نشرة تعريفية معدة وفقا لتعليمات إصدار األوراق المالية الصادرة بتاريخ  22أيلول  2008عن مجلس ادارة هيئة سوق رأس
المال الفلسطينية وباإلستناد إلى قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة .2004

شركة أركان العقارية

المسجلة لدى و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطيني كشركة مساهمة عامة محدودة تحت الرقم ( )562601575بتاريخ 2022/5/17
وعنوانها :ص.ب ، )999( .فلسطين هاتف ،)+970-2924444( :فاكس)+970-2924445( :

عملية نقل األصول العقارية والمحفظة االستثمارية من شركة اإلتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة
المحدودة (بالتل)

("المجموعة" و/أو "الشركة األم")

( 131,625,000دوالر أمريكي) مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة وعشرون
ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتسعون مليون

رأس مال شركة أركان العقارية المصرح به

وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار أردني.

( 131,625,000دوالر أمريكي) مااائااة وواحااد وثالثون مليون وسا ا ا ا ا ا ااتمااائااة وخمس ا ا ا ا ا ا ااة

وعش ا اارون ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتس ا ااعون

رأس مال شركة أركان العقارية المدفوع

مليون وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار أردني.

 131,625,000مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهم
سيتم توزيعها (كتوزيعات) على مساهمي شركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) كل بنسبة

مساهمته ،بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل)

عدد األسهم الموزعة على مساهمي الشركة األم

المنعقد بتاريخ  2022/3/22والتفويضات ذات العالقة وموافقة هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية على العملية المنوي القيام بها من قبل شركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل)،

بموجب قرارها رقم (ه.س.ر.ف/ديوان )2022/20771المؤرخ في .2022/5/10
دوالر أمريكي واحد للسهم الواحد.

القيمة اإلسمية للسهم الواحد

( 131,625,000دوالر أمريكي) مااائااة وواحااد وثالثون مليون وسا ا ا ا ا ا ااتمااائااة وخمس ا ا ا ا ا ا ااة

قيمة األسهم الموزعة على مساهمي الشركة األم

وعش ا اارون ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتس ا ااعون

("القيمة اإلجمالية لألسهم الموزعة")

مليون وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار أردني.

رقم اإليداع لدى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

/1خ2022/

تاريخ نفاذ النشرة

2022/5/29

بموجب قرار الهيئة رقم

(ه.س.ر.ف/ديوان)2022/20771

تاريخ اإلعالن عن توزيعات األسهم)”(“Declaration Date

2022/5/11

تاريخ أحقية الحصول على األسهم )”(“Record Date

بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ 2022/6/28

مستشار االستثمار

إثمار انفست-شركة إثمار لإلستثمار واإلستشارات المالية م.خ.م.

بيــان هــام

يجب األخذ بعين االعتبار كافة العوامل االستثمارية والمخاطر المدرجة في النشرة التعريفية هذه وأي عوامل أخرى تتعلق باالستثمار في
األوراق المالية بشكل عام

لألهمية يرجى قراءة هذا البيان بتمعن من قبل مساهمي الشركة األم:
إن الهدف األساسي من إعداد النشرة التعريفية هذه ("النشرة") هو تقديم المعلومات الالزمة عن العملية المنوي القيام
بها من قبل شركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) ("المجموعة" و/أو "الشركة األم") والمتضمنة فصل أنشطة وأعمال

ال تندرج ضمن األنشطة واألعمال الرئيسية للشركة األم .حيث تتمثل األنشطة واألعمال الرئيسية للشركة األم في

تقديم وإدارة وبيع خدمات اإلتصاالت ("األنشطة الرئيسية") .في حين تمتد األنشطة واألعمال األخرى والتي سيتم
فصل جزء منها الى ( )1اإلستثمارات العقارية و( )2إستثمارات الموجودات المالية ("األنشطة األخرى").

تتضمن العملية قيام الشركة األم بتأسيس شركة منفصلة تضم األنشطة األخرى .بحيث تكون مملوكة إبتداء بنسبة
 %100من قبل الشركة األم والمساهمين الستة الموضحين في البند ( ،)7.2لتؤول/تنتقل ملكيتها الحقا إلى مساهمي
الشركة األم كل بنسبة مساهمته وفقا لما هو مبين في سجالت المساهمين لدى المركز بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ

أحقية الحصول على األسهم )” .(“Record Dateالرجاء الرجوع إلى البند ( )4لإلطالع على تفاصيل العملية.

إن الهدف الرئيسي من إعداد هذه النشارة هو تقديم جميع المعلومات التي تساعاد مساهمي الشركة األم وكافة األطراف

والجهات ذات العالقة على فهم ماهية وطبيعة العملية ،بحيث تكون بمثابة دليل إسترشادي يتم الرجوع إليه في كافة
األمور المتعلقة بالعملية بما في ذلك على سبيل المثال :األسباب اإلستراتيجية للعملية ،آلية توزيع ملكية أسهم رأس

مال شركة أركان العقارية على مساهمي شركة االتصاالت الفلسطينية ،الموجودات المنقولة ،المراحل والخطوات
الرئيسية الموضوعة لتنفيذ العملية ،هيكل الشركة األم قبل وبعد العملية ،هيكل شركة أركان العقارية بعد العملية ،قائمة
المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في  2021/12/31بحيث توضح الجزء الخاص باألنشطة الرئيسية واألنشطة

األخرى ،قائمة المركز المالي المعدة لألنشطة األخرى للسنة المالية المنتهية في  ،2021/12/31األداء المالي المتوقع
لشركة أركان العقارية ،وما إلى ذلك.

تتحمل الشركة األم كامل المسؤولية فيما يتعلاق بالمعلومات الواردة في هذه النشارة ،وتؤكد حسب علمها بعدم وجود
معلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل المعلومات مضللة .وعليه ،يقر مساهمي الشركة األم أنه ال يجوز اإلعتماد

على أي شخص آخر لتأكيد صحة ودقة المعلومات الواردة ،علما بأن األداء السابق للشركة األم ال يعتبر ضمانا
للنتائج المتوقعة مستقبال لشركة أركان العقارية.
ال يحق ألي شخص أو مستشار مالي أن يدلي بأي معلومات خالف ما ورد في هذه النشرة التعريفية ،وإذا تم ذلك
فإن هذه المعلومات يجب أن ال يعتمد عليها كونها غير موثقة من قبل الشركة األم.

ال تتحمال هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أي مسؤولية لعدم تضمين النشرة التعريفية أي معلومات أو بيانات ضرورية
وهاماة ،أو تضمينها معلوماات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقاة ،وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها.

إن األداء المالي المتوقع لشركة أركان العقارية هو بناء على تقديرات مبنية من اإلدارة كأفضل توقع وإن النتائج
الحقيقية ممكن أن تختلف وذلك بحسب ظروف العمل المختلفة المستقبلية .إن بعض المعلومات والبيانات المالية

الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها بالتاريخ المبين بخصوصها أو باالستناد الى تقارير مدققي الحسابات

الصادرة بالتاريخ المبين بهذا الخصوص ،وعليه ال تتحمل الشركة األم أي مسؤولية فيما يتعلـق بأي تغييرات و/أو

تحديثات قد تطرأ على هذه المعلومات أو البيانات الحقا لهذا التاريخ ويشمل ذلك أي تغييرات على القيمة السوقية
لألصول زيادة أو نقصانا.
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تعريفات ومصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ،وذلك لغايات النشرة التعريفية هذه ("النشرة").
المصطلح

التعريف

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا للشركة األم
شركة اإلتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل) -تأسست في
مدينة نابلس ،فلسطين بتاريخ  2آب  1995كشركة ذات مسؤولية محدودة،

وباشرت أعمالها بتاريخ  1كانون الثاني  .1997تعمل الشركة بموجب قانون
اإلتصاالت رقم ( )3لسنة  1996الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية،
والرخصة الممنوحة من و ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
يتركز نشاط المجموعة الرئيسي في تقديم وإدارة وبيع خدمات اإلتصاالت في
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية باإلضافة إلى اإلستثمار في القطاع العقاري
وقطاع األوراق المالية.

تتكون المجموعة بشكل أساسي من الشركة األم شركة اإلتصاالت الفلسطينية
المجموعة/الشركة األم

المساهمة العامة المحدودة (بالتل) ،والتي بدورها تملك وتدير أربع ( )4شركات

رئيسية تابعة وهي:

✓ شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية م.خ.م (جوال)؛
✓ شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي م.خ.م (حضارة)؛
✓ شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت م.خ.م (ريتش)؛و
✓ شركة بوابة أريحا لإلستثمار العقاري (بوابة أريحا).

الرجاء الرجوع إلى البند ( )7لإلطالع على نبذة عن الشركة األم والشركات
التابعة.
•

عنوان المجموعة في فلسطين :رام هللا ،فلسطين ،المقر الرئيسي

•

هاتف ،)1800 800 700( :فاكس)+970-2-2350305( :

لشركة جوال ،البالوع ،رقم ص.ب 636

شركة أركان العقارية -تأسست في مدينة رام هللا ،فلسطين بتاريخ ،2022/2/21
وسجلت لدى و ازرة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني كشركة مساهمة خصوصية

محدودة تحت الرقم ( .)562764050وبتاريخ  2022/5/17تم تحويل الصفة
شركة أركان العقارية

القانونية للشركة إلى مساهمة عامة محدودة وسجلت تحت الرقم
(.)562601575
إن الغاية األساسية من تأسيس الشركة هو إدارة أعمال وأنشطة أخرى كانت

تديرها المجموعة (وفقا لما هو معرف أدناه) ،وذلك وفقا لما هو موضح في
العملية.
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األنشطة األخرى

تتضمن جزء من ( )1اإلستثمارات العقارية و( )2إستثمارات الموجودات المالية

للشركة األم.

تعني العملية المنوي القيام بها من قبل شركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل)
("المجموعة" و/أو "الشركة األم") والمتضمنة فصل األنشطة التي ال تندرج ضمن

األنشطة واألعمال الرئيسية للشركة األم .حيث تتمثل األنشطة واألعمال الرئيسية
للشركة األم في تقديم وإدارة وبيع خدمات اإلتصاالت ("األنشطة الرئيسية") .في

حين تمتد األنشطة واألعمال األخرى والتي سيتم فصل جزء منها الى()1
اإلستثمارات العقارية و( )2إستثمارات الموجودات المالية ("األنشطة األخرى").

تتضمن العملية قيام الشركة األم بتأسيس شركة منفصلة تضم األنشطة األخرى.

بحيث تكون مملوكة إبتداء بنسبة  %100من قبل الشركة األم والمساهمين
الستة الموضحين في البند ( ،)7.2لتؤول/تنتقل ملكيتها الحقا إلى مساهمي
الشركة األم كل بنسبة مساهمته وفقا لما هو مبين في سجالت المساهمين لدى
المركز بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ أحقية الحصول على األسهم (“Record
)”.Date
وعليه ،تشتمل مراحل وخطوات العمل الخاصة بالعملية األمور التالية:
 .1قيام الشركة األم بتأسيس شركة أركان العقارية؛
العملية

 .2قيام الشركة األم بدفع وتغطية قيمة رأس مال شركة أركان العقارية
بالكامل؛

 .3تحويل صفة ونوع الشركة إلى شركة مساهمة عامة محدودة ،والبدء بنقل
صافي موجودات األنشطة األخرى إلى شركة أركان العقارية ،وتسجيلها

بالقيمة الدفترية؛

 .4البدء بإجراءات تسجيل أسهم رأس مال شركة أركان العقارية في بورصة
فلسطين؛

 .5توزيع أسهم على مساهمي الشركة األم يتم الحصول من خاللها على
أسهم ملكية في رأس مال شركة أركان العقارية وبنسبة ( )1:1لكل سهم

مملوك في الشركة األم ،وبقيمة إسمية للسهم الواحد مقدارها ( 1.0دوالر
أمريكي) .وعليه ،ستؤول ملكية شركة أركان العقارية للمساهمين
المسجلين في سجالت المركز بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ أحقية
الحصول على األسهم.

 .6إدراج أسهم رأس مال شركة أركان العقارية للتداول في بورصة فلسطين
بعد الحصول على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وإتمام
متطلبات إدراج بورصة فلسطين.
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الرجاء الرجوع إلى البند ( )4لإلطالع على تفاصيل العملية.

هذا وإستنادا إلى موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الخاصة بالعملية ،تم
إعتماد اإلجراءات والق اررات التالية ضمن التواريخ المحددة أدناه:
 .1إعتماد نهاية تداول يوم الثالثاء الموافق لتاريخ  2022/6/28بإعتباره
تاريخ سجل المساهمين المستحقين لألسهم في الشركة الجديدة؛

 .2تعليق التداول للورقة المالية لشركة اإلتصاالت الفلسطينية م.ع.م يومي
عمل وهم أيام األربعاء والخميس الموافق ل ا 2022/6/30-29؛
 .3إعتبار يوم األحد الموافق لتاريخ  2022/7/3هو أول يوم تداول ألسهم

شركة اإلتصاالت الفلسطينية م.ع.م بعد تنفيذ اإلجراءات المطلوبة،
وتخضع إجراءات التداول لنظام التداول المعمول لدى البورصة والهيئة؛

 .4إعتبار تاريخ  2022/6/30هو تاريخ التأسيس شركة أركان العقارية؛
 .5إعتبار يوم األحد الموافق لتاريخ  2022/7/3هو أول يوم تداول ألسهم
شركة أركان العقارية.
تعني موجودات األنشطة األخرى والبالغ قيمتها الدفترية العائدة لمساهمي الشركة
األم كما هو بتاريخ إعداد هذه النشرة بحوالي  358,300,423دوالر أمريكي
(بما يعادل  254,035,000دينار أردني) مقسمة على النحو التالي:
القيمة الدفترية (دوالر أمريكي)

البند
اإلستثمارات العقارية

71,077,819

إستثمارات الموجودات المالية

201,825,919

حصة المجموعة في شركة بوابة

أريحا واستثمارات أخرى بالصافي

الموجودات المنقولة

المجموع
البند

85,396,686
358,300,423
القيمة الدفترية (دينار أردني)

اإلستثمارات العقارية

50,394,173

إستثمارات الموجودات المالية

143,094,576

حصة المجموعة في شركة بوابة

أريحا واستثمارات أخرى بالصافي
المجموع

60,546,250
254,035,000

الرجاء الرجوع إلى البند ( )4.4لإلطالع على تفاصيل أكثر بخصوص الموجودات
المنقولة.
األسهم الموزعة على
مساهمي الشركة األم

 131,625,000سهم سيتم توزيعها (كتوزيعات) على مساهمي شركة

اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) كل بنسبة مساهمته ،بموجب قرار الهيئة العامة
غير العادية لشركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) المنعقد بتاريخ 2022/3/22

والتفويضات ذات العالقة وموافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العملية
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بموجب

قرارها

(ه.س.ر.ف/ديوان)2022/20771

رقم

المؤرخ

في

 .2022/5/10هذا وتبلغ قيمة األسهم اإلسمية الموزعة  131,625,000دوالر

أمريكي مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف دوالر
أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتسعون مليون

وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار أردني.
أي بقيمة إسمية مقدارها ( 1.0دوالر أمريكي للسهم الواحد).
الخطة

خطة العمل المستقبلية لشركة أركان العقارية للفترة المستقبلية (السنة
األولى -السنة الثالثة).

فترة خطة العمل المستقبلية

السنوات المالية (السنة األولى -السنة الثالثة).

الهيئة

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

السوق المالي/البورصة

سوق فلسطين لألوراق المالية/بورصة فلسطين.

المركز

مركز اإليداع والتحويل.
قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة  2004والمعمول به في فلسطين ،والتعليمات

قانون األوراق المالية

واألنظمة الصادرة باإلستناد إليه وأي تعديالت تط أر عليه و/أو أي قانون آخر

تعليمات إصدار األوراق

تعليمات إصدار األوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

المالية

يحل محله من وقت آلخر.

الفلسطينية وباإلستناد إلى قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة .2004

هو النظام الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة سوق فلسطين لألوراق

المالية في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ  23كانون األول  ،2010قرار رقم

.2010/39

والمصادق عليه من قبل مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في
نظام اإلدراج المعمول به

إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  21تشرين الثاني  ،2012وجلسته التكميلية بتاريخ
 26تشرين الثاني  ، 2012قرار رقم  .2012/14وقد تم تعديل أحكام المواد ()7

و( )8و( )10منه بتاريخ  2015/04/06وصادقت هيئة سوق رأس المال على
التعديالت بتاريخ .2015/07/09
قانون الشركات
إثمار إنفست

قانون الشركات المعمول به في الضفة الغربية ،فلسطين.
شركة إثمار لإلستثمار واإلستشارات المالية المساهمة الخاصة المحدودة ،والمسجلة
لدى و ازرة اإلقتصاد الوطني في فلسطين تحت الرقم (.)562702563
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الجهة التي تقوم بتقديم النصح والمشورة لآلخرين بخصوص األوراق المالية

مستشار االستثمار

المستشار القانوني للعملية
المستشار المحاسبي
والضريبي للعملية
مدققي حسابات الشركة األم
اإلدراج

واإلستثمار فيها ،وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة باألوراق
المالية ،ولغايات هذه النشرة ستقوم إثمار إنفست بمهام مستشار االستثمار للشركة.
مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون
الشارع الرئيسي رقم  /26رام هللا – فلسطين
إرنست ويونغ

فلسطين ،رام هللا ،الماصيون ،باديكو هاوس ،ط ،7.ص.ب 1373

إرنست ويونغ
فلسطين ،رام هللا ،الماصيون ،باديكو هاوس ،ط ،7.ص.ب 1373
تسجيل األوراق المالية الخاصة بالشركة في البورصة بهدف التداول ،وإجراء
عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خالل المركز.
ألغراض هذه النشرة ،هي الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أخرى (الشركة األم)

شركة تابعة

شركة حليفة  /شركة زميلة
التشريعات النافذه
يوم عمل

و/أو تكون مملوكة لها بما يزيد على نصف رأسمالها ،بحيث تتحكم في تكوين
مجلس إدارتها.

هي الشركة التي يكون للشركة نفوذا مؤث ار عليها ،وهو القدرة على المشاركة
بالسياسات للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه السياسات.
القوانين واألنظمة والتعليمات والق اررات سارية المفعول في الضفة الغربية ،فلسطين.
يعني أي يوم عمل من أيام األسبوع (ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية)
تزاول فيه البنوك التجارية أعمالها المعتادة في فلسطين.

 1الخالصة
إسم الشركة

شركة أركان العقارية

إسم الشركة األم/المجموعة

شركة اإلتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل)
 131,625,000دوالر أمريكي مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة

رأسمال شركة أركان العقارية

وعشرون ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة

وتسعون مليون وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار
أردني( ،بقيمة إسمية مقدارها  1.0دوالر أمريكي للسهم الواحد).

رأسمال الشركة األم
نوع األسهم الموزعة على
مساهمي الشركة األم

 131,625,000دينار أردني مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة

وعشرون ألف دينار أردني( .بقيمة إسمية مقدارها  1.0دينار أردني للسهم
الواحد).
أسهم عادية متساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بينها.
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عدد األسهم الموزعة على
مساهمي الشركة األم

( 131,625,000مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف
سهم).
سيتم تطبيق نسبة التوزيع ( ،)1:1بمعنى أن " كل مساهم يملك سهم واحد في

آلية توزيع األسهم الموزعة

على مساهمي الشركة األم

شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) سيحصل على سهم واحد في شركة أركان
العقارية (بقيمة إسمية مقدارها  1.0دوالر أمريكي للسهم الواحد) ،وذلك وفقا إلى
سجالت المساهمين كما هم بتاريخ أحقية الحصول على األسهم وذلك بعد اغالق

جلسة التداول بتاريخ .2022/6/28
القيمة اإلجمالية لألسهم

الموزعة على مساهمي الشركة

األم

القيمة الدفترية للموجودات

المنقولة

 131,625,000دوالر أمريكي مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة
وعشرون ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة

وتسعون مليون وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار
أردني.

 358,300,423ثالثمائة وثمانية وخمسون مليون وثالثمائة ألف وأربعمائة
وثالثة وعشرون دوالر أمريكي (بما يعادل  254,035,000دينار أردني)
مائتان وأربعة وخمسون مليون وخمسة وثالثون ألف دينار أردني).

إن الغاية األساسية من تأسيس شركة أركان العقارية هو إدارة وتشغيل األعمال
المتعلقة باألنشطة األخرى للمجموعة (وفقا لما هو معرف) وخاصة األنشطة
العقارية ،وذلك وفقا لما هو موضح في العملية.
وعليه ،تتلخص غايات الشركة الرئيسية المحددة في عقد تاسيسها باألمور
التالية:

 .1شراء أو إستئجار أو تملك أو إمتالك أو رهن أو إرتهان أو الحصول على أي
حقوق عقارية أو مالية أو أموال منقولة أو غير منقولة أو إمتيازات ،وبصورة

عامة أي حقوق ترى شركة أركان العقارية أنها الزمة لتحقيق أغراضها؛

 .2القيام بتنمية وتشجيع وإدارة اإلستثمارات في المجاالت اإلقتصادية المختلفة

غايات ونشاطات شركة

أركان العقارية

ومن ضمنها المالية ،التجارية ،الصناعية ،العقارية ،الزراعية ،السياحية،

اإلسكانية ،الخدماتية ،التعليمية ،الصحية ،الترفيهية ،اإلتصاالت والمعلومات

وغيرها ،وتقديم الدراسات لهذه اإلستثمارات بعد الحصول على التراخيص

الالزمة من جهات اإلختصاص؛

 .3األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية؛
 .4شراء وبيع العقارات واألراضي؛

 .5إستئجار وتأجير المباني للسكن؛

 .6إستئجار وتأجير المباني لغير السكن؛

 .7شراء وبيع العقارات واألراضي مقابل عمولة؛

 .8إيجار وإستئجار المباني السكنية مقابل عمولة؛

 .9إيجار وإستئجار المباني غير السكنية مقابل عمولة؛

 .10إدارة العقارات أو الممتلكات مقابل رسم؛
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 .11األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة؛
 .12األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم؛

 .13إستيراد وشراء وإمتالك المواد والمعدات واآلليات واألجهزة والعقارات ووسائل
النقل الالزمة لشركة أركان العقارية وأية سلعة تتعلق بأغراض الشركة عموما

سواء في الداخل أو في الخارج؛

 .14التعامل بالرهن العقاري؛و

الدخول كوسيط في تسويق وبيع وتأجير وتخمين وتسجيل المساكن والعقارات

السكنية والتجارية وتوابعها وأية ممتلكات عقارية وتسجيلها لدى الجهات
المختصة.

قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) في
إجتماعها المنعقد بتاريخ  ،2022/3/22الموافقة على توزيع 131,625,000
سهم من أسهم شركة أركان العقارية ،يتم توزيعها (كتوزيعات) على مساهمي شركة
اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) كل بنسبة مساهمته الظاهرة في سجالت المساهمين

لدى المركز بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ أحقية الحصول على األسهم ،وبنسبة
الموافقة على العملية

توزيع ( ،)1:1بمعنى أن " كل مساهم يملك سهم واحد في شركة اإلتصاالت
الفلسطينية (بالتل) سيحصل على سهم واحد في شركة أركان العقارية (بقيمة إسمية

مقدارها  1.0دوالر أمريكي للسهم الواحد)" ،إضافة إلى الموافقة على كافة
اإلجراءات األخرى المتعلقة بالعملية.

وكما تم الحصول على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العملية
بموجب

قرارها

.2022/5/10

رقم
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(ه.س.ر.ف/ديوان)2022/20771

المؤرخ

في

 2معلومات عن الشركة األم/المجموعة واألسهم القائمة
 2.1إسم الشركة األم/المجموعة

شركة اإلتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل).

 2.2رأس المال المصرح به

يبلغ رأس المال المصرح به والمسجل للشركة األم ( 131,625,000دينار أردني) مائة وواحد وثالثون مليون
وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار أردني

 2.3رأس المال المكتتب به والمدفوع بتاريخ هذه النشرة

يبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع للشركة األم ( 131,625,000دينار أردني) مائة وواحد وثالثون مليون
وستمائة وخمسة وعشرون ألف دينار أردني

 2.4نوع األسهم والقيمة اإلسمية للسهم الواحد

أسهم عادية متساوية في الحقوق والواجبات دون التمييز بينها وبقيمة إسمية مقدارها  1.0دينار أردني للسهم الواحد،
غير قابلة للتجزئة.

 2.5قرارات مجلس إدارة الشركة األم /المجموعة والهيئة العامة لمساهميها المتعلقة بالعملية

قررت الهيئااة العااامااة غير العاااديااة لشا ا ا ا ا ا ااركااة اإلتص ا ا ا ا ا ا اااالت الفلسا ا ا ا ا ا ااطينيااة (بااالتاال) في إجتماااعهااا المنعقااد بتاااريخ
 ،2022/3/22الموافقاة على توزيع  131,625,000سا ا ا ا ا ا ااهم من أسا ا ا ا ا ا ااهم شا ا ا ا ا ا ااركاة أركاان العقاارياة ،يتم توزيعهاا

(كتوزيعات) على مسا ا اااهمي شا ا ااركة اإلتصا ا اااالت الفلسا ا ااطينية (بالتل) كل بنسا ا اابة مسا ا اااهمته الظاهرة في سا ا ااجالت
المسا اااهمين لدى المركز بعد اغالق جلسا ااة التداول بتاريخ أحقية الحصا ااول على األسا ااهم  ،وبنسا اابة توزيع (،)1:1

بمعنى أن " كل مس اااهم يملك س ااهم واحد في ش ااركة االتص اااالت الفلس ااطينية س اايحص اال على س ااهم واحد في ش ااركة
أركان العقارية (بقيمة إسمية مقدارها  1.0دوالر أمريكي للسهم الواحد)" ،إضافة إلى الموافقة على كافة اإلجراءات

األخرى المتعلقة بالعملية.

 2.6موافقة الجهات الرسمية ذات العالقة
حصلت المجموعة/الشركة األم على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العملية ،وذلك بتاريخ
 2022/5/10وبموجب قرار الهيئة رقم (ه.س.ر.ف /ديوان.)2022/20771

 3معلومات عن شركة أركان العقارية واألسهم الموزعة على مساهمي الشركة األم
 3.1رأس المال المصرح به
يبلغ رأس المال المصرح به والمسجل لشركة أركان العقارية ( 131,625,000دوالر أمريكي) مائة وواحد وثالثون

مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتسعون مليون
وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار أردني.
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 3.2رأس المال المكتتب به والمدفوع بتاريخ هذه النشرة
يبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع لشركة أركان العقارية ( 131,625,000دوالر أمريكي) مائة وواحد وثالثون

مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتسعون مليون
وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار أردني.

 3.3عدد األسهم الموزعة على مساهمي الشركة األم
 131,625,000سهم سيتم توزيعها (كتوزيعات) على مساهمي شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) كل بنسبة

مساهمته ،بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) المنعقد بتاريخ 2022/3/22

والتفويضات ذات العالقة ،وموافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العملية بموجب قرارها رقم (ه.س.ر.ف

/ديوان )2022/20771المؤرخ في .2022/5/10
 3.4نوع األسهم والقيمة اإلسمية للسهم الواحد

أسهم عادية متساوية في الحقوق والواجبات دون التمييز بينها وبقيمة إسمية مقدارها  1.0دوالر أمريكي للسهم

الواحد ،غير قابلة للتجزئة.
 3.5القيمة اإلسمية اإلجمالية لألسهم الموزعة

( 131,625,000دوالر أمريكي) مائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف دوالر أمريكي (بما

يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتسعون مليون وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون
دينار أردني.

 3.6نوع وقيمة وخصائص أي ادوات مالية اخرى تم إصدارها واإلكتتاب بها
ال يوجد.

 4العملية
 4.1طبيعة وماهية العملية
تتضمن العملية قيام الشركة األم بفصل األنشطة األخرى عن األنشطة الرئيسية ،وذلك عن طريق تأسيس شركة

منفصلة تضم األنشطة األخرى ،وتكون مملوكة بنسبة  %100من قبل الشركة األم والمساهمين الستة (وهم شركات

تابعة لشركة االتصاالت الفلسطينية) الموضحين في البند ( ،)7.2لتؤول/تنتقل ملكيتها الحقا إلى مساهمي الشركة

األم كل بنسبة مساهمته وفقا لما هو مبين في سجالت المساهمين لدى المركز بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ
أحقية الحصول على األسهم )”.(“Record Date
الشركة األم
األنشطة األخرى

األنشطة الرئيسية

شركة

اإلتصاالت

الفلسطينية
(بالتل)

شركة

اإلتصاالت
الخلوية

الفلسطينية
(جوال)

شركة حضارة

شركة ريتش

التكنولوجي

اإلتصاالت

لإلستثمار
(حضارة)

لخدمات

(ريتش)
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-1شركة بوابة أريحا لإلستثمار العقاري
(بوابة أريحا)؛

-2شركة جروسال لالستثمار العقاري؛
-3األصول العقارية؛

-4المحفظة االستثمارية

 4.2األسباب اإلستراتيجية للعملية
يتمحور السبب الرئيسي وراء العملية في التركيز على األنشطة األخرى وإدارتها وتشغيلها بالشكل األمثل بهدف

السعي إلى تحقيق عوائد أفضل لمساهمي الشركة األم وتعظيم قيمة حقوق ملكية مساهمي الشركة األم.
 4.3آلية توزيع ملكية أسهم رأس مال شركة أركان العقارية على مساهمي الشركة األم

سيتم تطبيق نسبة التوزيع ( ،)1:1بمعنى أن " كل مساهم يملك سهم واحد في شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل)

سيحصل على سهم واحد في شركة أركان العقارية (بقيمة إسمية مقدارها  1.0دوالر أمريكي للسهم الواحد)" ،وذلك

وفقا إلى سجالت المساهمين لدى المركز بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ أحقية الحصول على األسهم.
 4.4الموجودات المنقولة
تعني موجودات األنشطة األخرى والمقدر قيمتها الدفترية كما هو بتاريخ إعداد هذه النشرة بحوالي 358,300,423
دوالر أمريكي (بما يعادل  254,035,000دينار أردني) مقسمة على النحو التالي:
الموجودات كما في ( 2021/12/31بالدوالر األمريكي)
اإلستثمارات العقارية
إستثمارات منطقة رام للا

إستثمارات منطقة عبوين والقرى المجاورة

المساحة اإلجمالية (متر مربع)

القيمة الدفترية

96,491

4,555,221

2,686,452

26,083,745

إستثمارات منطقة نابلس

50,423

6,309,641

إستثمارات منطقة غزة

70,662

30,004,617

إستثمارات منطقة جنين

مجموع اإلستثمارات العقارية []1

155,269
-

4,124,595

إستثمارات الموجودات المالية

عدد األسهم

القيمة الدفترية

شركة بنك القاهرة عمان م.ع.م

12,840,920

25,174,723

شركة البنك العربي م.ع.م

19,999,998

137,940,748

303,500

749,117

مجموعة است ار الصناعية
شركة بنك االتحاد

شركة المصرف األهلي العراقي
شركات أخرى

شركة البنك الوطني*
مجموع إستثمارات الموجودات المالية []2

حصة المجموعة في شركة بوابة أريحا
واستثمارات أخرى بالصافي

مجموع حصة المجموعة في شركة بوابة
أريحا واستثمارات أخرى بالصافي ][3

المجموع الكلي [[3]+]2[+]1

151,111

12,500,000,000

71,077,819

1,608,850

10,530,822

-

3,150,291

15,073,568

22,671,368

-

201,825,919

-

85,396,686

-

85,396,686

-

358,300,423

* شركة البنك الوطني هو بنك تجاري عامل في فلسطين ،وتملك المجموعة فيه حصة بنسبة  14.3%وينم تصنيفها كشركة حليفة ).(equity method

مالحظة :إستنادا إلى التقرير الصادر عن المستشار المحاسبي والضريبي للعملية ،سيتم تسجيل
الموجودات المنقولة بالقيمة الدفترية.
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اإلستثمارات العقارية

الموجودات المنقولة كما في ( 2021/12/31بالدينار األردني)

إستثمارات منطقة رام للا

المساحة اإلجمالية (متر مربع)

القيمة الدفترية []2

96,491

3,229,652

2,686,452

18,493,375

إستثمارات منطقة غزة

70,662

21,273,273

إستثمارات منطقة جنين

155,269

2,924,338

مجموع اإلستثمارات العقارية []1

-

عدد األسهم

50,394,173

القيمة الدفترية []2

شركة بنك القاهرة عمان م.ع.م

12,840,920

17,848,879

151,111

1,140,675

إستثمارات منطقة عبوين والقرى المجاورة

إستثمارات منطقة نابلس

إستثمارات الموجودات المالية

مجموعة است ار الصناعية

شركة البنك العربي م.ع.م

شركة بنك االتحاد
شركة المصرف األهلي العراقي
شركات أخرى

شركة البنك الوطني*
مجموع إستثمارات الموجودات المالية []2

حصة المجموعة في شركة بوابة أريحا
واستثمارات أخرى بالصافي

مجموع حصة المجموعة في شركة بوابة
أريحا واستثمارات أخرى بالصافي ][3
المجموع الكلي [[3]+]2[+]1

50,423

19,999,998

4,473,536

97,799,990

303,500

531,124

12,500,000,000

7,466,353

-

2,233,556

15,073,568

16,074,000

-

143,094,576

-

60,546,250

-

60,546,250

-

254,035,000

* شركة البنك الوطني هو بنك تجاري عامل في فلسطين ،وتملك المجموعة فيه حصة بنسبة  14.3%وينم تصنيفها كشركة حليفة ).(equity method

مالحظة :إستنادا إلى التقرير الصادر عن المستشار المحاسبي والضريبي للعملية ،سيتم تسجيل
الموجودات المنقولة بالقيمة الدفترية.
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 4.5المراحل والخطوات الرئيسية الموضوعة لتنفيذ العملية
تأسيس شركة أركان
العقارية

تم تأسيس شركة أركان
العقارية بتاريخ

تغطية رأس مال

قامت الشركة األم بدفع

سيتم إستغالل قيمة

قيمة رأس مال الشركة

الوطني الفلسطيني كشركة

أمريكي ( 93.3مليون

محدودة تحت الرقم

أي فروقات بين القيمة

( )562764050مملوكة
بنسبة  %100من قبل
الشركة األم والمساهمين
الستة وهم شركات تابعة
للشركة األم والموضحين
في البند ()7.2

 131.625مليون دوالر
دينار أردني) .علما بأن
الدفترية للموجودات
المنقولة ورأس مال الشركة
المدفوع سيتم تسجيلها
كعالوة إصدار على قائمة
المركز المالي لشركة
أركان العقارية

الشركة األم

مال شركة أركان

شركة أركان العقارية

 ،2022/2/21وسجلت

مساهمة خصوصية

تسجيل أسهم رأس

المنقولة

المدفوع بالكامل البالغة

لدى و ازرة اإلقتصاد

نقل الموجودات

توزيع األسهم على مساهمي
كما هم بعد اغالق جلسة

العقارية في البورصة

رأس المال المدفوع
من قبل الشركة األم
للبدء في نقل
الموجودات المنقولة
إلى شركة أركان
العقارية ،وبدأ العمل
بتسجيل الموجودات
المنقولة بالقيمة
الدفترية المسجلة لدى
حسابات الشركة األم،
وأية فروقات سيتم

التداول بتاريخ 2022/6/28

تم بتاريخ

يتم الحصول من خاللها

 2022/5/17تحويل

على أسهم ملكية في رأس

صفة ونوع الشركة

مال شركة أركان العقارية

إلى شركة مساهمة

وبنسبة ( )1:1لكل سهم

عامة محدودة،

مملوك في الشركة األم،

وسجلت تحت الرقم

وبقيمة إسمية للسهم

(،)562601575

الواحد مقدارها (1.0

وسيتم البدء بإجراءات

دوالر أمريكي) .وعليه،

تسجيل أسهم رأس

ستؤول ملكية الشركة

مال شركة أركان

للمساهمين المسجلين في

العقارية في بورصة

سجالت المركز بعد

فلسطين.

اغالق جلسة التداول
بتاريخ أحقية الحصول

تسجيلها كعالوة

على األسهم

اصدار.

ستقوم إدارة شركة أركان العقارية باستكمال إجراءات إدراج أسهم رأس

المال لدى مركز اإليداع والتحويل بعد الحصول على موافقة هيئة سوق
رأس المال الفلسطينية والهيئة العامة غير العادية لشركة أركان العقارية
على العملية وإدراج األسهم في بورصة فلسطين وفق ما هو محدد
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ضمن النشرة

إدراج أسهم رأس مال شركة
أركان العقارية للتداول في
بورصة فلسطين بتاريخ
2022/7/3

 4.6هيكل الشركة األم وشركة أركان العقارية قبل وبعد العملية
الهيكل بعد توزيع أسهم شركة

الهيكل قبل العملية

أركان العقارية على مساهمي الشركة األم

الهيكل بعد تأسيس شركة أركان العقارية

مساهمي

مساهمي

مساهمي

مساهمي

الشركة األم

الشركة األم

الشركة األم

الشركة األم

الشركة األم

الشركة األم

الشركة األم

شركة أركان العقارية

األنشطة غير

األنشطة الرئيسية

الرئيسية

اإلستثمارات
العقارية

األنشطة الرئيسية

شركة

األنشطة الرئيسية

األنشطة غير
الرئيسية

أركان العقارية
األنشطة غير

إستثمارات

اإلستثمارات

الرئيسية

الموجودات المالية
اإلستثمارات
العقارية
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العقارية
إستثمارات
الموجودات المالية

إستثمارات
الموجودات المالية

 4.7أحقية مساهمي الشركة األم في الحصول على توزيعات األسهم
إستنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة االتصاالت الفلسطينية في إجتماعها المنعقد بتاريخ
 ،2022/3/22تمت الموافقة على توزيع  131,625,000سهم من أسهم شركة أركان العقارية ،يتم توزيعها

(كتوزيعات) على مساهمي شركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) كل بنسبة مساهمته الظاهرة في سجالت المساهمين
لدى المركز بعد اغالق جلسة التداول بتاريخ أحقية الحصول على األسهم ،وبنسبة توزيع ( ،)1:1بمعنى أن " كل
مساهم يملك سهم واحد في شركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) سيحصل على سهم واحد في شركة أركان العقارية

(بقيمة إسمية مقدارها  1.0دوالر أمريكي للسهم الواحد)".
 4.8تاريخ أحقية الحصول على األسهم
إستنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة االتصاالت الفلسطينية في إجتماعها المنعقد بتاريخ

 ،2022/3/22والتفويض الصادر للسادة هيئة سوق راس المال لتحديد تاريخ احقية الحصول على األسهم فقد
قررت هيئة سوق راس المال تحديد موعد ( )2022/6/28كتاريخ استحقاق وذلك بعد اغالق جلسة التداول.

 4.9تاريخ مشاركة األسهم الموزعة على مساهمي الشركة األم بأرباح شركة أركان العقارية
ستشارك األسهم الموزعة على مساهمي الشركة األم بأرباح شركة أركان العقارية وفقا ألحكام قانون الشركات وما
سيتم إق ارره من قبل الهيئة العامة العادية للشركة.
 4.10تواريخ أخرى هامة خاصة بالعملية
إستنادا إلى موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الخاصة بالعملية ،تم إعتماد اإلجراءات والق اررات التالية ضمن
التواريخ المحددة أدناه:
 .1تعليق التداول للورقة المالية لشركة اإلتصاالت الفلسطينية م.ع.م يومي عمل وهم أيام األربعاء والخميس
الموافق ل ا 2022/6/30-29؛

 .2إعتبار يوم األحد الموافق لتاريخ  2022/7/3هو أول يوم تداول ألسهم شركة اإلتصاالت الفلسطينية
م.ع.م بعد تنفيذ اإلجراءات ،وتخضع إجراءات التداول لنظام التداول المعمول لدى البورصة والهيئة؛
 .3إعتبار تاريخ  2022/6/30هو تاريخ التأسيس شركة أركان العقارية؛ و

 .4إعتبار يوم األحد الموافق لتاريخ  2022/7/3هو أول يوم تداول ألسهم شركة أركان العقارية.
 4.11شروط أو إجراءات تفصيلية أخرى
لن يتم تحميل مساهمي الشركة األم أية عموالت أو بدل خدمات لقاء أي إجراء متعلق بالعملية وتحديدا البند المتعلق

ب ا "توزيع األسهم على مساهمي الشركة األم" ،وستقوم شركة أركان العقارية باستكمال إجراءات إدراج أسهم رأس
المال لدى مركز اإليداع والتحويل بعد الحصول على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على إدراج األسهم
في بورصة فلسطين وفق ما هو محدد ضمن النشرة.

17

 5حقوق ومسؤوليات المساهم
 5.1بعض األمور التي تتعلق بحقوق المساهم في شركة أركان العقارية وفقا لنظام الشركة والقانون
أ -المشاركة في األرباح المتحققة للشركة بعد موافقة الهيئة العامة عليها ،ويشارك المساهمون في أرباح الشركة
وخسائرها وناتج تصفيتها بنسبة مساهمتهم في الشركة.
ب -حضور االجتماعات العامة العادية وغير العادية للشركة لبحث وإقرار جدولي األعمال المقررين حسب أحكام
قانون الشركات وهي كالتالي:

•

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

•

سماع تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة وصحة حساباتها وأرباحها والمصادقة عليه.

•

مناقشة التقارير والحسابات والميزانيات الخاصة بالشركة والمصادقة عليها وتبرئة ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

•

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

•

المصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح.

•

انتخاب مدققي حسابات الشركة.

•

تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.

•

اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.

•

تمليك العاملين في الشركة ألسهم في رأسمالها.

•

فسخ الشركة وتصفيتها.

•

زيادة وتخفيض رأسمال الشركة.

•

التصاويت في الهيئة العامة للشاركة على إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضاو من أعضااء المجلس حساب

•

التصا ا ا ا ا ا ااويات في الهيئاة العااماة للشا ا ا ا ا ا ااركاة على الق اررات المتعلقاة بااالقت ارحاات المقادماة من مجلس اإلدارة حول

أحكام قانون الشركات.

احتياجات الش ااركة المالية ومص ااادر التمويل واالقتراض والرهن وتقديم الكفاالت بما يتفق مع القوانين الس ااارية
ونظام الشركة.
•

االشااتراك في التصااويت ساواء بالحضااور شااخصاايا أو بواسااطة وكيل بموجب توكيل خطي بعدد من األصاوات

•

وعموما ،ممارس ا ا ااة جميع الحقوق الممنوحة للمس ا ا اااهمين ،باس ا ا ااتثناء القيود المفروض ا ا ااة بموجب أحكام القوانين

يساوي األسهم التي يمتلكها أصالة ووكالة وفقا ألحكام قانون الشركات.
والتعليمات واألنظمة باإلضافة الى تلك الواردة في هذه النشرة.
 5.2مسؤوليات المساهم في شركة أركان العقارية
مسؤولية المساهم محدودة بمقدار مساهمته /مساهمتها برأسمال الشركة.
 5.3التقارير المرسلة لمساهمي شركة أركان العقارية

يترتب على مجلس إدارة الشااركة أن يعد خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشااهر من تاريخ إنتهاء الساانة المالية للشااركة
البيانات والتقارير التالية وذلك لعرضها على الهيئة العامة:
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أ -الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية مقارنة مع ما حققته منها في السنة
المالية السابقة ،وكذلك البيانات اإليضاحية لتلك الحسابات مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة

الخارجي.

