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(أ)قائمــــــــــــة 

2022 يونيــو 30 ديسمبــــر31

(مدققة) 2021 (مراجعة غير مدققة) ايضاح

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي الموجـــــــــــــــــــودات 

:موجودات متداولة

  نقد في الصندوق ولدى البنوك 33.870.040            46.564.274

187.489.956         184.212.024          5 بالصافي-   ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل 

98.494.959            142.952.663          7 بالصافي-   بضاعة 

1.821.007 80.025 16   المطلوب من أطراف ذات عالقة

369.669 1.432.131 18  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

33.687.059            54.457.733 6   أرصدة مدينة اخرى

قصيرة األجل–   ذمم عقود االيجار التمويلي  6.675.783 7.380.290

 مجموع موجودات متداولة         423.680.399        375.807.214

:موجودات غير متداولة

طويلة األجل–   ذمم عقود االيجار التمويلي  11.733.379 8.888.028

  شيكات برسم التحصيل طويلة االجل 3.580.144 3.488.782

  موجودات ضريبية مؤجلة 2.785.920 2.633.284

7.959.000 7.338.800 18  موجودات أدوات التحوط المالي

بالصافي-   موجودات حق االستخدام  9.379.975 8.664.765

41.774.188            45.957.672 18  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

819.127 819.127 18   إستثمار في اراضي

34.528.828            44.943.742 2 بالصافي-   موجودات غير ملموسة 

  استثمار في شركة حليفة 11.203.307            10.789.513

بالصافي-   ممتلكات ومعدات           118.853.596         115.461.216

  مشاريع تحت التنفيذ 14.982.719 7.256.318

 مجموع موجودات غير متداولة         271.578.381        242.263.049
 مجموع الموجودات         695.258.780        618.070.263

المطلوبات وحقوق الملكية

:مطلوبات متداولة

 ذمم دائنة 65.696.289            66.834.318

59.236.974            74.757.867 9  بنوك دائنة

 أوراق دفع تستحق خالل عام وشيكات مؤجلة الدفع 6.460.377 7.091.047

440.478 2.953.917 16  المطلوب ألطراف ذات عالقة

قصيرة األجل-  التزامات عقود تأجير  3.212.011 2.825.271

83.322.538            124.223.834          10   اقساط قروض تستحق خالل عام

38.604.039            42.255.855 8  أرصدة دائنة اخرى

6.404.870 4.012.879 12  مخصص ضريبة الدخل

 مجموع مطلوبات متداولة         323.573.029        264.759.535

:مطلوبات غير متداولة

 مخصص تعويض نهاية الخدمة 19.456.006            19.839.855

73.918.000            72.677.600 11   سندات قرض طويلة األجل

طويلة األجل-   أوراق دفع وشيكات مؤجلة الدفع  1.004.023 1.021.044

طويلة األجل-   التزامات عقود تأجير  7.076.304 6.163.091

7.959.000 7.959.000 18  مطلوبات أدوات التحوط المالي

  مطلوبات ضريبية مؤجلة 2.366.190 -

52.961.967            55.446.742 10   أقساط قروض طويلة االجل

 مجموع مطلوبات غير متداولة         165.985.865        161.862.957

 مجموع المطلوبات         489.558.894        426.622.492

حقوق الملكية

 سهم 125,000,000 رأس المال المصرح به 
125.000.000        125.000.000         1  دوالر أمريكي للسهم الواحد1  بقيمة اسمية 

:(د)قائمة - حقوق المساهمين 

105.000.000         112.000.000          1   رأس المال المدفوع

  عالوة إصدار 12.103.000            12.103.000

  أرباح مدورة  60.967.843            61.228.638

 التغير المتراكم في القيمة العادلة 4.367.440 2.505.828

  إحتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات 9.479.203 9.479.203

  فروقات ترجمة عمالت أجنبية (5.616.995) (8.480.229)

  فرق شراء حقوق غير مسيطرين           (18.625.172)          (18.625.172)

 مجموع حقوق المساهمين         174.675.319        163.211.268

 حقوق غير المسيطرين 31.024.567            28.236.503

 مجموع حقوق الملكية         205.699.886        191.447.771
  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية         695.258.780        618.070.263

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

(شركة قابضة)

جزر العذراء البريطانية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة

.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق



(ب)قائمــــــــــة 

2021 2022 2021 2022 ايضاح

(مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة)

دوالر امريكـــــــي دوالر امريكـــــــي دوالر امريكـــــــي دوالر امريكـــــــي

صافي المبيعات           268,129,408          263,360,119          547,833,329          515,635,348

تكلفة المبيعات: (ينزل)        (229,062,899)        (228,734,042)        (468,585,877)        (449,093,768)

     مجمل ربح المبيعات           39,066,509           34,626,077           79,247,452           66,541,580

إيرادات الخدمات               1,518,515              1,218,472              3,355,827              2,102,374

تكلفة الخدمات: ينزل             (1,421,952)             (1,299,252)             (3,127,619)             (2,475,621)

الخدمات (خسائر)     صافي إيرادات                    96,563                  (80,780)                 228,208               (373,247)

66,168,333           79,475,660           34,545,297           39,163,072           17      مجمل ربح المبيعات و الخدمات

مصاريف ادارية وعمومية: (ينزل)           (14,286,182)           (12,497,482)           (30,135,774)           (24,346,149)

           مصاريف بيع وتوزيع              (9,193,548)             (7,912,313)           (18,667,928)           (14,787,737)

     الربح من العمليات           15,683,342           14,135,502           30,671,958           27,034,447

فوائد ومصاريف االقتراض: (ينزل)             (5,892,511)             (3,719,067)             (9,027,214)             (6,973,609)

بالصافي- إيرادات أخرى : يضاف                  974,485                  364,225              2,713,317              1,107,767

 النقدية نتيجة التضخم الُمفرط       الربح للفترة قبل ضريبة الدخل واألرباح           10,765,316           10,780,660           24,358,061           21,168,605

(4,293,530)             (4,577,401)             (2,284,048)             (2,124,787)             12 مصروف ضريبة دخل: (ينزل)

     الربح للفترة من العمليات المستمرة قبل األرباح النقدية نتيجة التضخم الُمفرط              8,640,529             8,496,612           19,780,660           16,875,075

صافي األرباح النقدية تنيجة التضخم الُمفرط: يضاف                  596,059                          -                  596,059                          -

     الربح للفترة من العمليات المستمرة              9,236,588             8,496,612           20,376,719           16,875,075

الناتجة عن العمليات غير المستمرة (الخسائر)صافي : يضاف                          -                (259,397)                          -                (325,790)

           الربح الناتج عن بيع شركة تابعة                          -              4,603,030                          -              4,669,423

(ج)قائمة -      الربح للفترة              9,236,588           12,840,245           20,376,719           21,218,708

:ويعود إلى

     مساهمي الشركة              8,379,595            11,955,403            18,295,310            19,184,021

     حقوق غير المسيطرين                  856,993                  884,842              2,081,409              2,034,687

21,218,708           20,376,719           12,840,245           9,236,588             

0/171 0/163 0/107 0/075 13 حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي الشركة 

.وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق

 يونيـــــــــو30للستة أشهر المنتهية في 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

(شركة قابضة)

جزر العذراء البريطانية

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية الموجزة

 يونيـــــــــو30للثالثة أشهر المنتهية في 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 



(ج)قائمــــــة 

2021 2022 2021 2022

(مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة)

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

(ب)قائمة - الربح للفترة           9.236.588        12.840.245        20.376.719        21.218.708

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم تحويلها الحقا

: إلى قائمة الربح أو الخسارة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من-   التغير في القيمة العادلة 

    خالل الدخل الشامل          2.183.836          1.277.836          1.861.612             432.106

بنود الدخل الشامل اآلخر التي قد يتم تحويلها الحقا

: إلى قائمة الربح أو الخسارة 

أراضي / ممتلكات ومعدات -   التغير في القيمة العادلة                      -             142.821                     -             142.821

  فروقات ترجمة عمالت          5.478.286              (59.384)          4.589.444        (1.613.107)

(د)قائمة -      إجمالي الدخل الشامل       16.898.710      14.201.518      26.827.775      20.180.528

:إجمالي الدخل الشامل العائد إلى

  مساهمي الشركة        13.896.425        13.340.936        23.020.156        18.577.527

  حقوق غير المسيطرين          3.002.285             860.582          3.807.619          1.603.001

20.180.528      26.827.775      14.201.518      16.898.710      

 يونيو30للستة أشهر المنتهية في 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

.وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

(شركة قابضة)

جزر العذراء البريطانية

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة

 يونيو30للثالثة أشهر المنتهية في 



(د)قائمــــــــــة 

مجموع حقوق حقــــــــــوق   مجموع  فروقات شراء حقوق فروقات ترجمة احتياطي اعادة تقييم التغير المتراكم في األربــــــــــاح عالوة رأس المــــــــال

الملكيـــــــــــة  غير المسيطرين حقوق المساهمين غير المسيطرين عمالت ممتلكات ومعدات القيمة العادلة إصدار المدورة المــــــــــــدفوع ايضاح

دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي دوالر امريكـــي

(مراجعة غير مدققة) 2022 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

الرصيد في بداية الفترة  105.000.000    12.103.000    61.228.638      2.505.828      9.479.203     (8.480.229)   (18.625.172)       163.211.268      28.236.503      191.447.771

1.861.612 -                       1.861.612 -                     -                     -                     1.861.612 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر- التغير قي القيمة العادلة                      -                     -                     -

فروقات ترجمة عمالت                     -                     -                     -                     -                     -      2.863.234                     -           2.863.234        1.726.210          4.589.444

20.376.719 2.081.409        18.295.310 -                     -                     -                     -                     18.295.310 (ب)قائمة - الربح للفترة                      -                     -

(ج)قائمة -      إجمالي الدخل الشامل                      -                     -    18.295.310      1.861.612                     -      2.863.234                     -         23.020.156        3.807.619        26.827.775

**زيادة رأس المال    1      7.000.000                     -     (7.000.000)                     -                     -                     -                     -                          -                       -                         -

**أرباح موزعة                      -                     -   (11.000.000)                     -                     -                     -                     -        (11.000.000)                       -       (11.000.000)

أخرى                     -                     -        (556.105)                     -                     -                     -                     -             (556.105)          (291.229)            (847.334)

*صافي التغير في حقوق غير المسيطرين                      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          -          (728.326)            (728.326)

205.699.886 31.024.567 174.675.319 (18.625.172)  (5.616.995)    9.479.203 4.367.440 60.967.843 12.103.000 112.000.000      الرصيد في نهاية الفترة

