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تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لشركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة كما في  30أيلول  2018وقائمة الدخل الموحدة المرحلية المختصرة وقائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية
المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات األخرى .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية
الموحدة المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقارير المالية المرحلية" .إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى

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

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

الحسابات المستقل للمنشأة" .إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من
األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية واجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق أعمال
المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من
الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق ،وعليه فإننا ال نبدي رأي
تدقيق حولها.
أساس النتيجة المتحفظة
تمثل القوائم المالية المرفقة أول قوائم مالية مرحلية موحدة مختصرة يتم مراجعتها من قبل مدقق حسابات مستقل لفترة التسعة
أشهر المنتهية في  30أيلول  ،2018باإلضافة الى ذلك ،لم تقم بعض الشركات التابعة للشركة بإصدار قوائم مالية مراجعة من
قبل مدققي الحسابات المستقلين لتلك الشركات كما في  30أيلول  ،2018لذلك تم توحيد القوائم المالية لتلك الشركات باالعتماد
على قوائم مالية غير مراجعة .تشكل موجودات الشركات التابعة التي لم يتم مراجعة قوائمها المالية كما في  30أيلول  2018ما
نسبته  %33من مجموع موجودات الشركة ،وتشكل إيرادات تلك الشركات التابعة للثالثة أشهر المنتهية في 30أيلول  2018ما
نسبته  %37من مجموع إيرادات الشركة .فيما لو حصلنا على معلومات مالية مرحلية مراجعة من قبل مدققي الحسابات
المستقلين لتلك الشركات التابعة لربما ظهرت لدينا مؤشرات قد تؤدي إلى تعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
المرفقة.
النتيجة المتحفظة
بناء على مراجعتنا ،باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس النتيجة المتحفظة ،إن وجد ،لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد
بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم .34

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

أمور أخرى
تمثل القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول  2018أول قوائم مالية يتم مراجعتها
من قبل مدقق حسابات مستقل ،وعليه فإن ارقام المقارنة المرفقة المتعلقة بعام  2017غير مراجعة.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط
رخصة رقم 2012/206

عبد الكريم محمود
رخصة رقم 2017/101

 31تشرين األول 2018
رام اهلل  -فلسطين

شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة
كما في  30أيلول 2018

إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
استثما ارت عقارية

 30أيلول
2018
غير مدققة
دينار أردني
8.942.059
34.206.031

موجودات غير ملموسة
استثمارات في شركات حليفة
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ذمم مدينة طويلة األجل

4

موجودات متداولة
بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
نقد وأرصدة لدى البنوك

4

5

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
أسهم خزينة
إحتياطي إجباري
إحتياطي القيمة العادلة
إحتياطي ناتج عن إستحواذ حصص جهات غير مسيطرة
خسائر متراكمة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
صافي حقوق الملكية

19.293.648
353.311
1.732.863
416.250
5.167.046
70.111.208

419.067
1.060.015
426.112
6.624.372
72.769.960

15.550.186
6.592.144
4.781.139
938.448
636.674
28.498.591
98.609.799

15.544.199
6.782.524
4.865.645
1.060.758
707.840
28.960.966
101.730.926

63.762.486
9.372.579
()12.767
1.554.212
()2.722.871
()1.841.636

7

13.604.500
1.668.937
628.620
4.490.529
20.392.586

14.010.490
1.668.937
689.281
6.389.996
22.758.704

7

7.711.647
2.248.603
311.502
9.357.548
19.629.300
40.021.886
98.609.799

6.806.026
2.724.078
192.001
10.255.623
19.977.728
42.736.432
101.730.926

()14.646.511

55.465.492
3.122.421
58.587.913

8

مطلوبات متداولة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
تسهيالت ائتمانية
مخصص ضريبة الدخل
ذمم وأرصدة دائنة

9

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

9.151.189
35.054.584
20.034.621

63.762.486
9.372.579
()12.767
1.554.212
()2.713.009
()1.841.636
()14.371.532
55.750.333
3.244.161
58.994.494

