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تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة

الـ ـرأي
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة لشركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة (الشركة) والتي
تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2018وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم
المالية الموحدة وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للشركة كما في
 31كانون األول  2018وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير
المالية الدولية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات

عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة
عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك
المهني للمجلس .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي ،وفقاً الجتهادنا المهني ،كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة كما
في  31كانون األول  . 2018لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية الموحدة إلبداء رأينا حولها
ككل وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا ،باإلضافة لكافة

األمور المتعلقة بذلك ،وعليه تضمن تدقيقنا القيام بإجراءات تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم
المالية الموحدة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك نتائج اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها أدناه،

توفر أساساً لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

إجراءات التدقيق

أمور التدقيق الهامة
تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – )9الخسائر االئتمانية المتوقعة
كما هو مبين في إيضاح رقم ( ،)3قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها الحصول على فهم
المالية الدولي رقم ( )9في تاريخ تطبيقه اإللزامي في  1كانون الثاني تفصيلي لمصادر المدخالت واالفتراضات الرئيسية المستخدمة
.2018
في عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
بلغ إجمالي الذمم المدينة كما في  31كانون األول  2018مبلغ كما قمنا بتقييم مدى الموضوعية والثبات في استخدام المعطيات
 22.843.197دينار أردني وذلك قبل مخصص الخسائر االئتمانية واالفتراضات المستخدمة من قبل إدارة المجموعة الحتساب
المتوقعة والبالغ  12.270.353دينار أردني والذي يمثل ما نسبته  %54الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1كانون الثاني 2018
من إجمالي الذمم المدينة.
و 31كانون األول .2018

تقوم الشركة بتقديم خدماتها لقاعدة واسعة من العمالء على أساس ائتماني.
ونظ ًار لطبيعة الذمم المدينة غير المعقدة للشركة وكونها ال تحتوي على
مكون تمويلي كبير ،فقد قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( )9لتطوير نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

كذلك قمنا بفحص نسبة الخسارة المستخدمة باالعتماد على عدد
أيام االستحقاق باإلضافة إلى عوامل رئيسية أخرى والتي تشكل
األساس في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .كما قمنا
بالتحقق من صحة تحديد التعرض للتعثر في السداد المستخدم
في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .وقمنا بالتحقق من
صحة العمليات الحسابية لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

يتضمن هذا النموذج استخدام تقديرات وافتراضات تعكس معلومات عن
االحداث السابقة ،كأعمار أرصدة هذه الذمم المدينة ،والخالفات السابقة
مع العمالء ،وأنماط التحصيل التاريخية ،والظروف الحالية والتوقعات كذلك قمنا بتقييم اإلفصاحات في إيضاحي رقم ( )3و( )12حول
للظروف المستقبلية ،وكذلك أية معلومات أخرى متوفرة حول المالءة القوائم المالية الموحدة وتقييم مدى مطابقتها لمتطلبات اإلفصاح
االئتمانية للطرف المقابل ،وذلك من اجل تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات حسب معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)9
المستقبلية لتسوية رصيد الذمم للوصول إلى قيمتها الحالية.
تم قيد الفروقات كما في  1كانون الثاني  2018بين القيمة الدفترية
المسجلة مسبقًا باستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والقيمة
الدفترية الجديدة باستخدام معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9والتي
بلغت  6.378.240دينار أردني في الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة.
باإلضافة الى ذلك قامت الشركة بقيد خسائر ائتمانية متوقعة للسنة بمبلغ
 482.230دينار أردني (إيضاح 12و.)13
تحقق اإليرادات
كما هو مشار اليه في إيضاح رقم ( ،)3قامت الشركة بتطبيق معيار لقد قمنا بدراسة البنود ذات الصلة من العقود الرئيسية وتقييم
التقارير المالية الدولي رقم (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء" والذي الشروط التعاقدية وكيفية انتقال المخاطر والمنافع والسيطرة الى
داء من  1كانون الثاني .2018
المشتري وذلك لتحديد ما إذا كانت اإليرادات المتعلقة بهذه العقود
أصبح نافذ المفعول ابت ً
بلغت ايرادات الشركة من العقود مع العمالء للسنة المنتهية في  31كانون قد تم االعتراف بها بشكل صحيح وتم اإلفصاح عنها وفقًا
األول  2018مبلغ  2.950.390دينار أردني.
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
تتحقق إيرادات الشركة من مجموعة من الخدمات ومعامالت البيع الناتجة باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بدارسة تفصيلية لعينة من العقود األخرى
عن عالقات تعاقدية متنوعة مع العمالء.
والوثائق المتعلقة بها وذلك للتأكد من صحتها وحدوثها والتحقق
يحدد المعيار الجديد
نموذجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات من دقة وتوقيت اإليرادات المسجلة والمفصح عنها في القوائم
ً
الناتجة عن العقود مع العمالء .وبموجب هذا المعيار يتم االعتراف المالية الموحدة.
باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل
كما قمنا بتقييم االفصاحات ذات الصلة والواردة في إيضاح ()28
البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.
حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.
لقد اعتبرنا االعتراف باإليرادات من أمور التدقيق الهامة نظ ًار لطبيعة
التعاقدات التجارية للشركة ،حيث أن االعتراف بااليرادات يتطلب مستوى
عالي من االجتهادات تتعلق بتوقيت وقيمة اإليرادات التي يجب االعتراف
بها .كما يتطلب المعيار الجديد من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ
بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات
االعتراف باإليراد.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2018

تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام  2018غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق
الحسابات حولها .ان االدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة لعام 2018

بتاريخ الحق لتقريرنا .إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى واننا ال نبدي أي تأكيد حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ،إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما إذا
كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية الموحدة أو مع معرفتنا من خالل عملية التدقيق أو أن هذه المعلومات

تحتوي ظاهرياً على أخطاء جوهرية.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة

الى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن

غلط.

كما أن اإلدارة مسؤولة ،عند اعداد القوائم المالية الموحدة ،عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها مستقبالً كمنشأة
مستمرة واإلفصاح ،إذا تطلب األمر ذلك ،عن األمور المتعلقة باالستم اررية واعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ االستم اررية،

إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن

احتيال أو غلط واصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة ان
التدقيق الذي يجري وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائماً خطأ جوهرياً عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو

غلط ،ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت ،منفردةً أو مجتمع ًة ،يمكن ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل
مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما

يلي:
−

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات

تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي .إن خطر عدم

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف متعمد

وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
−

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس

بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

−

تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات التي قامت بها االدارة.

−

وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
عليها ،التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة

الشركة على االستمرار .واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات

القوائم المالية الموحدة ذات الصلة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية .إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة
التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم

استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
−

تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية

−

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق الشركة

الموحدة تمثل المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وانجاز عملية التدقيق للشركة ،ونحن المسؤولون

عن رأينا.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة

في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واإلفصاح لمجلس اإلدارة عن كافة
العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه الحفاظ على هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي يتم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،يتم تحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة كما

في  31كانون األول  2018وهي التي تمثل أمور التدقيق الهامة ،ونقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان القانون
أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك األمر .أو ،في حاالت نادرة جدًا ،عندما نرتئي عدم االفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن
العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
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323.527
608.343
419.197
5.352.097
66.355.321
15.389.621
5.220.765

3.269.140
593.589
1.030.010

25.503.125
91.858.446

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
مجموع حقوق الملكية

16
17
18
19
10
20

4

63.762.486
9.372.579
()12.767
913.059
()2.719.924
()1.841.636
()23.960.058
45.513.739
3.336.525
48.850.264

2017
دينار أردني

9.151.189
35.054.584
20.034.621
419.067
1.060.015
426.112
6.624.372
72.769.960
15.544.199

11.989.814
4.865.645
1.060.758
707.840
34.168.256

106.938.216

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

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

21
23
24
27

15.791.802
1.201.494
639.963
4.734.577

14.010.490
1.668.937
689.281
6.389.996

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

21
22
25
26

4.450.218
1.981.391
320.112
13.888.625

6.806.026
2.724.078
192.001
15.462.913

43.008.182

47.943.722

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

22.367.836

20.640.346
91.858.446

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
1

22.758.704

25.185.018

106.938.216

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
2018
دينار أردني

2017
دينار أردني

28

2.950.390
3.750.973
()1.528.068
()3.117.824
2.055.471

3.495.137
3.761.420
()2.031.379
()3.849.184
1.375.994

31

()840.828
()1.460.457
()496.459
()3.622.512

()2.117.298
()1.612.888
()484.168
()837.135
()3.675.495

()410.401
()62.252
1.158.063

()767.099
()92.064
349.542
()9.361.857
()13.546.973
()84.798
()13.631.771

إيضاح
إيرادات من العقود مع العمالء
إيرادات ايجارات وخدمات
تكاليف تشغيلية مباشرة
مصاريف تشغيلية أخرى

29
30

مصاريف إدارية وعامة
مصاريف تمويل
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

5
6

(مصاريف) إيرادات أخرى
خسائر محفظة الموجودات المالية
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
إيرادات أخرى
مخصصات ومصاريف أخرى
خسارة السنة قبل ضريبة الدخل
استرداد (مصروف) ضريبة الدخل
خسارة السنة

32
8
33
34
25

ويعود إلى:
حملة أسهم الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة

4

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة العائد إلى
حملة أسهم الشركة األم

35

()4.364.785

()589.350

()4.268.725
328.220
()3.940.505
()3.818.151
()122.354
()3.940.505

()0.060

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
2

()13.523.747
()108.024
()13.631.771

()0.212

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاح

خسارة السنة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

()3.940.505

بنود الدخل الشامل األخرى

()13.631.771

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

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

10

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

()6.915
()6.915

صافي الدخل الشامل للسنة

()3.947.420

()971.523
()971.523
()14.603.294

ويعود إلى:

حملة أسهم الشركة األم

حقوق جهات غير مسيطرة

()3.825.066

()14.495.270

()3.947.420

()14.603.294

()122.354

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
3

()108.024

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
إحتياطي ناتج عن

خسائر

رأس المال

عالوة

أسهم

إحتياطي

إحتياطي القيمة

إستحواذ حصص

المدفوع

إصدار

خزينة

إجباري

العادلة

جهات غير مسيطرة

متراكمة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

المجموع
دينار أردني

حقوق جهات

مجموع حقوق

غير مسيطرة

الملكية

دينار أردني

دينار أردني

2018

الرصيد في  1كانون الثاني  – 2018قبل
التعديل

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9
(إيضاح )3

الرصيد في  1كانون الثاني  – 2018بعد
التعديل

خسارة السنة

63.762.486

9.372.579

-

-

63.762.486

9.372.579
-

-

()12.767
-

-

بنود الدخل الشامل األخرى

-

صافي الدخل الشامل للسنة

التغير في حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

63.762.486

9.372.579

()12.767
-

-

()12.767

()2.713.009

1.554.212

-

()641.153

()1.841.636
-

913.059

()2.713.009

-

()6.915

-

-

()6.915

-

913.059

()2.719.924

-

-

-

-

()1.841.636
-

()1.841.636

()14.371.532
()5.770.375
()20.141.907
()3.818.151
-

()3.818.151
-

()23.960.058

55.750.333
()6.411.528
49.338.805

()3.818.151
()6.915

()3.825.066
-

45.513.739

3.244.161
3.244.161

()122.354
-

()122.354
214.718

3.336.525

58.994.494
()6.411.528
52.582.966

()3.940505
()6.915

()3.947.420
214.718

48.850.264

2017
الرصيد في  1كانون الثاني 2017

63.762.486

9.372.579

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

خسارة السنة

صافي الدخل الشامل للسنة

بيع أسهم خزينة (إيضاح )18

-

التغير في حقوق جهات غير مسيطرة

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

63.762.486

-

()582.279
-

-

569.512

-

-

9.372.579

()12.767

()3.843.981

1.554.212

-

-

-

1.130.972

-

1.130.972

-

-

1.554.212

()1.841.636

()2.713.009

()1.841.636

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
4

1.392.110

69.813.491

3.139.185

()13.523.747

()13.523.747

()108.024

()15.626.242

()14.495.270

()108.024

()2.102.495
()137.400
-

()14.371.532

()971.523
432.112
-

55.750.333

-

72.952.676

()13.631.771
()971.523

()14.603.294
432.112

213.000

213.000

3.244.161

58.994.494

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاح

أنشطة التشغيل
خسارة السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
إستهالكات واطفاءات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
حصة الشركة من خسائر شركات حليفة
خسائر محفظة الموجودات المالية
مخصص قضايا
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
أرباح بيع استثمارات عقارية
مصاريف تمويل
بنود أخرى غير نقدية
التغير في رأس المال العامل:
ذمم مدينة
عقارات جاهزة للبيع
موجودات متداولة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة
مطلوبات غير متداولة اخرى
دفعات منافع الموظفين
ضرائب مدفوعة

صافي النقد من أنشطة التشغيل

2018
دينار أردني
()4.268.725

()13.546.973

1.513.732
482.230
3.622.512
118.763
62.252
410.401
()78.554
1.460.457
()828.611
2.494.457

1.520.861
4.952.029
837.135
140.459
92.064
767.099
314.903
()46.307
()47.736
1.612.888
3.978.530
574.952

2.318.321
1.334.179
1.274.844
()1.601.793
()1.655.344
()151.443
()15.020

2.335.749
2.195.782
656.336
()2.769.229
633.469
()210.633
()22.930

3.998.201

أنشطة اإلستثمار
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
بيع ممتلكات وآالت ومعدات
بيع إستثمارات عقارية
نفقات مرسملة إستثمارات عقارية
إضافات مشاريع تحت التنفيذ
عوائد توزيعات أسهم
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة اإلستثمار
أنشطة التمويل
قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية
أرباح نقدية موزعة
مصاريف تمويل مدفوعة
التغير في النقد مقيد السحب
بيع أسهم خزينة
التغير في حقوق جهات غير مسيطرة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة

15

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

3.393.496

()254.232
136.355
()44.311
()1.035.194
56.768
()1.140.614

310.834
107.910
()548.157
172.422
5.508.265
()320.241
()466.986
4.764.047

()1.317.183
()1.432.952
()26.759
214.718
()2.562.176
295.411
655.132
950.543

()7.094.770
()23.703
()1.861.385
225.842
569.512
213.000
()7.971.504
186.039
469.093
655.132

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  42جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
5

2017
دينار أردني

شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 31كانون األول 2018
.1

الشركة ونشاطها

وسجلت لدى مراقب
تأسست شركة فلسطين لإلستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة (الشركة) بتاريخ  19أيلول ُ 1994
الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية ،في مدينة غزة ،كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )563200872بموجب قانون

الشركات لسنة  1929وتعديالته الالحقة.

