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   المختصرةالمختصرةالمرحلية المرحلية   الموحدةالموحدة  الماليةالماليةحول مراجعة القوائم حول مراجعة القوائم تقرير تقرير 
 المساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لالستثمار العقاري اعضاء مجلس إدارة رئيس و  إلى

 لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودةلشركة فلسطين المرفقة المختصرة المرحلية  الموحدة قائمة المركز الماليلقد راجعنا 
 الموحدة وقائمة الدخل الشاملالمختصرة المرحلية الموحدة  الدخلقائمة و  2019حزيران  30كما في  )المجموعة( وشركاتها التابعة

المرحلية  الموحدة النقديةوقائمة التدفقات  المختصرةالمرحلية  الموحدة قائمة التغيرات في حقوق الملكيةو  المختصرةالمرحلية 
عن إعداد وعرض هذه القوائم  ةاإلدارة مسؤول إن .األخرىذلك التاريخ واإليضاحات في ية لفترة الستة أشهر المنته المختصرة

المرحلية". إن مسؤوليتنا هي التوصل  المالية"التقارير  (34) رقم المحاسبة الدوليلمعيار  المختصرة وفقا  المرحلية  الموحدة المالية
 إلى مراجعتنا. المختصرة استنادا  المرحلية  الموحدة الماليةإلى نتيجة حول هذه القوائم 

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

بشكل أساسي من األشخاص  باستفساراتالمرحلية تتمثل في القيام  الماليةأة". إن عملية مراجعة المعلومات الحسابات المستقل للمنش
جراءاتوالمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية  الماليةولين عن األمور المسؤ  ر مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثي وا 

لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول  من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا  
 كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.

  النتيجة
المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها  الموحدة سترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم الماليةيلم  على مراجعتنا بناء  

 .(34) لمعيار المحاسبة الدولي من كافة النواحي الجوهرية وفقا  
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 شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

  المختصرةالمرحلية  الموحدة لمالياقائمة المركز 
 2019حزيران  30كما في 

   
 حزيران 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 مدققة  غير مدققة   
 دينار أردني  دينار أردني  إيضاح 

      الموجودات
      موجودات غير متداولة

 8.827.201  8.594.209   ممتلكات وآالت ومعدات
 -  2.434.133  3 موجوداتحق استخدام 

 30.296.782  29.596.099   استثمارات عقارية
 20.528.174  20.026.816   موجودات غير ملموسة

 323.527  319.636   استثمارات في شركات حليفة
 608.343  2.350.886   التنفيذ مشاريع تحت

 419.197  453.816   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 5.352.079  5.962.137  4 ذمم مدينة طويلة األجل

   69.737.732  66.355.303 
      موجودات متداولة

 15.389.621  14.544.899   بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
 5.220.765  6.704.594  4 مدينةذمم 

 3.269.158  3.433.311   موجودات متداولة أخرى
 593.589  918.251   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1.030.010  4.968.229  5 نقد وودائع قصيرة األجل
   30.569.284  25.503.143 

 91.858.446  100.307.016   مجموع الموجودات
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 63.762.486  63.762.486   رأس المال المدفوع
 9.372.579  9.372.579   عالوة إصدار
 (12.767)  (12.767)   أسهم خزينة

 913.059  913.059  6 إحتياطي إجباري
 (2.719.924)  (2.725.538)   إحتياطي القيمة العادلة

 (1.841.636)  (1.841.636)   إحتياطي ناتج عن إستحواذ حصص جهات غير مسيطرة
 (23.960.058)  (24.029.513)   خسائر متراكمة

 45.513.739  45.438.670   حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
 3.336.525  5.045.076  2 حقوق جهات غير مسيطرة

 48.850.264  50.483.746   حقوق الملكيةصافي 
      

      مطلوبات غير متداولة
 -  2.370.596  3 عقود اإليجار طويلة األجل مطلوبات

 15.791802  14.933.410   قروض طويلة األجل
 1.201.494  1.201.494   مطلوبات ضريبية مؤجلة

 639.963  648.705   مخصص تعويض نهاية الخدمة
 4.734.577  4.284.062   أخرىمطلوبات 

   23.438.267  22.367.836 
      مطلوبات متداولة 

 4.450.218  5.898.558   أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام 
 -  189.154  3 عقود اإليجار مطلوباتالجزء المتداول من 

 1.981.391  1.840.089   تسهيالت ائتمانية
 320.112  340.681   الدخلمخصص ضريبة 
 13.888.625  18.116.521   ذمم وأرصدة دائنة

   26.385.003  20.640.346 
 43.008.182  49.823.270   مجموع المطلوبات

 91.858.446  100.307.016   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
 المختصرةالمرحلية  الموحدة الدخلقائمة 
 2019حزيران  30في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

 

 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   حزيران 30أشهر المنتهية في  ثالثةلل   
   2019  2018  2019  2018 
 غير مدققة  غير مدققة   

 دينار أردني  أردنيدينار   ار أردنيــدين  ار أردنيــدين  إيضاح 
 806.685  2.225.250  422.840  1.244.670  7 إيرادات من العقود مع العمالء