6

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مطلوبات غير متداولة أخرى

 31كانون األول
2017
مدققة
دينار أردني

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
1

شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الموحدة المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول 2018

للثالثة أشهر المنتهية في  30أيلول
2017

2018

للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول
2018

غير مدققة
إيضاح

10

إيرادات تشغيلية
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

11

تكاليف تشغيلية مباشرة
مصاريف تشغيلية أخرى

مصاريف إدارية وعامة
مصاريف تمويل
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

إيرادات (مصاريف) أخرى
أرباح (خسائر) محفظة الموجودات المالية
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات

دين ـار أردني

دين ـار أردني

9

مصروف ضريبة الدخل
ربح (خسارة) الفترة
ويعود إلى:
حقوق جهات غير مسيطرة

دينار أردني

دينار أردني

4.322.846

5.194.818

()379.251

()378.664

()476.114

()1.270.882
()2.873.714

1.606.396
()126.465

()126.230

()345.637

()220.952

()778.158

()1.032.124

()2.289.628

356.136

220.409

1.177.853

671.558

()223.765

()402.440

()379.277

()458.259

()629.266

()1.425.451

()129.098

()115.814

()1.070.203

()1.164.885

()374.208

()348.425

()376.004

()756.104

()895.824

()2.267.203

422.322

()1.171.272

82.567

()547.803

738.411

()1.026.571

()25.652

()181.961

()37.399

()571.042

()65.756

()29.658

()260.568

()3.894.474
()74.625
()3.969.099

103.233

()2.657.140

()37.590

()27.573

()136.151

65.643

()2.684.713

()396.719

80.228

مساهمي الشركة األم

غير مدققة

1.599.715

الحليفة
ربح (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل

2017

()14.585

()2.668.070

()274.979

()3.960.886

()16.643

()121.740

()8.213

65.643

()2.684.713

()396.719

()3.969.099

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح
(خسارة) الفترة العائد إلى مساهمي الشركة األم

()0.041

0.001

()0.004

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
2

()0.062

شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول 2018

للثالثة أشهر المنتهية في
 30أيلول
2017
2018
غير مدققة

دين ـار أردني
ربح (خسارة) الفترة

65.643

دينــار أردني

()2.684.713

للتسعة أشهر المنتهية في
 30أيلول
2017
2018
غير مدققة

دينــار أردني
()396.719

دينــار أردني

()3.969.099

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل

بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
ويعود إلى:

مساهمي الشركة األم

حقوق جهات غير مسيطرة

()4.795
()4.795
60.848

75.433

()14.585
60.848

3.329
3.329
()2.681.384

()9.862

93.270

()9.862
()406.581

93.270
()3.875.829

()2.664.741

()284.841

()3.867.616

()2.681.384

()406.581

()3.875.829

()16.643

()121.740

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
3

()8.213

شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية المختصرة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

 30أيلول 2018

أسهم

رأس المال
المدفوع

عالوة
إصدار

خزينة

إحتياطي
إجباري

إحتياطي القيمة
العادلة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في  1كانون الثاني 2018

63.762.486

خسارة الفترة

-

9.372.579
-

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

-

الرصيد كما في  30أيلول ( 2018غير مدققة)

63.762.486

9.372.579

()12.767
-

()12.767

إحتياطي ناتج
عن استحواذ
حصص جهات
غير مسيطرة

خسائر متراكمة

المجموع

حقوق جهات
غير مسيطرة

صافي حقوق
الملكية

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

()14.371.532

55.750.333

3.244.161

58.994.494

1.554.212

()2.713.009

-

()9.862

-

-

()9.862

-

1.554.212

()2.722.871

-

-

()1.841.636
-

()274.979
()274.979

()1.841.636

-

()14.646.511

()274.979

()121.740

()284.841

()121.740

()9.862
55.465.492

-

3.122.421

()396.719
()9.862
()406.581
58.587.913

 30أيلول 2017
الرصيد في  1كانون الثاني 2017

()582،278

63.762.486

9.372.579

خسارة الفترة

-

-

-

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للفترة

1.554.212

()3.843.981

()1.841.636

1.392.110

-

-

-

()3.960.886

-

2.158.525

-

)(2،065،255

-

-

-

-

2.158.525

-

()6.026.141

التغير في حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

569.516

-

-

-

()137.400

-

-

-

الرصيد كما في  30أيلول ( 2017غير مدققة)

