
















المحدودة  شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة 

(غير المدققة) المختصرة المرحلية الموحدةالمالية القوائم

٢٠٢٢آذار١٣





المرحلية الموحدة المختصرة. من هذه القوائم الماليةاً جزء١٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من عتبر ت

١

العامة المحدودة شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة 

المختصرة المرحلية الموحدة قائمة المركز المالي 
٢٠٢٢آذار ٣١كما في 

آذار  ٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

مدققة غير مدققة

إیضاح 
ار أردني ــدین

(باآلالف)
دینــار أردني  

(باآلالف)
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة  
١٢٥٬٦٢٥١٢٦٬٧٢٩عقارات وآالت ومعدات

٤٦٬١٣٩٤٥٬٧٣٢استثمارات عقاریة 
١٧٣٬٨٠٨١٧٦٬٧٩١موجودات غير ملموسة 
٤١٬٥٨٠٤٣٬٨٦٤ممتلكات قيد التطویر 
٣٬٤٣٩٤٬٣٦٨مشاریع تحت التنفيذ 

١٥٬٨٤٧١٣٬٣٧٠مخزون المواد
٢٥٬٥٤٠٢٥٬٠٤٨استثمار في شركات حليفة

٥١٤٠٬٠٢٥١٤٤٬٩٣٦موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
٣٥٬٢٥٣٣٥٬٧١٠موجودات مالية أخرى 

٦٠٧٬٢٥٦٦١٦٬٥٤٨
الموجودات المتداولة  

١٬٥١٦١٬٦٢٠بضاعة 
١٢١٬١٤٤١١١٬٥٨٥ذمم مدینة

٢٦٬٣٣٣١٨٬٣٦٩موجودات متداولة أخرى  
٥٢٤٬١٩١٢٤٬٩٤٢األرباح والخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

٦٨٥٬٣٨٦٩٤٬٨٣١النقد والنقد المعادل
٢٥٨٬٥٧٠٢٥١٬٣٤٧

٨٦٥٬٨٢٦٨٦٧٬٨٩٥مجموع الموجودات 
المطلوبات  و حقوق الملكية 
حقوق الملكية  

١٣١٬٦٢٥١٣١٬٦٢٥رأس المال المدفوع 
٣٢٬٩٠٦٣٢٬٩٠٦جباري ااحتياطي 

٦٬٧٥٦٦٬٧٥٦احتياطي اختياري 
٧٬٩٥٠٧٬٩٥٠احتياطي خاص

) ١٧٦() ٢٢٥(احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
) ٣٧٬٧٨٤() ٤٢٬٥٥١(٥احتياطي القيمة العادلة

٣١٣٬٦٦٦٣٤٨٬٤٤٦أرباح مدورة
٤٥٠٬١٢٧٤٨٩٬٧٢٣حق ملكية حملة األسهم لمساهمي الشركة األم 

٢١٬١١٨٢٠٬٥٦٥حقوق جهات غير مسيطرة
٤٧١٬٢٤٥٥١٠٬٢٨٨مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداولة 
٨٦٠٬٧٣٣٧٠٬٣٨٢قروض طویلة األجل

٦٢٬٣٢٣٦٤٬٠٧٠متداولة أخرى مطلوبات غير 
١٢٣٬٠٥٦١٣٤٬٤٥٢

المطلوبات المتداولة 
٣٧٬٤٤٦٣١٬٩٣٢ذمم دائنة

٨٦١٬١٨٦٥٢٬٦١٣تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طویلة األجل 
٩٥٬٣٦٨١٦٬١٩٣مخصص ضریبة الدخل
٧١٦٧٬٥٢٥١٢٢٬٤١٧مطلوبات متداولة أخرى 

٢٧١٬٥٢٥٢٢٣٬١٥٥
٣٩٤٬٥٨١٣٥٧٬٦٠٧مجموع المطلوبات 

٨٦٥٬٨٢٦٨٦٧٬٨٩٥مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 



المرحلية الموحدة المختصرة. من هذه القوائم الماليةاً جزء١٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من عتبر ت

٢

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

المختصرةالمرحلية الموحدةالدخلقائمة 
٢٠٢٢آذار ٣١في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

آذار ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققة غير مدققة 
ار أردني ــدینار أردني ــدین

(باآلالف)(باآلالف)إیضاح 
١٠٨٤٬٥٩٧٨١٬٧٠٠اإلیرادات من العقود مع الزبائن 

) ١٦٬٨٦٣() ١٥٬٨١٥(المبيعات تكلفة 
٦٨٬٧٨٢٦٤٬٨٣٧

) ٤٢٬٦٧٠() ٤٧٬٤٦١(مصاریف تشغيلية وإداریة 
٣٬٢٤٨٢٬٥٢٨االستثماراتصافي أرباح 

) ٦٦(٣٤٧حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
) ١٬٥٥٥() ١٬٣٤٠(مصاریف تمویل 