ب -التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية موضوع التقرير متضمنا كافة البيانات
والمعلومات واالفصاحات التي تحددها هيئة سوق رأس المال وقانون الشركات والقوانين والتعليمات األخرى
ذات العالقة.
على أن ترسل هذه التقارير لمساهمي الشركة – عبر الموقع االلكتروني أو بالبريد أو البريد االلكتروني أو تسلم
باليد بموجب التوقيع باالستالم ومعها الدعوة الجتماع الهيئة العامة وذلك قبل ( )14يوما على األقل من التاريخ
المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة أو بأي طريقة أخرى يحددها القانون.

 6وصف شركة أركان العقارية وغاياتها وأنشطتها
 6.1التأسيس ورأس المال المكتتب به والمدفوع
شركة أركان العقارية -تأسست في مدينة رام هللا ،فلسطين بتاريخ  21شباط  ،2022وسجلت لدى و ازرة اإلقتصاد
الوطني الفلسطيني كشركة مساهمة خصوصية محدودة تحت الرقم ( .)562764050وبتاريخ  17أيار 2022
تم تحويل الصفة القانونية للشركة إلى مساهمة عامة محدودة وسجلت تحت الرقم (.)562601575
يبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع لشركة أركان العقارية  131,625,000دوالر أمريكي مائة وواحد وثالثون

مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف دوالر أمريكي (بما يعادل  93,322,125دينار أردني) ثالثة وتسعون

مليون وثالثمائة وإثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار أردني( ،بقيمة إسمية مقدارها  1.0دوالر
أمريكي للسهم الواحد).
 6.2ملكية أسهم رأس مال شركة أركان العقارية
إن أسهم رأس مال شركة أركان العقارية مملوكة كما هو بتاريخ إعداد هذه النشرة من:
اإلسم

العنوان

عدد األسهم

نسبة الملكية ()%

الشركة األم

نابلس

131,624,994

%99.999996

شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية م.خ.م

رام هللا

1

%0.00000062

شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي م.خ.م

رام هللا

1

%0.00000062

شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية م.خ.م

رام هللا

1

%0.00000062

شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت م.خ.م

رام هللا

1

%0.00000062

شركة يوتي ار للحلول المتكاملة م.خ.م

رام هللا

1

%0.00000062

شركة حلول لتقنية المعلومات م.خ.م

رام هللا

1

%0.00000062

-

131,625,000

%100

المجموع
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مالحظة :بموجب توزيعات األسهم على مساهمي شركة اإلتصاالت الفلسطينية (بالتل) المنوي القيام بها
ستؤول ملكية شركة أركان العقارية بنسبة  %100إلى المساهمين المسجلين في سجالت المركز كما هو بعد
اغالق جلسة التداول بتاريخ االستحقاق .2022/6/28

 6.3غايات ونشاطات شركة أركان العقارية
إن الغاية األساسية من تأسيس شركة أركان العقارية حسب الغايات التي تظهر في عقد تأسيسها هو إدارة

وتشغيل األعمال المتعلقة باألنشطة األخرى وخاصة العقارية للشركة األم ،وذلك وفقا لما هو موضح في العملية.

وعليه ،تتلخص غايات الشركة الرئيسية باألمور التالية:

 .1شراء أو إستئجار أو تملك أو إمتالك أو رهن أو إرتهان أو الحصول على أي حقوق عقارية أو مالية أو أموال
منقولة أو غير منقولة أو إمتيازات ،وبصورة عامة أي حقوق ترى شركة أركان العقارية أنها الزمة لتحقيق أغراضها؛

 .2القيام بتنمية وتشجيع وإدارة اإلستثمارات في المجاالت اإلقتصادية المختلفة ومن ضمنها المالية ،التجارية،

الصناعية ،العقارية ،الزراعية ،السياحية ،اإلسكانية ،الخدماتية ،التعليمية ،الصحية ،الترفيهية ،اإلتصاالت

والملعومات وغيرها ،وتقديم الدراسات لهذه اإلستثمارات بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات
اإلختصاص؛

 .3األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية؛
 .4شراء وبيع العقارات واألراضي؛

 .5إستئجار وتأجير المباني للسكن؛

 .6إستئجار وتأجير المباني لغير السكن؛

 .7شراء وبيع العقارات واألراضي مقابل عمولة؛

 .8إيجار وإستئجار المباني السكنية مقابل عمولة؛

 .9إيجار وإستئجار المباني غير السكنية مقابل عمولة؛

 .10إدارة العقارات أو الممتلكات مقابل رسم؛

 .11األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة؛
 .12األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم؛

 .13إستيراد وشراء وإمتالك المواد والمعدات واآلليات واألجهزة والعقارات ووسائل النقل الالزمة للشركة وأية سلعة
تتعلق بأغراض الشركة عموما سواء في الداخل أو في الخارج؛

 .14التعامل بالرهن العقاري؛و

 .15الدخول كوسيط في تسويق وبيع وتأجير وتخمين وتسجيل المساكن والعقارات السكنية والتجارية وتوابعها وأية
ممتلكات عقارية وتسجيلها لدى الجهات المختصة.
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 6.4اإلدارة العليا لشركة أركان العقارية

تتألف اإلدارة العليا لشركة أركان العقارية من السادة التالية أسماؤهم كما في تاريخ إعداد هذه النشرة:
المنصب

اإلسم

مدير عام شركة بوابة أريحا

السيد وليد خليل فتيحة

مدير عام شركة جروسال العقارية

السيد كمال رطروط
السيد محمد البرغوثي

مدير اإلدارة المالية لشركة أركان العقارية

السيد فراس خلف

مدير اإلدارة التجارية لشركة أركان العقارية

 6.5مجلس إدارة شركة أركان العقارية
سيتم تعيين مجلس إدارة جديد قبل تاريخ االستحقاق المذكور عن طريق عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي،
وسيتم انتخاب مجلس إدارة من قبل المساهمين عند انعقاد اجتماع هيئة عامة عادي خالل عام .2023
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 6.6الهيكل التنظيمي لشركة أركان العقارية
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

لجنة اإلستثمار
الرئيس التنفيذي

مدير عام شركة جيروسال

مدير عام شركة بوابة أريحا

مدير دائرة اإلمتثال والدائرة

مدير اإلدارة التجارية

القانونية
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مدير اإلدارة المالية

إدارة المشاريع

مدير المحفظة اإلستثمارية

قسم التصميم

الموارد البشرية

التسويق والمبيعات

المحاسبة

أنظمة المعلومات والتطوير

المشتريات

إدارة األصول

إدارة النقد والخزينة
عالقات المستثمرين

 7نبذة عن الشركة األم/المجموعة
 7.1التأسيس والنشاط الرئيسي

شركة اإلتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل) -تأسست في مدينة نابلس ،فلسطين بتاريخ  2آب
 1995كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وباشرت أعمالها بتاريخ  1كانون الثاني  .1997تعمل الشركة بموجب

قانون اإلتصاالت رقم ( )3لسنة  1996الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية ،والرخصة الممنوحة من و ازرة
اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

تتكون المجموعة بشكل أساسي من الشركة األم -شركة اإلتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل)،
والتي بدورها تملك عدة شركات تابعة وتدير عملياتها التشغيلية عن طريق أربع ( )4شركات تابعة رئيسية وهي:
✓ شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية م.خ.م (جوال)؛
✓ شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي م.خ.م (حضارة)؛
✓ شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت م.خ.م (ريتش)؛و
✓ شركة بوابة أريحا لإلستثمار العقاري (بوابة أريحا).

إن الشركة األم مسجلة لدى و ازرة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني بتاريخ ( )1995/09/03تحت الرقم
( (563201029كشركة مساهمة مساهمة عامة محدودة م.ع.م .بتاريخ  1997/5/6تم إدراج وتداول أسهم
الشركة األم في بورصة فلسطين تحت الرمز).(PEX:PALTEL
يبلغ رأس مال الشركة األم المصرح به ( )131,625,000دينار أردني مقسم إلى  131,625,000سهم (1.0
دينار أردني لكل سهم) كما بتاريخ هذه النشرة.

يتركز نشاط المجموعة الرئيسي في تقديم وإدارة وبيع خدمات اإلتصاالت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
باإلضافة إلى اإلستثمار في القطاع العقاري وقطاع األوراق المالية.
يبين الجدول التالي نظرة عامة عن الشركة األم:
نظرة عامة عن الشركة األم
اإلسم

الصفة القانونية
للشركة
سنة التأسيس
عدد الشركات التابعة

شركة اإلتصاالت الفلسطينية

المساهمة العامة المحدودة (بالتل)

قطاعات الشركات التابعة

االتصاالت وخدمات
المعلومات والعقار
واالستثمارات
2,751

شركة مساهمة عامة محدودة

عدد موظفين

1995

رأس المال المدفوع (دينار أردني)
مدرجة/غير مدرجة في بورصة

) 4أربع شركات تابعة رئيسية(

فلسطين
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كما في
2021/12/31

 131.625مليون
دينار أردني
مدرجة

يبين الجدول التالي لمحة عن األداء التاريخي لسهم الشركة األم كما في :2021/12/31
ملخص عن أداء سهم الشركة كما في 31
رمز التداول في بورصة فلسطين

تصنيف السوق

2021/12/

PALTEL

العملة

دينار أردني

سوق أولى

قطاع العمل

خدمات

فعَّالة

حالة التداول
131,625,000

عدد االسهم المصدرة (سهم)
سعر اإلغالق (دينار/سهم) كما في

أعلى سعر/أدنى سعر
حجم التداول خالل العام 2021

5.63

2021/12/31
سعر اإلفتتاح (دينار/سهم) كما في

11,839,259

(سهم(
قيمة التداول (دينار أردني)

3.80

2021/12/31

3.50/5.91

59,055,433

خال العام 2021

أسعار اإلغالق الشهرية لسهم شركة االتصاالت الفلسطينية خالل العام 2021
5.61 5.63

5.24

4.56 4.62

4.1

3.84

4.2

3.5

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

كانون تشرين تشرين
األول

الثاني

أيلول

آب

تموز

حزيران

األول

أيار

نيسان

آذار

شباط

كانون
الثاني

المصدر :البورصة.
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بالدينار االردني

5.14

4.95

4.95

6.00

يوضح الجدول التالي أهم المعلومات الخاصة* بالشركة األم والشركات التابعة األساسية المملوكة من قبل الشركة
األم كما بتاريخ :2021/12/31
إسم الشركة
مجموعة االتصاالت
الفلسطينية
شركة االتصاالت الفلسطينية
(بالتل)
شركة اإلتصاالت الخلوية
الفلسطينية م.خ.م (جوال)
شركة حضارة لإلستثمار
التكنولوجي م.خ.م (حضارة)
شركة ريتش لخدمات
اإلتصاالت م.خ.م (ريتش)

القطاع

نسبة

نوع الملكية

الملكية

مباشرة/غير

()%

مباشرة

عدد
الموظفين

متابعة الشؤون المتعلقة بالشركات

االتصاالت

60

االتصاالت

1,248

االتصاالت
خدمات
االنترنت

التابعة

%100

مباشرة

1,028

%100

مباشرة
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االتصال

%100

االتصاالت الثابتة واالنترنت وتكنولوجيا
المعلومات
االتصاالت الخلوية
خدمات االنترنت (تم الدمج الفني مع
شركة بالتل)

خدمات
مباشرة

األنشطة واألعمال الرئيسية

362

االتصال والتواصل والعناية بالزبائن (تم

والتواصل

الدمج الفني مع شركة جوال)

*يرجى الرجوع للتقرير السنوي للعام  2021الخاص بمجموعة االتصاالت الفلسطينية لإلطالع على معلومات تفصيلية أكبر حول الشركة األم
والشركات التابعة.

يبين الجدول التالي الشركات التابعة لشركة االتصاالت الفلسطينية التي سيتم نقلها لشركة أركان العقارية:
إسم الشركة

نسبة

نوع الملكية

الملكية

مباشرة/غير

الموظفين

العقارات

%75

مباشرة

17

العقارات

%100

مباشرة

االستثمار

%100

مباشرة

القطاع

()%

شركة بوابة أريحا لإلستثمار
العقاري (بوابة أريحا)

شركة جروسال لالستثمار
العقاري

شركة بالفست 2

مباشرة

عدد

تدار من قبل
المجموعة
تدار من قبل
المجموعة

األنشطة واألعمال الرئيسية

التطوير العقاري
التطوير العقاري
االستثمار في األوراق المالية

مالحظة :لم يتم ذكر الشركات المذكورة أعاله ضمن الشركات الرئيسية للشركة األم حيث أن شركة بوابة أريحا
تدار بشكل منفصل وشركة جروسال وبالفست  2يتم إدارتهما من قبل مجموعة االتصاالت ،مع العلم أنه سيتم
تعيين إدارة منفصلة لشركة جروسال فور نقلها لشركة أركان العقارية وسيتم إدارة شركة بالفست  2من قبل
إدارة شركة أركان العقارية.
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 8قائمة المركز المالي الموحدة كما في تاريخ 2021/12/31
)بالدينار األردني(
نقد وما في حكمه
موجودات متداولة أخرى
إستثمارات عقارية

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2021
األنشطة الرئيسية
85,072,000
98,918,000
9,872,000

األنشطة األخرى
9,759,000
32,656,000
35,860,000

574,050,000
121,682,000
202,145,000

291,425,000
1,313,000
30,047,000

865,475,000
122,995,000
232,192,000

74,919,000
-

146,178,000
20,565,000

348,446,000
20,565,000

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
إستثمارات في شركة حليفة
موجودات غير متداولة أخرى
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

35,668,000
8,974,000
328,355,000
7,191,000

إجمالي المطلوبات
رأس المال
االحتياطيات

323,827,000
131,625,000
43,679,000

إجمالي الموجودات
القروض البنكية
مطلوبات أخرى

عالوة اإلصدار
أرباح مدورة
حقوق جهات غير مسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

)بالدوالر األمريكي(

250,223,000
574,050,000

109,268,000
16,074,000
70,057,000
17,751,000

31,360,000
93,322,000
-

260,065,000
291,425,000

الوضع القائم
94,831,000
131,574,000
45,732,000
144,936,000
25,048,000
398,412,000
24,942,000

355,187,000
131,625,000
9,652,000

510,288,000
865,475,000

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول 2021

نقد وما في حكمه

األنشطة الرئيسية

األنشطة األخرى

الوضع القائم

موجودات متداولة أخرى

119,989,000

13,764,000

133,753,000

139,518,000

46,059,000

185,577,000

إستثمارات عقارية

13,924,000

50,578,000

64,502,000

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

50,307,000

154,116,000

204,423,000

إستثمارات في شركة حليفة

موجودات غير متداولة أخرى

12,657,000

22,671,000

35,329,000

463,124,000

98,811,000

561,935,000

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

10,142,000

25,037,000

35,179,000

إجمالي الموجودات

809,661,000

411,037,000

1,220,698,000

القروض البنكية
مطلوبات أخرى

171,625,000

1,852,000

173,477,000

285,113,000

42,379,000

327,492,000

إجمالي المطلوبات

456,738,000

44,231,000

131,625,000

500,969,000
185,649,000

61,606,000

-

13,613,000

-

206,175,000

-

105,669,000

-

491,461,000

-

29,006,000

29,006,000

352,924,000

366,805,000

719,729,000

809,661,000

411,037,000

1,220,698,000

رأس المال

االحتياطيات
عالوة اإلصدار
أرباح مدورة

حقوق جهات غير مسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

185,649,000
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 9األداء المالي المتوقع لشركة أركان العقارية
 9.1األسس والفرضيات الرئيسية
✓ تم إعداد الخطة من قبل اإلدارة إستنادا إلى خطة العمل المستقبلية
✓ تم استخدام خطة عمل شركة بوابة أريحا المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

✓ تم عمل فرضيات لخطة عمل المناطق العقارية األخرى بناء على خبرة اإلدارة بمشاريع مماثلة

✓ تم إفتراض ثبات قيمة اإلستثمارات العقارية األخرى طيلة فترة خطة العمل المستقبلية لبناء خطة
متحفظة
تم إفتراض ثبات قيمة محفظة إستثمارات الموجودات المالية طيلة فترة خطة العمل المستقبلية؛

✓

✓ تم بناء توقع للتوزيعات األرباح النقدية لالستثمارات
 9.2الفرضيات األساسية الخاصة بالمشاريع العقارية

يبين الرسم البياني التالي اإليرادات وصافي األرباح المتوقعة للمشاريع القائمة خالل فترة خطة العمل

المستقبلية:

 .1المشاريع القائمة:
إيرادات وصافي ربح المشاريع القائمة خالل فترة خطة العمل المستقبلية
27.1
1.9%
13.8

13.2

السنة الثالثة

11.7

السنة الثانية

نسبة النمو ()%

صافي ربح المشاريع القائمة

مليون دينار أردني

19.8%

26.6

22.2

السنة األولى
إيرادات المشاريع القائمة

إيرادات وصافي ربح المشاريع القائمة خالل فترة خطة العمل المستقبلية

19.5

السنة الثالثة
نسبة النمو ()%

31.3
18.6

16.5

السنة الثانية
صافي ربح المشاريع القائمة
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السنة األولى
إيرادات المشاريع القائمة

مليون دوالر أمريكي

1.9%

38.2

37.5 19.8%

 .2المشاريع الرئيسية الجديدة
يبين الجدول أدناه أهم الفرضيات الخاصة بالمشاريع الرئيسية الجديدة:
البند

القيمة (دينار أردني)

القيمة (دوالر أمريكي)

12,992,000

18,324,400

تكلفة التطوير المتوقعة

 10-8سنوات

مدة تنفيذ المشروع

 .3إجمالي اإليرادات وتكلفة المبيعات المتوقعة للمشاريع العقارية

يبين الرسم البياني التالي إجمالي اإليرادات وتكلفة مبيعات المتوقعة للمشاريع العقارية خالل فترة خطة
العمل المستقبلية:

إجمالي إيرادات وتكلفة مبيعات المشاريع العقارية المتوقعة خالل فترة خطة العمل المستقبلية

26.6

13.8

13.6

السنة الثالثة
هامش تكلفة المبيعات ()%

السنة الثانية
تكلفة مبيعات المشاريع العقارية

22.2
11.8

مليون دينار أردني

46.5%

29.2

52.0%

53.0%

السنة األولى
إيرادات المشاريع العقارية

إجمالي إيرادات وتكلفة مبيعات المشاريع العقارية المتوقعة خالل فترة خطة العمل المستقبلية
41.2

19.2

السنة الثالثة
هامش تكلفة المبيعات ()%

19.5

31.3
16.6

السنة الثانية
تكلفة مبيعات المشاريع العقارية

السنة األولى
إيرادات المشاريع العقارية

 9.3الفرضيات األساسية الخاصة بالمصاريف التشغيلية
يبين الرسم البياني المصاريف التشغيلية المتوقعة خالل فترة خطة العمل المستقبلية:
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مليون دوالر أمريكي

46.5%

37.5 52.0%

53.0%

المصاريف التشغيلية المتوقعة خالل فترة خطة العمل المستقبلية
3.4

12.3%

3.3

10.8%

السنة الثالثة

السنة الثانية

النسبة إلى إجمالي إيرادات المشاريع العقارية ()%

مليون دينار أردني

11.7%

2.4

السنة األولى
إجمالي المصاريف التشغيلية

المصاريف التشغيلية المتوقعة خالل فترة خطة العمل المستقبلية
4.8

مليون دوالر أمريكي

12.3%

4.6
3.4

11.7%

10.8%

السنة الثانية

السنة الثالثة

النسبة إلى إجمالي إيرادات المشاريع العقارية ()%

السنة األولى
إجمالي المصاريف التشغيلية

 9.4الفرضيات األساسية الخاصة بإستثمارات الموجودات المالية
كما تمت اإلشارة أعاله إلى أنه قد تم إفتراض ثبات قيمة محفظة إستثمارات الموجودات المالية طيلة فترة خطة

العمل المستقبلية .وعليه ،فإن اإليرادات المتوقع الحصول عليها تتمثل في توزيعات األرباح النقدية المتوقعة إضافة
إلى األرباح الناتجة عن حصة الشركة من نتائج الشركات الحليفة.
يبين الرسم البياني التالي اإليرادات المتوقعة من إستثمارات الموجودات المالية خالل فترة خطة العمل المستقبلية:
االيرادات المتوقعة من استثمارات الموجودات المالية خالل فترة خطة العمل المستقبلية
7.5

5.5

0.9

السنة الثالثة

0.9

0.5

السنة االثانية

إيرادات ناتجة عن حصة الشركة من نتائج شركات حليفة

السنة األولى

إيرادات توزيعات أرباح نقدية من االستثمارات المالية
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مليون دينار اردني

7.5

االيرادات المتوقعة من استثمارات الموجودات المالية خالل فترة خطة العمل المستقبلية

السنة الثالثة

1.3

7.8
0.7

السنة االثانية

إيرادات ناتجة عن حصة الشركة من نتائج شركات حليفة

السنة األولى

إيرادات توزيعات أرباح نقدية من االستثمارات المالية
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مليون دوالر أمريكي

10.6

1.3

10.6

 9.5البيانات المالية المتوقعة لشركة أركان العقارية
السنة األولى

قائمة الدخل الموحدة (بالدينار األردني)

