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(أ)قائمــــــــــــة 

2021 ديسمبــــر 31 2022 مارس 31
مدققة مراجعة غير مدققة ايضاح

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي الموجـــــــــــــــــــودات 
:موجودات متداولة

  نقد في الصندوق ولدى البنوك            23,507,464            46,564,274
187,489,956         187,008,558          5 بالصافي-   ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل 

98,494,959            147,231,945          7 بالصافي-   بضاعة 
1,821,007              1,831,540              16   المطلوب من أطراف ذات عالقة

369,669                 4,291,534              18   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
33,687,059            56,457,913            6   أرصدة مدينة اخرى

قصيرة األجل–   ذمم عقود االيجار التمويلي               8,136,756              7,380,290
     مجموع موجودات متداولة         428,465,710        375,807,214

:موجودات غير متداولة
طويلة األجل–   ذمم عقود االيجار التمويلي               9,312,112              8,888,028
  شيكات برسم التحصيل طويلة االجل              3,943,088              3,488,782
  موجودات ضريبية مؤجلة              2,817,497              2,633,284
7,959,000              7,746,900              18   موجودات أدوات التحوط المالي
بالصافي-  موجودات حق االستخدام               8,602,216              8,664,765

41,774,188            43,530,744            18   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
819,127                 819,127                  18   إستثمار في اراضي

بالصافي-   موجودات غير ملموسة             39,726,021            34,528,828
 استثمار في شركة حليفة            11,267,805            10,789,513

بالصافي-   ممتلكات ومعدات           121,663,759         115,461,216
  مشاريع تحت التنفيذ              4,130,017              7,256,318

     مجموع موجودات غير متداولة         253,559,286        242,263,049
     مجموع الموجودات         682,024,996        618,070,263

المطلوبات وحقوق الملكية
:مطلوبات متداولة

  ذمم دائنة            70,961,932            66,834,318
59,236,974            54,149,964            9   بنوك دائنة

  أوراق دفع تستحق خالل عام وشيكات مؤجلة الدفع              7,290,131              7,091,047
440,478                 440,813                  16   المطلوب ألطراف ذات عالقة

قصيرة األجل-   التزامات عقود تأجير               2,708,057              2,825,271
83,322,538            134,070,998          10   اقساط قروض تستحق خالل عام
38,604,039            43,762,740            8   أرصدة دائنة اخرى

6,404,870              3,485,982              12   مخصص ضريبة الدخل
     مجموع مطلوبات متداولة         316,870,617        264,759,535

:مطلوبات غير متداولة
  مخصص تعويض نهاية الخدمة            20,359,155            19,839,855
73,918,000            73,493,800            11   سندات قرض طويلة األجل

طويلة األجل-   أوراق دفع وشيكات مؤجلة الدفع               1,556,850              1,021,044
طويلة األجل-   التزامات عقود تأجير               6,360,492              6,163,091
7,959,000              7,959,000              18   مطلوبات أدوات التحوط المالي

52,961,967            54,048,246            10   أقساط قروض طويلة االجل
     مجموع مطلوبات غير متداولة         163,777,543        161,862,957
     مجموع المطلوبات         480,648,160        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         105,000,000          1   رأس المال المدفوع

12,103,000            12,103,000            1   عالوة إصدار
  أرباح مدورة             61,228,638            61,228,638

  الربح للفترة              9,915,716                         -
  التغير المتراكم في القيمة العادلة              2,183,604              2,505,828
  إحتياطي اعادة تقييم ممتلكات ومعدات              9,479,203              9,479,203

  فروقات ترجمة عمالت أجنبية             (8,949,989)            (8,480,229)
(18,625,172)          (18,625,172)           2   فرق شراء حقوق غير مسيطرين

     مجموع حقوق المساهمين         172,335,000        163,211,268
  حقوق غير المسيطرين            29,041,836            28,236,503

     مجموع حقوق الملكية         201,376,836        191,447,771
     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية         682,024,996        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

مراجعة غير مدققة مراجعة غير مدققة ايضاح

دوالر امريكـــــــي دوالر امريكـــــــي

صافي المبيعات               279,703,921        258,712,121

تكلفة المبيعات: (ينزل)              239,522,978        225,821,784

     مجمل ربح المبيعات               40,180,943         32,890,337

إيرادات الخدمات                    1,837,312            1,063,692

تكلفة الخدمات: ينزل                   1,705,667            1,176,369

الخدمات (خسارة)     صافي ربح                      131,645              (112,677)

32,777,660         40,312,588               17      مجمل ربح المبيعات و الخدمات

مصاريف ادارية وعمومية: (ينزل)                15,849,592          12,186,441

         مصاريف بيع وتوزيع                    9,474,380            6,881,075

     الربح من العمليات               14,988,616         13,710,144

فوائد ومصاريف االقتراض: (ينزل)                   3,134,703            3,118,121

بالصافي- أخرى  (خسائر)إيرادات                    1,738,832               (270,471)

(هـ)قائمة -      الربح للفترة قبل ضريبة الدخل                13,592,745         10,321,552

2,009,482            2,452,614                   12 مصروف ضريبة دخل: (ينزل)

(ج)قائمة -      الربح للفترة                11,140,131            8,312,070

:ويعود إلى

     مساهمي الشركة                   9,915,716            7,162,225

     حقوق غير المسيطرين                   1,224,415            1,149,845

8,312,070            11,140,131               

0/07 0/09 13 حصة السهم من الربح للفترة العائد لمساهمي الشركة 

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 األرباح أو الخسائر الموحدة المرحلية الموجزة

 مارس31للثالثة أشهر المنتهية في 



(ج)قائمــــــة 

2021 2022

مراجعة غير مدققة مراجعة غير مدققة

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

(ب)قائمة - الربح للفترة        11,140,131        8,312,070

بنــود الدخـــل الشامــــــل األخــــرى التـي قـد

:يتم تحويلها الحقاً الى قائمة الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من-   التغير في القيمة العادلة 

    خالل الدخل الشامل الآلخر           (322,224)          (845,730)

  فروقات ترجمة عمالت           (888,842)       (1,553,723)

(د)قائمة - إجمالي الدخل الشامل         9,929,065       5,912,617

:إجمالي الدخل الشامل العائد إلى

  مساهمي الشركة         9,123,732        5,397,493

515,124 805,333   حقوق غير المسيطرين

5,912,617 9,929,065

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

 مارس31للثالثة أشهر المنتهية في 



(د)قائمــــــــــة 

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

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

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

مراجعة غير مدققة - 2022 مارس 31للثالثة 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

التغير قي القيمة العادلة                        -                     -                     -                      -       (322,224)                     -                     -                        -         (322,224)                     -         (322,224)

فروقات ترجمة عمالت                        -                     -                     -                      -                     -                     -       (469,760)                        -         (469,760)       (419,082)         (888,842)

(ب)قائمة - الربح للفترة                         -                     -                     -      9,915,716                     -                     -                     -                        -       9,915,716     1,224,415     11,140,131

(ج)قائمة -      إجمالي الدخل الشامل                         -                     -                     -      9,915,716       (322,224)                     -       (469,760)                        -       9,123,732         805,333       9,929,065

     الرصيد في نهاية الفترة   105,000,000  12,103,000  61,228,638     9,915,716    2,183,604    9,479,203   (8,949,989)    (18,625,172)  172,335,000  29,041,836  201,376,836

مراجعة غير مدققة - 2021 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

الرصيد في بداية الفترة      95,000,000   10,075,000   36,935,837                      -       (277,563)   15,636,052        347,165     (11,844,996)   145,871,495   28,886,066   174,757,561

التغير قي القيمة العادلة                        -                     -                     -                      -       (845,730)                     -                     -                        -         (845,730)                     -         (845,730)

فروقات ترجمة عمالت                        -                     -                     -                      -                     -                     -       (919,002)                        -         (919,002)       (634,721)      (1,553,723)

(ب)قائمة - الربح للفترة                         -                     -                     -      7,162,225                     -                     -                     -                        -       7,162,225     1,149,845       8,312,070

(ج)قائمة -      إجمالي الدخل الشامل                         -                     -                     -      7,162,225       (845,730)                     -       (919,002)                        -       5,397,493         515,124       5,912,617

**زيادة رأس المال     1        1,200,000                     -                     -                      -                     -                     -                     -                        -       1,200,000                     -       1,200,000

**عالوة األصدار الناتجة عن زيادة رأس المال                         -     2,028,000                     -                      -                     -                     -                     -                        -       2,028,000                     -       2,028,000

أراضي/ صافي التغير في احتياطي إعادة تقييم ممتلكات ومعدات                         -                     -                     -                      -                     -         145,921                     -                        -          145,921                     -          145,921

*صافي التغير في حقوق غير المسيطرين                         -                     -                      -                     -                     -                     -       (6,737,006)      (6,737,006)    (1,149,845)      (7,886,851)

     الرصيد في نهاية الفترة     96,200,000  12,103,000  36,935,837     7,162,225   (1,123,293)  15,781,973      (571,837)    (18,582,002)  147,905,903  28,251,345  176,157,248

       

.(2021 ديسمبر 31 دوالر أمريكي كما في 2,633,284 ) لقاء منافع ضريبية مؤجلة تعود لشركات تابعة 2022 مارس 31 دوالر أمريكي كما في 2,817,497يشمل رصيد األرباح المدورة  –     

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

.2021 يناير 14 مليون دوالر عن طريق إصدار خاص لحملة حقوق غير المساهمين في شركة يونيبال للتجارة العامة هذا واقد تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية بتاريخ 1.2 على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2020 ديسمبر 22تم الموافقة بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ **   

.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 التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة



(هـ)قائمــــــــــة 

2021 2022

مراجعة غير مدققة مراجعة غير مدققة ايضاح

دوالر امريكــــي دوالر امريكــــي :التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

(ب)قائمة -   الربح للفترة قبل الضريبة         13,592,745                10,321,552

:التعديالت

220,689                     935,441             5   مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

  مصروف االستهالك للفترة          2,702,993                  2,486,861

 خسائر موجودات التحوط النقدي             212,100                     340,200

126,986 199,183 7   مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

  أرباح األستثمار في شركة حليفة         (1,667,599)                    (384,952)

  مخصص تعويض نهاية الخدمة              971,038                  1,032,732

  خسائر بيع ممتلكات ومعدات               88,038                       68,472

     التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل        17,033,939               14,212,540

في ذمم مدينة وعقود تأجير تمويلي وأرصدة مدينة أخرى (الزيادة)        (24,518,115)              (80,629,290)

(115,968,667)            (48,936,169)      7 في البضاعة (الزيادة)  

النقص في شيكات برسم التحصيل طويلة األجل (الزيادة)              (454,306)                       57,770

  التغير في األرصدة مع أطراف ذات عالقة              (10,198)                    (637,969)

  الزيادة في ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى          9,286,315                22,124,351

عمليات التشغيل قبل تعويض  (االستخدامات النقدية في)     صافي 

         نهاية الخدمة المدفوع وضريبة الدخل المدفوعة      (47,598,534)            (160,841,265)

  المدفوع من مخصص تعويض نهاية الخدمة             (151,466)                      (58,500)