) ٨٨٠(١١٤٣٣بالصافي، أخرى )مصاریفإیرادات (
٢٤٬٠٠٩٢٢٬١٩٤ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

) ٤٬٨٤٠() ٥٬٥٨٦(٩مصروف ضریبة الدخل

١٨٬٤٢٣١٧٬٣٥٤ربح الفترة 

ویعود إلى: 
١٧٬٨٧٠١٧٬١١٠حملة أسهم الشركة األم 

٥٥٣٢٤٤حقوق جهات غير مسيطرة
١٨٬٤٢٣١٧٬٣٥٤

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد إلى مساهمي 
٠٬١٣٦٠٬١٣٠الشركة األم 



المرحلية الموحدة المختصرة. من هذه القوائم الماليةاً جزء١٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من عتبر ت

٣

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

المرحلية الموحدة المختصرةالشامل قائمة الدخل  
٢٠٢٢آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

آذار ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققةغير مدققة

دینــار أردني ار أردني ــدین
(باآلالف)(باآلالف)

١٨٬٤٢٣١٧٬٣٥٤ربح الفترة  

بنود الدخل الشامل األخرى 

في فترات الحقة:قائمة الدخل الموحدة بنود لن یتم إعادة تصنيفها إلى 
٩٥٧) ٤٬٩١٢(صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

١٤٥١٢٥حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة

في فترات الحقة: قائمة الدخل الموحدة بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى 
) ١٧() ٤٩(فروقات ترجمة عمالت أجنبية

١٬٠٦٥) ٤٬٨١٦(مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 
١٣٬٦٠٧١٨٬٤١٩صافي الدخل الشامل للفترة



المرحلية الموحدة المختصرة. من هذه القوائم الماليةاً جزء١٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من عتبر ت

٤

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

المختصرةالمرحلية الموحدةالملكيةالتغيرات في حقوق قائمة
٢٠٢٢آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم 

رأس المال
المدفوع 

احتياطي 
إجباري 

احتياطي 
اختياري 

احتياطي 
خاص 

احتياطي فروقات  
ترجمة

عمالت أجنبية 

احتياطي 
القيمة  
العادلة 

أرباح 
المجموع مدورة

حقوق جهات 
غير مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

دینـار أردني  
(باآلالف) 

٣٤٨٬٤٤٦٤٨٩٬٧٢٣٢٠٬٥٦٥٥١٠٬٢٨٨)٣٧٬٧٨٤()١٧٦(٢٠٢٢١٣١٬٦٢٥٣٢٬٩٠٦٦٬٧٥٦٧٬٩٥٠كانون الثاني ١الرصيد كما في  
١٧٬٨٧٠١٧٬٨٧٠٥٥٣١٨٬٤٢٣------ربح السنة

)٤٬٨١٦(-)٤٬٨١٦(-)٤٬٧٦٧()٤٩(----بنود الدخل الشامل األخرى 
١٧٬٨٧٠١٣٬٠٥٤٥٥٣١٣٬٦٠٧)٤٬٧٦٧()٤٩(----صافي الدخل الشامل للسنة 

)٥٢٬٦٥٠(-)٥٢٬٦٥٠()٥٢٬٦٥٠(------) ٧(إیضاح نقدیة توزیعات أرباح 
٢٠٢٢آذار ٣١الرصيد كما في 
٣١٣٬٦٦٦٤٥٠٬١٢٧٢١٬١١٨٤٧١٬٢٤٥)٤٢٬٥٥١()٢٢٥(١٣١٬٦٢٥٣٢٬٩٠٦٦٬٧٥٦٧٬٩٥٠(غير مدققة) 

٣٢٠٬٦٥٢٤٢٩٬٥٤٩١٩٬٤٨٣٤٤٩٬٠٣٢)٧٠٬٢٧٨()٦٢(٢٠٢١١٣١٬٦٢٥٣٢٬٩٠٦٦٬٧٥٦٧٬٩٥٠كانون الثاني ١الرصيد كما في 
١٧٬١١٠١٧٬١١٠٢٤٤١٧٬٣٥٤------ربح السنة

١٬٠٦٥-١٬٠٦٥-١٬٠٨٢)١٧(----األخرى بنود الدخل الشامل 
١٬٠٨٢١٧٬١١٠١٨٬١٧٥٢٤٤١٨٬٤١٩)١٧(----صافي الدخل الشامل للسنة 

تحویل من احتياطي القيمة العادلة نتيجة بيع 
موجودات مالية من خالل بنود الدخل 

---)١٢٤(١٢٤-----الشامل 
)٣٩٬٤٨٨(-)٣٩٬٤٨٨()٣٩٬٤٨٨(------) ٧(إیضاح نقدیة توزیعات أرباح 
٢٠٢١آذار ٣١الرصيد كما في 
٢٩٨٬١٥٠٤٠٨٬٢٣٦١٩٬٧٢٧٤٢٧٬٩٦٣)٦٩٬٠٧٢()٧٩(١٣١٬٦٢٥٣٢٬٩٠٦٦٬٧٥٦٧٬٩٥٠(غير مدققة) 