إيرادات المشاريع العقارية

السنة الثانية

السنة الثالثة

22,211,273

26,641,622

29,209,285

تكلفة مبيعات المشاريع العقارية

)(11,770,908

)(13,831,717

)(13,586,089

هامش مجمل الربح

10,440,365

12,809,905

15,623,196

47.0%

48.1%

53.5%

هامش مجمل الربح ()%

المصاريف التشغيلية

إيرادات توزيعات أرباح نقدية من اإلستثمارات المالية
إيرادات ناتجة عن حصة شركة أركان في الشركة الحليفة

أخرى

الربح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالكات واإلطفاءات
هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالكات واإلطفاءات ()%

مصروف إستهالكات وإطفاءات
الربح قبل الفائدة والضريبة

هامش الربح قبل الفائدة والضريبة ()%

مصروف فوائد

)(2,398,464

)(3,263,685

)(3,418,327

5,493,817

7,493,816

7,493,816

506,359

860,811

903,851

1,200,580

799,992

296,178

15,242,657

18,700,839

20,898,714

68.6%

70.2%

71.5%

)(97,179

)(103,038

)(107,290

15,145,478

18,597,801

20,791,424

68.2%

69.8%

71.2%

15,145,478

18,597,801

20,791,424

68.2%

69.8%

71.2%

-

الربح قبل الضريبة
هامش الربح قبل الضريبة ()%

ضريبة الدخل
صافي الربح

هامش صافي الربح ()%

-

-

)(2,005,516

)(2,257,935

)(2,448,428

13,139,962

16,339,866

18,342,996

59.2%

61.3%

62.8%

يوزع على
مساهمي الشركة

11,052,011

14,025,209

15,795,656

جهات غير مسيطرة

2,087,951

2,314,657

2,547,340
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول (بالدينار األردني)

السنة األولى

الموجودات

نقد وما في حكمه

السنة الثانية

السنة الثالثة

صافي الذمم المدينة وموجودات متداولة أخرى

30,068,195

33,425,927

47,173,052

49,480,187

47,117,909

47,323,567

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

17,751,000

17,751,000

17,751,000

إجمالي الموجودات المتداولة

97,299,382

98,294,836

112,247,619

مشاريع تحت التنفيذ

42,082,832

48,303,133

48,670,597

إستثمارات عقارية

45,771,656

45,771,656

45,771,656

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

109,268,000

109,268,000

109,268,000

إستثمارات في شركة حليفة

16,580,359

17,441,170

18,345,021

صافي الموجودات الثابتة

454,508

400,183

309,249

إجمالي الموجودات غير المتداولة

214,157,355

221,184,142

222,364,524

إجمالي الموجودات

311,456,738

319,478,978

334,612,143

المطلوبات
إجمالي المطلوبات المتداولة

20,433,646

22,038,756

28,678,982

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

3,283,130

2,692,609

2,174,763

إجمالي المطلوبات

23,716,776

24,731,365

30,853,745

أرس المال المدفوع

93,322,125

93,322,125

93,322,125

عالوة اإلصدار

إحتياطي إجباري

160,712,875

160,712,875

160,712,875

1,105,201

2,507,722

4,087,288

أرباح مدورة

9,946,810

13,237,284

18,121,163

22,652,951

24,967,608

27,514,947

287,739,962

294,747,614

303,758,398

311,456,738

319,478,978

334,612,143

حقوق الملكية

حقوق جهات غير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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ملخص التدفقات النقدية الموحدة للفترة المنتهية في  31كانون األول

السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

28,323,523

32,790,675

37,705,976

صافي التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية

)(8,015,109

)(20,100,731

)(13,969,909

781

)(9,332,213

)(9,988,942

صافي التغير في النقد وما في حكمه

20,309,195

3,357,731

30,068,195

13,747,125
33,425,926

النقد وما في حكمه -نهاية السنة

30,068,195

33,425,926

47,173,051

(بالدينار األردني)

صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

9,759,000

النقد وما في حكمه -بداية السنة
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قائمة الدخل الموحدة للفترة المنتهية في  31كانون األول (بالدوالر األمريكي)

السنة األولى

إيرادات المشاريع العقارية

السنة الثانية

السنة الثالثة

31,327,606

37,576,336

41,197,863

تكلفة مبيعات المشاريع العقارية

)(16,602,127

)(19,508,769

)(19,162,326

هامش مجمل الربح

14,725,480

18,067,567

22,035,537

47.0%

48.1%

53.5%

هامش مجمل الربح ()%

المصاريف التشغيلية

إيرادات توزيعات أرباح نقدية من اإلستثمارات المالية
إيرادات ناتجة عن حصة شركة أركان في الشركة الحليفة

أخرى

الربح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالكات واإلطفاءات
هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالكات واإلطفاءات ()%

مصروف إستهالكات وإطفاءات
الربح قبل الفائدة والضريبة

هامش الربح قبل الفائدة والضريبة ()%

مصروف فوائد

الربح قبل الضريبة
هامش الربح قبل الضريبة ()%

ضريبة الدخل
صافي الربح

هامش صافي الربح ()%

)(3,382,883

)(4,603,223

)(4,821,336

7,748,684

10,569,557

10,569,557

714,188

1,214,120

1,274,825

1,693,343

1,128,339

417,740

21,498,811

26,376,360

29,476,324

68.6%

70.2%

71.5%

)(137,065

)(145,329

)(151,326

21,361,746

26,231,031

29,324,999

68.2%

69.8%

71.2%

-

-

-

21,361,746

26,231,031

29,324,999

68.2%

69.8%

71.2%

)(2,828,654

)(3,184,676

)(3,453,354

18,533,092

23,046,355

25,871,645

59.2%

61.3%

62.8%

يوزع على
15,588,168

مساهمي الشركة

حقوق جهات غير مسيطرة

2,944,924
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19,781,677
3,264,678

22,278,782
3,592,863

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول (بالدوالر األمريكي)

السنة األولى

الموجودات

نقد وما في حكمه

السنة الثانية

السنة الثالثة

صافي الذمم المدينة وموجودات متداولة أخرى

42,409,302

47,145,172

66,534,629

69,788,699

66,456,854

66,746,920

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

25,036,671

25,036,671

25,036,671

137,234,672

138,638,697

158,318,221

مشاريع تحت التنفيذ

59,355,193

68,128,537

68,646,822

إستثمارات عقارية

64,558,048

64,558,048

64,558,048

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

154,115,656

154,115,656

154,115,656

إستثمارات في شركة حليفة

23,385,556

24,599,676

25,874,501

صافي الموجودات الثابتة

641,055

564,433

436,176

إجمالي الموجودات غير المتداولة

302,055,508

311,966,350

313,631,204

إجمالي الموجودات

439,290,180

450,605,047

471,949,425

إجمالي الموجودات المتداولة

المطلوبات
إجمالي المطلوبات المتداولة

28,820,376

31,084,281

40,449,904

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

4,630,648

3,797,756

3,067,367

إجمالي المطلوبات

33,451,024

34,882,037

43,517,271

أرس المال المدفوع

131,625,000

131,625,000

131,625,000

عالوة اإلصدار

إحتياطي إجباري

226,675,423

226,675,423

226,675,423

1,558,817

3,536,984

5,764,863

أرباح مدورة

14,029,351

18,670,359

25,558,763

31,950,565

35,215,243

38,808,106

405,839,156

415,723,009

428,432,155

439,290,180

450,605,047

471,949,425

حقوق الملكية

حقوق جهات غير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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ملخص التدفقات النقدية الموحدة للفترة المنتهية في  31كانون األول

السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

39,948,551

46,249,189

53,181,913

)(11,304,808

)(28,350,819

)(19,703,680

1,102

)(13,162,501

)(14,088,776

صافي التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه -بداية السنة

28,644,845
13,764,457

4,735,869

42,409,302

19,389,457
47,145,171

النقد وما في حكمه -نهاية السنة

42,409,302

47,145,171

66,534,628

(بالدوالر األمريكي)
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية
صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
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 10مخاطر اإلستثمار في األسهم الموزعة على مساهمي الشركة األم
على مساااهمي شااركة االتصاااالت الفلسااطينية مراعاة المعلومات الواردة في النشارة التعريفية هذه في ضااوء ظروفهم
الم ا ااالي ا ااة وأه ا اادافهم اإلسا ا ا ا ا ا ااتثم ا اااري ا ااة ،واألخ ا ااذ بعين اإلعتب ا ااار ك ا اااف ا ااة اإلعتب ا ااارات اإلسا ا ا ا ا ا ااتثم ا اااري ا ااة الواردة فيه ا ااا،
وتفهم جميع أنواع المخاطر التي قد تنجم عن اإلستثمار بموجب األسهم الموزعة على مساهمي الشركة.
 10.1عوامل المخاطرة المتعلقة باإلعتبارات السياسية واإلقتصادية
تأسست شركة االتصاالت الفلسطينية في مدينة نابلس ،فلسطين بتاريخ  2آب  1995كشركة ذات مسؤولية

محدودة ،وباشرت أعمالها بتاريخ  1كانون الثاني  .1997يتركز نشاط الشركة الرئيسي في تقديم وإدارة وبيع خدمات
اإلتصاالت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية باإلضافة إلى اإلستثمار في القطاع العقاري وقطاع األوراق

المالية.

وبالتالي ،وبناء على ما سبق ،وحيث أن األنشطة األخرى تتركز بشكل رئيسي في مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية ،فإن أعمال شركة أركان العقارية ستتأثر بالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها من العوامل

المرتبطة بفلسطين ،وبالقوانين واألنظمة والتعليمات المنظمة لسوق فلسطين .إضافة إلى ما سبق ،فإن اإليرادات
التشغيلية ونتائج العمليات والنمو المستقبلي لشركة أركان العقارية سيعتمد بشكل كبير على نمو االقتصاد الفلسطيني

والذي يتأثر بالتقلبات السياسية الداخلية وتقلبات أسعار العمالت ،ونقص السيولة ،ومعدالت الفائدة المرتفعة ،وارتفاع

معدالت البطالة وارتفاع معدالت التضخم واألسعار وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل أساسي ومادي على أداء
ونمو االقتصاد الفلسطيني.
بالرغم مما تتعرض له فلسااطين من خليط من عوامل سااياسااية ،واقتصااادية ،وأمنية ناتجة عن واقع وجود االحتالل
اإلسا ارائيلي وسا ااياسا اااته الهدامة وما ينتج عنها من عقبات ،إضا ااافة إلى االختناق السا ااياسا ااي الذي تشا ااهده المناطق

الفلس ا ااطينية ،إال أن جهود الس ا االطة الوطنية الفلس ا ااطينية الحثيثة والمس ا ااتمرة الهادفة لتحس ا ااين الوض ا ااع االقتص ا ااادي

وخاصا ااة فيما يتعلق بمقومات البيئة االسا ااتثمارية الجاذبة في فلسا ااطين قد أسا ااهمت بدور محوري في تعزيز التنمية

في المجتمع المحلي الفلسااطيني وإعادة الثقة لدى المواطن الفلسااطيني العادي والمسااتثمر الخارجي بتعزيز مقومات
الشاراكة الفاعلة والملموساة بين الحكومة الفلساطينية ومؤساساات القطاع الخاص والمؤساساات الدولية الداعمة للتنمية

في فلسااطين وذلك لجذب االسااتثمارات العربية واألجنبية وبناء مناطق اقتصااادية خاصااة تعود بالنفع على المواطن

واالقتصاااد الفلسااطيني في األمدين القصااير والبعيد ،إضااافة إلى توفير البيئة المناساابة للمسااتثمرين في تأهيل البنية

التحتية في العديد من المدن والبلدات الفلس ا ا ااطينية من خالل ش ا ا ااق الطرق وتعبيدها وتوفير الكهرباء والمياه واألمن

واألمان وفرض القانون في العديد من مجاالت الحياة اليومية الفلسطينية.

كما أسهمت جهود السلطة الوطنية الفلسطينية بتعزيز سياسة الجذب االقتصادي للسوق الفلسطيني ولعبت دو ار
أساسيا في إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في التنمية االقتصادية واالستثمار في القطاعات
المختلفة بوصفه المساهم األول في االستثمارات اإلنمائية المخططة للحفاظ على مستوى عال من االستثمار

والتشغيل وتوفير فرص العمل ،كما توفر القوانين النافذة تسهيالت ومزايا كبيرة للمستثمرين المحليين والعرب واألجانب
والتي أوجدت بيئة محسنة لألعمال اجتذبت مئات المشاريع محليا وعربيا وأجنبيا على الرغم من المعيقات والحواجز
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المادية والمعنوية التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي أمام عملية السالم ،إضافة للممارسات االستف اززية اليومية التي
تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية ضد السكان المدنيين.
يبين الجدول التالي معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (بأسعار عام  )2015خالل الفترة (-2016
:*)2020
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ()%

2016

2017

2018

2019

2020

%8.9

%1.4

%1.2

%1.4

*%11.5-

*نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وأثرها السلبي على أداء اإلقتصاد العالمي ال سيما اإلقتصاد الفلسطيني.

**المصدر :التقرير السنوي الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية للعام .2020

وبناء على ما سبق ،وعلى الرغم من الجهود المبذولة نحو االرتقاء بالحال الفلسطيني سواء سياسيا أو اقتصاديا أو
اجتماعيا ،إال أن معاناة فلسطين من خطر تقلبات االستقرار السياسي ،وخاصة في الوقت الراهن ،بتوقف المفاوضات

المباشرة وغير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي بسبب استمرار عمليات بناء المستوطنات اإلسرائيلية والتصعيد من

حدة المفاوضات من الجانب اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ،تدعو إلى
عدم وجود تأكيدات بأن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ستشهد انفراجا أو تقدما في المدى القريب،
وإن من شأن هذه الظروف التأثير سلبا على أداء ونتائج أعمال شركة أركان العقارية .إضافة الى ذلك فإنه ال توجد

هنالك تأكيدات بأن األوضاع السياسية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط ستشهد انفراجا في المدى المنظور،

وإن استمرار أوضاع المنطقة على حالها من الممكن أن يؤثر سلبا على أوضاع االقتصاد الفلسطيني بشكل عام،
وعلى نتائج أعمال شركة أركان العقارية بشكل خاص.

 10.2مخاطر عدم نجاح الفصل التام بين األنشطة الرئيسية واألنشطة األخرى
تتضمن العملية بشكل أساسي إجراء فصل بين األنشطة الرئيسية واألنشطة األخرى .وحيث أن هذا اإلجراء يتطلب
العديد من التدابير القانونية والمحاسبية والضريبية والتجارية والمعلوماتية الواجب إتخاذها بعين اإلعتبار إلتمام
العملية على أكمل وجه ،وعلى الرغم أن اإلدارة قد إتخذت كافة التدابير واإلجراءات الالزمة والتي تضمنت على

سبيل المثال ال الحصر تعيين كل من المستشار القانوني والمستشار المحاسبي والضريبي إضافة إلى إعداد التقارير

والدراسات الفنية الالزمة ،فإن حدوث أي أخطاء او معيقات غير متوقعة قد تؤثر على إجراءات الفصل المشار
إليها من شأنها التأثير سلبا على أداء ونتاج أعمال كل من الشركة األم وشركة أركان العقارية.
 10.3مخاطر متعلقة بموظفي شركة أركان العقارية
تتضمن العملية نقل عدد من الموظفين من الشركة األم إلى شركة أركان العقارية .وعليه ،فإن عدم تأقلم
الموظفين المنقولين إلى شركة أركان مع بيئة العمل الجديدة قد يؤثر سلبا على أداء ونتاج أعمال الشركة.
 10.4مخاطر متعلقة بإجراءات وأنظمة وسياسات العمل المتبعة لدى شركة أركان العقارية
تمارس المجموعة األنشطة األخرى كجزء من األنشطة الرئيسية .وعليه ،ونظ ار لوجود تباين وإختالف في إجراءات
وأنظمة وسياسات العمل المطبقة في األنشطة الرئيسية مع تلك المطبقة في األنشطة األخرى ،فإن أي نقص في
إجراءات العمل المطبقة في شركة أركان العقارية قد يؤثر سلبا على أداء ونتاج أعمال الشركة.
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10.5

مخاطر السيولة

تتكون موجودات شركة أركان العقارية بشكل رئيسي من اإلستثمارات العقارية وإستثمارات الموجودات المالية .وحيث
أن شركة أركان العقارية ستقوم بإدارة موجوداتها ومطلوباتها بتناسق مع اإلحتفاظ برصيد كاف من النقد ومعادالته
للوفاء بااللتزامات وتسديد المصاريف التشغيلية ،وعلى الرغم من أن جزء من إستثمارات الموجودات المالية تضم
إستثمارات في أسهم شركات مدرجة ،إال أنه ال توجد هنالك تأكيدات بأن ( )1فرض أي قيود نظامية وتعاقدية تؤدي

إلى إعاقة وتقييد عملية إعادة بيع األسهم بسهولة بسبب أية تغييرات في إستراتيجية االستثمار أو بسبب وجود

تطورات سلبية في األسواق أو ألية عوامل أخرى و/أو ( )2أي إجراءات إستيطانية من قبل سلطات اإلحتالل لن

تؤثر سلبا على سيولة شركة أركان العقارية ونتائج عملياتها.
 10.6مخاطر انخفاض أسعار الصرف
ستتركز مصادر دخل شركة أركان العقارية بدرجة كبيرة على إيرادات بعمالت الدوالر األمريكي والدينار األردني
والشيكل اإلسرائيلي .وحيث أن البيانات المالية لشركة أركان العقارية ستحرر بالدوالر األمريكي ،فإن مخاطر سعر
الصرف تقتصر على سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي .حيث أن مخاطر سعر صرف

الدوالر األمريكي مقابل الدينار األردني تعد محدودة نسبيا كون أن سعر صرف الدينار األردني مقابل الدوالر
األمريكي قد تم تثبيته من قبل البنك المركزي األردني بسعر وسطي مقداره  0.709دينار أردني لكل دوالر منذ
شهر تشرين أول من العام  .1995إال أنه ليس هناك ما يضمن عدم قيام البنك المركزي باصدار تعليمات جديدة
بخصوص سعر الصرف .بالتالي ،ال توجد هنالك تأكيدات بأن سياسة سعر الصرف في األردن لن تط أر عليها

تغيرات في المستقبل ،أو أن السلطات النقدية ستتمكن من الحفاظ على ثبات سعر الصرف الحالي مقابل الدوالر
الى ما ال نهاية.
 10.7مخاطر تركز األعمال الجغرافي
ستمارس شركة أركان العقارية معظم أنشطتها في فلسطين ،بالتالي فإن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي
في المنطقة يزيد من خطر ممارسة شركة أركان ألنشطتها وقد يؤثر سلبا على أدائها .وعليه ،فإنه ال توجد هنالك
أي تأكيدات بأن التركز الجغرافي ألعمال وأنشطة شركة أركان في فلسطين ومدى تأثرها في الوضع السياسي
واإلقتصادي الراهن لن يؤثر سلبا على أداء ونتاج أعمال الشركة.
 10.8مخاطر تأثر أعمال الشركة وقيم استثماراتها بالركود أو التراجع االقتصادي
ترتبط أنشطة وأعمال شركة أركان العقارية باألداء اإلقتصادي .حيث أن نشاط القطاع العقاري يعتمد على ويتأثر

بااالوضع اإلقتصادي العام .إضافة إلى ذلك فإن أداء الشركات التي تستثمر فيها شركة أركان العقارية قد يتأثر

بشكل ملموس بالركود أو التراجع االقتصادي ،فقد تشهد هذه الشركات أثناء الظروف االقتصادية السلبية انخفاضا
في اإليرادات أو تتكبد خسائر مالية وتعاني من صعوبة في الحصول على التمويل وما قد يترتب عليه من زيادة
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في تكاليف التمويل ،وقد تواجه هذه الشركات أيضا في مثل تلك الظروف صعوبات في توسيع نطاق أعمالها

وعملياتها وتصبح غير قادرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين أو دفع المصاريف األخرى عند استحقاقها ،األمر

الذي من شأنه التأثير على قيمة محفظة اإلستثمارات المالية لشركة أركان العقارية .وعليه ،فإنه ال توجد هنالك

تأكيدات بأن حدوث أي تراجع أو ركود إقتصادي لن يؤثر سلبا على نتائج وأعمال الشركة.
 10.9عوامل المخاطرة المتصلة بسوق فلسطين لألوراق المالية
يعتبر سوق فلسطين لألوراق المالية من األسواق الناشئة ،لذا يمكن أن يخضع التعامل فيه الى مخاطر شح السيولة،
محدودية التسويق وحدة التقلبات في األسعار .ويمكن أن تكون فرص بيع األسهم محدودة .وعلى الرغم من أن
الفعالة والشفافية في التعامل ،إال أنه لم يصل
سوق فلسطين لألوراق المالية قائم على أسس متينة من حيث الرقابة َّ

بعد الى فاعلية أسواق األوراق المالية المتطورة في العالم.
 11.10االعتبارات البيئية

تخضع نشاطات شركة أركان العقارية للتشريعات النافذة بخصوص اإلعتبارات البيئية .ستتعاون شركة أركان
العقارية مع جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بموضوع البيئة بالنسبة  ،إال أنه ال توجد هنالك

تأكيدات حول إمكانية فرض متطلبات بيئية جديدة من قبل الجهات المختصة من شأنها عدم التأثير سلبا على
الوضع المالي للشركة.
 11.11مخاطر عدم تكرر نتائج األعمال التاريخية
في حال تتضمن هذه النشرة معلومات حول اإليرادات التاريخية التي حققتها إستثمارات الشركة األم ،فإن بيان هذه
اإليرادات ال يراد منه الداللة على األداء المستقبلي لشركة أركان العقارية ،كما وليس هناك أية ضمانات بأن شركة
أركان العقارية ستتمكن من تحقيق عوائد مماثلة في المستقبل ،ذلك ألن األداء السابق للشركة األم ال يعتبر ضمانا
للنتائج المتوقعة مستقبال للشركة.