(4,746,554)                 (5,723,729)         12   المدفوع من مخصص الضريبة 

عمليات التشغيل  (االستخدامات النقدية في)     صافي      (53,473,729)           (165,646,319)

:التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (الزيادة)           (3,921,865)                             -

في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (الزيادة)           (2,078,780)                    (309,146)

  دفعات لشراء شركة تابعة                     -              (23,058,938)

بالصافي-   التغير في موجودات غير ملموسة          (5,197,193)                    (284,954)

  المدفوع نقدا لشراء حقوق غير المسيطرين وشراء شركة تابعة                     -              (10,071,684)

  التغير في الممتلكات والمعدات و مشاريع تحت التنفيذ          (5,779,235)                  2,927,226

عمليات االستثمار (اإلستخدامات النقدية في)     صافي      (16,977,073)             (30,797,496)

:التدفقات النقدية من عمليات التمويل

الزيادة في بنوك دائنة (النقص)           (5,087,010)              161,661,464

(680,400)                    (424,200)            11   التغير في أسناد القروض

  الزيادة في قروض وشيكات وأوراق دفع         52,569,629                21,365,313

  صافي التغير في حقوق غير المسيطرين وفروقات ترجمة العمالت             335,573                 (2,703,568)

     صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل       47,393,992             179,642,809

في النقد (النقص)     صافي       (23,056,810)              (16,801,006)

الزيادة في النقد نتيجة االستحواذ على شركة تابعة                     -                     185,869

بداية السنة-   نقد في الصندوق ولدى البنوك         46,564,274                39,618,477

نهاية الفترة-      نقد في الصندوق ولدى البنوك        23,507,464               23,003,340

:بنود غير نقدية

41,599                       639,041             5   ديون معدومة

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

 مارس31للثالثة أشهر المنتهية في 



 

 

 تثمارسينية لالالشركة العربية الفلسط
 (شركة قابضة)
 نيةجزر العذراء البريطا

 المرحلية الموجزة المالية الموحدة القوائمإيضاحات حول 
 (مراجعة غير مدققة) 

 
 عــــــــــــام - ١
لالستثمار -أ  الفلسطينية  العربية  الشركة  قابض   تأسست  بة(شركة  جزر    ١٩٩٤سبتمبر    ٢٠خ  ري تا )  في  وسجلت 

مليون دوالر أمريكي    ١٢٥قدره  به  مصرح  الشركة الرأسمال  ان    .)١٢٨٦٢٦رقم (ت  انية تحالعذراء البريط 
 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي للسهم الواحد.  ١٢٥موزع على 

 
آخره  مت -ب  كان  الشركة  مال  رأس  على  تعديالت  عدة  قرار    تم   حيث   ٢١٢٠  يرينا   ١٤بتاريخ    ااجراء  بموجب 

زيادة رأس مال لى  فقة عالموا  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٢٢   تاريخبالعادي المنعقد  غير    ا جتماعهإبالهيئة العامة للشركة  
طريق    عنك  دوالر أمريكي وذل  ٩٦٫٢٠٠٫٠٠٠دوالر أمريكي ليصبح   ١٫٢٠٠٫٠٠٠الشركة المدفوع بمبلغ  

 ٢٫٦٩بسعر اصدار تبلغ قيمته    نيبال للتجارة العامةوي  ركةشحاملي أسهم غير المسيطرين في  اصدار خاص ل
وقد تم الحصول ،  مليون دوالر أمريكي  ٢٫٠٣مة  مقابل الصفقة عالوة اصدار بقيلينتج  أمريكي للسهم  ر  دوال

ات المختصة في فلسطين بما في ذلك هيئة  جه الو  في جزر العذراء البريطانيةلرقابية  السلطات ا  ةعلى موافق 
   .ية وبورصة فلسطينسطينفلال ال م س السوق رأ 

 
أهم  ان   - ج ال  ةالمجموعغايات  من  إدارة  في  والمشاركة  لها  التابعة  الشركات  التي تساهم  إدارة  األخرى  شركات 

االستثمار في   وكذلك  والكفيها  القروض  وتقديم  المالية  واألوراق  والسندات  للشركات الفا األسهم  والتمويل  ت 
 . االتابعة له

   
 األردن. –عمــان  ١١١٩٤ ٩٤١٤٨٩يد للشركة في شارع اإلكرام، دابوق صندوق بر رئيسيال ز مركليقع ا - د 

 
العا  -هـ  الهيئة  العام    للشركةمة  وافقت  مساهمة    على  ٢٠١٣خالل  شركة  من  للشركة  القانونية  الصفة  تحويل 

ل  م استكماتو  هذا   ،ينط إدراج أسهم الشركة في بورصة فلس   جنبية وعلىأ  مةخصوصية أجنبية الى شركة عا 
س مار   ٢إدراج أسهم الشركة في بورصة فلسطين بتاريخ  و  ٢٠١٤اير  ين  ١٥اإلجراءات المتعلقة بها بتاريخ  

٢٠١٤.  
 

 بتاريخ  ةاردمجلس اإل  المفوض عن  لمرحلية الموجزة من قبل المالية الموحدة ا  المعلوماتعلى    تمت الموافقة  - و
 .٢٠٢٢مايو  ١٢

 
 المرحلية الموجزةالموحدة  ماليةال تام علوالمأسس إعداد  -  ٢

ة بسـلـس معـايير المحا الصادرة عن مج  وفقاً للمعاييرللمجموعة  المالية المرحلية الموجزة    المعلوماتتم اعداد     -
 .يةلدوال

 
يـــة جــودات الماليخيــة باســتثناء المورة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التا ليــة المرحليــة المــوجزما ال المعلومــاتتــم إعــداد    -

 ة المرحلية الموجزة . المالي  المعلومات، حيث يتم إظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ  ية  ت الماللمطلوبا وا
 

ليـة السـنوية والمعـدة وفقـاً ما ال  لمعلومات واإليضاحات للقـوائماة  كاف  نمالمالية المرحلية ال تتض  المعلوماتإن    -
، ٢٠٢١  ديسـمبر  ٣١كمـا فـي    للمجموعـة  السـنوي  ريـلتقرمع اان تقرأ    قارير المالية ويجبتمعايير الدولية لللل

 جئال تمثـل بالضـرورة مؤشـراً علـى النتـا   ٢٠٢٢  مـارس  ٣١ر المنتهية فـي  شها  ةللثالثكما أن نتائج األعمال  
لفتـرة الـم يـتم احتسـاب اقتطاعـات للمخصصـات خـالل كمـا  .٢٠٢٢ برديسـم ٣١عة للسنة المنتهية في قتوالم

 .العامة في نهاية  دا يتم ع والذي ٢٠٢٢  مارس ٣١المنتهية في  



- ٢ - 
 

 

والـذي يمثـل عملـة إظهـار المالية الموحدة المرحليـة المـوجزة المرفقـة بالـدوالر األمريكـي    المعلوماتتظهر   -   
 .موعةمجلل  اليةملا  المعلومات

 
، التاليـة  بعـةالتا وللشـركات  القابضة  م المالية للشركة  ائقوالمالية الموحدة المرحلية الموجزة ال  المعلوماتتشمل   -

 والمعامالت الداخلية فيما بينها:بعاد األرصدة  است دعبوذلك 
 ٢٠٢١  ديسمبر ٣١ ٢٠٢٢  مارس ٣١ 

 دققةم ة ققراجعة غير مدم 

ــال رأس المــــــ 

 وع ــــــفـــدمال

 نسبــــــة

 المساهمة

رأس المـــــــال 

 المدفــــــــــوع 

 نسبــــــة

 المساهمة

خ ريتا

 التملك 

 

 لرئيسيا اطنشال

   ٪ ر أمريكي الود ٪ ريكي دوالر أم 

 تبريدادارة مخازن ال ١٩٩٧ ٧١/١١ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٧١/١١ ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد  الشرك 

 ية لطبا  ات التجارة في األدوية والمعد ١٩٩٨ ١٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (موحدة)خدمات الطبية  والريدات ولتشركة ا

 تجارة عامة  ١٩٩٨ ١٠٠ ٧٫٠٤٢٫٢٥٣ ١٠٠ ٧٫٠٤٢٫٢٥٣ * (موحدة)   لعامةة ا ل للتجارشركة يونيبا

 صناعة األلمنيوم ١٩٩٥ ٧٧/٠٢ ١٥٫٥١٤٫٨١٠ ٧٧/٠٢ ١٥٫٥١٤٫٨١٠   التالبروفيمنيوم والشركة الوطنية لصناعة األل

   راتايلس ا تجارة  ١٩٩٨ ١٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ للسيارات  الشركة الفلسطينية  

 دعاية واعالن  ٢٠٠٠ ١٠٠ ٨٤٥٫٠٦٨ ١٠٠ ٨٤٥٫٠٦٨ (موحدة) ة واإلعالن والترويج دعاي ي للسكا   شركة

 صناعات غذائية  ١٩٩٦ ٦٥/٦٣ ٣٩٫٤٩٢٫٢٤٣ ٦٥/٦٣ ٣٩٫٤٩٢٫٢٤٣ (موحدة)الغذائية شركة سنيورة للصناعات 

 ة نيومعد  ة يمياه صح  ٢٠٠١ ٨٥ ٤٫٨٠٣٫٧٣٤ ٨٥ ٤٫٨٠٣٫٧٣٤   شركة مصنع أريحا للمياه الصحية والمعدنية 

 تأجير تمويلي  ٢٠١٥ ١٠٠ ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ويلي  ملت ير ا أج لتالشركة العربية ل 

 ارات ووكاالت تجارية  يس ة التجار ٢٠١١ ١٠٠ ٧٠٫٤٠٠ ١٠٠ ٧٠٫٤٠٠ الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار /  االردن (معفاه) 

 وجودات مدارة ال او االستثمار  ٢٠١٩ ١٠٠ ٤٠٫٠٠٠ ١٠٠ ٤٠٫٠٠٠ لف شركة ايبك ج 

 
 اتالملكيـة فـي الشـرك  حقـوق فـي    المجموعـةجزء غير المملوك مـن قبـل  ن ذلك المسيطريلا  غير  وق حقيمثل      -

 .التابعة
 
 المالية   المعلوماتس توحيد  سأ

الموحدة  المعلوماتمن  تتض المال  الموجزةالمرحلية    المالية  للشرك القوائم  الوال  ابضةالق  ةية  ة  اضعخ شركات 
 :للمجموعةون ة عندما يكلسيطرا  وتتحقق لها) ، ابعة ت التا ركرتها (الشسيط ل
 لمستثَمر بها ؛ القدرة على السيـطرة على المنشأة ا  •
المنشآة المستثَمر    جة من ارتباطاتها معفي العوائد المتغيرة ، النات  غيرة ، أو لها الحق تتعرض للعوائد المت  •

 ا ؛ و به
 ا. َمر بهلمنشأة المستثا ئداعوأثير على لطتها للتال س استعمرة على دقال  ا له  •

 
كان  لمجموعةاعيد  ت إذا  ما  بشأن  الشركات    تتقديراتها  على  بها  تسيطر  الحقائق   الح  في المستثمر    أشارت 

