعية

إتجاه المجتمع

إيمانا ً بأهمية دور الشركة يف المساهمة المجتمعية وما
تعززه هذه المبادرات من تطور ثقافتنا وهويتنا الوطنية
وترسيخا ً لمسيرة العطاء المتواصلة ،تساهم إدارة الشركة
بالمشاركة يف أنشطة المجتمع المحلي كالتايل:
_تساهم الشركة رعاية المؤتمرات الطبية الفلسطينية
السنوية (الطب البشري ،طب االسنان ،الصيدلة)
باإلضافة إىل المساهمة يف رعاية المؤتمرات
والنشاطات الطبية التخصصية
_المساهمة يف تمويل أبحاث علمية يف الجامعات
الفلسطينية
_تساهم الشركة يف تغطية تكلفة سفر واقامة األطباء
لحضور مؤتمرات علمية خارج الوطن
_تساهم الشركة يف تغطية تكلفة تذا كر سفر لبعض
طالب الطب والصيدلة يف الجامعات الفلسطينية
لحضور دورات تدريبية خارج الوطن
_تساهم الشركة يف رعاية وتغطية أيام طبية مجانية يف
العديد من المستوصفات والمرا كز الصحية المختلفة
_المساهمة يف تأثيث بعض المستشفيات الحكومية
والمرا كز الصحية ،وقد قامت خالل جائحة كورونا
بالتبرع بأدوية و مستحضرات طبية و أجهزة تنفس
لمرا كز و مستشفيات وزارة الصحة.
_المساهمة يف األنشطة الثقافية والرياضية لفئة
الشباب
_تدريب طالب جامع ّيين من كل ّيات الصيدلة والكيمياء

والهندسة الكيمائية وتخصصات أخرى يف مقر الشركة
_المساهمة يف أبحاث يقوم بها طالب الكل ّيات المذكورة
يف مختبرات الشركة وتوفير المواد واألجهزة الالزمة

إتجاه الموظفين
_تساوي الحقوق والفرص لجميع الموظفين دون
التمييز بالجنس أو الدين
_تويل الشركة اهتماما ً بتوظيف الكوادر من ذوي
اإلعاقات الجسدية
_الشركة لديها إجراءات السالمة العامة حيث لديها
نظام متقدم للكشف عن الحريق ،لوحات ارشادية عن
األماكن الخطرة وكيفية استخدامها ،استخدام اللباس
الوايق لتجنب الحوادث أو األضرار ،إضافة اإىل وجود
ضباط السالمة العامة يف جميع أرجاء الشركة
_الفحص الطبي الدوري لموظفي الشركة
_التزام الشركة بقانون العمل الفلسطيني فيما يضمن
حقوق العاملين من حيث ساعات العمل واإلستراحة
وتعويض نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى يكفلها
القانون لهم
_الشركة ملتزمة بعدم توظيف األطفال ما دون سن 18
عام
_تلتزم الشركة بالتدريب المستمر والمتنوع لموظفيها
من أجل القيام بتنفيذ األعمال الموكلة لهم بكفاءة
عالية وتجنيبهم الحوادث واألضرار
_القيام برحالت ترفيهية لموظفي الشركة وتغطية
كامل تكلفتها ،إضافة اىل توزيع الهدايا على الموظفين
بمناسبة األعياد
_توزيع  5%من صايف أرباح الشركة على موظفيها
_منذ بداية جائحة كورونا قامت ادارة الشركة بتشكيل
لجنة خاصة بالكورونا لعمل البروتوكوالت الخاصة و
متابعة تطبيقها كالتايل:
_التعقيم المستمر لجميع مرافق و مكاتب الشركة
_توزيع الكمامات والمعقمات على جميع الموظفين
وزوار الشركة و الزامهم على ارتدائها اثناء التواجد
داخل الشركة
_التعميم على الموظفين ارتداء الكمامة و التباعد
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االجتماعي اثناء تواجدهم خارج الشركة
_العمل على التنسيق مع مديرية الصحة يف مدينة
بيت لحم لتطعيم كافة موظفي الشركة
_توزيع ادوية و فيتامينات للموظف المصاب.

إتجاه زبائن الشركة

_لضمان توفير مستحضرات دوائ ّية فعاّلة ونق ّية وآمنة
وذات جودة عالية حسب متطلَّبات شروط التصنيع
الجيد العالمية  GMPيتم مراقبة جودة المنتج من
خالل الفحوصات للمواد األولية وخالل كافة مراحل
االنتاج وطيلة فترة عمر المنتج حتى انتهاء تاريخ
الفعالية وفقا ً للمعاير الدولية (UNITED STATES
 PHARMACOPOEIA (USPباإلضافة اىل BRITICH
 )PHARMACOPOEIA (BPويتم ذلك من خالل
دائريت رقابة الجودة وتأكيد الجودة
_اعتمدت الشركة اليقظة الدوائية والذي من خالله
يمكن للمريض أو الطبيب أو الصيديل تقديم شكوى
أو تقرير عن أعراض جانبية ناتجة عن استخدام منتج
الشركة يف حال ظهوره
_يمكّن نظام الجودة يف الشركة من استدعاء تشغيلة
منتج يف حال وجود مشاكل تتعلق بالجودة
_يتم توزيع استبيانا ً سنويا ً على الصيادلة يف السوق
المحلي لقياس مدى الرضى على منتجات الشركة
ودراسة النتائج
_توفير أدوية بجودة عالية وسعر يتناسب مع القوة
الشرائية للمواطن الفلسطيني ،واعتماد وزارة
الصحة الفلسطينية لمنتجات الشركة وخاصة األدوية
المعالجة لألمراض المزمنة.
_إتجاه موردي الشركة
_الشركة ال تتعامل اال مع الموردين من قائمة
المورين الموافق عليهم (Approved Supplier
 )Listوالحاصلين على شهادات األيزو للبيئة وشهادة
التصنيع الجيد ال  GMPواللذين يتم المصادقة عليهم
من قبل وزراة الصحة الفلسطينية
_يتم عمل تدقيق على الموردين إما مباشرة من قبل
موظفي الشركة أو من خالل طرف ثالث للتأكد من
التزامهم بشروط التصنيع الجيد والمحافظة على
البيئة
_ال يتم التعامل مع الموردين الذين يشغلون األطفال
ما دون سن  18عام
_ال يتم التعامل مع الموردين الذين يظهر لديهم التمييز
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بين موظفيهم سواءا ً بالجنس أو الدين أو العرق أو
اللون
_تلتزم الشركة بدفع مستحقات الموردين حسب
شروط الدفع المتفق عليها

السياسة البيئية للشركة
تويل الشركة اهتمام كبير بالبيئة ،ونتيجة لحرصها الهادف
إىل منع التلوث والتقليل من التأثيرات البيئية الناتجة أو
المحتمل أن تنتج عن عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها ،فإن
الشركة تلتزم بما يلي:
_التوافق مع كافة التشريعات والقوانين البيئية المحلية،
أو أية قوانين وتشريعات بيئية أخرى تعتمدها الشركة
يف حال عدم توفرها يف القانون البيئي الفلسطيني،
ذات العالقة بعمليات وأنشطة ومنتجات الشركة
_الحد من الملوثات البيئية الناتجة عن عمليات
وأنشطة الشركة الداخلية والخارجية ،وذلك من
خالل إعداد وتنفيذ االهداف والمستهدفات والبرامج
البيئية وتعليمات العمل الهادفة إىل منع أو الحد من
التأثيرات البيئية ،ومراجعة وتحسين هذه االهداف
والمستهدفات والبرامج وتعليمات العمل بشكل
دوري
_توصيل اهتمام وعناية الشركة بالبيئة لمورديها
ومتعاقديها من أجل حثهم على تقليل التأثيرات
البيئية الناجمة عن أعمالهم.
_رفع الوعي البيئي لدى موظفي الشركة باستمرار
ونشر السياسة البيئية للشركة لدى الجمهور
_التحسين البيئي المستمر على عمليات وأنشطة
الشركة
_ومن أجل ضمان تنفيذ كافة األهداف البيئية والتحسين
المستمر لألداء البيئي فقد تم تطوير وتنفيذ نظام
إدارة بيئي لتلبية متطلبات المواصفة الدولية ISO
14001:2015

الترشيد يف استهالك المياه
تعمل الشركة على ترشيد استهالك المياه يف جميع مرافق
الشركة من خالل:
_انتهت الشركة من تنفيذ مشروع حفر بئرين مياه
من أجل توفير مياه كافية إلحتياجات خطوط اإلنتاج
والدوائر األخرى للشركة
_توعية الموظفين ألهمية ترشيد استهالك المياه
_استخدام تكنولوجيا جديدة يف العمليات اإلنتاجية
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والتي تعمل على توفير المياه
_مراجعة كميات المياه المستهلكة شهريا ً من خالل
فاتورة المياه من أجل معرفة الكميات المستهلكة
ومقارنتها مع األشهر السابقة.

الترشيد يف استهالك الكهرباء والطاقة
_توعية الموظفين ألهمية ترشيد استخدامات الطاقة
_ضبط درجات الحرارة/البروده من أجل تجنب االرتفاع
يف استهالك الكهرباء
_استبدال االجهزة بأخرى موفره للطاقة

ومن مهام ممثل السالمة العامة ،التايل:
_ تطبيق اجراء االستعداد واالستجابة للطوارىء
_االحتفاظ بقائمة المخاطر والطوارئ محددا من خاللها
المخاطر وحاالت الطوارىء المتوقعة
_االشراف على اعداد تعليمات االستعداد واالستجابة
لحاالت الطوارىء بالتعاون مع ضابط السالمة يف كل
دائرة موضحا:
_مسؤولية التنفيذ
_كيفية االتصال بالجهات المعنية بحالة الطوارىء سواء
كانت داخلية أو خارجية

_تم ربط الشركة بكهرباء الضغط العايل للتوفير يف
تكاليف مصاريف الكهرباء.

_التعليمات الواجب اتباعها فور حدوث حالة طوارىء

_نتيجة إلنقطاع التيار الكهربايئ المتكرر من المصدر تم
شراء مولد كهربايئ بسعة KVA .700

_معلومات حول المواد الخطرة على البيئة وكيفية
التعامل معها يف حال تواجدها

ادارة النفايات والمخلفات الناتجة عن العمليات
اإلنتاجية
_توجه الشركة اىل استخدام اجهزة تقلل من كميات
المخلفات الناتجة من العمليات االنتاجية وأثرها
البيئي الضار
_تسعى الشركة اىل مضاعفة حجم التشغيالت وبالتايل
التقليل من الفحوصات المخبرية وإستخدام أقل
للمواد الضارة للبيئة
_تعاقدت الشركة مع المجلس المشترك إلدارة
النفايات الصلبة يف محافظتي الخليل وبيت لحم من
اجل معالجة هذه النفايات والمخلفات بطريقة صديقة
للبيئة
_يتوفر لدى الشركة األجهزة والمعدات الالزمة من أجل
فلترة الهواء الداخل والخارج من اجل ضمان عدم
انبعاث الغازات واألبخرة الضارة للبيئة

نظام السالمة العامة
تعمل الشركة على ضمان فعالية نظام السالمة العامة
يف الشركة من خالل وجود ممثل للسالمة العامة وضباط
السالمة المتواجدين يف كافة مرافق الشركة من أجل تجنب
حدوث طارئ واالستجابة السريعة يف حالة حدوثه.