63.762.486

9.372.579

أسهم خزينة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول 2018

-

-

()12.762

1.554.212

()1.685.456

()1.841.636

()4.771.431

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
4

69.813.492
()3.960.886
93.270
()3.867.616

3.139.184
()8.213
()8.213

72.952.676
()3.969.099
93.270
()3.875.829

432.116

-

432.116

-

213.000

213.000

66.377.992

3.343.971

69.721.963

شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول 2018

إيضاح

 30أيلول
2018
غير مدققة
دينار أردني

 30أيلول
2017
غير مدققة
دينار أردني

أنشطة التشغيل
خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالكات واطفاءات
(استرداد) مخصص تدني ذمم مدينة تجارية
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
حصة الشركة من نتائج أعمال شركات حليفة
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

()260.568

()3.894.474

1.115.181
()702.926
379.251
64.964
65.756
()34.530

1.063.431
1.029.523
378.664
189.697
29.656
()19.050

التغير في رأس المال العامل:
ذمم مدينة
بضاعة وعقارات جاهزة للبيع
موجودات متداولة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة
دفعات تعويض نهاية الخدمة
ضرائب مدفوعة

667.541
()179.725
84.506
()1.211.665
()113.916
()14.393

2.233.345
698.547
()260.952
()998.459
()92.727
-

851.259

1.846.728

643.040
()201.117
70.569
()670.710
84.911
()73.307

489.737
153.013
5.223.067
()135.648
86.720
()699.934
213.000
432.116
5.762.071

24.156
()873.274
()83.560
()932.678
()154.726
655.132
500.406

()6.517.484
()23.437
()950.533
()17.820
()7.509.274
99.525
469.093
568.618

37.399
1.070.203
()115.819
1.618.911

خسائر محفظة الموجودات المالية
أرباح بيع استثمارات عقارية
مصاريف تمويل
بنود أخرى غير نقدية

صافي النقد من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
التغير في استثمارات عقارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
شراء أسهم خزينة
عوائد توزيعات أسهم
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية
أرباح نقدية موزعة
مصاريف تمويل مدفوعة
التغير في النقد مقيد السحب
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
النقد والنقد المعا دل في نهاية الفترة

5

571.042
()47.736
1.164.885
()198.664
266.974

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
5

شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

 30أيلول 2018

.1

األنشطة

تأسست شركة فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة (الشركة) بتاريخ  19أيلول  1994وسجلت لدى مراقب
الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة غزة في فلسطين ،كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ()563200872
بموجب قانون الشركات لسنة  1929وتعديالته الالحقة .إن مقر الشركة الدائم في فلسطين وأسهمها مدرجة في بورصة فلسطين.
تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة (باديكو القابضة) ويتم توحيد قوائمها المالية الموحدة مع القوائم
المالية الموحدة لباديكو القابضة.
تشمل أهداف الشركة إنشاء وبيع العقارات المختلفة واقامة المدن والقرى السكنية والتجارية والصناعية وتزويدها بالبنية التحتية
الالزمة لها وتمويل المشاريع العقارية المختلفة وذلك بهدف دعم وتنشيط الحركة السكانية والعمرانية في فلسـطين.
تـم إقـرار هــذه القـوائم الماليــة الموحـدة المرحليــة المختصـرة للشــركة كمـا فــي  30ايلـول  2018مــن قبـل مجلــس إدارة الشـركة بتــاريخ
 31تشرين األول .2018
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة القوائم المالية لشركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
وشركاتها التابعة كما في  30أيلول  .2018لقد كانت نسب ملكية الشركة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:
نسبة الملكية
بلد المنشأ