 ها أعاله. المشار إليق السيطرة ي نقاط تحقأو أكثر من  ةتغيرات على واحد هنالكوالظروف أن  
 

،  بها   لمستثمرا  شركاتلايت في أي من  صولتاق  عن أغلبية حقوة  موعلمجاويت  صت ق  وت حقنخفضاوفي حال  
لها ف ال  يكون  حقوق  تكفي  عندما  السيطرة  على  لمنح  القدرة  توة  موعلمجاتصويت  على  أنشطة القدرة  جيه 

وا  ات ركالش جانب  من  الصلة  ذات  وتأخذ  التابعة  الحق لمجموعة  احد.  جميع  االعتبار  والظ في  عرائق  ند  وف 
إذ  رديقت ك ما  تللمجموعة    نا ا  ف ي صوحقوق  ا ت  المسلمني  بشأة  ال  هاتثمر  لمنحها  السيطرتكفي  على  من  قدرة  ة 

 والظروف:  عدمها. ومن بين تلك الحقائق 
 األخرى؛  بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويتلمجموعة الكها تصويت التي تم حقوقحجم    •
التصو  • المحتملحقوق  تحوزيت  التي  أخر  حقوق ئزي  ا حوأي  عة  جموم لاعليها    ة  أط تصويت  أو   فراين 

 ى؛ خرأ
 ؛ و قدية األخرىترتيبات التعا الن اشئة مالحقوق الن   •
، مسؤولية حالية لتوجيه  ب عليها ، أو ال يترتعة  جموللم ى أنه يترتب  أية حقائق وظروف إضافية تشير إل  •

الص  ذات  القراراألنشطة  اتخاذ  وقت  فلة  بما   ، المطلوبة  كيفيي  ات  الهيئات    تا ماعاجت  في   صويتالت  ةذلك 
 ة. قابعامة الس ال
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 السيطرةلمجموعة  ا على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد  لمجموعة  اسيطرة    عندبعة  تا ركة اليتم توحيد الش 
ال التابععلى  وبالتحدشركة   . التابع ة  الشركات  عمليات  نتائج  ان   ، او  ةيد  عليها  استبعاده  المستحوذ  تم  ا التي 
وحتى  السيطرة  تحقق    خيرمن تا  رحلية الموجزةالم  ةحدالموالخسائر    اح أورباأل  مةئا ق   ينة ف متضم  ل العامخال
 يخ فقدان السيطرة على الشركة التابعة .  تار
 

توزيع   أواألربيتم  الدكوالخسائر    اح  بنود  من  بند  المل  الى  الشامل  في  خل  غير لمجموعة  ا الكين  وحصة 
ن وحصة غير المسيطري   عةلمجموان في  كي لالما ى  ال  ةابعالت   شركاتل لل لشامالدخل ا  تم توزيعمسيطرين ، يال

 حصة غير المسيطرين.رصيد دي الى ظهور عجز في يع سيؤالتوز ان كان هذواحتى 
 

سبية  لتتماشى سياساتها المحا   عند الضرورة ،ة ،  التابعالمالية للشركات    المعلوماتيالت على  إجراء تعديتم  
 . وعةمجمللفي  تبعةماسبية السات المحلسيا المستخدمة مع ا

 
ريف المتعلقة بالمعامالت واألرصدة ا ل والمصة والدخق الملكيقو بات وحطلويع األصول والممج  يتم استبعادو

 . د التوحيدالتابعة عن ركاتوالشلمجموعة ا فيما بين 
 

تح بشكل  ديد حصيتم  التابعة  غير المسيطرين في الشركات  عن حقوق ملكيةص  ذه ه  فيلمجموعة  ا  منفصل 
المسيساهميلم ا  صصحإن    كات.الشر غير  والموجود  طرن  حعليهم  الملبح الياً  ة  المقوق  لكية  الكيهم  م منوحة 

يت قد  التصفية  عند  الموجودات  صافي  من  متناسبة  الببحصة  في  قياسها  العادم  بالقيمة  بالحصة  داية  أو  لة 
يتم  .  لألصوء. ا اشرلا على  ف  ل للتعرللصافي القابفي القيمة العادلة    غير المسيطرين   حصص سبية لحقوق  التنا 

ر المسيطرة مبدئيًا بالقيمة العادلة. بعد يألخرى غالحصص اتم قياس  ي  تحواذ.السياس على أساس ا قال اختيار  
افة  ص عند اإلعتراف المبدئي باإلضة هي قيمة هذه الحصللحقوق غير المسيطرلقيمة الدفترية  الحيازة ، فإن ا

 لملكية.  ا قحقو  ة فيق ح الل ات ايرمن التغير المسيطرة إلى حصة الحصص غ
 
الشا إجمال  وديع الدخل  إلىي  اح  مل  غير  رصيد   نيلمسيطرصص  في  عجز  وجود  إلى  ذلك  أدى  لو  حتى 

 . المسيطرينحصص غير  
 

ا التغيلمحاسيتم  عن  حصص  بة  في  فقدان  عة  لمجموارات  عنها  ينتج  ال  والتي  التابعة  الشركات  السيطرة  في 
ح  يكمعامالت  ملكية.  تعدقوق  اتم  لح حالي ل امة  لقييل  ال  صصوح  لمجموعةاصص  ة  لتعغير  كس  مسيطرين 

من خالله تعديل نسبية في الشركات التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي يتم  صصها الرات في حغيالت
المسيطرين  ح غير  ل صص  العادلة  مباشوالقيمة  المستلم  أو  المدفوع  الملكيةلمقابل  حقوق  في  إلى   رة  وينسب 
 ة.لشركالكي ا م

 
تفمعند تعة  السيطرعة  لمجموا قد  ا  شركة  يلى   ، احتابعة  الربح  ساتم  الخسب  في    ارةأو  االستبعاد  عن  الناتجة 

) بين  بالفرق  الخسارة  أو  الربح  القيمة١قائمة  إجمالي  للمقابل    )  االعادلة  والقيمة  حصص  المستلم  ألي  لعادلة 
و( الق٢متبقية  السابق)  الحالية  لألصول (بميمة  ذة  في  اا  ا منها  وحا  مطر  ،   رة)لشهلك  التابعة  رلشمطلوبات  كة 

حصو لغيرأي  ا لمسيطرينا  ص  يتم  فيمحتساب  .  اآلخر  الشامل  الدخل  في  سابقًا  بها  المعترف  المبالغ  ا  جميع 
لقة أو المطلوبات المتعقامت مباشرة بالتخلص من الموجودات  لمجموعة  او أن  ركة التابعة كما ليتعلق بتلك الش

 ابعة.  التبالشركة  
 
في تاريخ فقدان السيطرة كقيمة  ابقة  بعة الس ركة التا لشه في ا تفاظ بذي يتم االحلار  الستثماعادلة لال   قيمةلا  برتعت

لل المبدئي  اإلعتراف  عند  بمعادلة  الالحقة  الدومحاسبة  المعيار  التقاروجب  إلعداد  رقم  لي  المالية    )٩(ير 
الما  تنط األدوات  عندما  احلية  ابق  تكلمعيار  كام  أو  الارتعإلالفة  ،  باإلمبدف  أش  فيستثمار  ئي  حليفة  و  ركة 

 ك. ع مشترمشرو
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 أهم السياسات المحاسبية  - ٣

المرحل الموحدة  المالية  المعلومات  اعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  في إن  المنتهية  للفترة  الموجزة   ية 
إعداد  ٢٠٢٢آذار    ٣١ في  اتباعها  تم  التي  المحاسبية  السياسات  مع  للسن  وائمالق   متماثلة  الموحدة  ة  المالية 

تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية المعدلة التالية والتي ومع ذلك،  .  ٢٠٢١    ن األولكانو  ٣١ي  المنتهية ف 
  المعلومات، في اعداد    ٢٠٢١نون الثاني  للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كا أصبحت سارية المفعول  

فصاحات الواردة  الغ واال لى المبجوهري عل  ر بشكلم تؤث  ، والتي   للشركة وجزة  لم ية امرحلالموحدة الالمالية  
ب  والسنوات السابقة   الموحدة المرحلية الموجزة للفترة المالية    المعلومات في   لها تأثير على    نه قد يكون أ ، علماً 

 . المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة
 

 لة أو غير متداولةكمتداو لتزاماتالتصنيف ا -) ١محاسبة الدولي رقم (اليار ى معتعديالت عل
في قائمة    ت ) تؤثر فقط على عرض االلتزاما ١الدولي رقم (  المحاسبة إن التعديالت التي أجريت على معيار  

ادات إير  م أوغير متداولة وليس على قيمة أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزا  أومتداولة  المركز المالي ك
 .حول تلك البنود  اح عنها م اإلفصت معلومات التيأو مصاريف، أو ال

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

وتح في التقرير،  حقها  ستمارس  المنشأة  كانت  إذا  ما  حول  بالتوقعات  يتأثر  ال  التصنيف  أن  تتأج  دد  سوية  يل 
كما  ، نهاية فترة التقرير، وتقدم تعريفًا لـ  مة إتعد قائ ق  أن الحقو   ضحوت  االلتزام  بالتعهدات في  االلتزام  تم  ذا 

األصول األخرى أو الخدمات إلى   أو أدوات حقوق الملكية أو  دأنها تشير إلى تحويل النق  لتوضح"التسوية"  
 الطرف المقابل . 

 
 مفاهيم المرجع إلطار  –) ٣(رير المالية رقم لتقالي لتعديالت على المعيار الدو

بدالً   ٢٠١٨) بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لسنة  ٣تُحدِّث التعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
ت ) متطلبًا يتعلق بااللتزاما٣أنها تضيف إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (. كما    ١٩٨٩ار سنة  ط من إ
ن تطبق المنشأة المستحوذة معيار المحاسبة  ، وهو أ)  ٣٧م (رقاسبة الدولي  ة ضمن نطاق معيار المح محددال

 ) رقم  اال٣٧الدولي  تاريخ  في  قائم  التزام  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  ألحدا )  نتيجة  بالنسبة ستحواذ  سابقة.  ث 
تُطبق    : الرسوم،)٢١لية رقم (الدولية  للضريبة التي ستندرج ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات التقارير الما 

تفسالمستح  أةمنشال ت وذة  لجنة  رقم (ير  الدولية  المالية  التقارير  الملزم ٢١فسيرات  الحدث  كان  إذا  ما  لتحديد   (
 . ع بحلول تاريخ االستحواذداد الضريبة قد وق سالذي نتج عنه التزام ب

 
ال  تضيفوأخيراً،   المنشأة  بأن  صريًحا  بيانًا  اوذة  مستحالتعديالت  بالموجودات  تعترف  المسال  وذ تحلمحتملة 

 دماج األعمال. ا في انعليه
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 تكلفة الوفاء بالعقد -العقود المثقلة  - ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

الت أنعتنص  ا  ديالت  التكاليف  "تكلفة  تتكون  بالعقد".  مباشرة  تتعلق  التي  "التكاليف  تشمل  بالعقد  لوفاء" 
 المواد على سبيل المثال العمالة المباشرة أو  العقد (ء بهذا  فا إلضافية للوبالعقد من التكاليف ا  اشرةة مب المتعلق 

الع بتنفيذ  مباشرة  تتعلق  التي  األخرى  التكاليف  وتوزيع  المثا قالمباشرة)  سبيل  (على  مصاريف د  توزيع  ل 
 د). العقفاء  االستهالك ألحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في الو

 
لتزاماتها كما في بداية فترة التقرير السنوي التي  أة فيها بكافة ا المنشي لم تفِ لتلى العقود اتطبق التعديالت ع

من ذلك،  ال يتم تعديل    تطبق فيها المنشأة التعديالت للمرة األولى. على المنشأة    يتعينأرقام المقارنة. وبدالً 
ا  لتطبيق  التراكمي  باألثر  للرصي  يالتلتعداالعتراف  كتعديل  االفتتاحيمبدئيًا  بند    المدورةألرباح  ل  د  أي  أو 

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

المتحصالت قبل االستخدام    -) الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٦لدولي رقم (اتعديالت على معيار المحاسبة  
 المقصود. 

