
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 

 القوائم المالية الموحدة 

 2016كانون األول  31
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
 قائمة المركز المالي الموحدة 

 2016كانون األول  31
   2016  2015 
 

 إيضاح
 ار أردنيــدين 

  )باآلالف(
دينــار أردني 
 )باآلالف(

      الموجودات
      غير المتداولة  الموجودات

 151.650  135.775  4 عقارات وآالت ومعدات
 35.716  40.028  5 استثمارات عقارية

 26.716  235.820  6 موجودات غير ملموسة
 3.039  3.577  7 مشاريع تحت التنفيذ

 7.542  7.901  8 مخزون المواد
 42.688  36.628  9 استثمار في شركات حليفة

 154.306  143.758  10 لية متوفرة للبيعموجودات ما
 89.199  100.002  11 موجودات مالية أخرى

   703.489  510.856 
      الموجودات المتداولة 

 3.454  3.655  12 بضاعة
 78.614  90.390  13 ذمم مدينة

 81.247  33.984  14 موجودات متداولة أخرى
 8.671  8.140  15 موجودات مالية للمتاجرة 

 63.491  181.580  16 النقد والنقد المعادل
   317.749  235.477 

 746.333  1.021.238   مجموع الموجودات
      المطلوبات و حقوق الملكية 
      حقوق الملكية 

 131.625  131.625  17 رأس المال المدفوع
 32.906  32.906  18 جباريااحتياطي 

 6.756  6.756  18 احتياطي اختياري
 7.950  7.950  18 احتياطي خاص

 (65)  (35)   فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
 8.219  (1.083)  10 احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

 355.659  376.484   أرباح مدورة
 543.050  554.603   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات غير المتداولة
 8.881  60.265  20 قروض طويلة األجل
 38.518  62.792  21 مطلوبات مالية أخرى

   123.057  47.399 
      المطلوبات المتداولة

 29.870  202.122  22 ذمم دائنة
 24.778  30.971  23 تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل

 15.320  16.228  24 مخصص ضريبة الدخل
 85.916  94.257  25 ت متداولة أخرىمطلوبا

   343.578  155.884 
 203.283  466.635   مجموع المطلوبات

 746.333  1.021.238   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
 قائمة الدخل الموحدة
 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2016  2015 
 

 إيضاح
 ار أردنيــدين 

  )باآلالف(
 دينــار أردني
 )باآلالف(

 332.273  332.395  26 اإليرادات
 (21.250)  (19.603)  27 تكاليف خدمات االتصاالت

 (23.883)  (23.367)  28 رسوم رخصة 
 (10.844)  (13.937)  29 تكاليف أخرى

   275.488  276.296 
داريةمصاريف تشغيل  (187.705)  (186.416)  30 ية وا 
 5.050  4.810  31 ستثمارات صافي أرباح اال

 (4.928)  (5.497)  9 حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
 (1.872)  (1.195)   مصاريف تمويل

 6.876  3.842  32 أخرى، بالصافي إيرادات

 93.717  91.032   ربح السنة قبل ضريبة الدخل
 (10.657)  (10.976)  24 مصروف ضريبة الدخل

 83.060  80.056   ربح السنة

      
 0.631  0.608  33 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 الموحدةالشامل قائمة الدخل 
 2016ل كانون األو  31للسنة المنتهية في 

 
    2016  2015 

 
 

 إيضاح
 ار أردنيــدين 

  )باآلالف(
 دينــار أردني
 )باآلالف(

       

 83.060  80.056    ربح السنة
       بنود الدخل الشامل األخرى:

       الحقة: بنود سيتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل في فترات
 (3.129)  (9.186)  10  بيعصافي خسائر الموجودات المالية المتوفرة لل

 42  (116)  10  حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة
 (31)  30    فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 (3.118)  (9.272)    مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 79.942  70.784    صافي الدخل الشامل للسنة
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 ت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودةشركة االتصاال

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
 2016  كانون األول 31للسنة المنتهية في 

 
         احتياطيات   

 
 رأس المال 
  خاص  اختياري  إجباري  المدفوع

 فروقات ترجمة
  عمالت أجنبية

حتياطي ا
موجودات مالية 
  متوفرة للبيع

 أرباح
  ةمدور 

مجموع حقوق 
 الملكية

 
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
 ار أردنيــدين
 )باآلالف( 

 543.050  355.659  8.219  (65)  7.950  6.756  32.906  131.625 2016كانون الثاني  1الرصيد في 
 80.056  80.056  -  -  -  -  -  - ربح السنة 

 (9.272)  -  (9.302)  30  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
 70.784  80.056  (9.302)  30  -  -  -  - صافي الدخل الشامل للسنة

 (59.231)  (59.231)  -  -  -  -  -  - (19ضاح توزيعات أرباح نقدية )إي
 554.603  376.484  (1.083)  (35)  7.950  6.756  32.906  131.625 2016كانون األول  31الرصيد في 

 
 522.339  331.830  11.306  (34)  7.950  6.756  32.906  131.625 2015كانون الثاني  1الرصيد في 
 83.060  83.060  -  -  -  -  -  - ربح السنة 

 (3.118)  -  (3.087)  (31)  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
 79.942  83.060  (3.087)  (31)  -  -  -  - صافي الدخل الشامل للسنة

 (59.231)  (59.231)  -  -  -  -  -  - (19)إيضاح توزيعات أرباح نقدية 
 543.050  355.659  8.219  (65)  7.950  6.756  32.906  131.625 2015كانون األول  31الرصيد في 
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 
   2016  2015 

  إيضاح 
ار أردني ــدين

  )باآلالف(
ار أردني ــدين

 )باآلالف(
      شطة التشغيلأن

 93.717  91.032   ربح السنة قبل ضريبة الدخل
      تعديالت: 

طفاءات  44.056  46.469   استهالكات وا 
 9.119  7.055   مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

 610  -   خسائر تدني موجودات 
 (5.050)  (4.810)   صافي أرباح االستثمارات

 4.928  5.497   ل الشركات الحليفةحصة المجموعة من نتائج أعما
 (6.074)  (6.585)   إيرادات فوائد 

 938  210   آالت ومعدات  خسائر استبعاد عقارات
 7.984  7.055   مخصص تعويض نهاية الخدمة

 1.872  1.195   مصاريف تمويل
 (145)  434   بنود أخرى غير نقدية 

   147.552  151.955 
      مال العامل:التغير في رأس ال
 (19.308)  (19.437)   الذمم المدينة

 168  (201)   البضاعة
 9.237  13.741   الموجودات المتداولة األخرى

 (15.534)  12.727   الذمم الدائنة
 12.153  12.633   المطلوبات المتداولة األخرى

 (9.641)  (9.866)   دفعات ضريبة دخل
 (5.049)  (7.596)   دمة دفعات تعويض نهاية الخ

 123.981  149.553   صافي النقد من أنشطة التشغيل
      أنشطة اإلستثمار 

 (11.084)  509   صافي موجودات مالية متوفرة للبيع
 170  -   صافي موجودات مالية للمتاجرة
 4.039  6.603   توزيعات أرباح نقدية مقبوضة

 (5.052)  -   قروض ممنوحة 
 40.145  -   يدات قروض ممنوحةتسد

 1.181  2.018   إيرادات فوائد مقبوضة
 -  (7.661)   شراء موجودات غير ملموسة

 (6.872)  (2.863)    شراء استثمارات عقارية
 240  535   استبعاد عقارات وآالت ومعدات

الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت والمعدات 
 (26.257)  (28.069)   موادومخزون ال

 (3.490)  (28.928)   صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
      أنشطة التمويل 

 (58.786)  (58.918)   توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 
 (9.720)  4.435   تسهيالت ائتمانية

 -  70.900   المتحصل من قروض طويلة األجل
 (17.719)  (17.758)   جلتسديدات قروض طويلة األ
 (1.872)  (1.195)   مصاريف تمويل مدفوعة

 (88.097)  (2.536)   صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
 32.394  118.089   الزيادة في النقد والنقد المعادل 

 31.097  63.491   النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 63.491  181.580  16 ية السنةالنقد والنقد المعادل في نها
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016كانون األول  31

 الشركة ونشاطها .1
سطين بتاريخ لف-ركات في مدينة نابلس ُسجلت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة )الشركة(، لدى مراقب الش

 1996( لسنة 3تعمل الشركة بموجب قانون االتصاالت رقم ) .1997كانون الثاني  1، وباشرت أعمالها بتاريخ 1995آب  2
ة خالل قامت المجموع .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، والرخصة الممنوحة من وزارةالصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية

التصاالت الفلسطينية وشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية لمدة عشرين عامًا تبدأ اعتبارًا من تاريخ رخص شركة ابتجديد الفترة 
 .مليون دينار أردني( 205.6مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  290وبمبلغ ، 2036وتنتهي في عام  2016 تشرين ثاني 16

دارة وبيع خدمات اال   .طينيةتصاالت السلكية والالسلكية في مناطق السلطة الوطنية الفلسيتركز نشاط الشركة الرئيسي في تقديم وا 

 .2017شباط  7من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  2016كانون األول  31تم إقرار القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 

 القوائم المالية الموحدة  .2

كانون األول  31 االت الفلسطينية وشركاتها التابعة )المجموعة( كما فيتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة االتص
2016.  

 لقد كانت نسب ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي: 

  نسبة الملكية  رأس المال )دينار أردني( 
2016  %  

  2016  2015  المكتتب به  المدفوع
 شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية  100  100  25.000.000  25.000.000
 شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي  100  100  7.100.000  6.833.750
 الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط 100  100  1.000.000  1.000.000

 شركة حلول لتكنولوجيا المعلومات  100  100  12.500.000  12.500.000
 شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت 100  100  1.000.000  1.000.000
 لالستشارات والخدمات االستثمارية هشركة آيل 100  100  1.000.000  1.000.000
 شركة جروسال لالستثمار العقاري 100  100  100.000  100.000
 شركة بالفست ش.ش.و 100  100  94.285  94.285

ة بالفست ش.ش.و وشرك ردنالتي تزاول أعمالها في األ هباستثناء شركة آيل ،ناطق السلطة الفلسطينيةتعمل شركات المجموعة في م
  في البحرين. أعمالهاالتي تزاول 

 
  



 

7 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية .3
عايير المحاسبة صدرها مجلس متم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية كما أ

 .الدولية
المشتقات المالية و باستثناء الموجودات المالية للمتاجرة والمتوفرة للبيع  كلفة التاريخيةتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ ال

ناء ما ذكر غير حدة بالدينار األردني، وباستثتم إعداد القوائم المالية المو  .بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم الماليةوالتي يتم قياسها 
 .ذلك، تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف دينار أردني

 أسس توحيد القوائم المالية 

تتحقق سيطرة المجموعة  .2016كانون األول  31تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 
 ر فيها إذا وفقط إذا كانت المجموعة لديها:على الشركة المستثم

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

 المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بهاالعوائد  فيمجموعة الحق للكون يعندما  -

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

عندما تكون  .بشكل عام تعتقد المجموعة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت
ق والظروف يع الحقائنسبة ملكية المجموعة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية تأخذ المجموعة بعين االعتبار جم

 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 المجموعة وحقوق التصويت المحتملة -

غير في تفي حال وجود حقائق أو ظروف تدل على ادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها تقوم المجموعة بإع
عة على عند حصول المجمو  ائم المالية للشركات التابعةو يبدأ توحيد الق .المذكورة أعاله لسيطرةاحد العناصر الثالث إلثبات ا

ف للشركات يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاري .شركاتها التابعةعند فقدانها للسيطرة على  التوحيد سيطرة وينتهيال
على السيطرة  من تاريخ الحصول القوائم المالية الموحدةالتابعة التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في 

بين  شركة التابعة )دون فقدان السيطرة عليها( كمعامالتيتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في ال .وحتى تاريخ فقدانها
 .المالكين

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة وتوزيعات 
  .األرباح بالكامل

شركة التابعة للمطلوبات الموجودات )بما فيها الشهرة( و ال في حال فقدان المجموعة السيطرة على الشركات التابعة يتم استبعاد
القيمة الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة، ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة. يتم قيد أي و 

 استثمار متبقي بالقيمة العادلة. 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية 
بية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية إن السياسات المحاس
، لم 2016بتطبيق التعديالت التالية والنافذة المفعول إبتداء من أول كانون الثاني المجموعة باستثناء قيام  الموحدة للسنة السابقة

المالية  لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائمي معايير صادرة وغير نافذة المفعول. تقم المجموعة بتطبيق مبكر أل
 حدة للمجموعة.و الم
 

 الحصص في المشاريع المشتركة  –الترتيبات المشتركة  -( 11تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "اندماج االعمال" عند 3( من المشغل تطبيق معيار التقارير الدولي رقم )11رقم ) تتطلب التعديالت على معيار التقارير الدولي
معالجة االستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة عندما يمثل النشاط في العملية المشتركة أعمال تجارية. توضح هذه 

لمشروع د االستحواذ على حصص اضافية في نفس االتعديالت ان الحصص السابقة في المشاريع المشتركة ال يتم اعادة قياسها عن
المشترك عند اإلستمرار بالسيطرة المشتركة. باإلضافة الى ذلك يشمل هذا المعيار االستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم 

 تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم السيطرة المشتركة مملوكة من نفس الشركة األم. 
لى كل من االستحواذ االولي في العمليات المشتركة واالستحواذ على الحصص االضافية في نفس العمليات تطبق التعديالت ع

 المشتركة.