المرحلية الموحدة المختصرة. من هذه القوائم الماليةاً جزء١٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من عتبر ت

٥

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 

المرحلية الموحدة المختصرة التدفقات النقدیةقائمة 
٢٠٢٢آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

آذار ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

غير مدققةغير مدققة
ار أردني ــدینار أردني ــدین

(باآلالف)(باآلالف)إیضاح 
أنشطة التشغيل

٢٤٬٠٠٩٢٢٬١٩٤ربح الفترة قبل ضریبة الدخل
تعدیالت: 

١١٬٩٨٠١٢٬٠٢٥إستهالكات وإطفاءات 
٢٢٢٬٣٧٧مخصص خسائر ائتمانية متوقعه 

) ٢٬٥٢٨() ٣٬٢٤٨(صافي أرباح اإلستثمارات 
٦٦) ٣٤٧(حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

) ١٬٦١٩() ١٬٩٧٤(إیرادات فوائد 
٥٬٤٣٤١٬٧٠٢مخصص تعویض نهایة الخدمة

١٬٣٤٠١٬٥٥٥مصاریف تمویل  
) ٦٦٤() ٢٬٧٨١(بنود أخرى غير نقدیة 

٣٤٬٤٣٥٣٥٬١٠٨
العامل:التغير في رأس المال 

) ٩٬٦٨٤() ٧٬٦٨١(الذمم المدینة
) ١٥٦(١٠٤البضاعة 

) ١٬٠٣٣() ٢٬٦٧٤(الموجودات المتداولة األخرى 
٥٬٥١٤٧٬٥٦٦الذمم الدائنة

٣٬٨٠٧٥٬٢٩٤ممتلكات قيد التطویر 
) ٤٬٥٧٧() ٩٬٥٠٥(المطلوبات المتداولة األخرى 

) ١٢٬٩٧٣() ١٦٬٦٠١(دفعات ضریبة دخل
) ٤٢٨() ٤٬٨٠٤(دفعات تعویض نهایة الخدمة 

٢٬٥٩٥١٩٬١١٧صافي النقد من أنشطة التشغيل 
أنشطة االستثمار  

) ١٧٢(-شراء موجودات مالية
٣١٧-بيع موجودات مالية

١٦٬٦٦٢-تسدیدات قروض ممنوحة
) ٤٩١(-شراء موجودات غير ملموسة 

) ٤٠٣() ٤٠٧(شراء استثمارات عقاریة 
--أرباح توزیعات أسهم 
١٬١٩٩٥٨٤أرباح فوائد مقبوضة 

) ٩٤١() ١٬٥٢٣(ممتلكات قيد التطویر 
الزیادة في المشاریع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت والمعدات  

) ٣٬٩٢٣() ٨٬٧٨٢(ومخزون المواد 
١١٬٦٣٣) ٩٬٥١٣(أنشطة اإلستثمار من)المستخدم في(صافي النقد

أنشطة التمویل  
) ١٠٥() ٤٩٦(توزیعات نقدیة مدفوعة  
١٤٬١٨٠-قروض طویلة األجل  

) ٩٬٧٤٣() ١٢٬٨٦٤(تسدیدات قروض طویلة األجل  
) ٩٬٥٦٢(١٢٬٦٢٠تسهيالت ائتمانية 

) ٧٠٤() ٥١٢(دفعات تأجير تمویلي
) ١٬٤٧٤() ١٬٢٧٥(مصاریف تمویل مدفوعة  

) ٧٬٤٠٨() ٢٬٥٢٧(أنشطة التمویلالمستخدم فيصافي النقد
٢٣٬٣٤٢) ٩٬٤٤٥(النقص في النقد والنقد المعادل 

٩٤٬٨٣١٤٦٬٥٩١النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة  
٦٨٥٬٣٨٦٦٩٬٩٣٣النقد والنقد المعادل في نهایة الفترة



٦

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 

إیضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
٢٠٢٢آذار ٣١

الشركة ونشاطها .١

فلسطين بتاریخ  - ُسجلت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (الشركة)، لدى مراقب الشركات في مدینة نابلس  
١٩٩٦) لسنة  ٣. تعمل الشركة بموجب قانون االتصاالت رقم (١٩٩٧كانون الثاني  ١، وباشرت أعمالها بتاریخ  ١٩٩٥آب  ٢

قامت المجموعة في .الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، والرخصة الممنوحة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
لمدة عشرین عامًا تبدأ اعتبارًا بتجدید رخص شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة االتصاالت الخلویة الفلسطينية٢٠١٦نهایة عام  
مليون دینار  ٢٠٥.٦مليون دوالر أمریكي (ما یعادل  ٢٩٠، وبمبلغ  ٢٠٣٦وتنتهي في عام  ٢٠١٦تشرین ثاني  ١٦من تاریخ  