التعديالت   تسمح  ناتأي    بخصمال  ا عائدات  بيع  من  التي جة  إنتاجت  ألصناف  قبل  م  األصل  ها  هذا  يصبح  أن 
ر  ة أثناء إحضاقبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، أي العائدات المحق  متاًحا لالستخدام من تكلفة أي

رة. وبالتالي ، إلدا ها ااألصل إلى الموقع والحالة التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدف
بعا تعترف   تلك  ئدالمنشأة  وتقيس  المبيعا ات  الخسارة.  أو  الربح  ضمن  الصلة  ذات  التكاليف  جانب  إلى  ت 

 "المخزون".) ٢لدولي رقم (االمنشأة تكلفة هذه البنود وفقا لمعيار المحاسبة 
 

ر المحاسبة الدولي  معيا حدد  توضح التعديالت أيضا معنى "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم". وي
كان األداء الفني والمادي لألصل يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع    لما إذاتقييم    نه ) ذلك على أ١٦(

 . إداريةغراض ين أو ألأو الخدمات أو تأجيرها لآلخر
 

المال القوائم  تفصح  أن  ينبغي   ، الشامل  الدخل  قائمة  في  منفصل  بشكل  عرضها  يتم  لم  عوإذا  قيية  مة  ن 
والتي تتعلق ببنود منتجة وليست إحدى مخرجات األنشطة    الخسارةربح أو  الالمدرجة في  العائدات والتكلفة  

 . لفة في قائمة الدخل الشامل والتك االعتيادية للمنشأة، وأي بند (بنود) يتضمن تلك العائدات
 

واآلالت الممتلكات  بنود  على  فقط  ولكن  رجعي،  بأثر  التعديالت  إلى معداوال  تطبق  إحضارها  تم  التي   ت 
لالزمة لها إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة في أو بعد بداية الفترة  غيلية الة التشحا الموقع وال
 . الية التي تطبق فيها المنشأة التعديالت للمرة األولىقوائم الملمعروضة في ااألولى ال

 
ال باألثر  االعتراف  المنشأة  على  لتراكينبغي  للتعديالمي  األولي  علتطبيق  كتعديل  احي  االفتت  الرصيد  لىت 

هو   كما  الملكية،  حقوق  بنود  من  آخر  بند  أي  (أو  المدورة  الفترة  لألرباح  تلك  بداية  في    األولى مالئم) 
 .عروضة مال
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 ٢٠٢٠-٢٠١٨لتحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية ا

 ول مرةالية ألرير المقا الدولية للت  رتطبيق المعايي  -)  ١(رقم لية  المعيار الدولي للتقارير الما 
يتعلق    اميقدم التعديل إعفاًء إضافيًا للشركة التابعة التي تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها األم في

فاء  اإلعخدم  بالمحاسبة عن فروق الترجمة المتراكمة. نتيجة لهذا التعديل، يمكن اآلن للشركة التابعة التي تست 
) أن تختار أيًضا قياس  ١الدولي للتقارير المالية رقم (لمعيار  ) ضمن اأ  ١٦لفقرة (د.  المنصوص عليه في ا

ب األجنبية  العمليات  لجميع  التراكمية  الترجمة  المالية  قلافروق  القوائم  في  إدراجها  سيتم  التي  الدفترية  يمة 
الدولية للتقارير المالية ، إذا لم    م إلى تطبيق المعاييرة األلشركالموحدة للشركة األم ، بناًء على تاريخ انتقال ا 

م  األ  التوحيد واآلثار المترتبة على اندماج األعمال التي استحوذت الشركة يتم إجراء تعديالت على إجراءات 
م  باالستفادة  مماثل  خيار  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  للشركة  يُتاح  التابعة.  الشركة  على  خاللها  ن من 

 أ) .  ١٦قرة (د. ء المنصوص عليه في الف عفا اإل
 

 ): األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 " اختبار  تطبيق  عند  أنه  التعديل  لتحديد  ١٠يوضح  المئة"  بااللتزام    ما  في  االعتراف  عدم  ينبغي  كان  إذا 

رض، بما في المقترض) والمق (منشأة  ن الط بيالمالي، تقوم المنشأة بتضمين الرسوم المدفوعة أو المستلمة فق 
الرسوم المدفوعة أو المستلمة سواء من المنشأة أو المقرض نيابةً عن الغير. يُطبق التعديل بأثر مستقبلي    ذلك

 . بادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل للمرة األولىملاعلى التعديالت و
 

 لزراعة ا - ٤١ي رقم  معيار المحاسبة الدول
(التعديلغي   رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  متطلب  عند  ٤١يل  للضرائب  النقدية  التدفقات  الستبعاد  للمنشآت   (

موا على  هذا  يعمل  العادلة.  القيمة  (  ةمءقياس  الدولي  المحاسبة  معيار  في  العادلة  القيمة  مع  ٤١قياس   (
الستخدام التدفقات النقدية المتسقة  دلة،  )، قياس القيمة العا١٣قارير المالية رقم (متطلبات المعيار الدولي للت

و النقدية  التدفقات  سيستخدمون  كانوا  إذا  ما  تحديد  من  الُمعِدّين  وتمكين  الخصم  ومعدالت   ت معدالداخليًا 
 .لخصم قبل خصم الضرائب أو بعد الضريبة ومعدالت الخصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمةا
 

المنشأة بتطبيق    قيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيهيتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي ، أي لقياس ال
 التعديل . 

 
 لمخاطر ة اارواد تاديرالتقو األحكام  - ٤

مات المالية المرحلية الموجزة من اإلدارة القيام باألحكام والتقديرات واالفتراضات التي  د المعلوإعدا  يتطلب 
تطبيق  ت على  عنها  معالوالمبالغ  المحاسبية    السياساتؤثر  يرادات  واإل  وااللتزامات   للموجوداتلن 
 .  ديراتقالتهذه  لفعلية عنا ف النتائج، قد تختل ت المصروفا و

 
والمصادر الرئيسية لعدم   للمجموعةتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  اتخذ  امة التياله  حكاماألإن  

 ديسمبر   ٣١في    للسنة المنتهية  للمجموعةالسنوية    ئم الماليةقدير هي نفسها التي طبقت على القوالتاليقين في ا
٢٠٢١. 
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:يتكون هذا البند مما يلي-     أ

 ديسمبــــــر31 مــــــــارس31

20222021

مدققةمراجعة غير مدققة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

   153,102,862      154,522,960     ذمم تجارية

      41,954,017        40,315,273     شيكات برسم التحصيل  قصيرة األجل

  195,056,879    194,838,233قصيرة األجل   -       مجموع الذمم المدينة التجارية والشيكات برسم التحصيل 

           680,993             670,620     ذمم موظفين

195,508,853    195,737,872  

      (8,247,916)        (8,500,295)مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة :ينزل     

  187,489,956    187,008,558        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 مارس 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

140,648,43525,963,98712,043,4168,782,0047,400,391194,838,233**إجمالي الذمم المدينة التجارية

429,431879,127504,411770,9805,916,3468,500,295مخصص الخسارة اإلئتمانية

%4.4%79.9%8.8%4.2%3.4%0.3معدل 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

 يوم90من يوم حتى 

 180 الى 91من 

يوم

 الى 181من 

 يوم365

 365أكثر من 

المجموعيوم

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

27,871,7653,048,686444,618714,98132,080,050مراجعة غير مدققة - 2022 مارس 31كما في 

48,768,475279,536212,77630,83149,291,618مدققة - 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

       3,048,1725,199,7448,247,916رصيد المخصص بداية السنة

           180,880754,561935,441المخصص المستدرك خالل الفترة

           (44,021)           (31,523)           (12,498)فروقات عمالت أجنبية

         (639,041)             (6,436)         (632,605)*ديون معدومة 

      8,500,295      5,916,346      2,583,949     الرصيد في نهاية الفترة

* دوالر أمريكي وذلك بموجب موافقة مجلس اإلدارة639.041 اعدام ذمم مدينة تجارية بقيمة 2022 مارس 31تم خالل الفترة المنتهية في  .

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2,541,2334,014,1366,555,369رصيد المخصص بداية السنة

292,5121,391,9451,684,457المخصص 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

3,048,1725,199,7448,247,916     الرصيد في نهاية السنة

أرصدة مدينة أخرى - 6

:يتكون هذا البند مما يلي-     أ

 ديسمبــــــر31 مــــــــارس31

20222021

مدققةمراجعة غير مدققة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

8,913,8847,344,065مطالبات مدينة

8,140,8792,621,819ضريبة القيمة المضافة 

6,503,3034,081,874مصاريف مدفوعة مقدماً

3,088,3462,896,623تأمينات نقدية مقابل كفاالت واعتمادات بنكية 

23,998,19310,997,518*دفعات مقدمة للموردين 

854,3481,004,348قروض وسندات قابلة للتحويل

       4,740,812       4,958,960أرصدة مدينة أخرى 

56,457,913    33,687,059    

.    الرسوم الحكومية المتعلقة بها

أثر استبعاد مخصص نتيجة بيع شركة تابعة

  - 8-  

(مراجعة غير مدققة) 2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

(مدققة) 2021 ديسمـــــــــــــــــــبر 31للسنة المنتهية في 

اضافات على المخصص نتيجة اإلستحواذ على شركة تابعة

يمثل هذا البند الدفعات المقدمة لموردي الشركات التابعة للمجموعة لقاء بضائع مشتراة وغير مشحونة ومشاريع مشتركة باإلضافة إلى     *  



بالصافي- بضاعة  - 7

:     يتكون هذا البند مما يلي

 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــر31 مـــــــــــــــــــــــــــــــارس31