 11إدراج أسهم رأس مال شركة أركان العقارية في بورصة فلسطين
أ -ستقوم إدارة شركة أركان العقارية بتقديم طلب إلدراج أسهم رأس مالها في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك
بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ب -يكون السهم قابال للتداول بعد إدراجه في السوق المالي وفق أحكام قانون الشركات وقانون األوراق المالية
الساري المفعول واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ،بحيث يكون التداول من خالل الوسطاء الماليين
المرخصين من قبل الجهات المختصة لهذه الغاية.
ت -تنشأ الحقوق وااللتزامات بين بائع أسهم شركة أركان العقارية ومشتريها والغير وفق األحكام واألسس التي
يحددها قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
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ث -يحق لكل من انتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكه أو إفالسه الحصول على نفس الحصص في األرباح
وغيرها من العوائد والحقوق.
ج -تنتقل األسهم بالميراث وتسجل وفقا لقواعد تسجيل بيع األسهم وذلك بموجب طلب يقدمه الورثة أو وكالئهم أو
أوصيائهم إلى مركز اإليداع ،وتقسم األسهم بين الورثة وفقا لألحكام الشرعية والنصوص القانونية المعمول بها
في هذا الخصوص.
ح -ال يجوز في جميع األحوال تحويل أو نقل ملكية جزء من السهم الواحد ،فالسهم غير قابل للتجزئة .ولكن في
حال وفاة المساهم تنتقل األسهم إلى ورثته الشرعيين فيشتركون في ملكية السهم الواحد بحكم أنهم خلف
لمورثهم ،وينطبق هذا الحكم عليهم إذا اشتركوا في ملكية أكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على أن يختاروا
في الحالتين أحدهم ليمثلهم تجاه شركة أركان العقارية ولديها .وإذا تخلفوا عن ذلك خالل المدة التي يحددها

لهم مجلس إدارة شركة أركان العقارية ،فيعين المجلس أحدهم ليمثلهم تجاه الشركة.

 12مستشار اإلستثمار
خ -تقوم إثمار إنفست -شركة إثمار لإلستثمار واإلستشارات المالية م.خ.م ،وعنوانها ص.ب 1266 .رام هللا،
فلسطين ،بمهام مستشار اإلستثمار للعملية بموجب اإلتفاقية الموقعة بينها وبين الشركة األم ،حيث ساعدت
إثمار إنفست في إعداد النشرة التعريفية هذه واستكمال المتطلبات القانونية والفنية الالزمة إلتمام العملية وإيداع
النشرة لدى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،علما بأن إثمار إنفست قد قامت بإعداد النشرة إستنادا إلى
المعلومات المقدمة لها من قبل الشركة األم ،وعلى مسؤولية الشركة األم وحدها ،وقد تعهدت الشركة األم بأن
جميع المعلومات التي قامت بتزويد مستشار اإلستثمار بها صحيحة ودقيقة وأن أي توقعات مستقبلية كانت
مبنية على أفضل توقع لدى اإلدارة كما في تاريخ إعداد النشرة ومكتملة كما تعهدت بتزويد مستشار اإلستثمار
بأي معلومات جوهرية أو أي تعديالت جوهرية قد تط أر على المعلومات في أي وقت قبل إستكمال إجراءات
إدراج أسهم رأس مال شركة أركان العقارية في البورصة.
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2021

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
.1

قائمة المركز المالي الموحدة
 31كانون األول 2021
إيضاح

2021
دين ـار أردني
(باآلالف)

2020
دينــار أردني
(باآلالف)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات غير ملموسة
ممتلكات قيد التطوير
مشاريع تحت التنفيذ
مخزون المواد
استثمار في شركات حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية أخرى

4
5
6
7
8
9
10
11
12

الموجودات المتداولة
بضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
النقد والنقد المعادل

126,729
45,732
176,791
43,864
4,368
13,370
25,048
144,936
35,710
616,548

139,821
45,418
183,809
67,836
3,190
13,808
22,542
113,572
40,186
630,182

13
14
15
11
16

1,620
111,585
18,369
24,942
94,831
251,347
867,895

2,418
90,612
26,349
19,994
46,591
185,964
816,146

17
18
18
18

131,625
32,906
6,756
7,950
()176
()37,784
348,446
489,723
20,565
510,288

131,625
32,906
6,756
7,950
()62
()70,278
320,652
429,549
19,483
449,032

مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
احتياطي خاص
احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
حق ملكية حملة األسهم لمساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

11

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
مطلوبات غير متداولة أخرى

20
21

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات متداولة أخرى

70,382
64,070
134,452

71,212
56,258
127,470

22
23
24
25

31,932
52,613
16,193
122,417
223,155
357,607
867,895

33,084
89,694
10,925
105,941
239,644
367,114
816,146

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
.1

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

إيضاح
اإليرادات من العقود مع الزبائن

26
27

تكلفة المبيعات

2021

2020

دين ـار أردني

دينــار أردني
(باآلالف)

(باآلالف)

343,579

296,766

267,237

240,368

()76,342

()56,398

مصاريف تشغيلية وإدارية

28

()184,893

()175,937

أرباح (خسائر) االستثمارات

29

9,150

()5,663

31

()6,508

()7,627

87,807

60,600

صافي أرباح الشركات الحليفة

10

إيرادات أخرى ،بالصافي

30

مصاريف تمويل

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

24

مصروف ضريبة الدخل
ربح السنة
ويعود إلى:

حملة أسهم الشركة األم

حقوق جهات غير مسيطرة

2,129

692

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (دينار أردني)

()19,792
68,015

43,492

67,430

43,038

68,015

43,492

0,512

0,327

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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6,346

()17,108

585

32

3,113

454

.1

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

إيضاح
ربح السنة

2021

2020

دين ـار أردني

دينــار أردني

(باآلالف)

68,015

بنود الدخل الشامل األخرى:

(باآلالف)

43,492

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
صافي خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة

بنود سيتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

11

31,835

()35,734

10

511

()270

()114

()13

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

32,232

()36,017

صافي الدخل الشامل للسنة

100,247

7,475

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
احتياطي
إجباري

رأس المال
المدفوع

دينـار أردني
(باآلالف)

الرصيد كما في  1كانون الثاني 131,625 2021
ربح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى
-

صافي الدخل الشامل للسنة
تحويل من احتياطي القيمة العادلة نتيجة
بيع موجودات مالية من خالل بنود
الدخل الشامل األخرى
استحواذ على شركات تابعة
رفع رأس مال شركة تابعة

دينـار أردني
(باآلالف)

32,906

-

احتياطي
اختياري

دينـار أردني
(باآلالف)

6,756

دينـار أردني
(باآلالف)

خاص

7,950

دينـار أردني
(باآلالف)

دينـار أردني
(باآلالف)

دينـار أردني
(باآلالف)

عمالت أجنبية

()62

العادلة

()70,278

مدورة

320,652

()114

-

-

-

-

148
-

()148
-

-

-

احتياطي القيمة

أرباح

32,346

-

-

احتياطي

احتياطي فروقات
ترجمة

()114

-

32,346

67,430
67,430

المجموع

دينـار أردني
(باآلالف)

429,549
67,430
32,232
99,662

دينـار أردني
(باآلالف)

دينـار أردني
(باآلالف)

غير مسيطرة

19,483

585
585

الملكية

449,032
68,015
32,232

100,247

()226
723

()226
723

الرصيد في  31كانون األول 2021

131,625

32,906

6,756

7,950

()176

()37,784

348,446

489,723

20,565

510,288

الرصيد في  1كانون الثاني 2020
ربح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى

131,625
-

32,906

6,756

7,950

()49

()34,290

330,280

475,178

19,029

494,207

-

-

-

-

()13

()36,004

43,038

7,021

454

7,475

الرصيد في  31كانون األول 2020

131,625

توزيعات أرباح نقدية (ايضاح )19

-

صافي الدخل الشامل للسنة
تحويل من احتياطي القيمة العادلة نتيجة
بيع موجودات مالية من خالل بنود
الدخل الشامل األخرى
توزيعات أرباح نقدية (ايضاح )19

-

-

-

32,906

-

-

-

6,756

-

-

()13

-

-

-

()62

7,950

-

()36,004

16
-

()70,278

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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()39,488

43,038
-

()16
()52,650

320,652

-

حقوق جهات

مجموع حقوق

()39,488

43,038
()36,017

()52,650

429,549

-

454
-

-

19,483

()39,488

43,492
()36,017

()52,650

449,032

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021
إيضاح

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
إستهالكات وإطفاءات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صافي (أرباح) خسائر اإلستثمارات
صافي أرباح الشركات الحليفة
إيرادات فوائد
(أرباح) خسائر بيع عقارات وآالت ومعدات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مصاريف تمويل
بنود أخرى غير نقدية
التغير في رأس المال العامل:
الذمم المدينة
البضاعة
الموجودات األخرى
الذمم الدائنة
ممتلكات قيد التطوير
المطلوبات المتداولة األخرى
دفعات ضريبة دخل
دفعات تعويض نهاية الخدمة
صافي النقد من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء موجودات مالية
بيع موجودات مالية
عوائد توزيعات أسهم
تسديدات قروض ممنوحة
استثمار في شركات حليفة
استثمار في شركات تابعة
أرباح فوائد مقبوضة
شراء موجودات غير ملموسة
شراء استثمارات عقارية
بيع استثمارات عقارية
استبعاد عقارات وآالت ومعدات
ممتلكات قيد التطوير
النقد المتدفق من استحواذ على شركة تابعة
صافي الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت
والمعدات ومخزون المواد
صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
أنشطة التمويل
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
قروض طويلة األجل
تسديدات قروض طويلة األجل
تسهيالت ائتمانية
دفعات تأجير تمويلي
مصاريف تمويل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

16

2021
دين ـار أردني
(باآلالف)
87,807

60,600

48,548
5,322
()9,150
()2,129
()7,199
()752
12,091
6,508
2,993
144,039

51,263
13,459
5,663
()3,113
()5,955
33
7,119
7,627
6,118
142,814

()39,429
798
4,506
()1,152
27,683
16,442
()15,406
()1,548
135,933

()37,237
()65
4,770
()22,036
12,102
306
()10,848
()837
88,969

()264
837
5,805
20,561
()1,394
()328
3,367
()4,359
()1,332
1,018
3,518
()3,711
2,510

()423
232
2,989
11,562
()275
1,502
()283
()1,857
202
()4,202
-

()26,845
()617

()22,782
()13,335

()39,119
52,383
()62,310
()29,493
()2,337
()6,200
()87,076
48,240
46,591
94,831

()51,327
65,801
()33,501
()39,037
()2,505
()7,247
()67,816
7,818
38,773
46,591

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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2020
دين ـار أردني
(باآلالف)

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 31كانون األول 2021
.1

الشركة ونشاطها

ُسجلت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) ،لدى مراقب الشركات في مدينة نابلس  -فلسطين بتاريخ

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

يتركز نشاط الشركة الرئيسي في تقديم وإدارة وبيع خدمات االتصاالت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية باإلضافة الى

االستثمار في القطاع العقاري وقطاع األوراق المالية.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة للشركة كما في  31كانون األول  2021من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  1آذار .2022
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة االتصاالت الفلسطينية وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في  31كانون األول

.2021

لقد كانت نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي:
نسبة الملكية

رأس المال (دينار أردني)

%

2021

2021

2020

المكتتب به

المدفوع

شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال)

100

100

25,000,000

25,000,000

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط

100

100

1,000,000

1,000,000

شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي
شركة حلول لتكنولوجيا المعلومات

100

12,500,000

12,500,000

شركة آيله لالستشارات والخدمات االستثمارية

100

100

1,000,000

1,000,000

شركة بالفست ذ .م .م.

100

100

94,285

94,285

شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت

شركة جروسال لالستثمار العقاري

شركة بوابة اريحا لالستثمار العقاري
الشركة الوطنية للدفع االلكتروني

100

100

100
100
75
49

100

7,100,000

6,833,750

100
100
75
-

1,000,000
100,000

35,000,000
2,864,000

1,000,000
100,000

35,000,000
2,864,000

تعمل شركات المجموعة في مناطق السلطة الفلسطينية ،باستثناء شركة آيله التي تزاول أعمالها في األردن وشركة بالفست ذ.م.م.
التي تزاول نشاطها في البحرين.

6

ملخص ألهم السياسات المحاسبية
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تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرها مجلس معايير المحاسبة

الدولية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة

في تاريخ القوائم المالية .تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني ،وباستثناء ما ذكر غير ذلك ،تم تقريب جميع المبالغ

ألقرب ألف دينار أردني.

أسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31كانون األول  .2021تتحقق سيطرة المجموعة

على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت المجموعة لديها:
-

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

-

عندما يكون للمجموعة الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها

-

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

بشكل عام تعتقد المجموعة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت .عندما تكون
نسبة ملكية المجموعة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية تأخذ المجموعة 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 المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

تقوم المجموعة 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 المجموعة 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 المجموعة وتوزيعات

األرباح بالكامل.

في حال فقدان المجموعة 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.
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التغيرات في السياسات المحاسبية

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

الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت نافذة المفعول التالية إبتداء من  1كانون الثاني .2021

لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة .لم تقم المجموعة

بتطبيق مبكر ألي معايير أو تعديالت أو تفسيرات صادرة وغير نافذة المفعول.

المرحلة الثانية من إصالح ( IBORسعر الفوائد المعروضة بين البنوك) -:تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير

المالية رقم ( ،)9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)7والمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()16
توفر هذه التعدي الت إعفاءات مؤقتة والمتعلقة باألثر على التقارير المالية عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة

 IBORبمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر .تشمل التعديالت التطبيقات العملية التالية:
−

التطبيق العملي ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية والتغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي

−

تتطلب اإلعفاءات من المجموعة تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع استم اررية

كتغييرات في سعر الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق،

عالقات التحوط ل لمجموعة عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على العائد الخالي من

المخاطر،
−

يجوز للمجموعة استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا ،للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في

حال تم تحديد مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" -تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء
COVID-19
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2021بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16
"االيجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر

من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت
االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  . COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل  30حزيران

 .2021كحل عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل
على عقد اإليجار.

تم تطبيق هذه التعديالت اعتبا ار من  1حزيران  ،2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
المعايير والتعديالت الصادرة وغير نافذة المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تطبيقها بعد من قبل
المجموعة .إن المعايير والتعديالت التالية هي التي تتوقع إدارة المجموعة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على

المركز أو األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للمجموعة .سيتم تطبيق هذه المعايير والتعديالت عندما تصبح
نافدة المفعول.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود

التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات
المالية التي تحمل خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  2023مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة

طبقت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية

الدولي رقم (.)17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2021بإصدار تعديالت على فقرات ( )69الى ( )76من معيار
المحاسبة الدولي رقم ( ) 1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:

–

تعريف الحق لتأجيل التسوية،

–

الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية،

–

ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،

–

وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط

المطلوبات على تصنيفها.

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني .2023
إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2021بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج
األعمال  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي .تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية

والذي صدر في عام  1989ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  2018دون تغيير جوهري

على متطلبات اإلطار المفاهيمي.

كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم

الثاني" ) (Day 2للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير

معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها بشكل منفصل.

في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لألصول المحتملة التي لن

تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.

سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتبا اًر من  1كانون الثاني  .2022من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري
على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2021بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات

واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات
بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة

المقصودة التي تحددها اإلدارة .وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها

في قائمة االرباح أو الخسائر.

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء
باستخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2021بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37والتي تحدد
التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.

تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" .ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.

ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب

شروط العقد.

سيتم تطبيق التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  . 2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها
كما في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2021-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة

تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .) 9يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار عند
الدولية
ً

تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شروط المطلوبات المالية األصلية.
تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل
المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

تقوم المجموعة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها

المجموعة التعديل.

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المجموعة .
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تعريف التقديرات المحاسبية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()8
في شباط من عام  ، 2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( ، )8حيث قدم

تعر ًيفا لـ "التقديرات المحاسبية" .توضح التعديالت الفرق بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية
وتصحيح األخطاء .كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  2023وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في
التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترةُ .يسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن ذلك.

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1وبيان الممارسة رقم ()2
في شباط من عام  ،2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1وبيان ممارسة
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( )2اتخاذ أحكام األهمية النسبية ،حيث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق

أحكام األهمية النسبية على اإلفصاحات عن السياسة المحاسبية .تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات

السياسة المحاسبية التي تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة"
بمتطلبات اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "المادية" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في

اتخاذ الق اررات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.

سيتم تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2023مع السماح

نظر ألن التعديالت على بيان الممارسة رقم ( )2تقدم إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف مصطلح جوهري
بالتطبيق المبكرً .ا
على معلومات السياسة المحاسبية ،فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضرورًيا.

حاليا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للمجموعة.
تقوم المجموعة ً
األسس 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 .نظ اًر الستخدام هذه التقديرات 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 المجموعة للمخاطر اإليضاحات التالية:
-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (إيضاح )36

-

إدارة رأس المال (إيضاح )36
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فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها المجموعة:
القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي 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.

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.

مخصصات الموظفين

تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصصات الموظفين .تعتقد إدارة المجموعة بأن هذه التقديرات واإلفتراضات

معقولة.

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.

األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة

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

كل سنة مالية.

مخصص ضريبة الدخل

تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة المجموعة بأن هذه التقديرات واإلفتراضات

معقولة.

ممتلكات قيد التطوير

تعتمد إدارة المجموعة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم الممتلكات قيد التطوير.

االجتهادات المتعلقة بااليرادات من العقود مع الزبائن:
إيرادات وتكاليف الربط البيني

تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مبالغ إيرادات وتكاليف الربط البيني والذمم المدينة والدائنة المتعلقة بها.
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تحديد التزامات األداء وتوزيع سعر المعامالت على هذه االلتزامات

تقوم المجموعة بدراسة العقود مع الزبائن لتحديد التزامات األداء المذكورة أو المتضمنة بالعقود ،في بعض االحيان يشتمل العقد
على عدة التزامات ،تستخدم إدارة المجموعة اجتهادات معينة لتحديد التزامات األداء وتوزيع سعر المعامالت على هذه االلتزامات،

مثل تحديد سعر البيع القائم بذاته (.)Stand alone selling price
إيرادات بيع ممتلكات قيد التطوير

تتضمن العقود الموقعة مع المطورين بيع ألراضي وخدمات البنية التحتية المتعلقة بها .توصلت المجموعة الى أنه يترتب عليها

التزامين منفصلين وذلك ببيع األراضي للمطورين باإلضافة الى تزويدهم بخدمات البنية التحتية المتعلقة بتلك األراضي .لذلك ،يتم

توزيع مبلغ البيع ما بين األرض وخدمات البنية التحتية المتعلقة بها.
أهم السياسات المحاسبية:
تحقق اإليرادات من العقود مع الزبائن
(أ) تقديم الخدمات:

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)15يتم االعتراف بإيرادات الخدمات مع مرور الوقت وحسب عدد الوحدات المستخدمة،

حيث أن العميل يقوم باستالم واستخدام الميزات والخدمات المقدمة من قبل المجموعة في نفس الوقت .يتم االعتراف بإيرادات بيع

األجهزة عند نقطة معينة من الزمن عند تسليم المعدات.
(ب) بيع األجهزة:

عادة ما تتضمن الحمالت وبرامج الخدمات التي تقدمها المجموعة بيع أجهزة .استنتجت المجموعة أنه يجب االعتراف بإيرادات
بيع األجهزة عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل إلى العميل ،أي عند تسليم األجهزة.

في بعض األحيان ،تقوم المجموعة ببيع أجهزة بسعر مخفض دون التأثير على اسعار الخدمات األخرى ،في مثل هذه الحاالت

يتم الحاق الخصم مباشرة على سعر الجهاز دون توزيعه على الخدمات األخرى.

عند قيام المجموعة بتقسيط اي من االجهزة المباعة ،وكانت فترة سداد العميل للمبالغ المستحقة عليه أكثر من سنة ،ال تقوم

المجموعة بتعديل الفروقات الزمنية للقيمة العادلة بسعر البيع المتفق عليه حيث تعتقد المجموعة انه ال يوجد عنصر تمويل جوهري

في هذه العقود.

(ج) دفعات مقدمة من العمالء:

بشكل عام ،تقوم المجموعة بتحصيل دفعات قصيرة األجل مقدمة من عمالئها مثل بطاقات الدفع المسبق .بما يتعلق بالدفعات

المقدمة قصيرة األجل ،لن تقوم المجموعة بتعديل سعر البيع المتفق عليه نتيجة تمويل أي جزء من العقد إذا كان باعتقاد المجموعة
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 المجموعة

بتعديل الفروقات الزمنية للقيمة العادلة بسعر البيع المتفق عليه.
(د) إيرادات بيع أراضي وحقوق التطوير

يتم االعتراف بإيرادات بيع األراضي عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األراضي المباعة الى

العميل.
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(ه) إيرادات الخدمات المتعلقة ببيع األراضي وحقوق التطوير

يتم تحّقق إيرادات الخدمات على مدى فترة من الزمن من خالل الرجوع الى نسبة استكمال الخدمات المقدمة في تاريخ القوائم

المالية الموحدة.
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

يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم عند نشوء الحق الستالمها.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
مصاريف التمويل
تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصول تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لالستعمال أو

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

ضريبة الدخل
تقوم المجموعة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني ،أو وفقاً للوائح الضريبية نافذة المفعول في
البلد الذي تعمل فيه المنشأة وتحقق دخالً ضريبياً ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية
المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،ما بين األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير

المالية كضرائب مؤجلة.