. أردني)

الفلسطينية  یتركز نشاط الشركة الرئيسي في تقدیم وإدارة وبيع خدمات االتصاالت والقطاع العقاري في مناطق السلطة الوطنية  
.باإلضافة الى االستثمارات

في   كما  للمجموعة  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  إقرار  بتاریخ٢٠٢٢آذار  ٣١تم  الشركة  إدارة  مجلس  قبل  من 
. ٢٠٢٢أیار ١٠

القوائم المالية الموحدة .٢

لقد كانت نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركاتها التابعة كما یلي: 
رأس المال (دینار أردني)   نسبة الملكية 

٢٠٢٢ %
المدفوع المكتتب به  ٢٠٢١ ٢٠٢٢

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ شركة اإلتصاالت الخلویة الفلسطينية (جوال)
٦٬٨٣٣٬٧٥٠ ٧٬١٠٠٬٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي 
١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط
١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ شركة حلول لتكنولوجيا المعلومات 
١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ شركة ریتش لخدمات اإلتصاالت
١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ شركة آیله لالستشارات والخدمات االستثماریة
١٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ شركة جروسال لالستثمار العقاري 
٩٤٬٢٨٥ ٩٤٬٢٨٥ ١٠٠ ١٠٠ شركة بالفست ذ.م.م.

٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٧٥ ٧٥ شركة بوابة اریحا لالستثمار العقاري 
٢٬٨٦٤٬٠٠٠ ٢٬٨٦٤٬٠٠٠ ٤٩ ٤٩ *الشركة الوطنية للدفع االلكتروني
٩٣٬٣٢٢٬١٢٥ ٩٣٬٣٢٢٬١٢٥ - ١٠٠ **شركة أساس األرض لالستثمارات والتطویر العقاري 

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

تمتلك أقل  المجموعةتعتقد إدارة المجموعة أن لها القدرة على السيطرة على الشركة الوطنية للدفع االلكتروني على الرغم من أن  *
متالك المجموعة النفوذ على هذه الشركة من خالل أغلبية تمثيلها في مجلس إدارتها. ، وذلك بسبب ارأسمال الشركةمن ٪٥٠من 



٧

شركة أساس األرض لالستثمارات والتطویر  (ة)، قامت المجموعة بتأسيس شركة جدید١٦** كما هو مشار إليه في إیضاح رقم (
والمحفظة االستثماریةمن أجل  العقاري)   األصول العقاریة  الفلسطينيةعن شركة  فصل  الحقا  ، ونقلها لهذه الشركة.االتصاالت 

. )شركة اركان العقاریة(تم تعدیل اسم الشركة ليصبح ٢٠٢٢نيسان ٢٦لتاریخ البينات المالية بتاریخ 

السياسات المحاسبية  التغيرات في أسس اإلعداد و .٣

المحاسبة  وفقًا لمعيار  ٢٠٢٢آذار  ٣١ثة أشهر المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة الثال 
. تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بالدینار األردني، وباستثناء ما ذكر "التقاریر المالية المرحلية"٣٤رقم الدولي

غير ذلك، تم تقریب جميع المبالغ ألقرب ألف دینار أردني. 

قوائم مالية سنویة ویجب   المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد  القوائم المالية  ال تتضمن 
. ٢٠٢١كانون األول ٣١قراءتها مع القوائم المالية الموحدة السنویة للمجموعة كما في 

التغييرات في السياسات المحاسبية  

المتب المحاسبية  السياسات  تم  إن  التي  تلك  مع  متفقة  كانت  للمجموعة  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  إعداد  في  عة 
لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر ألي معایير صادرة  .٢٠٢١كانون األول  ٣١استخدامها إلعداد القوائم المالية الموحدة كما في  

.وغير نافذة المفعول

موسمية األعمال  .٤

ال تمثل بالضرورة مؤشرًا ٢٠٢٢آذار  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةبسبب الطبيعة الموسمية ألعمال المجموعة، فإن نتائج فترة  
.٢٠٢٢كانون األول ٣١للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في 

استثمارات في أوراق مالية .٥

ملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا-أ

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

آذار  ٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دینار أردني
(باآلالف)

دینار أردني
(باآلالف)

١٣٧٬٥٢٦١٤٢٬٤٣٧أسهم مدرجة في أسواق مالية 
٢٬٤٩٩٢٬٤٩٩أسهم غير مدرجة في أسواق مالية

١٤٠٬٠٢٥١٤٤٬٩٣٦



٨

فيما یلي ملخص الحركة التي تمت على حساب احتياطي القيمة العادلة:
آذار  ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١

دینار أردني
(باآلالف)

دینار أردني
(باآلالف)

) ٧٠٬٢٧٨() ٣٧٬٧٨٤(السنة /رصيد بدایة الفترة 
٣١٬٨٣٥) ٤٬٩١٢(غير متحققة تقييم ) ارباحخسائر (