 1.909.765  1.820.140  938.988  889.337   إيرادات إيجارات وخدمات
 (130.477)  (1.409.704)  (69.906)  (854.621)  8 تكاليف تشغيلية مباشرة

 (1.511.470)  (1.519.680)  (776.040)  (752.516)   أخرى تشغيلية مصاريف
   526.870  515.882  1.116.006  1.074.503 

   

    

   

 (405.501)  (361.117)  (136.066)  (170.595)   وعامة إدارية مصاريف
 (690.926)  (694.424)  (351.167)  (365.052)    تمويل مصاريف

 (245.110)  (285.344)  (110.748)  (172.091)   استهالكات واطفاءات
 ستثماراتلال العادلة القيمة في التغير

 (252.786)  (253.401)  (126.446)  (126.711)   العقارية
   (307.579)  (208.545)  (478.280)  (519.820) 
          

          إيرادات )مصاريف( أخرى
 الموجودات محفظة )خسائر( أرباح

 87.888  393.755    المالية
 

389.299  (119.966) 
 نتائج أعمال من الشركة حصة

 (20.052)  (22.136)   الحليفة الشركات
 

(3.891)  (40.104) 
 316.089  (7.918)  (426.934)  (34.666)  9  أخرى إيرادات)مصاريف( 

 (363.801)  (100.790)  (567.643)  29.374   الدخل ضريبة قبل الفترة (خسارةربح )
 (98.561)  (23.176)  (98.561)  (23.176)    دخلال ضريبة مصروف

 (462.362)  (123.966)  (666.204)  6.198   ربح )خسارة( الفترة
          ويعود إلى:

 (355.207)  (69.455)  (565.201)  45.487   الشركة األم مساهمي
 (107.155)  (54.511)  (101.003)  (39.289)   حقوق جهات غير مسيطرة 

   6.198  (666.204)  (123.966)  (462.362) 
          

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 
 إلىالفترة العائد  (خسارةربح )

   األم الشركة مساهمي
 

0.001  
 
(0.009)  (0.001)  (0.006) 
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 المحدودةشركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة 
   المختصرةالمختصرةالمرحلية المرحلية   الموحدةالموحدة  الشاملالشامل  قائمة الدخلقائمة الدخل

 2019حزيران  30في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 
 حزيران 30لستة أشهر المنتهية في ل  حزيران 30أشهر المنتهية في  ثالثةلل  
  2019  2018  2019  2018 

 غير مدققة  غير مدققة  
 ار أردنيــدين  ار أردنيــدين  ار أردنيــدين  ار أردنيــدين  
         

 (462.362)  (123.966)  (666.204)  6.198  الفترة (خسارةربح )
         بنود الدخل الشامل األخرى

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل 
  الموحدة في فترات الحقة:

    
   

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 2.977  العادلة من خالل الدخل الشامل بالقيمة

 
(8.499) 

 
(5.614)  (5.067) 

 (5.067)  (5.614)  (8.499)  2.977  فترةبنود الدخل الشامل األخرى لل
 (467.429)  (129.580)  (674.703)  9.175  الدخل الشامل للفترة مجموع

         
         ويعود إلى:
 (360.274)  (75.069)  (573.700)  48.464  الشركة األم مساهمي

 (107.155)  (54.511)  (101.003)  (39.289)  حقوق جهات غير مسيطرة
  9.175  (674.703)  (129.580)  (467.429) 
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 ةةالعقاري المساهمة العامة المحدودالعقاري المساهمة العامة المحدودشركة فلسطين لالستثمار شركة فلسطين لالستثمار 

  المختصرةالمرحلية  الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 20120199حزيران حزيران   3030في في   لفترة الستة أشهر المنتهيةلفترة الستة أشهر المنتهية

 

     حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم 

 
 رأس المال
  المدفوع

 عالوة
  إصدار 

 أسهم 
  خزينة

احتياطي 
  إجباري

احتياطي 
  القيمة العادلة

احتياطي ناتج 
عن استحواذ 
حصص 

جهات غير 
  مسيطرة

 خسائر
  المجموع  مةمتراك 

حقوق جهات 
  غير مسيطرة

 صافي حقوق
 الملكية 

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 2019حزيران  30
 48.850.264  3.336.525  45.513.739  (23.960.058)  (1.841.636)  (2.719.924)  913.059  (12.767)  9.372.579  63.762.486 2019كانون الثاني  1الرصيد في 
 (123.966)  (54.511)  (69.455)  (69.455)  -  -  -  -  -  - خسارة الفترة

 (5.614)  -  (5.614)  -  -  (5.614)  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى 
 (129.580)  (54.511)  (75.069)  (69.455)  -  (5.614)  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

 التغير في حقوق جهات غير 
 1.763.062  1.763.062  -  -  -  -  -  -  -  - (2مسيطرة )إيضاح 

 2019حزيران  30الرصيد كما في 
 50.483.746  5.045.076  45.438.670  (24.029.513)  (1.841.636)  (2.725.538)  913.059  (12.767)  9.372.579  63.762.486 )غير مدققة(

                    
                     2018حزيران  30

 58.994.494  3.244.161  55.750.333  (14.371.532)  (1.841.636)  (2.713.009)  1.554.212  (12.767)  9.372.579  63.762.486 2018كانون الثاني  1الرصيد في 
 (462.362)  (107.155)  (355.207)  (355.207)  -  -  -  -  -  - خسارة الفترة