طبيعة النشاط

واألعمال

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري – األردن

استثمار عقاري

األردن

شركة بريكو القدس

استثمار عقاري

فلسطين

استثمار عقاري

شركة مباني لإلنشاء والتطوير

شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية

شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية

شركة بريكو للمقاوالت

مناطق صناعية

فلسطين

82

تجارة عامة

فلسطين

100

100

100

100

خدمات

شركة بال استيت ايجنسي

خدمات

6

100

100

82

تطوير

شركة بريكو للتشغيل والصيانة

100

100

فلسطين

مقاوالت

شركة بريكو للتطوير العقاري

2018

2017

100

مناطق صناعية

شركة بريكو للمقاوالت والتجارة العامة

%

فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين

58

100
100
100

100

58

100
100
100

.3

أسس اإلعداد

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للشركة للتسعة أشهر المنتهية في  30ايلول  2018وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم (" )34التقارير المالية المرحلية" .تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة بالدينار األردني.
ال تتضمن القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ويجب
قراءتها مع القوائم المالية الموحدة السنوية للشركة كما في  31كانون األول  .2017كذلك فإن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية
في 30ايلول  2018ال تمثل بالضرورة مؤش ار للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31كانون األول .2018
التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها
إلعداد القوائم المالية كما في  31كانون األول  ،2017باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعض المعايير نافذة المفعول إبتداء من
 1كانون الثاني :2018
السياسات المحاسبية الجديدة المتعلقة بمعيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9بدال من معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39األدوات المالية :االعتراف والقياس"
اعتبا ار من  1كانون الثاني  2018لجميع الجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات المالية :التصنيف والقياس والتدني في
القيمة ومحاسبة التحوط.
قامت الشركة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9الصادر عام  .2009وكان التطبيق المبدئي
للمرحلة األولى من المعيار في  1كانون الثاني .2012
يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع أدوات الدين
بالكلفة المطفأة.
استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9األدوات المالية) نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

رقم (" )39األدوات المالية :االعتراف والقياس" .وتضمن نموذجا شامال آللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة

واطار محاسبة التحوط ،ومتطلبات التصنيف والقياس.
تدني قيمة الموجودات المالية

بعد سريان مفعول معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9كما في  1كانون الثاني  2018يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة (مخصص التدني) ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل قائمة الدخل .ال يتم إثبات خسائر تدني على
االستثمارات في األسهم (حقوق الملكية).
يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء ما
يلي ،والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12شه ار فقط:
–

سندات الدين االستثمارية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة (أي ما يعادل تصنيف الدرجة االستثمارية) بتاريخ
إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

–

األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.

7

تصنف الشركة أدواتها المالية على أساس المرحلة ( )1والمرحلة ( )2والمرحلة ( )3وفقا لمنهجية التدني المطبقة ،كما هو موضح
أدناه:
–

المرحلة ( :)1تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها
تدني ائتماني منذ منحها .تقوم الشركة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شه ار.

–

المرحلة ( :)2تشمل األدوات المالية التي ازدت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها
تدني ائتماني .تقوم الشركة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.

–

المرحلة ( :)3تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانيا .تقوم الشركة بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى العمر
المتوقع لتلك األدوات المالية.