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

١٤٥٥١١حصة المجموعة من نتائج شركات حليفة
) ٣٧٬٧٨٤() ٤٢٬٥٥١(السنة /رصيد نهایة الفترة 

األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  -ب

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ما یلي:
آذار  ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١

دینار أردني
(باآلالف)

دینار أردني
(باآلالف)

٣٬٠٠٧٣٬٢٦٦أسهم مدرجة في بورصة فلسطين
٣٬٨٦٣٣٬٧٤٨محافظ استثماریة في أسهم مدرجة 

١٧٬١٤٤١٧٬٧٥١قليمية إأسهم مدرجة في أسواق مالية 
١٧٧١٧٧أسهم غير مدرجة في أسواق مالية

٢٤٬١٩١٢٤٬٩٤٢

النقد والنقد المعادل.٦

یتألف النقد والنقد المعادل مما یلي:  
آذار  ٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
٦١٦٨٩٦نقد في الصندوق 

٨٤٬٧٧٠٩٣٬٩٣٥أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
٨٥٬٣٨٦٩٤٬٨٣١

ألغراض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة، یتألف النقد والنقد المعادل مما یلي:  
آذار  ٣١

٢٠٢٢
آذار  ٣١

٢٠٢١
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
٦١٦٩٢٣نقد في الصندوق 

٨٤٬٧٧٠٦٩٬٠١٠أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
٨٥٬٣٨٦٦٩٬٩٣٣



٩

توزیعات أرباح نقدیة  .٧

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة بقيمة ٢٠٢٢آذار ٢٢قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاریخ 
غير الموزعة ضمن تظهر هذه األرباح المستحقة  دینار أردني.٥٢.٦٥٠.٠٠٠دینار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  ٠.٤٠

المطلوبات المتداولة األخرى.

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة بقيمة ٢٠٢١آذار ٢٩قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاریخ 
دینار أردني. ٣٩.٤٨٨.٠٠٠دینار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠.٣٠

قروض طویلة األجل وتسهيالت ائتمانية.٨
فيما یلي تفاصيل القروض طویلة األجل:

آذار  ٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

١٠٤٬٨٥٠١١٨٬٥٤٦إقليمية ومحليةقروض طویلة األجل من بنوك 
) ٤٨٬١٦٤() ٤٤٬١١٧(الجزء قصير األجل من القروض طویلة األجل  

٦٠٬٧٣٣٧٠٬٣٨٢

: تسهيالت االئتمانية والجزء قصير األجل من القروض طویلة األجلفيما یلي تفاصيل ال

آذار  ٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

٤٤٬١١٧٤٨٬١٦٤الجزء قصير األجل من القروض طویلة األجل 
١٧٬٠٦٩٤٬٤٤٩حسابات جاري مدین 

٦١٬١٨٦٥٢٬٦١٣

  دینار أردني من رصيد قروض طویلة األجل التي تم الحصول عليها ١٢٬٨٦٤٬٠٠٠قامت المجموعة خالل الفترة بسداد مبلغ
األعوام السابقة.في 

  ٧٨مليون دوالر أمریكي (ما یعادل  ١١٠غ  مبل٢٠٢٢اذار  ٣١سقوف الجاري مدین الممنوحة للمجموعة كما في  بلغت
دوالر امریكي (ما  ٢٤٬٠٧٥٬٠٠٠مبلغ٢٠٢٢اذار  ٣١سقوف كما في  الهذهبلغ الرصيد المستغل من.  مليون دینار أردني)

. ) دینار أردني١٧.٠٦٩.٠٠٠یعادل



١٠

ضریبة الدخل.٩

٢٠٢٢آذار  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ضریبة الدخلفيما یلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد مخصص 
: ٢٠٢١كانون األول ٣١وخالل العام المنتهي في 

آذار  ٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

١٦٬١٩٣١٠٬٩٢٥السنة /رصيد المخصص في بدایة الفترة 
) ٥٨(-استحواذ على شركة تابعة

٦٬١٦٠٢٠٬٧٦٧السنة الحالية /الفترةضریبة دخل
١٤٣١٬٨٠٨اطفاء مطلوبات ضریبية مؤجلة

) ٩٧٥() ٥٧٤(خصم على دفعات مسبقة 
) ١٥٬٤٠٦() ١٦٬٦٠١(دفعات

) ٨٦٨(٤٧فرق التحویل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدینار األردني 
٥٬٣٦٨١٦٬١٩٣السنة /الرصيد في نهایة الفترة 

: ٢٠٢١و٢٠٢٢آذار  ٣١فيما یلي تفاصيل مصروف ضریبة الدخل لفترة للثالثة أشهر المنتهية في 

آذار  ٣١
٢٠٢٢

آذار  ٣١
٢٠٢١

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

٦٬١٦٠٥٬٤٠٦مصروف ضریبة الدخل للفترة 
) ٥٦٦() ٥٧٤(خصم على سلفيات ضریبية مدفوعة مقدماً 