 (5.067)  -  (5.067)  -  -  (5.067)  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
 (467.429)  (107.155)  (360.274)  (355.207)  -  (5.067)  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

 2018حزيران  30رصيد كما في ال
 58.527.065  3.137.006  55.390.059  (14.726.739)  (1.841.636)  (2.718.076)  1.554.212  (12.767)  9.372.579  63.762.486 )غير مدققة(
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 المساهمة العامة المحدودةالمساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لالستثمار العقاري شركة فلسطين لالستثمار العقاري 
 المختصرةالمرحلية  الموحدة التدفقات النقدية قائمة

 2019حزيران  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 
 
  

 حزيران 30
2019  

 حزيران 30
2018 

 غير مدققة  غير مدققة   
 دينار أردني  دينار أردني  إيضاح 

      أنشطة التشغيل 
 (363.801)  (100790)   قبل ضريبة الدخل الفترةخسارة 

      تعديالت:
طفاءات   778.936  798.897   استهالكات وا 

 (328.447)  118.914   خسائر ائتمانية متوقعة)استرداد(  مخصص
 252.786  253.401   التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 64.964  33.402    تعويض نهاية الخدمة مخصص
 40.104  3.891   حصة الشركة من نتائج أعمال شركات حليفة

 (120.698)  -   مخصص قضايا
 (34.530)  -   أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 119.966  (389.299)   محفظة الموجودات الماليةخسائر  (أرباح)
 690.926  694.424   مصاريف تمويل

 9.534  7.714   بنود أخرى غير نقدية
   1.420.554  1.109.740 

      التغير في رأس المال العامل:
 1.327.392  (2.212.783)   ذمم مدينة 

 306.916  1.292.004   بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
 (57.981)  (164.171)   موجودات متداولة أخرى

 (2.277.632)  3.752.233   ذمم وأرصدة دائنة 
 (122.944)  (33.316)   نهاية الخدمةدفعات تعويض 
 (15.102)  -   ضرائب مدفوعة

 270.389  4.054.521   صافي النقد من أنشطة التشغيل 
      أنشطة االستثمار

 -  (40.233)   بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 (25.872)  -   استثمارات عقارية التغير في

 (181.870)  (8.921)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
 70.569  -   بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 (493.034)  (1.742.543)   مشاريع تحت التنفيذ
 84.099  64.637   عوائد توزيعات أسهم

 (546.108)  (1.727.060)   )المستخدم في( أنشطة االستثمار من صافي النقد
      أنشطة التمويل

 1.246.689  448.646   قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية
 (493.997)  (600.950)   مصاريف تمويل مدفوعة

 -  1.763.062   التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
 (131.248)  (141.648)   التغير في النقد مقيد السحب

 621.444  1.469.110   أنشطة التمويل من صافي النقد
 345.725  3.796.571   في النقد والنقد المعادل  الزيادة

 655.132  950.543   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
 1.000.857  4.747.114  5 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
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 شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

  المختصرةالمرحلية  الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 
 2019حزيران  30

 األنشطة .1
 مراقب وسجلت لدى 1994أيلول  19( بتاريخ مجموعةالمساهمة العامة المحدودة )الالعقاري  لالستثمارتأسست شركة فلسطين 

( 563200872كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ) ،السلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة غزة في فلسطينفي الشركات 
في سوق فلسطين  الدائم في فلسطين وأسهمها مدرجة إن مقر الشركة وتعديالته الالحقة. 1929بموجب قانون الشركات لسنة 

 الماليةالقابضة( ويتم توحيد قوائمها  الشركة تابعة لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة )باديكو تعتبر .الماليةلألوراق 
 الموحدة لباديكو القابضة. الماليةمع القوائم  الموحدة

 

قامة والصناعية وتزويدها بالبنية التحتية المدن والقرى السكنية والتجارية  تشمل أهداف الشركة إنشاء وبيع العقارات المختلفة وا 
 السكانية والعمرانية في فلسـطين.الالزمة لها وتمويل المشاريع العقارية المختلفة وذلك بهدف دعم وتنشيط الحركة 

 

صرة المختصــــرة المرحلية المرحلية الموحدة الموحدة   الماليةالماليةتم إقرار هذه القوائم تم إقرار هذه القوائم  شركة للشــــركة المخت شركة بتاريخ من قبل مجلس إدارة الشــــركة بتاريخ   20120199حزيران حزيران   3030كما في كما في لل من قبل مجلس إدارة ال
 20120199  آبآب  2222

 الموحدة الماليةالقوائم  .2
مار العقاري المساهمة العامة المحدودة تثالقوائم المالية لشركة فلسطين لإلس المرحلية المختصرة الموحدة تشمل القوائم المالية

 لقد كانت نسب ملكية الشركة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:  .2019 حزيران 30كما في  )المجموعة( وشركاتها التابعة

 

 طبيعة النشاط

 
بلد المنشأ 
 واألعمال

 نسبة الملكية 
   % 
   2019  2018 

 100  100  األردن  استثمار عقاري األردن –شركة فلسطين لإلستثمار العقاري 
 100  100  فلسطين  استثمار عقاري شركة مباني لإلنشاء والتطوير