(مراجعة غير مدققة) 2021 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

174.757.561 28.886.066 145.871.495 (11.844.996)   347.165 15.636.052 (277.563)        36.935.837 10.075.000 95.000.000 الرصيد في بداية الفترة

432.106 114.070 318.036 -                     -                     -                     318.036 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر- التغير قي القيمة العادلة                      -                     -                     -

142.821 -                       142.821 أراضي / ممتلكات ومعدات -   التغير في القيمة العادلة                      -                     -                     -                     -          142.821                     -                     -

فروقات ترجمة عمالت                     -                     -                     -                     -                     -     (1.067.351)                     -          (1.067.351)          (545.756)         (1.613.107)

21.218.708 2.034.687 19.184.021 (ب)قائمة - الربح للفترة                      -                     -    19.184.021                     -                     -                     -                     -

20.180.528 1.603.001 18.577.527 -                     (1.067.351)     142.821          318.036 19.184.021 (ج)قائمة -      إجمالي الدخل الشامل                      -                     -

1.200.000 -                       1.200.000 **زيادة رأس المال     10.000.000                     -     (8.800.000)                     -                     -                     -                     -

2.028.000 -                       2.028.000 -                     -                     -                     -                     -                     2.028.000 **عالوة األصدار الناتجة عن زيادة رأس المال                      -

**أرباح موزعة                      -                     -     (7.215.000)                     -                     -                     -                     -          (7.215.000)                       -         (7.215.000)

(15.591)              (15.591)            -                          -                     -                     (7.025.597)     -                     7.025.597 أراضي / صافي التغير في احتياطي إعادة تقييم ممتلكات ومعدات                      -                     -

*صافي التغير في حقوق غير المسيطرين                      -                     -            (4.481)                     -                     -                     -     (6.803.233)          (6.807.714)       (2.784.582)         (9.592.296)

181.343.202 27.688.894 153.654.308 (18.648.229)  (720.186)       8.753.276 40.473 47.125.974 12.103.000 105.000.000      الرصيد في نهاية الفترة

.(2021 ديسمبر 31 دوالر أمريكي كما في 2,633,284) لقاء منافع ضريبية مؤجلة تعود لشركات تابعة 2022 يونيو 30 دوالر أمريكي كما في 785,920 ,2يشمل رصيد األرباح المدورة -     

.   يمثل هذا البند صافي التغير في حقوق غير المسيطرين ناتج عن زيادة حصة حقوق غير المسيطرين أو نقصها في حقوق ملكية بعض الشركات التابعة خالل الفترة*     

.من رأس المال المدفوع بتاريخه% 10.5 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 11 مليون دوالر عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين باإلضافة الى توزيع أرباح نقدية بقيمة 7 على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2022 مايو 9تم الموافقة بموجب قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ **   

.من رأس المال المدفوع بتاريخه% 7.5 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 7.2 مليون دوالر عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين باإلضافة الى توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.8 على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2021 مايو 5تم الموافقة بموجب قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ **   

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

(شركة قابضة)

جزر العذراء البريطانية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة

.إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق



(هـ)قائمــــــــــة 

2021 2022

(مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة) ايضاح

دوالر امريكــــي دوالر امريكــــي :التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

(ب)قائمة -  النقدية نتيجة التضخم الُمفرط  الربح للفترة قبل ضريبة الدخل وبعد األرباح      24.954.120     25.512.238

:التعديالت

417.522           601.677           5   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  مصروف االستهالك للفترة        5.526.156       5.126.695

  خسائر موجودات التحوط النقدي           620.200           250.600

251.988 453.030 7   مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

487.691 خسائر األستثمار في شركة حليفة (أرباح)            (413.794)

  مخصص تعويض نهاية الخدمة            615.337       1.551.173

النقدية تنيجة التضخم الُمفرط (األرباح)  صافي           (596.059)                   -

بيع ممتلكات ومعدات (أرباح)            (167.251)         (118.852)

     التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل     31.593.416    33.479.055

في ذمم مدينة وعقود تأجير تمويلي وأرصدة مدينة أخرى (الزيادة)      (17.820.440)    (35.250.075)

(13.724.632)    (44.910.734)    7 في البضاعة (الزيادة)  

في شيكات برسم التحصيل طويلة األجل (الزيادة)              (91.362)         (113.379)

(953.004)         4.254.421        16   التغير في األرصدة مع أطراف ذات عالقة

  الزيادة في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى        2.227.892       9.115.488

عمليات التشغيل قبل تعويض  (االستخدامات النقدية في)     صافي 

         نهاية الخدمة المدفوع وضريبة الدخل المدفوعة    (24.746.807)      (7.446.547)

  المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة           (999.186)         (845.555)

(6.808.767)      (7.326.893)      12   المدفوع من مخصص الضريبة 

عمليات التشغيل  (االستخدامات النقدية في)     صافي    (33.072.886)  (15.100.869)

:التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

354.626           (1.062.462)      18 النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (الزيادة)  

(5.912.141)      (2.321.872)      18 في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (الزيادة)  

  دفعات لشراء شركة تابعة                    -    (23.058.938)

  المدفوع نقدا لشراء حقوق غير المسيطرين وشراء شركة تابعة                    -    (10.071.684)

  المتحصل لقاء عملية بيع شركة تابعة                    -     23.000.000

بالصافي-   التغير في موجودات غير ملموسة     (10.414.914)      (3.480.191)

  التغير في الممتلكات والمعدات و مشاريع تحت التنفيذ     (16.644.937)       6.714.460

عمليات االستثمار (اإلستخدامات النقدية في)     صافي    (30.444.185)  (12.453.868)

:التدفقات النقدية من عمليات التمويل

20.899.353     15.520.893      9   الزيادة في بنوك دائنة

(501.200)         (1.240.400)      11 في أسناد القروض (النقص)  

  الزيادة في قروض وشيكات وأوراق دفع       42.738.380     35.323.406

(قائمة د)-   أرباح موزعة     (11.000.000)      (7.215.000)

  صافي التغير في حقوق غير المسيطرين وفروقات ترجمة العمالت وأخرى        4.803.964    (11.205.403)

     صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل    50.822.837    37.301.156

الزيادة في النقد (النقص)     صافي     (12.694.234)       9.746.419

الزيادة في النقد نتيجة االستحواذ على شركة تابعة                    -           143.120

في النقد نتيجة بيع شركة تابعة (النقص)                    -         (764.178)

بداية السنة-  نقد في الصندوق ولدى البنوك       46.564.274     39.618.477

نهاية الفترة-      نقد في الصندوق ولدى البنوك     33.870.040    48.743.838

:بنود غير نقدية 

2.028.000       -                        1   الزيادة في عالوة اإلصدار  

 يونيو30للستة أشهر المنتهية في 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

(شركة قابضة)

جزر العذراء البريطانية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)



 

 

 الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
 )شركة قابضة( 

 جزر العذراء البريطانية 

 المرحلية الموجزة  المالية الموحدة المعلوماتإيضاحات حول 

 )مراجعة غير مدققة( 

 

 عــــــــــــام  -  1

بتاريخ   -أ    قابضة(  )شركة  لالستثمار  الفلسطينية  العربية  الشركة  في   1994سبتمبر    20تةسست  وسجلت 

( رقم  تحت  البريطانية  العذراء  الرأسمال  ان    .(128626جزر  به  الشركة  مليون    125قدره  مصرح 

 أمريكي للسهم الواحد.مليون سهم بقيمة اسمية دوالر  125دوالر أمريكي موز  على  

 

بموجب قرار  حيث تم    2220مايو    9بتاريخ    كان آخرهاتم اجراء عدة تعديالت على رأس مال الشركة   -ب 

بإجتماعها العادي المنعقد   زيادة رأس مال الشركة المدفو  الموافقة على    ه تاريخبالهيئة العامة للشركة 

وتوزيعها على  عن طريق رسملة جزء من األرباح المدورة  دوالر أمريكي وذلك   7.000.000بمبلغ  

وقد   ،دوالر أمريكي  112.000.000  رأس مال الشركة المدفو   ليصبحعلى المساهمين كةسهم مجانية  

الجهات المختصة في فلسطين  و  على موافقة السلطات الرقابية في جزر العذراء البريطانية تم الحصول  

   .ذلك هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطينبما في 

 

أهم  ان   - ج التي    المجموعةغايات  من  األخرى  الشركات  إدارة  في  والمشاركة  لها  التابعة  الشركات  إدارة 

تساهم فيها وكذلك االستثمار في األسهم والسندات واألوراق المالية وتقديم القروض والكفاالت والتمويل  

 . لها للشركات التابعة

   

بريد   - د   صندوق  دابوق  اإلكرام،  شار   في  للشركة  الرئيسي  المركز    –عمــان    11194  941489يقال 

 األردن.

 

تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة    على  2013خالل العام    للشركة وافقت الهيئة العامة   -هـ 

وعلى أجنبية  عامة  شركة  الى  أجنبية  فلسطين  خصوصية  بورصة  في  الشركة  أسهم  وتم  ،  إدراج  هذا 

بتاريخ   بها  المتعلقة  اإلجراءات  فلسطين  و  2014يناير    15استكمال  بورصة  في  الشركة  أسهم  إدراج 

 .2014مارس   2بتاريخ  

 

على   - ز الموافقة  قبل  المعلومات تمت  من  الموجزة  المرحلية  الموحدة  اإلدارة  المفوض عن  المالية    مجلس 

 .2022أغسطس   10  بتاريخ
 
 الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتأسس إعداد   -  2
لمتطلبات معيار المحاسبة الـدولي وفقاً  للمجموعة  المالية الموحدة المرحلية الموجزة    المعلومات تم اعداد        -

 .( المتعلق بالتقارير المالية المرحلية34رقم )
 

وفقاً لمبدأ التكلفـة التاريخيـة باسـتثناء الموجـودات المالية الموحدة المرحلية الموجزة   المعلومات تم إعداد        -
الماليــة الموحــدة  المعلومــات الماليـــة والمطلوبــات الماليــة ، حيــث يــتم إقهارهــا بالقيمــة العادلــة بتــاريخ 

 . المرحلية الموجزة
 

ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات للقـوائم الماليـة المالية الموحدة المرحلية الموجزة    المعلومات إن    -  
كمـا   للمجموعـةالسنوية والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب ان تقرأ مال التقرير السـنوي  

ال تمثــل  2022 يونيــو 30اشــهر المنتهيــة فــي  للســتة، كمــا أن نتــائع األعمــال 2021 ديســمبر 31فــي 
لـم يـتم احتسـاب كمـا  .2022 ديسـمبر 31بالضرورة مؤشراً على النتائع المتوقعـة للسـنة المنتهيـة فـي 