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 بالبنى التحتية
الالزمة وتمويل المشاريع العقارية المختلفة ،وذلك بهدف دعم وتنشيط الحركة السكانية والعمرانية في فلسـطين .تقوم الشركة بمباشرة

أعمالها من خالل مقرها الدائم في فلسطين.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول  2018من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  20آذار .2019
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة فلسطين لإلسثتمار العقاري المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة كما في

 31كانون األول  .2018لقد كانت نسب ملكية الشركة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:

نسبة الملكية
طبيعة النشاط

بلد المنشأ
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

فلسطين

مناطق صناعية

فلسطين

82

تجارة عامة

فلسطين

مقاوالت

شركة بريكو للتطوير العقاري

تطوير

شركة بريكو للتشغيل والصيانة

خدمات

شركة بال استيت ايجنسي

100

100

مناطق صناعية

شركة بريكو للمقاوالت والتجارة العامة

2018

خدمات

فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين

100
58

%

2017
100

100
100
82
58

100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

إن السنة المالية للشركات التابعة هي ذات السنة المالية للشركة وعند الضرورة تقوم الشركة بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات

المتبعة في الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للشركة.

6

.3

السياسات المحاسبية
أسس االعداد

1.3

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرها مجلس معايير المحاسبة
الدولية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية ،بإستثناء قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واالستثمارات العقارية والتي تظهر بالقيمة العادلة كما في تاريخ القوائم
المالية الموحدة .تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني.

2.3

أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31كانون األول  .2018تتحقق سيطرة الشركة على

الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت الشركة لديها:
-

النفوذ على الشركة المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي الشركة القدرة على توجيه نشاطات الشركة المستثمر فيها)

-

الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها

-

القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة.

بشكل عام تعتقد الشركة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت .عندما تكون

نسبة ملكية الشركة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية تأخذ الشركة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف لتقييم
ما إذا تحققت السيطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما يلي:
-

االتفاقيات التعاقدية مع المساهمين اآلخرين في الشركة المستثمر بها

-

الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى

-

حقوق تصويت الشركة وحقوق التصويت المحتملة.

تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في احد
العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول الشركة على السيطرة

وينتهي التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركاتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركات التابعة

التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى

تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت بين المالكين.

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات الشركة وتوزيعات

األرباح بالكامل.

في حال فقدان الشركة السيطرة على الشركات التابعة يتم استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة والقيمة
الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة ،ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة .يتم قيد أي استثمار

متبقي بالقيمة العادلة.
3 .3

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية

الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت نافذة المفعول التالية إبتداء من  1كانون الثاني .2018

باستثناء معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت أي أثر جوهري على القوائم المالية
الموحدة للشركة .لم تقم الشركة بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )9األدوات المالية

ال من معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39األدوات المالية :االعتراف والقياس" اعتبا اًر
حل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9بد ً

من  1كانون الثاني  2018لجميع الجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات المالية :التصنيف والقياس والتدني ومحاسبة
التحوط.

قامت الشركة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9الصادر عام  .2009وكان التطبيق المبدئي
للمرحلة األولى من المعيار في عام  .2012قامت الشركة بتطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية

الدولي رقم ( - )9االدوات المالية ،ولم تقم الشركة بتعديل ارقام المقارنة.

قامت الشركة خالل العام بتطبيق باقي مراحل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9والمتعلقة بالتدني ومحاسبة التحوط وتم اعتماد

تاريخ  1كانون الثاني  2018كتاريخ للتطبيق .اختارت الشركة عدم تعديل أرقام المقارنة للفترات السابقة وذلك كما هو مسموح به

وفقاً للمعيار.

تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار في  1كانون الثاني  2018من خالل تعديل األرصدة االفتتاحية لبنود حقوق الملكية .استبدل
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )9األدوات المالية ،نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم

( - )39األدوات المالية :االعتراف والقياس .وتضمن نموذجاً شامالً آللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة واطار
محاسبة التحوط ،ومتطلبات التصنيف والقياس.

تم إظهار أثر التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على السنوات السابقة من خالل تعديل الرصيد االفتتاحي لبنود
حقوق الملكية كما في  1كانون الثاني .2018

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9

أ) التدني

يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على الخسائر المتراكمة واالحتياطي االجباري كما في

 1كانون الثاني :2018

دينار أردني
االحتياطي

الخسائر

االجباري

المتراكمة
الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018قبل التعديل

()14.371.532

1.554.212

قيد مخصص تدني وفقاً لقيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة

()6.378.240

-

()33.288

-

أثر التعديل على االحتياطي اإلجباري

641.153

()641.153

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل

()20.141.907

913.059

قيد مخصصات تدني في شركات حليفة وفقاً لقيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على
الذمم المدينة
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يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على قياس الموجودات المالية كما في  1كانون الثاني :2018

ذمم مدينة

الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018قبل التعديل
إعادة قياس

القياس القديم
وفقاً لمعيار
المحاسبة الدولي
رقم ()39
دينار أردني
18.614.186

-

إعادة
قياس
دينار أردني
-

()6.378.240

القياس الحالي وفقاً
لمعيار التقارير المالية
الدولي رقم ()9
دينار أردني
18.614.186

()6.378.240

12.235.946

الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018بعد التعديل

يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على حساب االستثمارات في شركات حليفة كما في  1كانون

الثاني :2018

استثمارات في
شركات حليفة
دينار أردني
419.067

الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018قبل التعديل

حصة الشركة من أثر تطبيق الشركات الحليفة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ()9
الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018بعد التعديل

()33.288
385.779

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 المحاسبة الدولي رقم ( – )7تعديل على اإليضاحات
تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7األدوات المالية – اإلفصاحات  -ليشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر

اتساعاً تتعلق بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9مثل فئات التصنيف الجديدة والتدني ومتطلبات محاسبة التحوط.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء

حل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بدالً من معيار المحاسبة الدولي ( )18االيرادات ومعيار المحاسبي الدولي رقم ()11

عقود اإلنشاءات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء ،ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير
نموذجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .بموجب معيار
األخرى .يحدد المعيار الجديد
ً
التقارير المالية الدولي رقم ( )15يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو

تقديم الخدمات إلى العميل.

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات

االعتراف باإليراد .كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة

المرتبطة بتنفيذ العقد.

قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي .باستثناء بعض اإلفصاحات
اإلضافية ،إن أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي ( )15غير جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة وعلى السياسة
المحاسبية لالعتراف باإليرادات .إن السياسات المحاسبية المتعلقة بمعيار التقارير المالية الدولي ( )15موضحة تحت بند " أهم

السياسات المحاسبية".
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(أ) تقديم الخدمات:

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)15س ـ ــتس ـ ــتمر الش ـ ــركة باالعتراف بإيرادات الخدمات مع مرور الوقت وحس ـ ــب عدد
الوحدات المس ــتخدمة بطريقة مش ــابهة للس ــياس ــة المحاس ــبية الس ــابقة ،حيث أن العميل يقوم باس ــتالم واس ــتخدام الميزات والخدمات

المقدمة من قبل الشركة في نفس الوقت.

(ب) بيع العقارات:
عادة ما تتض ـ ـ ــمن عقود بيع العقارات لدى الش ـ ـ ــركة التزامات للتنفيذ .ترى الش ـ ـ ــركة أنه يجب االعتراف بإيرادات بيع العقارات عند
نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل الســيطرة على العقار المباع إلى العميل ،أي عند تســليم العقارات .لم ينتج عن

تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15أي أثر على توقيت تحقق اإليرادات أو قيمتها.
(ج) عنصر التمويل جوهري:

عند قيام الشــركة بتقســيط اي من العقارات المباعة ،وكانت فترة ســداد العميل للمبالغ المســتحقة عليه أكثر من ســنة ،تقوم الشــركة

بتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام .تقوم الشركة بتعديل الفروقات الزمنية للقيمة العادلة بسعر البيع المتفق عليه
حيث تعتقد الشركة انه يوجد عنصر تمويل جوهري في عقودها الحالية.
(د) دفعات مقدمة من العمالء:

بشكل عام ،تقوم الشركة بتحصيل دفعات قصيرة األجل مقدمة من عمالئها .قامت الشركة بإظهار هذه الدفعات كإيرادات مؤجلة
في قائمة المركز المالي قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)15

عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بما يتعلق بالدفعات المقدمة قصيرة األجل ،لن تقوم الشركة بتعديل سعر البيع
المتفق عليه نتيجة تمويل أي جزء من العقد إذا كان باعتقاد الشركة أن الفترة ما بين دفع العميل للمبالغ المستحقة وتسليم البضائع
او الخدمات المتفق عليها للعميل ال تتجاوز السنة من تاريخ العقد .اما إذا كانت الفترة ما بين دفع العميل للمبالغ المستحقة وتسليم

البضائع او الخدمات المتفق عليها أكثر من سنة ،تقوم الشركة بتعديل الفروقات الزمنية للقيمة العادلة بسعر البيع المتفق عليه.
تفسير رقم ( )22لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة

يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو عائد
(أو جزء منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم
فيه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة .في حالة وجود عدة دفعات

مقدمة ،فإن الشركة تحدد تاريخ لكل من الدفعات المقدمة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40تحويالت االستثمارات العقارية

توضح هذه التعديالت متى يجب على الشركة تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى او
من بند االستثمارات العقارية .تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية
(او في حال لم تعد متطلبات التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام .إن مجرد التغير في نية اإلدارة
الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في االستخدام.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )2الدفع على أساس األسهم" بحيث
تشمل هذه التعديال ت ثالثة أمور رئيسية :تأثير شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد،
وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل مطلوبات ضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط
معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس
األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية .عند تطبيق التعديالت ال يجب على الشركة تعديل الفترات السابقة ،ولكن يسمح بتطبيقها باثر
رجعي إذا تم تطبيق جميع التعديالت الثالثة .باالضافه إلى ذلك  ،ليس لدى الشركة اي معامالت دفع على أساس األسهم مقابل
تسوية مطلوبات ضريبة المقتطعة ولم يجر اي تعديالت على احكام وشروط معامالت دفع على أساس األسهم.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمار في شركات الحليفة ومشاريع مشتركة – قياس االستثمارات بالقيمة

العادلة من خالل قائمة الدخل

توضح هذه التعديالت أنه يمكن للمنشأة اإلستثمارية عند االعتراف المبدئي قياس االستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .اذا كانت المنشأة ليست منشأة استثمارية ولها حصة في شركة حليفة او مشروع مشترك
والتي بدورها هي منشأة استثمارية يمكن للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية إبقاء القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركة

الحليفة او المشروع المشترك (التي بدورها هي منشأة استثمارية) على الحصة في االستثمار في الشركة الحليفة او المشروع
المشترك للشركة التابعة .يتم االختيار في المنشأة االستثمارية لكل استثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك كل بشكل منفصل
في اخر تاريخ لما يلي:
أ.

عند االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك.

ب .عندما تصبح الشركة الحليفة او المشروع المشترك منشأة استثمارية.
ج .عندما تصبح الشركة الحليفة او المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية شركة أم (أي تملك شركات تابعة وحليفة).
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للشركة.
المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تطبيقها بعد من قبل الشركة .إن

المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول
افصاحات القوائم المالية الموحدة للشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار خالل كانون الثاني 2016
الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي

رقم ( ،)17ووفقًا لذلك ،يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية أو عقود ايجار تمويلية ،بحيث
يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار
التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل

والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني .2019

تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16
يمكن للشركة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية
او بطريقة األثر الرجعي المعدل حيث يتم تعديل اثر المعيار على الرصيد االفتتاحي لبنود حقوق الملكية .سوف تطبق الشركة

المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وتفسيرات معايير التقارير المالية
الدولية رقم (.)4

ستقوم الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بطريقة األثر الرجعي المعدل .من المتوقع أن ينتج عن تطبيق
المعيار زيادة في الموجودات (حق استخدام) والمطلوبات (التزامات التأجير) .تعمل الشركة حاليًا على دراسة األثر الكمي لمعيار
رقم (.)16
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تفسير رقم ( )23لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التيقن فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على

تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( . )12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة

الدولي ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات الناتجة عن معالجات ضريبة غير متيقنة .يجب على المنشأة تحديد
ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير متيقنة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات انتقالية محددة للتطبيق.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر
وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان
السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو

مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل الموجودات التي ينطبق

عليها تعريف المنشأة ،وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في

حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل الموجودات التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر
والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمرين اآلخرين في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى .ستطبق الشركة هذه التعديالت

عندما تصبح نافذة المفعول.

