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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

 
 
 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
 إدارة شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودةإلى السادة رئيس وأعضاء مجلس 

 
لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 

دخل الشامل المرحلية الموحدة وقائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة ال 2019حزيران  30)المجموعة( كما في 
المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة 

 إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات األخرى.
"التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى  34المرحلية الموحدة المختصرة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة استنادا  إلى مراجعتنا.

 نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق  2410لق بعمليات المراجعة لقـد جرت مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي المتع

الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من 
جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، و  ا 

المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من 
دي رأي الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نب

 تدقيق حولها.

 النتيجة
بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم 

 .34إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 
 

 الشرق األوسط –إرنست ويونغ 
 206/2012رخصة رقم 

 
 
 
 

 عبد الكريم محمود
 101/2017رخصة رقم 

 

 
 

 فلسطين –رام اهلل 
 2019آب  7



 

ضاحات المرفقة من  عتبرت ة اً جزء ١٧إلى  ١اإل ة الموحدة المختصرة. من هذه القوائم المال   المرحل

١ 

ة المساهمة العامة المحدودة ة االتصاالت الفلسطين   شر

ة الموحدة المخ ز المالي المرحل   تصرةقائمة المر
  ٢٠١٩ حزران ٣٠ما في 

 
 

  حزران ٣٠ 
٢٠١٩  

انون األول  ٣١
٢٠١٨ 

  مدققة   غير مدققة   
 

 
 ار أردنيــدين 

اآلالف) )  
ــار أردني  دين

اآلالف) ) 
      الموجودات

      الموجودات غير المتداولة 
 ١٤١,٨٨٣   ١٥٢,٩٢٤   عقارات وآالت ومعدات

  ٤٣,٣٤٨  ٤٢,٧٣٨     استثمارات عقارة
 ٢١٢,٥٨٣  ٢٠٠,٢٥٤   موجودات غير ملموسة
ر   -   ٨٠,٥٧٩  ٦  ممتلكات قيد التطو
 ٣,٠٢٢  ٥,٤٤٥   مشارع تحت التنفيذ

 ١٣,٢٥٤  ١٢,٧٠٢   مخزون المواد
فة ات حل  ٣٨,٣٩٨  ٢١,٤٢٠  ٧ استثمار في شر

مة العادلة من خالل الدخل الشامل الق ة   ١٦٠,٥٠٦  ١٦١,٠٥٠   موجودات مال
ة أخر   ٤٩,٨٧٣   ٣٨,٩٣٠   موجودات مال

   ٦٦٢,٨٦٧  ٧١٦,٠٤٢ 
      الموجودات المتداولة 

 ٢,٢٦٩  ٢,٤٦٥   ضاعة
 ٨٦,٢٣٤  ٨١,٧٤٧   ذمم مدينة

  ٢١,٣٨١   ٢٦,٩٧٣   موجودات متداولة أخر 
مة العادلة من خالل  الق ة   ٢٨,٣٥٤  ٢٧,٤٠٧   األراح والخسائرموجودات مال

 ٥٦,٨٩٥  ٣٣,٧٢٥  ٨ والنقد المعادل النقد
   ١٩٥,١٣٣  ١٧٢,٣١٧  

 ٨٥٨,٠٠٠  ٨٨٨,٣٥٩   مجموع الموجودات
ة  ات و حقوق الملك       المطلو
ة        حقوق الملك

 ١٣١,٦٢٥  ١٣١,٦٢٥   رأس المال المدفوع
اطي  ار ااحت  ٣٢,٩٠٦  ٣٢,٩٠٦   ج

ار  اطي اخت  ٦,٧٥٦  ٦,٧٥٦   احت
اطي خا  ٧,٩٥٠  ٧,٩٥٠   صاحت

ة  اطي فروقات ترجمة عمالت أجنب  )٧٤(  )٣٢(   احت
مة العادلة اطي الق  )١٧,٦٨١(  )٢٢,٥١٨(    احت

 ٣٢١,٥٣٥   ٣٠٢,٠٤٤   أراح مدورة
ة األم ة حملة األسهم لمساهمي الشر  ٤٨٣,٠١٧   ٤٥٨,٧٣١    ح ملك

طرة   -   ١٩,٣٤٤  ٤ حقوق جهات غير مس
 ٤٨٣,٠١٧  ٤٧٨,٠٧٥   ةمجموع حقوق الملك

ات غير المتداولة       المطلو
لة األجل  ٨٨,٦٢٥  ٨٤,٤٦١  ١٠ قروض طو

ات غير متداولة أخر   ٣٧,٢٢٣  ٤٧,٤٨٦   مطلو
   ١٢٥,٨٤٨  ١٣١,٩٤٧ 

ات المتداولة       المطلو
 ٧٥,٩٦٩  ٥٧,٤٢٧  ١١ ذمم دائنة

ة والجزء قصير األجل من القروض ط لة األجلتسهيالت ائتمان  ٧٤,٧٣١  ١٣١,٠٦٧  ١٠ و
ة الدخل  ٥,٨٠٨  ٣٠٣  ١٢  مخصص ضر
ات متداولة أخر   ٩٢,٦٢٧  ٨٩,٥٤٠   مطلو

   ٢٤٩,١٣٥  ٢٧٨,٣٣٧ 
ات  ٣٧٤,٩٨٣  ٤١٠,٢٨٤   مجموع المطلو

ات ة والمطلو  ٨٥٨,٠٠٠  ٨٨٨,٣٥٩   مجموع حقوق الملك
 



 

ضاحات المرفقة من  عتبرت ة اً جزء ١٧إلى  ١اإل ة الموحدة المختصرة. من هذه القوائم المال   المرحل

٢ 

 
ة المساهمة العامة  ة االتصاالت الفلسطين   المحدودةشر

ة الموحدة المختصرة   قائمة الدخل المرحل
ة في    ٢٠١٩حزران  ٣٠لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنته

  
ة في        ة في     حزران ٣٠للثالثة أشهر المنته   حزران ٣٠للستة أشهر المنته
      ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  غير مدققة     غير مدققة       
  ار أردنيــدين    ار أردنيــدين    ار أردنيــدين    ار أردنيــدين      
ضاح   اآلالف)   إ اآلالف)    ( اآلالف)    ( اآلالف)    ( )  

  ١٥٩,٢٩١    ١٤٩,٢٣٢    ٧٨,٠٨٥    ٧٢,٩٩٠      اإليرادات من العقود مع الزائن
عات  )٢٣,٨١٩(   )٢٨,٦١٦(   )١٣,٢٤٩(   )١٣,٨٤٧(      تكلفة المب

      ١٣٥,٤٧٢   ١٢٠,٦١٦   ٦٤,٨٣٦   ٥٩,١٤٣ 
ةمصا  )٩٩,٠٧٣(   )٩٣,٣٦٧(   )٤٧,١٧٤(    )٤٣,٩٧٩(      رف إدارة وتشغيل

  ١١,٧٥٧   ٩,٤٠٠   ٢,٥٦٢   ٨٥٤      صافي أراح اإلستثمارات
حصة المجموعة من نتائج أعمال 

فة ات الحل    ٤٧٠    ٥١٣   ٢٨١   ٢١٨      الشر
ل  )٣,١١١(   )٥,٢٠٣(   )١,٨٧٦(   )٢,٥٦١(      مصارف تمو

 )١,٢٨٠(   ١١,٣٤٧   )٢٤٣(   ١,٩٨٢    ١٣  إيرادات (مصارف) أخر 
ة الدخل  ٤٤,٢٣٥   ٤٣,٣٠٦   ١٨,٣٨٦   ١٥,٦٥٧      رح الفترة قبل ضر

ة الدخل  )٧,٦١٢(   )٧,٦٢٢(   )٣,٠٠٥(   )٣,١٩٧(    ١٢  مصروف ضر
  ٣٦,٦٢٣    ٣٥,٦٨٤   ١٥,٣٨١   ١٢,٤٦٠      رح الفترة 

عود إلى:                     و
ة األم    ٣٦,٦٢٣    ٣٥,٤٥١    ١٥,٣٨١    ١٢,٣٢١      حملة أسهم الشر

طرة   -    ٢٣٣    -    ١٣٩      حقوق جهات غير مس

      ٣٦,٦٢٣    ٣٥,٦٨٤    ١٥,٣٨١    ١٢,٤٦٠  

                    
ة والمخفضة للسهم من  الحصة األساس

 ٠,٢٧٨   ٠,٢٦٩   ٠,١١٧   ٠,٠٩٤      رح الفترة 
  
  



 

ضاحات المرفقة من  عتبرت ة اً جزء ١٧إلى  ١اإل ة الموحدة المختصرة. من هذه القوائم المال   المرحل

٣ 

ة المساهمة العامة المحدودة ة االتصاالت الفلسطين   شر

ة الموحدة المختصرةالشامل ا قائمة الدخل   لمرحل
ة في    ٢٠١٩حزران  ٣٠لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنته

 
ة في      ة في     حزران ٣٠للثالثة أشهر المنته   حزران ٣٠للستة أشهر المنته
    ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  غير مدققة  غير مدققة    غير مدققة  غير مدققة  

  دينــار أردني    ار أردنيــدين    نيدينــار أرد    ار أردنيــدين  
اآلالف)   اآلالف)    ( اآلالف)    ( اآلالف)    ( )  

 ٣٦,٦٢٣    ٣٥,٦٨٤   ١٥,٣٨١   ١٢,٤٦٠  رح الفترة 
                  

                  بنود الدخل الشامل األخر 
فها إلى  قائمة بنود لن يتم إعادة تصن

                  في فترات الحقة:الدخل الموحدة 
مة صافي أراح م الق ة  وجودات مال

  ١٠,٧٣٨    )٤,٨٥٥(    ١,٥٠١    )٣,٠٧١(    العادلة من خالل الدخل الشامل
                  

فها إلى  قائمة بنود سيتم إعادة تصن
                  في فترات الحقة:الدخل الموحدة 

ة   )٦(    ٤٢    )١٨(    )٤١(    فروقات ترجمة عمالت أجنب
  ١٠,٧٣٢    )٤,٨١٣(    ١,٤٨٣    )٣,١١٢(    مجموع بنود الدخل الشامل األخر للفترة

  ٤٧,٣٥٥    ٣٠,٨٧١   ١٦,٨٦٤   ٩,٣٤٨    صافي الدخل الشامل للفترة



 

ضاحات المرفقة من  عتبرت ة اً جزء ١٧إلى  ١اإل ة الموحدة المختصرة. من هذه القوائم المال   المرحل

٤ 

ة المساهمة العامة المحدودة ة االتصاالت الفلسطين   شر
ة الموحدة المختصرة ة المرحل   قائمة التغيرات في حقوق الملك

ة في    ٢٠١٩حزران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنته

  ٢٠١٩حزران  ٣٠

ة األم ة حملة األسهم العائد لمساهمي الشر   ح ملك

  
حقوق جهات غير 

طرة     مس
مجموع حقوق 

ة   الملك
  رأس المال
ار     المدفوع اطي إج ار     احت اطي اخت   احت

اطي   احت
    خاص

اطي فروقات  احت
  ترجمة

ة     عمالت أجنب
مة  اطي الق احت

    العادلة
  أراح
  المجموع    مدورة

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )  

ما في   – ٢٠١٩انون الثاني  ١الرصيد 
 ٤٨٣,٠١٧  ٣٢١,٥٣٥  )١٧,٦٨١(  )٧٤(  ٧,٩٥٠  ٦,٧٥٦  ٣٢,٩٠٦  ١٣١,٦٢٥  قبل التعديل

  
 -  

  
٤٨٣,٠١٧ 

ة الدولي رقم  ار التقارر المال أثر تطبي مع
ضاح  ١٦   )٢,٢٧٤(    )٢,٢٧٤(    -    -    -    -    -    -   )٣(إ

  
 -  

  
)٢,٢٧٤(  

ما في   – ٢٠١٩انون الثاني  ١الرصيد 
 ٤٨٠,٧٤٣    ٣١٩,٢٦١   )١٧,٦٨١(  )٧٤(  ٧,٩٥٠  ٦,٧٥٦  ٣٢,٩٠٦  ١٣١,٦٢٥  عد التعديل

  
 -  

  
٤٨٠,٧٤٣ 

  ٣٥,٦٨٤   ٢٣٣    ٣٥,٤٥١    ٣٥,٤٥١   -   -   -   -   -   -   رح الفترة
 )٤,٨١٣(    -    )٤,٨١٣(   )١٨(   )٤,٨٣٧(   ٤٢   -   -   -   -   بنود الدخل الشامل األخر 
  ٣٠,٨٧١    ٢٣٣   ٣٠,٦٣٨    ٣٥,٤٣٣   )٤,٨٣٧(   ٤٢   -   -   -   -   صافي الدخل الشامل للفترة
طرة    ١٩,١١١    ١٩,١١١   -    -    -    -    -   -   -   -   حقوق جهات غير مس

ضاح  ة (إ  )٥٢,٦٥٠(   -    )٥٢,٦٥٠(   )٥٢,٦٥٠(   -    -    -    -    -    -   )٩توزعات أراح نقد
ما في  ران ٣٠الرصيد     ٢٠١٩ حز
 ٤٥٨,٧٣١   ٣٠٢,٠٤٤   )٢٢,٥١٨(    )٣٢(   ٧,٩٥٠  ٦,٧٥٦  ٣٢,٩٠٦  ١٣١,٦٢٥  (غير مدققة) 

  
١٩,٣٤٤  

  
٤٧٨,٠٧٥  

                                        ٢٠١٨حزران  ٣٠
ما في   – ٢٠١٨انون الثاني  ١الرصيد 

 ٥٦٥,٨٢١  ٣٩٤,٣٦٢  )٧,٧٠٤(  )٧٤(  ٧,٩٥٠  ٦,٧٥٦  ٣٢,٩٠٦  ١٣١,٦٢٥  قبل التعديل
  

 -  
  

٥٦٥,٨٢١ 
ة الدولي رقم  ار التقارر المال أثر تطبي مع

٩٣,٧٧٥(    )٨٦,٠١٤(   )٧,٧٦١(  -   -   -   -   -    ٩( 
  

 -  
  

)٩٣,٧٧٥( 
ما في   – ٢٠١٨انون الثاني  ١الرصيد 

 ٤٧٢,٠٤٦    ٣٠٨,٣٤٨   )١٥,٤٦٥(  )٧٤(  ٧,٩٥٠  ٦,٧٥٦  ٣٢,٩٠٦  ١٣١,٦٢٥  عد التعديل
  

 -  
  

٤٧٢,٠٤٦ 
  ٣٦,٦٢٣    -     ٣٦,٦٢٣    ٣٦,٦٢٣   -   -   -   -   -   -   رح الفترة

 ١٠,٧٣٢    -    ١٠,٧٣٢   )٧٩(   ١٠,٨١٧   )٦(   -    -    -    -   بنود الدخل الشامل األخر 
 ٤٧,٣٥٥    -    ٤٧,٣٥٥    ٣٦,٥٤٤   ١٠,٨١٧   )٦(   -    -    -    -   صافي الدخل الشامل للفترة

ضاح  ة (إ  )٥٢,٦٥٠(    -    )٥٢,٦٥٠(   )٥٢,٦٥٠(    -     -     -     -     -     -   )٩توزعات أراح نقد
ما في  ران  ٣٠الرصيد     ٢٠١٨حز
 ٤٦٦,٧٥١   ٢٩٢,٢٤٢   )٤,٦٤٨(   )٨٠(   ٧,٩٥٠  ٦,٧٥٦  ٣٢,٩٠٦  ١٣١,٦٢٥  (غير مدققة) 

  
 -  

  
٤٦٦,٧٥١ 



  

ضاحات المرفقة من  عتبرت ةمن هذه ال اً جزء ١٧إلى  ١اإل ة الموحدة المختصرة. قوائم المال   المرحل

٥ 

ة المساهمة العامة المحدودة ة االتصاالت الفلسطين   شر

ة الموحدة المختصرة ة المرحل   قائمة التدفقات النقد
ة في    ٢٠١٩حزران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنته

ة في          حزران ٣٠للستة أشهر المنته
      ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  غير مدققة    غير مدققة      
  ار أردنيــدين    ار أردنيــدين      
ضاح   اآلالف)    إ اآلالف)    ( )  

            أنشطة التشغيل
ة الدخل   ٤٤,٢٣٥    ٤٣,٣٠٦      رح الفترة قبل ضر

            تعديالت: 
 ٢٤,٦٠٣   ٢٥,٢٤٩    إستهالكات وٕاطفاءات

ة متوقعة مخصص خسائر  ٧,٠٥٠   ٥,٨٨٣    ائتمان
  -    ٦,٢٤٨    خسائر تدني موجودات غير ملموسة

فة قبل االستحواذ ات حل م حصة شر   -    )١٢,٩١٩(    رح تقي
 )١١,٧٥٧(   )٩,٤٠٠(    صافي أراح اإلستثمارات

فة ات الحل  )٤٧٠(   )٥١٣(    حصة المجموعة من نتائج أعمال الشر
  )٢,٦٤٥(    )٣,٠٧٧(    إيرادات فوائد

ة ال ض نها  ٢,٨٩٢   ٥,٧٢٩    خدمةمخصص تعو
ل   ٣,١١١   ٥,٢٠٣   مصارف تمو

ة  )٢,٧٠٩(   ٤,٧٧٩    بنود أخر غير نقد
      ٦٤,٣١٠    ٧٠,٤٨٨  

            التغير في رأس المال العامل:
 )٧,١١٧(   )٨,٨٣٠(    الذمم المدينة

ضاعة  )١١(   )١٩٦(    ال
 ٤,١٧٧    ٤,٣٥٠    الموجودات المتداولة األخر 

 ٥,٩٢٥   ٣,٠٨٢    الذمم الدائنة
ر   -    ٥,٤١٢    ممتلكات قيد التطو

ات المتداولة األخر   )٤,٧٣٩(   )٥,٥٨١(    المطلو
ة دخل  )١٧,١٢٢(   )١٣,٠٧٢(    دفعات ضر