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرحلــة ( :)1هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي قــد تنــتج عــن احتماليــة تعثــر فــي الســداد
على األداة المالية خالل  12شه ار بعد تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
الخسائر االئتمانيـة المتوقعـة المرحلـة ( :)2هـي تقـدير إحتماليـة مرجحـة للخسـائر االئتمانيـة ويـتم تحديـدها بنـاء علـى الفـرق بـين القـيم
الحاليـة لكامــل العجــز النقـدي .إن العجــز النقـدي هــو الفـرق بــين جميــع التـدفقات النقديــة التعاقديـة المســتحقة للشـركة والقيمــة الحاليــة
القابلة لالسترداد للموجودات المالية غير المتدنية ائتمانيا كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة ( :)3يتم تحديد مخصص تدني االئتمـان علـى أسـاس الفـرق بـين صـافي القيمـة الدفتريـة والقيمـة
القابلة لالسترداد للموجودات المالية .يتم قياس القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة الحالية للتـدفقات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة،
بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات مخصومة على أساس سعر الفائدة عند منح القرض ،أو بالنسـبة ألدوات الـدين،
بمعدل الفائدة الحالي في السوق لموجود مالي مماثل.
ي ــتم قي ــد مخص ــص الت ــدني ف ــي قائم ــة ال ــدخل الموح ــدة وي ــتم إظهاره ــا ف ــي حس ــاب مخص ــص مقاب ــل ال ــذمم المدين ــة وأدوات ال ــدين
االستثمارية.
يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هنـاك احتمـال واقعـي لالسـترداد
في المستقبل .يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.
يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما إذا كانت متدنية ائتمانيا .يتضمن الدليل الموضـوعي بـأن الموجـود
المالي متدني ائتمانيا على :عدم االلتزام ببنود التعاقـد كـالتعثر فـي السـداد أو التـأخر فـي دفـع الفوائـد أو مبلـغ الـدين األصـلي أو مـنح
خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض.
الموجودات المالية التي تمت إعادة جدولتها ولم تعد تعتبر مستحقة يتم إعادة تصـنيفها ضـمن الموجـودات الماليـة العاملـة وذلـك عنـد
ســداد جميــع مبــالغ أصــل الــدين والفوائــد بانتظــام وعنــد اعتبــار التســديدات المســتقبلية مضــمونة بمعقوليــة .تخضــع الموجــودات الماليــة
المعاد جـدولتها إلـى مراجعـة مسـتمرة لتحديـد فيمـا إذا كانـت ال تـزال متدنيـة أو يمكـن اعتبارهـا مسـتحقة .يـتم تصـنيف جميـع القـروض
الممنوحة المعاد جدولتها في المرحلة ( )2أو المرحلة ( )3لمدة ال تقل عن  12شه ار من تاريخ إعادة الجدولة.
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9
أ) التدني
نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9األدوات المالية" تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات المالية
للشركة من خالل استبدال المعالجة المحاسبية بنموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
لم ينتج أي أثر جوهري على المركز المالي او حقوق الملكية نتيجة تطبيق متطلبات التدني لمعيار التقارير المالية الدولي رقم
(.)9
8

ب) محاسبة التحوط
لم ينتج أي أثر لمحاسبة التحوط على أداء الشركة أو مركزها المالي حيث ال تملك الشركة أية أدوات مالية مخصصة للتحوط.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
يحدد المعيار رقم ( )15المعالجة المحاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا المعيار على جميع
المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )17االيجارات .يحل هذا المعيار بدال من المعايير والتفسيرات التالية:
–

معيار المحاسبة الدولي رقم (" )11عقود اإلنشاء"

–

معيار المحاسبة الدولي رقم (" )18اإليراد"

–

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (" )13برامج والء العمالء"

–

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (" )15اتفاقيات إنشاء العقارات"

–

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم (" )18عمليات نقل الموجودات من العمالء"

–

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير رقم (" )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات إعالنية".

قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي .إن أثر تطبيق معيار التقارير
المالية الدولي ( )15غير جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة وعلى السياسة المحاسبية لالعتراف باإليرادات كما هو
مبين فيما يلي:
بيع العقارات
عادة ما تتضمن عقود بيع العقارات لدى الشركة الت ازمات للتنفيذ .ترى الشركة أنه يجب االعتراف بإيرادات بيع العقارات عند
نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على العقار المباع إلى المشتري ،أي عند تسليم العقارات .لم ينتج
عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15أي أثر على توقيت التحقق من اإليرادات.
تقديم الخدمات
بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)15ستستمر الشركة باالعتراف باإليرادات من الخدمات مع مرور الوقت وحسب
االنجاز بطريقة مشابهه للسياسة المحاسبية السابقة ،حيث أن المشتري يقوم باستالم واستخدام الميزات والخدمات المقدمة من قبل
الشركة في نفس الوقت.
.4