.والـذي يـتم عـادة فـي نهايـة العـام 2022 يونيـو 30اقتطاعات للمخصصات خالل الفتـرة المنتهيـة فـي 
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المرفقة بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة إقهـار المالية الموحدة المرحلية الموجزة    المعلومات تظهر   -
 .للمجموعةالمالية  المعلومات 

 
وللشركات التابعة القابضة  المالية للشركة    المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة    المعلومات تشمل   -

 الداخلية فيما بينها:التالية، وذلك بعد استبعاد األرصدة والمعامالت 
 

 2021 ديسمبر 31 2022 يونيو 30 

 ( مدققة) ( مراجعة غير مدققة) 

رأس المــــــــال   

 المدفـــــــــوع 

 نسبــــــة 

 المساهمة 

رأس المـــــــال  

 المدفــــــــــوع 

 نسبــــــة 

 المساهمة 

تاريخ 

 التملك 

 

 النشاط الرئيسي 

   ٪ أمريكي دوالر  ٪ دوالر أمريكي  

 ادارة مخازن التبريد  1997 71/11 4.500.000 71/11 4.500.000 الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد 

 التجارة في األدوية والمعدات الطبية  1998 100 20.000.000 100 20.000.000 )موحدة( شركة التوريدات والخدمات الطبية 

 تجارة عامة  1998 100 7.042.253 100 7.042.253 )موحدة(*  العامةشركة يونيبال للتجارة 

 صناعة األلمنيوم  1995 77/02 15.514.810 77/02 15.514.810   الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

 تجارة السيارات   1998 100 20.000.000 100 20.000.000 الشركة الفلسطينية للسيارات 

 دعاية واعالن 2000 100 845.068 100 845.068 )موحدة(شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويع 

 صناعات غذائية  1996 65/63 39.492.243 65/63 39.492.243 )موحدة( ** شركة سنيورة للصناعات الغذائية 

 مياه صحية ومعدنية  2001 85 4.803.734 85 4.803.734 شركة مصنال أريحا للمياه الصحية والمعدنية   

 تةجير تمويلي  2015 100 6.000.000 100 6.000.000 الشركة العربية للتةجير التمويلي 

 تجارة السيارات ووكاالت تجارية  2011 100 70.400 100 70.400 الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار /  االردن )معفاه(

 االستثمار وادارة الموجودات  2019 100 40.000 100 40.000 شركة ايبك جلف 

 
 ات في حقوق الملكية فـي الشـرك  المجموعةيمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل      -

 .التابعة
 

 أسس توحيد المعلومات المالية 
الموجزة   المرحلية  الموحدة  المالية  المعلومات  والشركات   المعلومات تتضمن  القابضة  للشركة  المالية 

 الخاضعة لسيطرتها )الشركات التابعة لها( ، وتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة: 
 القدرة على السيـطرة على المنشةة المستثَمر بها ؛   •
تتعرض للعوائد المتغيرة ، أو لها الحق في العوائد المتغيرة ، الناتجة من ارتباطاتها مال المنشآة المستثَمر    •

 بها ؛ و 
 لها القدرة على استعمال سلطتها للتةثير على عوائد المنشةة المستثَمر بها.   •

 
المستثمر بها  ت الشركات  إذا كانت تسيطر على  تقديراتها بشةن ما  المجموعة  الحقائق  عيد  في حال أشارت 

 والظروف أن هنالك تغيرات على واحدة أو أكثر من نقاط تحقيق السيطرة المشار إليها أعاله.
 

عن أغلبية حقوق التصويت في أي من الشركات المستثمر المجموعة  وفي حال انخفضت حقوق تصويت  
المجموعة القدرة على توجيه أنشطة  بها، فيكون لها القدرة على السيطرة عندما تكفي حقوق التصويت لمنح  

الشركات التابعة ذات الصلة من جانب واحد. وتةخذ المجموعة في االعتبار جميال الحقائق والظروف عند  
تقدير ما إذا كان للمجموعة حقوق تصويت في المنشةة المستثمر بها تكفي لمنحها القدرة على السيطرة من  

 عدمها. ومن بين تلك الحقائق والظروف: 
 حجم حقوق تصويت التي تملكها المجموعة بالنسبة لحجم وتوزيال حقوق التصويت األخرى؛   •
أو أطراف   • أخرين  وأي حائزي حقوق تصويت  المجموعة  تحوز عليها  التي  المحتملة  التصويت  حقوق 

 أخرى؛
 ؛ و  الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى  •
، مسؤولية حالية لتوجيه   رتب للمجموعة ، أو ال يترتب عليها أية حقائق وقروف إضافية تشير إلى أنه يت  •

األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ القرارات المطلوبة ، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات  
 العامة السابقة. 
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التابعة   الشركة  توحيد  المجموعة    عند يتم  تفقد  عندما  وتتوقف  التابعة  الشركة  على  المجموعة  سيطرة 

التابعة نتائع عمليات الشركات  التابعة . وبالتحديد ، ان  تم   السيطرة على الشركة  المستحوذ عليها او التي 

قائمة   في  متضمنة  العام  خالل  الخسارة  استبعادها  أو  الموجزة  الموحدة  الربح  تاريخ  المرحلية  تحقق  من 

 سيطرة وحتى تاريخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة .  ال

 

توزيال   الخسارةيتم  أو  غير    الربح  وحصة  المجموعة  في  المالكين  الى  الشامل  الدخل  بنود  من  بند  وكل 

المسيطرين ، يتم توزيال الدخل الشامل للشركات التابعة الى المالكين في المجموعة وحصة غير المسيطرين  

 حصة غير المسيطرين.رصيد لتوزيال سيؤدي الى قهور عجز في حتى وان كان هذا ا

 

لتتماشى سياساتها المحاسبية    عند الضرورة ،إجراء تعديالت على المعلومات المالية للشركات التابعة ،  يتم  

 المستخدمة مال السياسات المحاسبية المتبعة في للمجموعة.

 

وحقوق   والمطلوبات  األصول  جميال  استبعاد  بالمعامالت  ويتم  المتعلقة  والمصاريف  والدخل  الملكية 

 .واألرصدة فيما بين المجموعة والشركات التابعة عند التوحيد 

 

يتم تحديد حصص غير المسيطرين في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة في هذه  

ق الملكية الممنوحة لمالكيهم الشركات. إن حصص المساهمين غير المسيطر عليهم والموجودة حالياً بحقو

بالحصة   أو  العادلة  بالقيمة  البداية  في  قياسها  يتم  قد  التصفية  عند  الموجودات  صافي  من  متناسبة  بحصة 

غير المسيطرين في القيمة العادلة للصافي القابل للتعرف على الشراء. األصول.    حصص التناسبية لحقوق  

قياس الحصص األخرى غير المسيطرة مبدئيًا بالقيمة العادلة.   يتم اختيار القياس على أساس االستحواذ. يتم

المبدئي   اإلعتراف  الحصص عند  هذه  قيمة  المسيطرة هي  للحقوق غير  الدفترية  القيمة  فإن   ، الحيازة  بعد 

 باإلضافة إلى حصة الحصص غير المسيطرة من التغيرات الالحقة في حقوق الملكية. 

 

إلى حص الشامل  الدخل  إجمالي  في رصيد  يعود  وجود عجز  إلى  ذلك  أدى  لو  حتى  المسيطرين  غير  ص 

 .المسيطرينحصص غير 

 

يتم المحاسبة عن التغيرات في حصص المجموعة في الشركات التابعة والتي ال ينتع عنها فقدان السيطرة  

لتعكس   المسيطرين  غير  المجموعة وحصص  لحصص  الحالية  القيمة  تعديل  يتم  ملكية.  حقوق  كمعامالت 

ات في حصصها النسبية في الشركات التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي يتم من خالله تعديل  التغير

حصص غير المسيطرين والقيمة العادلة للمقابل المدفو  أو المستلم مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى 

 مالكي الشركة.

 

الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد في    عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ، يتم احتساب 

( إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي حصص 1قائمة الربح أو الخسارة بالفرق بين ) 

( القيمة الحالية السابقة لألصول )بما في ذلك الشهرة( ، مطروحا منها مطلوبات الشركة التابعة  2متبقية و) 

مسيطرين. يتم احتساب جميال المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فيما وأي حصص لغير ال

المطلوبات   أو  الموجودات  من  بالتخلص  مباشرة  قامت  المجموعة  أن  لو  كما  التابعة  الشركة  بتلك  يتعلق 

 المتعلقة بالشركة التابعة. 

 

السيطرة  فقدان  تاريخ  في  السابقة  التابعة  الشركة  في  به  االحتفاق  يتم  الذي  لالستثمار  العادلة  القيمة  تعتبر 

المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  الالحقة بموجب  للمحاسبة  المبدئي  كقيمة عادلة عند اإلعتراف 

اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في شركة حليفة أو   األدوات المالية عندما تنطبق احكام المعيار ، أو تكلفة )9(

 مشرو  مشترك.
 
 



- 4 - 
 

 

 أهم السياسات المحاسبية   - 3
 في   إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للفترة المنتهية

متماثلة مال السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة   2022  يونيو  30
بإستثناء أثر تطبيق المعايير المحاسبية المعدلة والتي لم يكن لها أثر مادي على    2021ديسمبر  31المنتهية في  

الم معيار  تطبيق  وأثر  الموجزة  المرحلية  الموحدة  المالية  )المعلومات  رقم  الدولي  "التقرير  29حاسبة   )
 المالي في االقتصادات ذات التضخم الُمفرط" وكما يلي: 

 
 تصنيف جمهورية تركيا كإقتصاد يتسم بالتضخم الُمفرط 

، تم تصنيف اإلقتصاد التركي كإقتصاد يتسم بالتضخم الُمفرط استناداً إلى   2022  ابريلول  أ عتباراً من  إ
رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  حددها  التي  التضخم  ا  )29(المقاييس  ذات  االقتصادات  في  المالي  لتقرير 

معدل   الُمفرط" يتم تحديد هذا التصنيف بعد تقييم سلسلة من الظروف النوعية والكمية ، بما في ذلك وجود 
 . على مدى السنوات الثالث الماضية  %100تضخم تراكمي يزيد عن 

 
تاريخ ببوحدة القياس الجارية    المالية  المعلومات أن يتم عرض    )29(يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  

المالي   المركز  لتعكس  قائمة  النقدية  غير  والمطلوبات  الموجودات  عرض  إعادة  يقتضي  الذي  األمر   ،
التركية لليرة  العامة  الشرائية  القوة  بالعملة اال تم    .التغيرات في  المستهلك  باستخدام مؤشر أسعار  حتساب 