 100  100  فلسطين  استثمار عقاري شركة بريكو القدس
 82  82  فلسطين  مناطق صناعية شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية 

دارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية   58  44.6  فلسطين  مناطق صناعية *شركة أريحا لتطوير وا 
 100  100  فلسطين  تجارة عامة العامة شركة بريكو للمقاوالت والتجارة

 100  100  فلسطين  مقاوالت شركة بريكو للمقاوالت 
 100  100  فلسطين  تطوير شركة بريكو للتطوير العقاري

 100  51  فلسطين  خدمات  *شركة بريكو للتشغيل والصيانة
 100  100  فلسطين  خدمات شركة بال استيت ايجنسي

 -  100  فلسطين  تجارة عامة لالستثمار والتطوير العقاري شركة الرشيد جروب
 

دارة وتشغيل المنطقة الزراعية خالل الفترة ببيع جزء من استثماراتها في كل من  المجموعةقامت  * شركة أريحا لتطوير وا 
وشركة بريكو للتشغيل والصيانة وذلك لصالح الشركة األم مما نتج عنه زيادة في حساب حقوق جهات غير مسيطرة  الصناعية

 دينار أردني. 1.635.308بمبلغ 
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 والتغيرات في السياسات المحاسبية أسس اإلعداد .3

  الموحدة الماليةأسس إعداد القوائم 
المحاسبة  رايلمعوفقا   2019حزيران  30للستة أشهر المنتهية في  مجموعةالمختصرة للالمرحلية  الموحدة الماليةتم إعداد القوائم 

  المرحلية(. المالية)التقارير  (34) رقم الدولي

 .المرحلية المختصرة بالدينار األردني الموحدة تم إعداد القوائم المالية

السنوية ويجب  الماليةالمختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المرحلية  الموحدة الماليةال تتضمن القوائم 
تائج فترة الستة أشهر المنتهية كذلك فإن ن .2018كانون األول  31كما في  مجموعةالسنوية لل الموحدة الماليةقراءتها مع القوائم 

 .2019كانون األول  31 ال تمثل بالضرورة مؤشرا  للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019حزيران  30يف
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة كانت متفقة مع تلك التي تم 

. فيما يلي المعايير والتعديالت نافذة المفعول إبتداء من 2018كانون األول  31استخدامها إلعداد القوائم المالية الموحدة كما في 
لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات ، (16معيار التقارير المالية الدولي رقم )باستثناء  .2019كانون الثاني  1

بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة  المجموعةلم تقم  .للمجموعة المرحلية المختصرة على القوائم المالية الموحدةجوهري أي أثر 
 .وغير نافذة المفعول

 
 ( "االيجارات"16المالية الدولي رقم )معيار التقارير 

( "عقود اإليجار" وتفسير لجنة 17( "االيجارات" بدال  من معيار المحاسبة الدولي رقم )16حل معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ات لجنة تفسير معايير يحتوي على عقد ايجار" وتفسير  االتفاقديد ما إذا كان ح( "ت4تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم )

( "تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية 27الحوافز" ورقم ) –( "عقود االيجار التشغيلية 15المحاسبة الدولية رقم )
أجرين لعقود اإليجار". يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. ويتطلب المعيار من المست

 قائمة المركز المالي. فياالعتراف بمعظم عقود اإليجار وفق ا لنموذج موحد 
 

( لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات 16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ (. سيستمر المؤجر في تصنيف عق17معيار المحاسبة الدولي رقم )

( 16معيار التقارير المالية الدولي رقم ) يؤثر تطبيق(. وبالتالي، لم 17في معيار المحاسبة الدولي رقم ) المستخدمةمماثلة لتلك 
 .هي المؤجر المجموعةعلى عقود اإليجار التي تكون فيها 

 

كانون الثاني  1بتاريخ التطبيق في  األثر الرجعي المعدلبطريقة ( 16بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) مجموعةقامت ال
استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق  المجموعة ، وبناء  عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة. قررت2019

لجنة  وتفسيرات( 17لتي تم تحديدها سابق ا على أنها عقود إيجار وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )المعيار فقط على العقود ا
 :(16( في تاريخ التطبيق. فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )4التقارير المالية الدولية رقم ) ات معاييرتفسير 

 
  :2019كانون الثاني  1 يكما ف الموحدة على قائمة المركز المالي فيما يلي أثر الزيادة

 
 2019 
 دينار أردني 
 )غير مدققة( 
  موجودات ال

 2.491.424 ام موجوداتحق استخد
  مطلوبات ال

 2.491.424 عقود اإليجار مطلوبات
 - حقوق الملكية
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 (16أ( أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
كانت  .(16عقود إيجار مختلفة لبعض الممتلكات والمعدات قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) المجموعةيوجد لدى 
عند بدايتها إما كعقود إيجار تمويلية أو عقود ) كطرف مستأجر المجموعةالتي تكون فيها ) تقوم بتصنيف عقود االيجار المجموعة