ذمم مدينة

ذمم تجارية مدينة
شيكات برسم التحصيل
كمبياالت مدينة
مجموع الذمم المدينة

 30ايلول
2018
دينار أردني
8.768.144
8.444.604
52.295
17.265.043

 31كانون األول
2017
دينار أردني
8.699.188
10.634.781
52.277
19.386.246

مخصص تدني الذمم المدينة

()5.505.853

()5.979.350

11.759.190

13.406.896

()5.167.046

()6.624.372

6.592.144

6.782.524

ذمم مدينة طويلة األجل
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.5

النقد والنقد المعادل

ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة ،يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:
 31كانون األول

 30ايلول

2017

2018

دينـار أردني

دينـار أردني
نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك

636.674

707.840

نقد مقيد السحب

()136.268

()52.708

500.406

655.132

.6

احتياطي اجباري

وفقا لقانون الشركات المعمول به في فلسطين ،يتم اقتطاع  %10من األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز
وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع اإلحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال ،كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري
على المساهمين .لم تقم الشركة باقتطاع االحتياطي االجباري كون هذه القوائم المالية الموحدة مرحلية.
.7

قروض طويلة األجل

قامت الشركة خالل الفترة واألعوام السابقة بتوقيع اتفاقيات مع شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (الشركة األم) حصلت بموجبها
على قروض بمبلغ  4.240.000دوالر امريكي (ما يعادل  3.010.400دينار أردني) وذلك لغرض تمويل أنشطتها التشغيلية.
يستحق على أرصدة هذه القروض فائدة سنوية تتراوح من  %5الى  .%5.16بلغ الرصيد المستغل من هذه القروض
 2.585.777دينار أردني كما في  30أيلول .2018
كما وقعت شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة تابعة) خالل الفترة اتفاقية قرض طويل األجل
مع بنك محلي بمبلغ  1.500.000دوالر أمريكي (ما يعادل  1.065.000دينار أردني) وذلك لتمويل أنشطتها التشغيلية.
يستحق على القرض فائدة سنوية متناقصة بمعدل  %3مضافا اليه ليبور بحيث تتراوح اجمالي الفائدة السنوية من  %5كحد
أدنى و %9كحد أقصى .يسدد القرض بموجب  12قسط ربع سنوي تبدأ بعد فترة سماح  24شه ار من تاريخ سحب كامل قيمة
القرض ،علما بأن الدفعة األولى تستحق بتاريخ  15أيلول  .2019تم منح هذا القرض بكفالة الشركاء.
.8

مخصص تعويض نهاية الخدمة

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص
بالشركة على أساس تخصيص راتب شهر عن كل سنة خدمة .من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني نهاية
عام  2018والذي يلزم صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون.
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مخصص ضريبة الدخل

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل الفترة/السنة:

 30ايلول

 31كانون األول

2018

2017

دينار أردني

192.001

رصيد بداية الفترة/السنة

136.151

التخصيص للفترة /للسنة

إطفاء مطلوبات ضريبة مؤجلة

-

فروقات عملة

()2.257

المسدد خالل الفترة/السنة

رصيد نهاية الفترة /السنة

.10

دينار أردني

52.911

134.609
34.151

()14.393

()22.930

311.502

192.001

()6.740

إيرادات تشغيلية
 30ايلول

 30أيلول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

إيرادات إيجارات وخدمات

2.860.596

2.796.957

إيرادات عقود المقاوالت وبيع المحالت التجارية

515.719

439.780

إيرادات محطات الباصات

403.794

712.955

إيرادات بيع عقارات وبضاعة

542.737

1.245.126

4.322.846

5.194.818

.11

تكاليف تشغيلية مباشرة
 30ايلول

 30أيلول

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

كلفة عقارات وبضاعة مباعة

476.114

889.437

كلفة عقود المقاوالت وبيع المحالت التجارية

-

381.445

476.114

1.270.882
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معامالت مع جهات ذات عالقة

إن االرصدة والمعامالت مع جهات ذات عالقة هي تلك التي تمت مع الشركات الحليفة والمساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة
بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.
فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة كما في  30ايلول
 2018و 31كانون األول :2017