لل عملة  منشةةالمحلية  إلى  التحويل  قبل  التقرير  بإعداد  قامت  الموحدة    المالية  المعلومات عرض    التي 
 . للمجموعة المرحلية الموجزة 

 
% استنادًا إلى مؤشر أسعار    133راكمي لمدة ثالث سنوات  ، كان المؤشر الت  2022  يونيو  30  كما في

. كما كان مؤشر أسعار المستهلك في بداية الفترة المشمولة ("مؤشر أسعار المستهلك")المستهلك التركي  
 . %42، ونتع عنه زيادة بنسبة   978وأغلق عند  687بالتقرير 

 
في   )29(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   لاستخدامها  التي تم    األساسية مبادئ  ألهم اللخص  فيما يلي م

 وجزة: المعلومات المالية الموحدة المرحلية الم
 
تم تعديل القيم الدفترية التاريخية للموجودات والمطلوبات غير النقدية وبنود حقوق الملكية المختلفة  •

لتعكس التغيرات في  المركزالمالي حتى نهاية فترة التقرير    قائمةمنذ تاريخ حيازتها أو إدراجها في  
التركي.   القوة الشرائية للعملة الناتجة عن التضخم وفقاً للمؤشرات المنشورة من قبل معهد اإلحصاء

 .  معروضة بعملة مستقرةبسبب انها  المقارنة للمجموعة  لم يتم إعادة عرض ارقام
 

قائمة  ، والتي تم تسجيلها بمبالغ جارية في تاريخ    لم يتم إعادة عرض الموجودات والمطلوبات النقدية •
 .المركز المالي قائمةعنها باستخدام الوحدة النقدية الجارية في تاريخ  ، ألنه تم التعبير المركز المالي

 

 قائمة ال تظهر بالمبالغ الجارية في تاريخ    تم إعادة عرض الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي •
المساهمين من خالل استخدام عوامل التحويل من التاريخ الذي تم   كونات حقوق، وم  المركز المالي

 . فيها إنشاء المعاملة
 

من خالل   الموحدة المرحلية الموجزة  تم إعادة عرض كافة البنود الواردة في قائمة الربح أو الخسارة •
التحويل  معدل  استخدام   في  عوامل  المنتهية  أشهر  الستة  فترة  باستثناء   2022  يونيو  30خالل   ،

، والتي تم احتسابها على أساس القيم المعاد عرضها للبنود ذات   المبالغ المشتقة من البنود غير النقدية
 .الصلة

 

م إدراج تةثير تطبيق المؤشرات على صافي المركز النقدي للمجموعة في قائمة الربح أو الخسارة  ت •
 .كةرباح أو خسائر نقديةة المرحلية الموجزة الموحد 

 

مطلوبات   • احتساب  تم  وعليه  مؤقتة  فروقات ضريبية  تمثل  المفرط  التضخم  تسويات  ان  اعتبار  تم 
قهرت ضمن المطلوبات   دوالر أمريكيمليون    2.4ضريبية مؤجلة على هذه الفروقات وقيد حوالي  

 المتداولة. غير 
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 كمتداولة أو غير متداولة تصنيف االلتزامات  -( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

( تؤثر فقط على عرض االلتزامات في قائمة 1الدولي رقم )  المحاسبةإن التعديالت التي أجريت على معيار  

غير متداولة وليس على قيمة أو توقيت االعتراف بةي أصل أو التزام أو إيرادات    أوالمركز المالي كمتداولة 

 ح عنها حول تلك البنود. أو مصاريف، أو المعلومات التي تم اإلفصا

 

توضح التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة يستند إلى الحقوق القائمة في نهاية فترة 

التقرير، وتحدد أن التصنيف ال يتةثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشةة ستمارس حقها في تةجيل تسوية  

ة إذا تم االلتزام بالتعهدات في نهاية فترة التقرير، وتقدم تعريفًا لـ أن الحقوق تعد قائم  توضحااللتزام ، كما  

أنها تشير إلى تحويل النقد أو أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو الخدمات إلى   لتوضح"التسوية"  

 الطرف المقابل .

 

 المفاهيم مرجع إلطار  –(  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ث التعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )   2018( بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لسنة  3تُحد ِّ

سنة   إطار  من  )  1989بدالً  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  تضيف  أنها  كما  يتعلق  3.  متطلبًا   )

الدولي   المحاسبة  معيار  نطاق  المحددة ضمن  )بااللتزامات  المستحوذة 37رقم  المنشةة  تطبق  أن  وهو   ،  )

الدولي رقم ) المحاسبة  نتيجة ألحداث  37معيار  تاريخ االستحواذ  قائم في  التزام  إذا كان هناك  لتحديد ما   )

(:  21سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستندرج ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ) 

( لتحديد ما إذا كان 21ةة المستحوذة تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ) الرسوم، تُطبق المنش

 . الحدث الملزم الذي نتع عنه التزام بسداد الضريبة قد وقال بحلول تاريخ االستحواذ 

 

تحوذ التعديالت بيانًا صريًحا بةن المنشةة المستحوذة ال تعترف بالموجودات المحتملة المس  تضيفوأخيراً،  

 عليها في اندماج األعمال. 

 

 تكلفة الوفاء بالعقد  -العقود المثقلة  - 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

التكاليف   تتكون  بالعقد".  مباشرة  تتعلق  التي  "التكاليف  تشمل  بالعقد  الوفاء"  "تكلفة  أن  التعديالت  تنص 

  المواد ء بهذا العقد )على سبيل المثال العمالة المباشرة أو  المتعلقة مباشرة بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفا

مصاريف  توزيال  المثال  سبيل  )على  العقد  بتنفيذ  مباشرة  تتعلق  التي  األخرى  التكاليف  وتوزيال  المباشرة( 

 االستهالك ألحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في الوفاء العقد(.

 

ي لم تفِّ المنشةة فيها بكافة التزاماتها كما في بداية فترة التقرير السنوي التي  تطبق التعديالت على العقود الت

على المنشةة    يتعينتطبق فيها المنشةة التعديالت للمرة األولى. ال يتم تعديل أرقام المقارنة. وبدالً من ذلك،  

االفتتاحي ل للرصيد  التعديالت مبدئيًا كتعديل  لتطبيق  التراكمي  باألثر  بند  االعتراف  أو أي  المدورة  ألرباح 

 آخر من بنود حقوق الملكية، كما هو مالئم، في تاريخ التطبيق األولي. 
 

المتحصالت قبل االستخدام  -( الممتلكات واآلالت والمعدات 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 المقصود.

بيال األصناف   ناتجة من  التعديالت بخصم أي عائدات  إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل  ال تسمح  تم  التي 

متاًحا لالستخدام من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، أي العائدات المحققة أثناء إحضار  

األصل إلى الموقال والحالة التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة. وبالتالي ، 

المنشةة وتقيس    تعترف  الخسارة.  أو  الربح  ضمن  الصلة  ذات  التكاليف  جانب  إلى  المبيعات  تلك  بعائدات 

 ( "المخزون".2المنشةة تكلفة هذه البنود وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

توضح التعديالت أيضا معنى "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم". ويحدد معيار المحاسبة الدولي  

لى أنه تقييم لما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلال  ( ذلك ع16)

 . أو الخدمات أو تةجيرها لآلخرين أو ألغراض إدارية
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قيمة   عن  المالية  القوائم  تفصح  أن  ينبغي   ، الشامل  الدخل  قائمة  في  منفصل  بشكل  عرضها  يتم  لم  وإذا 

في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة وليست إحدى مخرجات األنشطة    العائدات والتكلفة المدرجة
 . االعتيادية للمنشةة، وأي بند )بنود( يتضمن تلك العائدات والتكلفة في قائمة الدخل الشامل

 
إلى   إحضارها  تم  التي  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  على  فقط  ولكن  رجعي،  بةثر  التعديالت  تطبق 
الموقال والحالة التشغيلية الالزمة لها إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة في أو بعد بداية الفترة  

 . األولى المعروضة في القوائم المالية التي تطبق فيها المنشةة التعديالت للمرة األولى
 

للتعديال األولي  للتطبيق  التراكمي  باألثر  االعتراف  المنشةة  على  االفتتاحي  ينبغي  الرصيد  على  كتعديل  ت 
الفترة   تلك  بداية  في  مالئم(  هو  كما  الملكية،  حقوق  بنود  من  آخر  بند  أي  )أو  المدورة    األولى لألرباح 

 .المعروضة
 

 2020-2018التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  
 لدولية للتقارير المالية ألول مرةتطبيق المعايير ا  -( 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

يقدم التعديل إعفاًء إضافيًا للشركة التابعة التي تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها األم فيما يتعلق  
بالمحاسبة عن فروق الترجمة المتراكمة. نتيجة لهذا التعديل، يمكن اآلن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء  

( أن تختار أيًضا قياس  1أ( ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  16قرة )د.  المنصوص عليه في الف
المالية   القوائم  في  إدراجها  سيتم  التي  الدفترية  بالقيمة  األجنبية  العمليات  لجميال  التراكمية  الترجمة  فروق 

لدولية للتقارير المالية ، إذا لم الموحدة للشركة األم ، بناًء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى تطبيق المعايير ا
التوحيد واآلثار المترتبة على اندماج األعمال التي استحوذت الشركة األم   يتم إجراء تعديالت على إجراءات 

من  باالستفادة  مماثل  خيار  المشترك  المشرو   أو  الزميلة  للشركة  يُتاح  التابعة.  الشركة  على  خاللها  من 
 أ( . 16ة )د. اإلعفاء المنصوص عليه في الفقر

 
 (: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

" اختبار  تطبيق  عند  أنه  التعديل  بااللتزام    10يوضح  االعتراف  عدم  ينبغي  كان  إذا  ما  لتحديد  المئة"  في 
المقترض( والمقرض، بما في  (المالي، تقوم المنشةة بتضمين الرسوم المدفوعة أو المستلمة فقط بين المنشةة  

 عن الغير. يُطبق التعديل بةثر مستقبلي  ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة سواء من المنشةة أو المقرض نيابةً 
 .على التعديالت والمبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشةة التعديل للمرة األولى

 
 الزراعة   - 41معيار المحاسبة الدولي رقم  

( الدولي رقم  المحاسبة  التعديل متطلب معيار  للمنشآت الستبعاد  41يلغي  للضرائب عند (  النقدية  التدفقات 
 ( الدولي  المحاسبة  معيار  في  العادلة  القيمة  قياس  مواءمة  على  هذا  يعمل  العادلة.  القيمة  مال  41قياس   )

(، قياس القيمة العادلة، الستخدام التدفقات النقدية المتسقة  13متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
وتمكين الخصم  ومعدالت  ومعدالت    داخليًا  النقدية  التدفقات  سيستخدمون  كانوا  إذا  ما  تحديد  من  الُمعدِّ ين 

 .الخصم قبل خصم الضرائب أو بعد الضريبة ومعدالت الخصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمة
 

يتم تطبيق التعديل بةثر مستقبلي ، أي لقياس القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه المنشةة بتطبيق  
 تعديل .ال
 

 األحكام والتقديرات وادارة المخاطر - 4
إعداد   الموجزة    المعلومات يتطلب  المرحلية  الموحدة  والتقديرات المالية  باألحكام  القيام  اإلدارة  من 

عنها   المعلن  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر  التي  وااللتزامات   للموجودات واالفتراضات 
 واإليرادات والمصروفات ، قد تختلف النتائع الفعلية عن هذه التقديرات .