20222021

مدققةمراجعة غير مدققة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

                     7,180,660                           9,709,804     بضاعة منتجة وصالحة للبيع 

                     8,547,481                           8,378,979     أدوية

                        799,877                               855,072     مواد طبية

                  36,838,742                         80,901,480     مواد استهالكية

                     2,916,212                           2,436,255     مواد وأدوات مختبرات

                  12,855,710                         14,498,552*     سيارات مجمركة وقطع غيار 

                  10,005,322                           8,935,519     معدات وأجهزة طبية

                  79,144,004                      125,715,661        مجمــوع البضاعة الجاهزة

                  14,433,619                         18,098,501     مواد أولية

                          70,468                               588,903     خردة صالحة وأخرى

                     3,753,258                           3,165,946     مواد أخرى

                  97,401,349                      147,569,011        مجمــوع البضاعة

                   (2,407,871)                          (2,606,291)**مخصص بضاعة بطيئة الحركة  :ينزل     

                  94,993,478                      144,962,720        صافي البضاعة

                     3,501,481                           2,269,225     بضاعة في الطريق

                  98,494,959                      147,231,945        المجمــوع

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

 ديسمبــــــر31 مــــــــارس31:تمثل الحركة على مخصص بضاعة بطيئة الحركة ما يلي**  

20222021

مدققةمراجعة غير مدققة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

                     3,102,704                               2,407,871السنة/      رصيد بداية الفترة 
                        1,206,423                                  199,183السنة/      إضافات خالل الفترة 

                          (219,273)                                          -     أثر استبعاد مخصص نتيجة بيع شركة تابعة
                      (1,681,983)                                        (763)السنة /      بضاعة مشطوبة خالل الفترة 

                      2,407,871                              2,606,291السنة/         رصيد نهاية الفترة 
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- ١٠ - 

 

 
 رى أرصدة دائنة أخ - ٨

 : مما يلي يتكون هذا البند

 

ــ مـ ٣١  ــارســ
٢٠٢٢   
 مدققة  مراجعة غير

 ر ديسمبــ ٣١
٢٠٢١   
 مدققة 

 ر أمريكيالدو يكيأمر والرد 
 ١٣٫٦٦٤٫٥١٨ ١٩٫١٤٥٫٧٨٤ مصاريف مستحقة 

 ٩٤٥٫٥٨٧ ١٫٩٤٨٫٣٦٠ قة ائد مستحفو
ً ايرادا  ٧٩٣٫٢٩٧ ٤٣٢٫٢٦٧ ت مقبوضة مقدما

 ٧٫٢٥٥٫٥٩٠ ٥٫٣٦٩٫٥٤٤ كافات مستحقة رواتب وم
 ٢٫٠٦٢٫١٣٦ ١٫٧٣٨٫٤٩٨ حقة اجازات مست 

 ١٩٨٫٧٧٤ ٣٩٦٫٩٥١ ي االجتماعات الضمان أمان
 ٤٩٥٫٠٧٠ ٦٤٢٫٢٨٤ ات المبيع  ت ضريبةمانا أ

 ١٫٥٢٩٫٤٨٥ ١٠٩٫٢٩٨ ن  فيموظ  –خل يبة دأمانات ضر
 ٤٫٧٢٢٫٣٦١ ٣٫٥٨٤٫٥٠٠ مقدماً من العمالء   بوضةدفعات مق
 ٤٫٥٩٦٫٩٧٢ ٦٫٢٢٧٫٠١٤ ات متنوعةمخصص 

 ٢٫٣٤٠٫٢٤٩ ٤٫١٦٨٫٢٤٠ أخرى 

 ٣٨٫٦٠٤٫٠٣٩ ٤٣٫٧٦٢٫٧٤٠ المجموع     
 

 ةبنوك دائن  - ٩
 :الت الممنوحة للشركات التاليةلتسهيند من اهذا البكون يت

 

 ــارســ ــمـ ٣١
٢٠٢٢   

 غير مدققة  مراجعة

 بــر سمدي ٣١
٢٠٢١   
 مدققة 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 ٤٫٦٠١٫١٤٢ ٣٫٣٠٣٫٩٩٩ لمنيوم والبروفيالت طنية لصناعة األالشركة الو 

 ٣٠٫٧٧٤٫٣٦٨ ١٠٫٩٠٥٫٢٢١ ت الطبية التوريدات والخدما  شركة
 ١٥٫٥٩٧٫٥٤٥ ٢٧٫٩٤٥٫٤٤٢   ةللتجارة العام  يبال يون شركة

 ١٫٤٩٣٫١٨٩ ١٫٤٤٢٫٨٦٨ فلسطينية للسياراتالالشركة  
 ٦٫٣٢٦٫٤٢٦ ١٠٫١١٢٫٠٨٧ شركة سنيورة للصناعات الغذائية
 ٤٤٤٫٣٠٤ ٤١٠٫٣٤٧ الشركة العربية للتأجير التمويلي

 - ٣٠٫٠٠٠ شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج

 ٥٩٫٢٣٦٫٩٧٤ ٥٤٫١٤٩٫٩٦٤ جموع الم
 

الغاية  إ   - رالح  هذا  ن من  تمويل  هي  المالسابات  وها  أس  مغطاة  لعامل  ة  ك الشرفالة  بكتتمثل  ت  بضمانا ي 
   .المالكة

 



- ١١ - 

 

   القروض - ٠١

 
 طين واالردن.  سفل يوممنوحة ف % ٦و %٣٫٢٥ا بين م فائدتهاالقروض تتراوح  ان هذه    -

 
 ات. نوس مسح تصل الى خ ة سمارسطين دون فائدة مع فت ي فلف يةالطاليا يالة التعاون االنمائن وكمالقرض ممنوح  إن هذا *  

 
ن  مليو  ١١٣٫٢٧هم االجمالية  تقيم  نوك في الجمهورية التركيةمن عدة ب  ٣٥وم ومنتجات األلبان (شركة تابعة) على عدة قروض وعددها  للح شركة تراكيا لصناعة وتجارة احصلت    **

وتتراوح إستحقاقات   ٪٢٩٫٥الى   ٪٧٫٨عار الفائدة من  اوح استرركة تلشل  ملالمال العا  رأسل  تموي ) ل٢٠٢٢مارس    ٣١ي  ما فك  كيريمالر أومليون د  ٨٫٩اي ما يعادل  ليرة تركية (
 . ٢٠٢٤ ثاني كانون ال ٢١الى تاريخ  ٢٠٢٢ نيسان  ٥االقساط من تاريخ 

 
كما مليون دوالر أمريكي    ٣٦  :  م الرصيد القائ(أمريكي  مليون دوالر    ٦٠  األجمالية  بلغت قيمته  ٢٠٢٢فروع فلسطين خالل العام    –على قرض من بنك األردن    المجموعة***حصلت  

 . ٢٠٢٢مايو  ١٠الى تاريخ   ٢٠٢٢نيسان  ١٢من تاريخ أقساط القرض تتراوح إستحقاقات غاية تمويل رأس المال العامل ، ل  )٢٠٢٢مارس  ٣١في 

 طويلة األجل  ة األجل قصير طويلة األجل  قصيرة األجل  كون هذا البند مما يلي:يت
ــ  ٣١   ٢٠٢١ ـــر ــــــــــــــديسمبــــــــ ٣١  ٢٠٢٢ رســاــــــمــــــــــ

 ققة)د(م  غير مدققة) جعة (مرا 
 دوالر أمريكي   مريكي ر أدوال  أمريكي  دوالر  ر أمريكي الدو 

        كة سنيورة للصناعات الغذائية: شر
 ٢٩٥٫٦٧٠  ٥٫٧٦١٫٦٥٢  ٦٨١٬٣٠٧  ٨٬٢٢٥٬٧٩٨ ** اللحومقروض ممنوحة لشركة تراكيا لصناعة 

 ١٨٫٥١١٫٩٨٩  ٢٫٦٤٤٫٥٧٠  ١٧٬٦٣٠٬٤٦٥  ٣٬٥٢٦٬٠٩٣  رة عمانلقاهض بنك اقر
 ٦٫١٧٠٫٦٦٣  ٨٨١٫٥٢٣  ٥٬٨٧٦٬٨٢٢  ١٬١٧٥٬٣٦٤   قرض مصرف الصفا 

 -  ٩٧٥٫٣٦٨  -  ٦٣٣٬٦٣٥ األردن  –ال قرض بنك كابيت
 -  ٦٦٦٫٥١٩  -  ١٬١٩١٬٣٣٣ األردن  -جنرال قرض بنك سوسيتيه  

 -  -  ٧٢١٬٠١٦  ١٨٠٬٢٥٤  كويتيقرض البنك األردني ال
 ٤٫٥٧٢٫٤٥٤  ١٫٠٨٧٫٢٦١  ٦٬٤٦٩٬٣٩٩  ٩٩٣٬٦٥٣ قرض بنك األردن 

 ٤٫٥٣٥٫٦٥٥  ٤٫٢٦٩٫٨٦٣  ٣٬٧٦٢٬٤٢٧  ٣٬٧٢٠٬٧٠٩ يبض البنك العروقر
 ٣٤٫٠٨٦٫٤٣١  ١٦٫٢٨٦٫٧٥٦  ٣٥٬١٤١٬٤٣٦  ١٩٬٦٤٦٬٨٣٩ 

        لبروفيالت:واالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 
 ١٫٤٢٩٫٥٦٨  ٢٫٣٨٢٫٩٥٥  ١٬٤٢٩٬٥٦٧  ٣٬٤٢٦٬٠٢٥ األهلي األردني  ك البن قروض

 ٢٫٨٧٢٬٧٣٨  ١٫٤٣٨٫٠٦٢  ٢٬٨٤٢٬١٠٣  ١٬٥٨٥٬١٧٣ سدض بنك القوقر
 -  ٩٧٨٫٢١٩  -  ٩٣٣٬٦٧٨ نيالفلسطي االسالميك بنال قروض

 ٨٩٩٫٣٩٩  ١٫٢١١٫١٩٢  ٨٨٣٬٦٥٤  ١٬٩٧٦٬٣٣٦ ن ض بنك القاهرة عماوقر
 ١٫٢١٣٫٩٤٢  ٣٣٠٫٧٦٦  ١٬١٣٧٬٢٥١  ٣٢٦٬٢٠٣ ن اكاالس بنكقرض 
 -  ١٫٦٦٢٫٠٦٨  -  ٢٬٠٩٩٬٤٢٩   ربي نك العلبقرض ا

 -  ٢٫١٣٦٫٩٢٧  -  ٢٬٢٩١٬١٤٥ الصفا  فمصر ضقر
 -  ٣٧٦٫٩٣٢  -  ١٬٠٠١٬٢٧٥ قرض بنك فلسطين 

 ٦٫٤١٥٫٦٤٧  ١٠٫٥١٧٫١٢١  ٦٬٢٩٢٬٥٧٥  ١٣٬٦٣٩٬٢٦٤ 
        ة الفلسطينية للسيارات:لشركا
 -  ٤٫٠٧٦٫٢٨٢  -  ٣٬٩٧٤٬١٦١ بنك الوطني الض ورق

 -  ١٫١١٣٫٥٤٧  -  ١٬٢٩٠٬٩٧٣   انسكالا  قرض بنك
 -  ١٫٣٤٩٫٧٥٢  -  ٨٨١٬٧٢٩ ربي  قرض البنك الع