توضيح االساليب المقبولة الحتساب  (:38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 االستهالكات واإلطفاءات 

( ان االيرادات تعكس المنفعة االقتصادية 38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16ار المحاسبة الدولي رقم )توضح التعديالت في معي
من المنافع االقتصادية التي استهلكت من خالل استخدام ذلك  المتحصلة من االعمال التجارية )التي يكون االصل جزء منها( بدالً 

ات واآلالت والمعدات باستخدام أساس مبني على اإليرادات. ويمكن استخدام اساس االصل. نتيجة لذلك، ال يجوز استهالك الممتلك
 مبني على اإليرادات فقط في ظروف محددة الستهالك الموجودات غير الملموسة.

المالية طريقة حقوق الملكية في القوائم  :(1المالية الدولي رقم ) ( ومعيار التقارير27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المنفصلة

( )القوائم المالية المنفصلة( 27بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2014قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل شهر آب 
والذي أتاح للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والحليفة والشركات تحت 

(. كما تم اجراء تعديل آخر على معيار التقارير المالية 28تركة كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم )السيطرة المش
( والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق الملكية من تطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير المالية الدولي 1الدولي رقم )

 قبل تاريخ التملك.( والخاص بعمليات االندماج 1رقم )
 

 ( عرض القوائم المالية 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 :المتطلبات المالية لهذا المعيار كما يلي -وال ُتغير جوهريًا  -( 1توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 متطلبات األهمية النسبية -

 م الماليةإمكانية تفصيل أو تجميع البنود في القوائ -
 ترتيب االيضاحات -
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية. -
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البيع أو المساهمة بموجودات بين  –( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 مشاريع المشتركةالمستثمر والشركة الحليفة أو ال

تعرض هذه التعديالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبيق اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف 
 المنشأة االستثمارية وتوضح االمور التالية:

  مارية بقياس م المنشأة االستثينطبق اإلستثناء من متطلبات التوحيد على الشركة االم التابعة لمنشأة استثمارية، عندما تقو
 وتقييم جميع استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

  يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية وتقوم بتقديم خدمات للمنشأة
 مارات األخرى في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة. االستثمارية، بينما يتم قياس وتقييم جميع االستث

  تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية والتي تملك حصة في شركة
محاسبة الدولي يار الحليفة أو مشاريع مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية: تسمح التعديالت على مع

روع للمستثمر )الذي يمتلك حصة في شركة حليفة او مش –( االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة 28رقم )
مشترك( عند اتباع طريقة حقوق الملكية باإلبقاء على الطريقة المتبعة من قبل المنشآت االستثمارية الحليفة أو المشاريع 

 امها بقياس وتقييم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.المشتركة عند قي

 لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهري على المركز المالي أو األداء المالي أو اإليضاحات للمجموعة.
 

 المعايير غير نافذة المفعول

بل المجموعة. بعد من ق تطبيقهاير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعاي
إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة المجموعة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز أو األداء المالي أو 

 لمعايير عندما تصبح نافدة المفعول.حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للمجموعة. سيتم تطبيق هذه ا

 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "االدوات المالية" بكامل مراحله خالل تموز 9قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )
وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء  ، ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف2014

( "تصنيف وقياس االدوات المالية". 39االدوات غير المالية. وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم )
والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس  2018لثاني كانون ا 1سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 

 الموجودات المالية.

 ( االيرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع 15يحدد معيار رقم )
شآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي المن

 ( االيجارات.17رقم )
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 يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

 ( عقود االنشاء11معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 ( االيراد18رقم ) معيار المحاسبة الدولي -

 ( برامج والء العمالء13تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 ( اتفاقيات انشاء العقارات15تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 ( عمليات نقل االصول من العمالء18تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية. –( االيراد 31التفسير ) -

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018كانون الثاني  1جب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد ي

 

 ( عقود اإليجار16معيار التقارير المالية الدولية )

 2016( "عقود االيجار" خالل كانون الثاني 16قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

( بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي 16تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
يث ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بح(، ووفقًا لذلك، يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود 17رقم )

 يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

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

 والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

 األسس والتقديرات 
بية تؤثر على فتراضات محاسوالمالية الموحدة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات إن إعداد القوائم ا

راضات، نظرًا الستخدام هذه التقديرات واإلفت .في القوائم المالية اإلفصاحاتمبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات و 
 .التقديرات، وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبلقد تختلف النتائج الفعلية عن 

 اإليضاحات التالية:لمخاطر لتشمل اإليضاحات األخرى والتي تبين مدى تعرض المجموعة 

 (37أهداف وسياسات إدارة المخاطر )إيضاح  -

 (37إدارة رأس المال )إيضاح  -
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 الجوهرية التي قامت بها المجموعة:فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال يمكن الحصول على قيمتها 

ول على يتم الحص .ية المتوقعة المخصومةالعادلة من أسواق مالية نشطة، من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقد
مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن، وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد 

اد عليها متشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم اإلعت .درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة
غ القيمة قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات على مبال .في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى

 .العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية

 إيرادات وتكاليف الربط البيني
  .مبالغ إيرادات وتكاليف الربط البيني والذمم المدينة والدائنة المتعلقة بها تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد

 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
ى تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة، بناًء عل .تقدم المجموعة خدماتها لقاعدة كبيرة من العمالء ضمن شروط تسهيالت معينة

 .ون المشكوك في تحصيلهاالخبرات السابقة، لتحديد مبالغ الدي

 تدني الشهرة
يتطلب ذلك  .يعتمد تحديد تدني قيمة الشهرة على تقدير "القيمة في اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها

تلك التدفقات النقدية ة لحتساب القيمة الحاليتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد واختيار ِنسب الخصم ال
  .المستقبلية

 األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة 
تقوم إدارة المجموعة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية 

  .كل سنة مالية

 مخصص ضريبة الدخل
راضات تعتقد إدارة المجموعة بأن هذه التقديرات واإلفت .وعة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخلتستخدم إدارة المجم

  .معقولة

 أهم السياسات المحاسبية:

 تحقق اإليرادات
ات ديتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على المجموعة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرا

عد يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للعائد المستلم أو الذي سيتم استالمه مستقباًل ب .بموثوقية، بغض النظر عن تاريخ استالم الدفعات
 كذلك يجب توفر الشروط الخاصة التالية قبل إثبات اإليرادات التالية: .تنزيل الخصومات

 إيرادات الخدمات 
كي والهاتف الالسلكي والخدمات الرقمية عندما يصبح من الممكن تقدير العائد من تتحقق إيرادات خدمات الهاتف السل .أ

 .الخدمات المقدمة بشكل موثوق، من خالل الرجوع إلى نسبة اكتمال الخدمات المقدمة
تتحقق إيرادات خدمات اإلعالم عندما يصبح من الممكن تقدير العائد من الخدمات المقدمة بشكل موثوق، بالرجوع إلى  .ب

 .سبة اكتمال الخدمات المقدمة وفقًا لتقارير اإلنجازن
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يتم قيد مبيعات بطاقات الدفع المسبق كإيرادات مؤجلة ويتم تحققها عند االستخدام بناًء على عدد الوحدات المستخدمة من  .ج
 .تلك البطاقات

 إيرادات مبيعات البضائع
كية ألدوات الكهربائية األخرى عند انتقال المخاطر الهامة ومنافع الملتتحقق إيرادات مبيعات أجهزة الهواتف الخلوية ومستلزماتها، وا

 .للمشتري

 إيرادات الفوائد
بلية ستخدام طريقة العائد الفعلي، بناًء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقايتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها ب

 .موجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفتريةالمتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لل

 إيرادات أرباح األسهم
  .يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم عند نشوء الحق الستالمها

 تحقق المصاريف
  .يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق

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

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

 ضريبة الدخل 
قوم المجموعة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني، أو وفقًا للوائح الضريبية نافذة المفعول في ت

( والذي يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية 12البلد الذي تعمل فيه المنشأة وتحقق دخاًل ضريبيًا، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )
القوائم المالية، ما بين األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير  المؤقتة، كما بتاريخ

  .المالية كضرائب مؤجلة
ختلف الربح الضريبي قد ي .يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على الربح الضريبي للمجموعة

الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من عن الربح المحاسبي 
 .إن مثل هذه اإليرادات / المصاريف قد تكون خاضعة/ يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة .ضريبة الدخل

 ةمتداولالوغير  ةالمتداول الموجودات والمطلوبات تصنيف
ن كمتداولة أو غير متداولة. تكو بناءًا على تصـــــــــــــنيفها بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي  المجموعةتقوم 

 الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
 التشغيل العادية دورة استهالكها في بيعها أو ن يكون الهدف منهاأ أو تتحقق من المتوقع أن –

 محتفظ بها لغرض المتاجرة –

 بعد تاريخ القوائم الماليةشهرًا أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة من المتوقع  –

اثني عشر شهرًا اوز تتجفترة تستحق خالل مطلوبات لتسديد أو المستخدم  السحبالنقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقيد  –
 بعد تاريخ القوائم المالية

   موجودات غير متداولة.كالموجودات األخرى  جميعيتم تصنيف 
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 كون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: ت
 من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية –

 محتفظ بها لغرض المتاجرة –

 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية –

 وائم الماليةبعد تاريخ القعلى األقل تتجاوز اثني عشر شهرًا لفترة ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات  –

 مطلوبات غير متداولة.كالمطلوبات األخرى  جميعيتم تصنيف 

 .يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة

 قياس القيمة العادلة
لموجودات غير المالية كاالســـــــــــــتثمارات افصـــــــــــــاح عن بعض إليتم األدوات المالية و لمعظم اتقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة 

باإلفصــــــــــاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية  يضــــــــــاً أتقوم المجموعة  .العقارية في تاريخ القوائم المالية
 والتي تشمل ما يلي: الظاهرة بالكلفة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية

 (6و 3تقديرات والفرضيات الجوهرية )إيضاح اإلفصاح عن آليات التقييم وال -
 (38التسلسل المستخدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية )إيضاح  -
 (5استثمارات عقارية )إيضاح  -
 (15و 10الموجودات المالية )إيضاح  -

ظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية من
 صول او سداد االلتزامات إما في:يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع األ .القياس

 .سوق رئيسي لألصل أو االلتزام -

 .للموجودات والمطلوباتمالءمة أو في حال غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر  -

 .مالءمةللسوق الرئيسي أو السوق األكثر  القدرة على الوصول مجموعةلليجب أن يكون 
عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشــــــاركين في الســــــوق على توليد منافع اقتصــــــادية من 

هذه  نســــوق الذين بدورهم ســــيســــتخدمو الخرين في إلى مشــــاركين آمثل لهذه الموجودات أو عن طريق بيعها خالل االســــتخدام األ
 .مثلالموجودات بالشكل األ

تستخدم المجموعة 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 المعطيات التي ال يمكن مالحظتها

العادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو ودات والمطلوبات التي تقاس، أو يتم اإلفصاح عن قيمتها الموج جميعيتم تصنيف 
 موضح أدناه: 

 .ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة)غير المعدلة( المستوى االول: باستخدام أسعار التداول 

 .ن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشرالمستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولك

 .المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها
 .2015و 2016لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين 
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 مخمنينلبعد النقاش مع هؤالء ا .ثل االســـــــــــــتثمارات العقاريةتقييم الموجودات الجوهرية مل نيمعتمدن يخارجي ينمخمنيتم تكليف 
 .الخارجيين، تقوم المجموعة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة

من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصائص ومخاطر  أصنافلغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد 
 .القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوباتومستوى 

 توزيعات أرباح مدفوعة

 ،لهيئة العامةافي اجتماع مساهمي الشركة تقوم المجموعة باالعتراف بمطلوبات مقابل التوزيعات النقدية الموافق عليها من قبل 
 ويتم االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية.