 
والمصادر الرئيسية لعدم    للمجموعةإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  

المالية   القوائم  التي طبقت على  نفسها  التقدير هي  في  في   مجموعةللالسنوية  الموحدة  اليقين  المنتهية   للسنة 
 . 2021 ديسمبر 31
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:يتكون هذا البند مما يلي-     أ

 ديسمبــــــر31 يونيو30

20222021

(مدققة)(مراجعة غير مدققة)

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

     153.102.862     154.202.610     ذمم تجارية

       41.954.017       37.843.141     شيكات برسم التحصيل  قصيرة األجل

    195.056.879    192.045.751قصيرة األجل   -       مجموع الذمم المدينة التجارية والشيكات برسم التحصيل 

             680.993            742.538     ذمم موظفين

192.788.289    195.737.872    

        (8.247.916)        (8.576.265)مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة :ينزل     

    187.489.956    184.212.024        المجمــوع

. يوم ، وال توجد فوائد على الذمم المدينة التجارية القائمة150 يوم الى 30تتراوح فترة االئتمان الممنوحة من 

، حيث تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة اإلئتمانية للذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة (9)تطبق المجموعة المنهج المبسط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ويتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على حاالت التعثر السابقة للمدين  وتحليل مركزه المالي الحالي ويتم تعديلها وفقاً لعوامل.  لمدى الحياة

. محددة للمدينين واألوضاع االقتصادية العامة للقطاع الصناعي الذي يعمل فيه المدينون وتقدير كالً من حركة الظروف الحالية أو المتوقعة كما في تاريخ إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة

تقوم المجموعة بشطب أي ذمم مدينة تجارية في حالة توفر معلومات تشير إلى أن المدين في ضائقة مالية حادة وليس هناك احتمال واقعي لالسترداد منها، على سبيل المثال عندما يتم وضع المدين في التصفية 

 .أو خضوعه إلجراءات إفالس

:يوضح الجدول ادناه تحديد خطر الذمم المدينة التجارية وشيكات برسم التحصيل قصيرة االجل بناًء على مصفوفة المخصصات

(مراجعة غير مدققة) - 2022 يونيو 30كما في 

غير )ذمم متداولة 

 يوم90من يوم حتى *(متأخرة السداد

 الى 91من 

 يوم180

 الى 181من 

 يوم365

 365أكثر من 

المجموعيوم

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

132.864.64332.024.4949.706.9129.221.1688.228.534192.045.751**إجمالي الذمم المدينة التجارية 

1.448.9561.182.242800.840915.7684.228.4598.576.265مخصص الخسارة اإلئتمانية

%4.5%51.4%9.9%8.3%3.7%1.1معدل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

(مدققة) - 2021 كانون األول 31كما في 

غير )ذمم متداولة 

 يوم90من يوم حتى *(متأخرة السداد

 الى 91من 

 يوم180

 الى 181من 

 يوم365

 365أكثر من 

المجموعيوم

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

132.216.12828.664.58213.113.65514.104.5546.957.960195.056.879**إجمالي الذمم المدينة التجارية 

655.5851.041.537624.222726.8285.199.7448.247.916مخصص الخسارة اإلئتمانية

%4.2%74.7%5.2%4.8%3.6%0.5معدل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

 يوم180 الى 91من  يوم90من يوم حتى 

 الى 181من 

المجموع يوم365أكثر من  يوم365

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

29.721.697726.9991.033.1851.743.00333.224.884(مراجعة غير مدققة) - 2022 يونيو 30كما في 

48.768.475279.536212.77630.83149.291.618(مدققة) - 2021 ديسمبر 31كما في 

ذمم مدينة متأخرة السداد
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ذمم مدينة متأخرة السداد

ذمم مدينة متأخرة السداد

. أشهر3تتضمن الذمم المتداولة شيكات قصيرة األجل تستحق خالل  *  

:تشمل الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة على السلطة الفلسطينية كما يلي** 



:إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة هي كما يلي -  ب

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

        3.429.3024.818.6148.247.916رصيد المخصص بداية السنة

           804.732601.677          (203.055)المستدرك خالل الفترة (المحرر)المخصص 

          (265.818)          (193.440)            (72.378)فروقات عمالت أجنبية

              (7.510)              (7.510)                       -*ديون معدومة 

       8.576.265       5.422.396       3.153.869     الرصيد في نهاية الفترة

*  دوالر أمريكي وذلك بموجب موافقة مجلس اإلدارة7.510 اعدام ذمم مدينة تجارية بقيمة 2022 يونيو 30تم خالل الفترة المنتهية في  .

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.541.2334.014.1366.555.369رصيد المخصص بداية السنة

673.6421.010.8151.684.457المخصص المستدرك خالل السنة

582.04133.450615.491

(231.736)          (100.000)          (331.736)          

          (214.415)          (139.787)            (74.628)فروقات عمالت أجنبية

            (61.250)                       -            (61.250)ديون معدومة

3.429.3024.818.6148.247.916     الرصيد في نهاية السنة

أرصدة مدينة أخرى - 6

:يتكون هذا البند مما يلي-     أ

 ديسمبــــــر31 يونيو30

20222021

(مدققة)(مراجعة غير مدققة)

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

13.166.9817.344.065مطالبات مدينة

4.832.1332.621.819ضريبة القيمة المضافة 

6.266.5964.081.874مصاريف مدفوعة مقدماً

4.673.4142.896.623تأمينات نقدية مقابل كفاالت واعتمادات بنكية 

20.100.60810.997.518دفعات مقدمة للموردين 

854.3481.004.348قروض وسندات قابلة للتحويل

        4.740.812        4.563.653أرصدة مدينة أخرى 

54.457.733     33.687.059     

أثر استبعاد مخصص نتيجة بيع شركة تابعة
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(مراجعة غير مدققة) 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

(مدققة) 2021 ديسمـــــــــــــــــــبر 31للسنة المنتهية في 

اضافات على المخصص نتيجة اإلستحواذ على شركة تابعة



بالصافي- بضاعة  - 7

:     يتكون هذا البند مما يلي

 ديسمبـــــــــــــــــــــــر31 يونيو30

20222021

(مدققة)(مراجعة غير مدققة)

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

                    7.180.660                           8.328.484     بضاعة منتجة وصالحة للبيع 

                    8.547.481                           7.457.990     أدوية

                       799.877                              909.455     مواد طبية

                  36.838.742                         63.315.563     مواد استهالكية

                    2.916.212                           3.072.230     مواد وأدوات مختبرات

                  12.855.710                         17.762.382*     سيارات مجمركة وقطع غيار 

                  10.005.322                           8.490.062     معدات وأجهزة طبية

                 79.144.004                     109.336.166        مجمــوع البضاعة الجاهزة

                  14.433.619                         30.277.327     مواد أولية

                          70.468                              220.289     خردة صالحة وأخرى

                    3.753.258                           4.342.988     مواد أخرى

                 97.401.349                     144.176.770        مجمــوع البضاعة

                   (2.407.871)                         (2.780.144)**مخصص بضاعة بطيئة الحركة  :ينزل     

                 94.993.478                     141.396.626        صافي البضاعة

                    3.501.481                           1.556.037     بضاعة في الطريق

                 98.494.959                     142.952.663        المجمــوع

.تشمل البضاعة على سيارات مرهونة لصالح بنوك مقابل الحصول على قروض تجارية*    

 ديسمبــــــر31 يونيو30:تمثل الحركة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة ما يلي**  

20222021

(مدققة)(مراجعة غير مدققة)

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

                    3.102.704                             2.407.871السنة/      رصيد بداية الفترة 

                      1.206.423                                 453.030السنة/      إضافات خالل الفترة 

                        (219.273)                                         -     أثر استبعاد مخصص نتيجة بيع شركة تابعة

                     (1.681.983)                                  (80.757)السنة /      بضاعة مشطوبة خالل الفترة 

                     2.407.871                            2.780.144السنة/         رصيد نهاية الفترة 
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 أرصدة دائنة أخرى  -8

    يتكون هذا البند مما يلي:  

 

 يونيو  30

2022 

  ( مراجعة غير مدققة)

 ديسمبــر  31

2021 

 ( مدققة)

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

  13.664.518  17.552.465 مصاريف مستحقة 

  945.587  377.710 فوائد مستحقة 

 ً   793.297  398.547 ايرادات مقبوضة مقدما

   7.255.590  6.493.170 رواتب ومكافات مستحقة 

   2.062.136  2.209.343 اجازات مستحقة 

  198.774  243.382 أمانات الضمان االجتماعي 

  495.070  89.470 المبيعات أمانات ضريبة 

   1.529.485  1.029.987 أمانات ضريبة دخل  

   4.722.361  3.257.486 دفعات مقبوضة مقدماً من العمالء 

   4.596.972  6.004.055 مخصصات متنوعة 

   2.340.249  4.600.240 أخرى 

   38.604.039  42.255.855 المجموع    

 

 بنوك دائنة  -9

 : البند من التسهيالت الممنوحة للشركات التالية يتكون هذا 

 

 يونيو  30

2022 

  ( مراجعة غير مدققة)

 ديسمبــر  31

2021 

 ( مدققة)

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 4.601.142  3.906.937 الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت 

 30.774.368  10.467.783 شركة التوريدات والخدمات الطبية 

 15.597.545  43.978.528  شركة يونيبال للتجارة العامة 

 1.493.189  1.664.794 الشركة العربية الفلسطينية للسيارات 

 444.304  370.584 الشركة العربية للتةجير التمويلي 

 -  190.574 شركة سكاي للدعاية واالعالن والترويع 

 6.326.426  14.178.667 الغذائية شركة سنيورة للصناعات 

 59.236.974  74.757.867 المجموع 

 