ة الخدمة  ض نها  )٢,٨٣٨(   )٢,١٤١(    دفعات تعو
 ٤٢,٥٨٥   ٥٣,٥١٢      صافي النقد من أنشطة التشغيل

            أنشطة االستثمار 
ةصافي اال   )١,٥٣٩(    )٥,٢٩٧(      ستثمارات في األوراق المال

 ٨,٦٣٣    ١٠,٦٤٩      عوائد توزعات أسهم
  )٣,٥٤٥(    -      قروض ممنوحة

 -    ٦,٤٧٣      تسديدات قروض ممنوحة
فة ات حل  )٩٠٧(    -      استثمار في شر
عة ات تا   -    )٢٦,٠٠٠(      استثمار في شر

  ٢٢٧    ٣٣٣      أراح فوائد مقبوضة
  )٤٤,٣١٣(    )٢٢,١٥٦(      وم تجديد الرخصةتسديدات رس

ر   -    )٣,٠٤٤(      ممتلكات قيد التطو
عة ة تا   -    ١٤٣      النقد المتدف من استحواذ شر

الزادة في المشارع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت والمعدات ومخزون 
 )٢٧,١٢٨(   )٢٢,٥٦٥(      المواد

 )٦٨,٥٧٢(   )٦١,٤٦٤(      صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
ل              أنشطة التمو

ة مدفوعة    )٥٠,٨٥٩(    )٥٠,٦٩١(      توزعات نقد
لة األجل    ٧٠,٩٠٠    ٢,٩٤٢      قروض طو

لة األجل    )٧,٠٩٠(    )١٤,٢٧٦(      تسديدات قروض طو
ة   ٣٧٧    ٥٢,٧١١       تسهيالت ائتمان

لي دفعات تأجير   -    )٩٣٤(      تمو
ل مدفوعة    )٣,١١١(    )٤,٩٧٠(      مصارف تمو

ل     ١٠,٢١٧    )١٥,٢١٨(      صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التمو
 )١٥,٧٧٠(   )٢٣,١٧٠(      النقص في النقد والنقد المعادل

ة الفترة   ٣٩,٧٦١   ٥٦,٨٩٥      النقد والنقد المعادل في بدا
ة الفترة  ٢٣,٩٩١   ٣٣,٧٢٥   ٨  النقد والنقد المعادل في نها

  



  

  ٦

ة االتصاال ة المساهمة العامة المحدودةشر   ت الفلسطين

ضاحات حول ال ة  قوائمإ ة الموحدةالمال   المختصرة  المرحل
  ٢٠١٩حزران  ٣٠

ة ونشاطها .١   الشر

ات في مدينة نابلس  ة)، لد مراقب الشر ة المساهمة العامة المحدودة (الشر ة االتصاالت الفلسطين فلسطين  -ُسجلت شر
اشر ١٩٩٥آب  ٢بتارخ  موجب قانون االتصاالت رقم (١٩٩٧انون الثاني  ١ت أعمالها بتارخ ، و ة  ) لسنة ٣. تعمل الشر
ا المعلومات ١٩٩٦ ة، والرخصة الممنوحة من وزارة االتصاالت وتكنولوج ة الفلسطين قامت  .الصادر عن السلطة الوطن

ة عام  فيالمجموعة  ة وش ٢٠١٦نها ة االتصاالت الفلسطين ة لمدة عشرن بتجديد رخص شر ة الفلسطين ة االتصاالت الخلو ر
ارًا من تارخ  مبلغ ٢٠٣٦وتنتهي في عام  ٢٠١٦تشرن ثاني  ١٦عامًا تبدأ اعت عادل  ٢٩٠، و ي (ما  مليون دوالر أمر

  .مليون دينار أردني) ٢٠٥,٦

ة والالسل ع خدمات االتصاالت السلك م وٕادارة و سي في تقد ة الرئ ز نشا الشر ة يتر ة في مناط السلطة الوطن ك
ة.   الفلسطين

ة قوائمال إقرارتم  ة الموحدة المال ة بتارخمن  ٢٠١٩حزران  ٣٠ما في  مجموعةلل المختصرة المرحل   قبل مجلس إدارة الشر
  .٢٠١٩ آب ٧

ة .٢   الموحدة القوائم المال

ما يلي:  عة  اتها التا ة في رأس مال شر ة الشر ة ملك انت نس   لقد 

ة  مال (دينار أردني) ال سرأ ة الملك   نس
٢٠١٩   %  

ه  المدفوع تتب    ٢٠١٩  ٢٠١٨  الم
ة  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ة الفلسطين ة اإلتصاالت الخلو  (جوال)شر
ة حضارة لإلستثمار التكنولوجي  ١٠٠  ١٠٠  ٧,١٠٠,٠٠٠   ٦,٨٣٣,٧٥٠  شر
ة متعددة الوسائال ١٠٠  ١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ ة الفلسطين  شر

ا المعلومات  ١٠٠  ١٠٠  ١٢,٥٠٠,٠٠٠  ١٢,٥٠٠,٠٠٠ ة حلول لتكنولوج  شر
ة رتش لخدمات اإلتصاالت ١٠٠  ١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  شر
ة آيله لالستشارات والخدمات االستثمارة ١٠٠  ١٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  شر

ة جروسال لالستثمار العقار   ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠   شر
الفست ش  ١٠٠   ١٠٠   ٩٤,٢٨٥   ٩٤,٢٨٥ ة    و,ش,شر

ة ارحا لالستثمار العقار   ٧٥   ٥٠   ٣٥,٠٠٠,٠٠٠   ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ة بوا   * شر

ة عام *  ة  ٢٠١٩قامت المجموعة في بدا ة أرحا شراء حصص اضاف ة بوا ة  %٢٥نسبتها في شر ة ملك ح مجموع نس ص ل
ة من  %٧٥وعة المجم ضاح أسهم شر ة أرحا (إ ة وتم ). ٤بوا طرة على الشر ح للمجموعة القدرة على الس التالي أص و

ة الموحدة للمجموعة خالل الفترة ة مع القوائم المال مة الصفقة  .توحيد قوائم الشر   مليون دينار أردني. ٢٦بلغت ق

ة ات المجموعة في مناط السلطة الفلسطين ة آيل ،تعمل شر الفست  ردنالتي تزاول أعمالها في األ هاستثناء شر ة  وشر
حرن   . ش.ش.و. التي تزاول نشاطها في ال



  

  ٧

ة التغيرات في و عداد أسس اإل .٣ اسات المحاسب   الس

ة  القوائمتم إعداد  ة الموحدةالمال ة في لفترة الستة أشهر  للمجموعةالمختصرة  المرحل ار وفقًا ل ٢٠١٩ حزران ٣٠المنته مع
ة الدولي ة" ٣٤رقم  المحاس ة المرحل ة  ."التقارر المال ة الموحدةتم إعداد القوائم المال الدينار األردني المرحل ، المختصرة 

استثناء الغ  و ع الم ر غير ذلك، تم تقرب جم   ألقرب ألف دينار أردني.ما ذ

ة  ة الموحدةال تتضمن القوائم المال افة ال المرحل جب المختصرة  ة و ة سنو ة إلعداد قوائم مال ضاحات المطلو معلومات واإل
ة  ما في قراءتها مع القوائم المال ة للمجموعة    .٢٠١٨انون األول  ٣١الموحدة السنو

ة التغييرات في  اسات المحاسب  الس

ة الموحدة المختصرة  ة المرحل عة في إعداد القوائم المال ة المت اسات المحاسب انت متفقة مع تلك التي تم  موعةللمجإن الس
ة  ام المجمو  ٢٠١٨انون األول  ٣١ما في الموحدة استخدامها إلعداد القوائم المال عة بتطبي المعايير والتعديالت استثناء ق

ة نافذة المفعول والتفسيرات  ة الدولي رقم استثناء  .٢٠١٩انون الثاني  ١إبتداء من التال ار التقارر المال لم ينتج ، )١٦(مع
ة الموحدة للمجموعة.جوهر أ أثر والتفسيرات التعديالت المعايير و عن تطبي هذه  لم تقم المجموعة بتطبي  على القوائم المال

ر أل معايير   .صادرة وغير نافذة المفعولتعديالت أو تفسيرات أو م
 

ة الدولي رقم ( ر المال ار التقار  ) "االيجارات"١٦مع
ار ة الدولي رقم ( حل مع ة الدولي رقم (١٦التقارر المال ار المحاس ) "عقود اإليجار" وتفسير لجنة ١٧) "االيجارات" بدًال من مع

ة رقم ( ة الدول حتو على عقد ايجار" وتفسيرات لجنة تفسير معايير ٤تفسير معايير التقارر المال ان االتفاق  ) "تحديد ما إذا 
ة رقم ( ة الدول ة ١٥المحاس غة ٢٧الحوافز" ورقم ( –) "عقود االيجار التشغيل ات التي تتضمن الص م محتو العمل ) "تقي