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

توضح التعديالت تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) (9على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع

المشتركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل ،من حيث الجوهر ،جزًءا من صافي االستثمار في الشركات
الحليفة والمشاريع المشتركة (على المدى الطويل) .تعتبر هذه التعديالت مناسبة ضمنيًا حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع
في معيار التقارير المالية الدولي رقم ) (9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.

أيضا أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) ،(9ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة
توضح التعديالت ً
والمشاريع المشتركة ،أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار ،كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة
الحليفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ) - (28االستثمارات في الشركات الحليفة

والمشاريع المشتركة.

يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
 4 .3األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على
مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة .نظ اًر الستخدام هذه التقدي ارت

واإلفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في

المستقبل.

تشمل اإليضاحات األخرى والتي تبين مدى تعرض الشركة للمخاطر اإليضاحات التالية:
-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (إيضاح )38

-

إدارة رأس المال (إيضاح )38
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فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
تدني الموجودات غير المالية
يتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد عن القيمة المتوقع إستردادها .تمثل القيمة المتوقع إستردادها
القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو القيمة في اإلستخدام أيهما أعلى .يتم إحتساب القيمة العادلة مطروحاً منها مصاريف
بناء على معلومات متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية لموجودات مشابهة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها بعد
البيع ً
تنزيل المصاريف اإلضافية للتخلص من األصل .يتم إحتساب القيمة قيد االستخدام وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
مخصص تدني الموجودات المالية

المبين في فقرة " تدني قيمة الموجودات المالية".
يتم تقييم الموجودات المالية لتحديد التدني على األساس ّ
عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك
تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات
المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تدني قيمة عقارات جاهزة للبيع
بناء على
تقوم الشركة والشركات التابعة بتقدير صافي قيمة العقارات الجاهزة للبيع المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية الموحدة ً
الخبرات السابقة ،ويتم تخفيض القيمة الدفترية ،إن لزم األمر.
الضرائب
تستخدم إدارة الشركة والشركات التابعة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة والشركات التابعة
بأن هذه التقديرات واإلفتراضات معقولة.
القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة والتي ال يمكن الحصول على
قيمتها العادلة من أسواق مالية نشطة ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول
على مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم

اعتماد درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم اإلعتماد
عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات على مبالغ

القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية
كل سنة مالية.
اإلستثمارات العقارية

تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم اإلستثمارات العقارية.

تدني الشهرة

يعتمد تحديد تدني قيمة الشهرة على تقدير "القيمة في اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها .يتطلب ذلك
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد واختيار ِنسب الخصم الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية

المستقبلية.
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 5 .3أهم السياسات المحاسبية:

تحقق اإليرادات من العقود مع العمالء

إيرادات بيع العقارات والعقارات الجاهزة للبيع
يتم اعتبار العقار مباعًا عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على العقار المباع إلى العميل ،أي عند
تسليم العقارات وذلك للعقود المتضمنة لتبادل غير مشروط ،أما في حالة العقود المتضمنة لتبادل مشروط ،فإن قيد البيع يتم فقط
عند تلبية كافة الشروط المتضمنة في العقد.
إيرادات اإليجارات والخدمات

يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية .يتم إضافة
الكلفة التي يتم تكبدها في عقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها كإيرادات إيجار على فترة

عقد اإليجار.
تتحقق إيرادات اإليجار التشغيلي والخدمات على طول فترة اإليجار .يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من قبل
المستأجرين لفترات ما بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة كإيرادات مقبوضة مقدمًا بينما يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي لم

يتم دفعها كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة كإيرادات مستحقة وغير مقبوضة.
إيرادات عقود المقاوالت

يتم تحقق إيرادات عقود المقاوالت على مدى فترة من الزمن من خالل الرجوع إلى نسبة استكمال األعمال المنجزة إلى إجمالي
إيرادات المشروع بما فيها أوامر التغيير.
إيرادات تشغيل محطات الباصات

يتم تحقق إيرادات تشغيل محطات الباصات عند تقديم خدمات التشغيل المختلفة.
إيرادات أخرى
إيرادات الفوائد
بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعليً ،
المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.
إيرادات أرباح األسهم
تتحقق أرباح أو خسائر تداول اإلستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول ،ويتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم
من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة.
تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:


من المتوقع أن تتحقق أو تهدف إلى بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية



محتفظ بها لغرض المتاجرة



من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة



النقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقيد السحب أو المستخدم لتسديد مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني عشر شه ًار

بعد تاريخ القوائم المالية.

14

أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:


من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية



محتفظ بها لغرض المتاجرة



مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة



ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز اثني عشر شه ًار على األقل بعد تاريخ القوائم المالية

الموحدة.

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
مصاريف التمويل

تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء او إنشاء او إنتاج موجودات تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لالستعمال

او البيع كجزء من تكلفة هذه الموجودات .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها .تتكون مصاريف
التمويل من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمويل.

ضريبة الدخل

تقوم الشركة بإقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المناطق التي تعمل بها الشركة وشركاتها
التابعة ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يتطلب اإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة

كضرائب مؤجلة.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات

في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقة

اإللتزام بقائمة المركز المالي الموحدة ،وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام

الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

بناء على الربح الضريبي .قد يختلف الربح الضريبي عن
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها ً
الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية الموحدة بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها
من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.

ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة
الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع

اإلنشائية طويلة األجل اذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تحققها .ال يتم

استهالك األراضي.
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يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)

50-30

عقارات

تحسينات مأجور

10

أثاث وتجهيزات مكتبية

4

أجهزة حاسب اآللي وأجهزة مكتبية

4

7-5

سيارات

10-4

آالت ومعدات

يتم شطب أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية
متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين العائد من

التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل الموحدة.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً إن لزم األمر.
مشاريع تحت التنفيذ

تشمل المشاريع تحت التنفيذ كلفة تصاميم اإلنشاء وكلفة اإلنشاء واألجور المباشرة وكلفة األراضي ومصاريف التمويل وجزء من

الكلفة غير المباشرة .عند اإلنتهاء من تنفيذ كل مشروع يحول إلى حساب الممتلكات واآلالت والمعدات أو حساب عقارات جاهزة

للبيع أو حساب إستثمارات عقارية حسب طبيعة المشروع وتوجهات اإلدارة.

يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لهذه

المشاري ع .في حال وجود مثل هذه المؤشرات وعندما تفوق القيمة الدفترية القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية
للمشاريع للقيمة المتوقع إستردادها.

مخزون عقاري
تظهر الممتلكات المشت ارة أو التي يتم إنشاؤها لغرض بيعها من خالل أنشطة الشركة االعتيادية ،بدالً من أن تكون لغرض التأجير
أو لزيادة قيمتها ،بالكلفة أو القيمة المتوقع استردادها أيهما أقل .تمثل الكلفة:

–

حقوق التملك الحر والتأجير لألرض.

–

المبالغ المدفوعة للمقاولين لغرض اإلنشاء.

–

كلفة الدراسات والتصاميم الهندسية ومصاريف التمويل وكلفة تجهيز الموقع واألتعاب المهنية والقانونية وضرائب نقل الملكية،

باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة.

يتم قيد عموالت مندوبي مبيعات وتسويق العقارات الجاهزة للبيع غير المستردة في قائمة الدخل الموحدة عند الدفع.
القيمة المتوقع استرددها هي سعر البيع المقدر من خالل أنشطة الشركة االعتيادية على أساس أسعار السوق في تاريخ إعداد

القوائم المالية الموحدة ومخصومة إلى قيمتها الحالية ،إذا كانت جوهرية ،ويطرح منها التكاليف المقدرة لالنتهاء من إنجازها

ومصاريف بيعها المتوقعة.

يتم تحديد كلفة المخزون العقاري المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة عند االستبعاد من خالل تحديد قيمة التكاليف المحددة

المتكبدة على الممتلكات المباعة وتوزيع اية تكاليف غير محددة نسبياً بناء على حجم العقارات المباعة.
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تصنيف الممتلكات العقارية

يتم تصنيف الممتلكات العقارية كإستثمارات عقارية او مخزون عقاري كما يلي:
–

االستثمارات العقارية والتي تشمل األراضي والمباني (المكاتب والمستودعات التجارية) حيث ال يتم االحتفاظ بها لغرض

–

المخزون العقاري والذي تشمل العقارات المحتفظ بها لغرض بيعها من خالل أنشطة الشركة االعتيادية وبشكل رئيسي العقارات

استخدامها في أنشطة الشركة وال لغرض بيعها خالل أنشطة الشركة االعتيادية وانما لتحقيق إيرادات تأجير أو زيادة قيمتها.

السكنية التي يتم إنشاءها لغرض بيعها قبل أو عند اإلنتهاء من إنشائها.

إستثمارات عقارية

يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيا بالكلفة مضافًا إليها تكاليف اإلقتناء .تتم رسملة كلفة استبدال مكونات اإلستثمارات العقارية
إذا استوفت شروط اإلعتراف؛ وال تشمل كلفة اإلستثمارات العقارية مصاريف الخدمة اليومية .بعد اإلعتراف المبدئي ،يتم إظهار

اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ القوائم المالية الموحدة .يتم إثبات األرباح أو الخسائر

الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية في قائمة الدخل الموحدة في فترة حدوث التغير.

يتم استبعاد اإلستثمارات العقارية عند التخلي عنها أو عند إيقافها عن الخدمة بشكل دائم على أن ال يكون هناك توقع لتدفق منفعة
اقتصادية مستقبلية نتيجة التخلي عنها .يتم قيد أية أرباح أو خسائر ناتجة من استبعاد اإلستثمارات العقارية في قائمة الدخل

الموحدة في فترة حدوث اإلستبعاد.

يتم التحويل من والى حساب اإلستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في استخدام العقار .عند التحويل من حساب اإلستثمارات

العقارية إلى حساب الممتلكات واآلالت والمعدات تكون القيمة العادلة في تاريخ التحويل (حدوث التغير في اإلستخدام) هي الكلفة

المفترضة لهذه اإلستثمارات العقارية عند قيد العمليات المحاسبية الالحقة.

عند اكتمال أعمال بناء أو تطوير العقارات التي يتم بناؤها أو تطويرها من قبل الشركة ،يتم قيدها مبدئياً كاستثمارات عقارية
بالكلفة .يتم إظهار هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
موجودات غير ملموسة
يتم قيد الموجودات غير الملموسة التي تم الحصول عليها بشكل منفصل مبدئياً بالكلفة .إن كلفة الموجودات غير الملموسة التي
يتم الحصول عليها من خالل عمليات توحيد األعمال هي قيمتها العادلة في ذلك التاريخ .الحقًا لإلثبات المبدئي ،يتم إظهار

الموجودات غير الملموسة بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة في القيمة الدفترية.

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة التي يتم تطويرها داخليًا ،باستثناء مصاريف التطوير المرسملة ،وانما يتم قيدها في قائمة

الدخل الموحدة.

يتم تحديد العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر اإلنتاجي المتوقع ،ويتم دراسة تدني قيمتها

الدفترية عند وجود مؤشرات تدل على ذلك .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة احتسابه للموجودات غير الملموسة المقدر عمرها

الزمني بفترة محددة مرة على األقل في نهاية السنة المالية .تتم المعالجة المحاسبية للتغير في العمر اإلنتاجي المتوقع أو التغير
في نمط اإلستهالك للمنافع اإلقتصادية المستقبلية لألصل عن طريق تغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلحتساب كما هو مالئم .يتم

التعامل مع هذه التغيرات على أساس أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم قيد مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة

المقدر عمرها الزمني بفترة محددة في قائمة الدخل الموحدة.
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إن الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة غير محددة ال يتم إطفاءها بل يتم اجراء دراسة لوجود تدني في قيمتها

بشكل سنوي سواء بصورة فردية أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد .يتم مراجعة الموجودات غير الملموسة غير المقدر عمرها

الزمني سنوياً لتحديد ما إذا كان تصنيف عمرها اإلنتاجي كغير محدود ما زال صحيحاً ،واذا لم يكن كذلك فيتم تغيير العمر

اإلنتاجي من كونه فترة غير محددة إلى فترة محددة .يتم تطبيق هذا التغيير على الفترة الحالية والفترات الالحقة.

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناجمة عن إستبعاد الموجودات غير الملموسة والتي تمثل الفرق بين العائد من التخلص من
األصل والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت كما يلي:
فترة االستثمار

فترة االطفاء

(سنوات)

(سنوات)

24

22

حق إستئجار األرض الساحلية – مشروع الشاليهات

49

31

حق انتفاع مجمع األوقاف التجاري  -البيرة

9

حق استخدام محطة البيرة المركزية

49

حق إستئجار المنطقة الصناعية – غزة

49

حق استئجار المنطقة الصناعية الزراعية – أريحا

20
45
9

إستثمارات في شركات حليفة

يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة بإستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركات الحليفة هي تلك التي يكون للشركة نفوذاً مؤث اًر

عليها ،وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه
السياسات.

وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات
الالحقة في حصة الشركة من صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من

القيمة الدفترية لإلستثمارات فيها ،حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل.

يتم إ ظهار حصة الشركة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم
استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية الشركة في الشركة الحليفة.

الحقًا إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر الشركة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها في الشركات
الحليفة .تقوم الشركة في تاريخ القوائم المالية الموحدة بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدني في قيمة

اإلستثمارات في الشركات الحليفة .في حال وجود هذه األدلة ،تقوم الشركة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة

الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة.

في حال فقدان الشركة النفوذ المؤثر على الشركة الحليفة ،تقوم بإظهار اإلستثمار المتبقي بالقيمة العادلة .يتم قيد أي فروقات بين
القيمة الدفترية للشركة الحليفة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان النفوذ المؤثر في قائمة الدخل

الموحدة.

إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للشركة .عند الضرورة تقوم الشركة بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات

المتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية للشركة.
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إستثمارات في موجودات مالية
يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ العملية وهو تاريخ اإللتزام بشراء الموجودات المالية .إن عمليات
الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقًا للقوانين أو وفقًا

لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق .يتم قيد الموجود ات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ،ويتم إضافة مصاريف اإلقتناء

المباشرة ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي يتم قيدها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة .يتم الحقًا

قيد جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.
موجودات مالية بالكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية

الدين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
يتم قياس أدوات ّ


الدين ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية.
أن يتم اإلحتفاظ بأداة ّ



أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة حق اإلنتفاع من التدفقات النقدية في تواريخ محددة والتي تمثل دفعات من األصل وفائدة

على الرصيد القائم.

الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف اإلقتناء (بإستثناء حالة اختيار
إن أدوات ّ
الشركة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل الموحدة كما هو مبين أدناه) ،ويتم الحقاً قياسها بالكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدني .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

الدين بالكلفة المطفأة .تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات
تعتبر الذمم المدينة من أدوات ّ
للخسائر االئتمانية المتوقعة  .عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت
التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات
المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

الدين من الكلفة المطفأة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا تغير
تقوم الشركة بإعادة تصنيف أدوات ّ
الهدف من نموذج األعمال لإلعتراف المبدئي وبالتالي ال تكون طريقة الكلفة المطفأة مناسبة.

الدين ،أو فترة
إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم استخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة ّ
أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ اإلعت ارف المبدئي.

عند اإلعتراف المبدئي تستطيع الشركة بشكل ال يمكن التراجع عنه تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأه المذكورة أعاله

كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

الدين التي ال تحقق شروط الكلفة المطفأة أو أدوات مالية تحقق شروط الكلفة المطفأة ولكن
تمثل هذه الموجودات المالية أدوات ّ
اختارت الشركة تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي وتقاس بالقيمة العادلة .لم تقم الشركة
بتصنيف أية أداة دين تحقق شروط أدوات دين بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .

الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى
الحقاً لإلعتراف المبدئي ،يترتب على الشركة إعادة تصنيف أدوات ّ
أدوات دين بال كلفة المطفأة .عند تغير الهدف من نموذج األعمال فإن شروط الكلفة المطفأة تبدأ بالتحقق .ال يحق للشركة إعادة

الدين التي اختارت الشركة عند اإلعتراف المبدئي تصنيفها كأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تصنيف أدوات ّ

تقوم الشركة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ،حيث يتم تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل

الشامل.
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يتم قياس الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة
للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل الموحدة.

يتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من اإلستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها في

قائمة الدخل الموحدة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تقوم الشركة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .يتم هذا التصنيف

على أساس كل أداة على حدى وال يمكن التراجع عنه ،كذلك ال تستطيع الشركة تصنيف أداة ملكية محتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس أدوات الملكية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف اإلقتناء .الحقًا يتم
قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل

الشامل األخرى في حساب إحتياطي القيمة العادلة .عند التخلص من هذه الموجودات ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر

المقيدة سابقاً في حساب إحتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة إلى قائمة الدخل الموحدة بل يتم قيدها مباشرة في حساب

األرباح المدورة.

يتم قيد عوائد توزيعات األسهم من اإلستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها في قائمة

الدخل الموحدة ،إال إذا اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة اإلستثمار.
تدني قيمة الموجودات المالية

بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني 2018

يتم 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).

ٍ
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء ما
يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ
يلي ،والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12شه اًر فقط:
–

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

–

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

قامت الشـ ــركة بتطبيق الطريقة المبسـ ــطة من المعيار لتسـ ــجيل الخسـ ــائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحسـ ــاب الخسـ ــائر
االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة.

في نموذج احتســاب الخســارة االئتمانية المتوقعة ،وعندما يلزم األمر ،تعتمد الشــركة على المعلومات مســتقبلية مســتخدمة كمدخالت،

مثل الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة.

يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل الموحدة ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل القروض الممنوحة وأدوات الدين.
يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي لالسترداد

في المستقبل .يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما اذا كانت متدنية ائتمانياً .يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود

المالي متدني ائتمانيًا عند عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصلي أو منح
خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض.
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الموجودات المالية التي تمت إعادة جدولتها ولم تعد تعتبر مستحقة يتم إعادة تصنيفها ضمن الموجودات المالية العاملة وذلك عند
سداد جميع مبالغ أصل الدين والفوائد بانتظام وعند اعتبار التسديدات المستقبلية مضمونة بمعقولية .تخضع الموجودات المالية

المعاد جدولتها إلى مراجعة مستمرة لتحديد في ما إذا كانت ال تزال متدنية أو يمكن إعتبارها مستحقة.
قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني 2018

يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة .إذا وجد مثل
هذا الدليل ،فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل الموحدة .يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية

للتدفقات النقدية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
استبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لإلنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات

المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال عدم قيام الشركة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية
وأبقت السيطرة على الموجودات المحولة ،يتم تسجيل حصة الشركة المتبقية في الموجودات ويتم تسجيل المطلوبات بقيمة المبالغ

المتوقع دفعها .تستمر الشركة في تسجيل الموجودات المالية المحولة إذا أبقت الشركة كل المخاطر وعوائد الملكية الخاصة بها.
قياس القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية كاإلستثمارات العقارية في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

تقوم الشركة أيضاً باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية الظاهرة بالكلفة في اإليضاحات المرفقة
بالقوائم المالية الموحدة.

القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطلوبات وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في

تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات او سداد المطلوبات إما في:
– سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.
– أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.
يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات

والمطلوبات ،على فرض ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة

استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام معطيات التي ال يمكن مالحظتها.

جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية الموحدة تصنف ضمن هرم القيمة العادلة،

كما هو موضح أدناه:

المستوى األول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
في نهاية كل فترة ماليه تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم
التصنيف (استنادا إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات التي يتم

االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر.
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يقوم مخمنون خارجيون معتمدون بالمش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في تقييم الموجودات الجوهرية مثل اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات العقارية .بعد النقا
المخمنين الخارجيين ،تقوم الشركة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.

مع هؤالء

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد شرائح من الموجودات والمطلوبات وفقًا لطبيعة وخصائص ومخاطر

ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
المطلوبات المالية
القياس واإلعتراف المبدئي

يتم تصنيف المطلوبات المالية الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الموحدة أو قروض وأرصدة دائنة .تقوم الشركة بتحديد تصنيفها للمطلوبات المالية عند اإلعتراف المبدئي .يتم اإلعتراف بجميع
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مبدئيا إال في حالة القروض واألرصدة الدائنة حيث يتم إضافة المصاريف المباشرة المتعلقة بها.
لم تقم الشركة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

تشتمل المطلوبات المالية للشركة على ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى وتسهيالت إئتمانية وقروض.
القياس الالحق

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:
القروض

يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية مصاريف مباشرة ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي.

يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التى تشكل

جزءًا من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.
ذمم وأرصدة دائنة

اء تمت أو لم تتم المطالبة بها
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سو ً
من قبل المورد.
النقد والنقد المعادل
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق

خالل فترة ثالثة شهور أو أقل ،بعد تنزيل النقد مقيد السحب منه.
تقاص األدوات المالية

يتم تقاص الموجودات والمطلوبات المالية ،ويتم تسجيل الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة ،فقط عندما يكون هناك حقًا
قانونيًا ملزماً لتقاص المبالغ المسجلة وكانت هناك نية للتسوية على أساس التقاص أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في

نفس الوقت.
اإليجارات

يتم عند بداية التعاقد تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو عقد إيجار أو يحتوي في جوهره على عقد إيجار ،سواء كان تحقيق شروط
العقد يعتمد على استخدام الموجودات أو ينقل الحق في استخدام الموجودات.
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الشركة كمستأجر

يتم رسملة عقود اإليجار التمويلي والتي تنقل إلى الشركة مخاطر ومنافع الملكية على أساس القيمة العادلة للمأجور أو القيمة
الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار التمويلي ،أيهما أقل .توزع دفعات عقد اإليجار بين كلفة التمويل وبين المبلغ الذي يخصم

من قيمة إلتزامات عقود اإليجار التمويلية وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي لإللتزامات .يتم قيد كلفة التمويل

مباشرةً في قائمة الدخل الموحدة.

يتم إستهالك أي مأجور تمت رسملته على العمر اإلنتاجي المتوقع أو فترة عقد اإليجار التمويلي ،أيهما أقل.
عقود اإليجار التشغيلية هي التي يحتفظ بموجبها المؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجودات المؤجرة .يتم إثبات
مدفوعات عقد اإليجار التشغيلي كمصروف ضمن قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على فترة اإليجار.

الشركة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية .يتم إضافة
الكلفة التي يتم تكبدها في مفاوضات عقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم اإلعتراف بها كإيرادات إيجار

على فترة عقد اإليجار.
المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة وشركاتها التابعة أية التزامات (قانونية أو متوقعة) ناشئة عن أحداث سابقة على
أن يكون من المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر امكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

أسهم الخزينة
تظهر أسهم الخزينة بالكلفة ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة إصدار أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية.
العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للشركة بالدينار األردني والذي يمثل عملة األساس للشركة األم .تحدد الشركات التابعة عمالت
األساس الخاصة بها .يتم قياس البنود في القوائم المالية للشركات التابعة باستخدام عملة األساس لهذه الشركات.

الحركات واألرصدة
تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة إلى عملة األساس الخاصة بكل شركة

وفقاً ألسعار الصرف في تاريخ المعاملة.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى عملة األساس

الخاصة بكل شركة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في

قائمة الدخل الموحدة ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموحدة حيث يتم قيد فروقات العملة

التي تخصها ،إن وجدت في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
الشركات التابعة للشركة

يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة ،التي تَصدر قوائمها المالية بعملة غير الدينار األردني ،إلى الدينار األردني وفقاً
ألسعار الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .ويتم تحويل بنود قائمة الدخل لهذه الشركات إلى الدينار األردني

وفقاً لمعدل أسعار الصرف خالل السنة .يتم قيد الفروقات الناتجة عن التحويل في بند خاص ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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الربح لكل سهم
يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل

المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.

يتم احتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل المرجح لعدد

األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد االسهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم
القابلة للتحويل إلى أسهم عادية (بعد طرح أسهم الخزينة).
.4

حصص مؤثرة في شركات تابعة

فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل فيها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:
نسبة الملكية للجهات غير المسيطرة:

بلد المنشأ
اسم الشركة

2018
%

واألعمال

شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية (بيدكو)

شـركة أريحا لتطوير وادارة وتشـغيل المنطقة الزراعية الصـناعية
(جييب)
أرصدة حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات التابعة:
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية

شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية

2017

فلسطين

18

18

فلسطين

42

42

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

2.035.883

2.127.875

3.336.525

3.244.161

1.300.642

1.116.286

األرباح (الخسائر) العائدة لجهات غير مسيطرة في الشركات
التابعة:
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية

شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية

12.790

46.681

()135.144

()154.705

()122.354

()108.024

فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركة.
ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2018

موجودات متداولة

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

7.244.462

966.130

15.277.908

5.311.230

مطلوبات غير متداولة
مجموع حقوق الملكية

()2.692.305

()1.965.164

19.023.405

3.096.424

العائد لجهات غير مسيطرة

2.036.739

1.300.642

مطلوبات متداولة

()806.660
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()1.215.772

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2017

موجودات متداولة

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

7.239.555

699.737

15.518.842

4.843.526

مطلوبات غير متداولة

مجموع حقوق الملكية

()2.939.043

()1.737.006

18.984.472

2.638.913

العائد لجهات غير مسيطرة

2.127.875

1.116.286

مطلوبات متداولة

()834.882

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018

إيرادات تشغيلية

()1.167.344

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

1.063.375

360.561

()339.746

()92.595

151.385

21.695

أرباح محفظة الموجودات المالية

15.297

مصاريف إدارية وعامة

()738.489

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

151.822

()321.774

ربح (خسارة) السنة

65.389

()321.774

العائد لمساهمي الشركة

65.673

()321.774

52.883

()186.630

العائد لجهات غير مسيطرة

12.790

()135.144

إستهالكات واطفاءات
إيرادات أخرى

مصروف ضريبة الدخل

()86.433

بنود الدخل الشامل األخرى
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صافي الدخل الشامل السنة