الغاية     - تتمثل    منإن  بضمانات  مغطاة  وهي  العامل  المال  رأس  تمويل  هي  الحسابات  ة  كالشربكفالة  هذا 

  المالكة.
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 القروض     - 10
 طويلة األجل   قصيرة األجل   طويلة األجل   قصيرة األجل  : يتكون هذا البند مما يلي

 2021ديسمبـــــــــــــــــــــــــر   31  2022  يونيو 30 

 )مدققة(  )مراجعة غير مدققة(  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

        شركة سنيورة للصناعات الغذائية: 
 295.670  5.761.652  373.592  10.788.154 ** قروض ممنوحة لشركة تراكيا لصناعة اللحوم

 18.511.989  2.644.570  16.874.887  3.526.093   قرض بنك القاهرة عمان
 -  -  -  9.832.495 قرض بنك االسكان للتجارة والتمويل

 -  -  3.424.824  856.206 ي الكويتيبنك األردنالقرض 
 -  975.368  -  1.011.681 األردن  –قرض بنك كابيتال 

 -  -  -  1.001.410 األستثماري بنك القرض 
 -  666.519  -  13.087 األردن   –قرض بنك سوسيتيه جنرال  

 4.572.454  1.087.261  6.851.341  1.346.262 بنك األردن قرض 
 6.170.663  881.523  5.641.845  1.175.364   قرض مصرف الصفا

 4.535.655  4.269.863  1.858.621  1.298.188 ض البنك العربيو قر

 30.848.940  35.025.110  16.286.756  34.086.341 

        الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت: 
 1.429.568  2.382.955  1.429.567  2.958.745 قروض البنك األهلي األردني 

 2.872.738  1.438.062  2.724.333  1.603.886 ض بنك القدس و قر
 -  978.219  -  937.358 البنك االسالمي الفلسطينيقروض 

 -  -  1.497.458  - البنك الوطنيض و قر
 899.399  1.211.192  832.739  1.812.337 ض بنك القاهرة عمان  و قر

 1.213.942  330.766  1.213.942  167.573 قرض بنك االسكان للتجارة والتمويل
 -  1.662.068  -  3.065.941 قرض البنك العربي  
 -  2.136.927  -  1.817.814 قرض مصرف الصفا
 -  376.932  -  800.993 قرض بنك فلسطين

 13.164.647  7.698.039  10.517.121  6.415.647 

        الشركة الفلسطينية للسيارات: 
 -  4.076.282  -  2.813.619 البنك الوطنيض و قر

 -  1.113.547  -  902.133 للتجارة والتمويلقرض بنك االسكان 
 -  1.349.752  -  1.912.450 قرض البنك العربي  

 275.897  3.955.564  -  4.486.866 ض بنك القدس  و قر
 894.583  2.739.168  950.000  5.565.509 قروض البنك األهلي األردني  

 529.970  356.267  342.195  371.377 القاهرة عمانقرض بنك 
 -  707.059  -  827.910 قرض بنك فلسطين  

 79.558  292.530  -  228.279 االسالمي العربي   قرض البنك
 -  1.272.550  -  2.224.934 قرض بنك األردن 

 19.333.077  1.292.195  15.862.719  1.780.008 

        للتأجير التمويلي: الشركة العربية 
 441.145  298.787  821.974  465.974 البنك الوطني قرض 

 909.457  568.798  1.490.586  932.649 قرض البنك األهلي األردني
 479.874  314.587  846.434  496.326 قرض بنك فلسطين
 1.981.885  841.822  2.154.697  1.153.164 قرض بنك القدس 

 858.400  -  643.924  - * وكالة التعاون االنمائي االيطالية قرض 

 3.048.113  5.957.615  2.023.994  4.670.761 

        شركة التوريدات والخدمات الطبية: 

 -  4.307.005  -  3.925.458 االسالمي العربي   قرض البنك

 -  3.326.881  -  3.551.939 للتجارة والتمويل قرض بنك االسكان

 2.884.000  650.631  2.884.000  169.003 قروض بنك فلسطين

 3.125.120  5.342.897  2.500.160  5.940.220 قرض البنك العربي  

 -  5.775.389  -  6.005.523 الصفا مصرفقرض 
 -  19.229.145  -  29.236.914 األردن  بنكقرض 

 48.829.057  5.384.160  38.631.948  6.009.120 

        : شركة يونيبال للتجارة العامة

 -  -  89.623  - األردن قرض بنك 

 -  89.623  -  - 

        : لألستثمارالشركة العربية الفلسطينية 
 -  -  -  9.000.000 األردن قرض بنك 

 9.000.000  -  -  - 

 124.223.834  55.446.742  83.322.538  52.961.967 

 
 . وتركيا ممنوحة في فلسطين واالردن هي  %6و  %4ما بين  فائدتهاالقروض تتراوح  ان هذه      -

 
 إن هذا القرض ممنوح من وكالة التعاون االنمائي االيطالية في فلسطين دون فائدة مال فترة سماح تصل الى خمس سنوات. *  

 
اللحوم ومنتجات األلبان )شركة تابعة( على عدة قروض وعددها   **   مليون ليرة تركية )اي ما يعادل    186من عدة بنوك في الجمهورية التركية قيمتهم االجمالية    51حصلت شركة تراكيا لصناعة وتجارة 

الى    2022  يوليو  1وتتراوح إستحقاقات االقساط من تاريخ    %45  –الى    %7.8تتراوح اسعار الفائدة من    ( لتمويل رأس المال العامل للشركة2022  يونيو  30كما في  دوالر أمريكي  مليون    11.1حوالي  
 .2024 يناير 21تاريخ 
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 ض وقر  اسناد - 11
 . %4.75و   %3.75يمثل هذا البند اسناد القرض المصدرة من قبل المجموعة بفائدة سنوية تتراوح بين        
 
 ان الحركة على حساب اسناد القرض خالل الفترة كانت كما يلي:  
 

 

 يونيو  30
2022 

  ( مراجعة غير مدققة)

 ديسمبــر  31
2021 

 ( مدققة)
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 75.102.400  73.918.000 السنة  /الرصيد في بداية الفترة  
 ( 1.184.400)  (1.240.400) التغير الناتع عن اعادة تقييم العملة

 73.918.000  72.677.600 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة       
 

 : فاصيل اسناد القروض كما في نهاية الفترة كانت كما يليتان  
 

 

 يونيو  30
2022 

  ( مراجعة غير مدققة)

 ديسمبــر  31
2021 

 ( مدققة)
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 58.000.000  58.000.000 * 2020اصدار العام  – دوالر اسناد القرض 
 15.918.000  14.677.600 ** 2020اصدار العام  – يورو اسناد القرض 

 72.677.600  73.918.000 
 

بإصدار سندات قرض بقيمة اسمية   2020قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار خالل شهر يونيو   * 

آالف دوالر أمريكي، تاريخ    10مليون دوالر أمريكي، القيمة األسمية لكل سند منها    50إجمالية مقدارها  

المحتسب عل2025يونيو    28وإستحقاقها    2020يونيو    28إصدارها   الفائدة  السندات  ، وسعر  %  4.5ى 

ثابت لألشهر   فائدة    30سنوياً  المتبقية من عمر   30لألشهر    LIBOR + 2.5٪أشهر    6األولى وسعر 

يوماً وتدفال كل   360% ، ويتم إحتساب دفعات الفائدة على  4.5السندات على أن ال يقل سعر الفائدة عن  

امريكي   دوالر  مليون  قيمته  ما  إطفاء  المصدرة  للشركة  يحق  بةنه  علماً  اإلصدار،  تاريخ  من  أشهر  ستة 

% من القيمة األسمية للسندات 101قها، وبسعر إطفاء  ومضاعفاته من األسناد المصدرة قبل تاريخ استحقا

 المنوي اطفاؤها. 

 

بإصدار سندات قرض بقيمة اسمية   2020قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار خالل شهر يونيو   **   

،  2020يونيو    30دوالر أمريكي كما في    15.727.000مليون يورو أي ما يعادل    14إجمالية مقدارها  

يونيو    28وإستحقاقها    2020يونيو    28آالف يورو ، تاريخ إصدارها    10ألسمية لكل سند منها  القيمة ا

السندات  2025 على  المحتسب  الفائدة  وسعر  لألشهر  3.75،  ثابت  سنوياً  فائدة    %30  وسعر   6األولى 

المتبقية من عمر السندات على أن ال يقل سعر الفائدة عن   30لألشهر    EURO LIBOR + 2.5٪أشهر  

يوماً وتدفال كل ستة أشهر من    360% ، ويتم إحتساب دفعات الفائدة على  4.75%  وأن ال يزيد عن  3.75

األسناد  من  ومضاعفاته  يورو  مليون  قيمته  ما  إطفاء  المصدرة  للشركة  يحق  بةنه  علماً  اإلصدار،  تاريخ 

 لمنوي اطفاؤها. % من القيمة األسمية للسندات ا101المصدرة قبل تاريخ استحقاقها، وبسعر إطفاء  

 
 كانت كما يلي:   المجموعةان استحقاق اسناد القروض المصدرة من قبل 

 

 يونيو  30
2022 

  ( مراجعة غير مدققة)

 ديسمبــر  31
2021 

 ( مدققة)
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 73.918.000  72.677.600 اسناد قرض تستحق خالل سنة الى خمس سنوات 

 72.677.600  73.918.000 
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ديسمبر  31و  2022 يونيو  30على السندات المصدرة من قبل الشركة كما في والتعهدات كانت الضمانات 
 كما يلي:  2021

 : 2020اصدار العام  – دوالر اسناد القرض

بإسم أمين اإلصدار لصالح مالكي السندات تتكون من اسهم في  قامت المجموعة برهن من الدرجة األولى 

بعض الشركات التابعة باالضافة الى جزء من األسهم المملوكة من قبلها في استثمارات تظهر بالقيمة العادلة 

ة من قبل الشركات التابعة،  من خالل قائمة الدخل الشامل ورهونات أخرى على بعض من األراضي المملوك

  % 100بموجب ان ال تقل معدل القيمة السوقية والتقديرية للضمانات إلى القيمة اإلسمية للسندات القائمة عن  

 بتاريخ احتساب نسبة التغطية. 

 

الفوائد  قبل  الدخل  نسبة  تقل  ال  بةن  بالتعهد  المجموعة  قامت  فقد  باالصدار  المرتبطة  للتعهدات  بالنسبة  أما 

"( إلى المجمو  السنوي للفوائد المدفوعة على الديون  EBITDAلضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات )" وا

"(Total Interest Expense  عن )"إلى   3.25 المجموعة  ديون  نسبة صافي  تزيد  باالضافة أن ال  مرة 

( نسبة  المجموعة عن  مساهمي  ديون وحقوق  وذلك%60إجمالي صافي  األحوال،  من  حاٍل  أي  في  طيلة   ( 

 عمر السندات وحتى السداد التام. 