ار من  تطلب المع اس والعرض واالفصاح لإليجارات. و االعتراف والق اد المتعلقة  ار الم حدد المع ة لعقود اإليجار".  القانون
معظم عقود اإليجار وفًقا لنمو  ز المالي الموحدة.المستأجرن االعتراف   ذج موحد في قائمة المر

 

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال موجب مع عقود االيجار للمؤجرن  المقارنة مع ١٦إن االعتراف  بير  ) لم يتغير إلى حد 
ة الدولي رقم ( ار المحاس ات مع ة أو تمو١٧متطل عقود تشغيل ستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما  استخدام ). س ة  ل

ة الدولي رقم ( ار المحاس اد مماثلة لتلك المستخدمة في مع التالي، لم ١٧م ة الدولي رقم  يؤثر تطبي). و ار التقارر المال مع
 .) على عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر١٦(
 

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال انون  ١بتارخ التطبي في  قة األثر الرجعي المعدلطر) ١٦قامت المجموعة بتطبي مع
قة. قررت٢٠١٩الثاني  ة للسنة السا ه لم يتم تعديل القوائم المال ناًء عل ة والتي  ، و المجموعة استخدام طرقة االنتقال العمل

ًقا على أنها عقود إيجار وفقًا لمع ار فق على العقود التي تم تحديدها سا ة الدولي رقم (تسمح بتطبي المع ) ١٧ار المحاس
ة رقم ( ة الدول ة ٤وتفسيرات لجنة تفسيرات معايير التقارر المال ار التقارر المال ما يلي أثر تطبي مع . ف ) في تارخ التطبي

 :)١٦الدولي رقم (



  

  ٨

 
ما يلي  ما في  أثرف ز المالي الموحدة    :٢٠١٩انون الثاني  ١الزادة على قائمة المر

 ار أردنيدين 
اآلالف) )  

    الموجودات
 ٨,٦٢١  ح االستخدام
  )٧٩٣(  دفعات مقدمة

  ٧,٨٢٨  صافي األثر على الموجودات

ة     حقوق الملك

  )٢,٢٧٤(  األراح المدورة

ات     المطلو

عقود اإليجار ات متعلقة   ١٠,١٠٢  مطلو
  

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال عة أثر تطبي مع  )١٦أ) طب
عض الممتلكات يوجد  ة الدولي رقم واآلالت لد المجموعة عقود إيجار مختلفة ل ار التقارر المال والمعدات قبل تطبي مع

طرف مستأجر انت المجموعة تقوم بتصنيف عقود االيجار ).١٦( عقود إيجار ) (التي تكون فيها المجموعة  عند بدايتها إما 
ان ة. حيث  ة أو عقود إيجار تشغيل ل قوم  تمو ان العقد  لي في حال  يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمو

ان يتم تصنيف  امتالك األصل المستأجر إلى المجموعة. عدا عن ذلك،  طة  افة المخاطر والمنافع الجوهرة المرت ل  بتحو
انت المجموعة تقوم برسملة عقود اإليجار التمو  مة العادلة لألصل العقد على أنه عقد إيجار تشغيلي.  الق ة العقد  لي عند بدا

ة مقسمة ما بين الفائدة  تم االعتراف بدفعات اإليجار الفعل ة المخصومة لدفعات االيجار ايهما اقل. و مة الحال الق المستأجر او 
ض التزامات عقود االيجار. في حالة عقود اإليجا ل) وتخف مصارف تمو ة، لم تكن على عقد االيجار (المعترف بها  ر التشغيل

مصروف إيجار في األراح او الخسائر على  المجموعة تقوم برسملة االصل المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات اإليجار 
اإليجار المدفوع مقدمًا واإليجار المستح في األرصدة المدينة والدائنة وأساس القس الثابت وعلى مدة اإليجار.  تم االعتراف 

 ى التوالي.األخر عل

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ع عقود اإليجار، ١٦عند تطبي مع استخدام طرقة موحدة لالعتراف بجم )، قامت المجموعة 
ات تطبي محددة وحلول  ار متطل قدم المع مة.  استثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة الق

ة، والتي قامت المج ار.عمل استخدامها عند تطبي المع  موعة 
 
ة•  عقود إيجار تشغيل قًا   عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سا

عقود  ًقا  فها سا ات اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصن موجودات ح استخدام االصول ومطلو االعتراف  قامت المجموعة 
استثناء عقود اإليجار قصيرة األ ة،  موجودات حقوق إيجار تشغيل مة. تم االعتراف  جل وعقود ايجار األصول منخفضة الق

ًقا ان مط ار  ما لو ان المع مة الدفترة  ة العقد االستخدام لمعظم عقود اإليجار بناًء على الق صرف النظر عن منذ بدا  ،
أصل ح االستخدا االعتراف  . قامت المجموعة  مة استخدام معدل االقتراض بتارخ التطبي استخدام ق عض عقود اإليجار  م ل

ًقا. تم  عد تعديلهاالتزام اإليجار  مة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها سا مة مدفوعات اإليجار المقدمة وق ق
استخدام معدل االقتراض ة، مخصومة  ق ة لدفعات اإليجار المت مة الحال التزامات اإليجار بناًء على الق بتارخ  االعتراف 

.  التطبي



  

  ٩

 
حيث: ار  ة المتاحة وفقأ للمع استخدام الحلول العمل ضا   قامت المجموعة أ

  استخدمت معدل خصم واحد أل مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة. •

ارات لتمديد  • أو إنهاء عقد استخدمت المجموعة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتو على خ
  اإليجار.

شهرا من تارخ  ١٢استخدمت المجموعة إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل للعقود قصيرة االجل والتي تنتهي خالل  •
.  التطبي

  
ز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة الغ التي تم االعتراف بها في قائمة المر   ب) الم

  

مة الدفترة لح ة يوضح الجدول ادناه الق ة عليها خالل الفترة المنته   قوق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار والحر
   :٢٠١٩ حزران ٣٠في 
اني  ارات    م ات    المجموع    س   مطلو
 دينار أردني  

اآلالف) )  
 دينار أردني  

اآلالف) )  
 دينار أردني  

اآلالف) )  
 دينار أردني  

اآلالف) )  
  ١٠,١٠٢    ٨,٦٢١    ٩٥٩   ٧,٦٦٢  ٢٠١٩انون الثاني  ١ما في 
  ٦٧١    ٦٧١    ٦٧١    -  اضافات
  -    )٩٣٦(    )٢٩٦(    )٦٤٠(  استهالك

  ٢٣٣    -    -    -  مصروف فوائد
  )٩٣٤(    -    -    -  دفعات

  ١٠,٠٧٢    ٨,٣٥٦    ١,٣٣٤    ٧,٠٢٢  المجموع

  
مة والتي تم االعترا مة مصروف االيجار للعقود قصيرة االجل وعقود ايجار األصول منخفضة الق ف بها في قائمة الدخل ان ق

ة في    دينار أردني. ٣٠٨,٠٠٠بلغت  ٢٠١٩ حزران ٣٠الموحدة للفترة المنته
 

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال قها من تارخ تطبي مع ة والتي تم تطب ة الجديدة للشر اسات المحاسب ما يلي الس  ):١٦ج) ف
 

 ح استخدام األصول
موجو  االعتراف  ه قابل تقوم المجموعة  ون األصل ف ، التارخ الذ  دات ح االستخدام في تارخ بدء عقد اإليجار (أ

تم تعديل  مة، و عد تنزل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في الق التكلفة،  ح استخدام األصل  لالستخدام). يتم االعتراف 
م التزامات عقود اإليجار. مة عند إعادة تقي  الق

 

اشرة المتكبدة،  تتضمن تكلفة ة الم اإلضافة الى التكاليف األول مة التزامات عقود اإليجار المعترف بها،  ح استخدام األصل ق
عقد االيجار. في حال لم تكن  ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تارخ بدء العقد، مطروًحا منها أ حوافز مستلمة متعلقة 

قنة من الحصول على ملك مة ح استخدام االصل المجموعة مت ة مدة العقد، يتم استهالك ق ة األصل المستأجر في نها
ه على أساس القس الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل او مدة عقد اإليجار ايهما أقل. تخضع موجودات ح  المعترف 

مة. ار التدني في الق  استخدام األصل إلى اخت



  

  ١٠

  
 التزامات عقود اإليجار 

ــة المخصــومة لــدفعات اإليجــار التــي تقــوم الم مــة الحال الق التزامــات عقــد اإليجــار  ــاالعتراف  جموعــة فــي تــارخ بــدء عقــد اإليجــار، 
يتعـين دفعهـا خــالل مـدة العقــد. تتضـمن دفعــات اإليجـار الــدفعات الثابتـة (والتـي فــي مضـمونها تعتبــر دفعـات إيجــار ثابتـة) مطروًحــا 

ات اإليجـــار المتغيـــرة التـــي تعتمـــد علـــى مؤشـــرات أو نســـب متفـــ عليهـــا وفقـــا لشـــرو العقـــد، منهـــا حـــوافز اإليجـــار المســـتحقة ودفعـــ
ـار الشـراء والـذ مـن  مـة ممارسـة خ ًضـا ق ـة. تتضـمن دفعـات اإليجـار أ ق مـة المت موجـب ضـمانات الق ـالغ المتوقـع تحصـيلها  والم

مـة غرامـات إنهـاء عقـد اإل اإلضـافة الـى ق د أن تمارسه المجموعة  ـار اإلنهـاء المؤ انـت المجموعـة تنـو ان تمـارس خ يجـار، إذا 
 وفقا لشرو العقد.