 عقارات وآالت ومعدات 
العقارات مل كلفة تش .إن وجدت ،بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة عقارات واآلالت والمعداتلتظهر ا

الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة  واآلالت والمعدات
هالك ال يتم است .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تحققها .رافاألجل إذا تحققت شروط االعت

  .األراضي
 يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

 العمر اإلنتاجي  
 )سنوات(  

نشاءات وتحسينات مأجور   20-10  مباني وا 
 16-7  إلتصاالت السلكية  شبكة ا

 10  شبكة اإلتصاالت الالسلكية 
 7-4  أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

 7-4  أجهزة وأثاث مكتبي
 7-4  سيارات

 7  آليات ومعدات ثقيلة
 10-4  معدات أخرى 

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

 .من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل، في قائمة الدخل الموحدة
 اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها في السنوات الالحقة إنتتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق 

 .لزم األمر

 وشهرة الشراء توحيد األعمال
تمثل كلفة اإلستحواذ مجموع القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع  .يتم قيد عمليات توحيد األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ

بتقييم  عند أي توحيد لألعمال تقوم المجموعة .المسيطرة في الشركات المستحوذ عليها بتاريخ اإلستحواذ وقيمة حقوق الجهات غير
حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة الجهات غير المسيطرة إلى صافي 

  .المصاريف اإلدارية في قائمة الدخل الموحدة يتم اإلعتراف بمصاريف اإلستحواذ ضمن .موجودات الشركة المستحوذ عليها
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تقوم المجموعة عند االستحواذ بتقدير وتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المستحوذ عليها وفقًا للشروط التعاقدية 
 والظروف االقتصادية بتاريخ االستحواذ.

ادلة ستثمار المصنف سابقًا للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العفي حال توحيد األعمال نتيجة اإلستحواذ التدريجي، يتم قياس اإل
  .يتم قيد الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المصنف سابقًا في قائمة الدخل الموحدة .في تاريخ اإلستحواذ

له والمبلغ الذي تم لمالي الذي تم تحوييتم إثبات الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلفة والتي تمثل الزيادة في المقابل ا
قيده لحقوق الجهات غير المسيطرة عن حصة المجموعة في صافي الموجودات والمطلوبات التي تم الحصول عليها من الشركة 

رة في اإذا كان المقابل المالي أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة، يتم تسجيل الفرق كربح أو خس .التابعة
 .قائمة الدخل الموحدة

لغرض إجراء دراسة حول  .الحقًا لإلثبات المبدئي، يتم إثبات الشهرة بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر تدٍن متراكمة في القيمة الدفترية
منتجة للنقد، لوجود تدني في القيمة الدفترية للشهرة، يتم توزيع قيمة الشهرة بتاريخ الشراء على الوحدات، أو مجموعة الوحدات ا

والمتوقع أن تستفيد من عملية توحيد األعمال، بغض النظر عن كون الموجودات والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها قد 
 .تم توزيعها على هذه الوحدات أم ال

لمستبعد كجزء من غيلي اعند استبعاد أحد األنشطة التشغيلية ضمن وحدة منتجة للنقد، يتم اعتبار الشهرة المرتبطة بالنشاط التش
ة للنشاط يتم تحديد مبلغ الشهرة المستبعد وفقًا لنسبة القيمة الدفتري .القيمة الدفترية لذلك النشاط لتحديد مبلغ الربح أو الخسارة
  .المستبعد إلى صافي القيمة المتبقية من الوحدة المنتجة للنقد

 الموجودات غير الملموسة
ملموسة التي إن كلفة الموجودات غير ال .غير الملموسة، التي تم الحصول عليها بشكل منفصل بالكلفةمبدئيًا، يتم قيد الموجودات 

 الحقًا لإلثبات المبدئي، يتم إظهار الموجودات .تم الحصول عليها من خالل توحيد األعمال هي قيمتها العادلة في ذلك التاريخ
  .متراكمة في القيمة الدفترية أية خسائر تدنٍ غير الملموسة بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم و 

 .يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة

في القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة غير محددة، بشكل سنوي،  جراء دراسة لوجود تدنٍ يتم إ
تصنيف لتحديد ما إذا كان سبب ال الموجودات سنوياً هذه تتم مراجعة تصنيف  .إطفاء هذه الموجودات غير الملموسةكما أنه ال يتم 
سة الى موجودات ملمو  الموجودات غير المقدر عمرها الزمني بفترة محددة هذه ، في حالة الحاجة إلى إعادة تصنيفاليزال قائماً 

     .يري، وبأثر مستقبليساس تقدأعلى  لفترة محددة فيتم ذلك بناءً 

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

ب العمر اإلنتاجي المتوقع، ويتم دراسة تدني قيمتها يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة حس
يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة احتسابه للموجودات غير الملموسة المقدر عمرها  .الدفترية عند وجود مؤشرات تدل على ذلك

رها لموسة المقدر عميتم قيد مصروف إطفاء الموجودات غير الم .الزمني بفترة محددة مرة على األقل في نهاية السنة المالية
 .الزمني بفترة محددة في قائمة الدخل الموحدة

 تكلفة الخطوط والرخصة: 
عامًا باستخدام طريقة القسط الثابت ويتم قيد مصروف اإلطفاء في قائمة الدخل  20يتم إطفاء تكلفة الخطوط والرخصة على مدى 

 .الموحدة
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 حق إستخدام األلياف الضوئية:
 .اً عام 15 -7األلياف الضوئية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى  يتم إطفاء حق استخدام

 المشاريع تحت التنفيذ
تمثـل المشاريع تحت التنفيذ كافة تكاليف إنشاء وتوسيع شبكة اإلتصاالت السلكية والالسلكية والمشاريع األخرى غيـر المنتهية حتى 

نفيـذ كل مشـروع عنـد االنتهاء من ت .والمواد المباشرة والمقاسم وتكاليف المقاولينتاريخ القوائم المالية، وتشتمل على تكلفة العمالة 
 .يحول إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات

يتم إجراء دراسة تدني في القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لهذه 
  .ي حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع استردادهاف .المشاريع

 مخزون المواد والبضاعة
توقع تحقيقها أو القيمة الم ،يتم إظهار مخزون المواد بالكلفة بينما يتم إظهار البضاعة بالكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح

 .كافة النفقات التي تتكبدها المجموعة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدامتمثل الكلفة  .أيهما أقل

في حال  .في القيمة الدفترية لمخزون المواد عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لها يتم إجراء دراسة تدنٍ 
  .لقيمة الدفترية لمخزون المواد للقيمة المتوقع استردادهاوجود مثل هذه المؤشرات، يتم تخفيض ا

 االستثمار في شركات حليفة 
فوذًا مؤثرًا الشركة الحليفة هي تلك التي يكون للمجموعة ن .ستخدام طريقة حقوق الملكيةايتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة ب

ذه السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهت المتعلقة بارار وهو القدرة على المشاركة في الق .عليها
  .السياسات

عند االستحواذ التدريجي للشركات الحليفة، يتم قياس الحصة المملوكة للمجموعة بتاريخ استحواذ المجموعة على نفوذ مؤثر في 
 الدخل الموحدة.الشركة الحليفة بالقيمة العادلة ويتم قيد أية فروقات ناتجة في قائمة 

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

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

 في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشاملبعد الضريبة يتم اظهار حصة المجموعة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة 
المعامالت بين المجموعة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية المجموعة في  يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن .الموحدة

 .الشركة الحليفة

اسات عند الضرورة تقوم المجموعة بإجراء تعديالت لتتوافق السي .إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للمجموعة
 .للمجموعةالمتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية 

ي إضافية على استثماراتها ف الحقًا إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر المجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدنٍ 
ي قيمة ف تقوم المجموعة في تاريخ القوائم المالية بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدنٍ  .الشركات الحليفة
في حال وجود هذه األدلة، تقوم المجموعة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة  .ي الشركات الحليفةاإلستثمارات ف

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

يتم المجموعة بتقييم االستثمار المتبقي بالقيمة العادلة، و للنفوذ المؤثر على الشركات الحليفة، تقوم في حال فقدان االمجموعة 
 تسجيل الفروقات بين هذه القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالستثمار في قائمة الدخل الموحدة.
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 استثمارات عقارية

قيمة الدفترية لالستثمارات سة تدني اليتم درا .تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر تدٍن متراكمة في القيمة الدفترية
ثل هذه األدلة عند وجود م .العقارية عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية
 .ردادهاتوعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع اس

يتم  .يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التوقف عن استخدامها وعدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة نتيجة بيعها
 .قيد الفرق بين العائد من استبعاد األصل والقيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة في فترة االستبعاد

ت العقارية فقط عندما يكون هنالك تغيير في االستخدام. عند التحويل من االستثمارات العقارية يتم التحويل من أو إلى االستثمارا
تها كلفة الممتلكات المحولة لالستخدام هي قيمإلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات والتي يتم استخدامها من قبل المجموعة، فإن 

يل ممتلكاتها إلى استثمارات عقارية، تستمر المجموعة باستخدام السياسات الدفترية في تاريخ التحويل. اذا ارتأت المجموعة تحو 
 المحاسبية للمتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

 استثمارات في موجودات مالية 
دلة من خالل قائمة الدخل كموجودات مالية بالقيمة العا 39يتم تصنيف الموجودات المالية الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية عند اإلقتناء .أو قروض ممنوحة وذمم مدينة أو موجودات مالية متوفرة للبيع

ة بالقيم يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ويتم إضافة مصاريف اإلقتناء المباشرة، باستثناء الموجودات المالية
 .العادلة من خالل قائمة الدخل والتي يتم قيدها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة

إن  .يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ اإللتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية
وانين ي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقًا للقعمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك الت

  .أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق

 الحقًا لإلعتراف المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية وفقًا لتصنيفها كما يلي:

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
ات يتم تصنيف الموجود .ودات المالية للمتاجرة ضمن بند "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل"تصنف الموج

قيد أي ربح  يتم .المالية كموجودات مالية للمتاجرة في حال وجود النية لبيع أو إعادة شراء هذه الموجودات في المستقبل القريب
 .العادلة للموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة في فترة حدوث هذا التغيرأو خسارة ناتجة عن التغير في القيمة 

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع
مصنفة أدوات الملكية ال .تشمل اإلستثمارات في الموجودات المالية المتوفرة للبيع اإلستثمار في أدوات الدين وأدوات الملكية

لدين المصنفة أدوات ا .بيع هي تلك الموجودات التي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخلكموجودات مالية متوفرة لل
كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك الموجودات التي يتم اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي قد يتم بيعها وفقًا الحتياجات 