المخاطر  كافةكان يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي في حال كان العقد يقوم بتحويل حيث إيجار تشغيلية. 
على أنه عقد إيجار  العقد كان يتم تصنيف عدا عن ذلك،. المجموعةالمرتبطة بامتالك األصل المستأجر إلى الجوهرية والمنافع 

تمويلي عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المستأجر او بالقيمة الحالية تقوم برسملة عقود اإليجار ال المجموعةتشغيلي. كانت 
لدفعات االيجار ايهما اقل. ويتم االعتراف بدفعات اإليجار الفعلية مقسمة ما بين الفائدة على عقد االيجار )المعترف المخصومة 

تقوم برسملة االصل  المجموعةيجار التشغيلية، لم تكن . في حالة عقود اإلعقود االيجارتمويل( وتخفيض التزامات  مصاريفبها ك
على أساس القسط الثابت وعلى مدة  المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات اإليجار كمصروف إيجار في األرباح او الخسائر

 على التوالي. تم االعتراف باإليجار المدفوع مقدما  واإليجار المستحق في األرصدة المدينة والدائنة األخرىوياإليجار. 
 

باستخدام طريقة موحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار،  المجموعة(، قامت 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة. يقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول عملية، 

 باستخدامها عند تطبيق المعيار. المجموعةوالتي قامت 
 

 عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقا  كعقود إيجار تشغيلية• 
ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابق ا كعقود  الموجوداتباالعتراف بموجودات حق استخدام  المجموعةقامت 

منخفضة القيمة. تم االعتراف بموجودات حقوق  الموجوداتإيجار تشغيلية، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار 
، بصرف النظر عن استخدام منذ بداية العقد االستخدام لمعظم عقود اإليجار بناء  على القيمة الدفترية كما لو ان المعيار كان مطبق ا

باالعتراف بأصل حق االستخدام لبعض عقود اإليجار باستخدام قيمة التزام  المجموعةمعدل االقتراض بتاريخ التطبيق. قامت 
تم االعتراف  بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها سابق ا. بعد تعديلهااإليجار 

 اإليجار بناء  على القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض بتاريخ التطبيق. بمطلوبات
 

 أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقأ للمعيار بحيث: المجموعةقامت 
 خصائص متشابهة.استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها  −
 في تاريخ التطبيق. حق استخدام األصلالتكاليف المباشرة األولية عند قياس  المجموعةاستبعدت  −
معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد  المجموعةاستخدمت  −

 اإليجار.

 قائمة المركز المالي وقائمة الدخلب( المبالغ التي تم االعتراف بها في 
 

 عقود اإليجار والحركة عليها خالل الفترة المنتهية في مطلوباتو  الموجوداتيوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام 
  :2019 حزيران 30

عقود  مطلوبات
   اإليجار

حق استخدام 
موجودات 

 (مباني)

 

 
   دينار أردني  دينار أردني
 2019كانون الثاني  1كما في   2.491.424  2.491.424

 االستهالك  (57.291)  -
 تكاليف التمويل  -  68.326

  2019 حزيران 30كما في   2.434.133  2.559.750
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 (:16رقم )ج( فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للشركة والتي تم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولي 
 

 الموجوداتحق استخدام 
باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل  المجموعةتقوم 

يل بالتكلفة، بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ويتم تعد بحق استخدام األصللالستخدام(. يتم االعتراف 
 اإليجار. عقود مطلوباتالقيمة عند إعادة تقييم 

 

المباشرة المتكبدة،  األولية اإليجار المعترف بها، باإلضافة الى التكاليفعقود قيمة التزامات األصل تتضمن تكلفة حق استخدام 
منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار. في حال لم تكن  ا  أو قبل تاريخ بدء العقد، مطروح ودفعات اإليجار التي تمت في

جر في نهاية مدة العقد، يتم استهالك قيمة حق استخدام االصل المعترف ستأمتيقنة من الحصول على ملكية األصل الم المجموعة
خضع موجودات حق استخدام قل. تأاإليجار ايهما عقد العمر اإلنتاجي لألصل او مدة  مداربه على أساس القسط الثابت على 

 إلى اختبار التدني في القيمة.األصل 
 

 عقود اإليجار  مطلوبات
لدفعات اإليجار التي المخصومة عقد اإليجار بالقيمة الحالية  بمطلوباتفي تاريخ بدء عقد اإليجار، باالعتراف  المجموعةتقوم 

 ا  تعتبر دفعات إيجار ثابتة( مطروحيتعين دفعها خالل مدة العقد. تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة )والتي في مضمونها 
متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ  نسبمنها حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو 

قيمة ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن  ا  تبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضمتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المال
تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفقا لشروط  المجموعةقيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت باإلضافة الى  المجموعةتمارسه 

 العقد.
 

اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة  يتم االعتراف بدفعات
 التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.

 
دل االقتراض عند بدء لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية مع المجموعةعند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم 

اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة  مطلوباتاإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقا يتم زيادة 
ان هناك اإليجار إذا ك لمطلوباتويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية 

أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة أو عند 
 تغير التقييم المتعلق بشراء األصل.