 30ايلول

 31كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

2018

طبيعة العالقة
قروض وتسهيالت ائتمانية
ذمم مدينة من جهات ذات عالقة
ذمم دائنة لجهات ذات عالقة

الشركة األم

ومساهمون رئيسيون
الشركة األم وشركات
شقيقة

الشركة األم وشركات
شقيقة

4.942.854
1.379.045
377.734

2017

3.539.706
1.496.232
140.789

إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة المختصرة هي كما يلي:
 30ايلول
2018

طبيعة العالقة
مصاريف تمويل

إيرادات خدمات

الشركة األم

ومساهمون رئيسيون
الشركة األم وشركة
شقيقة

دينار أردني
222.437
60.643

 30ايلول

2017
دينار أردني
131.438
81.422

مكافآت ورواتب اإلدارة العليا:
منافع قصيرة األجل

149.568

298.312

تعويض نهاية الخدمة

13.233

18.090
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 .13القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها كما في  30ايلول  2018و 31كانون
األول :2017

القيمة العادلة

القيمة الدفترية
 30ايلول

 31كانون األول

 30ايلول

 31كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

2017

2018

2018

2017

موجودات مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل:
مدرجة

غير مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

ذمم مدينة

موجودات متداولة أخرى

النقد والودائع قصيرة األجل

79.744

89.606

336.506

336.506

336.506

336.506

938.448

1.060.758

938.448

1.060.758

11.759.190

13.406.896

11.759.190

13.406.896

636.674

707.840

636.674

707.840

4.344.180

4.142.446

17.893.008
مطلوبات مالية

قروض وتسهيالت ائتمانية

ذمم وأرصدة دائنة

79.744

89.606

19.945.786

4.142.446

17.893.008

4.344.180

19.945.786

21.316.147

23.540.594

21.316.147

23.540.594

27.637.423

30.741.073

27.637.423

30.741.073

7.200.479

6.321.276

6.321.276

7.200.479

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.
 إن القيم العادلة للذمم المدينة (بإستثناء الذمم المدينة طويلة األجل) والموجودات المالية األخرى والنقد والودائع قصيرة األجل
والذمم واالرصدة الدائنة االخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل
قصيرة األجل.
 تم تحديد القيمة العادلة للذمم المدينة طويلة األجل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة متاحة
لذمم وتسهيالت إئتمانية أخرى ذات شروط مشابهة.
 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المدرجة والموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل وفقا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل غير المدرجة باستخدام طرق تقييم مناسبة.
 تم تحديد القيمة العادلة للقروض والتسهيالت االئتمانية من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام أسعار فائدة
متاحة لقروض وتسهيالت ائتمانية أخرى ذات شروط مشابهة.
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قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات التي تم قياسها بالقيمة العادلة كما في  30ايلول :2018
قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار تداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

أسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل:
مدرجة

79.744

-

-

غير مدرجة

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

336.506

938.448

-

-

استثمارات عقارية

-

-

34.206.031

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات التي تم قياسها بالقيمة العادلة كما في  31كانون األول
:2017
قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار تداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

أسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل:
مدرجة

89.606

-

-

غير مدرجة

-

-

336.506

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1.060.758

-

-

استثمارات عقارية

-

-

35.054.584
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قطاعات أعمال الشركة وشركاتها التابعة

يتم عرض قطاعات أعمال الشركة وفقا لطبيعة أنشطة الشركة ،حيث أن المخاطر ونسبة العائد يتأثران جوهريا باختالف الخدمات التي يتم تقديمها.
تعمل الشركة وشركاتها التابعة في القطاع العقاري وقطاع الخدمات التجارية .فيما يلي ملخص لقوائم مالية محدودة موزعة على كل قطاع من أعمال الشركة وشركاتها التابعة.
يمثل الجدول التالي اإليرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال الشركة للتسعة أشهر المنتهية في  30ايلول :2018
 30ايلول 2018