 .ةالسيولة أو نتيجة للتغيرات في العوامل السوقي
ي فالحقًا لإلثبات المبدئي، يتم إعادة تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد التغيرات في القيمة العادلة 

قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع حتى يتم التخلص من الموجود المالي، وعندها يتم 
باح والخسائر المقيدة سابقًا ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الموحدة وفي حال وجود تدن قيد األر 

في قيمتها يتم إعادة قيد الخسائر المقيدة سابقًا ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الموحدة وتخفيض 
 .الية المتوفرة للبيع بقيمة التدني التي تم قيدهااحتياطي الموجودات الم
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 لتقوم المجموعة بإعادة تقييم تصنيف الموجودات المالية المتوفرة للبيع فيما إذا كانت النية لبيع هذه اإلستثمارات المالية في المستقب
لقدرة على بيع هذه اإلستثمارات نتيجة لعدم توفر سوق نشط أو حدوث تغيير جوهري في نية القريب ال زالت قائمة. في حال عدم ا

اإلدارة لبيع هذه اإلستثمارات في المستقبل القريب، يمكن إلدارة المجموعة أن تقوم بإعادة تصنيف هذه الموجودات المالية في 
 د المالي. حاالت نادرة جدًا إلى أي فئة أخرى باالعتماد على طبيعة الموجو 

 .يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عندما ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها

 قروض ممنوحة وذمم مدينة
ق سواأمدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير متداولة في التعتبر القروض الممنوحة والذمم 

عد تنزيل ببعد االعتراف المبدئي، يعاد قياس قيمة هذه الموجودات بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي،  .مالية نشطة
يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى والتي  .التدني

 .د الفعليتشكل جزءًا من العائ

 استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجودات المالية عند إنتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات، أو عند تحويل الموجودات 

ألساسية مخاطر والعوائد االمالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى. في حال لم تقم المجموعة بتحويل أو إبقاء كل ال
وأبقت السيطرة على األصول المحولة، تسجل المجموعة حصتها المتبقية في الموجودات وتسجل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوع 
دفعها. إذا أبقت المجموعة كل المخاطر والعوائد األساسية لملكية الموجودات المالية المحولة، تستمر المجموعة في تسجيلها 

 أيضًا ضمانات الديون للمبالغ المقبوضة معها. وتسجل

 تدني قيمة الموجودات المالية
إذا وجد مثل  .يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة

  .هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل الموحدة
 

الموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بمعدل  –
 .الفائدة الفعلي األصلي

يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل  –أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع  –
يتم قياس جوهرية اإلنخفاض بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستثمار، ويتم قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلى  .داألم

ادلة، بعد يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة الع .الفترة التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية
ات ال يتم عكس خسائر التدني المقيدة سابقًا على أدو  .بقًا ضمن قائمة الدخل الموحدةتنزيل أية خسارة تدني معترف بها سا

نما يتم قيد اإلرتفاع في القيمة العادلة على الموجودات المالية التي تم قيد التدني الموحدة الملكية من خالل قائمة الدخل ، وا 
 .الموحدة في قيمتها سابقًا من خالل قائمة الدخل الشامل

أية  يمثل التدني الفرق بين الكلفة المطفأة والقيمة العادلة، بعد تنزيل –الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع  أدوات –
 .خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل الموحدة

 الذمم المدينة
م احتساب مخصص يت .المشكوك في تحصيلها تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات للذمم

 .ُتشطب الديون المعدومة عند تحديدها .للذمم المشكوك بها عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل، أو جزء من المبلغ
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 النقد والنقد المعادل 
ألجل تستحق نوك، وودائع قصيرة األغراض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق، وأرصدة لدى الب

   .خالل فترة ثالثة شهور أو أقل، بعد تنزيل النقد مقيد السحب

 ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها 

 .من قبل المورد

 جلقروض طويلة األ
لمطفأة باستخدام ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة ا .يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة

تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض طويلة األجل في قائمة الدخل  .طريقة العائد الفعلي
 .الموحدة
حتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التى تشكل يتم ا

 .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة .جزءًا من العائد الفعلي

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
ية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص يتم التخصيص لتعويض نها

قيد أية أرباح أو خسائر اكتوارية كون  2016بالمجموعة على أساس تخصيص راتب شهر عن كل سنة خدمة. لم يتم خالل عام 
 ية.القيمة العادلة لإللتزام ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفتر 

 عقود اإليجار
عند بداية عقد التأجير، يتم رسملة عقود التأجير التمويلي والتي تنقل إلى المجموعة مخاطر ومنافع الملكية على أساس القيمة 

كاليف توزع دفعات عقد التأجير بين ت .العادلة للمأجور أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد التأجير التمويلي، أيهما أقل
مويل وبين المبلغ الذي يخصم من قيمة التزامات عقود التأجير التمويلية وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي الت

 .يتم قيد تكاليف التمويل مباشرًة في قائمة الدخل الموحدة .لإللتزامات

 وقية انتقال ملكية المأجور مع نهاية مدةيتم استهالك أي مأجور تمت رسملته على العمر اإلنتاجي المتوقع، في حالة عدم موث
  .العقد، يتم استهالك المأجور على العمر االنتاجي المتوقع أو فترة عقد التأجير التمويلي، أيهما أقل

 .يتم إثبات مدفوعات عقد التأجير التشغيلي كمصروف ضمن قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على فترة التأجير 

 ات الماليةتقاص األدو 

ظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما  يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وا 
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في 

 نفس الوقت.

 مخصصاتال
يتم احتساب مخصصات عندما يترتب على المجموعة التزامات )قانونية أو ضمنية( ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من 

 .المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي
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 الربح لكل سهم 
السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل  يتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح

  .المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام

للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة )بعد تعديل الفوائد المتعلقة  ةيتم إحتساب الحصة المخفض
معدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد األسهم باألسهم الممتازة القابلة للتحويل( على ال

  .العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية

 العمالت األجنبية
ما سنة إلى الدينار األردني وفقًا ألسعار الصرف كيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدينار األردني خالل ال

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية  .في تاريخ المعاملة
ح أو خسارة التحويل من ربتظهر فروقات  .السنة إلى الدينار األردني وفقًا ألسعار الصرف كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة

 .في قائمة الدخل الموحدة

يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة، التي تصدر قوائمها المالية بعملة غير الدينار األردني، إلى الدينار األردني وفقًا 
فقًا لمعدل لشركات إلى الدينار األردني و ويتم تحويل بنود قائمة الدخل لهذه ا .ألسعار الصرف كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة

 .يتم قيد الفروقات الناتجة عن التحويل في بند خاص ضمن قائمة حقوق الملكية الموحدة .أسعار الصرف خالل السنة
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 ت ومعدات الآعقارات و  .4
 

 
  أراضي

نشاءات  مباني وا 
  وتحسينات مأجور

شبكة 
اإلتصاالت 
  السلكية

شبكة 
اإلتصاالت 
  الالسلكية

أجهزة وبرامج 
  الحاسب اآللي

 أجهزة
  وأثاث مكتبي

 
  سيارات

 آليات
  ومعدات ثقيلة

 معدات 
  أخرى

 
 المجموع

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

                    الكلفة 
 542.772  1.480  1.967  3.759  26.414  110.957  168.741  191.858  32.739  4.857 2016كانون الثاني  1الرصيد في 
 27.172  12  59  -  1.026  10.791  5.548  7.036  1.458  1.242 اإلضافات 

 (14.326)  (16)  (110)  (140)  (733)  (4.775)  (6.009)  (2.502)  (41)  - اإلستبعادات 
 -  (16)  (24)  -  (1.134)  1.275  (132)  51  (20)  - إعادة تبويب 
 555.618  1.460  1.892  3.619  25.573  118.248  168.148  196.443  34.136  6.099 2016كانون األول  31الرصيد في 

 
                    اإلستهالك المتراكم 

 391.122  1.374  1.492  3.494  20.757  85.373  108.857  149.568  20.207  - 2016كانون الثاني  1الرصيد في 
 42.302  110  128  90  1.674  12.876  16.685  8.705  2.034  - اإلستهالك للسنة 

 (13.581)  (16)  (90)  (140)  (715)  (4.457)  (5.855)  (2.308)  -  - اإلستبعادات
 -  (16)  (23)  -  (888)  941  (9)  14  (19)  - إعادة تبويب 
 419.843  1.452  1.507  3.444  20.828  94.733  119.678  155.979  22.222  - 2016كانون األول  31الرصيد في 

 صافي القيمة الدفترية
 135.775  8  385  175  4.745  23.515  48.470  40.464  11.914  6.099 2016كانون األول  31في 
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 2015كانون األول  31
 

 
  أراضي

نشاءات  مباني وا 
وتحسينات 
  مأجور

شبكة 
اإلتصاالت 
  السلكية

شبكة 
اإلتصاالت 
  الالسلكية

أجهزة وبرامج 
  الحاسب اآللي

 جهزةأ
  وأثاث مكتبي

 
  سيارات

 آليات
  ومعدات ثقيلة

 معدات 
  أخرى

 
 المجموع

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  الف()باآل

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

                    الكلفة 
 527.438  1.796  1.959  3.763  27.047  92.160  178.671  186.350  30.844  4.848 2015كانون الثاني  1الرصيد في 
 32.654  5  136  74  1.405  5.765  10.263  12.561  2.436  9 اإلضافات 

 (17.320)  (320)  (128)  (78)  (2.039)  (4.581)  (2.535)  (7.099)  (540)  - اإلستبعادات 
 -  (1)  -  -  1  17.613  (17.658)  46  (1)  - إعادة تبويب 
 542.772  1.480  1.967  3.759  26.414  110.957  168.741  191.858  32.739  4.857 2015كانون األول  31الرصيد في 

 
                    اإلستهالك المتراكم 

 366.104  1.545  1.495  3.440  20.412  66.839  105.539  147.970  18.864  - 2015كانون الثاني  1الرصيد في 
 41.160  127  125  132  2.310  11.144  16.809  8.644  1.869  - اإلستهالك للسنة 

 (16.142)  (298)  (128)  (78)  (1.965)  (4.048)  (2.042)  (7.057)  (526)  - اإلستبعادات
 -  -  -  -  -  11.438  (11.449)  11  -  - إعادة تبويب 
 391.122  1.374  1.492  3.494  20.757  85.373  108.857  149.568  20.207  - 2015كانون األول  31الرصيد في 

 صافي القيمة الدفترية
 151.650  106  475  265  5.657  25.584  59.884  42.290  12.532  4.857 2015انون األول ك 31في 
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 استثمارات عقارية .5
 يمثل هذا البند استثمارات في أراضي، حيث كانت الحركة عليه كما يلي:

 2016  2015 
دينار أردني   

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 23.009  35.716 رصيد بداية السنة

 12.707  4.312 إضافات
 35.716  40.028 رصيد نهاية السنة

 
تقوم إدارة المجموعة  دينار أردني. 56.057.000مبلغ وفقا لتقارير مخمنين معتمدين لالســـــــتثمارات العقارية بلغت القيمة العادلة 

 حاليًا باستكمال االجراءات القانونية لنقل ملكية بعض هذه األراضي.
 