 

 : 2020اصدار العام  –  يورو اسناد القرض

قامت المجموعة برهن من الدرجة األولى على الضمانات لصالح أمين اإلصدار تتكون من اسهم في إحدى 

القيمة اإلسمية   إلى  والتقديرية للضمانات  السوقية  القيمة  تقل معدل  التابعة بموجب ان ال  للسندات الشركات 

 بتاريخ احتساب نسبة التغطية.  %100القائمة عن  

 

فقد   باالصدار  المرتبطة  للتعهدات  بالنسبة  الفوائد أما  قبل  الدخل  نسبة  تقل  ال  بةن  بالتعهد  المجموعة  قامت 

"( إلى المجمو  السنوي للفوائد المدفوعة على الديون  EBITDAوالضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات )" 

"(Total Interest Expense  عن )"إلى   3.25 المجموعة  ديون  نسبة صافي  تزيد  باالضافة أن ال  مرة 

( نسبة  المجموعة عن  مساهمي  ديون وحقوق  طيلة %60إجمالي صافي  وذلك  األحوال،  من  حاٍل  أي  في   )

 عمر السندات وحتى السداد التام. 
 

 شركات تابعة  ضريبة الدخل -21
 مخصص ضريبة الدخل  - أ

 : هي كما يلي  الحاصلة على مخصص ضريبة الدخلكة إن الحر  

 

 يونيو  30
2022 

 ( مراجعة غير مدققة)

 ديسمبر  31
2021 

 ( مدققة)

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 5.826.301 6.404.870 رصيد بداية الفترة / السنة 
 ( 9.097.512) (7.326.893) ضريبة الدخل المدفوعة

 92.250 - عمليات شركات خالل الفترة المحول نتيجة استحواذ على 
 9.583.831 4.934.902 ضريبة الدخل المستحقة للفترة / للسنة 

 6.404.870 4.012.879 رصيد نهاية الفترة / السنة        
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 مصروف ضريبة الدخل -ب 
 تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة ما يلي:  
 

 يونيو  30أشهـر المنتهية في  ستةلل 

 2022 2021 

 ( مراجعة غير مدققة) ( مراجعة غير مدققة) 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 4.590.800 4.934.902 ضريبة الدخل المستحقة للفترة

 - ( 182.262) ضريبية مؤجلة للفترة مطلوبات 
 ( 297.270) ( 175.239) ضريبية مؤجلة للفترة  موجودات 

 4.577.401 4.293.530 

 
قامت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )الشركة القابضة( بإجراء تسوية نهائية مال دائرة ضريبة الدخل  -

 فلسطين.  و 2020و  في األردن 2019و   2018 األعوامباستثناء   2020حتى نهاية العام 
 
 يبين الجدول التالي الوضال الضريبي للشركات التابعة:  -

 
 مخالصة نهائية لغاية العام  اســـــــــــــــــــم الشركــــــــــــــــــــــــــــــة 

 2020 شركة يونيبال للتجارة العامة 
 2019 شركة سكاي للدعاية واالعالن والترويع 

 2018 شركة التوريدات والخدمات الطبية  
 2018 الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 

 2017 الشركة الفلسطينية للسيارات 
 2017 الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد 

 2020 مجموعة سنيورة للصناعات الغذائية 
 تحت التصفية  شركة مصنال اريحا للمياه الصحية والمعدنية  

 2021 الشركة العربية للتةجير التمويلي  
 2020 لالستثمار / األردن )معفاة( الشركة العربية الفلسطينية 

 
في   كما  المةخوذة  المخصصات  إن  الضريبي  والمستشار  اإلدارة  لمواجهة    2022  يونيو  30برأي  كافية 

 اإللتزامات الضريبية. 
 

الغذائية   للصناعات  سنيورة  شركة  بتاريخ    –حصلت  لتشجيال   2012فبراير    9فلسطين  العامة  الهيئة  من 
كامل  اعفاء  على  يناير    االستثمار  أول  من  اعتباراً  سنوات  خمس  لمدة  الدخل  ضريبة   ولغاية   2010من 

مقداره    2014يناير    31 اسمي  اعفاء  لمدة    %50وعلى  الدخل  يناير    12من ضريبة  أول  من  ابتداًء  عام 
 . 2026يناير  31ولغاية  2015
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 حصة السهم من ربح الفترة  -31

 يتكون هذا البند مما يلي:  
 يونيو  30أشهـر المنتهية في   ثالثةلل 

 2022 
 ( مراجعة غير مدققة)

2021 
 ( مدققة وغيرمراجعة غير )

 دوالر أمريكـــي  دوالر أمريكـــي  

 11.955.403 8.379.595 قائمة )ب(  –الربح للفترة  

 سهم سهم 

 112.000.000 112.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم * 

 دوالر/ سهم  دوالر/ سهم  
حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي  

 0/107 0/075 الشركة

 
 يونيو  30أشهـر المنتهية في  للستة 

 2022 
 ( مراجعة غير مدققة)

2021 
 ( مراجعة غير مدققة)

 دوالر أمريكـــي  دوالر أمريكـــي  

 19.184.021 18.295.310 قائمة )ب(  –الربح للفترة  

 سهم سهم 

 112.000.000 112.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم * 

 دوالر/ سهم  دوالر/ سهم  
حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي  

 0/171 0/163 الشركة

 
تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم لحصة السهم من الربح العائـد لمسـاهمي الشـركة بنـاء علـى عـدد  * 

الناتجـة وفقا لمعـدل رأس المـال بعـد الزيـادة  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةللاألسهم المصرح بها 
بـات لوفقـا لمتط( 1مليون دوالر أمريكي على مسـاهمين الشـركة )إيضـاح   7بقيمة    مجانية  توزيال أسهمعن  

 (.33معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 اإللتزامات المحتملة    -41
الك على  المالي  مجموعة  ان  المركز  قائمة  الموجزة  بتاريخ  المرحلية  تطرأ إالموحدة  أن  ممكن  لتزامات 

 تفاصيلها كما يلي: 
 يونيو  30  

2022 
 )مراجعة غير مدققة(

 ديسمبر  31 
2021 

 )مدققة(

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
 11.568.383  9.166.579 اعتمادات استنادية 

 24.038.531  26.381.317 كفاالت بنكية  
 -  585.612 سحوبات نقد بنكية      

 -  77.959 بوالص تحصيل 
 19.057.690  15.934.910 كفاالت مستندية  

 52.146.377  54,664,604 

 

 



- 16 - 

 

 القضايـــــا  - 15

 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   -أ  

مقامة    قضايا  سنيورة  على هنالك  بقيمة    شركة  الغذائية  إلبطال    325.451للصناعات  أمريكي  دوالر 

وبرأي المستشار القانوني وادارة الشركة أنه لن يترتب  مطالبات الشركة ضد الغير و/أو مطالبات عمالية،  

 القضايا. على الشركة أية التزامات لقاء هذه 

 
 شركة سكاي للدعاية واالعالن  -ب 

بقيمة    دوالر أمريكي، وبرأي المستشار    12.684هنالك قضايا مقامة ضد شركة سكاي للدعاية واالعالن 
 القانوني وإدارة الشركة انه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعوى. 

 
 شركة مصنال أريحا للمياه الصحية والمعدنية  -ج 

لـ  2008خالل سنة   المالك  المساهم  أقام  للتةمين    % من15،  المجموعة األهلية  الشركة " شركة  رأس مال 
للمياه   أريحا  مصنال  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وبصفته  الشخصية  بصفته  العقاد  علي  السيد  ضد  "قضية 

ة، وضد السادة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( بصفتها مساهمة وعضو مجلس إدارة ـــالصحي
لصحية ويمثلها السيد طارق عمر العقاد، يطالب من خاللها تعويضاً مقداره  في شركة مصنال أريحا للمياه ا

يمثل قيمة مساهمة المدعي في رأس مال الشركة حيث إن المدعي يعترض على   أمريكيدوالر    721.577
  6بتاريـــــخ  إدارة الشركة التي أدت الى نشوء الخسائر ويعترض على صفقة بيال موجودات الشركة سابقاً و 

صدر قرار برد الدعوى المقامة ضد الشركة لكونها مقدمة من غير ذي صفة والحقًا لذلك قام   2011  يناير
المختصة المحكمة  لدى  القرار  بإستئناف  بتاريخ    المدعي  قرار  محكمة    2013أكتوبر    3وصدر  من 

القرارالمذكور.   بنقض ضد  الشركة  محامي  تقدم  وعليه  مبدأها  بقبول  الاألستئناف  قرار  محكمة وقد صدر 
بتاريخ   بالدعوى  للسير  االولى  الدرجة  الى محكمة  النقض واعادة االوراق  . قامت 2015يونيو    2برفض 

الشركة بطلب لرد الدعوى وتم االنتقال للنظر في طلب رد الدعوى المقدم من قبل محامي الشركة والجلسة  
 .خصملتقديم الئحة جوابية في الطلب من قبل ال 2016نوفمبر  17مؤجلة لتاريخ  
 
تاريخ   تم    2016يناير    26في  المدعي عليهما.  الدعوى عن  المحامي ورد  المقدم من قبل  الطلب  قبول  تم 

بتاريخ   وصدر  الطلب  ورد    2017نوفمبر    27استئناف  المستةنف  الحكم  بإلغاء  االستئناف  محكمة  قرار 
ليها. تقدمت الشركة الطلب المقدم من الشركة وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها من المرحلة التي وصلت ا

  6بطعن للقرار الصادر عن محكمة االستئناف لدى محكمة النقض، اصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ  
النهائي    2018مايو   الحكم  مفهوم  تحت  يندرج  ال  به  المطعون  الحكم  ان  اعتبرت  الطعن حيث  قبول  بعدم 

 .حكمة الدرجة االولى للسير بالدعوى القابل للطعن بطريق النقض، قامت الشركة باعادة االوراق الى م
 

في محكمة  قرارها بةحالة الدعوى الى الغرفة األقتصادية  أصدرت محكمة البداية    2022يونيو    13بتاريخ  
 وتحديد موعد للجلسة.بداية رام هللا  

 
 شركة يونيبال للتجارة العامة  - د 

ضد    مقامة  قضايا  العامة هنالك  للتجارة  يونيبال  أمريكي  14.124.170بقيمة    شركة  وبرأي    دوالر   ،
 المستشار القانوني وإدارة الشركة انه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعاوي. 