 ٢٧٥٫٨٩٧  ٣٫٩٥٥٫٥٦٤  ١٩٩٬٨٦٩  ٤٬٦٠٩٬٨٥٦ ض بنك القدس  وقر
 ٨٩٤٫٥٨٣  ٢٫٧٣٩٫١٦٨  ٩٥٠٬٠٠٠  ٣٬١٨٤٬٤٥٦ ردني  قروض البنك األهلي األ

 ٥٢٩٫٩٧٠  ٣٥٦٫٢٦٧  ٤٦٠٬٤٨٩  ٣٣٩٬٩٢٠ نماة عرلقاهنك اقرض ب
 -  ٧٠٧٫٠٥٩  -  ٤٤١٬٩١٢ ين  طسقرض بنك فل 

 ٧٩٫٥٥٨  ٢٩٢٫٥٣٠  ٦١٬١٨٨  ٢٤٠٬٨٥١   العربي االسالمي  لبنكقرض ا
 -  ١٫٢٧٢٫٥٥٠  -  ١٬٤٣٥٬٠٨٤ قرض بنك األردن 

 ١٫٧٨٠٫٠٠٨  ١٥٫٨٦٢٫٧١٩  ١٬٦٧١٬٥٤٦  ١٦٬٣٩٨٬٩٤٢ 
        : ليمويتر الة للتأجي العربيالشركة 
 ٤٤١٫١٤٥  ٢٩٨٫٧٨٧  ٦٢٢٬٣٠٩  ٣١٥٬٩٨٧ الوطني  البنك

 ٩٠٩٫٤٥٧  ٥٦٨٫٧٩٨  ٩٤٦٬٦٧٩  ٥٨٤٬٦٣٢ ردني قرض البنك األهلي األ
 ١٫٩٨١٫٨٨٥  ٨٤١٫٨٢٢  ٢٬٦٨٧٬٠٦٧  ٩٩٧٬٢٦٥ بنك القدس  قرض

 ٨٥٨٫٤٠٠  -  ٦٧٨٬٣٣٤  - يطالية* وكالة التعاون االنمائي اال
 ٤٧٩٫٨٧٤  ٣١٤٫٥٨٧  ٣١١٬٦٦٠  ٣٩٨٬٧٨٩ ك فلسطين قرض بن

 ٤٫٦٧٠٫٧٦١  ٢٫٠٢٣٫٩٩٤  ٥٬٢٤٦٬٠٤٩  ٢٬٢٩٦٬٦٧٣ 
        فلسطينية لألستثمار: العربية ال الشركة 

 -  -  -  ٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠ *** قرض بنك األردن 
 ٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠  -  -  - 

        :طبيةالت والخدمات كة التوريداشر
 -  ٤٫٣٠٧٫٠٠٥  -  ٤٬٤٣٢٬٧١٣   بيالعر ي االسالم قرض البنك

 ٢٫٨٨٤٫٠٠٠  ٦٥٠٫٦٣١  ٢٬٨٨٤٬٠٠٠  ٤٠٩٬٦٦٥ قرض بنك فلسطين 
 -  ٣٫٣٢٦٫٨٨١  -  ٣٬٠٠٧٬٧٤٨ سكان اال بنكقرض 

 ٣٫١٢٥٫١٢٠  ٥٫٣٤٢٫٨٩٧  ٢٬٨١٢٬٦٤٠  ٦٬٠٣٥٬٢٣١   قرض البنك العربي 
 -  ٥٫٧٧٥٫٣٨٩  -  ٤٬٦٥٠٬٠٢٥ الصفا  مصرفرض ق

 -  ١٩٫٢٢٩٫١٤٥  -  ٢٧٬٥٥٣٬٨٩٨ األردن  بنكقرض 

 ٦٫٠٠٩٫١٢٠  ٣٨٫٦٣١٫٩٤٨  ٥٬٦٩٦٬٦٤٠  ٤٦٬٠٨٩٬٢٨٠ 
 ٥٢٫٩٦١٫٩٦٧  ٨٣٫٣٢٢٫٥٣٨  ٥٤٬٠٤٨٬٢٤٦  ١٣٤٬٠٧٠٬٩٩٨ 



- ١٢ - 

 

 
 

 ضورق اسناد - ١١
 . %٤٫٥ و %٣٫٧٥ن ح بي واترت سنوية ةبفائدة من قبل المجموعة د القرض المصدريمثل هذا البند اسنا     

 
 : كانت كما يلي لفترةخالل اض  د القر اسنا   بكة على حسا الحر ان 

 

 

ــ مـ ٣١  ــارســ
٢٠٢٢   

 مراجعة غير مدققة 

 ديسمبــر  ٣١
٢٠٢١ 
 مدققة 

 دوالر أمريكي أمريكيدوالر  
 ٧٥٫١٠٢٫٤٠٠ ٧٣٫٩١٨٫٠٠٠ السنة  /في بداية الفترة  رصيدال

 ) ١٫١٨٤٫٤٠٠( (٤٢٤٫٢٠٠) تقييم العملة ن اعادة ع  التغير الناتج

 ٧٣٫٩١٨٫٠٠٠ ٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠ السنة /هاية الفترة في ند الرصي      
 

 : ت كما يليالفترة كان ض كما في نهاية فاصيل اسناد القروتان  

 

 رساـــ ـــمـ ٣١
٢٠٢٢ 

 مراجعة غير مدققة 

 ديسمبــر  ٣١
٢٠٢١   
 مدققة 

 يدوالر أمريك مريكيوالر أد 
 ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠ * ٢٠٢١ العاماصدار  – دوالر  اسناد القرض

 ١٥٫٩١٨٫٠٠٠ ١٥٫٤٩٣٫٨٠٠ ** ٢٠٢١اصدار العام  – يورو  ضناد القراس

 ٧٣٫٩١٨٫٠٠٠ ٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠ 
 

الشركة  * لالستثملسطيف لا  يةالعرب  قامت  شهر  نية  خالل  سندابإص  ٢٠٢٠  يونيوار  قدار  اسمية    بقيمة  رض ت 
األ ر أمريكي، امليون دوال  ٥٠  ارها مقد  ةإجمالي منها  لقيمة  سند  ي، تاريخ  أمريك  والرد  آالف  ١٠سمية لكل 

الفائ٢٠٢٥  يونيو  ٢٨ستحقاقها  وإ  ٢٠٢٠  ويوني  ٢٨إصدارها   وسعر  السندات  ،  على  المحتسب  ٪  ٤٫٥دة 
ً ويسن فائدة  ا   ٣٠لألشهر  ابت  ث  ا وسعر  من   ٣٠شهر  لأل٪  ٢٫٥+    LIBORأشهر    ٦ألولى  عمر    المتبقية 

يوماً وتدفع كل ستة    ٣٦٠على    ائدةلف، ويتم إحتساب دفعات ا ٪٤٫٥ائدة عن  يقل سعر الف ت على أن ال  السندا
مأش اإلصدار،  تار  نهر  بأ يخ  للشركة  علماً  يحق  منه  قيمته  ما  إطفاء  دالمصدرة  ي  مريكا  روالليون 

تا   ومضاعفاته قبل  المصدرة  األسناد  استحمن  وبسعها قاقريخ  إطفاء  ،  ال٪  ١٠١ر  امن  للسندقيمة  ات  ألسمية 
 طفاؤها. المنوي ا 

 
العربية   **   الشركة  لفلسط القامت  شهر  ينية  خالل  ابإصد  ٢٠٢٠  يونيوالستثمار  بقيمة  قرض  سندات  سمية  ار 

يعا يورو أي  مليون    ١٤  قدارها م  إجمالية ، ٢٠٢٠يونيو    ٣٠كما في    أمريكيدوالر    ١٥٫٧٢٧٫٠٠٠  دلما 
منها  لك  مية ساأل  القيمة  سند  إصدا  يورو  آالف  ١٠ل  تاريخ  يونيو   ٢٨إستحقاقها  و  ٢٠٢٠  ويوني  ٢٨رها  ، 
أشهر   ٦ى وسعر فائدة  األول  ٣٠ثابت لألشهر  ياً  و٪ سن٣٫٧٥المحتسب على السندات  فائدة  ر السع ، و٢٠٢٥

EURO LIBOR    +عمر  متبقلا  ٣٠  لألشهر٪  ٢٫٥ من  اية  سعر  يقل  ال  أن  على  عالسندات  ن  لفائدة 
وتدفع كل ستة أشهر من   ٣٦٠على  ات الفائدة  م إحتساب دفع، ويت ٪٤٫٧٥  ن ال يزيد عنوأ   ٪٣٫٧٥   يوماً 

للشركار،  اإلصد  اريخت يحق  بأنه  العلماً  مليو  صدرةمة  قيمته  ما  األسناد  ومضاعفا   يورون  إطفاء  من  ته 
 اؤها.وي اطف منال  للسندات  ٪ من القيمة األسمية١٠١طفاء ا، وبسعر إ قاقهح تاسخ ل تاريالمصدرة قب
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 كانت كما يلي: المجموعةدرة من قبل وض المصالقر استحقاق اسنادان 

 

ــ مـ ٣١  رساــــ
٢٠٢٢   

 قة مراجعة غير مدق

 ديسمبــر  ٣١
٢٠٢١   
 مدققة 

 والر أمريكيد والر أمريكيد 
 ٧٣٫٩١٨٫٠٠٠ ٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠ الى خمس سنوات ة نسالل  خ ستحقاسناد قرض ت 

 ٧٣٫٩١٨٫٠٠٠ ٧٣٫٤٩٣٫٨٠٠ 
 

  ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢مارس    ٣١في    كما لشركة  رة من قبل ادندات المصعلى السوالتعهدات    كانت الضمانات
 ي:كما يل ٢٠٢١

 
 :٢٠٢٠ام العاصدار  – دوالر ضاسناد القر
ال من قامت  برهن  األولى    مجموعة  أالدرجة  في  إلامين  بإسم  اسهم  من  تتكون  السندات  مالكي  لصالح  صدار 
لقيمة العادلة  ات تظهر با ة من قبلها في استثمارمن األسهم المملوك  ضافة الى جزءركات التابعة باال لشبعض ا

ت التابعة،  ل الشركا لوكة من قبلممي ا على بعض من األراضى  ورهونات أخرل الشامل  الدخة  من خالل قائم 
  ٪١٠٠القائمة عن  اإلسمية للسندات    مةلقيمة السوقية والتقديرية للضمانات إلى القي ا  معدل تقل  بموجب ان ال 

 لتغطية.  اريخ احتساب نسبة ابت
 

بالنسبة باالصدار   للتعهدات  أما  تلمجما  قامتفقد    المرتبطة  ال  بأن  بالتعهد  ا  قلوعة  قبل  الدخل   لفوائد نسبة 
سنوي للفوائد المدفوعة على الديون مجموع اللاإلى  ")  EBITDAواإلستهالكات واإلطفاءات (" والضرائب  

")Total Interest Expense  عن تزضباال   مرة  ٣٫٢٥")  ال  أن  نسافة  الم يد  ديون  صافي  إلى  بة  جموعة 
مسا  وحقوق  ديون  صافي  الهم إجمالي  (ي  نسبة  عن  األحف  )٪٦٠مجموعة  من  حاٍل  أي  وي  طيلة  وال،  ذلك 