 غير ملموسةموجودات  .6
 

 
  الشهرة

 تكاليف 
  الرخصة والخطوط

حقوق إستخدام األلياف 
وموجودات  الضوئية

  غير ملموسة أخرى
 

 المجموع
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 دينـار أردني 

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
        الكلفة
 57.765  16.918  23.588  17.259 2016كانون الثاني  1في 

 213.271  7.661  205.610  - اإلضافات*
 (23.588)  -  (23.588)  - االستبعادات

 247.448  24.579  205.610  17.259 2016كانون األول  31في 
        

        اإلطفاء
 31.049  8.553  22.496  - 2016كانون الثاني  1في 

 4.167  1.814  2.353  - اإلطفاء للسنة 
 (23.588)  -  (23.588)  - االستبعادات

 11.628  10.367  1.261  - 2016كانون األول  31في 
 

        صافي القيمة الدفترية 
 235.820  14.212  204.349  17.259 2016كانون األول  31في 
 26.716  8.365  1.092  17.259 2015كانون األول  31في 
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ة خالل العام بتجديد رخصة كل من شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( قامت المجموع* 
 205.610.000مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  290بلغت قيمة الرخصة االجمالية مبلغ  .2036عام تنتهي بعام  20لمدة 

)تشمل رخصة ترددات الجيل الثاني مليون دوالر أمريكي  260 ، حيث بلغت حصة تجديد رخصة جوال مبلغدينار أردني(
رخصة شركة االتصاالت الفلسطينية، ستقوم المجموعة تجديد لمليون دوالر أمريكي  30 والجيل الثالث( والرصيد المتبقي البالغ

دينار أردني  24.815.000، ومبلغ 2017دينار أردني خالل عام  159.525.000مبلغ  بسداداتفاقية الرخصة بناء على 
دينار  21.270.000مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  30، وذلك بعد خصم مبلغ الدفعة المقدمة بقيمة 2018خالل عام 

كمطلوبات متداولة والمبلغ الذي سيتم  2017عام  خالل(، وبالتالي تم تصنيف المبلغ الذي سيتم دفعه 11أردني( )إيضاح 
 .تداولةكمطلوبات غير م 2018دفعه خالل عام 

 
 دراسة تدني قيمة الشهرة 

لتدفقات النقدية ا لتقديراتتم تحديد القيمة المتوقع استردادها لقطاع الخدمات الالسلكية بناًء على "القيمة في االستخدام" وفقًا 
صم بمقدار معدل خ تم استخدام .سنوات من خالل موازنات مالية مستقبلية تم اعتمادها من قبل اإلدارة العليا خمسالمتوقعة لفترة 

 .%3سنوات بمقدار الخمس تم استخدام معدل نمو للتدفقات النقدية المتوقعة لفترة ما بعد  .للتدفقات النقدية 13%

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة في االستخدام
 ما يلي: يخضع لحساسية  الخدمات الالسلكية حتساب القيمة في االستخدام لقطاعإن ا

 معدل الخصم المستخدم  –

 .معدل نمو التدفقات النقدية للفترات ما بعد فترة الموازنات –
 

تبار قيمة باإلع مع األخذ ،الخدمات الالسلكيةللمخاطر المرتبطة بقطاع  السوق الحاليةمعدل الخصم تقديرات  يمثل: معدل الخصم
خصم على يعتمد احتساب معدل ال .تقديرات التدفقات النقديةالوقت وأيضًا المخاطر الخاصة بالموجودات التي لم يتم تضمينها ب

 يعتمد احتساب المعدل ل.عوامل ذات عالقة بالمجموعة وقطاع الخدمات الالسلكية وهو مشتق من المعدل المرجح لكلفة رأس الما
قع على ًء على العائد المتو يتم احتساب تكلفة رأس المال بنا .المرجح لكلفة رأس المال على تكلفة اإلقراض وتكلفة رأس المال

ادراج  يتم .يعتمد احتساب تكلفة اإلقراض على اقتراضات المجموعة الخاضعة للفائدة والتي تلتزم المجموعة بتسديدهاو االستثمار 
بشكل سنوي باستخدام  (Beta) عامالت بيتام مييتم تقي .معامالت بيتا بشكل منفردالمخاطر الخاصة بالقطاع من خالل استخدام 

  .متوفرة يةسوق علوماتم
 

بة، تم لتحديد معدالت النمو المناس .: يعتمد معدل النمو على قيمة نتائج قطاع األعمال بعد فترة الموازنة المعلنةتقدير معدل النمو
 .األخذ باالعتبار القوى التنافسية المتوقع أن تسود بعد فترة الموازنة المعلنة

 

 فإن إدارة المجموعة تعتقد بأنه ال يوجد تغير ممكن معقول في الخدمات الالسلكيةقطاع ام" لفي االستخد بالنسبة لتقدير "القيمة
 .القيمة في االستخداماالفتراضات الرئيسية السابقة قد يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية لقطاع األعمال عن 
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 مشاريع تحت التنفيذ .7
 2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
ي دينـار أردن 

 )باآلالف(
 1.295  650 شبكة االتصاالت
 643  1.061 تراسل المعطيات

 592  1.337 نظم اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات
 509  495 إعادة تأهيل المباني

 -  34 أخرى
 3.577  3.039 

ع ير ص الحركة على حساب المشافيما يلي ملخ. عنـد اإلنتهاء من تنفيـذ كل مشـروع يحول إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات
 :2015و 2016تحت التنفيذ خالل عامي 

  

 2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 2.670  3.039 رصيد بداية السنة

 15.418  11.562 اإلضافات 
 (15.049)  (11.024) المحول إلى عقارات وآالت ومعدات

 3.039  3.577 رصيد نهاية السنة

 مخزون المواد .8
 2016  2015 

 
دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

 4.533  6.765 شبكة الخدمات السلكية
 1.471  - شبكة الخدمات الالسلكية
 214  406 قطع الكهرباء والتكييف

 156  215 ِعدد وأدوات
 1.168  515 مستهلكات ومواد أخرى

 7.901  7.542 
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 ستثمار في شركات حليفةا .9
 القيمة الدفترية    نسبة الملكية %   
 2015  2016  2015  2016  بلد التأسيس 
دينار أردني        

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
لشرق اوشركة فيتل  القابضة المحدودةشركة فيتل 

فريقيا المحدودة  األوسط وا 
اإلمارات العربية 

 13.370  6.970  25.3  25.3  المتحدة
 17.053  17.053  50.0  50.0  فلسطين شركة بوابة أريحا لإلستثمار العقاري

 12.265  12.605  16.8  16.8  فلسطين شركة البنك الوطني
       36.628  42.688 

 القابضةفيتل  عملت .2006في اإلمارات العربية المتحدة خالل  (VTel Holding) القابضة المحدودةفيتل  إنشاء شركة تم –
  .على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالت

فريقيا قالشر شركة فيتل إنشاء  تم فيتل  تعمل .2011في اإلمارات العربية المتحدة خالل  (VTel MEA)المحدودة  األوسط وا 
فريقيا   .على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالتالشرق األوسط وا 

الشرق األوسط فيتل  ( وشركةVTel Holding) القابضة المحدودةفيتل  شركة تجميع المعلومات التي تخص ارتأت المجموعة
فريقيا   .( بسبب أن هذه االستثمارات تتم إدارتها بشكل إجماليVTel MEA)المحدودة وا 

تعتقد  .ارات والمشاريع السياحيةاإلستثمار في العق في مجال "شركة بوابة أريحا لالستثمار العقاري" )شركة بوابة أريحا( تعمل –
   .ال تملك السيطرة عليهالى بوابة أريحا و ن لها نفوذًا مؤثرًا عأالمجموعة 

بشراء حصص إضافية في شركة البنك الوطني )البنك( لتصل نسبة ملكية المجموعة في البنك  2015عام قامت المجموعة خالل  –
مؤثرًا على البنك. لذلك، ووفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، تم تقييم حصة  ، تعتقد إدارة المجموعة بأن لها نفوذاً %16.8إلى 

دينار أردني كاستثمار في  11.898.000المجموعة في البنك قبل االستحواذ بالقيمة العادلة وتصنيف كامل قيمة االستثمار البالغ 
بلغت  دينار أردني كربح في قائمة الدخل الموحدة. 2.650.000قيد مبلغ  2015خالل عام شركة حليفة، حيث نتج عن ذلك 
 دينار أردني. 16.978.000مبلغ  2016كانون األول  31القيمة العادلة لالستثمار كما في 
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 يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتها الحليفة. 

 

 موجودات مالية متوفرة للبيع  .10
  2016  2015 
دينار أردني   

 )باآلالف(
دينار أردني  

 باآلالف()
 149.960  139.695 مدرجة في أسواق مالية

 4.346  4.063 غير مدرجة في أسواق مالية 
 143.758  154.306 

عد تنزيل ب تظهر هذه اإلستثمارات بالكلفة .تشمل الموجودات المالية المتوفرة للبيع استثمارات غير مدرجة في أسواق مالية نشطة
تعتقد  .لى تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبليةلعدم القدرة ع  التدني المتراكم

  .إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية
 

  

فيتل و  القابضة المحدودةفيتل  
فريقيا )مجمعة(الشرق ا  ألوسط وا 

 
 شركة بوابة أريحا

 
 شركة البنك الوطني

 
 المجموع

  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015 
دينار أردني   

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 ف()باآلال
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
المركز المالي للشركات 

  الحليفة
 

 
            

 599.681  590.349  339.434  416.213  34.547  35.928  225.700  138.208 موجودات غير متداولة
 362.729  302.729  242.133  263.425  1.001  7.321  119.595  31.983 موجودات متداولة

 (164.805)  (130.176)  (47.917)  (34.486)  (28)  (504)  (116.860)  (95.186) مطلوبات غير متداولة
 (534.141)  (635.959)  (469.973)  (579.439)  (1.414)  (9.032)  (62.754)  (47.488) مطلوبات متداولة

 (112.897)  -  -  -  -  -  (112.897)  - حقوق جهات غير مسيطرة
حقوق ملكية حملة األسهم 

لمساهمي الشركة  العائد
 34.106  33.713  52.784  27.517 الحليفة

 

65.713 

 

63.677  126.943  150.567 
 41.123  35.063  10.700  11.040  17.053  17.053  13.370  6.970 حصة المجموعة
 1.565  1.565  1.565  1.565  -  -  -  - الشهرة الضمنية

 42.688  36.628  12.265  12.605  17.053  17.053  13.370  6.970 القيمة الدفترية لالستثمار
                االيرادات ونتائج األعمال

 149.508  32.162  24.670  32.162  -  -  124.838  - إيرادات
 24.172  17.023  3.836  5.376  (306)  (390)  20.642  12.037 نتائج األعمال 

حصة المجموعة من نتائج 
 (153)  -  (5.100)  (6.400) األعمال

 
903 

 
325  (5.497)  (4.928) 

حصة المجموعة من بنود 
 -  -  -  - الدخل الشامل األخرى

 
(116) 

 
42  (116)  42 
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 :2015و 2016 كانون األول 31في كما  الموجودات المالية المتوفرة للبيع حساب إحتياطيلقد كانت الحركة على 

  2016  2015 
دينار أردني   

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 11.306  8.219 رصيد بداية السنة

 (2.213)  (10.039) خسائر غير متحققة
 (2.650)  - ربح ناتج عن تحويل استثمارات إلى شركات حليفة

 (367)  215 خسائر )أرباح( بيع موجودات مالية متحققة
 42  (116) حصة الشركة من نتائج شركات حليفة

 2.101  638 خسائر تدني تم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل
 8.219  (1.083) رصيد نهاية السنة

 موجودات مالية أخرى .11
 2016  2015 
 دينار أردني 

 )باآلالف(
 دينار أردني 

 )باآلالف(
 21.270  - دفعة على الحساب*

 90.263  111.114 ركات حليفة**قروض لش
 111.114  111.533 

 (22.334)  (11.112) (14قروض طويلة األجل تستحق خالل عام )إيضاح 
 100.002  89.199 
 

الل تفاقية التي وقعتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية خلال* يمثل هذا المبلغ دفعة على الحساب قامت المجموعة بدفعها وفقًا 
ل قامت المجموعة خال .، تم اعتبار هذا المبلغ كدفعة مقدمة على حساب رخصة تطوير الشبكة التشغيلية لجوال2010عام 

 .(6المجموعة )إيضاح المستحقة على الرخصة المبلغ من دفعات هذا خصم  تمالعام بتجديد الرخصة و 

فريقيا بتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة فيتل الشرق ا العامقامت المجموعة خالل  * * موجبها تجميع يتم ب)شركة حليفة( ألوسط وا 
رة دفعات القرض على عشهذا . يسدد بقرض واحد واعادة جدولتهامع الفوائد المستحقة عليها جميع القروض الممنوحة سابقًا 