بناء على الربح الضريبي للمجموعة .قد يختلف الربح الضريبي
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها ً

عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من

ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات  /المصاريف قد تكون خاضعة /يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة

ـاء على تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفهـا كمتـداولـة أو غير متـداولـة .تكون
تقوم المجموعـة بعرض الموجودات والمطلوبـات في قـائمـة المركز المـالي بن ً
الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
-

من المتوقع أن تتحقق أو أن يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية

-

محتفظ بها لغرض المتاجرة

-

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

-

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

بعد تاريخ القوائم المالية

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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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

-

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

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لمعظم األدوات المالية ويتم اإلفصاح عن بعض الموجودات غير المالية كاالستثمارات العقارية

في تاريخ القوائم المالية .تقوم المجموعة أيضاً باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية الظاهرة
بالكلفة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية والتي تشمل ما يلي:
-

اإلفصاح عن آليات التقييم والتقديرات والفرضيات الجوهرية (إيضاح  3و)6

-

التسلسل المستخدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية (إيضاح )37

-

استثمارات عقارية (إيضاح )5

-

الموجودات المالية (إيضاح )12

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

سوق رئيسي لألصل أو االلتزام.

-

أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.

يجب أن يكون للمجموعة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية من

خالل االستخدام األمثل لهذه الموجودات أو عن طريق بيعها إلى مشاركين آخرين في السوق الذين بدورهم سيستخدمون هذه
الموجودات بالشكل األمثل.

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.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس ،أو يتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو
موضح أدناه:
المستوى االول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) 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.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2021و.2020
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يتم تكليف مخمنين خارجيين معتمدين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات العقارية .بعد النقاش مع هؤالء المخمنين
الخارجيين ،تقوم المجموعة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد أصناف من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصائص ومخاطر
ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
توزيعات أرباح مدفوعة
تقوم المجموعة باالعتراف بمطلوبات مقابل التوزيعات النقدية الموافق عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الهيئة العامة،

ويتم االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية.
عقارات وآالت ومعدات

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

األجل إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تحققها .ال يتم استهالك

األراضي.

يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
20-8
15-4
10
10-3
7-4
7-4
7
10-2
10-4

مباني وإنشاءات وتحسينات مأجور
شبكة اإلتصاالت السلكية
شبكة اإلتصاالت الالسلكية
أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
أجهزة وأثاث مكتبي
سيارات
آليات ومعدات ثقيلة
حق استخدام عقود االيجار
معدات أخرى

يتم شطب أي بند من العقارات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية

متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل ،والذي يمثل الفرق بين العائد

من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل ،في قائمة الدخل الموحدة.

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها في السنوات الالحقة إن

لزم األمر.

ممتلكات قيد التطوير
تمثل الممتلكات قيد التطوير كافة تكاليف المشاريع ،والتي تشمل كلفة التصاميم وكلفة اإلنشاء واألجور المباشرة وكلفة األراضي
وجزء من الكلفة غير المباشرة ومصاريف التمويل .عند االنتهاء من تنفيذ كل مشروع يحول إلى حساب الممتلكات والمعدات أو

حساب عقارات جاهزة للبيع حسب توجهات اإلدارة أو طبيعة المشروع.
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يتم إجراء دراسة التدني في ا لقيمة الدفترية للممتلكات قيد التطوير عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية
لهذه المشاريع .في حال وجود مثل هذه المؤشرات وعندما تفوق القيمة الدفترية للمشاريع القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض
القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع استردادها.

توحيد األعمال وشهرة الشراء
يتم قيد عمليات توحيد األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ .تمثل كلفة اإلستحواذ مجموع القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع
بتاريخ اإلستحواذ وقيمة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركات المستحوذ عليها .عند أي توحيد لألعمال تقوم المجموعة بتقييم
حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة الجهات غير المسيطرة إلى صافي
موجودات الشركة المستحوذ عليها .يتم اإلعتراف بمصاريف اإلستحواذ ضمن المصاريف اإلدارية في قائمة الدخل الموحدة.
تقوم المجموعة عند االستحواذ بتقدير وتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المستحوذ عليها وفقاً للشروط التعاقدية
والظروف االقتصادية بتاريخ االستحواذ.

في حال توحيد األعمال نتيجة اإلستحواذ التدريجي ،يتم قياس اإلستثمار المصنف سابقاً للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة
في تاريخ اإلستحواذ .يتم قيد الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المصنف سابقاً في قائمة الدخل الموحدة.
يتم إثبات الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلفة والتي تمثل الزيادة في المقابل المالي الذي تم تحويله والمبلغ الذي تم

قيده لحقوق الجهات غير المسي طرة عن حصة المجموعة في صافي الموجودات والمطلوبات التي تم الحصول عليها من الشركة
التابعة .إذا كان المقابل المالي أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة ،يتم تسجيل الفرق كربح في قائمة الدخل

الموحدة.

الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إثبات الشهرة بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر ٍ
تدن متراكمة في القيمة الدفترية .لغرض إجراء دراسة حول
وجود تدني في القيمة الدفترية للشهرة ،يتم توزيع قيمة الشهرة بتاريخ الشراء على الوحدات ،أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد،

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.

عند استبعاد أحد األنشطة التشغيلية ضمن وحدة منتجة للنقد ،يتم اعتبار الشهرة المرتبطة بالنشاط التشغيلي المستبعد كجزء من

القيمة الدفترية لذلك النشاط لتحديد مبلغ الربح أو الخسارة .يتم تحديد مبلغ الشهرة المستبعد وفقاً لنسبة القيمة الدفترية للنشاط

المستبعد إلى صافي القيمة المتبقية من الوحدة المنتجة للنقد.
الموجودات غير الملموسة

مبدئياً ،يتم قيد الموجودات غير الملموسة ،التي تم الحصول عليها بشكل منفصل بالكلفة .إن كلفة الموجودات غير الملموسة التي

تم الحصول عليها من خالل توحيد األعمال هي قيمتها العادلة في ذلك التاريخ .الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إظهار الموجودات
غير الملموسة بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأية خسائر ٍ
تدن متراكمة في القيمة الدفترية.
يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
يتم إجراء دراسة لوجود ٍ
تدن في القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة غير محددة ،بشكل سنوي،
كما أنه ال يتم إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة تصنيف هذه الموجودات سنوياً لتحديد ما إذا كان سبب التصنيف

اليزال قائماً ،في حالة الحاجة إلى إعادة تصنيف هذه الموجودات غير المقدر عمرها الزمني بفترة محددة الى موجودات ملموسة
بناء على أساس تقديري ،وبأثر مستقبلي.
لفترة محددة فيتم ذلك ً

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.
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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 .يتم قيد مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها

الزمني بفترة محددة في قائمة الدخل الموحدة.
تكلفة الخطوط والرخصة:

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

الموحدة.

حق إستخدام األلياف الضوئية:

يتم إطفاء حق استخدام األلياف الضوئية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى  15 -7عاماً.

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

تاريخ القوا ئم المالية ،وتشتمل على تكلفة العمالة والمواد المباشرة والمقاسم وتكاليف المقاولين .عنـد االنتهاء من تنفيـذ كل مشـروع
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
المشاريع .في حال وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع استردادها.

مخزون المواد والبضاعة
يتم إظهار مخزون المواد بالكلفة بينما يتم إظهار البضاعة بالكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح ،أو القيمة المتوقع تحقيقها
أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها المجموعة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدام.

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

االستثمار في شركات حليفة
يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركة الحليفة هي تلك التي يكون للمجموعة نفوذاً مؤث اًر
عليها .وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه

السياسات.

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

وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات

الالحقة في حصة المجموعة 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 اظهار حصة المجموعة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة بعد الضريبة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل

الموحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية المجموعة في

الشركة الحليفة.

18

إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للمجموعة .عند الضرورة تقوم المجموعة بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات

المتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

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

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

في حال فقدان االمجموعة للنفوذ المؤثر على الشركات الحليفة ،تقوم المجموعة بتقييم االستثمار المتبقي بالقيمة العادلة ،ويتم

تسجيل الفروقات بين هذه القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالستثمار في قائمة الدخل الموحدة.
استثمارات عقارية

تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر ٍ
تدن متراكمة في القيمة الدفترية .يتم دراسة تدني القيمة الدفترية لالستثمارات
العقارية عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .عند وجود مثل هذه األدلة
وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها.

يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التوقف عن استخدامها وعدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة نتيجة بيعها .يتم

قيد الفرق بين العائد من استبعاد األصل والقيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة في فترة االستبعاد.

يتم التحويل من أو إلى االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هنالك تغيير في االستخدام .عند التحويل من االستثمارات العقارية

إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات والتي يتم استخدامها من قبل المجموعة ،فإن كلفة الممتلكات المحولة لالستخدام هي قيمتها
الدفترية في تاريخ التحويل .اذا ارتأت المجموعة تحويل ممتلكاتها إلى استثمارات عقارية ،تستمر المجموعة باستخدام السياسات

المحاسبية للمتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.
استثمارات في موجودات مالية
أ.

القياس المبدئي للموجودات المالية

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ اإللتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية .إن

عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقاً للقوانين
أو وفقاً لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق .يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ويتم إضافة مصاريف

اإلقتناء المباشرة ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ب .تصنيف الموجودات المالية
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
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 في تواريخ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل وفائدة

على الرصيد القائم.

الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء (باستثناء إذا إختارت
إن أدوات ّ
المجموعة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل الموحدة كما هو مبين أدناه) .الحقاً يتم قياسها بالكلفة المطفأة بإستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدني .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم إستخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة الدين ،أو فترة

أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.

عند اإلعتراف المبدئي تستطيع المجموعة بشكل ال يمكن التراجع عنه تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأة المذكورة
أعاله كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم

التطابق المحاسبي نتيجة تصنيف األداة المالية بالكلفة المطفأة.
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 المجموعة تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة عند اإلعتراف المبدئي .لم تقم المجموعة بتصنيف أية
أداة دين تحقق شروط أدوات دين بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تقوم المجموعة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

الدخل باستثناء اإلستثمارات غير المحتفظ به ا ألغراض المتاجرة حيث يمكن تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل

بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في قيمتها العادلة

في قائمة الدخل الموحدة.

يتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من اإلستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

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

التصنيف على أساس كل أداة على حدة وال يمكن التراجع عنه .كذلك ال تستطيع المجموعة تصنيف أداة ملكية محتفظ بها للمتاجرة

كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس أدوات الملكية من خالل الدخل الشامل مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليها مصاريف االقتناء .الحقاً 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 احتياطي القيمة العادلة .عند التخلص من هذه الموجودات ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المقيدة سابقاً في
حساب احتياطي 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 إلستالمها في قائمة

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

يمكن تصنيف أدوات الدين كموجودات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا تحقق الشرطان التاليان:
–

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

–

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

على الرصيد القائم.
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ج .استبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية عند إنتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات
المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال لم تقم المجموعة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية

وأبقى السيطرة على الموجودات المحولة ،تسجل المجموعة حصته المتبقية في الموجودات ويسجل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع
دفعها .إذا أبقت المجموعة كل المخاطر والعوائد األساسية لملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر المجموعة في تسجيلها

وتسجل أيضاً ضمانات الديون للمبالغ المقبوضة معها.
د.

تدني قيمة الموجودات المالية

يتم إث بات 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

–

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

القوائم المالية الموحدة.

قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبس ــطة من المعيار لتس ــجيل الخس ــائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحس ــاب الخس ــائر

االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة.

تصنف المجموعة أدواتها المالية على أساس المرحلة ( )1والمرحلة ( )2والمرحلة ( )3وفقاً لمنهجية التدني المطبقة ،كما هو

موضح أدناه:
–

المرحلة ( :)1تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم يحدث

–

المرحلة ( :)2تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها

–

المرحلة ( :)3تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانياً .تقوم المجموعة بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى العمر

عليها تدني ائتماني منذ منحها .تقوم المجموعة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شه اًر.

تدني ائتماني .تقوم المجموعة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.

المتوقع لتلك األدوات المالية.

الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة ( :)1هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج عن احتمالية تعثر في السداد

على األداة المالية خالل  12شه اًر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

بناء على الفرق بين القيم
الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة ( :)2هي تقدير إحتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم تحديدها ً
الحالية لكامل العجز النقدي .إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة والقيمة الحالية
القابلة لالسترداد للموجودات المالية غير المتدنية ائتمانياً كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة ( :)3يتم تحديد مخصص تدني االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة

القابلة لالسترداد للموجودات المالية .يتم قياس القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،

بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات مخصومة على أساس سعر الفائدة عند منح القرض ،أو بالنسبة ألدوات

الدين ،بمعدل الفائدة الحالي في السوق لموجود مالي مماثل.
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يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل الموحدة ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل القروض الممنوحة وأدوات الدين

االستثمارية.

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 ائتمانياً على ما يلي :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.

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 .يتم تصنيف جميع القروض الممنوحة

المعاد جدولتها في المرحلة ( )2أو المرحلة ( )3لمدة ال تقل عن  12شه اًر من تاريخ إعادة الجدولة.
الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات على الذمم متدنية القيمة .حيث يتم تقييم الموجودات

المبين في فقرة " تدني قيمة الموجودات المالية" .عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم
المالية لتحديد التدني على األساس ّ

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.

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.

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.

قروض طويلة األجل
يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة .ويعاد الحقاً تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام
طريقة العائد الفعلي .تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض طويلة األجل في قائمة الدخل

الموحدة.

يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التى تشكل
جزءاً من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.

عقود اإليجار
عند بدا ية عقد التأجير ،يتم رسملة عقود التأجير التمويلي والتي تنقل إلى المجموعة مخاطر ومنافع الملكية على أساس القيمة
العادلة للمأجور أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد التأجير التمويلي ،أيهما أقل .توزع دفعات عقد التأجير بين تكاليف

التمويل وبين المبلغ الذي يخ صم من قيمة التزامات عقود التأجير التمويلية وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي

لإللتزامات .يتم قيد تكاليف التمويل مباشرًة في قائمة الدخل الموحدة.
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يتم استهالك أي مأجور تمت رسملته على العمر اإلنتاجي المتوقع ،في حالة عدم موثوقية انتقال ملكية المأجور مع نهاية مدة

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.
حق استخدام الموجودات
تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل

لالستخدام) .يتم االعتراف بحق استخدام األصل بالتكلفة ،بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة ،ويتم تعديل

القيمة عند إعادة تقييم مطلوبات عقود اإليجار.

تتضمن تكلفة حق استخدام األصل قيمة مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها ،باإلضافة الى التكاليف األولية المباشرة المتكبدة،

ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد ،مطروحاً منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد اإليجار .في حال لم تكن

المجموعة متيقن ة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة العقد ،يتم استهالك قيمة حق استخدام األصل المعترف
به على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل او مدة عقد اإليجار أيهما أقل .تخضع موجودات حق استخدام

األصل إلى اختبار التدني في القيمة.
مطلوبات عقود اإليجار

تقوم المجموعة في تاريخ بدء عقد اإليجار ،باالعتراف بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية المخصومة لدفعات اإليجار التي

يتعين دفعها خالل مدة العقد .تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة (والتي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة) مطروحاً
منها حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو نسب متفق عليها وفقاً لشروط العقد ،والمبالغ
المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضاً قيمة ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن

تمارسه المجموعة باإلضافة الى قيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت المجموعة تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفقاً لشروط
العقد.
يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة

التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة لغايات خصم دفعات اإليجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء

اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد .الحقاً يتم زيادة مطلوبات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة

ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان
هناك أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة

أو عند تغير التقييم المتعلق بشراء الموجودات.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي:
عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  12شه اًر أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء األصل) .كما تقوم المجموعة أيضا بتطبيق

اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار للموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم
االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف إيجار على أساس

القسط الثابت وعلى مدة اإليجار.
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التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء ،مع األخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار

تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من

المؤكد أالّ تقوم المجموعة بممارسة هذا الخيار .بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى المجموعة الحق في استئجار الموجودات
لفترات إضافية .تقوم المجموعة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.

وهذا يعني ،أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حاف اًز اقتصادياً لممارسة خيار التجديد .الحقاً

لتاريخ سريان مفعول اإليجار ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف
الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير

في استراتيجية العمل).
تقاص األدوات المالية
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما

تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في

نفس الوقت.

المخصصات
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.

الربح لكل سهم
يتم إحتساب 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 إحتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تعديل الفوائد المتعلقة
باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم
العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدينار األردني خالل السنة إلى الدينار األردني وفقاً ألسعار الصرف كما
في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية

السنة إلى الدينار األردني وفقاً ألسع ار الصرف كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة
في قائمة الدخل الموحدة.

يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة ،التي تصدر قوائمها المالية بعملة غير الدينار األردني ،إلى الدينار األردني

وفقاً ألسعار الصرف 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 حقوق الملكية الموحدة.
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.4

عقارات وآالت ومعدات

الكلفة

الرصيد في  1كانون الثاني 2021
اإلضافات

أراضي

وتحسينات مأجور

شبكة اإلتصاالت
السلكية

شبكة اإلتصاالت

الحاسب اآللي

أجهزة وبرامج

وأثاث مكتبي

سيارات

ومعدات ثقيلة

حق استخدام
مباني

حق استخدام

معدات

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

6,165

30

مباني وإنشاءات

43,464
958

()1,247

اإلستبعادات

()24

إعادة تبويب

استحواذ على شركات تابعة

-

208

219,078
9,173

()5,145

195,060
9,185

()13,216

146,676
4,230

()8,659

29,309

631

()750
()90

-

()111

الرصيد في  31كانون األول 2021

6,171

43,447

222,658

191,029

143,113

29,136

الرصيد في  1كانون الثاني 2021

-

30,103

172,087

151,093

130,609

23,674

اإلستبعادات

-

()1,223

اإلستهالك المتراكم
اإلستهالك للسنة

-

1,822

إعادة تبويب

-
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الرصيد في  31كانون األول 2021

-

30,812

صافي القيمة الدفترية

في  31كانون األول 2021

6,171

12,635

-

9,502

()5,125
()108
176,356
46,302

-

13,627

()12,364

8,318

()7,884

-

68

152,356

131,111

38,673

36

1,621

()716
()111

12,002

25

10

502

()19

-

483

1,406

3,734
()252

383

64

()448

الالسلكية

أجهزة

آليات

24,468
4,668

7,799
774

()991

سيارات

1,432
599

()1,118

1,724
65

()151

655,847

26,157

()31,572

79

-

58

-

1,397

3,873

7,661

913

1,722

651,120

1,273

1,949

2,484

1,138

1,616

516,026

-

46

-

370

-

أخرى

المجموع

1,247

()19

()10

-

-

-

-

41

1,300

2,309

3,373

712

1,594

524,391

97

4,288

()956

88

201

()151

37,171

-

1,564

()358

530
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688

128

()28,806

126,729

الكلفة

أراضي

وتحسينات مأجور

شبكة اإلتصاالت
السلكية

شبكة اإلتصاالت

الحاسب اآللي

أجهزة وبرامج

وأثاث مكتبي

سيارات

ومعدات ثقيلة

حق استخدام
مباني

حق استخدام

معدات

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

الرصيد في  1كانون الثاني 2020

6,080

اإلستبعادات

-

إعادة تبويب

-

الرصيد في  31كانون األول 2020

6,165

اإلضافات

اإلستهالك المتراكم

85

مباني وإنشاءات

42,775
689

-

43,464

219,380
9,126

()9,412
()16
219,078

الالسلكية

187,664
8,573

()1,185

142,413
5,115

()860

8

8

195,060

146,676

أجهزة

28,339
1,450

()479
()1

29,309

1,511

-

()105

آليات

3,343
439

()49

7,298
562

()61

أخرى

سيارات

1,432

-

1,677

67

()20

المجموع

641,912
26,106

()12,171

-

1

-

-

-

-

1,406

3,734

7,799

1,432

1,724

655,847

الرصيد في  1كانون الثاني 2020

-

27,900

172,323

137,381

121,499

22,444

1,321

1,652

1,213

612

1,580

487,925

اإلستهالك للسنة

-

2,203

9,126

14,823

9,951

1,669

57

345

1,280

526

57

40,037

إعادة تبويب

-

-

2

1

-

-

-

اإلستبعادات

-

-

()9,364

()1,119
8

()831
()10

()438
()1

()105
-

()49

()9

-

()21

()11,936
-

الرصيد في  31كانون األول 2020

-

30,103

172,087

151,093

130,609

23,674

1,273

1,949

2,484

1,138

1,616

516,026

في  31كانون األول 2020

6,165

13,361

46,991

43,967

16,067

5,635

133

1,785

5,315

294

108

139,821

صافي القيمة الدفترية
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.5

استثمارات عقارية

يمثل هذا البند استثمارات في أراضي ،حيث كانت الحركة عليه كما يلي:
2021
دينار أردني
(باآلالف)
45,418
1,332
()1,018
45,732

رصيد بداية السنة
إضافات
بيع استثمارات عقارية
رصيد نهاية السنة

2020
دينار أردني
(باآلالف)
43,561
1,857
45,418

بلغت القيمة العادلة لالسـ ـ ـ ــتثمارات العقارية وفقا لتقارير مخمنين معتمدين مبلغ  81,748,000دينار أردني .تقوم إدارة المجموعة

حالياً باستكمال االجراءات القانونية لنقل ملكية بعض هذه األراضي.
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موجودات غير ملموسة
تكاليف
الرخصة
دينـار أردني
(باآلالف)

الشهرة
دينـار أردني
(باآلالف)

حقوق إستخدام األلياف
الضوئية وموجودات
غير ملموسة أخرى
دينـار أردني
(باآلالف)

المجموع
دينـار أردني
(باآلالف)

الكلفة
في  1كانون الثاني 2021
اإلضافات
اإلستبعادات

17,259
-

205,610
-

26,727
4,359
()570

249,596
4,359
()570

في  31كانون األول 2021

17,259

205,610

30,516

253,385

اإلطفاء
في  1كانون الثاني 2021
اإلطفاء للسنة
اإلستبعادات
في  31كانون األول 2021

-

صافي القيمة الدفترية
في  31كانون األول 2021

17,259

في  31كانون األول 2020
*

17,259

42,384
10,281
52,665
152,945

163,225

23,403
1,096
()570
23,929
6,587

3,325

65,787
11,377
()570
76,594
176,791
183,809

قامت المجموعة خالل عام  2016بتجديد رخصة كل من شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
(جوال) لمدة  20عام تنتهي في عام  .2036بلغت قيمة الرخصة االجمالية  290مليون دوالر أمريكي (ما يعادل
 205,610,000دينار أردني) ،حيث بلغت حصة تجديد رخصة جوال  260مليون دوالر أمريكي (تشمل رخصة ترددات
الجيل الثاني والجيل الثالث) والرصيد المتبقي البالغ  30مليون دوالر أمريكي لتجديد رخصة شركة االتصاالت الفلسطينية.
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دراسة تدني قيمة الشهرة

بناء على "القيمة في االستخدام" وفقاً لتقديرات التدفقات النقدية
تم تحديد القيمة المتوقع استردادها لقطاع الخدمات الالسلكية ً
المتوقعة لفترة خمس سنوات من خالل موازنات مالية مستقبلية تم اعتمادها من قبل اإلدارة العليا .تم استخدام معدل خصم بمقدار

 %13للتدفقات النقدية .تم استخدام معدل نمو للتدفقات النقدية المتوقعة لفترة ما بعد الخمس سنوات بمقدار .%3
االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة في االستخدام
إن احتساب القيمة في االستخدام لقطاع الخدمات الالسلكية يخضع لحساسية ما يلي:
معدل الخصم المستخدم.