 

مصــارف فــي  يــتم االعتــراف بــدفعات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــ عليهــا وفقــا لشــرو العقــد 
الغ. قع فيها الحدث أو الشر الذ يؤد الى دفع تلك الم  الفترة التي 

 

ة معــدل االقتــراض عنــد عنــد احت ــات خصــم دفعــات االيجــار المســتقبل ــة لــدفعات اإليجــار، تســتخدم المجموعــة لغا مــة الحال ســاب الق
مــة الفائــدة  ق ــادة التزامــات اإليجــار  ــان ســعر الفائــدة الضــمني فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد. الحقــا يــتم ز بــدء اإليجــار إذا 

مـة دفعـا ق ضها  تم تخف مـة الدفترـة اللتزامـات اإليجـار إذا المستحقة و ـاس الق اإلضـافة إلـى ذلـك، يـتم إعـادة ق ـة.  ت اإليجـار الفعل
ان هناك أ تعديل أو تغيير علـى مـدة اإليجـار أو عنـد حـدوث ا تغييـر علـى الـدفعات التـي فـي مضـمونها تعتبـر دفعـات إيجـار 

شراء األصل. م المتعل   ثابتة أو عند تغير التقي
 

مةعقود اإل  يجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة الق
 : عض عقود اإليجار قصيرة األجل (أ عقود اإليجار قصيرة االجل على  االعتراف  تقوم المجموعة بتطبي اإلعفاء المتعل 

ما تقو  ١٢عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  ار شراء االصل).  ضا شهًرا أو أقل من تارخ البدء وال تتضمن خ م المجموعة أ
مة.  عض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة الق مة على  عقود اإليجار لألصول منخفضة الق بتطبي اإلعفاء المتعل 
مصروف ايجار على أساس  مة  يتم االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة الق

 وعلى مدة اإليجار. القس الثابت
  

ار تجديد العقد  التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خ
ار  ار الفترات المشمولة بخ عين االعت تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء، مع االخذ 

ان من المؤ  ان من تمديد عقد اإليجار إذا  ار إنهاء عقد اإليجار، إذا  ار، أو أ فترات متعلقة بخ د أن تتم ممارسة هذا الخ
عض عقود اإليجار يوجد لد المجموعة الح في استئجار األصول  موجب  ار.  ممارسة هذا الخ د أّال تقوم المجموعة  المؤ

م ما إذا  عض التقديرات عند تقي ة. تقوم المجموعة ب ار التجديد.لفترات إضاف د ممارسة خ  ان من المؤ

ار التجديد.  ا لممارسة خ ل حافزا اقتصاد ع العوامل ذات الصلة التي تش ار جم عين االعت عني، أن المجموعة تأخذ  وهذا 
م مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة  تحت الحقا لتارخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقي

ار التجديد (على سبيل المثال، تغيير في  طرتها االمر الذ قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خ س
ة العمل).  استراتيج

ة. ان مدة  اتها التشغيل ة هذه األصول في عمل جزء من مدة عقد اإليجار نظًرا ألهم قامت المجموعة بتضمين فترة التجديد 
ة ستتأثر العقد الغير قابل ات التشغيل ا وفي حال الغاء تلك العقود فأن العمل عض هذه األصول تعتبر قصيرة نسب ة لإللغاء ل

ل سلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك األصول.    ش



  

  ١١

ة ٢٣تفسير رقم ( ة الدول ة الدخل –) لجنة تفسيرات التقارر المال   عدم التأكد حول معالجة ضر
ة والتي تيوضح هذا التفسير المع الضر ما يتعل  ة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد ف ة لضر ثر على ؤ الجة المحاسب

ة الدولي رقم ( ار المحاس ة ١٢تطبي مع ار المحاس ). ال ينطب التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق مع
ات خاصة للرسوم والغراما١٢الدولي رقم ( المعالجات الضرب) وال تتضمن متطل دة. يجب على المنشأة ت المتعلقة  ة الغير مؤ

 . ة أخر ارها مع معالجات ضرب دة على حد أو اعت ة غير مؤ ل معالجة ضرب ار  ان يجب اعت   تحديد ما اذا 

ة الدولي رقم ( ار المحاس فة والمشار ٢٨تعديالت على المع ات الحل لة األجل في الشر ة): االستثمارات طو   ع المشتر
ة رقم ( ار الدولي للتقارر المال ة تطب المع فة ٩توضح التعديالت أن الشر ات الحل لة األجل في الشر ) على االستثمارات طو

ل، من حيث الجوهر، جزًءا من صافي االستثمار في  ش ة ولكن  ة التي ال تنطب عليها طرقة حقوق الملك والمشارع المشتر
فة  ات الحل عتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع الشر ل).  ة (على المد الطو والمشارع المشتر

ة الدولي رقم ( ار التقارر المال لة االجل.٩في مع   ) ينطب على هذه االستثمارات طو
ة الدولي رقم ( ار التقارر المال ًضا أنه عند تطبي مع فة )، ال ٩توضح التعديالت أ ات الحل ة أ خسائر للشر تسجل الشر

ة  تعديالت على صافي االستثمار في الشر مة على صافي االستثمار،  ة، أو أ خسائر انخفاض في الق والمشارع المشتر
ة الدولي ( ار المحاس فة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبي مع فة ٢٨الحل ات الحل ) االستثمارات في الشر

ة.وا   لمشارع المشتر

  توحيد األعمال .٤

ة عام  ة أرحا لالستثمار العقار  ٢٠١٩قامت المجموعة في بدا ة بوا ة في شر ة أرحا( شراء حصص إضاف ة  )بوا لتصل نس
ة المجموعة الى  ة أرحا مع القوائم المالبذلك ممثلًة  %٧٥ملك ة بوا ة لشر ه تم توحيد القوائم المال طرة، وعل ة حصة مس

ة أرحا في صافي نتائج أعمال المجموعة برح بلغ  ة بوا دينار أردني خالل الفترة  ٩٢٧,٠٠٠الموحدة للمجموعة. ساهمت شر
طرة منها مبلغ  ٢٠١٩ حزران ٣٠من تارخ االستحواذ وحتى  لغت حصة الجهات غير المس دينار أردني. تم  ٢٣٣,٠٠٠و

ة  طرة في الشر اس حقوق الجهات غير المس ة ق مة العادلة. تم تحديد توزع سعر الشراء على عمل الق المستحوذ عليها 
ل مبدئي وسيتم اإلنتهاء من هذه الدراسة خالل سنة من تارخ اإلستحواذ وفقًا للمعايير. ووفقًا لمعايير التقارر  ش اإلستحواذ 

مة العادلة وتم توح الق م الحصص قبل اإلستحواذ  ة، تم تقي ة الدول ة المال ة أرحا مع القوائم المال ة بوا ة لشر يد القوائم المال
رح في قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة. ١٢,٩١٩,٠٠٠للمجموعة، ونتج عن ذلك قيد مبلغ    دينار أردني 
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ة أرحا في تارخ االستحواذ: ة بوا ات شر مة العادلة لموجودات ومطلو ما يلي الق   ف
 دينار أردني
اآلالف) )  

  الموجودات 
مة العادلة  الق
 بتارخ االستحواذ

 ٢٢٣  عقارات وآالت ومعدات
ر ضاح  ممتلكات قيد التطو   ٨٢,٩٤٧    )٦(إ

 ٢,٥١٩ ذمم مدينة
 ١٨٣ موجودات متداولة أخر 

 ١٤٣ نقد ونقد معادل
٨٦,٠١٥ 

ات    المطلو
ة  ٧٢٣ قروض وتسهيالت ائتمان
ة مؤجلة ات ضرب  ٦,٩٩٤    مطلو

ة الخدمة ض نها  مخصص تعو
  

٣٨ 
 ٥٣٢ ذمم دائنة

 ١,١٤٥ إيرادات مؤجلة
ة الدخل  ١٣٧ مخصص ضر

٩,٥٦٩ 
مة العادلة لصافي الموجودات   ٧٦,٤٤٦ الق

مة العادلة  الق طرة من صافي الموجودات   )١٩,١١١( حصة حقوق الجهات غير المس
مة  خ االست العادلةالق  ٥٧,٣٣٥ حواذلالستثمار في تار

  
ة  ات الناتجة عن توحيد االعمال مع بوا عض االيرادات والموجودات والمطلو ة المتعلقة ب اسات المحاسب عض الس ما يلي  ف

  :أرحا

  تحق اإليرادات من العقود مع العمالء

ر ع أراضي وحقوق تطو   إيرادات ب

ع األراضي عند نقطة معينة من الزم اعة الى يتم االعتراف بإيرادات ب طرة على األراضي الم ه نقل الس ن في الوقت الذ يتم ف
  العميل.