ندن لفائدة سنوية تعادل سعر اإلقراض في أسواق . يستحق على القرض باالضافة الى الفوائد المستحقة سنوية متساوية
 سنويًا. %4وبحيث يكون الحد األدنى للفائدة  %2.05نسبة هامش ب)ليبور( لسنة مضافًا إليها 

 

 بضاعة .12
  2016  2015 
دينار أردني   

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 984  842 البطاقات الذكية وبطاقات الدفع المسبق

 380  329 أجهزة هاتف خلوي
عالن  1.516  2.046 مواد دعاية وا 

 574  438 أخرى
 3.655  3.454 
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 ذمم مدينة .13
  2016  2015 
دينار أردني   

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 66.219  63.649 أفراد وشركات  –مشتركي الخدمات 

 33.486  60.313 السلطة الوطنية الفلسطينية 
 10.537  9.441 وكالء المستحق من 

 5.798  4.949 مستحق من شركات إتصاالت
 3.452  3.133 أخرى

 119.492  141.485 إجمالي الذمم التجارية 
 (52.281)  (59.942) *مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 

 67.211  81.543 صافي الذمم المدينة التجارية
 11.403  8.847 إيرادات مستحقة 

 90.390  78.614 
 

ي يتم احتساب مخصص الذمم المشكوك ف .صص الذمم المشكوك في تحصيلهاتظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخ *
 .مع األخذ بعين االعتبار تعمير الذمم المدينة رةتالمفو يرادات اإلتحصيلها بنسب محددة من إجمالي 

 

دينار  59.942.000 مبلغ 2015و 2016كانون األول  31كما في  والمخصص لها بالكامل بلغ مجموع الذمم المدينة التجارية
 .دينار أردني على التوالي 52.281.000و أردني

 :2015و 2016عامي فيما يلي ملخص الحركات التي تمت على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها خالل 
 2016  2015 
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 43.186  52.281 رصيد بداية السنة

 9.119  7.055 إضافات خالل السنة
 (24)  606 فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني

 52.281  59.942 رصيد نهاية السنة
 

 :2015و 2016كانون األول  31فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في 

 

 .تتوقع إدارة المجموعة بناًء على خبرتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة
  

 

 المجموع

ذمم غير  
مستحقة وغير 
 متدنية القيمة

  وغير متدنية القيمة ذمم مستحقة 
 أكثر من

    يوم 120
 أقل من

  يوم 30
31 – 60  

  يوم
61 – 90  

  يوم
91 – 120 

  يوم

 
دينار أردني 
  )باآلالف(

دينار أردني 
  )باآلالف(

دينار أردني 
  )باآلالف(

دينار أردني 
  )باآلالف(

دينار أردني 
  )باآلالف(

دينار أردني 
  )باآلالف(

دينار أردني 
 آلالف()با

2016 81.543  32.117  14.974  2.850  1.689  38  29.875 
2015 67.211  24.250  25.902  3.959  2.267  2.419  8.414 
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 موجودات متداولة أخرى .14
 2016  2015 
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 11.155  3.075 مستحق من جهات ذات عالقة 

 16.110  - دفعات مقدمة على حساب ضريبة القيمة المضافة ورسوم الرخصة 
 12.503  - (11قروض قصيرة األجل )إيضاح 

 22.334  11.112 (11قروض طويلة األجل تستحق خالل عام )إيضاح 
 10.309  8.788 مقدمة لمقاولين وموردين  دفعات

 6.035  8.331 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 608  - عقود تحويل عمالت آجلة 

 2.193  2.678 أخرى 
 33.984  81.247 

 موجودات مالية للمتاجرة  .15
  2016  2015 
دينار أردني   

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 3.745  3.568 وراق الماليةأسهم مدرجة في سوق فلسطين لأل

 4.926  4.572 أسهم مدرجة في أسواق مالية إقليمية
 8.140  8.671 
 

 النقد والنقد المعادل  .16
   

 2016  2015 
دينار أردني  

 )باآلالف(
دينار أردني  

 )باآلالف(
 507  719 نقد في الصندوق

 62.984  180.861 أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
 181.580  63.491 

 
 

على  %4.6، وبلغ معدل الفائدة 2016كانون األول  31دينار أردني كما في  53.466.000بلغت قيمة الودائع قصيرة األجل 
 تستحق هذه الودائع خالل فترة أقل من ثالثة أشهر. .الودائع

 رأس المال المدفوع .17
 .2015و 2016كانون األول  31دينار أردني كما في  131.625.000والمدفوعة بلغ رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به 

  .2015و 2016كانون األول  31سهم للسنتين المنتهيتين في  131.625.000بلغ عدد األسهم العادية المكتتب بها 
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 االحتياطيات .18
وفقًا لقانون  الصــــــــــافية ويةمن األرباح الســــــــــن %10تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلجباري ما تم إقتطاعه بنســــــــــبة   -

من رأس المال ونتيجة  %25بلغ رصــــيد اإلحتياطي اإلجباري ما يعادل  .الشــــركات وهو غير قابل للتوزيع على المســــاهمين
 .لذلك توقفت المجموعة عن اقتطاع اإلحتياطي اإلجباري

هو قابل للتوزيع و كإحتياطي إختياري  سابقةخالل السنوات ال تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلختياري ما تم إقتطاعه -
 .2015و 2016لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي االختياري خالل عامي  .على المساهمين

تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي الخاص ما تم اقتطاعه من األرباح بناًء على قرار مجلس اإلدارة، وهو قابل للتوزيع  -
 .2015و 2016لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي الخاص خالل عامي  .على المساهمين

 مقترح توزيعهاموزعة و أرباح  .19
 بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2017سيتقدم مجلس إدارة المجموعة بإقتراح على الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سينعقد خالل عام 

 دينار أردني. 52.650.000بإجمالي مبلغ  2016عن العام دينار أردني للسهم الواحد  0.40

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  2016آذار  28قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 
 دينار أردني. 59.231.000بإجمالي مبلغ  2015عن العام دينار أردني للسهم الواحد  0.45

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  2015آذار  24في اجتماعها الذي عقد بتاريخ قررت الهيئة العامة 
 دينار أردني. 59.231.000بإجمالي مبلغ  2014دينار أردني للسهم الواحد عن العام  0.45

 قروض طويلة األجل .20
 2016  2015 

 
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
 ()باآلالف

 26.654  79.796 قروض طويلة األجل من بنوك إقليمية ومحلية
 (17.773)  (19.531) (23الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل )ايضاح 

 60.265  8.881 
 

مليون دوالر أمريكي  100بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك إقليمي بإجمالي مبلغ  2016قامت المجموعة خالل عام 
تستحق على القرض فائدة  .ليتم استخدامه لسداد جزء من دفعات الرخصة المستحقة دينار أردني( 70.900.000ا يعادل )م

. يسدد القرض على %4وبحد أدنى  %2.75سنوية تعادل سعر االقراض في أسواق لندن )ليبور( لثالثة أشهر مضافًا إليها نسبة 
 . 2022آذار تهي في وتن 2017دفعة ربع سنوية تبدأ في حزيران  20

قليمية بإجمالي مبلغ  2014قامت المجموعة خالل عام  مليون  75بتوقيع ثالث اتفاقيات قروض طويلة األجل مع بنوك محلية وا 
ستحق على هذه القروض فائدة سنوية تعادل سعر االقراض في أسواق تدينار أردني(،  53.175.000دوالر أمريكي )ما يعادل 

  .2017دفعة ربع سنوية تنتهي في حزيران  12. تسدد القروض على %2-1.75إليها نسبة تتراوح من  لندن )ليبور( مضافاً 
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 مطلوبات مالية أخرى .21
 2016  2015 

 
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
 )باآلالف(

 38.518  37.977 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 -  24.815 (6اح )إيض من رسوم تجديد الرخصةمتداول الغير  الجزء

 62.792  38.518 
 

 : 2015و 2016 عاميفيما يلي ملخص الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل 
 2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 35.583  38.518 رصيد بداية السنة 

 7.984  7.055 إضافات خالل السنة 
 (5.049)  (7.596) دفعات خالل السنة 
 38.518  37.977 رصيد نهاية السنة 

 ذمم دائنة .22
 2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 -  159.525 (6الجزء المتداول من رسوم تجديد الرخصة )إيضاح 

 17.513  16.004 ذمم تجارية لموردين 
 9.539  12.294 ذمم شركات إتصاالت

 -  11.636 صة مستحقة رسوم رخ
 2.818  2.663 تأمينات نقدية من المشتركين 

 202.122  29.870 

 من القروض طويلة األجل قصير األجلالجزء تسهيالت ائتمانية و  .23
 2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 17.773  19.531 (20الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل )ايضاح 

 7.005  11.440 حسابات جاري مدين*
 30.971  24.778 

جاري مدين تم منحها للمجموعة. قامت المجموعة خالل العام بالحصول على  يمثل هذا البند الرصيد المستغل من سقوف* 
 .ليون دينار أردني(م 17.73مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  25سقوف جاري مدين جديدة من بنوك محلية واقليمية بمبلغ 

  .%1.75مضافًا إليه يستحق على الرصيد المستغل معدل فائدة تعادل سعر اإلقراض في أسواق لندن )ليبور( 
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 مخصص ضريبة الدخل .24
للســنوات   من نســبة الضــريبة القانونية )إعفاء جزئي(، %50يخضــع الربح الضــريبي للشــركة ولشــركة جوال لضــريبة دخل بمعدل 

ما  2016خالل عام  القانونية الدخل ضـــــــــــــريبة بلغت .، على التوالي2021كانون األول  31و 2014ول كانون األ 31حتى 
  .%20نسبته 

، 2013كانون األول  31بتأجيل حق االنتفاع طوعًا من اإلعفاء الجزئي لفترة سنتين تنتهي في  2012قامت المجموعة خالل عام 
كانون  31من نسبة الضريبة القانونية حتى  %50لضريبة دخل بمعدل  وبذلك أصبح الربح الضريبي للشركة ولجوال خاضعاً 

 ، على التوالي.2023كانون األول  31و 2016األول 
، ليصبح 2017كانون الثاني  1وفقًا التفاقية الرخصة الجديدة لشركة جوال يعتبر اإلعفاء الجزئي الممنوح لها الغيًا اعتبارًا من 

هذا وتعمل إدارة المجموعة للتفاهم مع  من نسبة الضريبة القانونية. %100ضريبة دخل بمعدل الربح الضريبي لجوال خاضعًا ل
 وزارة المالية بخصوص سنتي التأجيل الطوعي.