–

معدل نمو التدفقات النقدية للفترات ما بعد فترة الموازنات.

–

معدل الخصم :يمثل معدل الخصم تقديرات السوق الحالية للمخاطر المرتبطة بقطاع الخدمات الالسلكية ،مع األخذ باإلعتبار قيمة

الوقت وأيضاً المخاطر الخاصة بالموجودات التي لم يتم تضمينها بتقديرات التدفقات النقدية .يعتمد احتساب معدل الخصم على
عوامل ذات عالقة بالمجموعة وقطاع الخدمات الالسلكية وهو مشتق من المعدل المرجح لكلفة رأس المال .يعتمد احتساب المعدل

بناء على العائد المتوقع على
المرجح لكلفة رأس المال على تكلفة اإلقراض وتكلفة رأس المال .يتم احتساب تكلفة رأس المال ً
االستث مار ويعتمد احتساب تكلفة اإلقراض على اقتراضات المجموعة الخاضعة للفائدة والتي تلتزم المجموعة بتسديدها .يتم ادراج
المخاطر الخاصة بالقطاع من خالل استخدام معامالت بيتا بشكل منفرد .يتم تقييم معامالت بيتا ( )Betaبشكل سنوي باستخدام

معلومات سوقية متوفرة.

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.

بالنسبة لتقدير "القيمة في االستخدام" لقطاع الخدمات الالسل كية فإن إدارة المجموعة تعتقد بأنه ال يوجد تغير ممكن معقول في
االفتراضات الرئيسية السابقة قد يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية لقطاع األعمال عن القيمة في االستخدام.
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ممتلكات قيد التطوير
2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

رصيد بداية السنة

67,836

75,736

مبيعات

()27,683

()12,102

43,864

67,836

3,711

إضافات

رصيد نهاية السنة
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مشاريع تحت التنفيذ

2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

شبكة االتصاالت

1,891

569

نظم اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات

129

515

2,292

تراسل المعطيات

56

إعادة تأهيل المباني

4,368

1,461

645
3,190

عنـد اإلنتهاء من تنفيـذ كل مشـروع يحول إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات .فيما يلي ملخص الحركة على حساب المشاريع

تحت التنفيذ خالل عامي  2021و:2020

2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

رصيد بداية السنة

3,190

4,705

المحول إلى عقارات وآالت ومعدات

()7,266

()7,930

رصيد نهاية السنة

4,368

3,190

8,444

اإلضافات

6,415

يمثل هذا البند التكاليف التي تكبدتها الشركة إلقامة مشاريع تحديث الشبكة .عند االنتهاء من إنشاء المشاريع سيتم تحويل كافة

التكاليف إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات .من المتوقع أن تصل كلفة المشاريع اإلجمالية الى حوالي  39مليون دينار

أردني.
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مخزون المواد
2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

شبكة الخدمات السلكية

قطع الكهرباء والتكييف
ِعدد وأدوات

12,448

12,535

382

121

150

مستهلكات ومواد أخرى

390
13,370

29

(باآلالف)

595
557

13,808

استثمار في شركات حليفة
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نسبة الملكية %
بلد التأسيس

2021

القيمة الدفترية
2021

2020

2020

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

شركة فيتل القابضة المحدودة وشركة فيتل
الشرق األوسط وإفريقيا المحدودة*

شركة البنك الوطني**

أخرى

اإلمارات العربية المتحدة
فلسطين
فلسطين

(باآلالف)

26,9

26,9

8,976

16,072

13,529

-

19,0

-
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25,048

22,542

14,3

14,3

8,976

* تم إنشاء شركة فيتل القابضة المحدودة ( )VTel Holdingفي اإلمارات العربية المتحدة خالل  .2006تعمل فيتل القابضة
على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالت.

تم إنشاء شركة فيتل الشرق األوسط وإفريقيا المحدودة ( )VTel MEAفي اإلمارات العربية المتحدة خالل  .2011تعمل
فيتل الشرق األوسط وإفريقيا على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالت.

ارتأت المجموعة تجميع المعلومات التي تخص شركة فيتل القابضة المحدودة ( )VTel Holdingوشركة فيتل الشرق األوسط

وإفريقيا المحدودة ( )VTel MEAبسبب أن هذه االستثمارات تتم إدارتها بشكل إجمالي.

** قامت شركة البنك الوطني خالل عام  2020باالستحواذ على المحفظة البنكية لفروع البنك التجاري األردني في فلسطين
مقابل قيام البنك التجاري األردني باكتتاب  13,764,706سهم إضافي من أسهم البنك الوطني من خالل اصدار خاص
ليصبح رأسمال البنك الوطني المدفوع بعد الزيادة  91,764,706سهم .لم تقم المجموعة بالمشاركة في هذا االكتتاب وعليه

انخفضت نسبة ملكية المجموعة في البنك من  %16,8إلى  .%14,3وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،تم اعتبار هذا

االنخفاض في الملكية كعملية بيع مفترضة نتج عنها أرباح بمبلغ  1,221,000دينار أردني تم قيدها مباشرة في قائمة الدخل

الموحدة .على الرغم من ان نسبة ملكية المجموعة في البنك الوطني بلغت  ،%14,3تعتقد إدارة المجموعة بأن لها نفوذاً مؤث اًر
على البنك.

بلغت القيمة العادلة لالستثمار كما في  31كانون األول  2021مبلغ  17,099,000دينار أردني.
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يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتها الحليفة.
فيتل القابضة المحدودة وفيتل
الشرق األوسط وإفريقيا
(مجمعة)
2020
2021
دينار أردني
دينار أردني
(باآلالف)
(باآلالف)

شركة البنك الوطني
2020
2021
دينار أردني
دينار أردني
(باآلالف)
(باآلالف)

2021
دينار أردني
(باآلالف)

اخرى

2020
دينار أردني
(باآلالف)

2021
دينار أردني
(باآلالف)

المجموع

2020
دينار أردني
(باآلالف)

المركز المالي للشركات الحليفة
موجودات
مطلوبات
حقوق جهات غير مسيطرة
حقوق ملكية حملة األسهم العائد
لمساهمي الشركة الحليفة
حصة المجموعة
أرباح بيع مفترض
الشهرة الضمنية
القيمة الدفترية لالستثمار

153,621
()120,292
-

155,981
()122,613
-

1,156,509
()1,053,418
-

2,019,193
()1,859,551
()73,671

-

1,238
()1,039
-

1,310,130
()1,173,710
-

2,176,412
()1,983,203
()73,671

33,329
8,976
8,976

33,368
8,976
8,976

103,091
14,742
1,330
16,072

85,971
12,198
1,221
1,330
13,528

-

199
38
38

136,420
23,718
1,330
25,048

119,538
21,212
1,221
1,330
22,542

االيرادات ونتائج األعمال
إيرادات

2,777

1,999

61,466

66,995

-

28

64,243

69,022

أرباح بيع مفترض
حصة المجموعة من نتائج األعمال
صافي ارباح الشركات الحليفة

1,528
1,528

2,721
2,721

601
601

1,221
()592
629

-

2,129
2,129

1,221
1,892
3,113

نتائج األعمال

()270

6,951

4,203

()3,402

-

()824
()237
()237

3,933

2,725

حصة المجموعة من بنود الدخل
الشامل األخرى

-

-

511

()270

-

-

511

()270

توزيعات أرباح

1,528

2,721

-

-

-

-

1,528

2,721
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.11
أ-

استثمارات في أوراق مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ما يلي:

2021

2020

دينار أردني

دينار أردني
(باآلالف)

(باآلالف)

أسهم مدرجة في أسواق مالية

142,437

110,792

أسهم غير مدرجة في أسواق مالية

2,499

2,780

144,936

113,572

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب احتياطي القيمة العادلة:

2021

2020

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

()70,278

رصيد بداية السنة

ارباح (خسائر) تقييم غير متحققة

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مثبتة في
األرباح المدورة

حصة المجموعة من نتائج شركات حليفة

31,835

148
511
()37,784

رصيد نهاية السنة

(باآلالف)

()34,290
()35,734
16

()270
()70,278

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ما يلي:

2021

2020

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

محافظ استثمارية في أسهم مدرجة

3,266

2,152

17,751

14,688

24,942

19,994

3,748

أسهم مدرجة في أسواق مالية إقليمية
أسهم غير مدرجة في أسواق مالية

177
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(باآلالف)

3,154
-

.12

موجودات مالية أخرى
2021
دينار أردني
(باآلالف)

75,547
7,420
28,290

قروض لشركات حليفة
دفعات مقدمة على حساب الضرائب والرسوم الحكومية
ذمم مدينة طويلة األجل (إيضاح )14

111,257
()71,268

مخصص تدني قروض الشركات الحليفة

39,989
()4,279

الجزء المتداول من قروض شركات حليفة

.13

35,710

2020
دينار أردني
(باآلالف)

96,041
8,630
18,395

123,066
()71,318
51,748
()11,562
40,186

بضاعة
2020
دينار أردني
(باآلالف)

2021
دينار أردني
(باآلالف)

البطاقات الذكية وبطاقات الدفع المسبق

644

بضاعة أخرى

927

1,502

1,620

2,418

أجهزة هاتف خلوي

.14

49

86

ذمم مدينة
2021
دينار أردني
(باآلالف)
163,211
80,583
7,736
3,535
7,739
7,616
270,420
()130,545
()28,290
111,585

ذمم مشتركي الخدمات والزبائن – أفراد وشركات
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
مستحق من الوكالء
مستحق من شركات إتصاالت
إيرادات مستحقة
أخرى
إجمالي الذمم التجارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة*
ذمم مدينة طويلة األجل (إيضاح )12

*

830

2020
دينار أردني
(باآلالف)
123,710
82,180
7,513
3,146
8,880
5,560
230,989
()121,982
()18,395
90,612

تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الذمم متدنية القيمة .يتم احتساب هذا المخصص بنسب محددة تم إحتسابها
من مجموعة عوامل تشمل أنماط التحصيل التاريخية ،ونوع الزبائن والخدمات المقدمة ،وكشوف تعمير الذمم المدينة ،وتحديد

تعريف التعثر من خالل عدد أيام معين ،باإلضافة إلى ذالك تم األخذ بعين اإلعتبار العوامل المستقبلية.
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فيما يلي ملخص الحركات التي تمت على مخصص الذمم متدنية القيمة خالل عامي  2021و:2020
2021

دينار أردني
(باآلالف)
121,982
5,322
3,241
130,545

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
شطب ديون معدومة
فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني
رصيد نهاية السنة

2020

دينار أردني
(باآلالف)
102,966
13,459
()1,785
7,342
121,982

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2021و:2020
ذمم مستحقة وغير متدنية القيمة

ذمم غير مستحقة

2021
ذمم مدينة

أكثر من

المجموع

وغير متدنية
القيمة

أقل من
 30يوم

60 – 31
يوم

90 – 61
يوم

120 – 91
يوم

 120يوم

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

18,744

4,119

3,524

3,485

131,993

242,130

80,265

مخصص خسائر
إئتمانية متوقعة

()130,545

()2,560

()1,496

ذمم مستحقة وغير متدنية القيمة

ذمم غير مستحقة

2020
ذمم مدينة

()1,169

()1,386

()1,807

()122,127

أكثر من

وغير متدنية

المجموع

القيمة

أقل من
 30يوم

60 – 31
يوم

90 – 61
يوم

120 – 91
يوم

 120يوم

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

16,621

4,124

3,466

3,494

135,678

212,594

49,211

مخصص خسائر
إتمانية متوقعة

()121,982

()2,300

()2,995

()1,202

()1,566

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

34

()1,755

()112,164

.15

موجودات متداولة أخرى

مستحق من جهات ذات عالقة
الجزء المتداول من الدفعات المقدمة على حساب الضرائب والرسوم الحكومية
قروض طويلة األجل تستحق خالل عام (إيضاح )12
دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
مصاريف مدفوعة مقدماً
أخرى

.16

النقد والنقد المعادل

2021
دينار أردني
(باآلالف)
893
2,281
4,279
4,205
4,473
2,238
18,369

2021
دينار أردني
(باآلالف)
896
93,935
94,831

نقد في الصندوق
أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك

2020
دينار أردني
(باآلالف)
879
2,208
11,562
2,772
4,457
4,471
26,349

2020
دينار أردني
(باآلالف)
518
46,073
46,591

بلغت قيمة الودائع قصيرة األجل  48,803,000و  11,663,00دينار أردني كما في  31كانون األول  2021و 31كانون األول

 2020على التوالي ،تستحق هذه الودائع خالل فترة أقل من ثالثة أشهر.
.17

رأس المال المدفوع

بلغ رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع  131,625,000دينار أردني كما في  31كانون األول  2021و.2020

بلغ عدد األسهم العادية المكتتب بها  131,625,000سهم للسنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2021و.2020
.18
-

االحتياطيات
تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلجباري ما تم إقتطاعه بنسبة  %10من األرباح السنوية الصافية وفقاً لقانون الشركات
وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين .بلغ رصيد اإلحتياطي اإلجباري ما يعادل  %25من رأس المال ونتيجة لذلك توقفت

المجموعة عن اقتطاع اإلحتياطي اإلجباري.
-

تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلختياري ما تم إقتطاعه خالل السنوات السابقة كإحتياطي إختياري وهو قابل للتوزيع

-

بناء على قرار مجلس اإلدارة ،وهو قابل للتوزيع
تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي الخاص ما تم اقتطاعه من األرباح ً
على المساهمين .لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي الخاص خالل عامي  2021و.2020

على المساهمين .لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي االختياري خالل عامي  2021و.2020
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.19

أرباح موزعة ومقترح توزيعها

سيتقدم مجلس إدارة المجموعة بإقتراح على الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سينعقد خالل عام  2022بتوزيع أرباح نقدية بقيمة

 0,40دينار أردني للسهم الواحد عن العام  2021بإجمالي مبلغ  52,650,000دينار أردني.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  29آذار  2021الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة

 0,30دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  39,488,000دينار أردني.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  14نيسان  2020الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة

 0,40دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  52,650,000دينار أردني.
.20

قروض طويلة األجل
2021
دينـار أردني
(باآلالف)

قروض طويلة األجل من بنوك إقليمية ومحلية

الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل (إيضاح )23

2020
دينـار أردني
(باآلالف)

118,546

126,964

70,382

71,212

()48,164

()55,752

-

قامت المجموعة خالل العام بسداد مبلغ  62,310,000دينار أردني من رصيد قروض طويلة األجل التي تم الحصول

-

قامت المجموعة خالل العام بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك إقليمي بمبلغ  20مليون دوالر (ما يعادل 14,18

-

قامت المجموعة خالل العام بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك إقليمي بمبلغ  75مليون شيكل (ما يعادل 16,34

-

قامت المجموعة خالل العام بتوقيع اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك محلي بمبلغ  100مليون شيكل (ما يعادل 21,79

-

بلغ الرصيد المستغل من سقوف الجاري مدين الممنوحة للمجموعة كما في  31كانون الثاني 2021مبلغ

.21

عليها في األعوام السابقة.

مليون دينار أردني) .يتم سداد القرض على فترة  12دفعة ربع سنوية.
مليون دينار أردني) .يتم سداد القرض على فترة  24دفعة شهرية.

مليون دينار أردني) .يتم تسديد القرض دفعة واحدة بعد  24شهر.
 4,449,000دينار أردني.

مطلوبات غير متداولة أخرى
2021

دينـار أردني
(باآلالف)

56,264
4,142
3,664
64,070

مخصص تعويض نهاية الخدمة
التزامات طويلة األجل متعلقة بعقود االيجار
مطلوبات ضريبية مؤجلة
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2020

دينـار أردني
(باآلالف)

45,648
5,139
5,471
56,258

فيما يلي ملخص الحركة على االلتزمات المتعلقة بعقود االيجار خالل عامي  2021و:2020
2021

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
اإلستبعادات
مصاريف إيجار تمويلي
دفعات خالل السنة

رصيد نهاية السنة
الجزء قصير األجل من االلتزامات متعلقة بعقود االيجار

دينـار أردني
(باآلالف)
7,007
1,207
()510
308
()2,337

دينـار أردني
(باآلالف)
8,624
562
()54
380
()2,505

4,142

5,139

5,675
()1,533

التزامات طويلة األجل متعلقة بعقود االيجار

2020

7,007
()1,868

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل عامي  2021و:2020
2021

دينـار أردني
(باآلالف)

رصيد بداية السنة
استحواذ على شركة تابعة
إضافات خالل السنة
دفعات خالل السنة
رصيد نهاية السنة
.22

45,648
73
12,091
()1,548
56,264

دينـار أردني
(باآلالف)

39,366
7,119
()837
45,648

ذمم دائنة
2021
دينـار أردني
(باآلالف)
17,017
5,011
5,364
4,540
31,932

ذمم تجارية لموردين
ذمم شركات إتصاالت
رسوم حكومية مستحقة على االيرادات
تأمينات نقدية من المشتركين

.23

2020

2020
دينـار أردني
(باآلالف)
13,426
4,408
12,852
2,398
33,084

تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
2021
دينـار أردني
(باآلالف)
48,164
4,449
52,613

الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل (ايضاح )20
حسابات جاري مدين*
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2020
دينـار أردني
(باآلالف)
55,752
33,942
89,694

* يمثل هذا البند الرصيد المستغل من سقوف جاري مدين تم منحها للمجموعة .قامت المجموعة خالل العام بتجديد اتفاقيات
سقوف جاري مدين مع بنوك محلية واقليمية بسقف اجمالي  100مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  70.9مليون دينار أردني).
باإلضافة الى ذلك قامت المجموعة بتجديد وخفض سقف احدى حسابات الجاري مدين التي تم الحصول عليها في السنوات

السابقة من أحد البنوك االقليمية من  20مليون دوالر أمريكي الى  10مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  7.09مليون دينار

أردني) .بلغ الرصيد المستغل من سقوف الجاري مدين الممنوحة للمجموعة كما في  31كانون األول  2021مبلغ 4,449,000

دينار أردني.
.24

مخصص ضريبة الدخل

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد مخصص ضريبة الدخل خالل عامي  2021و:2020
2021
دينـار أردني
(باآلالف)

10,925

رصيد المخصص في بداية السنة

()58
20,767
1,808
()975
()15,406
()868
16,193

استحواذ على شركة تابعة
ضريبة دخل السنة الحالية
اطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة
خصم على دفعات مسبقة
دفعات
فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني
رصيد المخصص في نهاية السنة

2020
دينـار أردني
(باآلالف)

5,140

18,065
682
()957
()10,848
()1,157
10,925

يخضع الربح الضريبي لشركات المجموعة لنسبة ضريبة تتراوح بين  %15الى  %20حسب طبيعة أعمال كل شركة.
توصلت الشركة إلى تسوية مع دائرة ضريبة الدخل عن دخلها الخاضع للضريبة حتى عام .2018
فيما يلي تفاصيل مصروف ضريبة الدخل:
2021
دينـار أردني
(باآلالف)

مصروف ضريبة الدخل
خصم على سلفيات ضريبية مدفوعة مقدماً

20,767
()975
19,792
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2020
دينـار أردني
(باآلالف)

18,065
()957
17,108

مطلوبات متداولة أخرى
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2021
دينـار أردني
(باآلالف)
63,225
32,050
1,983
11,657
1,227
797
1,533
2,215
7,730
122,417

مصاريف مستحقة
إيرادات مؤجلة
برنامج الوالء للزبائن
توزيعات أرباح أسهم مستحقة
مصاريف مسؤولية اجتماعية مستحقة
مخصص إجازات الموظفين
التزامات قصيرة األجل متعلقة بعقود االيجار
مستحق لصندوق إدخار الموظفين *
أخرى

2020
دينـار أردني
(باآلالف)
61,143
18,556
1,977
11,288
947
803
1,868
3,940
5,419
105,941

* تمثل هذه المبالغ حصة المجموعة والمبالغ المقتطعة من الموظفين لصالح صندوق االدخار والتي لم يتم تحويلها إلى الصندوق

كما في  31كانون األول  ، 2021حيث تقوم شركات المجموعة بدفع نسبة متفق عليها من راتب الموظف وتقتطع في المقابل

نسبة اخرى من الموظف نفسه .يتم تحويل ه ذه المبالغ الى صناديق االدخار والتي تدار بشكل منفصل من قبل لجنة الدارة
موارد صندوق االدخار حسب النظام الداخلي المعتمد لكل صندوق.