 . مر السندات وحتى السداد التامع
 

 :٢٠٢٠العام اصدار  – يورو ضرقد ال اسنا
من اسهم في إحدى  كون  ن اإلصدار تتأميلح  قامت المجموعة برهن من الدرجة األولى على الضمانات لصا 

التا معدل  لشركات  تقل  ال  ان  بموجب  والتقديرية    قيمة ال ابعة  القيمة لل السوقية  إلى  للسندات اإلسم  ضمانات    ية 
 ية. ط غالت ب نسبةبتاريخ احتسا  ٪١٠٠القائمة عن 

 
للتعهدات بالنسبة  باالصدار   أما  بالتع فقد    المرتبطة  المجموعة  تق قامت  ال  بأن  اهد  قبل  الدخل  نسبة  لفوائد ل 
ة على الديون وعالسنوي للفوائد المدفموع  مج") إلى الEBITDAإلطفاءات (" وا  كاتتهالوالضرائب واإلس

")Total Interest Expense  عن أ  ٣٫٢٥")  باالضافة  ت مرة  ال  إلى  سنزيد  ن  المجموعة  ديون  صافي  بة 
وحقوق  ديون  صافي  عن  إجمالي  المجموعة  (  مساهمي  األح)  ٪٦٠نسبة  من  حاٍل  أي  طيلة  في  وذلك  وال، 

 . السداد التام حتىت وسنداعمر ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ١٤ - 

 

 ابعةت شركات ة الدخلبضري - ١٢
 خللدمخصص ضريبة ا   - أ

 : يليهي كما  الدخل كة الحاصلة على مخصص ضريبةرن الحإ

 

ــ مـ ٣١  رســاــ
٢٠٢٢ 

 مراجعة غير مدققة 

 ديسمبر  ٣١
٢٠٢١ 

 ققة مد
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 ٥٫٨٢٦٫٣٠١ ٦٫٤٠٤٫٨٧٠ رصيد بداية الفترة / السنة 
 ) ٩٫٠٩٧٫٥١٢( ) ٥٫٧٢٣٫٧٢٩( ة المدفوع ل ريبة الدخض

 ٩٢٫٢٥٠ - ات شركات خالل الفترةعلى عملياذ ة استحوالمحول نتيج
 ٩٫٥٨٣٫٨٣١ ٢٫٥٣٠٫٢٦١ للسنة  /فترة حقة لللمستضريبة الدخل ا

 ٦٫٤٠٤٫٨٧٠ ٣٫٤٨٥٫٩٨٢ فترة / السنة رصيد نهاية ال        
 

 للدخمصروف ضريبة ا - ب
 : يلي ما  ةجز الموحدة المرحلية المو  ئررباح أو الخسا األئمة في قا بة الدخل الظاهرة تمثل ضري

 مارس ٣١ي  أشهـر المنتهية ف ثةلثالل 
 ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 مدققة  مراجعة غير غير مدققة  مراجعة 

 يكيدوالر أمر أمريكيدوالر  
 ٢٫٢٠٤٫٩٣٦ ٢٫٥٣٠٫٢٦١ ة للفترةقضريبة الدخل المستح 
 ) ١٩٥٫٤٥٤( ) ٧٧٫٦٤٧( رة ة للفتإطفاء ضريبية مؤجل 

 ٢٫٠٠٩٫٤٨٢ ٢٫٤٥٢٫٦١٤ 
 

خل دع دائرة ضريبة النهائية مة  بإجراء تسوي  )ر (الشركة القابضةستثما الل  ة الفلسطينيية  قامت الشركة العرب -
 .  فلسطين وردن ي األف ٢٠٢٠ة العام ي ى نها تح

 
 : جدول التالي الوضع الضريبي للشركات التابعةيبين ال -

 ام لعاية لغاية مخالصة نهائ ـــــةــــــــــــــــــــــــــــم الشركــــــــــاســــــ
 ١٨٢٠ امةلعللتجارة ا نيبال يوة شرك

 ٩٢٠١ رويجوالت االعالنلدعاية ول  شركة سكاي
 ٢٠١٨ دمات الطبية  ات والخالتوريد  شركة

 ٢٠١٨ نية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت كة الوط لشرا
 ٢٠١٧ للسياراتينية  الشركة الفلسط 

 ٢٠١٧ للتخزين والتبريد  لعربية الفلسطينيةا  ةالشرك
 ٢٠١٨   ذائيةناعات الغلصيورة لسن مجموعة

 ية تحت التصف ة والمعدنية  اه الصحيصنع اريحا للمي مشركة 
 ٢٠٢٠ الشركة العربية للتأجير التمويلي  

 ٢٠٢٠ ر / األردن (معفاة)الفلسطينية لالستثما  الشركة العربية
 
والمستشا بر اإلدارة  فيا خصصلما   إنالضريبي    رأي  كما  المأخوذة  اجهة  مولافية  ك  ٢٠٢٢  مارس  ٣١  ت 

 . يةيبالضراإللتزامات 
 

سنيورح شركة  للصناعصلت  الغذائية  ة  ب  –ات  لتشجيع   ٢٠١٢فبراير    ٩تاريخ  فلسطين  العامة  الهيئة  من 
من أول يناير  باراعت  تالدخل لمدة خمس سنوا   اعفاء كامل من ضريبة   االستثمار على   ٣١ولغاية    ٢٠١٠اً 

 ٢٠١٥أول يناير    ًء منداابت   عام  ١٢لدخل لمدة  ا   ةضريب  من  ٪٥٠ي مقداره  وعلى اعفاء اسم  ٢٠١٤  رايين
 .٢٠٢٦ يناير ٣١ولغاية 
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 ة السهم من ربح الفترة حص - ١٣

 يتكون هذا البند مما يلي:  
 مارس ٣١أشهـر المنتهية في   لثالثةل 
 

٢٠٢٢ 
 قة مدقة غير عمراج

٢٠٢١ 
 ةاجعغير مر
 قةدقأو م

 ر أمريكـــيدوال أمريكـــير دوال 
 ٧٫١٦٢٫٢٢٥ ٩٫٩١٥٫٧١٦ قائمة (ب)  – ةلفترربح لال

 سهم سهم 
 ١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠ م *متوسط المرجح لعدد األسهال

 الر/ سهم دو دوالر/ سهم  
 ٠/٠٧ ٠/٠٩ لمساهمي الشركة بح للفترة العائد هم من الرحصة الس

 
عـدد  الشـركة بنـاء علـى يهملمسـا  ئـدمن الـربح العا سهم لحصة السهم ألعدد الح رجسط المتوماحتساب التم    *

وفقـا لمتلطبـات دل رأس المـال  لمعـفقـا  و  ٢٠٢٢  رسمـا   ٣١شهر المنتهيـة فـي  أ  ثةلثاللبها    المصرح  سهمألا
 ).٣٣قم (حاسبة الدولي رالممعيار  

 
 زامات المحتملة اإللت - ١٤

الا ك على  قائمبتارة  مجموعن  الما ة  يخ  الملمرحلاوحدة  الملي  المركز  أن  لتإوجزة  ية  ممكن  تطرأ  زامات 
 :ا يليتفاصيلها كم

 مارس ٣١  
٢٠٢٢ 

 مراجعة غير مدققة 

 ديسمبر  ٣١
٢٠٢١ 
 مدققة 

 دوالر أمريكي الر أمريكيدو 
 ١١٫٥٦٨٫٣٨٣ ١١٫٤٧٨٫٨٩٩ ديةتنا دات اسا اعتم

 - ٦٧٧٫٤٤١ بنكيةسحوبات نقد 
 ٢٤٫٠٣٨٫٥٣١ ٢٧٫١٣٠٫١٨٠ بنكية   كفاالت

 - ٧٥٩٫٠٤٥ تحصيلص لبوا
 ١٦٫٠٥٧٫٦٩٠ ١٧٫٠٦٧٫٤١٦   مستنديةكفاالت 

 ٥١٫٦٦٤٫٦٠٤ ٥٧٫١١٢٫٩٨٢      
 
 لقضايـــــاا - ٥١

 شركة سنيورة للصناعات الغذائية   -أ  
مقامة   قضايا  سنيو  على هنالك   إلبطال أمريكي    رالود  ٣٦٧٫٢٦٩ بقيمةالغذائية  للصناعات    رةشركة 

ب  لن يترت   هكة أنلشرة اادارلقانوني والمستشار ا  أيروبت عمالية،  الباالغير و/أو مط ضد    كةشر المطالبات  
 . ا القضاي لقاء هذه زامات ة أية التعلى الشرك 
 

 يدن والتبر ة للتخزية العربية الفلسطينيكالشر -ب 
للتهنالك قضاي الشركة العربية الفلسطينية  مقامة ضد  المستشار    رأيوب،  د غير محددة القيمةريالتبوخزين  ا 

ونالقا  تسوالإدارة  وني  تم  انه  بشركة  ودية  دفعلشركة  ا  نيية  وتم  للت  والمدعي  ال  وبمتضرر  عويض  التالي 
 . الشركة ىية عل الات ميوجد أي التزام
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 للمياه الصحية والمعدنيةركة مصنع أريحا  ش  -ج 
سنة   المساهم،  ٢٠٠٨خالل  لـلما  أقام  مال  ١٥  الك  رأس  من   ٪  " األ  كة شرالشركة  للتأمين   يةلهالمجموعة 

السقض" ضد  الع ع  يدية  بصفت لي  الشخصيةقاد  رئي   ه  أريحا مجس  وبصفته  مصنع  شركة  إدارة  ه  يا للم  لس 
ــ يحالص  مار (أيبك) بصفتها مساهمة وعضو مجلس إدارة فلسطينية لالستثعربية ال شركة الوضد السادة ال ،  ةـ

ً الب من خالله يط   ،درق عمر العقا طا ثلها السيد  مياه الصحية ويمل ريحا لأ  نعفي شركة مص اره  قدم  ا تعويضا
المدعي يعترض على    يث إنح  شركةهمة المدعي في رأس مال السام  يمثل قيمة  يأمريكالر  دو  ٧٢١٫٥٧٧

ً أدت الى نشوء الكة التي  رة الشرإدا   ٦ــــخ  يـاربت و  خسائر ويعترض على صفقة بيع موجودات الشركة سابقا
  لذلك قام   والحقًا   ذي صفةر  غيمقدمة من  شركة لكونها  ال  ضد  المقامةعوى  لدقرار برد ا  صدر  ٢٠١١  يناير

بإس المنا تئالمدعي  المحكمة  لدى  القرار  قو  ختصة ف  بتاريخ  رصدر  محكمة  من    ٢٠١٣أكتوبر    ٣ار 
ماأل بقبول  القرارالمذكورستئناف  ضد  بنقض  الشركة  محامي  تقدم  وعليه  صدر  وق.  بدأها  المحكمة  ق د  رار 
واعبرف النقض  الادض  االوراق  االحكم ى  ة  الدرجة  للسيمة  قامت  .  ٢٠١٥يونيو    ٢بتاريخ  لدعوى  با ر  ولى 
ة  ي الشركة والجلس قبل محامقدم من  في طلب رد الدعوى الم  للنظرل  نتقا بطلب لرد الدعوى وتم اال  كةشرال