ر   ممتلكات قيد التطو

الكلفة و  ر  اشرة يتم قيد الممتلكات قيد التطو لفة اإلنشاء واألجور الم م و لفة التصام افة تكاليف المشارع، والتي تشمل  تمثل 
اشرة ومصا لفة األراضي وجزء من الكلفة غير الم حول إلى حساب و ل مشروع  ل. عند االنتهاء من تنفيذ  رف التمو

عة المشروع.واآلالت الممتلكات  ع حسب توجهات اإلدارة أو طب   والمعدات أو حساب عقارات جاهزة للب

ة استرداد  ان ر عند وجود أدلة تشير إلى عدم إم مة الدفترة للممتلكات قيد التطو مة الدفترة يتم إجراء دراسة التدني في الق الق
ض  مة المتوقع استردادها، يتم تخف مة الدفترة للمشارع الق لهذه المشارع. في حال وجود مثل هذه المؤشرات وعندما تفوق الق

مة المتوقع استردادها. مة الدفترة للمشارع للق   الق
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  الضرائب المؤجلة 
مة الموجودات أو إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استرداد ة المؤقتة بين ق ها نتيجة الفروقات الزمن

استخدام  مة التي يتم احتساب الرح الضربي على أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة  ة والق ات في القوائم المال المطلو
ة التي  ز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضرب قائمة المر ة االلتزام طرقة االلتزام  قها عند تسو يتوقع تطب

ة المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على  ة الدخل الضر مثل مصروف ضر ة المؤجلة.  الضربي أو تحقي الموجودات الضرب
سبب إدراج إيرادات  ة  غير الرح الضربي للمجموعة. قد يختلف الرح الضربي عن الرح المحاسبي الظاهر في القوائم المال

ة الدخل. إن مثل هذه اإليرادات أو المصارف قد تكون خاضعة  ن تنزلها من ضر م ة الدخل أو مصارف ال  خاضعة لضر
ن تنزلها في السنوات الالحقة. م   أو 

ة األعمال  .٥   موسم

ة ألعمال المجموعة،  عة الموسم ة في  ستةالنتائج فترة  فإنسبب الطب الضرورة  ٢٠١٩ حزران ٣٠أشهر المنته ال تمثل 
ة التي ستنتهي في  مؤشراً   .٢٠١٩انون األول  ٣١للنتائج المتوقعة للسنة المال

ر .٦   ممتلكات قيد التطو

الغ المدفوعة عها. تمثل الم رها واعادة ب ة أرحا وذلك من أجل تطو ة بوا ر وفرز أراضي شر على  مثل هذا البند مشروع تطو
اإلضافة إلىحساب المشروع تكاليف األراضي وا أرض المشروع،  ة المتعلقة  تكاليف  لدراسات والمخططات واالستشارات القانون

ة. ة التحت ر أرض المشروع وأعمال البن   تطو
ر: ة على حساب ممتلكات قيد التطو ما يلي الحر  ف

 
   حزران ٣٠

٢٠١٩  

 
دينـار أردني 

اآلالف) ) 
ة   -  الفترةالرصيد في بدا
  ٨٢,٩٤٧  ر ناتجة من توحيد األعمال ممتلكات قيد التطو 

 ٣,٠٤٤ إضافات
ر ع ممتلكات قيد التطو   )٥,٤١٢(  ب

ة الفترة   ٨٠,٥٧٩  الرصيد نها

فة .٧ ات حل   استثمار في شر

ة %    ة الملك مة الدفترة  نس   الق
س   ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  بلد التأس
دينار أردني        

اآلالف) ) 
دينار أردني  

اآلال  ف)(
ة فيتل  ضة المحدودةشر ة فيتل  القا وشر

ا المحدودة  الشرق األوس وٕافرق
ة  اإلمارات العر

 ٨,٧٦٣  ٨,٧٦٣   ٢٦,٣   ٢٦,٨  المتحدة
ة أرحا لإلستثمار العقار  ة بوا  ١٦,٩٣٩  -  ٥٠,٠  ٧٥,٠  فلسطين *شر

ة البنك الوطني  ١٢,٦٩٦  ١٢,٦٥٧   ١٦,٨   ١٦,٨  فلسطين  شر
       ٣٨,٣٩٨  ٢١,٤٢٠ 

ة عام *  ة نسبتها  ٢٠١٩قامت المجموعة في بدا ة المجموعة  %٢٥شراء حصص اضاف ة ملك ح مجموع نس ص من  %٧٥ل
ضاح  ة أرحا (إ عة)٤بوا ة تا ة أرحا شر ة بوا حت شر  . ، حيث أص



  

  ١٤

  النقد والنقد المعادل .٨

  : مما يلييتألف النقد والنقد المعادل 

   حزران ٣٠  
٢٠١٩  

انون األول  ٣١  
٢٠١٨  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

 ٥٣٧   ٥٨٦  نقد في الصندوق 
 ٥٦,٣٥٨   ٣٣,١٣٩  أرصدة وودائع قصيرة األجل لد البنوك 

  ٥٦,٨٩٥   ٣٣,٧٢٥ 

  

ة الموحدة   ، يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي: المختصرة ألغراض قائمة التدفقات النقد

  رانحز ٣٠  
٢٠١٩    

  حزران ٣٠
٢٠١٨  

دينـار أردني  
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )  

 ٩٧٠   ٥٨٦  نقد في الصندوق 
 ٢٣,٠٢١   ٣٣,١٣٩  أرصدة وودائع قصيرة األجل لد البنوك 

  ٢٣,٩٩١   ٣٣,٧٢٥ 

عات  .٩ احتوز ة أر    نقد
مة الموا ٢٠١٩ أذار ٢٦قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذ عقد بتارخ  ق ة  فقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزع أراح نقد

  دينار أردني. ٥٢,٦٥٠,٠٠٠دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  ٠,٤٠

مة  ٢٠١٨ أذار ٢٦بتارخ  الذ عقدالهيئة العامة في اجتماعها  قررت ق ة  الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزع أراح نقد
  دينار أردني. ٥٢,٦٥٠,٠٠٠لسهم الواحد بإجمالي مبلغ دينار أردني ل ٠,٤٠

لة األجل .١٠ ة قروض طو   وتسهيالت ائتمان
لة األجل: ما يلي تفاصيل القروض طو   ف

   حزران ٣٠ 
٢٠١٩  

انون األول  ٣١  
٢٠١٨  

 
دينـار أردني 

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
ة ة ومحل م لة األجل من بنوك إقل  ١١٦,٩٨٥  ١٠٦,٣٧٤ قروض طو

عقود االيجار  ات متعلقة   -  ١٠,٠٧٢  مطلو
لة األجل   )٢٨,٣٦٠(  )٢٩,٣٩٧( الجزء قصير األجل من القروض طو

عقود االيجار قصيرة األجل ات متعلقة    -  )٢,٥٨٨(  مطلو
 ٨٨,٦٢٥  ٨٤,٤٦١ 
  



  

  ١٥

  
ما يلي تفاصيل ال لة اف ة والجزء قصير األجل من القروض طو   :ألجلتسهيالت االئتمان

   حزران ٣٠ 
٢٠١٩  

انون األول  ٣١  
٢٠١٨  

 
دينـار أردني 
اآلالف) ) 

دينـار أردني  
اآلالف) ) 

لة األجل   ٢٨,٣٦٠  ٢٩,٣٩٧ الجزء قصير األجل من القروض طو
ات جار مدين  ٤٦,٣٧١  ٩٩,٠٨٢  حسا

عقود االيجار  ات متعلقة   -  ٢,٥٨٨  األجل قصيرة –مطلو
 ٧٤,٧٣١  ١٣١,٠٦٧ 
  

مبلغ قا - مي  ل األجل مع بنك اقل ة قرض طو ع اتفاق عادل  ٢,٨٦٢,٠٠٠مت المجموعة خالل الفترة بتوق يورو (ما 
 سنوات بدفعات شهرة. ٤دينار أردني)، يتم سداد القرض على فترة  ٢,٣٠٨,٠٠٠

سداد مبلغ  - لة األجل،  أرصدةدينار أردني من  ١٤,٢٧٦,٠٠٠قامت المجموعة خالل الفترة  بلغ الرصيد القائم قروض طو
  دينار أردني. ١٠٦,٣٧٤,٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩ حزران ٣٠ما في لهذه القروض 

سقف  - مي  ة جار مدين مع بنك إقل ع اتفاق عادل  ٢٠قامت المجموعة خالل الفترة بتوق ي (ما  مليون دوالر أمر
  مليون دينار أردني). ١٤,١٨

مو جار مدين مع بنال سقوف اتاتفاق بتجديدقامت المجموعة خالل الفترة  - ةك إقل مليون  ١٠٠اجمالي سقف  ة ومحل
عادل  ي (ما  ة ورفع  أحداالضافة الى تجديد سقف جار مدين من مليون دينار أردني).  ٧٠,٩دوالر أمر البنوك المحل

ي الى  ١٠السقف من  ي. ٢٠مليون دوالر أمر  مليون دوالر أمر

ما في بلغ الرصيد المستغل من سقوف الجار  -  ٩٩,٠٨٢,٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩حزران  ٣٠ مدين الممنوحة للمجموعة 
  دينار أردني. 