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة

بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل )أي:  المجموعةتقوم 
أيضا بتطبيق  المجموعةشهر ا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل(. كما تقوم  12عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 
التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم  للموجوداتمنخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار  للموجوداتاإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار 

على أساس  ايجار منخفضة القيمة كمصروف الموجوداتاالعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار 
 على مدة اإليجار.و القسط الثابت 

 
 اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقدالتقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد 

بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء، مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار  المجموعةتقوم 
قد اإليجار، إذا كان من تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء ع

 الموجوداتالحق في استئجار  المجموعةبموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى  بممارسة هذا الخيار. المجموعةتقوم  المؤكد أال  
 ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد. المجموعةلفترات إضافية. تقوم 
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 تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحقا المجموعةوهذا يعني، أن 
بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها  المجموعة، تقوم لتاريخ البدء

 عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(. االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة )أو
بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظر ا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية. ان مدة العقد  المجموعةقامت 

تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل  لغاءاتعتبر قصيرة نسبيا وفي حال  الموجوداتلبعض هذه  لإللغاءالغير قابلة 
 . الموجوداتسلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك 

 
 عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل – الدولية المالية التقارير تفسيرات( لجنة 23تفسير رقم )

المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على  يوضح هذا التفسير
(. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة 12) رقمتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

غرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبية الغير مؤكدة. يجب على المنشأة ( وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم وال12) رقمالدولي 
 كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.  إذاتحديد ما 

 
 مشاريع المشتركة: االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة وال(28)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة ( 9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تفاصيل تطبيقتوضح التعديالت 
والمشاريع المشتركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل، من حيث الجوهر، جزء ا من صافي االستثمار في 

االئتمان المتوقع الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة 
 ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل. (9)في معيار التقارير المالية الدولي رقم 

أي خسائر للشركات الحليفة  المجموعة، ال تسجل (9)أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  ا  توضح التعديالت أيض
 المجموعةوالمشاريع المشتركة، أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار، كتعديالت على صافي االستثمار في 

االستثمارات في الشركات الحليفة  (28) رقم الحليفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي
 يع المشتركة.والمشار 

 ذمم مدينة .4

 تشمل الذمم المدينة ما يلي:

 

 حزيران 30
2019  

كانون األول  31
2018 

 دينار أردني  دينار أردني 

 14.918.181  15.960.004 ذمم تجارية مدينة
 7.925.016  8.982.397 شيكات برسم التحصيل 

 22.843.197  24.942.401 مجموع الذمم المدينة
 (12.270.353)  (12.275.670) ائتمانية متوقعةمخصص خسائر 

 12.666.731  10.572.844 
 (5.352.079)  (5.962.137) ذمم مدينة طويلة األجل

 6.704.594  5.220.765 
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 نقد وودائع قصيرة األجل .5

 يلي:النقد المعادل مما ، يتألف النقد و المختصرةالمرحلية  الموحدة ألغراض قائمة التدفقات النقدية

حزيران  30 
2019  

 األول كانون 31

 2018 
 دينـار أردني  دينـار أردني  

 1.030.010  4.246.834 نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك
 -  721.395 ودائع ألجل لدى البنوك

 4.968.229  1.030.010 
 (79.467)  (221.115)  نقد مقيد السحبينزل: 

 4.747.114  950.543 

 احتياطي اجباري  .6
 .بإقتطاع االحتياطي اإلجباري وفقا  للنظام األساسي للمجموعة حيث أن هذه القوائم المالية الموحدة مرحلية المجموعةلم تقم 

  من العقود مع العمالء إيرادات .7
حزيران  30 

2019  

حزيران  30
2018 

 أردني دينار  أردني دينار 

 146.088  1.752.345 أراضيو  عقاراتإيرادات بيع 

 291.556  263.614  الباصاتمحطات  إيرادات

 369.041  209.291 محالت التجاريةال إيرادات
 2.225.250  806.685 

 تكاليف تشغيلية مباشرة .8
حزيران  30 

2019  

حزيران  30
2018 

 أردني دينار  أردني دينار 

 130.477  1.374.915 مباعة أراضيو  عقاراتكلفة 
 -  34.789 خدمات فندق بلو بيتش كلفة

 1.409.704  130.477 
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 )مصاريف( إيرادات أخرى .9
حزيران  30 

2019  
حزيران  30

2018 

 دينار أردني  دينار أردني 
 (86.389)  210.001 فروقات عملة
 446.390  (44.801) خسائر ائتمانية متوقعة إسترداد)مخصص( 

 17.289  (85.127) مدينةإيرادات فوائد تقسيط ذمم )خسائر( 

 8.880  - أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات)خسائر( 
 (70.081)  (87.991) أخرى

 (7.918)  316.089 

 ذات عالقة جهات .10
يمثل هذا البند االرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمون الرئيسيون 
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم اعتماد سياسات األسعار 

 .المجموعةمع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة والشروط المتعلقة بالمعامالت 

حزيران  30كما في المختصرة  المرحلية الموحدة فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي
 :2018كانون األول  31و 2019

 حزيران 30    
 2019  

 األول كانون 31
 2018 

 دينار أردني  أردنيدينار   طبيعة العالقة 

 11.289.423  9.676.289  األم ومساهمون رئيسيون الشركة قروض وتسهيالت ائتمانية
 1.086.883  50.222  شقيقة اتشركاألم و  الشركة ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