 .قبل الخصم   طلب منال ي لتقديم الئحة جوابية ف  ٢٠١٦نوفمبر  ١٧مؤجلة لتاريخ  
 

قب  ٢٠١٦ر  ايين  ٢٦تاريخ  في   م  طلبال   ول تم  الم المقدم  قبل  ا  مي حا ن  عنورد  ع  لدعوى  تم  المدعي  ليهما. 
بتاريخ  ئنستا وصدر  الطلب  االستئناف  ٢٠١٧  برنوفم  ٢٧اف  محكمة  ا   بإلغاء  قرار  ورد الحكم  لمستأنف 

كة  شرا. تقدمت الالتي وصلت اليه  ةالمرحل ن  م  لب المقدم من الشركة وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها الط
  ٦ها بتاريخ  ارقرحكمة النقض  اصدرت م  ،مة النقض دى محكل  افة االستئنصادر عن محكمال  ار بطعن للقر

قبع  ٢٠١٨مايو   الطبودم  الحكعل  ان  اعتبرت  حيث  المطعن  الم  به  مفهو  ون  تحت  النهائي  يندرج  الحكم  م 
 . ىودعلى للسير بال وة الدرجة اال الوراق الى محكمااعادة ب كةقامت الشر ،القابل للطعن بطريق النقض 

 
 امة رة العجا لت يونيبال لشركة   - د

قضايا  هنا  ضد  لك  العامةي  كةشرمقامة  للتجارة  أمريكي  ١٤٫١٣٥٫٦٦٨يمة  بق  ونيبال  أي  وبر،  دوالر 
 ي. ولدعا شركة انه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه انوني وإدارة ال شار القا المست

 
 ت يالفوبرلمنيوم وال االنية لصناعة الشركة الوط  - ـه

،  كيير أمرال دو ١٠٫٦٤٠ بقيمــة الت ــ وفي رلبوم واــاللمني لصناعة االوطنية  الشركةد ض ايا مقامة هنالك قض 
 .يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه الدعاويالشركة انه لن وإدارة  القانونيوبرأي المستشار 

 
 ات سطينية للسيارللشركة الفا  - و

قضاي  اضمقامة  ا  هنالك  الشد  ار  تشالمس  أيوبر،  يأمريكدوالر    ٤٦٥٫٤٠٤ة  يمبقيارات  للسلفلسطينية  ركة 
 الدعاوي. لقاء هذهلتزامات  تب على الشركة أية ارلن يته ة انلقانوني وإدارة الشركا

 
 شركة سكاي للدعاية واالعالن    - ز

مقامة  قضايا  للدعش ضد    هنالك  سكاي  واالعالنا ركة  أالدو  ٩٫٤٣٠بقيمة    ية  ا،  مريكير  لمستشار  وبرأي 
 .امات لقاء هذه الدعوىالتزة ركة أيشعلى الترتب ركة انه لن يرة الشداوإلقانوني ا

 
ت  صاتفوق المخصني انه لن يترتب على الشركة أية التزامات  ستشارها القانولشركة ومإدارة ا  هذا وبرأي

 . زةوحدة المرحلية الموجلما  ماليةال  المعلوماتالمستدركة في 
 



- ١٧ - 

 

 
 قة ذات عال اف مع أطر معامالت - ١٦
 : ةات العالقذ  طرافت مع األألرصدة والمعامالاصيل اتفي ليفيما    - أ
 

  : رصدةأ
 مارس ٣١ 

٢٠٢٢ 
راجعة غير مدققة م

 سمبر دي ٣١
٢٠٢١ 
 مدققة 

 يكيدوالر أمر دوالر أمريكي عالقة راف ذاتطالمطلوب من أ
 ١٫٧٨٢٫٥٠٣ ١٫٧٤٢٫٨٥٢  الستثمارلعقّاد ل شركة ا  

 ٣٥٫٩٩٤ ٣٦٫١١٢ طالشركة العربية للبال
 ٢٫٥١٠ ٥٢٫٥٧٦ ج ليالخد شركة تلي 

 ١٫٨٢١٫٠٠٧ ١٫٨٣١٫٥٤٠ 
   ت عالقةاطراف ذإللوب المط 

 - ٢٫٤٠٦ اكز التسوقالشركة العربية الفلسطينية لمر
 ٤٤٠٫٤٧٨ ٤٣٨٫٤٠٧ ستثمار  لال العربية الفلسطينية الشركةساهمين م 

 ٤٤٠٫٤٧٨ ٤٤٠٫٨١٣ 
 
 :تامالعم

 
ــ التعامـــــــــــــة ـطبيع٢٠٢٢ سمار ١٣أشهرالمنتهية في  ةللثالث  ل امحجم التع ـل ـــــــــــــــ

 أمريكيالر دو  

 يسي  رئ مساهم –لالستثمار   العقـّادشركة 
دفوعة بالنيابة عن أمين ممصاريف سفر وت

 ٥٧٬١٧٠ الشركة 
 
 ل امم التعحج امــــــــــــــــــل ــــــــة التعـــ طبيعـــ١٢٠٢ مارس ١٣ في  ةيتههرالمنأش ةللثالث

 دوالر أمريكي  

 ي  ئيسمساهم ر –مار لالستث  لعقـّاداشركة 
عن يمصار بالنيابة  مدفوعة  وتأمين  سفر  ف 
 ٤٣٨ الشركة 

 
 ر الدو  ما مجموعهُ   وعةمجمللا  يلعلفيذية ا ن التلإلدارة    خرى والمنافع األالمرصودة  فآت  والمكا  بلغت الرواتب  -ب 

الثة  دوالر أمريكي للث  ٢٫٠٦٥٫٤٥١(  ٢٠٢٢  ارسم  ٣١ي  تهية فأشهــر المن   للثالثةريكي  أم  ٢٫٦٣٧٫٤٤٧
  .)٢٠٢١مارس  ٣١في منتهية لأشهر ا

 
 



التحليل القطاعي -   17

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

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      48,859,425      230,844,496         1,837,312                     -              281,541,233              259,775,813

تكلفة المبيعات والخدمات: ينزل      38,086,893      201,436,085         1,705,667                     -              241,228,645             (226,998,153)

     مجمل الربح     10,772,532       29,408,411           131,645                    -               40,312,588               32,777,660

بالصافي- مصاريف موزعة على القطاعات : ينزل     (12,043,797)       (12,306,153)           (478,504)       (1,891,389)               (26,719,843)               (22,456,108)

     الربح قبل الضرائب      (1,271,265)       17,102,258          (346,859)      (1,891,389)               13,592,745               10,321,552

ضريبة الدخل: ينزل           (423,027)         (1,976,077)             (46,010)               (7,500)                 (2,452,614)                 (2,009,482)

     الربح للسنة      (1,694,292)       15,126,181          (392,869)      (1,898,889)               11,140,131                  8,312,070

 مارس31 ديسمبـــــــــــــر31

2021 2022

مدققة مراجعة غير مدققة

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي

  اجمالي الموجودات              682,024,996              618,070,263

  اجمالي المطلوبات              480,648,160              426,622,492
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 مارس31للثالثــــــة أشهــــــر المنتهيــــــة فـــــي 



إســــــــــــم الشركـــــــــــــة 

المطلوبات الموجودات المصاريف اإليرادات

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي

شركة سنيورة للصناعات الغذائية      35,539,976      33,967,654    101,344,330      54,515,158

االردن /  الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار               89,428              10,920         1,992,957         1,241,397

شركة أيبك جلف         1,735,819              10,351         6,013,089         6,580,419

شركة الجيهان للتجارة العامة         5,773,048         1,030,802      15,246,785      11,961,857

نيبال االردن- شركة يو          6,387,413            841,829      17,629,590      15,799,721

شركة تليد للتوريدات الطبية          2,290,607         1,962,560         6,951,396         1,508,730

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت              22,714              18,709              56,239                9,298

إســــــــــــم الشركـــــــــــــة 

المطلوبات الموجودات المصاريف اإليرادات

دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي دوالر امريكـــــي

شركة سنيورة للصناعات الغذائية      23,377,491      21,715,375      78,860,560    161,900,155

(معفاة)االردن / الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار                      -                6,348            131,779            804,831

شركة أيبك جلف              76,436              29,330         7,894,604         5,681,808

شركة تليد للتوريدات الطبية          1,779,141         1,419,285         4,723,140         7,785,122

شركة الجيهان للتجارة العامة         4,271,269         4,117,267      12,631,522      15,779,187

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت              40,661              18,850              30,762              77,703

العراق/ األردن 

األردن

العراق/ األردن 

األردن

األردن

تركيا/ اإلمارات العربية المتحدة / األردن 

األردن

األردن

مدققة

االمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

مراجعة غير مدققة

المنطقة الجغرافية

األردن

2021 ديسمبـــــــــــــــر 31 2021 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

األردن

تركيا/ اإلمارات العربية المتحدة / األردن 
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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

المنطقة الجغرافية

2022 مارس 202231 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 



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 مارس 31

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 األرباح أو الخسائر        4,291,534         369,669

:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ال ينطبق ال ينطبق المستوى االول السعر السوقي     أسهم شركات متداولة       14,996,437     14,555,777

ال ينطبق ال ينطبق

  مقارنتها مع اداه ماليه 

مشابة المستوى الثاني و الثالث     أسهم شركات غير متداولة       17,761,584     17,365,664

ال ينطبق ال ينطبق

  مقارنتها مع اداه ماليه 

مشابة المستوى الثاني و الثالث     صناديق استثمارية        10,772,723       9,852,747

    مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآلخر      43,530,744    41,774,188

ال ينطبق ال ينطبق المستوى االول السعر السوقي موجودات أدوات التحوط المالي         7,746,900      7,959,000

المستوى الثاني مقيم عقارات استثمار في أراضي            819,127         819,127

المستوى الثاني مقيم عقارات أراضي ممتلكات ومعدات بالقيمة العادلة      32,263,821    32,263,821

مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة      88,652,126    74,700,165

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 مارس 31     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         73,493,800         74,353,602         73,918,000                 73,918,000   سندات قروض

المستوى الثاني       242,269,208       243,357,766       195,521,479               196,467,066   قروض وبنوك دائنة

    مجموع المطلوبات المالية غير محددة بالقيمة العادلة      315,763,008      317,711,368      269,439,479              270,385,066

 مليون 11من رأس مال الشركة المدفوع أي ما يعادل % 10.476 على توزيع أرباح نقدية بواقع 2022 مايو 9الحقا لتاريخ المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة ، وافقت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 

 مليون دوالر أمريكي وذلك من خالل رسملة هذا المبلغ7 مليون دوالر أمريكي اي بمقدار 112 مليون دوالر أمريكي الى 105 دوالر أمريكي ، كما وافقت الهيئة العامة بنفس االجتماع على  زيادة رأس مال الشركة من 

. من حساب االرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين حسب نسبة كل مساهم في رأس المال

أحداث الحقة - 19

.2021 ديسمبر 31 و2022  مارس 31إن القيمة العادلة المذكورة أعاله هي كما في 
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2021 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر 31 2022 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 31

: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