25

-

()611.435

-

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون األول :2017

إيرادات تشغيلية

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

1.273.677

297.700

()327.526

()92.067

136.168

()185.879

خسائر محفظة الموجودات المالية

()10.210

مصاريف إدارية وعامة

()789.198

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

282.911

()368.343

ربح (خسارة) السنة

221.801

()368.343

العائد لمساهمي الشركة

217.683

()368.343

171.002

()213.638

العائد لجهات غير مسيطرة

46.681

()154.705

إستهالكات واطفاءات
إيرادات أخرى

مصروف ضريبة الدخل

()61.110

بنود الدخل الشامل األخرى

()4.118

صافي الدخل الشامل السنة

-

()388.097

-

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018

أنشطة التشغيل

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

531.828

()192.352

أنشطة االستثمار

()106.046

()417.039

الزيادة في النقد والنقد المعادل

103.568

346.679

أنشطة التمويل

()322.214

956.070

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2017

أنشطة التشغيل

بيدكو

جييب

دينار أردني

دينار أردني

1.001.414

()226.231

()231.605

514.765

أنشطة االستثمار

()783.157

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

()13.348

أنشطة التمويل

26

()278.641
9.893

ممتلكات وآالت ومعدات

.5

عقارات

دينار أردني

الكلفة
كما في 1كانون الثاني 2018

إضافات

إستبعادات
كما في  31كانون األول 2018
اإلستهالك المتراكم

كما في 1كانون الثاني 2018
االستهالك للسنة

إستبعادات

كما في  31كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2018

تحسينات
مأجور

سيارات

دينار أردني

دينار أردني

أثاث وتجهيزات
مكتبية
دينار أردني

آالت
ومعدات

دينار أردني

أجهزة حاسب
آلي وأجهزة
مكتبية
دينار أردني

المجموع

دينار أردني

9.209.003

479.903

230.973

619.558

1.878.648

446.133

12.864.218

3.187

26.965

14.690

10.551

164.495

34.344

254.232

-

()168.744

()139.486

()216.144

()556.488

()230.812

()1.311.674

9.212.190

1.340.478

322.028

-

1.662.506

7.549.684

338.124

106.177

178.223

380.451
31.617

()120.211
291.857

4.286

()131.100
51.409

54.768

46.267

413.965

388.202
16.608

()215.486
189.324

224.641

1.486.655

1.092.911

122.999

()556.488
659.422

827.233

249.665

332.764
22.881

11.806.776

3.713.029

520.419

()230.588

()1.253.873

125.057

2.979.575

124.608

8.827.201

وفقاً لبعض اتفاقيات القروض تم رهن الطابق الثالث والرابع من بناية باديكو هاوس (إيضاح  .)21بلغت القيمة الدفترية للعقارات المرهونة  1.056.731دينار أردني كما في

 31كانون األول .2018

تم خالل العام تحميل مبلغ  23.960دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب مصاريف تشغيلية أخرى (إيضاح .)30
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ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)

عقارات

دينار أردني

الكلفة
كما في 1كانون الثاني 2017
إضافات

إستبعادات

كما في  31كانون األول 2017
اإلستهالك المتراكم

كما في 1كانون الثاني 2017

االستهالك للسنة
إستبعادات

كما في  31كانون األول 2017
صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2017

تحسينات
مأجور

سيارات

دينار أردني

دينار أردني

أثاث وتجهيزات
مكتبية
دينار أردني

آالت
ومعدات

دينار أردني

أجهزة حاسب
آلي وأجهزة
مكتبية
دينار أردني

المجموع

دينار أردني

8.817.288

399.247

525.332

771.743

2.059.102

472.162

13.044.874

391.715

91.180

15.245

6.588

36.080

7.349

548.157

()10.524

()309.604

()158.773

()216.534

-

9.209.003

1.041.010

299.468

-

1.340.478

7.868.525

479.903

230.973

365.886
23.886

()9.321

413.700
17.117

619.558

460.128
25.093

1.878.648

1.162.947

142.514

()33.378
446.133

351.030
12.948

()728.813

12.864.218

3.794.701

521.026

()252.594

()97.019

()212.550

()31.214

()602.698

178.223

388.202

1.092.911

332.764

3.713.029

380.451

52.750

99.452

231.356

785.737

113.369

9.151.189

وفقاً لبعض اتفاقيات القروض تم رهن الطابق الثالث والرابع من بناية باديكو هاوس (إيضاح  .)21بلغت القيمة الدفترية للعقارات المرهونة  641.226دينار أردني كما في

 31كانون األول .2017

تم خالل العام تحميل مبلغ  36.858دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب مصاريف تشغيلية أخرى (إيضاح .)30
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.6

إستثمارات عقارية

فيما يلي ملخص الحركة على اإلستثمارات العقارية:

الرصيد في بداية السنة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

35.054.584

40.780.672

-

213.667

نفقات مرسملة خالل السنة

44.311

بيع استثمارات عقارية

-

شراء استثمارات عقارية

محول من عقارات جاهزة للبيع (إيضاح )11

106.574

()5.460.529

محول الى عقارات جاهزة للبيع (إيضاح )11

67.505

2.116.516

()1.247.106

()1.331.638

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

()3.622.512

()837.135

مخصص تدني استثمارات عقارية

-

30.296.782

الرصيد في نهاية السنة

تشمل اإلستثمارات العقارية كما في  31كانون األول  2018و 2017ما يلي:

أراضي

مباني*

()533.543

35.054.584

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

16.185.378

19.291.448

30.296.782

35.054.584

14.111.404

15.763.136

تم تقييم األراضي من قبل مخمنين عقاريين مرخصين من قبل هيئة سوق رأس المال.
حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة لم يتم إتمام عملية التسجيل القانوني لبعض قطع األراضي باسم الشركة والتي بلغت

قيمتها العادلة كما في  31كانون األول  2018مبلغ  3.242.942دينار أردني وانما تم تسجيل بعضها من خالل وكاالت دورية

غير قابلة للعزل.

بلغت القيمة الدفترية لإلستثمارات العقارية المرهونة مقابل قروض ممنوحة للشركة من البنوك مبلغ  11.536.964دينار أردني
(إيضاح .)21

* تم خالل  2007توقيع إتفاقية بين شركة المرافق لإلنشاء والتشغيل (شركة تابعة) وأمانة عمان إلنشاء مجمع تجاري يتضمن
مبنى وموقف سيارات في منطقة الصويفية في عمان على أساس البناء والتشغيل والتحويل ( )B.O.Tعلى أرض مملوكة ألمانة

عمان مقابل قيام مرافق بتأجير وتشغيل المبنى وموقف السيارات لمدة  25سنة غير شاملة مدة التنفيذ ،يتم بعدها تسليم المبنى

والموقف إلى أمانة عمان .قرر مجلس الوزراء األردني خالل عام  2016الموافقة على اعفاء مشروع المواقف العامة للسيا ارت
والطوابق التجارية والمكاتب (بارك بالزا) من ضريبة األبنية واألراضي (المسقفات) المترتبة عليه طوال فترة االتفاقية االصلية.

وبناء عليه ،قامت شركة المرافق بتوقيع ملحق اتفاقية مع امانة عمان الكبرى حيث نص على زيادة المدة االستثمارية الى
ً
ابتداء من تاريخ  1تشرين أول .2010
 30عامأ
ً
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موجودات غير ملموسة

.7

فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات غير الملموسة خالل السنة:

حقوق
إستئجار
وانتفاع**

حق استخدام
محطات
باصات***

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

1.577.864

19.850.213

11.353.373

32.781.450

الشهرة*
الكلفة
الرصيد في  1كانون الثاني 2018

المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )9

الرصيد في  31كانون األول 2018
اإلطفاء

الرصيد في  1كانون الثاني 2018
اإلطفاء للسنة

الرصيد في  31كانون األول 2018

-

1.486.866

1.577.864

-

11.353.373

21.337.079

1.486.866

34.268.316

-

()2.045.681

()10.701.148

()12.746.829

-

()749.281

()244.032

()993.313

-

()2.794.962

()10.945.180

()13.740.142

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2018

1.577.864

18.542.117

408.193

20.528.174

كما في  31كانون األول 2017

1.577.864

17.804.532

652.225

20.034.621

* يمثل هذا البند شهرة شراء أسهم شركة فلسطين إلنشاء وادارة المناطق الصناعية  -بيدكو غزة (شركة تابعة لبيدكو) والناتج عن
الفرق بين كلفة الشراء وحصة الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات في تاريخ الشراء.

** يشمل هذا البند التكاليف التي تكبدتها بيدكو– غزة للحصول على حق إستئجار المنطقة الصناعية في غزة من السلطة الوطنية
ابتداء من أول كانون الثاني .1999
الفلسطينية .يتم إطفاء كلفة حق إستئجار المنطقة الصناعية على مدى  20عاماً
ً

باإلضافة الى ذلك ،قامت الشركة خالل عام  2016بتوقيع اتفاقية استثمار مع و ازرة األوقاف والشؤون الدينية وذلك لغايات انشاء
مجمع تجاري واالنتفاع منه لمدة  9سنوات تبدأ بتاريخ  1حزيران  2016وتنتهي بتاريخ  31آيار  .2025قامت الشركة خالل عام
 2017باالنتهاء من أعمال البناء والتجهيز الخاصة بإنشاء المجمع التجاري وبالتالي تم تحويله الى حساب موجودات غير ملموسة
(حق استئجار وانتفاع) .يتم اطفاء هذا المشروع على فترة  9سنوات.
قامت الشركة خالل العام واالعوام السابقة باالنتهاء من أعمال البناء والتجهيز الخاصة بالمرحلة األولى من مشروع المدينة الصناعية
الز ارعية في أريحا وبالتالي تم تحويلها الى حساب موجودات غير ملموسة (حق إستئجار) .يتم اطفاء هذا المشروع على فترة 45
سنة.
قامت الشركة بتاريخ  2تشرين الثاني  1995بتوقيع عقد إيجار قطعة أرض مع السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة  49سنة وذلك

لغايات اإلستثمار السياحي .قامت الشركة خالل عام  2015باستكمال انشاء مشروع الشاليهات (منتجع بلو بيت ) وتحويله الى

حق استئجار .يتم إطفاء كلفة المشروع على مدة اإليجار المتبقية والتي تنتهي في  20تشرين األول .2044

*** تم خالل عام  2000اإلنتهاء من إنشاء وب ـدء التشغيل الكامل لمحطـة الباصات المركزية في البيرة ومحطة الباصات السياحية في
بيت لحم والتي عملت الشركة على تمويل إنشائها على أساس البناء والتشغيل والتحويل ) (B.O.Tعلى أر ٍ
اض مملوكة من قبل

بلديتي البيرة وبيت لحم ،وذلك مقابل قيام الشركة باستثمار وتشغيل محطة البيرة المركزية لمدة  24سنة تشمل سنتين مدة التنفيذ،

واستثمار وتشغيل محطة الباصات السياحية في بيت لحم لمدة  15سنة تم تمديدها لمدة سنتين اضافيتين ،يتم بعدها تسليمهما إلى

البلديتين وفقاً التفاقيات تمت مع البلديتين .تشتمل تلك المحطات على مواقف للباصات والسيارات باإلضافة إلى شركة من المحالت
التجارية والمكاتب ومرافق ترفيهية .تمثل الموجودات غير الملموسة الحق في فرض رسوم مقابل الخدمات العامة المقدمة لغرض

إتفاقيات إمتياز تقديم خدمات في محطات الباصات .قامت الشركة خالل عام  2017بتسليم محطة بيت لحم وذلك بعد انتهاء مدة

االستثمار والتشغيل في شهر نيسان  2017حسب االتفاقية الموقعة مع بلدية بيت لحم.
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دراسة تدني قيمة الشهرة (القطاع العقاري)

لغرض دراسة التدني ،تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة الناتجة عن شراء الشركة التابعة على الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل قطاع

أعمال الشركة التابعة.

تم تحديد القيمة المتوقع إستردادها للشركة التابعة عن طريق تحديد القيمة العادلة للشركة التابعة مطروحاً منها مصروف البيع
وذلك بالرجوع إلى تقييمات من مخمنين مختصين .أظهرت هذه التقييمات عدم وجود تدني في الشهرة.

الفرضيات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة في اإلستخدام

إن إحتساب القيمة في اإلستخدام للقطاع العقاري يخضع لحساسية معدل الخصم المستخدم ومعدل نمو التدفقات النقدية للفترات

ما بعد فترة الموازنات:
معدل الخصم :يعكس معدل الخصم تقديرات اإلدارة للمخاطر المرتبطة بقطاع األعمال ،مع األخذ باإلعتبار قيمة الوقت وأيضًا

المخاطر الخاصة بالموجودات التي لم يتم تضمينها بتقديرات التدفقات النقدية .يعتمد احتساب معدل الخصم على عوامل ذات

عالقة بالشركة وقطاع األعمال وهو مشتق من المعدل المرجح لكلفة رأس المال .يعتمد احتساب المعدل المرجح لكلفة رأس المال

بناء على العائد المتوقع على االستثمار ويعتمد احتساب
على تكلفة اإلق ارض وتكلفة رأس المال .يتم احتساب تكلفة رأس المال ً
تكلفة اإلقراض على اقتراضات الصندوق الخاضعة للفائدة والتي يلتزم الصندوق بتسديدها .يتم ادراج المخاطر الخاصة بالقطاع

من خالل استخدام معامالت بيتا ( )Betaبشكل منفرد .يتم تقييم معامالت بيتا بشكل سنوي باستخدام معلومات سوقية متوفرة .تم

إستخدام معدل خصم قبل الضريبة بمقدار  %14.5للتدفقات النقدية.