 934.245  2.990.228  شقيقة اتشركاألم و  الشركة ذمم دائنة لجهات ذات عالقة
 224.245  222.083  ونمساهم مستحقةتوزيعات أرباح 

 هي كما يلي:المختصرة  الموحدة المرحلية الدخلذات العالقة المتضمنة في قائمة  الجهاتإن المعامالت مع 
 

 

حزيران  30 
2019 

حزيران  30 
2018 

 دينار أردني  دينار أردني  طبيعة العالقة 

 180.885  233.771  األم ومساهمون رئيسيون الشركة  مصاريف تمويل
 40.429  43.473  شركة شقيقةو األم  الشركة إيرادات خدمات

      

   مكافآت ورواتب اإلدارة العليا:
   

 102.794  99.983   منافع قصيرة األجل

 8.822  8.040   تعويض نهاية الخدمة

 4.970  -   مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 
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 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  .11
كانون  31و 2019حزيران  30 يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها كما في

 :2018األول 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 حزيران 30 
 2019  

كانون األول  31
2018  

 حزيران 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

        موجودات مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
        الدخل الشامل: 

 82.691  77.077  82.691  77.077 مدرجة
 336.506  376.739  336.506  376.739 غير مدرجة

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 593.589  918.251  593.589  918.251 قائمة الدخل

 10.572.844  12.666.731  10.572.844  12.666.731 ذمم مدينة
 2.709.574  2.766.559  2.709.574  2.766.559 أخرى  تداولةموجودات م

 1.030.010  4.968.229  1.030.010  4.968.229 النقد والودائع قصيرة األجل
 21.773.586  15.325.214  21.773.586  15.325.214 

        مطلوبات مالية
 22.223.411  22.672.057  22.223.411  22.672.057 تسهيالت ائتمانيةو قروض 

 5.809.842  3.825.921  5.809.842  3.825.921 ذمم وأرصدة دائنة 
 -  2.559.750  -  2.559.750 التزامات عقود اإليجار

 29.057.728  28.033.253  29.057.728  28.033.253 

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

 النقد والودائع قصيرة األجلالذمم المدينة طويلة األجل( والموجودات المالية األخرى و  إن القيم العادلة للذمم المدينة )بإستثناء −
هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات  األخرى والتسهيالت اإلئتمانيةوالذمم واالرصدة الدائنة 

 فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

ذمم المدينة طويلة األجل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة متاحة تم تحديد القيمة العادلة لل −
 لذمم وتسهيالت إئتمانية أخرى ذات شروط مشابهة.

والموجودات المالية بالقيمة العادلة المدرجة مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموجودات للتم تحديد القيمة العادلة  −
 .المختصرة المرحلية الموحدة وفقا  ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الدخلمن خالل قائمة 

 باستخدام طرق تقييم مناسبة. ة مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل غير المدرجالموجودات للتم تحديد القيمة العادلة  −

ستخدام أسعار فائدة ام التدفقات النقدية المستقبلية بمن خالل خصعقود االيجار  ومطلوباتتم تحديد القيمة العادلة للقروض  −
 أخرى ذات شروط مشابهة. ئتمانيةوتسهيالت ا متاحة لقروض
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 قياس القيمة العادلة
 :2019حزيران  30كما في  التي تم قياسها بالقيمة العادلة يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات

 قياس القيمة العادلة باستخدام 
أسعار تداول في  

أسواق مالية نشطة 
  )المستوى األول(

معطيات يمكن 
مالحظتها 

  )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن 
  مالحظتها

 )المستوى الثالث(

 دينـار أردني   دينـار أردني   دينـار أردني  

      بالقيمة العادلة تم قياسها موجودات

      :الشامل ن خالل الدخلم موجودات مالية بالقيمة العادلة
 -  -  77.077 مدرجة

 376.739  -  - غير مدرجة
 -  -  918.251 الدخل قائمةن خالل م موجودات مالية بالقيمة العادلة

 29.596.099  -  - استثمارات عقارية

كانون األول  31كما في  التي تم قياسها بالقيمة العادلةالجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات  يوضح
2018: 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 
أسعار تداول في  

أسواق مالية نشطة 
  )المستوى األول(

معطيات يمكن 
مالحظتها 

  )المستوى الثاني(

يمكن معطيات ال 
  مالحظتها

 )المستوى الثالث(

 دينـار أردني   دينـار أردني   دينـار أردني  

      بالقيمة العادلة تم قياسها موجودات

      :ن خالل الدخل الشاملم موجودات مالية بالقيمة العادلة

 -  -  82.691 مدرجة
 336.506  -  - غير مدرجة

 -  -  593.589 الدخل قائمةن خالل م موجودات مالية بالقيمة العادلة
 30.296.782  -  - استثمارات عقارية
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  المجموعةقطاعات أعمال  .12
 الخدمات التي يتم تقديمها. باختالف، حيث أن المخاطر ونسبة العائد يتأثران جوهريا  المجموعةوفقا  لطبيعة أنشطة  المجموعةيتم عرض قطاعات أعمال 