_اسلوب التصرف فور انتهاء حالة الطوارىء
_أي امور اخرى (مثل العمل على تحديد االسباب التي
ادت إىل وقوع الحادث أو حالة الطوارىء والعمل على
ازالتها واستخالص العبر من الحادث وطرح االجراءات
الوقائية والتصحيحية الالزمة).
1.متابعة االحتياجات التدريبية مع مشرف قسم
التدريب
2.متابعة تنفيذ التمارين الوهمية لحاالت الطوارىء
واالخالء
3.العمل على توفير االدوات واالجهزة الالزمة لالستعداد
لحاالت الطوارىء
4.اعداد خطة التحقق من االستعداد واالستجابة
للطوارىء السنوية عن طريق:
•التوجه إىل الموقع (بنفسه أو من ينوب عنه)
•الفحص الفعلي لتعليمات االستعداد
•اعداد تقرير الفحص الفعلي لخطط االستعداد
واالستجابة
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5.مراجعة جميع تعليمات االستعداد واالستجابة لحاالت
الطوارىء كل ستة أشهر /أو بعد حدوث أي حادث

على ما ال يقل عن عشرين ألف ( )20000سهما ً من أسهم
الشركة طيلة مدة عضويته يف المجلس

6.خالل جائحة كورونا قامت ادارة الشركة بتشكيل لجنة
خاصة بالكورونا لعمل البروتوكوالت الخاصة و متابعة
تطبيقها كما تم ذكره سابقا.

دور مجلس اإلدارة

_الحوكمة

تسعى الشركة اىل تحقيق الشفافية وتطبيق قواعد
الحوكمة من أجل تحسين األداء ومراقبة الشركة ،ورفع
قدرتها التنافسية سوا ًءا على مستوى السوق المحلي
الفلسطيني وكذلك على مستوى دول التصدير مما
يؤدّي اىل تعزيز ثقة أصحاب المصالح .ويقوم مجلس إدارة
الشركة بممارسة مهامه وصالحياته المنبثقة من النظام
األساسي للشركة والمتوافق مع قواعد مدونة الحوكمة
وبما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين األخرى ذات الصلة،
حيث يقوم المجلس بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية
على النحو التايل:
_التحديد والفصل الواضح للصالحيات والمسؤوليات
لكل من الهيئة العامة للمساهمين ومجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية.
_وجود مدونة قواعد السلوك األخاليق ونظام تضارب
المصالح يف الشركة
_وجود هيكل تنظيمي واضح يظهر خطوط الصالحيات
والمسؤوليات لدوائر الشركة المختلفة ووجود وصف
وظيفي لجميع الوظائف
_تطوير منظومة الصالحيات لإلدارة التنفيذية بمختلف
مستوياتها اإلدارية ،وبما ينظم العالقة بينها وبين
مجلس اإلدارة والهيئة العامة
_تزويد المساهمين بجميع البيانات والمعلومات
المطلوبة بشكل دوري عبر المواقع الألكترونية
للشركة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة
فلسطين
_اإلفصاح عن تداول المطلعين من خالل المواقع
األلكترونية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية
وبورصة فلسطين التزاما ً منها بقانون اإلفصاح الساري

مجلس اإلدارة
يقوم مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء
وال يزيد عن أحد عشر عضوا ً ينتخبون من قبل الهيئة
العامة بالتصويت السري ،أما مجلس اإلدارة األول فيتألف
من سبعة أعضاء ،وتكون مدة دورة المجلس أربع سنوات
ُيشترط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون المرشح لها مالكا ً

مجلس اإلدارة هو سلطة التخطيط األوىل يف الشركة وهو
الذي يضع سياستها ومخططاتها ويقر األنظمة التي تسير
عليها يف عالقاتها الداخلية والخارجية ويشرف على سالمة
تنفيذها وفقا ً لغايات الشركة ويتوىل تسيير شؤون الشركة
وذلك دون مخالفة لقرارات وتوجيهات الهيئة العامة
وأحكام القانون ونصوص عقد التأسيس ونظام الشركة.
ومن مهامه:
1.تعيين المدير العام للشركة من ذوي الكفاءة ويفوضه
بصالحيات محددة يف اإلدارة العامة للشركة بالتعاون
مع المجلس وذلك بالراتب والشروط التي يحددها
المجلس كما ان له حق عزله إذا كانت مصلحة الشركة
تتطلب ذلك وعليه بالحالتين ان يعلم المراقب خطيا
بذلك
2.االشراف على أعمال المدير العام للشركة كما أن
لمجلس اإلدارة ان يفوضه بممارسة بعض صالحياته
حينما تقتضي المصلحة ذلك.
3.اختيار شخص او اشخاص من موظفي الشركة
ليكونوا مفوضين بالتوقيع عن الشركة يف مختلف
القضايا المالية واالدارية

رئيس مجلس اإلدارة
1.لرئيس مجلس اإلدارة حق مطلق يف اإلطالع على أية
أوراق أو وثائق أو مراسالت أو حسابات أو معلومات
يرى حاجة لإلطالع عليها ويف أو أي وقت يراه مناسبا ً
وال يحق ألحد أن يمانعه يف ذلك
2.رئيس مجلس االدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى
الغير وأمام كافة السلطات ويعتبر توقيعه على أنه
توقيع مجلس االدارة بكامله يف عالقات الشركة بالغير
ما لم ينص نظام الشركة على خالف ذلك
3.على رئيس مجلس االدارة بالتعاون مع االدارة ان ينفذ
مقرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته
4.نائب رئيس مجلس االدارة ينوب عن الرئيس ويقوم
بأعماله يف حالة غيابه

المدير العام
يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة الذي يفوضه بالصالحيات
التالية:
1.للمدير العام صالحية ابرام االتفاقات مع الموردين من
داخل البالد أو خارجها لما فيه مصلحة العمل
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2.يقوم المدير العام بتوقيع العقود الخاصة بالشركة على انه ممثال ً لها اال العقود الخاصة بمجلس اإلدارة
3.للمدير العام صالحية البيع والشراء ما عدا بيع الموجودات الثابتة وشراؤها حيث يتم ذلك بموافقة الهيئة العامة
ومن أبرز المهام الموكلة اليه:
1.يقوم المدير العام بجميع األعمال الموكلة اليه من قبل مجلس اإلدارة والتي تدخل ضمن هذا الوصف الوظيفي
باالضافة اىل مهام اخرى توكل اليه بناء على قرارات مجلس اإلدارة لمتابعتها واعداد التقارير الالزمة عنها .و يكون
مسؤوال مسؤولية مباشرة أمام رئيس مجلس اإلدارة أو مساعديه
2.يتعاون المدير العام مع رئيس مجلس اإلدارة أو مساعديه على وضع الخطط أو الدراسات وآليات تطبيقها لعرضها
على مجلس اإلدارة
3.يقوم المدير العام باالشراف على كافة دوائر الشركة من خالل مدراء هذه الدوائر ويطلب منهم موافاته بالتقارير
الالزمة.
4.يقدم المدير العام الموازنة التقديرية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها
5.يقوم المدير العام بالمصادقة على جميع اوامر الشراء التي تصدر من الشركة وال يكون امر الشراء ساري المفعول
اال بعد توقيعه عليه
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /نضال سختيان
رئيس مجلس االدارة

السيد /حمد جمال مصري
نائب رئيس مجلس االدارة

_رج ــل أعم ــال م ــن البارزي ــن يف دول
الش ــرق األوس ــط.

_مدي ــر التس ــويق لش ــركة بي ــت ج ــاال
لصناع ــة األدوي ــة.

_رئي ــس مجل ــس اإلدارة للعدي ــد م ــن
الش ــركات الب ــارزة يف فلس ــطين
واألردن.

_عضو مجلس إدارة يف العديد من
الشركات الرائدة يف فلسطين مثل
شركة دواجن فلسطين وشركة
فلسطين لإلستثمار الصناعي.

_استلم جائزة رجل األعمال األكثر
حيوية وتأثيرا ً لعام .2019

_مدير عام شركة سختيان اخوان.

السيد /نعيم القواسمه
عضو مجلس إدارة

_حاصل على دبلوم صيدلة.

_خبرة تسويقية مدتها أربعون عاما ً
يف األسواق المحلية.

األنسة /أنجيل زابورة
عضو مجلس إدارة

السيدة  /عنود نضال سختيان
عضو مجلس إدارة

_حاصلة على شهادة البكالوريوس يف كل من االتصاالت والفنون.

_حاصلة على شهادة الدبلوم العايل يف التخطيط اإلستراتيجي لإلعالن والترويج
_لدها خبرة تزيد عن عشر سنوات يف يف مجال تطوير المنتجات وتطوير األعمال
وابحاث السوق واستراتيجيات اإلعالن والتسويق.

_عضو مجلس إدارة يف مجموعة شركات منير سختيان وشركة فلسطين
لإلستثمار الصناعي.

_تش ــغل حاليـ ـا ً منص ــب الرئي ــس
التنفيــذي لتطويــر األعمــال يف شــركة
بي ــت ج ــاال لصناع ــة األدوي ــة

_ش ــغلت منص ــب مدي ــر إنت ــاج يف
ش ــركة بي ــت ج ــاال من ــذ تاري ــخ 1979
وحت ــى تاري ــخ 1991

_حاصل ــة عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس
يف الصيدل ــة م ــن الجامع ــة العبري ــة
ع ــام 1973

_اس ــتقالت م ــن مناصبه ــا كعض ــو
مجل ــس ادارة والرئي ــس التنفي ــذي
لتطو يــر األعمــال يف شــركة بيــت جــاال
بتاري ــخ .2022/02/16
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الدكتور سمير حزبون

الدكتور /يوسف نجاجرة

_بروفيســور مشــارك ،جامعــة القــدس،
معه ـ ـ ـ ــد االقتص ـ ـ ـ ــاد واإلدارة (برنام ــج
الماجس ــتير) م ــن ع ــام  1996حت ــى
اآلن.

_رئيس مختبر أبحاث األدوية المضادة
للسرطان

_حاصل على شهادة الماجستير يف
العلوم الصيدالنية من

_القنصل الفخري لدولة التشيك.

_حاصل على شهادة البكالوريوس يف
الكيمياء من الجامعة العبرية عام
1991

عضو مجلس إدارة

_حاصل على دكتوراه يف اإلقتصاد عام
 1983من جامعة (Vysoká Škola
 )Ekonomickáجمهورية التشيك.

_رئي ـ ـ ـ ــس مجل ــس إدارة غرف ــة تج ــارة
وصناع ــة محافظ ــة بي ــت لح ــم.

عضو مجلس إدارة

_من الجامعة العبرية عام 1993

_رئيـ ـ ـ ـ ـ ــس مج ـ ـ ـلـ ـ ـ ــس إدارة المنـ ـ ـ ــطقة
الصناعي ـ ـ ـ ــة محافظ ــة بي ــت لح ــم.