لتحديد معدل الخصم المناسب ،تم الرجوع إلى المعدل المرجح لتكلفة رأس المال بإستخدام طريقة تسعير الموجودات الرأسمالية

لتحديد كلفة رأس المال ونسبة إقتراض مقدرة لتحديد كلفة اإلقتراض.

تقدير معدل النمو  :يعتمد معدل النمو على قيمة نتائج قطاع األعمال بعد فترة الموازنة المعلنة .لتحديد معدالت النمو المناسبة،
تم األخذ باالعتبار القوى التنافسية المتوقع أن تسود بعد فترة الموازنة المعلنة .تم إستخدام معدل نمو دائم للتدفقات النقدية المتوقعة

لفترة ما بعد السبع سنوات بمقدار .%3

بالنسبة لتقدير "القيمة قيد اإلستخدام" لكل قطاع أعمال فإن إدارة الشركة تعتقد بأنه ال يوجد تغير ممكن معقول في الفرضيات
الرئيسية السابقة قد يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية لقطاع األعمال عن القيمة قيد اإلستخدام.
.8

استثمارات في شركات حليفة

فيما يلي تفاصيل اإلستثمارات في شركات حليفة:
بلد التأسيس
واالعمال
شركة بال عقار إلدارة وتشغيل العقارات (مدرجة)
شركة مواقف لإلستثمار (غير مدرجة)

نسبة الملكية
2018
%

القيمة الدفترية

2017
%

فلسطين

25.02

25.02

األردن

49

49

2018
دينار أردني

2017
دينار أردني

323.527

316.445

-

102.622

323.527

419.067

تعمل شركة بال عقار على بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها ،والقيام باألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة

وكذلك القيام بتنمية وتشجيع االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة.

تعمل شركة مواقف على تنفيذ وادارة واستثمار مشاريع مواقف للسيارات في مدينة عمان.
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بلغت القيمة السوقية الستثمارات الشركة في الشركة الحليفة المدرجة (بال عقار) مبلغ  290.706دينار أردني كما في

 31كانون األول .2018

قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة مواقف لالستثمار ذات المسؤولية المحدودة بتاريخ  23تموز  2016اطفاء خسائر الشركة

في حسابات الشركاء ،األمر الذي ترتب عليه زيادة قيمة استثمار الشركة في شركة مواقف .هذا وقد قامت الشركة خالل عام

 2017بقيد مخصص تدني على استثمارها في شركة مواقف بمبلغ  433.068دينار أردني.

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد استثمارات في أسهم شركات حليفة خالل عامي  2018و:2017
 31كانون األول

 31كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

2018

رصيد بداية السنة قبل التعديل

2017

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9إيضاح )3

419.067

()33.288

944.199

رصيد بداية السنة بعد التعديل

385.779

944.199

حصة الشركة من نتائج اعمال الشركات الحليفة

()62.252

()92.064

323.527

419.067

-

مخصص تدني استثمارات في شركات حليفة
رصيد نهاية السنة
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-

()433.068

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار الشركة في شركاتها الحليفة
بال عقار
قائمة المركز المالي:

مواقف لإلستثمار

2018

2017

2018

2017

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

()1.398.388

()1.303.503

()1.573.950

()1.449.385

2.615.397

2.796.523

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة

1.428.267
2.800.845

1.674.189
2.213.716

مطلوبات متداولة

()359.460

1.131.531

2.630.381
49.565

2.756.795
173.001

مطلوبات غير متداولة

()175.562

حقوق الملكية

()2.360.251

()2.077.031

1.693.299

1.664.992

922.098

حصة الشركة في صافي الموجودات

%25.02

%25.02

%49

%49

الشهرة الضمنية
القيمة الدفترية
اإليرادات ونتائج األعمال:

اإليرادات

المجموع

()145.882

()494.762

4.058.648
2.850.410

()2.719.711

4.430.984
2.386.717

()2.571.793

423.663

416.581

451.828

554.450

875.491

971.031

()100.136

()100.136

()451.828

()451.828

()551.964

()551.964

323.527

316.445

-

102.622

323.527

419.067

نتائج األعمال

1.181.096

1.086.386

354.168

389.867

1.535.264

1.476.253

161.352

90.588

()186.410

()234.141

()25.058

()143.553

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات

40.370

22.665

()102.622

()114.729

()62.252

()92.064

()33.288

-

-

-

-

()33.288

حصة المجموعة من تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية
الدولية رقم (( )9إيضاح )3
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 .9مشاريع تحت التنفيذ

2018

دينار أردني

1.060.015
1.035.194
()1.486.866

الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
محول إلى موجودات غير ملموسة (إيضاح *)7

608.343

الرصيد في نهاية السنة

2017

دينار أردني

2.798.485
466.986
()70.745
()2.134.711
1.060.015

من المتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع اإلجمالية إلى  17.828.100دينار أردني تقريباً.
* قامت الشركة خالل العام باالنتهاء من أعمال البناء والتجهيز الخاصة بجزء من المرحلة األولى من مشروع المدينة الصناعية الزراعية
في أريحا وبالتالي تم تحويلها الى حساب موجودات غير ملموسة (حق إستئجار).

كما قامت الشركة خالل عام  2017باالنتهاء من أعمال البناء والتجهيز الخاصة بمشروع مبنى األوقاف في مدينة رام اهلل بمبلغ
 2.134.711دينار أردني وبالتالي تم تحويله من مشاريع تحت التنفيذ إلى موجودات غير ملموسة (حق استئجار وانتفاع)
(إيضاح .)7
 .10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

2018

دينار أردني

82.691

أسهم مدرجة في األسواق المالية
أسهم غير مدرجة في األسواق المالية

336.506
419.197

لقد كانت الحركة على إحتياطي القيمة العادلة كما يلي:

الرصيد في بداية السنة

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

صافي خسائر بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة

الرصيد في نهاية السنة

2017

دينار أردني

89.606

336.506
426.112

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

()2.713.009

()3.843.981

-

2.102.495

()6.915

()2.719.924

()971.523

()2.713.009

 .11بضاعة وعقارات جاهزة للبيع

يمثل هذا البند كلفة العقارات الجاهزة للبيع بعد تنزيل التدني في قيمتها البيعية:

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

وحدات سكنية

12.107.949

12.117.494

محالت ومكاتب تجارية

2.785.052

2.969.815

15.389.621

15.544.199

496.620

أراضي
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456.890

فيما يلي الحركة على العقارات الجاهزة للبيع خالل السنة:

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

15.544.199

20.126.133

المحول الى استثمارات عقارية (ايضاح )6

()67.505

()2.116.516

كلفة عقارات مباعة خالل السنة

()1.522.428

()612.112

كلفة أراضي مباعة خالل السنة

-

()1.005.322

مخصص تدني وصيانة عقارات جاهزة للبيع

-

()2.417.249

الرصيد في نهاية السنة

15.389.621

15.544.199

188.249

إضافات

1.247.106

المحول من استثمارات عقارية (ايضاح )6

237.627

1.331.638

وفقاً إلتفاقيات بعض القروض ،تم رهن جزء من العقارات الجاهزة للبيع والتي تخص مشاريع الغدير وبريكو هاوس ( )2بمبلغ

 11.834.801دينار أردني مقابل قروض ممنوحة للشركة (إيضاح .)21
 .12ذمم مدينة

تشمل الذمم المدينة ما يلي:

2018
دينار أردني

ذمم تجارية مدينة

2017
دينار أردني

14.865.873

14.474.478

52.308

52.277

شيكات برسم التحصيل

7.925.016

مجموع الذمم المدينة

22.843.197

25.161.536

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة*

()12.270.353

()6.547.350

10.572.844

18.614.186

()5.352.079

()6.624.372

5.220.765

11.989.814

كمبياالت مدينة

ذمم مدينة طويلة األجل

10.634.781

*تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة .وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9يتم
احتساب هذا المخصص بنسب محددة تم إحتسابها من مجموعة عوامل تشمل أنماط التحصيل التاريخية ،ونوع العمالء والخدمات

المقدمة ،وكشوف تعمير الذمم المدينة ،وتحديد تعريف التعثر من خالل عدد أيام معين ،باإلضافة إلى ذلك تم األخذ بعين اإلعتبار

العوامل المستقبلية.

35

فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة:

الرصيد في بداية السنة  -قبل التعديل
تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9إيضاح )3
الرصيد في بداية السنة  -بعد التعديل
إضافات خالل السنة
استردادات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2018
دينار أردني
6.547.350
6.091.975
12.639.325
446.835
()815.807
12.270.353

2017
دينار أردني
1.595.321
1.595.321
4.952.029
6.547.350

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2018و:2017

المجموع

دينار أردني

2018
2017

10.572.844
18.614.186

غير مستحقة وغير
متدنية القيمة
دينار أردني

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة

60 –30
يوم

دينار أردني

90-61
يوم

دينار أردني

تزيد عن 90
يوم
دينار أردني

9.254.074

44.279

142.842

1.131.649

11.819.586

228.134

711.244

5.855.222

في تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير متدنية القيمة بالكامل .ال تقوم الشركة بالحصول على ضمانات مقابل
بعض الذمم المدينة .أما الكمبياالت المدينة والذمم المدينة الناتجة من بيع العقارات ،وكضمان للوفاء بتسديد العمالء ،فال يتم نقل
ملكية العقارات المباعة إال بعد تحصيل كافة المبالغ المستحقة عليهم.
 .13موجودات متداولة أخرى
تشمل الموجودات المتداولة األخرى ما يلي:

2018
دينار أردني

2017
دينار أردني

مستحق من جهات ذات عالقة
تأمينات نقدية ودفعات مقدمة للموردين

1.086.883

إيجارات مستحقة

559.566

2.204.034

مواد إنشائية
أخرى

414.446
43.361
93.700

مستحق من ضريبة القيمة المضافة

2.100.646

4.298.602

مخصص تدني للمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة *
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2.283.315
521.465
402.545
64.258
97.830

5.573.447

()1.029.462

()707.802

3.269.140

4.865.645

*

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في

 31كانون األول  2018و:2017

 31كانون األول

 31كانون األول

دينار أردني

دينار أردني

2018

الرصيد بداية السنة – قبل التعديل

2017

تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9إيضاح )3

707.802
286.265

707.802

الرصيد بداية السنة  -بعد التعديل

994.067

707.802

الرصيد في نهاية السنة

1.029.462

707.802

35.395

إضافات خالل السنة

-

 .14موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل القيمة العادلة ألسهم شركات مدرجة في بورصة عمان وبورصة

فلسطين وبورصة السودان والبالغة كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  593.589دينار أردني و 1.060.758دينار

أردني ،على التوالي.

 .15نقد وأرصدة لدى البنوك
يشمل النقد واالرصدة لدى البنوك ما يلي:
2018

دينار أردني

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

1.030.010
1.030.010

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

2017

دينار أردني

707.840
707.840

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك

1.030.010

707.840

النقد والنقد المعادل

950.543

655.132

()79.467

نقد مقيد السحب

()52.708

 .16رأس المال المدفوع
يتالف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع كما في  31كانون األول  2018و 2017من  63.762.486سهماً

بقيمة إسمية دينار أردني للسهم الواحد.
 .17عالوة إصدار

تم خالل عامي  2006و 2012زيادة رأسمال الشركة ،حيث تم إصدار أسهم بعالوة إصدار بلغت قيمتها اإلجمالية 9.372.579

دينار أردني.
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 .18أسهم خزينة
يمثل هذا البند صافي كلفة أسهم الخزينة الناتجة عن توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع الشركة .قامت الشركات التابعة

خالل عام  2017ببيع جزء من استثمارتها في اسهم الشركة األم حيث نتج عنها خسائر بمبلغ  137.400دينار أردني تم قيدها

مباشرة في األرباح المدورة.
 .19اإلحتياطي اإلجباري

وفقًا لقانون الشركات المعمول به ،يتم اقتطاع  %10من صافي األرباح السنوية لحساب االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا
اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع االحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال ،كما ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري على
المساهمين.