قطاع عقاري

خدمات تجارية

مجموع القطاعات

استبعادات

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

اإليرادات
مجموع اإليرادات من جهات خارجية

2.143.980

2.178.866

4.322.846

-

4.322.846

نتائج األعمال
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

11.200

()76.956

()65.756

-

()65.756

ربح (خسارة) القطاع قبل الضريبة

211.501

()454.075

()242.574

()17.994

()260.568

يمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات واالستثمار في الشركات الحليفة لقطاعات أعمال الشركة كما في  30ايلول :2018
 30ايلول 2018
موجودات القطاعات

125.435.641

53.375.406

178.811.047

()80.201.248

98.609.799

مطلوبات القطاعات

57.868.978

35.946.012

93.814.990

()53.793.104

40.021.886

استثمارات في شركات حليفة

327.645

25.666

353.311

-

353.311
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يمثل الجدول التالي اإليرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال الشركة للتسعة أشهر المنتهية في  30ايلول :2017
 30ايلول 2017

قطاع عقاري

خدمات تجارية

مجموع القطاعات

استبعادات

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

اإليرادات
مجموع اإليرادات

2.576.448

2.618.370

5.194.818

-

5.194.818

إيرادات بين القطاعات (تم استبعادها)

17.412

-

17.412

()17.412

-

إيرادات من جهات خارجية

2.593.860

2.618.370

5.212.230

()17.412

5.194.818

نتائج األعمال
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

28.575

()58.233

()29.658

-

()29.658

خسارة القطاع قبل الضريبة

()2.329.091

()1.552.728

()3.881.819

()12.655

()3.894.474

يمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات واالستثمار في الشركات الحليفة لقطاعات أعمال الشركة كما في  31كانون األول :2017
 31كانون األول 2017
موجودات القطاعات

152.890.512

28.212.539

181.103.051

()79.372.125

101.730.926

مطلوبات القطاعات

88.459.945

7.745.931

96.205.876

()53.469.444

42.736.432

استثمارات في شركات حليفة

316.445

102.622

419.067

-

419.067
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التزامات محتملة
قامت الشركة خالل الفترة والسنوات السابقة بتوقيع اتفاقيات شراكة واستثمار مع جهات حكومية (بلدية رام اهلل وو ازرة
األوقاف وو ازرة االشغال العامة واالسكان) يتم بموجبها تطوير واقامة مشاريع استثمارية خالل فترات استثمار مختلفة ،يبلغ
حجم االلتزامات التعاقدية الحالية السنوية المترتبة على الشركة مقابل هذه االتفاقيات مبلغ  168.500دينار أردني ،مع
االشارة الى ان هذا المبلغ قابل للتغيير نتيجة انتهاء العقود االستثمارية الحالية او الدخول في شراكات وتوقيع عقود
استثمارية جديدة.



بلغت االلتزامات التعاقدية بتاريخ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة مبلغ  88.866دينار أردني ناتجة عن عقود
واتفاقيات مع موردين تتعلق بمشاريع الشركة .يمثل مبلغ االلتزامات المحتملة الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقد والمبلغ الذي
تم تنفيذه من قيمة العقد حتى تاريخ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.



يوجد عدة قضايا مقامة ضد الشركة والشركات التابعة وذلك ضمن النشاط الطبيعي لها .وفي اعتقاد إدارات تلك الشركات،
ووفقا لرأي مستشاريها القانونيين ،فإن المخصصات المكونة مقابل هذه القضايا كافية ولن يترتب على الشركة أية التزامات
جوهرية غير مخصص لها.



دخلت الشركة وشركاتها التابعة في عقود إيجارات لبعض ممتلكاتها التجارية واإلستثمارية .إن هذه اإليجارات غير القابلة
لإللغاء تتراوح مدتها بين  6و 11عاما.
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ت ركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارس الشركة والشركات التابعة لها معظم أنشطتها في فلسطين إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيـد
من خطـر ممارسة هذه الشركات ألنشطتها وقد يؤثر سلبا على أدائها.
كما تشمل موجودات الشركة وشركاتها التابعة عقارات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ وموجودات غير ملموسة وحق
انتفاع المنطقة الصناعية وموجودات أخرى موجودة في غزة .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة يزيد من
خطر ممارسة الشركة ألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلبا على أدائها وعلى القدرة على استرداد موجوداتها.
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