السيد /رامي محمد خليف
عضو مجلس ادارة

_ممث ــا ً ع ــن ش ــركة الن ــواة إلدارة
ا إل س ــتثما ر ا ت
ً
_ يعم ــل الس ــيد رام ــي مدي ــرا لدائ ــرة
التطو ي ــر اإلداري يف ش ــركة فلس ــطين
لالس ــتثمار الصناع ــي  ،ويحظ ــى بم ــا
يزي ــد ع ــن  18عامـ ـا ً م ــن الخب ــرة
يف مج ــال ادارة الم ــوارد البش ــرية
والتطو يــر االداري مــن خــال العمــل
يف كب ــرى الش ــركات الفلس ــطينية
باالضاف ــة اىل خبرت ــه يف مج ــال
التدري ــب والتطوي ــر يف قطاع ــات
الصناع ــة والخدم ــات والتعلي ــم
الجامع ــي.

_حاص ــل عل ــى ش ــهادة الماجس ــتير يف
إدارة األعم ــال ،وحاص ــل عل ــى ع ــدة
شــهادات واعتمــادات يف مجــال إدارة
الم ــوارد البش ــرية والتدري ــب م ــن
مؤسس ــات عربي ــة ودولي ــة .

مستشار مجلس اإلدارة

السيد/عبد الحكيم الفقهاء
_حاص ــل عل ــى ش ــهادة الماجس ــتير يف
العل ــوم اإلداري ــة ع ــام 1991

لش ــركة
التفي ــذي
_الرئي ــس
فلس ــطين لالس ــتثمار الصناع ــي
رئي ــس مجل ــس إدارة يف العدي ــد م ــن
الش ــركات الرائ ــدة يف فلس ــطين

_ممثل شركة دواجن فلسطين

_عضو مجلس ادارة يف شركة
فلسطين لصناعة اللدائن .
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_اجتماعات مجلس اإلدارة
اإلجتماع

تاريخ اإلنعقاد

الثاين

2021/05/17

7

2021/10/13

8

األول

الحضور من األعضاء

2021/03/03

الثالث

2120/08/04

الخامس

2021/12/22

الرابع

السادس

8

8

8

8

2021/12/22

_أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

حدّد مجلس اإلدارة مبلغ  200دينار بدل حضور جلسة لألعضاء ،حيث يتم صرفها مطلع عام  .2022الجدول التايل يبين
سجل حضور وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس االدارة خالل عام :2021
أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /نضال سختيان

جلسة  1جلسة  2جلسة 3
_

_

_

السيد /حمد جمال مصري

_

األنسة /أنجيل زابورة

_

السيد /نعيم القواسمه

السيدة  /عنود نضال سختيان
السيد /رامي محمد خليف

الدكتور /يوسف نجاجرة

الدكتور /سمير حزبون

_

_

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

المجموع

_

_

_

_

_

_

_

_

200

200

200

200

200

200

1200

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

200

200

200

200

200

200

1200

200

200

200

200

200

200

1200

200

200

200

200

200

200

_ملكية أعضاء مجلس اإلدارة بأسهم الشركة
اإلسم
السيد /نضال سختيان

عدد األسهم
32,710

السيد /حمد جمال مصري

23,822

األنسة /أنجيل زابورة

90,000

السيد /نعيم القواسمه

السادة /شركة النواة الدارة االستثمارات ويمثلها أربعة أعضاء إعتباريين

32,387
5,277,327

1200
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_اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أوال ً :لجنة الحوكمة والتدقيق

بجلسة رقم  2020/4بتاريخ  2020/10/12تم تسمية لجنة الحوكمة والتدقيق والتي تتكون من ثالثة أعضاء ،ومن أبرز
مهامها:
_مراقبة التزام الشركة باألطر القانونية والتشريعية السائدة ومدونة الحوكمة الفلسطينية والتعليمات الصادرة من
الجهات الرقابية المختصة
_دراسة األنظمة المالية واإلدارية المقدمة لمجلس اإلدارة ،والتأكد من أن نظام التوظيف واإلدارة المتبع يف الشركة
يضمن االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات ،ويحترم حقوق أصحاب المصالح اآلخرين
_تقييم مؤهالت وكفاءة أداء واستقاللية مدقق الحسابات الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيينه وتحديد أتعابه
كي يقوم المجلس بعرضه على المساهمين يف اجتماع الهيئة العامة إلنتخابه
_العمل كقناة إتصال بين مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات الخارجي
_دراسة نظام الضبط الداخلي من خالل التقارير الدورية للمدقق الخارجي وتقديم توجيهاتها وتوصياتها بشأنه
_النظر يف الصفقات ذات العالقة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة
_مراجعة التقارير المالية والتقرير السنوي للشركة واعتمادها

_إجتماعات اللجنة وتواريخها وبدل الحضور
اسم العضو

رقم االجتماع وتاريخه

الدكتور سمير حزبون

2021/1
بتاريخ
2021/07/12

السيد حمد المصري

2021/2
بتاريخ
2021/12/18

السيد رامي خليف
الدكتور سمير حزبون
السيد رامي خليف

الحضور

بدل حضور االجتماع

حضر

100

حضر

-

حضر

100

حضر

100

حضر

100

ثانياً :اللجنة المالية
تتكون اللجنة المالية من عضوين ومن أبرز مهامها:
_مراجعة وتقييم الطاقة اإلنتاجية للشركة ودراسة إمكانية شراء أو إحالل الماكنات الجديدة
_رفع توصية لمجلس اإلدارة بالزيادة السنوية للموظفين
_رفع توصية لمجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على المساهمين
_دراسة الفرص اإلستثمارية للشركة

_إجتماعات اللجنة وتواريخها وبدل الحضور
اسم العضو

رقم االجتماع وتاريخه

الحضور

بدل حضور االجتماع

السيد حمد المصري

 2021/1بتاريخ
2021/11/27

حضر

--

حضر

100

الدكتور سمير حزبون
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دائرة
التثبيت

لجنة الحوكمة والتدقيق

مديرة مكتب
المدير العام

الرئيس التنفـيذي لتطوير األعمال
والتميز لمجموعة سختيان

دائرة
رقابة
الجودة

دائرة
تأكيد
الجودة

دائرة
البحث
والتطوير

اإلدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي للشركة

المدير العام

مجلس اإلدارة

دائرة
البحوث
التكميلية
دائرة
التصدير

الصيديل
المسؤول

اللجنة المالية

الدائرة
المالية
واإلدارية
دائرة
التسويق
دائرة
الهندسة

دائرة
اإلنتاج
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

اآلنسة أنجيل أنطون زابورة

الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال
والتميز لمجموعة سختيان
حاصلة على شهادة البكالوريوس يف
الصيدلة من الجامعة العبريّة عام
 ،1973شغلت منصب المدير التنفيذي
للشركة لغاية  2019/05/26وتم
اسناد مهمام الرئيس التنفيذي لتطوير
األعمال والتميز لمجموعة سختيان
بتاريخ  .2019/05/27كما أنها
عضو مجلس إدارة يف شركة بيت جاال
لصناعة األدوية.

السيد وليد موسى

قائم بأعمال المدير العام
حاصل على درجة الماجستير يف
التكنولوجيا الكيماوية من جامعة
القدس سنة  ،2006ودبلوم يف إدارة
العمليات اإلنتاج ّية من السويد .يعمل
يف الشركه منذ عام .1991

	
  

الدكتور راشد مرقة

مدير دائرة البحث والتطوير

حاصل على درجة الدكتوراة يف الصيدلة
تخصص تكنولوجيا دوائية من جامعة
ّ
كلوج رومانيا ،يعمل يف الشركة منذ
العام .1996

استقالت بتاريخ .2022/02/16

السيد عبد الناصر عودة عيسى

السيد عبد الفتاح الحروب

حاصل على درجة البكالوريوس يف
األحياء من الجامعة األردنية عام
 1979تم تعيينه كمدير عام لشركة
بيت جاال لصناعة األدوية بتاريخ
 .2019/06/19عمل كمدير عام
لشركة صيدلية المدينة يف ديب-
اإلمارات منذ عام  1994وحتى عام
.2013

حاصل على درجة الماجستير يف
الكيمياء من الجامعة األردنية ،يعمل
يف الشركة منذ العام .1986

المدير العام

وقد قدم استقالته بتاريخ
.2021/06/30

مدير دائرة ضبط الجودة

مالحظة :تم تعيين السيد عبد الفتاح
الحروب مديرا ً لدائرة البحوث التكميلية
يف شهر تشرين األول من عام 2021
وقد تم تكليف اآلنسة ريما مفرح قائم
بأعمال مدير دائرة رقابة الجودة لغاية
نهاية العام .2021
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مدير دائرة تأكيد الجودة
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السيد صالح علقم
مدير دائرة الهندسة

السيد فخري قيوي

مدير الدائرة المالية واالدارية

حاصل على درجة البكالوريوس يف
الهندسة الكيميائ ّية من جامعة الشرق
األوسط الفن ّية يف تركيا ،يعمل يف
الشركة منذ العام .1993

حاصل على درجة الماجستير يف إدارة
األعمال من جامعة القدس ودرجة
البكالوريوس يف الهندسة الكيميائية
من الجامعة األدرنية وحاصل على
كثير من الدورات التدريبية المتقدمة
يعمل يف الشركة منذ عام .1995

حاصل على درجة الماجستير يف
المحاسبة والضرائب من جامعة
القدس ،يعمل يف الشركة منذ العام
.2004

السيد /حمد المصري

السيدة /عبير عبد المنعم
التميمي

السيد فراس جروشي

مدير دائرة التسويق

يعمل يف الشركة منذ العام  1990وهو
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت
جاال لصناعة األدوية.