 .20إحتياطي ناتج عن إستحواذ حصص جهات غير مسيطرة
قامت الشركة خالل عام  2012بشراء حصة اضافية تمثل  %40من أسهم شركة المرافق اإلستثمارية لإلنشاء والتشغيل (شركة

تابعة) بقيمة  4.123.076دينار أردني لترتفع حصة الشركة في شركة المرافق من  %60إلى  .%100بلغت القيمة الدفترية
لألسهم المشت ارة كما بتاريخ الشراء مبلغ  2.281.440دينار أردني .تم قيد الفرق بين القيمة الدفترية وقيمة الشراء بمبلغ

 1.841.636دينار أردني ضمن حقوق الملكية.
 .21قروض طويلة األجل

2018

دينار أردني

إجمالي أقساط القروض طويلة األجل

أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام

–

دينار أردني

20.242.020

20.816.516

15.791.802

14.010.490

()4.450.218

أقساط قروض طويلة األجل تستحق بعد عام

2017

()6.806.026

وقعت الشركة خالل األعوام السابقة عدة اتفاقيات مع بنوك محلية واقليمية حصلت بموجبها على قروض قصيرة وطويلة

األجل لتمويل أنشطة ومشاريع الشركة المختلفة .سيتم سداد هذه القروض على أقساط شهرية وربع سنوية ،ويستحق عليها
فوائد سنوية بمعدالت ثابتة تتراوح من  %4إلى  %4.5ومعدالت فائدة متغيرة وفقاً لسعر االقتراض في أسواق لندن مضافاً
إليها من  %1إلى  .%4تم منح القروض برهن الطابق الثالث والطابق الرابع من بناية بريكو هاوس والبالغ قيمتها الدفترية

 1.056.731دينار أردني (ايضاح  )5ورهن إستثمارات عقارية تبلغ قيمتها الدفترية  8.676.249دينار أردني (ايضاح )6

ورهن عقارات جاهزة للبيع والبالغ قيمتها الدفترية كما في  31كانون األول  2018مبلغ  11.834.801دينار أردني (ايضاح

 )11باإلضافة إلى شيك ضمان صادر من الشركة بمبلغ  500ألف دوالر أمريكي .تم منح القروض لغرض االستثمار
وتمويل المشاريع الخاصة بالشركة .بلغ الرصيد المستغل من هذه القروض مبلغ  10.309.676دينار أردني

و 12.680.706دينار أردني كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي.
–

قامت شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة تابعة) خالل عام  2015بتوقيع إتفاقية استصناع

بمبلغ  3.000.000دوالر أمريكي (ما يعادل  2.130.000دينار أردني) مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية بهام

ربح

سنوي ثابت مقداره  . %4.5يتم تسديد دفعات االتفاقية بعد اإلنتهاء من فترة االعداد للمشروع ومرور فترة السماح اإلضافية
للمشروع والبالغة  24شه ًار بواقع  20قسط ربع سنوي .أما األرباح فيتم دفعها بموجب أقساط شهرية تنتهي بانتهاء تسديد
كامل الثمن ويكون موعد استحقاق القسط األول من األرباح بعد شهر من تاريخ أول مبلغ يتم سحبه .تم منح االتفاقية بضمان
الكفالة اإلعتبارية ألعضاء مجلس إدارة الشركة .إن هدف االتفاقية هو استكمال تجهيز البنية التحتية وانشاء المرحلة األولى

من المباني الصناعية لمشروع أريحا لتطوير المنطقة الصناعية الزراعية .بلغ الرصيد المستغل مبلغ  1.503.766دينار

أردني و 2.227.515دينار أردني كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي.
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–

كما وقعت شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية (شركة تابعة) خالل العام 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  %3مضافاً اليه ليبور بحيث تتراوح اجمالي الفائدة السنوية من

 %5كحد أدنى و %9كحد أقصى .يسدد القرض بموجب  12قسط ربع سنوي ،علمًا بأن الدفعة األولى تستحق بتاريخ 15

أيلول  .2019تم منح هذا القرض بكفالة الشركاء .بلغ الرصيد المستغل مبلغ  1.065.000دينار كما في  31كانون األول

.2018
–

قامت شركة بيدكو غزة (شركة تابعة لبيدكو) خالل عام  2016بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك محلي بسقف
 1.000.000دوالر أمريكي ( 710.000دينار اردني) .يستحق على رصيد القرض فائدة سنوية بمعدل  %4مضافاً اليه

ليبور بحيث ال تقل اجمالي الفائدة السنوية عن  .%5يسدد القرض على  8أقساط ربع سنوية .تم منح القرض بكفالة الشركة.
بلغ الرصيد المستغل مبلغ  155.727دينار أردني و 478.395دينار اردني كما في  31كانون األول  2018و،2017

على التوالي.
–

قامت شركة المرافق (شركة تابعة) خالل األعوام السابقة بتوقيع عدة اتفاقيات مع بنوك إقليمية حصلت بموجبها على قروض

قصيرة وطويلة األجل .يستحق على أرصدة هذه القروض فائدة سنوية قدرها  .%8.75تم منح القروض بضمانة العائد على
مشروع المجمع التجاري – بارك بال از الذي قامت شركة المرافق بإنشائه وتشغيله باإلضافة إلى رهن إستثمارات عقارية والبالغ

قيمتها الدفترية  2.860.715دينار اردني (ايضاح  )6والكفالة اإلعتبارية للشركة األم .بلغ الرصيد المستغل 4.092.668

دينار أردني و 4.549.500دينار أردني كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي.
–

قامت الشركة خالل العام 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  3.115.183دينار أردني و 880.400دينار أردني كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي.

فيما يلي جدول إستحقاق القروض طويلة األجل:
ما يستحق عام 2019
2020
2021
2022
2023
2024
ما يستحق الحقاً

دينار أردني
7.667.362
3.581.112
3.667.446
2.493.508
1.097.114
463.286
1.272.192

20.242.020
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 .22تسهيالت ائتمانية
حصلت الشركة وشركاتها التابعة خالل األعوام السابقة على حسابات جاري مدين وتسهيالت شيكات مخصومة من بنوك محلية .يبلغ

إجمالي سـ ـ ــقف التسـ ـ ــهيالت الممنوحة للشـ ـ ــركة  4.858.873دوالر أمريكي (ما يعادل  3.449.800دينار أردني) كما في  31كانون

األول  2018و 2017بمتوسط معدل فائدة  %5.25سنوياً .بلغ الرصيد المستغل من هذه التسهيالت مبلغ  1.981.391دينار أردني
و 2.724.078دينار أردني كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي .تم منح هذه التس ـ ـ ــهيالت بض ـ ـ ــمانة تحص ـ ـ ــيالت

مشروع محطات الباصات وضمان قيمة الشيكات المخصومة والمسيلة لصالح الشركة والكفالة اإلعتبارية للشركة األم.

 .23مطلوبات ضريبية مؤجلة
يمثل هذا المبلغ المطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن أرباح تقييم اإلستثمارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة ،لقد كانت
الحركة على حساب المطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي:
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

1.668.937

1.752.899

إسترداد خالل السنة

إطفاء مطلوبات ضريبة مؤجلة (ايضاح )25

()566.766
-

()49.811

الرصيد في نهاية السنة

1.201.494

1.668.937

99.323

إضافات خالل السنة

-

()34.151

 .24مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة:

رصيد بداية السنة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

689.281

1.107.328

118.763

140.459

()151.443

()210.633

فروقات عملة

-

()420.709

()16.638

72.836

رصيد نهاية السنة

639.963

689.281

إضافات خالل السنة
المدفوع خالل السنة

محول الى ذمم موظفين مستحقة (ايضاح )26

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص بباديكو.

هذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفقاً لقرار بقانون رئاسي

بتاريخ  28كانون الثاني  2019على ان يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق وطني على احكام القانون
وموعد نفاذه .هذا ويلزم القانون بنسخته الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون.
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 .25مخصص ضريبة الدخل

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

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

رصيد بداية السنة

192.001

52.911

إطفاء مطلوبات ضريبة مؤجلة (ايضاح )23

-

34.151

()15.020

()22.930

320.112

192.001

139.223

التخصيص للسنة

المسدد خالل السنة

3.908

فروقات عملة

رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص تسوية الخسارة المحاسبية مع الربح الضريبي:

134.609

()6.740

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

الخسارة المحاسبية قبل ضريبة الدخل

()4.268.725

()13.546.973

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

5.211.602

14.712.628

919.947

890.216

ضريبة الدخل المستحقة

137.992

133.532

مخصص الضريبة المكون من قبل الشركة

139.223

134.609

()22.930

أرباح غير خاضعة للضريبة

الدخل الخاضع لضريبة الدخل

()275.439

فيما يلي تفاصيل مصروف ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2018و:2017
2018

دينار أردني

139.223
()467.443

ضريبة دخل السنة
ضرائب مؤجلة

()328.220

2017

دينار أردني

134.609
()49.811
84.798

توصلت الشركة وشركاتها التابعة (بإستثناء شركة المرافق وشركة بيدكو غزة) إلى مخالصات مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج
أعمالها حتى عام  ،2015هذا ولم تحصل شركة المرافق (شركة تابعة لبريكو االردن) على تسوية نهائية من دائرة ضريبة الدخل

عن نتائج أعمالها لعام  ،2017كما لم تحصل شركة بيدكو غزة (شركة تابعة لبيدكو القابضة) على تسويات نهائية مع دائرة
ضريبة الدخل عن نتائج اعمالها منذ  2013وحتى .2017
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 .26ذمم وأرصدة دائنة

2018

دينار أردني

1.549.144
1.384.828
1.137.677
1.090.897
934.245
753.139
440.734
282.804
224.245
159.669
44.612
33.120
5.853.511

إيرادات مؤجلة
مصاريف مستحقة
ذمم دائنة
شيكات آجلة
مستحق لجهات ذات عالقة
مبالغ مقبوضة مقدمًا على حساب بيع عقارات
حجوزات ضمان حسن تنفيذ
صندوق ادخار الموظفين*
توزيعات أرباح نقدية مستحقة
مخصص قضايا
ذمم موظفين مستحقة
مخصص إجازات
مخصص مكافآت
مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

13.888.625

2017

دينار أردني

1.483.282
1.552.034
1.807.114
1.279.372
140.789
1.112.721
450.118
73.076
224.761
407.112
754.495
47.059
4.970
6.126.010

15.462.913

* قامت إدارة الشركة خالل عام  2017بتخفيض نسبة مساهمة الشركة في صندوق إدخار موظفي الشركة من  %10لتصبح
 %5شهرياً من الراتب االساسي لكل موظف.

 .27مطلوبات غير متداولة أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

2018

ايرادات مؤجلة ناتجة عن تنفيذ وبيع مشاريع استثمارية طويلة االجل
شيكات آجلة طويلة األجل

دينار أردني

4.464.777
269.800

4.734.577

 .28إيرادات من العقود مع العمالء

2018

دينار أردني

إيرادات بيع عقارات وأراضي

1.776.826

إيرادات محالت تجارية

620.013

553.551

إيرادات محطات الباصات

-

صافي أرباح االستثمارات العقارية

2.950.390

2017

دينار أردني

6.389.996

-

6.389.996

2017

دينار أردني

2.045.345
831.216
570.840
47.736

3.495.137

إن غالبية إيرادات الشركة يتم اإلعتراف بها عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل الى
العميل.
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 .29تكاليف تشغيلية مباشرة

2018

دينار أردني

كلفة عقارات وأراضي مباعة

1.522.428

كلفة خدمات فندق بلو بيت

-

5.640

كلفة عقود المقاوالت

1.528.068

 .30مصاريف تشغيلية أخرى

2018

دينار أردني

995.587

رواتب ومصاريف متعلقة بها

إطفاءات موجودات غير ملموسة

993.313

رسوم بلديات

154.309

خدمات أمن

143.949

184.385

كهرباء ومياه

150.000

إيجارات

أتعاب مهنية واستشارية

112.463

مصاريف نظافة

64.619

تأمينات

46.664

93.069

صيانة

49.910

رسوم حكومية

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

23.960

سفر ومواصالت ومحروقات

11.133

أخرى

71.672

16.290

بريد وهاتف وفاكس

6.501

مصاريف بيع وتسويق

3.117.824
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2017

دينار أردني

1.617.434
347.261
66.684

2.031.379

2017

دينار أردني

1.289.846
999.835
282.435
185.259
150.000
177.148
113.361
171.726
78.140

114.064
32.738
36.858
29.477
30.349

19.650

138.298

3.849.184

 .31مصاريف إدارية وعامة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

أتعاب مهنية واستشارات

305.951

رسوم واشتراكات

76.480

142.213

رواتب ومنافع موظفين

57.204

إيجارات

43.303

صيانة

42.474

كهرباء ومياه

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة المديرين

23.024

تأمين

18.004

20.176

رسوم حكومية

12.586

ضيافة ونظافة

12.299

بريد وفاكس وهاتف

قرطاسيه ومطبوعات

10.196

إعالنات

6.824

9.681

سفر ومواصالت

1.009

تبرعات

59.404

أخرى

840.828

258.343

1.153.497

60.798
73.736
74.642
30.178
15.663
17.842
25.255
26.607
35.811
18.305
74.416
38.128
3.728

210.349

2.117.298

 .32خسائر محفظة الموجودات المالية
يشمل هذا البند نتائج اإلستثمار في محفظة الموجودات المالية كما يلي:
2018

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

دينار أردني
()467.169
40.708

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 16.060

()410.401

 .33إيرادات أخرى

2017

دينار أردني
()767.099
-

()767.099

2017
دينار أردني

2018
دينار أردني

إسترداد مخصص خسائر ائتمانية

815.807

-

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات تعويض اضرار
أخرى

78.554
46.150
144.541
1.158.063

46.307
146.285
349.542

إيرادات فوائد تقسيط ذمم مدينة

73.011
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 .34مخصصات ومصاريف أخرى

2018
دينار أردني
482.230
107.120
589.350

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص تدني وصيانة عقارات جاهزة للبيع
مخصص تدني موجوادت أخرى
مخصص قضايا
خسائر إلغاء عقود إيجار
فروقات عملة
أخرى

 .35الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

2018

2017
دينار أردني
4.952.029
2.950.792
686.752
314.903
146.566
26.075
284.740
9.361.857

2017

خسارة السنة العائدة إلى حملة أسهم الشركة األم (دينار أردني)

()3.818.151

()13.523.747

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة (سهم)

63.762.486

63.762.486

()24.454

()24.454

ينزل :أسهم خزينة (سهم)

63.738.032

63.738.032

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة العائد إلى حملة أسهم الشركة األم
(دينار أردني)