  ذمم دائنة .١١
سداد  قي من رسوم تجديد الرخصةالمبلغ قامت المجموعة خالل الفترة  الغ المت   دينار أردني. ٢٢,١٥٦,٠٠٠ وال

 

ة الدخلمخصص  .١٢   ضر
ة التي تمت على رصيد مخصص ما يلي ملخص الحر ة ا ف ة في ةستالخالل فترة  لدخلضر  ٢٠١٩ حزران ٣٠ أشهر المنته

 :٢٠١٨انون األول  ٣١خالل العام المنتهي في و 

 
   حزران ٣٠

٢٠١٩  
انون األول  ٣١  

٢٠١٨  

 
دينـار أردني 
اآلالف) ) 

دينـار أردني  
اآلالف) ) 

ة الفترة   ١٠,٦٣١  ٥,٨٠٨  السنة /رصيد المخصص في بدا
  -  ١٣٧   يد األعمالالمخصص الناتج من توح

ة دخل  ١٣,٨٤٧  ٨,٣٨٠ السنة /الفترة  ضر
ة مؤجلةإطفاء  ات ضرب   -  ٣٥٦  مطلو

قة   )١,٣١٥(   )٧٥٨(  خصم على دفعات مس
  )١٧,٤٠٣(   )١٣,٠٧٢(  دفعات

قل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني ل من الش   ٤٨   )٥٤٨( فرق التحو
ة الفترة   ٥,٨٠٨   ٣٠٣ السنة  /الرصيد في نها



  

  ١٦

ة الدخل لفترة  ما يلي تفاصيل مصروف ضر ة في نأشهر الم ةستللف  :٢٠١٨و ٢٠١٩ حزران ٣٠ته

   حزران ٣٠  
٢٠١٩  

   حزران ٣٠  
٢٠١٨  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

ة الدخل للفترة  ٨,٤٧٧   ٨,٣٨٠  مصروف ضر
ة مدفوعة مقدماً  ات ضرب   )٨٦٥(    )٧٥٨(  خصم على سلف

  ٧,٦١٢   ٧,٦٢٢  

فإيرادات ( .١٣   ) أخر مصار
   حزران ٣٠   

٢٠١٩  
   حزران ٣٠  

٢٠١٨  
  دينـار أردني   

اآلالف) ) 
  دينـار أردني  

اآلالف) ) 
 ٢,٦٤٥  ٣,٠٧٧   إيرادات فوائد

ة  ل عمالت أجنب   )٤,٣٦٣(  ٣,٥٦٩   أراح (خسائر) تحو
م حصة من رح  ة بواتقي  -  ١٢,٩١٩   قبل االستحواذ ة أرحاالمجموعة في شر

 -  )٦,٢٤٨(   خسائر تدني موجودات غير ملموسة
 )٦٠١(  -    وآالت ومعدات خسائر تدني عقارات

ل عمالت آجلة   ٢,٨٣١  )٥٧(    عقود تحو
 )١,٧٩٢(  )١,٩١٣(   أخر 

   ١,٢٨٠(  ١١,٣٤٧( 

ة .١٤   التزامات تعاقد

ة ناتجة عن عقعلى المجموعة بتارـخ القوائم الم ة، التزامات تعاقد والخدمات والمقاوالت الموقعة مع الموردين  ود المشتراتال
مة المـواد التي تم توردها أو الخدمات التي تم والمقاولين ة للعقد وق مة اإلجمال ة الفرق بين الق مثل مبلغ االلتزامات التعاقد  .

ما بتارخ القوائم الم مة العقد  مها من ق ة. تقد ة التي سيتم تسديدها في السنوات الالحقةال ما يلي ملخص االلتزامات التعاقد   : ف

  حزران  ٣٠  
٢٠١٩  

انون األول  ٣١  
٢٠١٨  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

ة    ٤٦,٦٦٥    ٤٩,٤٣٦  عقود مشترات واعتمادات مستند
  ٤٦,٦٦٥    ٤٩,٤٣٦  
  

ة القائمة خالل سنة واحدة من تارخ تستح معظم اإللتزامات  ةالتعاقد   .القوائم المال

  معامالت مع جهات ذات عالقة .١٥

سيين وأعضاء  معامالتالاألرصدة و مثل هذا البند  فة والمساهمين الرئ ات الحل التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشر
طرون عليها  س ات  ة شر ا وأ اسات األسعار والشرو مجلس اإلدارة واإلدارة العل أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم إعتماد س

المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.   المتعلقة 



  

  ١٧

ما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة ز المالي المتضمنة في ف ة الموحدة قائمة المر   ٢٠١٩حزران  ٣٠ما في  المرحل
  :٢٠١٨األول انون  ٣١و

 
 

  حزران  ٣٠ 
 ٢٠١٩  

انون األول  ٣١  
٢٠١٨  

 
عة العالقة  طب

دينـار أردني  
اآلالف) ) 

دينـار أردني  
اآلالف) ) 

لة األجل  سيين  -بنوك  قروض طو  ٨١,٥٣٥   ٧٣,١١٢  مساهمين رئ
ة سيين -بنوك   تسهيالت ائتمان  ٢٨,١٢١   ٥٦,٦٠٧   مساهمين رئ

فة  ة مستح من جهات ذات عالق ات حل سيين وشر  ٢,٣٠٨  ٩٩٨  مساهمين رئ
فة* ات حل فة  قروض لشر ات حل   ١١٤,٠٧٧   ١٠٧,٦٠٣   شر

اتبلغ مخصص تدني القروض الممنوحة *  فة مبلغ  للشر   دينار أردني. ٧١,٣١٨,٠٠٠الحل

ة ارحا  ة بوا ة في شر شراء حصص اضاف ة واالستثتمار للتنفلسطين  مجموعة منقامت المجموعة خالل الفترة   –م
و ضاح  اد    ).٤(ا

ما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة  ة الموحدة الدخلقائمة  في الظاهرةف ة أشهر  ةستلل المرحل  فيالمنته
  : ٢٠١٨و ٢٠١٩ حزران ٣٠

  

عة العالقة  طب

   حزران ٣٠  
٢٠١٩  

   حزران ٣٠  
٢٠١٨  

 دينـار أردني    
اآلالف) )  

دينـار أردني   
  اآلالف)(

ل  سيين  -بنوك   مصارف تمو   ٢,١٥٨   ٣,٣٧٠  مساهمين رئ

فة  إيرادات فوائد ات حل  ٢,٤٧٩   ٢,٨٧٣   شر

ا:             رواتب ومنافع اإلدارة العل
  ١,١٥٦    ١,١٠١    منافع قصيرة األجل

ة الخدمة  ١١٩   ١١٣    نها

ة .١٦   األدوات المال

مة العادلة اس الق   ق

ة:  تستخدم المجموعة التسلسل م العادلة ألدواتها المال   التالي لتحديد واإلفصاح عن الق

 .ة ة نشطة لألدوات المال ة مشابهة تمامًا في أسواق مال استخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مال  المستو األول: 

  اشر ل م ش ن مالحظتها  م ات غير أسعار التداول ولكن  استخدام معط اشر.المستو الثاني:   أو غير م

 .ن مالحظتها م انات سوق  ات ال تستند لب استخدام معط  المستو الثالث: 

ور أعاله خالل الفترة. ات المذ الت بين المستو   لم تقم المجموعة بإجراء أ تحو



  

  ١٨

ما في  ة  مة العادلة للموجودات المال اس الق   :٢٠١٩ حزران ٣٠يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لق

أسعار تداول في   
ة نشطة  أسواق مال
 (المستو األول)

ن   م ات  معط
مالحظتها 

 (المستو الثاني)

ن  م ات ال  معط
  مالحظتها 

 (المستو الثالث)
دينـار أردني   

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
اسهاموجودات  مة العادلة تم ق        الق

مةموجودات ما الق ة    ٣,٧١٠  -   ١٥٧,٣٤٠  من خالل الدخل الشامل العادلة ل
مة الق ة  األراح من خالل  العادلة موجودات مال

   ٣,٥٩٨  ٢٣,٨٠٩  والخسائر
  

ما في  ة  مة العادلة للموجودات المال اس الق   :٢٠١٨انون األول  ٣١يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لق

أسعار تداول في   
ة نشطة أسو  اق مال

 (المستو األول)

ن   م ات  معط
مالحظتها 

 (المستو الثاني)