 
 الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت  - هـ
االلمنيــوم     لصناعة  الوطنية  الشركة  ضد  مقامة  قضايا  بقيمــةهنالك  دوالر    170.762  والبروفيــالت 

هذه  لقاء  التزامات  أية  الشركة  على  يترتب  لن  انه  الشركة  وإدارة  القانوني  المستشار  وبرأي  أمريكي، 
 الدعاوي. 

 
 الشركة الفلسطينية للسيارات  -و 

بقيمة    للسيارات  الفلسطينية  الشركة  المستشار    دوالر أمريكي  17.592  هنالك قضايا مقامة ضد  ، وبرأي 
 القانوني وإدارة الشركة انه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعاوي. 
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 الشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد  - ز

، وبرأي المستشار    العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد غير محددة القيمةهنالك قضايا مقامة ضد الشركة   
ال   وبالتالي  للمتضرر  تعويض  دفال  وتم  والمدعي  الشركة  بين  ودية  تسوية  تم  انه  الشركة  وإدارة  القانوني 

 يوجد أي التزامات مالية على الشركة.
 

لى الشركة أية التزامات تفوق المخصصات  هذا وبرأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني انه لن يترتب ع
 .الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات المستدركة في 

 

 مع أطراف ذات عالقة  معامالت  -61

 فيما يلي تفاصيل األرصدة والمعامالت مال األطراف ذات العالقة: -أ 

 

  :أرصدة
 يونيو  30

2022 

 ( مراجعة غير مدققة)

 
 ديسمبر  31

2021 

 ( مدققة)

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  المطلوب من أطراف ذات عالقة 
 1.818.497  - العقاد الدولية لألستثمار *شركة  
 2.510  - *   الخليع –شركة تليد للتوريدات الطبية  

 -  39.487 الشركة العربية للبالط )شركة حليفة( 
 -  40.538 )شركة حليفة(  شركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة

 80.025  1.821.007 

    طراف ذات عالقة المطلوب إل 
 -  487.433 *  العقاد الدولية لألستثمارشركة  
 -  260.480 *   شركة تليد الخليع 
 -  305.381 *  الدولية شركة تليد الخليع 
 440.478  1.900.623 مساهمين الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار   

 2.953.917  440.478 

 

 : معامالت

 
 حجم التعامل  طبيعــــــــــــــة التعامــــــــــــــــــل 2022 يونيو 30أشهرالمنتهية في  للستة

 دوالر أمريكي  

 94.512 وتةمين مدفوعة بالنيابة عن الشركة مصاريف سفر  العقاد الدولية لألستثمار *شركة  

 
 حجم التعامل  طبيعــــــــــــــة التعامــــــــــــــــــل 2021 يونيو 30أشهرالمنتهية في  للستة

 دوالر أمريكي  

 47.255 مصاريف سفر وتةمين مدفوعة بالنيابة عن الشركة  العقاد الدولية لألستثمار *شركة  

 
 مملوكة جزئياً من عضو في مجلس اإلدارةشركة    *
 
الرواتب  -ب  العليا  المرصودة  والمكافآت    بلغت  التنفيذية  لإلدارة  األخرى  مجموعهُ   للمجموعةوالمنافال     ما 

أمريكي    4.996.766 في    للستة دوالر  المنتهية  أمريكي    4.385.380)   2022  يونيو  30أشهــر  دوالر 
   .(2021يونيو   30للستة أشهر المنتهية في 



التحليل القطاعي -   17

:فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال الشركة موزعة حسب االنشطة -       أ 

 يونيــو30للستة أشهر المنتهية في  يونيــو30للستة أشهر المنتهية في 

2021 2022

(مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة) أخـــــــــــرى خدمــــــــــي تجــــــــــاري صنـــــــاعي

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــي

اجمالي المبيعات وايراد الخدمات      98.637.150      450.119.404         2.432.602                -                       551.189.156                        517.737.722

تكلفة المبيعات والخدمات: ينزل     (76.982.042)    (391.603.835)       (3.127.619)                -                      (471.713.496)                       (451.569.389)

     مجمل الربح     21.655.108       58.515.569          (695.017)               -                        79.475.660                         66.168.333

بالصافي- مصاريف موزعة على القطاعات : ينزل     (23.804.546)       (25.956.224)           (959.615)   (4.397.214)                        (55.117.599)                         (44.999.728)

     الربح للفترة قبل ضريبة الدخل واألرباح النقدية نتيجة التضخم الُمفرط      (2.149.438)       32.559.345      (1.654.632) (4.397.214)                        24.358.061                         21.168.605

مصروف ضريبة دخل : (ينزل)           (793.035)         (3.660.895)           (108.471)        (15.000)                          (4.577.401)                           (4.293.530)

     الربح للفترة من العمليات المستمرة قبل األرباح النقدية نتيجة التضخم الُمفرط       (2.942.473)       28.898.450      (1.763.103) (4.412.214)                        19.780.660                         16.875.075

صافي األرباح النقدية تنيجة التضخم الُمفرط: يضاف            596.059                      -                    -                -                               596.059                                        -

     الربح للفترة من العمليات المستمرة       (2.346.414)       28.898.450      (1.763.103) (4.412.214)                        20.376.719                         16.875.075

األرباح الناتجة عن العمليات غير المستمرة (الخسائر)صافي : يضاف                    -                      -                    -                -                                       -                              (325.790)

           الربح الناتج عن بيع شركة تابعة                    -                      -                    -                -                                       -                            4.669.423

     الربح للفترة       (2.346.414)       28.898.450      (1.763.103) (4.412.214)                        20.376.719                         21.218.708

 يونيــو30 ديسمبـــــــــــــر31

2021 2022

(مدققة) (مراجعة غير مدققة)

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي

  اجمالي الموجودات                       695.258.780                        618.070.263

  اجمالي المطلوبات                       489.558.894                        426.622.492
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إســــــــــــم الشركـــــــــــــة 

المطلوبات الموجودات المصاريف اإليرادات

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي

شركة سنيورة للصناعات الغذائية       71.269.628       68.607.412    120.460.970       71.914.318

االردن /  الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار             192.709              21.705            906.051              61.995

شركة أيبك جلف         1.327.310              16.435         5.598.496         6.580.419

شركة تليد للتوريدات الطبية          4.590.333         3.918.227         8.235.441         2.199.945

شركة الجيهان للتجارة العامة       13.266.788         2.018.474       14.816.629       11.437.029

نيبال االردن- شركة يو        15.461.676         1.841.557       19.905.014       16.455.517

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت              52.216              37.549            170.580                     -

إســــــــــــم الشركـــــــــــــة 

المطلوبات الموجودات المصاريف اإليرادات

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي

شركة سنيورة للصناعات الغذائية    128.558.983    114.848.845    161.900.155       78.860.560

(معفاة)االردن / الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار             486.150            255.316            804.831            131.779

شركة أيبك جلف                     -         2.327.600         5.681.808         7.894.604

شركة تليد للتوريدات الطبية          8.396.435         6.914.895         7.785.122         4.723.140

شركة الجيهان للتجارة العامة       19.066.624         3.650.416       15.779.187       12.631.522

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت            146.849              75.283              77.703              30.762

العراق/ األردن 

فرع األردن

فرع األردن

األردن

اإلمارات العربية المتحدة / األردن 

األردن

تركيا/ اإلمارات العربية المتحدة / األردن 

األردن

(مدققة)

االمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

(مدققة)

المنطقة الجغرافية

األردن

2021 ديسمبـــــــــــــــر 31 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

العراق/ األردن 

األردن

المنطقة الجغرافية

2022 يونيــو 202230 يونيــو 30للستة أشهر المنتهية في 
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:فيما يلي معلومات التوزيع الجغرافي ألعمال الشركة-       ب 

:            إن جميع الشركات التابعة تتمركز في منطقة السلطة الفلسطينية بإستثناء ما يرد في الجدول أدناه 

(مراجعة غير مدققة) (مراجعة غير مدققة)



مستويات القيمة العادلة - 18

:القيمة العادلة الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر- أ  

    إن بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية

:(طرق التقييم والمدخالت المستخدمة)     والمطلوبات المالية 

العالقة بين المدخالت

الهامة غير الملموسة مدخالت هامة   طــــــريقة التقييم  مستوى القيمة  2021 ديسمبر 31 2022 يونيــو 30

غير ملموسة والقيمة العادلة والمدخالت المستخدمة العادلــــــــة (مدققة) (مراجعة غير مدققة)

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة

ال ينطبق ال ينطبق السعر السوقي المستوى االول موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة        1.432.131            369.669

:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ال ينطبق ال ينطبق المستوى االول السعر السوقي أسهم شركات متداولة        15.807.435        14.555.777

ال ينطبق ال ينطبق

  مقارنتها مع اداه 

ماليه مشابة المستوى الثاني و الثالث أسهم شركات غير متداولة        19.265.885        17.365.664

ال ينطبق ال ينطبق

  مقارنتها مع اداه 

ماليه مشابة المستوى الثاني و الثالث صناديق استثمارية         10.884.352          9.852.747

    مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل      45.957.672      41.774.188

ال ينطبق ال ينطبق المستوى االول السعر السوقي موجودات أدوات التحوط المالي         7.338.800        7.959.000

ال ينطبق ال ينطبق المستوى الثاني مقيم عقارات استثمار في أراضي            819.127            819.127

ال ينطبق ال ينطبق المستوى الثاني مقيم عقارات أراضي ممتلكات ومعدات بالقيمة العادلة      32.263.821      32.263.821

     مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة      87.811.551      83.185.805

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

ال ينطبق ال ينطبق المستوى االول السعر السوقي مطلوبات أدوات التحوط المالي           7.959.000          7.959.000

     مجموع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة        7.959.000        7.959.000

.2022 يونيــو 30     لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة المنتهية في 

- 20 -

القيمة العادلة 



القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة مستوى القيمة العادلة 

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني          72.730.274          72.677.600      73.918.000             73.918.000   سندات قروض

المستوى الثاني       254.753.477       254.428.443    196.467.066           195.521.479   قروض

    مجموع المطلوبات المالية غير محددة بالقيمة العادلة      327.483.751      327.106.043   270.385.066          269.439.479

.2021 ديسمبر 31 و2022 يونيو 30 إن القيمة العادلة المذكورة أعاله هي كما في 
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2021 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر 31 2022 يونيــو 30

:باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة تقارب قيمتها العادلة

:القيمة العادلة الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة والغير محددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر- ب 

. للبنود المبينة اعاله تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني وفقاً لنماذج تسعير متفق عليها والتي تعكس مخاطر االئتمان لدى االطراف التي يتم التعامل معها

(مدققة)(مراجعة غير مدققة)