 
 :مخصص ضريبة الدخلفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد 

 2016  2015 

 
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
 )باآلالف(

 14.394  15.320 في بداية السنة رصيد المخصص
 11.461  11.814 السنة الحالية ضريبة دخل

 (804)  (838) خصم على دفعات مسبقة
 (9.641)  (9.866) دفعات

 (90)  (202) فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني
 15.320  16.228 رصيد المخصص في نهاية السنة 

 
 
 
 

تم تقديم االقرارات الضريبية  .2011عام  حتىإلى تسوية مع دائرة ضريبة الدخل عن دخلها الخاضع للضريبة  الشركةتوصلت 
 .ويتابع المستشار الضريبي إجراء التسويات النهائية مع الدوائر الضريبية، القانونية مواعيدهافي  2015وحتى  2012لألعوام من 

 

 مطلوبات متداولة أخرى .25
 2016  2015 

 
ار أردني دينـ

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 47.055  52.526 مصاريف مستحقة

 15.204  15.046 إيرادات مؤجلة
 -  2.688 ضريبة قيمة مضافة مستحقة 

 3.204  2.801 برنامج الوالء للزبائن
 8.677  8.990 توزيعات أرباح أسهم مستحقة

 1.593  478 مصاريف مسؤولية اجتماعية مستحقة
 895  1.064 مخصص إجازات الموظفين

 6.899  5.125 مستحق لصندوق إدخار الموظفين
 2.389  5.539 أخرى

 94.257  85.916 
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 اإليرادات .26
 2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 271.329  270.124 مكالمات سلكية والسلكية وبدل خدمات

 25.879  22.408 يإيرادات الربط البين
 29.151  34.118 الخدمات الرقمية 
 1.731  1.578 خدمات اإلعالم 

 916  648 مبيعات أجهزة هواتف خلوية 
 36  103 رسوم تركيبات خطوط جديدة 

 3.231  3.416 أخرى
 332.395  332.273 

 تكاليف خدمات االتصاالت .27
 .ف الربط البيني والتجوال الدولي المستحقة لشركات االتصاالت األخرىتشمل تكاليف خدمـات االتصاالت بشكل رئيسي تكالي

 رخصة رسوم  .28
بواقع  ع رسوم الرخصةبدف وفقًا لمذكرة التفاهم بين شركة االتصاالت والسلطة الوطنية الفلسطينية، تلتزم شركة االتصاالت والجوال

 .قة بهاواإليرادات التشغيلية األخرى المتعل لكية والالسلكيةمن جميع اإليرادات التشغيلية المتعلقة بخدمات اإلتصاالت الس 7%

 تكاليف أخرى .29
 2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 4.479  7.517 عموالت مدفوعة للوكالء
 2.918  3.175 تكاليف الخدمات الرقمية 

 1.052  1.568 تكاليف تركيبات الخطوط الجديدة 
 937  708 ف البطاقات الذكية وبطاقات الدفع المسبق تكالي

 495  595 تكاليف خدمات اإلعالم 
 963  374 تكاليف أجهزة هاتف خلوي مباعة 

 13.937  10.844 
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داريةو  تشغيلية مصاريف .30  ا 
   2016  2015 

   
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
 )باآلالف(

 74.908  69.592  المتعلقة بهاالرواتب واألجور والمنافع 
 41.160  42.302  إستهالك عقارات وآالت ومعدات
 2.896  4.167  إطفاء موجودات غير ملموسة

عالن  14.686  17.303  دعاية وا 
 11.322  12.404  تكاليف صيانة 

 9.550  9.861  مياه وكهرباء وخدمات عامة
 5.774  6.233  إيجارات 

 4.200  3.553  اعيةالمسؤولية االجتم
 2.123  2.130  مصاريف بريد وتحصيل ونقل 

 1.971  2.045  حراسة وتنظيف
 9.119  7.055  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 

 2.171  2.418  أتعاب مهنية واستشارات
قامة وتنقالت ووقود  1.705  1.615  سفر وا 

 1.483  1.440  استئجار سيارات 
 939  1.124  لموظفينتأمين الموجودات وا
 821  822  مؤتمرات وضيافة

 414  262  قرطاسية ومطبوعات
 2.463  2.090  أخرى

  186.416  187.705 

 االستثماراتأرباح صافي  .31
   2016  2015 

   
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
 )باآلالف(

 (19)  (531)  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة
 379  (215)  )خسائر( أرباح بيع موجودات مالية

 (2.101)  (638)  (10خسائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع )إيضاح 
 4.039  6.156  توزيعات أرباح أسهم

 102  38  فوائد سندات
 2.650  -  (9أرباح استحواذ على شركة حليفة )إيضاح 

  4.810  5.050 
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 ، بالصافيأخرى تإيرادا .32
   2016  2015 
 دينـار أردني   

 )باآلالف(
 دينـار أردني  

 )باآلالف(
 6.074  6.585   إيرادات فوائد

 (281)  1.528   أرباح )خسائر( تحويل عمالت أجنبية 
 (938)  (210)   خسائر استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

 (610)  -   خسائر تدني موجودات 
 1.059  (72)   عمالت آجلة  عقود تحويل

 1.572  (3.989)   أخرى 
   3.842  6.876 

 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة  .33
 كما يلي: 2015و 2016 العامينلقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح 

   2016  2015 
 83.060.000  80.056.000   ربح السنة )دينار أردني(

 131.625.000  131.625.000   دل المرجح لعدد األسهم المكتتب بهاالمع
 0.631  0.608  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة )دينار أردني(

 ومحتملة التزامات تعاقدية .34
وردين ت الموقعة مع المعلى المجموعة بتاريـخ القوائم المالية، التزامات تعاقدية ناتجة عن عقود المشتريات والخدمات والمقاوال

يمثل مبلغ االلتزامات التعاقدية الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقد وقيمة المـواد التي تم توريدها أو الخدمات التي تم  .والمقاولين
 وات الالحقة:نفيما يلي ملخص االلتزامات التعاقدية التي سيتم تسديدها في الس .تقديمها من قيمة العقد كما بتاريخ القوائم المالية

 2016  2015 
 دينـار أردني 

 )باآلالف( 
 دينـار أردني  

 )باآلالف(
 24.558  36.255 عقود مشتريات واعتمادات مستندية 

 36.255  24.558 

   .القوائم الماليةتستحق معظم اإللتزامات التعاقدية القائمة خالل سنة واحدة من تاريخ 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة .35
أعضاء مجلس و المساهمين الرئيسيين و هذا البند العمليات التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة  يمثل

ت األسعار يتم إعتماد سياسا .أو لهم القدرة على التأثير بها كليًا أو جزئياً  اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها
 .إدارة المجموعة مجلس ت مع الجهات ذات العالقة من قبلوالشروط المتعلقة بالمعامال

كانون  31و 2016كانون األول  31الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة
 :2015األول 

   2016  2015 
 

 طبيعة العالقة
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 23.042  78.579  مساهمين رئيسيين  -بنوك  قروض طويلة األجل 

 2.756  -  مساهمين رئيسيين  -بنوك  جاري مدين

 مستحق من جهات ذات عالقة 
مساهمين رئيسيين وشركات 

 11.155  3.075  حليفة
 90.263  111.114  شركات حليفة قروض لشركات حليفة
 12.503  -  شركات حليفة قروض قصيرة األجل

      
 : 2015و 2016فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة للسنوات 

 
 1.224  506  مساهمين رئيسيين  -بنوك  مصاريف تمويل 

 729  -  مساهم رئيسي إيرادات فوائد
 4.266  4.537  شركة حليفة إيرادات فوائد

      رة العليا:رواتب ومنافع اإلدا
 2.179  2.107   منافع قصيرة األجل

 211  216   نهاية الخدمة

 %25بكفالة  لتزم، فإن المجموعة تالكفالة دسنل وفقاً  .تعتبر كفياًل لقرض تم منحه لشركة حليفة، فإن المجموعة إلى ذلكباإلضافة 
 .2016كانون األول  31مليون دينار أردني( كما في  4.3مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  6والبالغ  القائم القرض رصيد من

 قطاعات أعمال المجموعة .36
تتألف قطاعات أعمال المجموعة من خدمات اإلتصاالت السلكية، خدمات اإلتصاالت الالسلكية والخدمات الرقمية وخدمات 

دارة األعمال التشغيلية بش .اإلعالم، باإلضافة إلى نشاطات االستثمار دمة من كل منفصل تبعًا لطبيعة الخدمات المقيتم تنظيم وا 
  .قبل كل قطاع، حيث يمثل كل قطاع وحدة إستراتيجية تجارية

 .يقوم قطاع خدمات اإلتصاالت السلكية بتوفير جميع خدمات االتصال السلكي وتشغيل شبكة الهاتف الثابت في فلسطين

 .الالسلكي وتشغيل شبكة الهاتف الخلوي في فلسطين يقوم قطاع خدمات اإلتصاالت الالسلكية بتوفير خدمات اإلتصال

د رئيسي لخدمات اإلنترنت والخطوط المؤجرة وخدمة االنترنت السريع في فلسطين   .يعتبر قطاع الخدمات الرقمية مزوِّ

  .يقوم قطاع اإلعالم بتوفير خدمات اإلعالم والتسويق في فلسطين

 .ية للمجموعةيمثل قطاع اإلستثمار جميع النشاطات االستثمار 
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 :2016كانون األول  31 يف ةالمنتهي ةللسن المجموعةقطاعات أعمال  الربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى عنيمثل الجدول التالي إيرادات و 

 
اإلتصاالت  

 السلكية 
اإلتصاالت  

 الالسلكية 
 الخدمات  

 الرقمية 
  

 اإلعالم 
  

 اإلستثمار 
 

 اإلستبعادات
  

 المجموع 

 ادات اإلير 
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

 332.395  -  -  1.578  34.118  219.732  76.967 إيرادات القطاع من جهات خارجية
 -  (18.571)  -  321  3.352  375  14.523 ات بين القطاعات )تم استبعادها(إيراد

 332.395  (18.571)  -  1.899  37.470  220.107  91.490 مجموع اإليرادات
              نتائج األعمال 

طفاءات  )46.469(  -  -  )178(  )671(  )29.604(  )16.016( استهالكات وا 
 (638)  -  (638)  -  -  -  - ات ماليةخسائر تدني موجود

 (5.497)  -  (5.497)  -  -  -  - الحصة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
 91.032  -  (687)  (470)  29.050  62.186  953 ربح )خسارة( القطاع قبل الضريبة

              
              معلومات أخرى 

 36.628  -  36.628  -  -  -  - استثمار في شركات حليفة
 28.069  -  -  185  535  13.316  14.033 مصاريف رأسمالية

 
 :2016كانون األول  31موجودات ومطلوبات القطاعات كما في الجدول التالي يبين 

 

              الموجودات والمطلوبات 
 1.021.238  (180.608)  228.554  1.918  10.275  457.142  503.957 موجودات القطاعات

              
 466.635  (10.593)  -  2.585  4.990  265.609  204.044 مطلوبات القطاعات
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 :2015كانون األول  31قطاعات أعمال المجموعة للسنة المنتهية في إيرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى عن يمثل الجدول التالي 

 
ت اإلتصاال 

 السلكية 
اإلتصاالت  

 الالسلكية 
 الخدمات  

 الرقمية 
  

 اإلعالم 
  

 اإلستثمار 
 

 اإلستبعادات
  

 المجموع 

 اإليرادات 
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

 332.273  -  -  1.731  29.151  224.710  76.681 إيرادات القطاع من جهات خارجية
 -  (21.338)  -  157  3.556  614  17.011 إيرادات بين القطاعات )تم استبعادها(

 332.273  (21.338)  -  1.888  32.707  225.324  93.692 مجموع اإليرادات
              عمال نتائج األ

طفاءات  (44.056)  -  -  (174)  (607)  (26.929)  (16.346) استهالكات وا 
 (610)  -  -  -  -  -  (610) خسائر تدني موجودات

 (2.101)  -  (2.101)  -  -  -  - خسائر تدني موجودات مالية
 (4.928)  -  (4.928)  -  -  -  - الحصة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

 93.717  -  122  67  24.186  63.293  6.049 ربح القطاع قبل الضريبة
              

              معلومات أخرى 
 42.688  -  42.688  -  -  -  - استثمار في شركات حليفة

 26.257  -  -  223  216  11.637  14.181 مصاريف رأسمالية
 

 :2015كانون األول  31ومطلوبات القطاعات كما في  الجدول التالي يبين موجودات
              الموجودات والمطلوبات 

 746.333  (146.018)  241.382  2.269  8.138  243.873  396.689 موجودات القطاعات
              

 203.283  (10.465)  -  3.706  4.244  83.482  122.316 مطلوبات القطاعات
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر .37
ات إن الهدف من هذه المطلوب .خاضعة للفائدة وذمم دائنة تسهيالت إئتمانيةقروض و  تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من
ض و والقر  باإلضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة عدة موجودات مالية مثل الذمم المدينة .المالية هو تمويل نشاطات المجموعة

 .يعكذلك تمتلك المجموعة استثمارات متوفرة للب .والنقد والنقد المعادل والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات المجموعة الممنوحة

ئتمان ومخاطر السيولة إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر اإل
يقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة والموافقة على سياسات  .سهم، ومخاطر العمالت األجنبيةومخاطر التغير في أسعار األ

 إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
 

 مخاطر أسعار الفائدة –
فائدة في سعار الأ في نتيجة تغير ماليةدفقات النقدية المستقبلية ألداة لتا أو التغير في القيمة العادلةالناتجة عن مخاطر الهي 

سعار طلوبات المالية ذات أمالق مرتبط بشكل أساسي بالموجودات و إن التعرض لمخاطر التغير ألسعار الفائدة بالسو  .السوق
 .فائدة متغيرة

يمثل الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفوائد مع بقاء جميع المتغيرات 
 المؤثرة ثابتة: األخرى

التغير في  
 أسعار الفائدة

األثر على الربح  
 قبل الضريبة

 
 نقطة أساس

دينار أردني  
 )باآلالف(

2016    
 40  20+ دوالر أمريكي
 (40)  20 - دوالر أمريكي

 -  20+ يورو
 -  20 - يورو
    

2015    
 (42)  20+ دوالر أمريكي
 42  20 - دوالر أمريكي

 -  20+ يورو
 -  20 - يورو

 
 مخاطر اإلئتمان –

 عقود الزبائن، مما يؤديعقد من و أمالية المحددة في أداة المخاطر الناجمة عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته  هي
كذلك و )الذمم التجارية(  بشكل أساسي ةالتشغيلياألنشطة الناجمة عن  تمانئتتعرض المجموعة لمخاطر اإل .إلى خسارة مالية

   .ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من األدوات الماليةالأنشطة اإلستثمار والتمويل ويشمل 
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 الذمم التجارية
 لدى .تمانئمخاطر اإلسياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة  وفقتمان ئعمال بإدارة مخاطر اإلمن قطاعات األ كل قطاعيقوم 

وبالتالي فإن مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالذمم المدينة موزعة على عدد كبير من العمالء  ،عمالءالمجموعة قاعدة كبيرة من ال
 واليح ئتمان الخاصة بالذمم المدينة المستحقة من وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تمثلباستثناء مخاطر اإل

  .من مجموع الذمم المدينة التجارية 43%
 

كــذلــك تتبع المجموعــة نظــامــًا  .ذلــك، يتم حجــب الخــدمــة عن العمالء المتخلفين عن الــدفع خالل فترة محــددة بــاإلضـــــــــــــــافــة إلى
 .للتحصيل من خالل جهود اإلدارة والطرق القانونية

 
تدني  دراسة راءباإلضافة الى إج .في تاريخ القوائم المالية كما زبائن الرئيسينعلى التدني القيمة بشكل منفرد  دراسةيتم إجراء 

 ئنالمصدرة للزبامن الفواتير طريقة اإلحتساب نسب معينة  تتضمن .شكل مجموعاتب األخرى القيمة على عدد كبير من الذمم
ن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المبينة في إ .جدول تحليل أعمار الذمم المدينةو 

 .(13إيضاح )
 

 ية أخرىموجودات مال
إنه فتمان الناجمة عن موجودات مالية أخرى للمجموعة والتي تشــمل قروض ممنوحة وودائع لدى البنوك ئفيما يخص مخاطر اإل

 تعثر حال فيتمان ئتكون المجموعة عرضـــــــة لمخاطر اإل .لألطراف الموافق عليها فقط خاذ القرارات االســـــــتثمارية والماليةإتيتم 
  .لموجوداتهذه اصى لتعرض الموجودات المالية األخرى لمخاطر اإلئتمان هو القيمة الدفترية لن الحد األقإ .الطرف اآلخر

 مخاطر السيولة –
إدارة مخاطر الســــيولة هو الحفاظ على التوازن ما بين اســــتمرارية تدفق األموال والمرونة من خالل  منإن هدف إدارة المجموعة 

ء تقتضــي ســياســات الفوترة أن يتم تحصــيل المبالغ المســتحقة من العمال .ألخرىالجاري مدين والتســهيالت البنكية ا ســقوفتوفر 
 .خ إصدار الفاتورةيوم من تاري 45خالل 

 

 2015و 2016 كانون األول 31يبين الجدول التالي أرصـــــــدة المطلوبات المالية الموحدة غير المخصـــــــومة للمجموعة كما في 
 حسب فترة االستحقاق:

 
 تحت 

  الطلب
 أقل

  شهرأ 3من 
3 – 12 

  شهر
1 – 5 

 المجموع  سنوات
دينـار أردني  

  )باآلالف(
دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

          2016كانون األول  31
 99.511  65.689  29.307  4.515  - قروض وتسهيالت ائتمانية

 202.122  -  59.716  125.793  16.613 ذمم دائنة
 102.962  24.815  22.662  34.385  21.100 مطلوبات أخرى

 37.713  164.693  111.685  90.504  404.595 
          

          2015كانون األول  31
 34.181  8.950  13.628  11.603  - قروض وتسهيالت ائتمانية

 29.870  -  8.941  8.912  12.017 ذمم دائنة
 69.817  -  19.147  29.785  20.885 مطلوبات أخرى

 32.902  50.300  41.716  8.950  133.868 
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 مخاطر التغير في أسعار األسهم –
حتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيعالموحدة قائمة الدخل بين الجدول التالي حساسية ي حتملة نة المنتيجة للتغيرات الممك وا 

ر الزيادة ومعاكس ألث مساوٍ إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم  .في أسعار األسهم مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة
 المبينة أدناه:

 

  
في الزيادة 

  المؤشر
األثر على الربح قبل 

  الضريبة
األثر على حقوق 

 الملكية

  )%(  
دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 باآلالف()

 3.685  357   10+   أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
 9.355  457   10+   أسهم مدرجة في سوق عمان لألوراق المالية

 930  -   10+   أسهم مدرجة في أسواق أخرى
 203  -   5+   أسهم غير مدرجة

       

 
 

 مخاطر العمالت األجنبية –

عادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت يمة الهي مخاطر التغير في الق
ألنشطة التشغيلية )عندما تكون اإليرادات أو المصاريف الناجمة عن اتكون المجموعة عرضةً لمخاطر العمالت األجنبية  .األجنبية

 .بعملة تختلف عن عملة المجموعة األساسية(

م المجموعة بتقليل مخاطر تغير أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدينار األردني عن طريق استخدام عقود تحويل قو كما ت
 العمالت اآلجلة.

يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل 
إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مقابل الدوالر  .قاء جميع المؤثرات األخرى ثابتةالدينار األردني، مع ب

 األمريكي، وبالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية الموحدة نتيجة التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي: 

     

الزيادة/النقص في 
سعر الشيقل مقابل 
  الدينار األردني

لى الربح عاألثر 
 قبل الضريبة

2016     %  
دينـار أردني 
 )باآلالف(

 6.013  10+      شيقل إسرائيلي
 (6.013)  10 -     شيقل إسرائيلي

        
2015        

 6.588  10+      شيقل إسرائيلي
 (6.588)  10 -     شيقل إسرائيلي
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 إدارة رأس المال –
مال مالئمة بشـــكل يدعم نشـــاط المجموعة ويعظم حقوق  المال في الحفاظ على نســـب رأس يتمثل الهدف الرئيســـي في إدارة رأس

 .الملكية

جراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية قم المجموعة لم ت .تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وا 
كانون  31تعلقة بهيكلة رأس المال خالل الســــــنوات المنتهية في بإجراء أية تعديالت على األهداف والســــــياســــــات واإلجراءات الم

 .2015و 2016األول 

دينــار  554.603.000يتــألف رأس مــال المجموعــة من رأس المــال المــدفوع واألربــاح المــدورة واالحتيــاطيــات األخرى بمجموع 
 ديـــــــــنـــــــــار أردنـــــــــي كـــــــــمـــــــــا فـــــــــي 543.050.000مـــــــــقـــــــــابـــــــــل  2016كـــــــــانـــــــــون األول  31أردنـــــــــي كـــــــــمـــــــــا فـــــــــي 

 .2015نون األول كا 31

 القيمة العادلة قياس  .38
 تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة: 

 المستوى األول: باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة. 
 ن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشرالمستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولك. 
 المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. 
 
 .2015و 2016أعاله خالل العامين  ةتقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور لم 
 

 :2016 كانون األول 31موجودات كما في الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لل يوضح

  

أسعار تداول في    
أسواق مالية نشطة 

 ل()المستوى األو 

معطيات يمكن  
مالحظتها 

 )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن  
 مالحظتها 

 )المستوى الثالث(
 

 تاريخ القياس
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
  بالقيمة  تم قياسهاموجودات 

        العادلة  
 -  -  139.695   2016 كانون األول 31 موجودات مالية متوفرة للبيع متداولة

 -  -  8.140  2016كانون األول  31 موجودات مالية للمتاجرة
        

  اإلفصاح عن تمموجودات مالية 
        قيمتها العادلة  

 56.057  -  -  2016كانون األول  31 استثمارات عقارية
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 :2015 كانون األول 31التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في  الجدول التالييوضح 

 
 :)حساسية المعطيات التي ال يمكن مالحظتها )المستوى الثالث 

 خمنينملتقييم الموجودات الجوهرية مثل االســـــــــــــتثمارات العقارية. بعد النقاش مع هؤالء ال ن معتمدينمخمنين خارجيييتم تكليف 
الخارجيين، تقوم المجموعة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة، والتي تمثل في األغلب أسعار بيع 

 .ربعةالميمة العادلة للمتر المربع من األرض مضروبًا بعدد األمتار والتي يتم احتسابها بالق ألراضي مشابهة خالل العام
 

 يمثل الجدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:

     
الزيادة/النقص في 

  القيمة العادلة
األثر على القيمة 

 العادلة

2016     %  
دينـار أردني 
 )باآلالف(

 2.803  5+      الواحدللمتر المربع  القيمة العادلة
 (2.803)  5 -     القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

        
2015        

 2.215  5+      القيمة العادلة للمتر المربع الواحد
 (2.215)  5 -     القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

 
 
 
 

أسعار تداول في    
أسواق مالية نشطة 
 )المستوى األول(

معطيات يمكن  
مالحظتها 

 )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن  
 مالحظتها 

 لثالث()المستوى ا
 

 تاريخ القياس
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
بالقيمة  تم قياسهاموجودات 
        العادلة

موجودات مالية متوفرة للبيع 
 -  -  149.960   2015كانون األول  31 متداولة

 -  -  8.671  2015كانون األول  31 موجودات مالية للمتاجرة
 -  -  608  2015كانون األول  31 عقود تحويل عمالت آجلة

        
تم اإلفصاح عن موجودات مالية 
        قيمتها العادلة
 44.290  -  -  2015كانون األول  31 استثمارات عقارية
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 المالية والمطلوبات القيمة العادلة للموجودات

 :في القوائم المالية فهايصنتحسب  القيمة العادلة لألدوات الماليةلي مقارنة بين القيمة الدفترية و الجدول التاوضح ي
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2016  2015  2016  2015 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 الف()باآل
        موجودات مالية

        موجودات مالية متوفرة للبيع
 149.960  139.695  149.960  139.695 متداولة
 78.614  90.390  78.614  90.390 ذمم مدينة

 8.671  8.140  8.671  8.140 موجودات مالية للمتاجرة
 116.722  116.867  116.722  116.867 موجودات مالية أخرى

 63.491  181.580  63.491  181.580 قد ونقد معادلن
 536.672  417.458  536.672  417.458 

        مطلوبات مالية
 33.659  91.236  33.659  91.236 قروض وتسهيالت ائتمانية

 29.870  202.122  29.870  202.122 ذمم دائنة
 69.817  102.962  69.817  102.962 مطلوبات مالية أخرى

 396.320  133.346  396.320  133.346 

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

 ألخرى والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى هي إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية ا
 .مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل

 لسائدة في رة باستخدام األسعار اتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع المتداولة والموجودات المالية للمتاج
 .تاريخ القوائم المالية

 لبنود  التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة من خالل خصمالخاضعة للفائدة  قروضتم تقدير القيمة العادلة لل
 .تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر

 ز المخاطر في المنطقة الجغرافيةترك .39
إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة  .أنشطتها في فلسطين تمارس المجموعة معظم

 .المجموعة ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على األداء