مديرة دائرة التثبت

حاصلة على درجة بكالوريوس يف
الهندسة الكيميائية من الجامعة
األردن ّية ،وهي تعمل يف الشركة منذ
العام .1997

قائم بأعمال مدير االنتاج
حاصل على درجة البكالوريوس يف
الكيمياء من جامعة القدس يعمل
يف الشركة منذ تاريخ 2011/07/01
وشغل مناصب مشرف قسم
المتسحضرات السائلة ونائب مدير
االنتاج سابقاً.
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_رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذيّة

بلغت مجموع رواتب ومكافآت االدارة التنفيذية خالل عام
 2021قيمة 316,967دينار أردين

_دوائر الشركة

دائرة البحث والتطوير :تعمل الدائرة على دراسة إحتياجات
السوق لألصناف الجديدة وإعداد ملفات لتسجيلها يف
السوق الفلسطيني وأسواق التصدير.
دائرة رقابة الجودة :تعمل التايل:
1.فحص المواد الخام للتأكد أنها مطابقة للمعايير
2.فحص مواد التعبئة والتغليف
3.مراقبة وفحص المنتجات خالل عملية االنتاج وبعدها
4.اجراء دراسات الثباتية لمنتجات الشركة لضمان
صالحيتها حتى تاريخ النفاذ
5.معايرة جميع األجهزة المستخدمة يف الفحوصات
والتحاليل
دائرة اإلنتاج :تتكون من عدة أقسام ُصممت لتلبي حاجات
السوق الفلسطيني وأسواق التصدير مع طاقة إنتاجية
عالية تؤمنها خطوط إنتاج حديثة تتوافق مع متطلبات
التصنيع الجيد وتعتمد على تصميم حديث للمنشأة يتيح
لكل قسم وكل ماكنة أن تعمل بمعزل عن المناطق
األخرى لضمان منع التلوث.
دائرة تاكيد الجودة :إن مهمة دائرة تاكيد الجودة و الشؤون
القانونية هي ضمان أن المستحضرات الدوائية المنتجة يف
الشركة تحقق الجودة المطلوبة لهدف استخدامها حيث
تقوم بما يلي:
1.التدقيق والتفتيش على جميع دوائر وأنشطة الشركة
وأنظمة الجودة والبيئة والتحقق من مدى التطابق مع
أنظمة التصنيع الجيد  GMPوإدارة الجودة ISO9001
و ادارة البيئة ISO 14001
2.معالجة الشكاوى على منتجات الشركة الواردة من
االطباء والصيادلة والمواطنين.
3.اإلشراف على برامج التثبت من عمليات االنتاج
والتحليل واالجهزة وغيرها.
4.إصدار ملفات التشغيالت ومراجعتها بعد االنتهاء من
عمليات االنتاج

كما يتبع للدائرة:
التوثيق :حيث تقوم بضبط عمليات التوثيق والتغيير.
التدريب :حيث تقوم باإلشراف على تدريب موظفي
الشركة من خالل برامج التدريب الداخلية والخارجية.
الشؤون القانونية ( :)Regulatory Affairsحيث تقوم
بتلبية المتطلبات القانونية لوزارة الصحة الفلسطينية
والوزارات أو المؤسسات الصحية يف دول التصدير.
دائرة التثبت :هدفها القيام بدراسات من أجل تأهيل
واعادة تأهيل مباين التصنيع والمالكنات واالجهزة واالنظمة
الهندسية وكافة عمليات النصنيع والتنظيف لتحقيق
متطلبات التصنيع الجيد
دائرة الهندسة :تقوم بوضع المواصفات الالزمة لخطوط
االنتاج واألجهزة المساندة وانظمة التكييف والمياه النقية
والهواء المضغوط قبل شرائها ،والحفاظ عليها وصيانتها
بشكل دوري للحصول على منتج ذو جودة عالية.
الدائرة المالية :تقوم الدائرة المالية بإعداد البيانات المالية
الشهرية والسنوية وإعداد الموازنات الضرورية لعمليات
اإلنتاج والتسويق والتصدير ،وكذلك اإلشراف على كافة
عمليات الشراء بما يتالم مع سياسات الشركة ،كما تشرف
على:
المستودعات :وهي مستودعات المواد الخام ومستودع
ُ
حيث تعمل
التعبئة والتغليف ومستودع البضاعة الجاهزة،
على اإلشراف على مخزون مناسب كما ً ونوعا ً لتلبية طلب
اإلنتاج واألسواق الداخلية والخارجي
الموارد البشرية :ومن أعمالها متابعة ملفات الموظفين
وإجازاتهم ،وتحضير الرواتب الشهرية ،وتوعية الموظفين
بحقوقهم وواجباتهم ،واستقبال الموظفين الجدد ،والحفاظ
على سجل لطلبات التوظيف الجديدة.
مسؤول شؤون المساهمين :متابعة كل ما يتعلق
بمساهمي الشركة.
دائرة التسويق :من الوظائف التي تقوم بها الدائرة:
1.العمل على وضع خطط لترويج أصناف الشركة
2.عمل الدراسات الميدانية على أصناف الشركة وحاجة
السوق المحلي ألصناف جديدة ليتم تطويرها الحقا ً
من قبل دائرة البحث والتطوير
دائرة التصدير :هدفها البحث عن أسواق جديدة لمنتجات
الشركة ومتابعة تسجيلها وتسويقها هناك
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_مساهمي الشركة

_موظفي الشركة

أداء سهم الشركة وبيانات التداول

سياسة التدريب

1.توظيف موظفين مؤهلين ألداء مهام محددة على
أساس التعليم والتدريب والخبرة المناسبة
2.تدريب جميع الموظفين على إجراءات التشغيل
القياسية للشركة ،لوائح  ،CGMPومهارات التصنيع
والخدمات وتدابير السالمة لضمان إنتاج منتجات
دوائية آمنة وفعالة ونقية
3.إنشاء نظام يشمل التعليمات والمسؤوليات لتحديد
االحتياجات التدريبية ،وتوفير التدريب ،والحفاظ على
سجالت التدريب

كان حجم التداول على أسهم الشركة يف سوق فلسطين
لألوراق المالية خالل العام  2120كما يلي:
التداول

عدد األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة
سعر االغالق 2020

2.55 JD

عدد الصفقات المنفذة
سعر االغالق 2021
أعلى سعر تداول

معدل دوران السهم

5.تشجيع على التعليم الذايت والتدريب الذايت وتحسين
الذات لموظفينا

_كبار المساهمين

7.توفير فرص التدريب والتطوير لجميع الموظفين
بطريقة عادلة تتفق مع توافر الموارد
8.استخدام الوسائل المتوفرة وتطوير أساليب إضافية
لتلبية االحتياجات التدريبية ،بما يف ذلك دورات
تعاقدية وحلقات دراسية واجتماعات ومؤتمرات.
9.تقييم فعالية التدريب من قبل الموظفين
بلغ عدد موظفي الشركة يف نهاية عام  2021مائتان
وعشرون موظفاً .أغلبية موظفي الشركة من حملة
الشهادات العليا كما يبين الجدول التايل:
الشهادة

حملة شهادة الدكتوراه

حملة شهادة الماجستير

عدد الموظفين
1

15

حملة شهادة البكالوريوس

132

حملة شهادة الثانوية العامة أو أقل

38

حملة شهادة الدبلوم

36

47,287

177,109 JD

4.االستثمار يف تدريب جميع الموظفين بطريقة توفر
أداء أفضل للموظفين يف أدائهم لواجباتهم الحالية،
وبالتايل ،يف تعزيز الفعالية واإلنتاجية

6.تتطلب أن المهارات والمعرفة والقدرات التي تم
الحصول عليها من خالل التدريب تساعد يف تحقيق
مهمة الشركة وأهدافها من خالل تحسين األداء
الوظيفي والتنظيمي

القيمة

أدىن سعر تداول

18

2.70 JD
2.90 JD
2.55 JD
0.68%

شركة النواة الدارة االستثمارات هم المساهمون الذين
يملكون أ كثر من 5%من أسهم الشركة وعددها
 5,277,327سهما ً وتم ِّثل نسبة  75,39%من أسهم
الشركة المتداولة.

_السيطرة يف الشركة

عدد األسهم التي يمتلكها السيد /نضال سختيان وأقرباؤه
من الدرجة األوىل بما فيها أسهم النواة إلدارة األستثمارات
سهما كما يف  2021/12/31وتم ّثل
قد بَ َلغت 6,134,380
ً
 87.63%من مجموع أسهم الشركة.
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_توزيع المساهمين حسب الفئات

الجدول التايل ي ّبين المساهمين حسب فئات األسهم التي يملكونها كما يف :2021/12/31
فئة المساهمين

عدد المساهمين

عدد األسهم

النسبة

المساهمون الذين يملكون أقل من  100سهم

2

113

0.002%

المساهمون الذين يملكون من  100حتى  499سهم

21

5,109

0.073%

المساهمون الذين يملكون من  1,000حتى  4,999سهم

28

59,334

0.848%

26

6,866,960

المساهمون الذين يملكون من  500حتى  999سهم

4

المساهمون الذين يملكون من  5,000حتى  9,999سهم

9

المجموع

90

المساهمون الذين يملكون  10000سهم فما فوق

2,775

65,709

7,000,000

0.040%

0.939%

98.099%
100%

_سياسة توزيع األرباح على المساهمين:

يراعي مجلس إدارة الشركة يف توصيته للهيئة العامة بخصوص توزيعات األرباح السنوية على المساهمين
عاملين أساسين وهما:
1.التدفقات النقدية المتوقعة للشركة خالل العام
2.خطة الشركة اإلستثمارية ومصادر تمويلها ،مع مراعاة ان ال يؤثر قرار التوزيع على تمويل مشاريع الشركة المستقبلية

_اجتماع الهيئة العامة العادي

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام  2020بتاريخ  19أيار  ،2021وقد تم اتخاذ قرار بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10%
من قيمة السهم اإلسمية

قرر المجلس يف جلسته بتاريخ :2022/03/14
1.تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام  2021خالل النصف الثاين من شهر  04/2022وتفويض رئيس
مجلس اإلدارة بتحديد الموعد الدقيق لإلجتماع.
2.رفع توصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  % 10من قيمة السهم اإلسمية.

_آليات ايصال المعلومات للمساهمين

يتم توجيه الدعوة الجتماعات الهيئة العامة إما عن طريق البريد األلكتروين أو التسليم باليد ،كما يتم نشر إعالن الدّعوة يف
الصحف المحلية قبل أُسبوعين من تاريخ االجتماع ،كذلك يتم نشر الدعوة عبر الصفحة األلكترونية للشركة وموقع بورصة
فلسطين وهيئة سوق راس المال الفلسطينية.
يتم نشر التقرير السنوي للشركة عبر موقع الشركة األلكتروين والموقع األلكتروين لبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس
المال الفلسطيني .باإلضافة اىل إرسال نسخة مطبوعة من التقرير السنوي للمساهمين مرفقا ً مع الدعوى الجتماع الهيئة
العامة.

شركة بيت جاال لصناعة األدوية
التقرير السنوي 2021

تقرير مدققي
الحسابات للعام 2021
“ال يوجد أي اختالفات ُتذكر بين البيانات
الختام ّية األول ّية والبيانات المال ّية المدققة»

37

1

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ /ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ – ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ) (4ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ) (26ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2021ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ – ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ –ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2021ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ .ﺇﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﺣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺷﻤﻞ ﺿﻤﻦ
ﻓﻘﺮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻨﺒﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺪﻗﻴﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻭﻗﺪ ﻭﻓﻴﻨﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ .ﻧﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻥ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻹﺑﺪﺍء ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺪﻗﻴﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺪﻱ ﺭﺃﻳﺎ ً ﻣﻨﻔﺼﻼً ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺭﺻﻴﺪ ﺫﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ
ﺃﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ  %81ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺬﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  4,151,488ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
.2021/12/31
ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺪﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ.
ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺭﻗﻢ ) (4ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺮﺽ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ.
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺇﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺷﻤﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺫﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ
ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺬﻣﻢ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻭﻓﻬﻤﻨﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻟﻘﺪ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ً
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
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ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ.
ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺼﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻛﻜﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎء
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎء ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻣﺮﺗﻜﺐ،
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﻚ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎً:
 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،ﻭﻧﺼﻤﻢ ﻭﻧﻨﻔﺬﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ،ﻭﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺮﺃﻳﻨﺎ .ﺇﻥ
ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ،ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻁﺆ ،ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ،ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ
ﺣﺎﻻﺕ ﻏﺶ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ،ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
 ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
 ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺮﻭﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﻤﻨﺸﺎﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ .ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻧﺤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻧ َْﻠﻔِﺖَ
ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻛﻤﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺭﺃﻳﻨﺎ .ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻨﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻛﻤﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ
ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺑﻨﻴﺔ ﻭﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ.
ﻧﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﻁ
ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻗﻴﻘﻨﺎ.
ﻧﻘﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻨﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ،
ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻨﺎ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻛﻤﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻈﻮﺭﺍ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
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ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺟﻤﺎﻝ ﻣﻠﺤﻢ.
ﻁﻼﻝ ﺃﺑﻮﻏﺰﺍﻟﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﻩ
ﺭﺧﺼﺔ ﺭﻗﻢ 1997/251
ﺟﻤﺎﻝ ﻣﻠﺤﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺧﺺ ﺭﻗﻢ )(98/100
ﺭﺍﻡ ﷲ ﻓﻲ  6ﺃﺫﺍﺭ 2022
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ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  - 2021ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃ
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ

2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ

ﺇﻳﻀﺎﺡ

142,496
3,934,981
2,275,995
126,654
371,953
__________
6,852,079
__________

851,244
5,067,777
3,158,298
133,188
531,515
__________
9,742,022
__________

)(3
)(4
)(5
)(6
)(12

18,956,128
)(9,407,148
__________
9,548,980
__________
620,202
__________
17,021,261
=========

19,716,452
)(10,411,234
__________
9,305,218
__________
598,787
__________
19,646,027
=========

)(7

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺳﻠﻔﻴﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

)(8

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

"ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ"
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ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  - 2021ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃ
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ

2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ

ﺇﻳﻀﺎﺡ

-348,014
1,222,285
459,116
281,404
__________
2,310,819
35,068
1,856,676
821,437
__________
5,024,000
__________

1,525,646
647,181
1,187,178
1,197,038
477,173
__________
5,034,216
25,754
1,151,345
986,934
__________
7,198,249
__________

)(9
)(10

7,000,000
1,414,889
2,017,302
998,546
566,524
__________
11,997,261
__________
17,021,261
=========

7,000,000
1,501,998
2,191,521
920,565
833,694
__________
12,447,778
__________
19,646,027
=========

)(11
)(12
)(13
)(10
)(14

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺑﻨﻮﻙ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻁﻔﺎء
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺮﺽ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

)(15
)(16
)(16

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ  10,000,000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ
 10,000,000ﺳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ )ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ  7,000,000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ( )3,000,000
ﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ(
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ – ﻗﺎﺋﻤﺔ "ﺩ"
ﻓﺮﻕ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ – ﻗﺎﺋﻤﺔ "ﺝ"
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

"ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ"
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ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ - 2021ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺏ
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
8,689,614
)(6,108,475
__________
2,581,139
)(1,048,409
)(479,328
)(69,311
11,689
)(3,900
)(109,909
__________
881,971
)(136,644
__________
745,327
=========

2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
9,755,243
)(6,952,382
__________
2,802,861
)(1,094,031
)(601,937
)(94,169
9,314
-30,159
__________
1,052,197
)(181,103
__________
871,094
=========

0.106

0.124

ﺇﻳﻀﺎﺡ
)(17
)(18
)(19
)(20
)(13

)(12

ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻊ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ – ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺝ

)(21

========= =========

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

"ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ"
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ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  – 2021ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺝ
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
745,327

2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
871,094

174,095
________
174,095
__________
919,422
=======

267,170
________
267,170
__________
1,138,264
=======

ﺇﻳﻀﺎﺡ

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ -ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺏ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻓﺮﻕ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

"ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ"
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ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
566,524
267,170
_________
833,694
========

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
998,546
871,094
)(87,109
)(174,219
)(700,000
12,253
_________
920,565
========
1,526,818
745,327
)(74,533
)(149,066
)(1,050,000
1,186
)(1,186

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
2,017,302
174,219
_________
2,191,521
========
1,868,236
149,066
-

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
1,414,889
87,109
_________
1,501,998
========

1,340,356
74,533

-

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
7,000,000
_________
7,000,000
========

7,000,000
-

-

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  - 2021ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
11,997,261
871,094
‐
‐
)(700,000
12,253
267,170
_________
12,447,778
========
392,429
174,095

_________
7,000,000
========

12,127,839
745,327
‐
‐
)(1,050,000
1,186
172,909

_________
1,414,889
========

_________
_________
_________
_________
11,997,261
566,524
998,546
2,017,302
========
========
========
========
"ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ"

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2021
ﺭﺻﻴﺪ 2020/12/31
ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﺮﻕ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺭﺻﻴﺪ 2021/12/31
 31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺭﺻﻴﺪ 2019/12/31
ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ
ﻓﺮﻕ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺭﺻﻴﺪ 2020/12/31
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2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
881,971

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  - 2021ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻩ

2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
1,052,197

925,325
)(11,689
)(851
143,143
173,182

1,009,214
)(9,314
-259,821
267,170
55,303
12,253

)(535,014
340,531
138,351
71,692
111,705
)(193,159
)(124,323

)(1,132,796
)(882,303
)(6,534
)(35,107
737,922
)(144,896
)(94,324

1,186

ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ – ﺑﻴﺎﻥ ﺏ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﺑﻨﻮﺩ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
)(7
) (13ﺇﻁﻔﺎء ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻮﻝ
) (14ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻓﺮﻕ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
) ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ( ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
)ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ( ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
)ﺍﻟﻨﻘﺺ( ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺃﺧﺮﻯ
) (14ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ

__________ __________
1,088,606
1,922,050
__________ __________
)(820,755) (1,611,912
21,415
)(406,831
-977
__________ __________
)(799,340) (2,017,766
__________ __________
1,525,646
-)(406,164
287,513
)(700,000) (1,050,000
__________ __________
419,482
)(762,487
__________ __________
708,748
)(858,203

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
)(7

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺑﻨﻮﻙ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ)ﺍﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

1,000,699
142,496
__________ __________
ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻝ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
)(3
851,244
142,496
========= =========
"ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍ ً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ"
ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

46

10

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ – ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 .1ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ:
 ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1970/9/15
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ  ،14ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ�ﻲ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳ�ﺔ ﻭﻣ�ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴ��ﻞ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳ��ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟ��ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳ��ﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ��ﺔ ﻭﻣﺒﻴ��ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸ��ﺮﺍﺕ ﻭﻣ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴ��ﻒ ﻭﺍﻷﺳ��ﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺔ ﻭﺗﺴ����ﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺗﺼ����ﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬ����ﺎ ﻭﺍﺳ����ﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻻﺗﺠ����ﺎﺭ ﺑﻬ����ﺎ .ﺗ����ﻢ ﺗﻮﻗﻴ����ﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ����ﺔ ﺑﺘ����ﺎﺭﻳﺦ
 1998/4/22ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻓ�ﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
 ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ ﻭﺳ�ﺠﻠﺖ ﻓ�ﻲ ﺳ�ﺠﻞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴ��ﺎﻫﻤﺔ ﺗﺤ��ﺖ ﺭﻗ��ﻢ  ،562601369ﻭﺗ��ﻢ ﺃﺧ��ﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ��ﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ��ﺔ ﻟ��ﺬﻟﻚ ﻭﺗ��ﻢ ﺇﻋ��ﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠ��ﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ��ﺎﻝ
ﻟﻴﺼ��ﺒﺢ  10,000,000ﺩﻳﻨ��ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ��ﻲ ﻣﻘﺴ��ﻤﺔ ﺇﻟ��ﻰ  10,000,000ﺳ��ﻬﻢ ﻗﻴﻤ��ﺔ ﺍﻟﺴ��ﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣ��ﺪ ﺩﻳﻨ��ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ��ﻲ
ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ  5,350,000ﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻭ 4,650,000ﺳﻬﻢ ﻟﻼﻛﺘﺘ�ﺎ� ﺍﻟﻌ�ﺎﻡ ﻭﺫﻟ�ﻚ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .2013/06/11
 ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ  225ﻣﻮﻅﻔﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  229) 2021/12/31ﻣﻮﻅﻔﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ .(2020/12/31
 ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .....................
 .2ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ:
ﺃ .ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺏ .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺗﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ، 2020ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : 2021
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (1ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )  :( 8ﺗﻌﺮﻳﻒ
"ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ"
ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )- (1ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )- (8ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ "ﺟﻮﻫﺮﻱ" ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .ﻳﻨﺺ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﻔﺎءﻫﺎ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻮﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ".
ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (9ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ
)(7
ﺇﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (9ﻭﻣﻌﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (7ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ .ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻴﻘﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻭ  /ﺃﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ .ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻡ ﺗﻴﻘﻦ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻭ  /ﺃﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،
ﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺧﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ) .(RFRﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
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 3.2ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺑﻌﺪ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻲ:
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (17ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ً ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .ﻭﻳﺤﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )- (4ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ .ﺇﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2023ﻣﻊ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻁﺒﻘﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (9ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺭﻗﻢ ) (15ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ).(17
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) :(1ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2021ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺕ )(69
ﺍﻟﻰ ) (76ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (1ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ،ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ:
-