ن  م ات ال  معط
  مالحظتها 

 (المستو الثالث)
دينـار أردني   

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
اسهاموجودات  مة العادلة تم ق        الق

مة  الق ة    ٣,٧١٠  -   ١٥٦,٧٩٦  من خالل الدخل الشاملة العادلموجودات مال
مة الق ة  من خالل األراح  العادلة موجودات مال

 -  ٣,٥٤٠  ٢٤,٨١٤  والخسائر
 

ة ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو   الق
فها في ا ة حسب تصن مة العادلة لألدوات المال مة الدفترة والق ة:يوضح الجدول التالي مقارنة بين الق   لقوائم المال

  

مة الدفترة  مة العادلة  الق  الق
  حزران  ٣٠ 

٢٠١٩ 
انون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 
  حزران  ٣٠ 

٢٠١٩ 
انون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
دينـار أردني  

اآلالف) ) 
ة         موجودات مال

ة استثمارات   ١٨٨,٨٦٠   ١٨٨,٤٥٧   ١٨٨,٨٦٠   ١٨٨,٤٥٧ في أوراق مال
 ٨٦,٢٣٤  ٨١,٧٤٧  ٨٦,٢٣٤  ٨١,٧٤٧ ذمم مدينة

ة أخر   ٥٨,٨٥٨  ٥٥,٩٥٨  ٥٨,٨٥٨  ٥٥,٩٥٨ موجودات مال
 ٥٦,٨٩٥  ٣٣,٧٢٥  ٥٦,٨٩٥  ٣٣,٧٢٥ نقد ونقد معادل

 ٣٩٠,٨٤٧  ٣٥٩,٨٨٧  ٣٩٠,٨٤٧  ٣٥٩,٨٨٧ 
ة ات مال         مطلو

ةقروض    ١٦٣,٣٥٦  ٢١٥,٥٢٨   ١٦٣,٣٥٦  ٢١٥,٥٢٨ وتسهيالت ائتمان
 ٧٥,٩٦٩  ٥٧,٤٢٧  ٧٥,٩٦٩  ٥٧,٤٢٧ ذمم دائنة

ة أخر  ات مال  ٨٠,١٢٧  ٧٥,٢٩٣  ٨٠,١٢٧  ٧٥,٢٩٣ مطلو
 ٣١٩,٤٥٢  ٣٤٨,٢٤٨  ٣١٩,٤٥٢  ٣٤٨,٢٤٨ 



  

  ١٩

  

م م التي  ة وفقًا للق ات المال م العادلة للموجودات والمطلو ة بذلك، تم إظهار الق ادل بين جهات معن ات الت ن أن تتم بها عمل
ة. ارة أو التصف ع اإلج ات الب   استثناء عمل

  ة األخر ات المال ة األخر والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلو م العادلة للذمم المدينة والموجودات المال إن الق
مها الدفترة وذلك ل بير لق ل  ش  كون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.هي مقارة 

  مة العادلة من الق ة  مة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المال الق ة  مة العادلة للموجودات المال تّم تحديد الق
ة وفقًا ألسعار تداولها في تارخ القوائم الم ة خالل الدخل الشامل المدرجة في األسواق المال ة الموحدة المختصرةال  .المرحل

 .ة م مناس مة العادلة غير المدرجة بإستخدام طرق تقي الق ة  مة العادلة للموجودات المال  تّم تحديد الق

  ة بإستخدام أسعار فائدة متاحة ة المستقبل لة األجل من خالل خصم التدفقات النقد مة العادلة للذمم المدينة طو تم تحديد الق
ة أخر ذات شرو مشابهة.لذمم وتسه  يالت إئتمان

  استخدام نفس أسعار الفائدة ة المتوقعة  مة العادلة للقروض الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقد تم تقدير الق
 لبنود تحمل نفس الشرو وصفات المخاطر.

  المجموعةقطاعات أعمال  .١٧

اإلضافة إلى نشاطات االستثمار. تتألف قطاعات أعمال المجموعة من خدمات اإلتصاالت وا  ، ة والقطاع العقار لخدمات الرقم
ل قطاع وحدة  مثل  ل قطاع، حيث  عة الخدمات المقدمة من قبل  عًا لطب ل منفصل ت ش ة  م وٕادارة األعمال التشغيل يتم تنظ

ة تجارة.    إستراتيج

ع خدمات االتصال السلكي و  ة الهاتف الثابت والخلو في قوم قطاع خدمات اإلتصاالت بتوفير جم الالسلكي وتشغيل ش
  فلسطين.

سي لخدمات اإلنترنت والخطو المؤجرة وخدمة االنترنت السرع في فلسطين. د رئ ة مزوِّ   عتبر قطاع الخدمات الرقم

ر.مث ع االنشطة في االستثمارات العقارة والممتلكات قيد التطو  ل القطاع العقار جم

ع النشاطات االستثمارة للمجموعة.مثل قطاع اإلستث  مار جم



  جج

  ٢٠

ة في  ة ومعلومات أخر لكل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة للستة أشهر المنته  :٢٠١٩حزران  ٣٠مثل الجدول التالي اإليرادات والرح قبل الضر
 
 

  اإلتصاالت 
  

ة     الخدمات الرقم
  القطاع 
  العقار 

   
   اإلستثمار

 
عادات    است

  
 المجموع

دينـار أردني   اإليرادات 
اآلالف) )  

  دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )  

ة   ١٤٩,٢٣٢    -    -    ١٠,٣٢٤    ٤٤,٩٤٣    ٩٣,٩٦٥  إيرادات من جهات خارج
عادها)   -    )٥,٢٤٠(    -    -    ٤,٤٤٢    ٧٩٨  إيرادات بين القطاعات (تم است

  ١٤٩,٢٣٢    )٥,٢٤٠(    -    ١٠,٣٢٤    ٤٩,٣٨٥    ٩٤,٧٦٣  إيرادات القطاع

                       نتائج األعمال 
  )٣,٠٠٠(    -    -    -    )١,٥٠٠(    )١,٥٠٠(  مصارف غير متكررة

  )٦,٢٤٨(    -   -    -    )١,٧٦٨(    )٤,٤٨٠(  تدني موجودات غير ملموسة

م حصة المجموعة ة أرحا قبل االستحواذ رح من تقي ة بوا   ١٢,٩١٩    -    -    ١٢,٩١٩    -    -  في شر

ة   ٤٣,٣٠٦    -    ٩,٧٧٩    ١٥,٩٩٠    ١٠,٤٢٨    ٧,١٠٩  رح القطاع قبل الضر

  
ما في  ات قطاعات أعمال المجموعة    :٢٠١٩حزران  ٣٠مثل الجدول التالي موجودات ومطلو

ات                        الموجودات والمطلو
  ٨٨٨,٣٥٩    )٢٨٨,٩٠٣(    ٢٠٩,١٦٧    ١٣٣,٠٣٠    ٣٦٥,٢٢٩    ٤٦٩,٨٣٦  اعموجودات القط

ات القطاع    ٤١٠,٢٨٤    )٨٦,٤٢٤(    -    ١٢,١٧٢    ٢٣٨,٨١٨    ٢٤٥,٧١٨  مطلو
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  ٢١

ة في  ة ومعلومات أخر لكل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة للستة أشهر المنته  :٢٠١٨حزران  ٣٠مثل الجدول التالي اإليرادات والرح قبل الضر
 
 

  اإلتصاالت 
  

ة     الخدمات الرقم
  القطاع 
  العقار 

   
   اإلستثمار

 
عادات    است

  
 المجموع

دينـار أردني   اإليرادات 
اآلالف) )  

  دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )  

دينـار أردني   
اآلالف) )    

دينـار أردني 
اآلالف) )  

ة إيرادات من جهات   ١٥٩,٢٩١    -    -    -    ٤٣,١٥٧    ١١٦,١٣٤  خارج
عادها)   -    )٦,٢٢٧(    -    -    ٥,٥١٣    ٧١٤  إيرادات بين القطاعات (تم است

  ١٥٩,٢٩١    )٦,٢٢٧(    -    -    ٤٨,٦٧٠    ١١٦,٨٤٨  إيرادات القطاع

                       نتائج األعمال 
  )٦٠١(    -   -    -    -    )٦٠١(  تدني موجودات غير ملموسة

ة  رح القطاع قبل  ٤٤,٢٣٥    -    ١٢,٢٢٧    -    ١٤,١١٩    ١٧,٨٨٩  الضر

                        
ما في  ات قطاعات أعمال المجموعة    :٢٠١٨انون األول  ٣١مثل الجدول التالي موجودات ومطلو

ات                        الموجودات والمطلو
  ٨٥٨,٠٠٠    )٢٥٧,٠٠٤(    ٢١٠,٣١٨    ٦٠,٢٨٨    ٣١٧,٣٣٨    ٥٢٧,٠٦٠  موجودات القطاع

  ٣٧٤,٩٨٣    )٥٥,٨٧٥(    -    -    ١٨٩,٢٧٦    ٢٤١,٥٨٢  ات القطاع مطلو
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