٥٬٥٨٦٤٬٨٤٠

اإلیرادات من العقود مع العمالء.١٠

آذار  ٣١
٢٠٢٢

آذار  ٣١
٢٠٢١

االیراد حسب نوع 
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
٤٤٬٥٩٣٤٥٬١٩١مكالمات سلكية والسلكية وبدل خدمات 

٤٬٨٨٣٥٬٠١٠إیرادات الربط البيني 
٢٧٬٥٣٢٢٤٬٢٩٤الخدمات الرقمية 

٧٬٥٨٩٧٬٢٠٥إیرادات بيع أراضي وحقوق تطویر 
٨٤٬٥٩٧٨١٬٧٠٠



١١

آذار  ٣١
٢٠٢٢

آذار  ٣١
٢٠٢١

حسب نوع الزبائن 
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
٤٩٬٤٦٧٤٧٬٩١١أفراد 

٣٥٬١٣٠٣٣٬٧٨٩مؤسسات 
٨٤٬٥٩٧٨١٬٧٠٠

فيها على مدى فترة من الزمن حيث تتشكل بالغالب من عقود خدمات، باستثناء إیرادات  االعترافإن غالبية إیرادات المجموعة یتم  
بيع االراضي والتي یتم االعتراف بها عند نقطة معينة من الزمن.

، بالصافيأخرى إیرادات (مصاریف)  .١١

آذار  ٣١
٢٠٢٢

آذار  ٣١
٢٠٢١

دینـار أردني 
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

١٬٩٧٤١٬٦١٩إیرادات فوائد 
) ٢٬٨٤٢() ١٬٤٠٣(خسائر تحویل عمالت أجنبية 

١٬٤٢٤٢٬٠٢٨عقود تحویل عمالت آجلة  
) ١٬٦٨٥() ١٬٥٦٢(أخرى 

٨٨٠(٤٣٣ (

التزامات تعاقدیة .١٢

على المجموعة بتاریـخ القوائم المالية، التزامات تعاقدیة ناتجة عن عقود المشتریات والخدمات والمقاوالت الموقعة مع الموردین  
والمقاولين. یمثل مبلغ االلتزامات التعاقدیة الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقد وقيمة المـواد التي تم توریدها أو الخدمات التي تم  

يمة العقد كما بتاریخ القوائم المالية. فيما یلي ملخص االلتزامات التعاقدیة التي سيتم تسدیدها في السنوات الالحقة: تقدیمها من ق

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

٤٤٬٧٠٨٣٤٬٧١٧عقود مشتریات واعتمادات مستندیة 
٤٤٬٧٠٨٣٤٬٧١٧

التعاقدیة القائمة خالل سنة واحدة من تاریخ القوائم المالية.االلتزاماتتستحق معظم 



١٢

معامالت مع جهات ذات عالقة .١٣

الرئيسيين  الحليفة والمساهمين  الشركات  تتضمن  والتي  عالقة  ذات  جهات  مع  تمت  التي  والمعامالت  األرصدة  البند  هذا  یمثل 
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأیة شركات یسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. یتم إعتماد سياسات األسعار  

مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.والشروط المتعلقة بالمعامالت 

في   كما  الموحدة  المرحلية  المالي  قائمة المركز  في  المتضمنة  العالقة  الجهات ذات  مع  األرصدة  یلي  ٢٠٢٢آذار  ٣١فيما 
: ٢٠٢١كانون األول  ٣١و

آذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

طبيعة العالقة 
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني 
(باآلالف)

٣٤٬١٠٠٤٠٬٦٦٨مساهمين رئيسيين -بنوك قروض طویلة األجل  

١٠٬٢٨٥٣٬٢٠٦مساهمين رئيسيين-بنوك تسهيالت ائتمانية 

٣٩٠٨٩٣مساهمين رئيسيين وشركات حليفةمستحق من جهات ذات عالقة  

٧٥٬٥٤٧٧٥٬٥٤٧شركات حليفة قروض لشركات حليفة

في  المنتهية  أشهر  للثالثة  الموحدة  المرحلية  الدخل  قائمة  في  الظاهرة  العالقة  ذات  الجهات  مع  المعامالت  یلي  فيما 
:  ٢٠٢١و٢٠٢٢آذار ٣١

طبيعة العالقة 

آذار  ٣١
٢٠٢٢

آذار  ٣١
٢٠٢١

دینـار أردني 
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

٤٠٣٦٦٠مساهمين رئيسيين -بنوك مصاریف تمویل  

٧٧٥١٬٠٨٥شركات حليفة إیرادات فوائد

رواتب ومنافع اإلدارة العليا: 
٥٣٦٥٥٢منافع قصيرة األجل

٥٤٥٦نهایة الخدمة

١٠٥١٠٥مصاریف أعضاء مجلس االدارة

كانون  ٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١دینار أردني كما في٧١٬٢٦٨٬٠٠٠الممنوحة للشركات الحليفة مبلغ  * بلغ مخصص تدني القروض  
. ٢٠٢١األول 