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ،
ﺍﻟﺤﻖ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ،
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺫ
ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .2023
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ :ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ  -ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )(16
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﺭ  2021ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺭﻗﻢ ) (16ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ :ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻩ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ  1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2022ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻭﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﺓ -ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ -ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )(37
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﺭ  ،2021ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (37ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺧﺎﺳﺮﺍً ﺃﻭ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ.
ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻁﺮﻳﻘﺔ "ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ" .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
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ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  .2022ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (9ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ "  "% 10ﻹﻟﻐﺎء ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ  ،2021-2018ﺃﺻﺪﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) .(9ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  1ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2022ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺝ .ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ً
ﺇﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ 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 .ﻧﻈﺮﺍ ً 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 ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻁﻔﺎء ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ .ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻁﻔﺎء ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.
ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ )ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ( ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ:
ﻳﺘﻢ ﺃﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ.
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.
ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ )ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ(:
 ﻳﺘﻢ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭﻻً ﺻﺎﺩﺭ ﺃﻭﻻً.
 ﻳﻘﻴّﻢ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ.
 ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ.
 ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ً
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
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ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ:
ﻳ��ﺘﻢ ﺇﻅﻬ��ﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀ��ﺎﻋﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﻭﻣ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒ���ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴ��ﻮﻕ ﺃﻳﻬﻤ��ﺎ ﺃﻗ��ﻞ ،ﻭﻳ��ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ��ﺪ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭﻻً ﺻﺎﺩﺭ ﺃﻭﻻً.
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ:
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺼ�ﻨﻴﻊ ﺑﺴ�ﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔ�ﺔ ﺍﻟﻤ�ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ﻭﻣ�ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒ��ﺔ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻀ�ﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻴﻬ�ﺎ ﺃﺟ�ﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ:
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭﺃﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ.
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﺮﻫﺎ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
%20 - %2
ﺍﻻﺑﻨﻴﺔ
%33 - %7
ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ
%50 -%7
ﺃﺟﻬــﺰﺓ ﻭﺍﺩﻭﺍﺕ ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ
%30 - %6
ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ
%50 - %7
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﺗﻬﻮﻳﺔ
%30 - %10
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
15%
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
%30 - %7
ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ .ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ" ،ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭﺭﺳﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﻱ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺒﺪﻝ .ﻳﺘﻢ ﺭﺳﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ:
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺤﺘﻤﻠﻪ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ:
ﺗﻘ��ﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻘﻴ��ﺪ ﺍﻹﻧﻔ��ﺎﻕ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﺘﻄ��ﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋ��ﺔ ﻟﺠﻬ��ﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴ��ﺔ ﻟﻠﻘﻴ��ﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳ��ﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳ��ﺔ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ
ﺑﺄﺻﻨﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻁﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﺄﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘ�ﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻁﻔﺎء ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %20ﺳ�ﻨﻮﻳﺎ ً ﻭﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻓﺸ�ﻞ ﺗﻠ�� ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ�ﺔ ﺗ�ﻢ
ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ:
ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣ�ﺔ ﻟﻠﻤ�ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬ�ﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ�ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻀﻮﺍ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻀﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻣﻀﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻣ��ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳ��ﺔ ﻳ��ﺘﻢ ﺍﺿ��ﺎﻓﺔ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﺍﻟﻌﻤ��ﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿ��ﻮﻧﻬﺎ ﺧ��ﻼ ﺍﻟﺴ��ﻨﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗ��ﺐﺍﻟﺸﻬﺮﻱ.
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ:
ﺗﺴ��ﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻁﺮﻳﻘ��ﺔ ﺗﻘ��ﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨ��ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ��ﺪ ﺍﺣﺘﺴ��ﺎﺏ ﺿ��ﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟ��ﺪﺧﻞ ﻭ�ﻟ��� ﻭﻓﻘ��ﺎ ﻟﻠﻘ��ﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ��ﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤ��ﻮﻝ ﺑﻬ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺃﺭﺍﺿ��ﻲ ﺩﻭﻟ��ﺔ ﻓﻠﺴ��ﻄﻴﻦ )ﺇﻳﻀ��ﺎ� ﺭﻗ��ﻢ  (12ﻭﺗﻌﺘﻘ��ﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑ��ﺎﻥ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘ��ﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
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ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ:
 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ  1964ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ %10
ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ( ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄ�ﺎﻉ ﻗﺒ�ﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻠ�ﻎ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴ�ﺎﺏ ﻣ�ﺎ ﻳﻌ�ﺎﺩﻝ ﻧﺼ�ﻒ ﺭﺃﺱ ﻣ�ﺎﻝ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺣﺴ�ﺐ ﺍﻟﻨﻈ�ﺎﻡ ﺍﻟ�ﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘ�ﺮﺍﺡ ﻣﺠﻠ�ﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘ�ﻮﻡ ﺑﺎﻗﺘﻄ�ﺎﻉ ﺟ�ﺰء ﻣ�ﻦ ﺍﻷﺭﺑ�ﺎﺡ ﺍﻟﺼ�ﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻋﻦ  %20ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑ�ﺎﺡ ﺍﻟﺼ�ﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠ��
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠ�ﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤ�ﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺣﺴ�ﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴ�ﺎﻁﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴ�ﺎﺭﻱ ﻧﺼ�ﻒ ﺭﺃﺱ
ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ:
 ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻣﺒﻠ�ﻎ
ﺍﻹﻳ��ﺮﺍﺩ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻮ���ﻮﻋﻲ ﻣ��ﻊ ﻋ��ﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻔ��ﺎﻅ ﺑﻌﻼﻗ��ﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳ��ﺔ ﻣﺴ��ﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺤ��ﺪ ﺍﻟﻤ��ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟ��ﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ.
 ﺗﻘ��ﻮﻡ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑﺒﻴ��ﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ��ﺎ ﺇﻟ��ﻰ ﺃﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼ��ﺪﻳﺮ ﻭﺇﻟ��ﻰ ﺍﻷﻁ��ﺮﺍﻑ �ﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ��ﺔ )ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﺨﺘﻴﺎﻥ
ﺇﺧﻮﺍﻥ( ﻛﻤﻮﺯﻉ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ً ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺔ ) %12.5ﺇﻳﻀ�ﺎﺣﻲ  -4ﺏ
ﻭ -17ﺏ(.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸ�ﻴﻘﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳ�ﺪ ،ﻭﻳ�ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺑ�ﺎﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻭﻗ�ﺖ ﺣ�ﺪﻭ� ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺔ ،ﻭﻓ�ﻲ ﻧﻬﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﻳ�ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﺃﺭﺻ�ﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﺸ�ﻴﻘﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳ�ﺪ ﺣﺴ�ﺐ ﺃﺳ�ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼ�ﺮﻑ ﺍﻟﺴ�ﺎﺋﺪﺓ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﻗﻴ�ﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﻌﻤ�ﻼﺕ ﺍﻷﺧ�ﺮﻯ ��ﻤﻦ ﻧﺘ�ﺎﺋ� ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺷﻴﻘﻞ
0.2273
0.2203
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
0.7090
0.7090
ﻳﻮﺭﻭ
0.8065
0.8700
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ:
ﺗ��ﻢ ﺗﺮﺟﻤ��ﺔ ﺍﻟﻘ��ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻟﻠﺴ��ﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ  31ﻛ��ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2021ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺸ��ﻴﻘﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳ��ﺪ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟ��ﺪﻳﻨﺎﺭ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ .ﺗ��ﻢ ﺗﺮﺟﻤ��ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟ��ﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟ��ﺔ ﻭﺃﺻ��ﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘ��ﺔ ﻗﻴ��ﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴ��ﺐ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺸ��ﻴﻘﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳ��ﺪ ﺇﻟ��ﻰ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼ�ﺮﻑ ﺍﻟﺴ�ﺎﺋﺪﺓ ﻓ�ﻲ  2021/12/31ﻭ�ﻟ�� ﺑﺴ�ﻌﺮ  4.4ﺷ�ﻴﻘﻞ ﺟﺪﻳ�ﺪ
ﻟﻜﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﺍﻟﺴ�ﻌﺮ  4.55ﺷ�ﻴﻘﻞ ﻟﻜ�ﻞ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ.
ﺏ .ﺗﻢ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺭﺻﻴﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻅﻬﺮﺕ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻘ�ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ
ﻟﺴﻨﺔ .2020
ﺝ .ﺗﻢ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺇ�ﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺻ�ﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘ�ﺔ ﺣﺴ�ﺐ ﺳ�ﻌﺮ ﺍﻟﺼ�ﺮﻑ ﺍﻟﺴ�ﺎﺋﺪ ﺑﺘ�ﺎﺭﻳ�  2021/12/31ﻭﻫ�ﻮ 4.4
ﺷﻴﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺩ .ﺗﻢ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻫ�ﻲ ﺍﻟﻘ�ﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺍﻟﺼ�ﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟ�ﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧ�ﻲ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  31ﻛ�ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ
 2020ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2020
ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  2021/1/1ﻭﺣﺘﻰ  2021/12/31ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2021ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ  4.55ﺷﻴﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ:
 ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ.
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ،ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘ�ﺪ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺼ�ﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴ�ﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧ�ﻼﻝ ﻓﺘ�ﺮﺓ ﺛﻼﺛ�ﺔ ﺃﺷ�ﻬﺮ ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎﺭﻳ�
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
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ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ
ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺴﻤﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
)ﺑﻌﺪ ﻁﺮﺡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ.
 .3ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻝ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
656
533
253,571
)(523,421
621
437
205,411
6,860
136,613
339,820
__________
)(175,771
__________
788,844
)(470,577
__________
142,496
=========

__________
596,872
__________
707,101
)(452,729
__________
851,244
=========

ﻧﻘﺪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﺩﻭﻻﺭ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﺷﻴﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﻳﻮﺭﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼﻝ  3ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺁﺟﻠﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼﻝ  3ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 .4ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ:
ﺃ .ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺫﻣﻢ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ )ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ (
5,068,321
3,936,261
ﺫﻣﻢ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﺧﺮﻯ
29,329
22,621
__________
__________
ﺍﻟﻤﺠﻤـﻮﻉ
5,097,650
3,958,882
ﻳﻄﺮﺡ :ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
)(29,873
)(23,901
__________
__________
5,067,777
3,934,981
ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ
=========
=========
ﺏ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺃﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧ��ﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤ��ﻮﺯﻉ ﺍﻟﻮﺣﻴ��ﺪ ﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺑﻴ��ﺖ ﺟ��ﺎﻻ ﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻧﻀﺎﻝ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
 ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺃﺧﻮﺍﻥ ﺣ�ﻖ ﺩﺧ�ﻮﻝ ﻋﻄ�ﺎءﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼ�ﺤﺔ ﻭﻋﻄ�ﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺨ�ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴ�ﺔ ﺍﻟﻌﺴ�ﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
 ﺗﺤﺼ��ﻞ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﺨﺘﻴﺎﻥ ﺃﺧ��ﻮﺍﻥ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺧﺼ��ﻢ  �12.5ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤ��ﺔ ﺍﻟﻔ��ﺎﺗﻮﺭﺓ ﻭﺫﻟ��� ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ.
 ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺑﻴ�ﺖ ﺟ�ﺎﻻ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.
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 ﺳﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴ���ﻊ ﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﺳ���ﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧ���ﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ���ﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺑﻴ���ﺖ ﺟ���ﺎﻻ ﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳ���ﺔ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻮﻧ� ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑ�ﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣ�ﺎ ﺑ�ﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺑﻴ�ﺖ ﺟ�ﺎﻻ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧﻮﺍﻥ.
 .5ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
1,594,729
1,161,811
838,904
632,849
172,244
38,489
471,364
331,956
24,005
5,593
57,052
105,297
__________ __________
3,158,298
2,275,995
========= =========

ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ
ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ – ﺃﺩﻭﻳﺔ ،ﺗﺠﻤﻴﻞ
ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 .6ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ:
ﺃ .ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
113,808
66,286
ﺫﻣﻢ ﻭﺳﻠﻒ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ
9,505
1,796
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻣﺴﺘﺮﺩﺓ
7,749
56,512
ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ – ﺏ
2,126
2,060
__________ __________
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
133,188
126,654
========= =========
ﺏ .ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  1,723ﺩﻳﻨ�ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ�ﻲ ﻳﻤ��ﻞ ﻣ�ﺎ ﺗ�ﻢ ﺩﻓﻌ�� ﻣ�ﻦ ﺃﺟ�ﻞ ﺗﺄﺳ�ﻴ� ﺷ�ﺮﻛﺔ
ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

53

54

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
2020/12/31
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ -ﺝ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
2021/12/31

ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
62,241

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
247,259

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻭﺗﻬﻮﻳﺔ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
2,482,334

ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
273,108

ﺃﺟﻬــﺰﺓ ﻭﺍﺩﻭﺍﺕ
ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
2,101,946

ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
7,291,300

ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺑﻨﻴﺔ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ

6,025,702
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ﺃﺧﺮﻯ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
472,238

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
18,956,128

)(197,268
--

92,986
--

_________

6,118,688
_________

)(1,682,851

_________

)(1,880,119
_________

)(470,795

446,325
)(60,431

_________

7,677,194
_________
)(3,571,649
5,128
_________
)(4,037,316
_________

)(130,897
--

167,922
--

_________
2,269,868
_________
)(1,689,258
_________
)(1,820,155
_________

)(12,282
--

16,719
--

_________
289,827
_________
)(233,490
_________
)(245,772
_________

)(134,608
--

37,084
--

_________
2,519,418
_________
)(1,657,963
_________
)(1,792,571
_________

)(25,668
--

15,338
--

_________
262,597
_________
)(193,766
_________
)(219,434
_________

)(11,059
--

---

_________
62,241
_________
)(26,692

_________
)(37,751
_________

)(26,637
--

44,381
--

_________
516,619
_________
)(351,479
_________
)(378,116
_________

)(1,009,214

820,755
)(60,431

_________
19,716,452
_________
)(9,407,148

5,128
_________

)(10,411,234
_________

 .7ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ:
ﺃ .ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
2020/12/31
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ -ﺝ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
2021/12/31

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
31/12/2021

4,238,569
========

9,548,980
=========

9,305,218
138,503
24,490
43,163
726,847
44,055
449,713
3,639,878
=
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
= =
=
=
=
====

31/12/2020
120,759
35,549
53,493
824,371
39,618
412,688
3,719,651
4,342,851
=
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
= =
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
=
==
=
=
=
=
=
=
=
ﺏ .ﺇﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ – ﺇﻳﻀﺎﺡ .10
ﺝ .ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮﺍء ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺳﺠﻞ ﺇﻫﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
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 .8ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
-17,412
ﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
598,787
602,790
__________ __________
598,787
620,202
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
========= =========
 .9ﺑﻨﻮﻙ ﺩﺍﺋﻨﺔ:
ﺃ .ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
-1,525,646
__________
__________
-1,525,646
=========
=========

ﺟﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺏ .ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺒﻠﻎ  1,525,646ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﻘﻒ 3,000,000
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺳ�ﻘﻒ  3,000,000ﺷ�ﻴﻘﻞ ﺟﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺒﻨ�ﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑ�ﻲ ﺑﻀ�ﻤﺎﻥ ﺭﻫ�ﻦ ﻋﻘ�ﺎﺭﻱ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ�ﺔ
ﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ﻗﻴﻤ��ﺔ ﺳ��ﻨﺪ ﺍﻟ��ﺮﻫﻦ  865,000ﺩﻳﻨ��ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ��ﻲ ﻭ 1,383,000ﺩﻳﻨ��ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ��ﻲ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ��ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ��ﺔ
ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼ�ﻨ� ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ  9,615,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﻲ ﻣﺠﻴ�ﺮﺓ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ  %3ﺳ�ﻨﻮﻳﺎ ML +ﻭﺑﺤ�ﺪ ﺃﺩﻧ�ﻰ  %3.5ﺳ�ﻨﻮﻳﺎ ﻭﺑ�ﺪﻭﻥ ﻋﻤﻮﻟ�ﺔ ،ﻭﺳ�ﻌﺮ
ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﻴﻜﻞ  %3.9ﺳﻨﻮﻳﺎ Prime Lending Rate +ﻭﺑﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ  %5.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ً.
 .10ﺍﻟﻘﺮﺽ:
ﺃ .ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
348,014
647,181
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺮﺽ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ – ﺏ ،ﺝ
1,856,676
1,151,345
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻗﺮﺽ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ – ﺏ ،ﺝ
__________
__________
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
1,798,526
2,204,690
=========
=========
ﺏ .ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﺑﻤﺒﻠﻎ  2,000,000ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺘ�ﺎﺭﻳﺦ  2014/9/4ﻟ�ﺎﻳ�ﺔ ﺗﻤﻮﻳ�ﻞ ﻣ�ﺎ ﻧﺴ�ﺒﺘ� %65
ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺷﺮﺍء ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻘﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻻﻧﺒﻮﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻤ�ﺔ ﺑﻜﻠﻔ�ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3,100,000ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ  1,800,000ﻳﻮﺭﻭ ﺗﺴ�ﺪﻳﺪ
ﺍﻋﺘﻤ��ﺎﺩ ﺍﻷﺟﻬ���ﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌ��ﺪﺍﺕ ﺑﻤﺸ��ﺮﻭ� ﻗﻄ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴ��ﻮﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳ��ﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻤ��ﺔ ﻋﻨ��ﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺑﻌﻤﻮﻟ��ﺔ
 %1.25ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ً ﻭﺩﻓﻌ��ﺎﺕ  200,000ﻳ��ﻮﺭﻭ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺣ��ﻮﺍﻻﺕ ﻟﻤ��ﻮﺭﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴ��ﻴﻦ ﻭﺧ��ﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ،ﺑﻔﺎﺋ��ﺪﺓ 2.5
ﻻﻳﺒ��ﻮﺭ ﺷ��ﻬﺮ ﻟﻠﻴ��ﻮﺭﻭ ﺗﺤﺘﺴ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺃﺳ��ﺎ� ﺍﻟﺮﺻ��ﻴﺪ ﺍﻟﻴ��ﻮﻣﻲ ﻭﺗ��ﺪﻓ� ﺷ��ﻬﺮﻳﺎ ً ﺑ��ﺪﻭﻥ ﻋﻤﻮﻟ��ﺔ ﻭﻳﺴ��ﺪﺩ ﺍﻟﻘ��ﺮﺽ
ﺑﻤﻮﺟﺐ  60ﻗﺴﻂ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﺘﺎﻟﻲ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻘﻴﻤﺔ  33,333ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻘﺴ�ﻂ ﺍﻷﺧﻴ�ﺮ ﺑﻤﺒﻠ�ﻎ 33,353
ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺗﻀﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻷﻗﺴ�ﺎﻁ ﺍﻟﺸ�ﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺃﻥ ﻳﻜ�ﻮﻥ ﺗ�ﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﻝ ﻗﺴ�ﻂ ،2016/4/1
ﻭﻗ��ﺪ ﺗ��� ﻻﺣﻘ��ﺎ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ��ﺔ ﺍﻟﻘ��ﺮﺽ ﺑﺤﻴ��ﺚ ﺃﺻ��ﺒﺢ ﺗ��ﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﻝ ﻗﺴ��ﻂ ﻟﻠﻘ��ﺮﺽ ﺍﻋﺘﺒ��ﺎﺭﺍ ﻣ��ﻦ 2017/2/1
ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺃﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺃﺏ 2022
ﺝ .ﺣﺼ�ﻠﺖ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻗ�ﺮﺽ ﺑﻤﺒﻠ�ﻎ  2,700,000ﻳ�ﻮﺭﻭ ﺑﺘ�ﺎﺭﻳﺦ  2017/5/21ﺑﺴ�ﻌﺮ ﻓﺎﺋ�ﺪﺓ ﻻﻳﺒ�ﻮﺭ ﺷ�ﻬﺮ
ﻟﻠﻴ��ﻮﺭﻭ +ﻫ��ﺎﻣ� ﻓﺎﺋ��ﺪﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  % 2.75ﻭﺑﺤ��ﺪ ﺃﺩﻧ��ﻰ  % 3.5ﻟﺴ��ﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋ��ﺪﺓ ﺑﺤﻴ��ﺚ ﻻ ﻳﻘ��ﻞ ﺳ��ﻌﺮ ﺍﻟ�ﻳﺒ��ﻮﺭ
ﻟﻠﻴ��ﻮﺭﻭ ﻋ��ﻦ ﺻ��ﻔﺮ ﻭﻳﺴ��ﺪﺩ ﺍﻟﻘ��ﺮﺽ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ  60ﻗﺴ��ﻂ ﺷ��ﻬﺮﻱ ﻣﺘﺘ��ﺎﻟﻲ ﻭﻣﺘﺴ��ﺎﻭﻱ ﺑﻘﻴﻤ��ﺔ  45,000ﻳ��ﻮﺭﻭ
ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺐ ) 18ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺗ�ﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴ�� ﺍﻟﻌﻘ�ﻮﺩ ﻭﻓﺘ�ﺮﺓ ﺳ�ﻤﺎﺡ  6ﺃﺷ�ﻬﺮ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺤﺐ( ﻭﺗﻀﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.
ﻳﺴ�ﺘ�ﺪ� ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﻘ��ﺮﺽ ﻓ�ﻲ ﺗﻤﻮﻳ��ﻞ  %90ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻜﻠﻔ�ﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻟﺘﻮﺳ��ﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼ�ﻨ� ﻭﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﻭﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﺧﻄ��ﻮﻁ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3,000,000ﻳﻮﺭﻭ.
 ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ :ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﻫﻲ ﺭﻫ�ﻦ
ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﻗﻴﻤ�ﺔ ﺳ�ﻨﺪ ﺍﻟ�ﺮﻫﻦ  865,000ﺩﻳﻨ�ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ�ﻲ ﻭ 1,383,000ﺩﻳﻨ�ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ�ﻲ
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ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ��ﺎﻣﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻮﺟ�ﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼ�ﻨﻊ ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ 9,615,000
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺠﻴﺮﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
 .11ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺍﺟﺎﺯﺍﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
23,737
23,005
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
397,955
311,975
ﺫﻣﻢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ
27,988
27,855
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
646,181
31,007
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
101,173
65,274
ﺫﻣﻢ ﺩﺍﺋﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ
4
-__________ __________
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
1,197,038
459,116
========= =========
 .12ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ:
ﺃ .ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺳﻠﻔﻴﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
)(531,515
)(371,953
__________
__________
ﺳﻠﻔﻴﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
)(531,515
)(371,953
ﺭﺻﻴﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ
285,730
144,760
ﻭﻓﺮ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
10,340
ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ – ﺏ
181,103
136,644
__________
__________
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
477,173
281,404
__________
__________
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
)(54,342
)(90,549
=========
=========
ﺏ .ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟ�ﺪﺧﻞ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍ�ﺭﺑ�ﺎﺡ ﺍﻟﺼ�ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴ�ﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺣﺴ�ﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ� ﻭﻗﺪ ﺣﺼ�ﻠﺖ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺇﻋﻔ�ﺎ� ﺿ�ﺮﻳﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻗ�ﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸ�ﺠﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﻴ� ﺃﺻ�ﺒﺤﺖ ﺗﺨﻀ�ﻊ ﻟﻀ�ﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %50ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻀ�ﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘ�ﺪﺭﺓ ﻟﻤ�ﺪﺓ  8ﺳ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘ�ﺪﺍ ً� ﻣ�ﻦ
 2007/1/1ﻭﺗ��ﻢ ﺍﺣﺘﺴ��ﺎﺏ ﺍﻟﻀ�ﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %15ﻭﺗ��ﻢ ﺍﺣﺘﺴ��ﺎﺏ ﺍﻟﻀ��ﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑﻮﺍﻗ��ﻊ %50
ﻟﺤﺼ��ﻮﻝ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺇﻋﻔ��ﺎ� ﺍﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %50ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻀ��ﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘ��ﺪﺭﺓ ﻭﺑﺘ��ﺎﺭﻳ� 2007/11/22
ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻔﺎ� ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺸ�ﺮﻭ� ﻭﻟﻤ�ﺪﺓ
 5ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2020/12/31
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
1,052,197
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
881,971
ﻳﻀﺎﻑ :ﻣﺨﺼﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
259,821
143,143
ﻳﻄﺮﺡ :ﻣﺨﺼﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
)(94,324
)(124,323
ﻳﻄﺮﺡ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺎﺕ
)(10,340
_________
_________
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
1,207,354
900,791
_________
_________
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
181,103
136,644
========
========
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 .13ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻁﻔﺎء:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
539,200
539,200
)(513,446
)(504,132
_________ _________
25,754
35,068
======== ========