.26

اإليرادات من العقود مع العمالء

حسب نوع االيراد

2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

مكالمات سلكية والسلكية وبدل خدمات

187,306

172,332

الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات

99,633

88,079

مبيعات عقارات

36,499

16,900

343,579

296,766

20,141

إيرادات الربط البيني

حسب نوع الزبائن

2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

أفراد

مؤسسات

(باآلالف)

198,766

175,701

343,579

296,766

144,813
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19,455

121,065
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تكاليف مبيعات

يشمل هذا البند تكاليف خدمـ ــات االتصاالت والرسوم الحكومية على االيرادات وتكاليف مبيعات العقارات والممتلكات قيد التطوير

والتكاليف األخرى.
.28

مصاريف تشغيلية وإدارية
2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

الرواتب واألجور والمنافع المتعلقة بها

61,557

54,765

مصروف مخصصات تعويض نهاية خدمة ونهاية خدمة مبكرة

12,091

7,119

إستهالك عقارات وآالت ومعدات

37,171

40,037

دعاية وإعالن

6,904

5,990

11,377

إطفاء موجودات غير ملموسة

تكاليف صيانة

13,432

13,005

4,790

4,145

مياه وكهرباء وخدمات عامة

9,311

المسؤولية االجتماعية

9,522

إيجارات

11,226

8,029
6,962

مصاريف بريد وتحصيل ونقل

2,580

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

5,322

سفر وإقامة وتنقالت ووقود

1,501

1,019

تأمين الموجودات والموظفين

2,483

1,248

قرطاسية ومطبوعات

149

120

2,456

حراسة وتنظيف

849

أتعاب مهنية واستشارات

716

استئجار سيارات

632

مؤتمرات وضيافة

أخرى

40

1,992
2,237

13,459
1,721
629
498

2,050

1,736

184,893

175,937
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أرباح (خسائر) االستثمارات
2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

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

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل

.30

4,873

852

(باآلالف)

()5,931
201

3,425

67

9,150

()5,663

إيرادات أخرى ،بالصافي

2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

إيرادات فوائد

(باآلالف)

7,199

5,955

أرباح (خسائر) استبعاد عقارات وآالت ومعدات

752

()33

خسائر عقود تحويل عمالت آجلة

()122

729

أرباح فروقات عمالت أجنبية

خسائر تدني موجودات

أخرى

.31

()557

-

()7,309

()1,104

692

6,346

مصاريف تمويل

مصاريف ايجار تمويلي

2021
دينـار أردني

دينـار أردني
(باآلالف)

6,200

7,247

6,508

7,627

308
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()2,107

2020

(باآلالف)

مصاريف تمويل

3,635

380
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الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح العامين  2021و 2020كما يلي:
2020

2021
ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة األم (دينار أردني)

67,430,000

43,038,000

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

131,625,000

131,625,000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (دينار أردني)

0,512

0,327
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التزامات تعاقدية ومحتملة

على المجموعة بتاريـخ القوائم المالية ،التزامات تعاقدية ناتجة عن عقود المشتريات والخدمات والمقاوالت الموقعة مع الموردين

والمقاولين .يمثل مبلغ االلتزامات التعاقدية الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقد وقيمة المـواد التي تم توريدها أو الخدمات التي تم
تقديمها من قيمة العقد كما بتاريخ القوائم المالية .فيما يلي ملخص االلتزامات التعاقدية التي سيتم تسديدها في السنوات الالحقة:
2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

عقود مشتريات واعتمادات مستندية

(باآلالف)

34,717

22,047

34,717

22,047

تستحق معظم اإللتزامات التعاقدية القائمة خالل سنة واحدة من تاريخ القوائم المالية.
وبناء على
تظهر المجموعة كمدعى عليها في عدة قضايا مقامة ضدها وذلك ضمن النشاط الطبيعي لها ،تعتقد إدارة المجموعة
ً
كتاب المستشار القانوني بأنه لن يترتب على المجموعة أية التزامات جوهرية باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.
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معامالت 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 كلياً أو جزئياً أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات
األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2021و 31كانون

األول :2020

طبيعة العالقة

2021

2020

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

قروض طويلة األجل

بنوك  -مساهمين رئيسيين

40,668

65,691

جاري مدين

بنوك  -مساهمين رئيسيين

3,206

24,527

893

879

75,547

96,035

مستحق من جهات ذات عالقة
قروض لشركات حليفة*

مساهمين رئيسيين وشركات حليفة
شركات حليفة
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فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة للسنوات  2021و: 2020
مصاريف تمويل
إيرادات فوائد

بنوك  -مساهمين رئيسيين

2,544

3,429

شركة حليفة

3,806

4,689

رواتب ومنافع اإلدارة العليا:
منافع قصيرة األجل

نهاية الخدمة

1,712

1,630

204

194

* بلغ مخصص تدني القروض الممنوحة للشركات الحليفة مبلغ  71,268,000دينار أردني كما في  31كانون األول .2021
باإلضافة إلى ذلك ،فإن المجموعة تعتبر كفيالً لقرض تم منحه لشركة حليفة .وفقاً لسند الكفالة ،فإن المجموعة تلتزم بكفالة %25
من رصيد القرض القائم والبالغ  1.7مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  1.2مليون دينار أردني) كما في  31كانون األول .2021
.35

قطاعات أعمال المجموعة

تتألف قطاعات أعمال المجموعة من خدمات اإلتصاالت السلكية ،خدمات اإلتصاالت الالسلكية والخدمات الرقمية وقطاعات

أخرى ،باإلضافة إلى نشاطات االستثمار .يتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية بشكل منفصل تبعاً لطبيعة الخدمات المقدمة من 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.
يقوم قطاع خدمات اإلتصاالت الالسلكية بتوفير خدمات اإلتصال الالسلكي وتشغيل شبكة الهاتف الخلوي في فلسطين.
يعتبر قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات ِّ
مزود رئيسي لخدمات اإلنترنت والخطوط المؤجرة وخدمة االنترنت السريع في
فلسطين ،وكذلك خدمات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.
يمثل قطاع اإلستثمار جميع النشاطات االستثمارية للمجموعة.

43

جج

يمثل الجدول التالي إيرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى عن قطاعات أعمال المجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2021
الخدمات الرقمية
وتكنولوجيا

اإلتصاالت

اإليرادات
إيرادات القطاع من جهات خارجية
إيرادات بين القطاعات (تم استبعادها)
مجموع اإليرادات

نتائج األعمال
استهالكات وإطفاءات

العقاري

اإلستثمار

اإلستبعادات

المجموع

دينـار أردني
(باآلالف)
207,447
4,180
211,627

دينـار أردني
(باآلالف)
99,633
6,772
106,405

دينـار أردني
(باآلالف)
36,499
36,499

دينـار أردني
(باآلالف)
-

دينـار أردني
(باآلالف)
()10,952
()10,952

()34,964

()13,510

()74

-

-

()48,548

43,340

30,110

3,266

11,091

-

87,807

الحصة من صافي أرباح الشركات الحليفة

-

معلومات أخرى
استثمار في شركات حليفة
مصاريف رأسمالية

15,250

ربح القطاع قبل الضريبة

المعلومات

القطاع

-

15,931

-

23

2,129

25,048
-

-

-

دينـار أردني
(باآلالف)
343,579
343,579

2,129

25,048
31,204

الجدول التالي يبين موجودات ومطلوبات القطاعات كما في  31كانون األول :2021
الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاعات

385,134

278,911

160,561

194,990

()151,701

867,895

مطلوبات القطاعات

195,380

132,281

33,780

-

()3,834

357,607
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يمثل الجدول التالي إيرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى عن قطاعات أعمال المجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2020
الخدمات الرقمية
وتكنولوجيا

اإلتصاالت

اإليرادات
إيرادات القطاع من جهات خارجية
إيرادات بين القطاعات (تم استبعادها)
مجموع اإليرادات

نتائج األعمال
استهالكات وإطفاءات

العقاري

اإلستثمار

اإلستبعادات

المجموع

دينـار أردني
(باآلالف)
191,787
1,885
193,672

دينـار أردني
(باآلالف)
88,079
8,794
96,873

دينـار أردني
(باآلالف)
16,900
16,900

دينـار أردني
(باآلالف)
-

دينـار أردني
(باآلالف)
()10,679
()10,679

()38,035

()13,154

()74

-

-

)(51,263

31,840

30,208

1,383

()2,831

-

60,600

الحصة من صافي أرباح الشركات الحليفة

-

معلومات أخرى
استثمار في شركات حليفة
مصاريف رأسمالية

15,151

ربح القطاع قبل الضريبة

المعلومات

القطاع

-

7,880

-

34

3,113

22,542
-

-

-

دينـار أردني
(باآلالف)
296,766
296,766

3,113

22,542
23,065

الجدول التالي يبين موجودات ومطلوبات القطاعات كما في  31كانون األول :2020
الموجودات والمطلوبات

موجودات القطاعات
مطلوبات القطاعات

390,561

280,104

144,271

156,329

()155,119

816,146

185,227

167,209

20,915

-

()6,237

367,114
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 .36أهداف وسياسات إدارة المخاطر
تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من قروض وتسهيالت إئتمانية خاضعة للفائدة وذمم دائنة .إن الهدف من هذه المطلوبات

المالية هو تمويل نشاطات المجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،تمتلك المجموعة عدة موجودات مالية مثل الذمم المدينة والقروض
الممنوحة والنقد والنقد المعادل والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات المجموعة .كذلك تمتلك المجموعة استثمارات متوفرة للبيع.

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة
ومخاطر التغير في أسعار األسهم ،ومخاطر العمالت األجنبية .يقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة والموافقة على سياسات

إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
–

مخاطر أسعار الفائدة

هي المخاطر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة أو التدفقات الن قدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغير في أسعار الفائدة في
السوق .إن التعرض لمخاطر التغير ألسعار الفائدة بالسوق مرتبط بشكل أساسي بالموجودات والمطلوبات المالية ذات أسعار

فائدة متغيرة.

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

األخرى المؤثرة ثابتة:

التغير في

أسعار الفائدة
نقطة أساس

األثر على الربح
قبل الضريبة
دينار أردني
(باآلالف)

2021
20+

دوالر أمريكي

20-

دوالر أمريكي
2020

–

()308
154

دوالر أمريكي

20+

()155

دوالر أمريكي

20-

78

مخاطر اإلئتمان

هي المخاطر الناجمة عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته المحددة في أداة مالية أو عقد من عقود الزبائن ،مما يؤدي
إلى خسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان الناجمة عن األنشطة التشغيلية بشكل أساسي (الذمم التجارية) وكذلك

أنشطة اإلستثمار والتمويل ويشمل الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من األدوات المالية.
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الذمم التجارية

يقوم كل قطاع من قطاعات األعمال بإدارة مخاطر اإلئتمان وفق سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة مخاطر اإلئتمان .لدى

المجموعة قاعدة كبيرة من العمالء ،وبالتالي فإن مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالذمم المدينة موزعة على عدد كبير من العمالء

باستثناء مخاطر اإلئتمان الخاصة بالذمم المدينة المستحقة من و ازرات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تمثل حوالي

 %29.8من مجموع الذمم المدينة التجارية.

باإلضافة إلى ذلك ،يتم حجب الخدمة عن العمالء المتخلفين عن الدفع خالل فترة محددة .كذلك تتبع المجموعة نظاماً للتحصيل
من خالل جهود اإلدارة والطرق القانونية.

يتم إجراء دراسة تدني القيمة بشكل منفرد على الزبائن الرئيسين كما في تاريخ القوائم المالية .باإلضافة الى إجراء دراسة تدني

القيمة على عدد كبير من الذمم األخرى بشكل مجموعات .تتضمن طريقة اإلحتساب نسب معينة من الفواتير المصدرة للزبائن

وجد ول تحليل أعمار الذمم المدينة .إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المبينة في

إيضاح (.)14

موجودات مالية أخرى

فيما يخص مخاطر اإلئتمان الناجمة عن موجودات مالية أخرى للمجموعة والتي تشمل قروض ممنوحة وودائع لدى البنوك فإنه

يتم إتخاذ الق اررات االستثمارية والمالية فقط لألطراف الموافق عليها .تكون المجموعة عرضة لمخاطر اإلئتمان في حال تعثر
الطرف اآلخر .إن الحد األقصى لتعرض الموجودات المالية األخرى لمخاطر اإلئتمان هو القيمة الدفترية لهذه الموجودات.

–

مخاطر السيولة

إن هدف إدارة المجموعة من إدارة مخاطر السيولة هو الحفاظ على التوازن ما بين استم اررية تدفق األموال والمرونة من خالل

توفر سقوف الجاري مدين والتسهيالت البنكية األخرى .تقتضي سياسات الفوترة أن يتم تحصيل المبالغ المستحقة من العمالء
خالل  45يوم من تاريخ إصدار الفاتورة.

يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية الموحدة غير المخصومة للمجموعة كما في  31كانون األول  2021و2020

حسب فترة االستحقاق:

 31كانون األول 2021
قروض وتسهيالت ائتمانية
ذمم دائنة
مطلوبات أخرى
 31كانون األول 2020

قروض وتسهيالت ائتمانية
ذمم دائنة
مطلوبات أخرى

تحت
الطلب

دينـار أردني
(باآلالف)
33,053
33,053

28,604
28,604

أقل
من  3أشهر

دينـار أردني
(باآلالف)

13,278
12,773
53,501
79,552
10,166
13,234
46,614
70,014
47

12 – 3
شهر

دينـار أردني
(باآلالف)
58,911
8,941
35,501

103,353

46,780
9,263
30,723
86,766

5–1
سنوات

دينـار أردني
(باآلالف)
53,875
10,218
64,093

108,297
10,587
118,884

المجموع

دينـار أردني
(باآلالف)
126,064
31,932
122,055
280,051
165,243
33,084
105,941
304,268

جج

–

مخاطر التغير في أسعار األسهم

يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة وإحتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة

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

المبينة أدناه:

الزيادة في
المؤشر

األثر على الربح

األثر على حقوق

دينـار أردني

دينـار أردني

قبل الضريبة
(باآلالف)

2021

()%

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

10 +

327

أسهم مدرجة في أسواق أخرى

10 +

-

10 +

أسهم مدرجة في بورصة عمان

5+

أسهم غير مدرجة

الملكية

(باآلالف)

3,540

1,775

9,843

196

125

861

2020
أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

10 +

215

أسهم مدرجة في أسواق أخرى

10 +

-

10 +

أسهم مدرجة في بورصة عمان

5+

أسهم غير مدرجة
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2,280

1,469

8,167

158

148
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–

مخاطر العمالت األجنبية

هي مخاطر التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت

األجنبية .تكون المجموعة عرض ًة لمخاطر العمالت األجنبية الناجمة عن األنشطة التشغيلية (عندما تكون اإليرادات أو المصاريف
بعملة تختلف عن عملة المجموعة األساسية).

كما تقوم المجموعة بتقليل مخاطر تغير أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدينار األردني عن طريق استخدام عقود تحويل

العمالت اآلجلة.

يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل
الدينار األردني ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مقابل الدوالر
األمريكي ،وبالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية الموحدة نتيجة التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي:
الزيادة/النقص في

سعر الشيقل مقابل
الدينار األردني

األثر على الربح
قبل الضريبة

دينـار أردني
%

2021

10+

شيقل إسرائيلي

10-

شيقل إسرائيلي
2020

10+

شيقل إسرائيلي
شيقل إسرائيلي

–

10-

(باآلالف)

5,714

()5,714

5,102

()5,102

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي في إدارة رأس المال في الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق

الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية .لم تقم المجموعة

بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  31كانون

األول  2021و.2020

إن البنود المتضمنة في هيكلية رأس مال المجموعة تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطيات األخرى وحقوق
جهات غير مسيطرة بمجموع  510,288,000دينار أردني كما في  31كانون األول  2021مقابل  449,032,000دينار

أردني كما في  31كانون األول .2020
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.37

قياس القيمة العادلة

تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة:
 −المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) 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.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكورة أعاله خالل العامين  2021و.2020
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في  31كانون األول :2021
أسعار تداول في
أسواق مالية
نشطة

(المستوى األول)

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر

دينـار أردني
(باآلالف)

تاريخ القياس

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

مالحظتها

دينـار أردني
(باآلالف)

مالحظتها

دينـار أردني
(باآلالف)

 31كانون األول 2021

142,437

-

2,499

 31كانون األول 2021

21,017

3,748

177

موجودات مالية تم اإلفصاح عن
قيمتها العادلة

استثمارات عقارية

 31كانون األول 2021
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يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في  31كانون األول :2020
أسعار تداول في
أسواق مالية
نشطة

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

مالحظتها

(المستوى األول)
دينـار أردني
(باآلالف)

تاريخ القياس

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

دينـار أردني
(باآلالف)

مالحظتها

دينـار أردني
(باآلالف)

 31كانون األول 2020

110,792

-

2,780

 31كانون األول 2020

16,840

3,154

-

موجودات مالية تم اإلفصاح عن
قيمتها العادلة

استثمارات عقارية
−

 31كانون األول 2020

-

79,881

-

حساسية المعطيات التي ال يمكن مالحظتها (المستوى الثالث):

يتم تكليف مخمنين خارجيين معتمدين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات العقارية .بعد النقاش مع هؤالء المخمنين
الخارجيين ،تقوم المجموعة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة ،والتي تمثل في األغلب أسعار بيع

ألراضي مشابهة خالل العام والتي يتم احتسابها بالقيمة العادلة للمتر المربع من األرض مضروباً بعدد األمتار المربعة.
يمثل الجدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:

الزيادة/النقص في
القيمة العادلة

األثر على القيمة
العادلة

دينـار أردني
2021

%

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

5+
5-

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

2020

5+

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

5-

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد
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4,087

()4,087

3,994

()3,994
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها في القوائم المالية:
القيمة الدفترية
2021

موجودات مالية

دينـار أردني
(باآلالف)

القيمة العادلة
2020

دينـار أردني
(باآلالف)

2021

دينـار أردني
(باآلالف)

2020

دينـار أردني
(باآلالف)

استثمارات في اوراق مالية

169,878

133,566

169,878

133,566

ذمم مدينة

111,585

90,612

111,585

90,612

94,831

46,591

94,831

46,591

موجودات مالية أخرى

نقد ونقد معادل

45,401

421,695
مطلوبات مالية

59,306
330,075

45,401

421,695

59,306
33,0075

قروض وتسهيالت ائتمانية

122,995

160,906

122,995

160,906

مطلوبات مالية أخرى

88,050

84,714

88,050

84,714

ذمم دائنة

31,932

242,977

33,084

278,704

31,932

242,977

33,084

278,704

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 والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى هي
مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

 −تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع المتداولة والموجودات المالية للمتاجرة باستخدام األسعار السائدة في
تاريخ القوائم المالية.

 −تم تقدير القيمة العادلة للقروض الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود
تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.

.38

تأثير فيروس كورونا

الحقا لتفشي وباء كورونا حول العالم وتأثيره السلبي على االقتصاد العالمي خالل العام  ،2020قامت مجموعة االتصاالت

الفلسطينية بتطبيق خطة طوارئ لضمان استمرار تقديم خدماتها والحفاظ على صحة موظفيها وحماية عملياتها التشغيلية.

تعتقد إدارة المجموعة أن حدة تأثير فيروس كورونا على عملياتها التشغيلية وأدائها المالي قد انخفضت نسبياً مقارنة مع العام

السابق وخاصة فيما يتعلق باإليرادات التشغيلية وأرباح االستثمارات.

هذا وال يزال مدى وأثر ما قد ينتج عن هذه الظروف العالمية والمحلية غير واضح ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن

التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي ،علماً بأنه قد يكون لهذه التطورات أثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع
المالي للمجموعة.
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.39

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

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

المجموعة ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على األداء.
.40

فصل األصول العقارية والمحفظة االستثمارية

بناء على توصيات لجنة دراسة فصل األصول العقارية والمحفظة االستثمارية عن شركة االتصاالت الفلسطينية  ،فقد قرر مجلس

اإلدارة بتاريخ  2021/11/3الموافقة على توصيات اللجنة بالمضي قدماً في هذا الفصل والبدء بإنشاء شركة جديدة لهذه الغاية.
بعد االنتهاء من إجراءات تأسيس هذه الشركة الجديدة ،سوف يتم منح كل مساهم في شركة االتصاالت الفلسطينية أسهماً في

الشركة الجديدة بنسبة مساهمته في شركة االتصاالت الفلسطينية.
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