٪ ٢٥باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة تعتبر كفيًال لقرض تم منحه لشركة حليفة. وفقًا لسند الكفالة، فإن المجموعة تلتزم بكفالة 
٣١و٢٠٢٢آذار  ٣١كما في  مليون دینار أردني)  ١.٢مليون دوالر أمریكي (ما یعادل  ١.٧من رصيد القرض القائم والبالغ  

. ٢٠٢١كانون األول 



١٣

المالية األدوات.١٤

قياس القيمة العادلة 

تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:  

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

يات غير أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثاني: باستخدام معط

.المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق یمكن مالحظتها

لم تقم المجموعة بإجراء أي تحویالت بين المستویات المذكور أعاله خالل الفترة. 

: ٢٠٢٢آذار ٣١یوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 

أسعار تداول في  
أسواق مالية نشطة 
(المستوى األول) 

معطيات یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثاني)

معطيات ال یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثالث)
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
بالقيمة العادلة تم قياسهاموجودات 

٢٬٤٩٩-١٣٧٬٥٢٦موجودات مالية بالقيمة من خالل قائمة الدخل الشامل 
٢٠٬١٥١٣٬٨٦٣١٧٧األرباح والخسائرموجودات مالية بالقيمة من خالل 

: ٢٠٢١كانون األول ٣١یوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 

أسعار تداول في  
أسواق مالية نشطة 
(المستوى األول) 

معطيات یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثاني)

معطيات ال یمكن 
مالحظتها 

(المستوى الثالث)
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
بالقيمة العادلة تم قياسهاموجودات 

٢٬٤٩٩-١٤٢٬٤٣٧موجودات مالية بالقيمة من خالل قائمة الدخل الشامل 
٢١٬٠١٧٣٬٧٤٨١٧٧األرباح والخسائرموجودات مالية بالقيمة من خالل 



١٤

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القيمة 
یوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفتریة والقيمة العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها في القوائم المالية: 

القيمة العادلةالقيمة الدفتریة
آذار٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
آذار٣١

٢٠٢٢
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
دینـار أردني  

(باآلالف)
موجودات مالية

١٦٤٬٢١٦١٦٩٬٨٧٨١٦٤٬٢١٦١٦٩٬٨٧٨استثمارات في أوراق مالية 
١٢١٬١٤٤١١١٬٥٨٥١٢١٬١٤٤١١١٬٥٨٥ذمم مدینة

٤٧٬٩٠٨٤٥٬٤٠١٤٧٬٩٠٨٤٥٬٤٠١موجودات مالية أخرى 
٨٥٬٣٨٦٩٤٬٨٣١٨٥٬٣٨٦٩٤٬٨٣١نقد ونقد معادل

٤١٨٬٦٥٤٤٢١٬٦٩٥٤١٨٬٦٥٤٤٢١٬٦٩٥
مطلوبات مالية 

١٢١٬٩١٩١٢٢٬٩٩٥١٢١٬٩١٩١٢٢٬٩٩٥قروض وتسهيالت ائتمانية 
٣٧٬٤٤٦٣١٬٩٣٢٣٧٬٤٤٦٣١٬٩٣٢ذمم دائنة

١٣٥٬٦٧٠٨٨٬٠٥٠١٣٥٬٦٧٠٨٨٬٠٥٠مطلوبات مالية أخرى 
٢٩٥٬٠٣٥٢٤٢٬٩٧٧٢٩٥٬٠٣٥٢٤٢٬٩٧٧

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

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

لة من خالل  تّم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المالية بالقيمة العاد
الدخل الشامل المدرجة في األسواق المالية وفقًا ألسعار تداولها في تاریخ القوائم المالية الموحدة. 

 طرق تقييم مناسبة.باستخدامتّم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة غير المدرجة

أسعار فائدة متاحة  باستخدامخالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلية تم تحدید القيمة العادلة للذمم المدینة طویلة األجل من
أخرى ذات شروط مشابهة.ائتمانيةلذمم وتسهيالت 

  تم تقدیر القيمة العادلة للقروض الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدیة المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة
ر. لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاط

قطاعات أعمال المجموعة.١٥

القطاع العقاري الالسلكية والخدمات الرقمية، باإلضافة إلى  و السلكية  االتصاالتتتألف قطاعات أعمال المجموعة من خدمات  
نشاطات االستثمار. یتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية بشكل منفصل تبعًا لطبيعة الخدمات المقدمة من قبل كل قطاع، حيث  و 

یمثل كل قطاع وحدة إستراتيجية تجاریة. 