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﻁﻔﺎء ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 .14ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺭﺻﻴﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
821,437
802,617
ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
259,821
143,143
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
)(94,324
)(124,323
________
________
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
986,934
821,437
=======
=======
 .15ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ:
 ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﻣﺴ�ﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ ﻭﺗ�ﻢ ﺃﺧ�ﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ�ﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ�ﺔﻟﺬﻟﻚ ﻭﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴ�ﻠ�ﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ�ﺎﻝ ﻟﻴﺼ�ﺒ�  10,000,000ﺩﻳﻨ�ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ�ﻲ ﻣﻘﺴ�ﻤﺔ ﺇﻟ�ﻰ  10,000,000ﺳ�ﻬﻢ
ﻗﻴﻤ���ﺔ ﺍﻟﺴ���ﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣ���ﺪ ﺩﻳﻨ���ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ���ﻲ ﺣﻴ���� ﺃﺻ���ﺒ� ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ���ﺎﻝ  5,350,000ﺳ���ﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴ���ﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤ���ﺎﻟﻴﻦ
ﻭ 4,650,000ﺳ��ﻬﻢ ﻟﻼﻛﺘﺘ��ﺎﺏ ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ ﻭ�ﻟ��ﻚ ﺍﺳ��ﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟ��ﻰ ﺷ��ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴ��ﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼ��ﺎﺩﺭﺓ ﻋ��ﻦ ﻣﺮﺍﻗ��� ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺎﺕ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .2013/6/11
 ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ  7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻌ�ﺎﺩﻝ  38,711,051ﺷ�ﻴﻘﻞ ﺟﺪﻳ�ﺪ ﻣﻮ���ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
__________
7,000,000
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2021
=========
7,000,000
ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
=========
 .16ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ:
 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺭﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ  1964ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨ�ﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸ�ﺮﻛﺔ ،ﻳﺠ�� ﺍﻗﺘﻄ�ﺎﻉ  �10ﻣ�ﻦﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ( ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄ�ﺎﻉ ﻗﺒ�ﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻠ�ﻎ ﻣﺠﻤ�ﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺼﻒ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺣﺴ�� ﺍﻟﻨ��ﺎﻡ ﺍﻟ�ﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸ�ﺮﻛﺔ ﻭﻳﺠ��
ﻭﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﺴ�ﺎﺏﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻋﻦ  �20ﻣ�ﻦ ﺍﻷﺭﺑ�ﺎﺡ ﺍﻟﺼ�ﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠ�ﻚ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﻭﻋﻠ�ﻰ
ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻧﺼﻒ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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 .17ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ:
ﺃ .ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
7,991,690
6,895,453
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
1,763,553
1,794,161
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
__________ __________
9,755,243
8,689,614
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
========= =========
ﺏ .ﺇﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %81.92ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻌ�ﺎﻡ  2021ﺗﻤﺜ�ﻞ ﻣﺒﻴﻌ�ﺎﺕ ﻟﺸ�ﺮﻛﺔ
ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟ�ﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺳ�ﺨﺘﻴﺎﻥ ﺇﺧ�ﻮﺍﻥ ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ﺍﻟﻤ�ﻮ��
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ )ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ( ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓ��ﺎﺕ ﺍﻟﻀ�ﻔﺔ ﺍﻟ�ﺮﺑﻴ�ﺔ ﻭﻗ��ﺎ�
ﻏﺰﺓ – ﺇﻳﻀﺎﺡ  – 4ﺏ .ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
 .18ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ:
ﺃ .ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
1,167,404
1,119,902
2,520,428
1,765,046
)(1,618,734
)(1,167,404
__________ __________
2,069,098
1,717,544
__________ __________
632,849
607,018
1,292,257
991,484
)(838,904
)(632,849
__________ __________
1,086,202
965,653
__________ __________
3,155,300
2,683,197
__________ __________
38,489
49,865
790,016
695,490
3,277,446
2,832,020
)(172,244
)(38,489
__________ __________
7,089,007
6,222,083
__________ __________
331,956
218,348
2,783
)(471,364
)(331,956
__________ __________
6,952,382
6,108,475
========= =========
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ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ
ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ – ﺏ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ – ﺝ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

22
ﺏ .ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
729,440
654,306
60,576
41,184
__________
__________
790,016
695,490
=========
=========
ﺝ .ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
997,181
902,900
967,123
892,302
512,186
454,708
174,749
182,857
158,101
16,547
104,031
81,994
96,840
60,056
59,309
55,023
46,828
20,706
46,505
39,502
40,384
38,249
11,906
17,823
11,546
6,963
10,964
6,586
7,757
1,122
6,010
17,819
5,715
10,320
4,416
3,530
3,010
3,300
2,921
6,596
2,801
4,001
2,769
2,698
1,649
-1,396
5,365
1,349
1,053
__________ __________
3,277,446
2,832,020
========= =========

ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﻣﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺗﻮﺍﻟﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺨﺒﺮﻳﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺑﺤﺎﺙ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ
ﻗﺮﻁﺎﺳﻴﻪ
ﻁﻔﺎﻳﺎﺕ ﺣﺮﻳﻖ
ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﻠﻮﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻛﺘﺐ ﻭﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ – ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻭﺣﺰﻡ
ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺽ
ﺍﺧﺮﻯ
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
ﺑﺮﻳﺪ ،ﺑﺮﻕ ﻭﻫﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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 .19ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
456,618
144,774
147,072
59,390
27,400
53,346
7,909
42,209
31,919
45,255
8,897
12,757
7,497
1,190
354
1,822
__________
1,048,409
=========

2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
506,585
147,608
93,231
65,064
64,320
63,723
51,321
46,176
17,374
12,016
9,956
9,015
6,688
693
261
-__________
1,094,031
=========

 .20ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
397,415
344,761
38,083
14,503
32,519
24,126
27,125
-14,882
8,658
14,824
10,268
14,148
11,097
11,829
10,312
9,494
8,665
8,808
9,228
8,047
12,915
7,276
4,823
6,691
8,442
7,345
2,893
158
558
227
349
________
479,328
=========

60

4,290
3,315
1,495
678
544
474
________
601,937
=========

ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﺼﻢ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺃﺩﻭﻳﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻟﻸﻁﺒﺎء ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻁﻔﺎء ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ
ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ – ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ – ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ – ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻣﻦ ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﺭﺧﺺ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﺿﺮﺍﺋﺐ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ
ﺑﺮﻕ ﻭﺑﺮﻳﺪ ﻭﻫﺎﺗﻒ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻗﺮﻁﺎﺳﻴﻪ ﻭﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺩﻋﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺤﺎﻣﺎﺓ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﺿﻴﺎﻓﺔ
ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺳﻔﺮ
ﻋﻼﺟﺎﺕ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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 .21ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ:
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
2021
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
871,094
745,327
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ
7,000,000
7,000,000
__________
__________
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
0.124
0.106
=========
=========
 .22ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻀﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻅﻒ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﺓ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  2022/4/6ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .23ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘ�ﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘ�ﺪ ﺍﻟﻤﻌ�ﺎﺩﻝ
ﻭﺍﻟ��ﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨ��ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼ��ﺎﺭﻳﻒ ﻣﻘ��ﺪﻣﺎ ً ﻭﺍﻷﺭﺻ��ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨ��ﺔ ﺍﻷﺧ��ﺮﻯ ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﺗﺘ��ﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺒﻨ��ﻮ�
ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ً ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.
 .24ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳ��ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ��ﺔ ﻋ��ﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻟﻠﺸ��ﺮﻛﺔ ﻫ��ﻲ ﻣﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴ��ﻮﻕ ﻭﻣﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠ��ﺔ ﻭﻣﺨ��ﺎﻁﺮ
ﺍﻟﺘﻐﻴ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﺃﺳ��ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋ��ﺪﺓ ﻭﻣﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴ��ﻌﺮ ﺍﻷﺧ��ﺮﻯ ﻭﻣﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤ��ﺎﻥ ﻭﻣﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴ��ﻴﻮﻟﺔ ﻭﻣﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﻤ��ﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫ�ﺬ� ﺍﻟﻤﺨ�ﺎﻁﺮ ﻭﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺘﻠﺨ� ﺑﻤ�ﺎ
ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ:
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
 ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ:
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ:
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﻗﺮﻭﺽ
1,798,526
2,204,690
========= =========
 ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ:
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺨ�ﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴ�ﻌﺮ ﺍﻷﺧ�ﺮﻯ ﺑﺄﻧﻬ�ﺎ ﻣﺨ�ﺎﻁﺮﺓ ﺗﻘﻠ�ﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟ�ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟ�ﻸﺩﺍﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺃﺳ��ﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴ��ﻮﻕ )�ﻴ��ﺮ ﺗﻠ��ﻚ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤ��ﺔ ﻋ��ﻦ ﻣﺨ��ﺎﻁﺮﺓ ﺳ��ﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋ��ﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺨ��ﺎﻁﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ( ،ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬ�ﺔ ﺍﻟﻤﺼ�ﺪﺭﺓ ﻟﻬ�ﺎ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣ�ﻞ ﺗ�ﺆ�ﺮ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﺇﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ:
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨ�ﺎﻁﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺨﻔ�� ﺃﺣ�ﺪ ﺃﻁ�ﺮﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻮﻓ�ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗ�� ﻣﺴ�ﺒﺒﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤ�ﻼء ﻳﻤﺜ�ﻞ  � 90ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺃﺭﺻ�ﺪﺓ ﺍﻟ�ﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨ�ﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
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 ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ:
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻁﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬ�ﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ�ﺔ
ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻟﻴﺴ��ﺖ ﺧﺎﺿ��ﻌﺔ ﻟﻤﺨ��ﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﺴ��ﻴﻮﻟﺔ ﺣﻴ��� ﺃﻧﻬ��ﺎ ﺗ���ﺪ ﻣ��ﻦ ﻫ��ﺬ� ﺍﻟﻤﺨ��ﺎﻁﺮ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺍﻟ�ﺼ��ﻮﻝ ﻋﻠ��ﻰ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�ﻲ ﻓ�ﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ�ﺎﻝ ﻓ�ﻲ ﺍﻟ�ﻔ�ﺎ� ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�ﺐ ﺭﺃﺳ�ﻤﺎﻝ ﻣﻼﺋﻤ�ﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻳ�ﺪﻋﻢ ﻧﺸ�ﺎﻁ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺗﻘ��ﻮﻡ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑ���ﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﻜﻠ��ﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ��ﺎﻝ ﻭﺇﺟ��ﺮﺍء ﺍﻟﺘﻌ��ﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼ�ﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺿ��ﻮء ﺍﻟﺘ�ﻴ��ﺮﺍﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻷﻭﺿ��ﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ�ﺎﻝ ﺍﻟﻤ�ﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﻷﺭﺑ�ﺎ� ﺍﻟﻤ�ﺪﻭﺭﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ�ﺎﺕ ﺍﻷﺧ�ﺮ�
ﺑﻤﺠﻤ��ﻮﻉ  12,447,778ﺩﻳﻨ��ﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧ��ﻲ ﻛﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ  31ﻛ��ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2021ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ  11,997,261ﺩﻳﻨ��ﺎﺭ
ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2020
 .25ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ:
ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺳ�ﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿ�ﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ�ﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ�ﺎﺩ� ﻳﺰﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ
ﺧﻄﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍءﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓ�ﻲ ��ﻞ ﺍﻷﻭﺿ�ﺎﻉ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺨﻀ�ﻊ ﻟﻬ�ﺎ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ( ﻭﻣﻨﺎﻁﻖ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
 .26ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
ﺷﻴﻘﻞ
ﻳﻮﺭﻭ
ﺩﻭﻻﺭ
-10,000
127,500
ﻛﻔﺎﻻﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ
-ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻪ
13,020
- .27ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗ�ﺔ ﻭﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴ�ﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�ﻴﻴﻦ
ﻭﺃﻋﻀ��ﺎء ﻣﺠﻠ��� ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴ��ﺎ ﻭﺃﻳ��ﺔ ���ﺮﻛﺎﺕ ﻳﺴ��ﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﺃﻭ ﻟﻬ��ﻢ ﺍﻟﻘ��ﺪﺭﺓ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﺘ��ﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬ��ﺎ .ﻳ��ﺘﻢ
ﺍﻋﺘﻤ��ﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻷﺳ��ﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌ��ﺎﻣﻼﺕ ﻣ��ﻊ ﺍﻟﺠﻬ��ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ ﻣﺠﻠ��� ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
3,541,726
4,296,350
ﺫﻣﻢ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
172,627
178,102
ﺫﻣﻢ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
2021
2020
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
6,822,299
7,870,198
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺃﺧﻮﺍﻥ
335,581
592,097
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺨﺘﻴﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ
312,897
292,916
ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
88,779
7,241
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ – ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
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ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (19 -ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  2020ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎء ﻋﺎﻟﻤﻲ )ﺟﺎﺋﺤﺔ( .ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ .2021
ﻗﺎﻣﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ .ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻮﻝ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻢ ﻟﻠﻮﺑﺎء ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﺸﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻸﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﺃﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2021
ﻭﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻷﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺪﻯ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻏﻼﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، .ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻟﻸﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ  ،ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 .29ﻋــــﺎﻡ:
ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺘﺘﻼءﻡ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
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