()0.212

()0.060

 .36معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء

مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة

بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:

قروض وتسهيالت ائتمانية
مستحق من جهات ذات عالقة
مستحق لجهات ذات عالقة

2018

2017

طبيعة العالقة

دينار أردني

دينار أردني

الشركة األم ومساهمون رئيسيون

11.289.423

8.758.946

شركات شقيقة

1.086.883

2.204.034

934.245

140.789

الشركة األم وشركات شقيقة

إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل الموحدة هي كما يلي:
طبيعة العالقة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

مصاريف تمويل

الشركة األم ومساهمون رئيسيون

704.186

536.843

إيرادات خدمات

الشركة األم وشركات شقيقة

49.576

49.576

مكافآت ورواتب ومنافع اإلدارة العليا:

208.392

584.474

منافع قصيرة األجل

مصروف تعويض نهاية الخدمة

16.244

94.090

تنقالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

23.023

15.663
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 .37قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات الشركة كما في  31كانون األول :2018

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل (ايضاح :)10
31
مدرجة
31
غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل (ايضاح 31 )14
31
استثمارات عقارية (ايضاح )6

المجموع

دينـار أردني

تاريخ القياس

أسعار تداول في
أسواق مالية نشطة
(المستوى األول)

قياس القيمة العادلة بإستخدام
معطيات يمكن
مالحظتها
(المستوى الثاني)
دينـار أردني

دينـار أردني

معطيات ال يمكن
مالحظتها
(المستوى الثالث)
دينـار أردني

كانون األول 2018
كانون األول 2018

82.691
336.506

82.691
-

-

336.506

كانون األول 2018
كانون األول 2018

593.589
30.296.782

593.589
-

-

30.296.782

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات الشركة كما في  31كانون األول : 2017
قياس القيمة العادلة بإستخدام

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل (ايضاح :)10
مدرجة
غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل (ايضاح )14
استثمارات عقارية (ايضاح )6

المجموع

دينـار أردني

تاريخ القياس

أسعار تداول في
أسواق مالية نشطة
(المستوى األول)
دينـار أردني

معطيات يمكن
مالحظتها
(المستوى الثاني)
دينـار أردني

معطيات ال يمكن
مالحظتها
(المستوى الثالث)
دينـار أردني

 31كانون األول 2017
 31كانون األول 2017

89.606
336.506

89.606
-

-

336.506

 31كانون األول 2017
 31كانون األول 2017

1.060.758
35.054.584

1.060.758
-

-

35.054.584

تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها:
 المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.
 المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم الشركة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2018و.2017
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القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها كما في  31كانون األول  2018و:2017
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
2018

2017

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

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

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

89.606

82.691

336.506

336.506

336.506

336.506

593.589

1.060.758

593.589

1.060.758

10.572.844

18.614.186

10.572.844

18.614.186

1.030.010

707.840

1.030.010

707.840

4.344.180

2.709.574

15.325.214
مطلوبات مالية

قروض وتسهيالت ائتمانية

ذمم وأرصدة دائنة اخرى

82.691

89.606

25.153.076

2.709.574

15.325.214

4.344.180

25.153.076

22.223.411

23.540.594

22.223.411

23.540.594

28.033.253

29.827.323

28.033.253

29.827.323

6.286.729

5.809.842

5.809.842

6.286.729

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً 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 المدرجة وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (غير المدرجة) باستخدام طرق تقييم مناسبة.
 تم تحديد القيمة العادلة للقروض والتسهيالت اإلئتمانية والبنود األخرى الخاضعة لفوائد من خالل خصم التدفقات النقدية
المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة متاحة لقروض وتسهيالت إئتمانية أخرى ذات شروط مشابهة.
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 .38إدارة المخاطر
تتألف المطلوبات المالية للشركة من قروض طويلة األجل وتسهيالت إئتمانية وبعض الذمم واألرصدة الدائنة االخرى .إن الهدف
من هذه المطلوبات المالية هو تمويل نشاطات الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة عدة موجودات مالية مثل الذمم المدينة

وبعض الموجودات المتداولة األخرى والنقد والودائع قصيرة األجل والموجودات المالية بالقيمة العادلة والتي تنشأ بشكل مباشر من

نشاطات الشركة.

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التغير في أسعار األسهم ومخاطر

العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر

والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر أسعار الفائدة

يوضح الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  31كانون األول

 2018و( 2017قبل الضرائب) ،على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرة كما في  31كانون األول
ٍ
مساو ومعاكس ألثر
 2018و ،2017مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة
الزيادة المبينة أدناه:

الزيادة

2018
دينار أردني

2017
دينار أردني
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األثر على قائمة

في سعر الفائدة

الدخل الموحدة

(نقطة أساس)

دينار أردني

20

()16.498

الزيادة

األثر على قائمة

بسعر الفائدة

الدخل الموحدة

(نقطة أساس)

دينار أردني

20

()17.519

مخاطر التغير في أسعار األسهم

يبين الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة (قبل الضرائب) نتيجة للتغيرات الممكنة

ٍ
مساو ومعاكس ألثر
المحتملة في أسعار األسهم مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم

الزيادة المبينة أدناه:

األثر على

الزيادة في

قائمة الدخل الموحدة

المؤشر
()%

2018

بورصة فلسطين

8.480

األثر على

المؤشر

قائمة الدخل الموحدة

()%

األثر على قائمة الدخل
الشامل الموحدة

دينار أردني

20

أسواق مالية أجنبية

8.058

118.542

الزيادة في

بورصة فلسطين

دينار أردني

176

20

2017

الشامل الموحدة

دينار أردني

20

أسواق مالية أجنبية

األثر على قائمة الدخل

دينار أردني

176

20

8.321
9.600

211.976

مخاطر العمالت األجنبية

يبين الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة (قبل الضرائب) للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف الشيكل
اإلسرائيلي والعمالت األخرى التي تتعامل بها الشركة مقابل الدينار األردني ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه.
المتوقع في أسعار العمالت االجنبية
الزيادة
في سعر صرف
الشيقل اإلسرائيلي مقابل
الدينار األردني
%

2018
دينار أردني

20

2017
دينار أردني

20

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة
دينار أردني
65.873
()117.348

الزيادة
في سعر صرف
العمالت األخرى
مقابل
الدينار األردني
%
20
20

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة
دينار أردني
11.023
()7.349

إن سعر صرف الدينار األردني مربوط إلى حد كبير بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي وبالتالي فإن مخاطر التغير في سعر

صرف الدوالر األمريكي غير جوهرية على القوائم المالية الموحدة للشركة.
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مخاطر االئتمان

يقوم كل قطاع من قطاعات األعمال بإدارة مخاطر اإلئتمان وفق سياسة الشركة فيما يتعلق بإدارة مخاطر اإلئتمان .لدى الشركة
قاعدة كبيرة من العمالء ،وبالتالي فإن مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالذمم المدينة موزعة على عدد كبير من العمالء .كذلك تتبع
الشركة نظاماً للتحصيل من خالل جهود اإلدارة والطرق القانونية .تعمل الشركة على بيع معظم عقاراتها الجاهزة للبيع بأقساط أو
كمبياالت تستحق خالل عدة سنوات بعد عملية البيع .تحد الشركة من مخاطر االئتمان عن طريق عدم نقل ملكية العقارات
المباعة إلى العمالء إال بعد تحصيل كافة األقساط والكمبياالت.
يتم إجراء دراسة تدني القيمة بشكل منفرد على بعض العمالء الرئيسين كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .باإلضافة الى إجراء

دراسة تدني القيمة على عدد كبير من الذمم األخرى بشكل مجموعات .تتضمن طريقة اإلحتساب نسب تخصيص محددة تم

إحتسابها من مجموعة عوامل تشمل أنماط التحصيل التاريخية ،ونوع العمالء والخدمات المقدمة ،وكشوف تعمير الذمم المدينة،

وتحديد تعريف التعثر من خالل عدد أيام معين .إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم المدينة

المبينة في إيضاح (.)12

بالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل النقد والودائع قصيرة األجل وبعض الموجودات
المتداولة األخرى فإن تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة
الدفترية لهذه الموجودات المالية.
مخاطر السيولة
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك من خالل الحصول على القروض والتسهيالت اإلئتمانية ومتابعة تحصيل الذمم

المدينة وادارة اإلستثمارات قصيرة األجل.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة

السوقية الحالية:

خاضعة لمخاطر السيولة

 31كانون األول 2018
قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 3الى 12

أكثر من سنة إلى

أكثر من 5

تحت الطلب

أقل من  3شهور

شهر

 5سنوات

سنوات

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

530.032

1.356.589

4.014.428

17.998.257

501.180

1.641.464

3.397.398

269.800

-

1.031.212

2.998.053

7.411.826

18.268.057

31.085.839 1.376.690

25.275.997 1.376.690
5.809.842

 31كانون األول 2017
قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

26.869.590 1.932.764

1.051.656

1.718.986

7.264.632

14.901.552

754.495

2.456.521

3.075.713

-

-

1.806.151

4.175.507

10.340.345

14.901.552

33.156.319 1.932.764

6.286.729

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة

ويعظم حقوق الملكية .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية
وطبيعة العمل .لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة

الحالية .يتألف رأس مال الشركة من رأس المال المدفوع وعالوة اإلصدار وأسهم الخزينة واإلحتياطيات واألرباح المدورة وحقوق

الجهات غير المسيطرة بمجموع  48.850.264دينار أردني كما في  31كانون األول  2018مقابل  58.994.494دينار أردني

كما في  31كانون األول .2017
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 .39قطاعات أعمال الشركة وشركاتها التابعة
يتم عرض قطاعات أعمال الشركة وفقاً لطبيعة أنشطة الشركة ،حيث أن المخاطر ونسبة العائد يتأثران جوهرياً بإختالف 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.
 31كانون األول 2018
اإليرادات

إيرادات من جهات خارجية

قطاع عقاري

خدمات تجارية

مجموع القطاعات

استبعادات

الموحد

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

إيرادات بين القطاعات (تم إستبعادها)

2.396.839

-

4.304.524

6.701.363

-

6.701.363

مجموع اإليرادات

2.396.839

4.304.524

6.701.363

-

6.701.363

نتائج األعمال

-

-

-

-

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

40.370

()102.622

()62.252

-

()62.252

(خسارة) ربح القطاع قبل الضريبة

()3.874.338

30.586

()3.843.752

()424.973

()4.268.725

موجودات القطاعات

141.907.566

29.113.702

171.021.268

()79.162.822

91.858.446

مطلوبات القطاعات

90.464.423

5.303.498

95.767.921

()52.759.739

43.008.182

معلومات أخرى

استهالكات واطفاءات

1.037.753

484.854

1.522.607

()8.875

1.513.732

مصاريف رأسمالية

788.026

548.087

1.336.113

-

1.336.113

استثمار في شركات حليفة

323.527

-

323.527

-

323.527
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اإليرادات

إيرادات من جهات خارجية

قطاع عقاري

خدمات تجارية

مجموع القطاعات

استبعادات

الموحد

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

إيرادات بين القطاعات (تم إستبعادها)

2.663.921

-

4.615.850

7.279.771

-

()23.214

()23.214

مجموع اإليرادات

2.663.921

4.615.850

7.279.771

()23.214

7.256.557

نتائج األعمال

-

-

7.279.771

حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

22.665

()114.729

()92.064

-

()92.064

خسارة القطاع قبل الضريبة

()12.295.689

()326.038

()12.621.727

()925.246

()13.546.973

موجودات القطاعات

158.097.802

28.212.539

186.310.341

()79.372.125

106.938.216

مطلوبات القطاعات

93.667.235

7.745.931

101.413.166

()53.469.444

47.943.722

معلومات أخرى

استهالكات واطفاءات

1.106.464

433.097

1.539.561

()18.700

1.520.861

مصاريف رأسمالية

579.322

756.062

1.335.384

-

1.335.384

استثمار في شركات حليفة

316.445

102.622

419.067

-

419.067
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 .40االلتزامات المستقبلية واإللتزامات المحتملة


قامت الشركة خالل السنوات 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  160.377دينار 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 الموحدة مبلغ  405.668دينار 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 الموحدة.


يوجد عدة قضايا مقامة ضد الشركة بمبلغ  5.823.401دينار أردني تقريبًا وذلك ضمن النشاط الطبيعي لها .وفي اعتقاد

إدارة الشركة ،ووفقًا 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 11عامًا.

فيما يلي جدول يبين الحد األدنى لمبالغ اإليجارات التي تتوقع الشركة استالمها وفقًا لعقود إيجارات غير قابلة لإللغاء.

خالل سنة واحدة

بعد سنة حتى  5سنوات

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

2.501.520

2.501.520

45.023.735

47.260.218

57.067.520

59.569.040

9.542.265

أكثر من  5سنوات

9.807.302

 .41تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
كبير من أنشطتها في فلسطين كما تشمل موجودات الشركة عقارات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
تمارس الشركة جزءاً اً

وموجودات غير ملموسة وحقوق إستئجار وموجودات أخرى موجودة في غزة .إن عدم إستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في
المنطقة يزيد من خطر ممارسة الشركة ألنشطتها ويؤثر سلباً على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجوداتها من خالل عملياتها.

 .42أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية الموحدة لعام  2017لتتناسب مع تصنيف أرقام القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية

في  31كانون األول  .2018ان هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح السنة السابقة أو حقوق الملكية.
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