 .المجموعة. فيما يلي ملخص لقوائم مالية محدودة موزعة على كل قطاع من أعمال وقطاع الخدمات التجاريةالقطاع العقاري  في المجموعةتعمل 
 :9201 حزيران 30أشهر المنتهية في  للستة المجموعةيمثل الجدول التالي اإليرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال 

 جموعالم  استبعادات  مجموع القطاعات  خدمات تجارية  قطاع عقاري 

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 9201حزيران  30

          اإليرادات

 4.045.390  -  4.045.390  1.424.923  2.620.467 مجموع اإليرادات
 -  -  -  -  - (إيرادات بين القطاعات )تم استبعادها

 4.045.390  -  4.045.390  1.424.923  2.620.467 من جهات خارجيةإيرادات 

          نتائج األعمال

 (3.891)  -  (3.891)  -  (3.891) من نتائج أعمال الشركات الحليفة المجموعةحصة 

 (100.790)  158.851  (259.641)  (76.072)  (183.569) الضريبةالقطاع قبل خسارة 

 

 :2019حزيران  30كما في  المجموعةقطاعات أعمال ستثمار في الشركات الحليفة لوااليمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات 

          9201حزيران  30

 100.307.016  (82.390.983)  182.697.999  60.702.642  121.995.357 القطاعات موجودات

 49.823.270  (55.335.164)  105.158.434  40.212.803  64.945.631 القطاعات مطلوبات

 319.636  -  319.636  -  319.636 استثمارات في شركات حليفة
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 :2018 حزيران 30أشهر المنتهية في  للستة المجموعةيمثل الجدول التالي اإليرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال 

 جموعالم  استبعادات  مجموع القطاعات  خدمات تجارية  قطاع عقاري 

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 2018حزيران  30

          اإليرادات

 2.716.450  (23.218)  2.739.668  1.454.748  1.284.920 مجموع اإليرادات
 -  23.218  (23.218)  -  (23.218) (إيرادات بين القطاعات )تم استبعادها

 2.716.450  -  2.716.450  1.454.748  1.261.702 من جهات خارجيةإيرادات 

          نتائج األعمال

 (40.104)  -  (40.104)  -  (40.104) من نتائج أعمال الشركات الحليفة المجموعةحصة 

 (363.801)  5.811  (369.612)  (564.549)  194.937 ربح )خسارة( القطاع قبل الضريبة

 

 :2018 كانون األول 31كما في  المجموعةقطاعات أعمال واالستثمار في الشركات الحليفة ليمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات 

          2018كانون األول  31

 91.858.446  (79.162.822)  171.021.268  29.113.702  141.907.566 القطاعات موجودات
 43.008.182  (52.759.739)  95.767.921  5.303.498  90.464.423 القطاعات مطلوبات

 323.527  -  323.527  -  323.527 شركات حليفةاستثمارات في 
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 محتملة التزامات .13

خالل السنوات السابقة بتوقيع اتفاقيات شراكة واستثمار مع جهات حكومية )بلدية رام اهلل ووزارة األوقاف  المجموعةقامت  -
ووزارة االشغال العامة واالسكان( يتم بموجبها تطوير واقامة مشاريع استثمارية خالل فترات استثمار مختلفة، يبلغ حجم 

دينار أردني، مع االشارة  160.377مقابل هذه االتفاقيات مبلغ  المجموعةلى االلتزامات التعاقدية الحالية السنوية المترتبة ع
 الى ان هذا المبلغ قابل للتغيير نتيجة انتهاء العقود االستثمارية الحالية او الدخول في شراكات وتوقيع عقود استثمارية جديدة. 

دينار أردني ناتجة عن عقود  2.697.640مبلغ المختصرة  الموحدة المرحلية بلغت االلتزامات التعاقدية بتاريخ القوائم المالية -
. يمثل مبلغ االلتزامات المحتملة الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقد والمبلغ الذي المجموعةواتفاقيات مع موردين تتعلق بمشاريع 

 .المرحلية المختصرة الموحدة تم تنفيذه من قيمة العقد حتى تاريخ القوائم المالية

تلك الشركات، ووفقا  لرأي  اتوذلك ضمن النشاط الطبيعي لها. وفي اعتقاد إدار  المجموعةقضايا مقامة ضد  يوجد عدة -
جوهرية  تأية التزاما المجموعةكافية ولن يترتب على  مستشاريها القانونيين، فإن المخصصات المكونة مقابل هذه القضايا

 غير مخصص لها.

 ركز المخاطر في المنطقة الجغرافيةت .14
قتصادي في المنطقة يزيـد من خطـر ممارسة أنشطتها في فلسطين إن عدم استقرار الوضع السياسي واال معظم المجموعةتمارس 

 ها.ئهذه الشركات ألنشطتها وقد يؤثر سلبا  على أدا

المنطقة الصناعية  انتفاعوحق وموجودات غير ملموسة عقارات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ  المجموعةتشمل موجودات 
ألنشطتها  المجموعةواالقتصادي في غزة يزيد من خطر ممارسة  إن عدم استقرار الوضع السياسي في غزة.موجودة وموجودات أخرى 

 .موجوداتها استردادالتجارية ويمكن أن يؤثر سلبا  على أدائها وعلى القدرة على 