في فلسطين.والخلويوتشغيل شبكة الهاتف الثابتوالالسلكي بتوفير جميع خدمات االتصال السلكياالتصاالتیقوم قطاع 

د رئيسي لخدمات اإلنترنت والخطوط المؤجرة وخدمة االنترنت السریع في فلسطين.  یعتبر قطاع الخدمات الرقمية مزوِّ

القطاع العقاري جميع االنشطة في قطاع العقارات.ل ثیم

جميع النشاطات االستثماریة للمجموعة.االستثمار یمثل قطاع 



جج

١٥

: ٢٠٢٢آذار ٣١یمثل الجدول التالي اإلیرادات والربح قبل الضریبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة للثالثة أشهر المنتهية في 

االتصاالت

الخدمات  
وتكنولوجيا الرقمية

المعلومات
القطاع 
المجموع استبعاداتاالستثمار العقاري 

اإلیرادات  

دینـار أردني 
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

٨٤٬٥٩٧--٥١٬٦٩٧٢٥٬٢١٤٧٬٦٨٦إیرادات من جهات خارجية 
-) ٢٬٧٤١(--٤٢٣٢٬٣١٨إیرادات بين القطاعات (تم استبعادها) 

٨٤٬٥٩٧) ٢٬٧٤١(-٥٢٬١٢٠٢٧٬٥٣٢٧٬٦٨٦إیرادات القطاع 

نتائج األعمال  
٢٤٬٠٠٩-٩٬٩٨٣٧٬٤٢٧٣٬٠٥٦٣٬٥٤٣ربح القطاع قبل الضریبة  

: ٢٠٢٢آذار  ٣١یمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال المجموعة كما في 

الموجودات والمطلوبات  

٨٦٥٬٨٢٦) ١٤٥٬٨٢٩(٣٧٣٬٧٣٢٢٨٥٬٦٥٦١٥٨٬٦٣١١٩٣٬٦٣٦موجودات القطاع

٣٩٤٬٥٨١) ٧٬٨٤٢(-٢٣٤٬٦٨٥١٣٨٬٤٤٧٢٩٬٢٩١مطلوبات القطاع 



جج

١٦

: ٢٠٢١آذار ٣١یمثل الجدول التالي اإلیرادات والربح قبل الضریبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة للثالثة أشهر المنتهية في 

االتصاالت

الخدمات  
وتكنولوجيا الرقمية

المعلومات
القطاع 
المجموع استبعاداتاالستثمار العقاري 

دینـار أردني  اإلیرادات  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

دینـار أردني  
(باآلالف)

٨١٬٧٠٠--٥٠٬٢٠١٢٤٬٢٩٤٧٬٢٠٥إیرادات من جهات خارجية 
-) ٤٬٠٢٤(--٤٧٥٣٬٥٤٩استبعادها) إیرادات بين القطاعات (تم 

٨١٬٧٠٠) ٤٬٠٢٤(-٥٠٬٦٧٦٢٧٬٨٤٣٧٬٢٠٥إیرادات القطاع 

األعمال  نتائج 
٢٢٬١٩٤-٩٬٩٣٦٨٬٩٣٦١٬٠٥٧٢٬٢٦٥ربح القطاع قبل الضریبة  

: ٢٠٢١كانون األول ٣١یمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال المجموعة كما في 

الموجودات والمطلوبات  

٨٦٧٬٨٩٥) ١٥١٬٧٠١(٣٨٥٬١٣٤٢٧٨٬٩١١١٦٠٬٥٦١١٩٤٬٩٩٠موجودات القطاع

٣٦٧٬١١٤) ٦٬٢٣٧(-١٨٥٬٢٢٧١٦٧٬٢٠٩٢٠٬٩١٥مطلوبات القطاع 



جج

١٧

فصل األصول العقاریة والمحفظة االستثماریة.١٦

ت عن شركة االتصاالت الفلسطينية، فقد قرر المنبثقة  بناء على توصيات لجنة دراسة فصل األصول العقاریة والمحفظة االستثماریة
اً سهمأمساهمي شركة االتصاالت الفلسطينيةمنح الموافقة على ٢٠٢٢آذار ٢٢بتاریخ ها في اجتماعغير العادیةالهيئة العامة

٢٠٢٢عام  خالل الربع األول منالتي تم تأسيسها)  شركة أساس األرض لالستثمارات والتطویر العقاري (في الشركة الجدیدة  
إلى   بتاریخ  استنادًا  االدارة  مجلس  واحدبواقع،٢٠٢١الثانين  تشری٣قرار  شركة سهم  في  المساهم  یملكها  سهم  كل  مقابل 

سجل المساهمينالذي سيتم فيه اعتماد تاریخ التحدید  بالموافقة على تفویض هيئة سوق رأس المال  كما تم  .االتصاالت الفلسطينية
یوم من تاریخ الهيئة العامة غير العادیة وذلك بعد صدور موافقة  ٦٠المستحقين لألسهم في الشركة الجدیدة، وذلك خالل فترة  

.هيئة سوق رأس المال على النشرة اإلعالمية بخصوص الشركة الجدیدة
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