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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
 المختصرة المرحلية الموحدةقائمة المركز المالي 

 2017 حزيران 30كما في 
 

 
 حزيران 30 

 2017  
كانون األول  31

2016 
 مدققة   غير مدققة    
 

 إيضاح
 ار أردنيــدين 

  باآلالف()
دينــار أردني 
 )باآلالف(

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة 

 135.775  133.194   عقارات وآالت ومعدات
 40.028  37.526   استثمارات عقارية

 235.820  229.634   موجودات غير ملموسة
 3.577  1.201   مشاريع تحت التنفيذ

 7.901  7.653   مخزون المواد
 36.628  36.641   استثمار في شركات حليفة
 143.758  166.372   موجودات مالية متوفرة للبيع

 100.002  100.002   موجودات مالية أخرى
   712.223  703.489 

      الموجودات المتداولة 
 3.655  3.692   بضاعة

 90.390  104.115   ذمم مدينة
 33.984  39.727   موجودات متداولة أخرى
 8.140  8.465   موجودات مالية للمتاجرة 

 181.580  27.701  5 النقد والنقد المعادل
   183.700  317.749 

 1.021.238  895.923   مجموع الموجودات
      المطلوبات و حقوق الملكية 
      حقوق الملكية 

 131.625  131.625   رأس المال المدفوع
 32.906  32.906   جباريااحتياطي 

 6.756  6.756   احتياطي اختياري
 7.950  7.950   احتياطي خاص

 (35)  (59)   فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
 (1.083)  (668)   احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

 376.484  356.896   أرباح مدورة
 554.603  535.406   مجموع حقوق الملكية

      ر المتداولةالمطلوبات غي
 60.265  53.175  7 قروض طويلة األجل
 62.792  47.585   مطلوبات مالية أخرى

   100.760  123.057 
      المطلوبات المتداولة

 202.122  102.867  8 ذمم دائنة
تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة 

 7 األجل
 

54.496  30.971 
 16.228  2.850  9 الدخلمخصص ضريبة 

 94.257  99.544   مطلوبات متداولة أخرى
   259.757  343.578 

 466.635  360.517   مجموع المطلوبات
 1.021.238  895.923   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 مختصرةال المرحلية الموحدة الدخلقائمة 
 2017 حزيران 30في لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية 

 
 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   حزيران 30للثالثة أشهر المنتهية في    
   2017  2016  2017  2016 

 غير مدققة   غير مدققة    
 ار أردنيــدين  ار أردنيــدين  ار أردنيــدين  ار أردنيــدين   
 )باآلالف(  )باآلالف(  )باآلالف(  )باآلالف(  إيضاح 

 164.139  165.356  83.707  84.335   اإليرادات
 (10.185)  (6.909)  (5.074)  (2.908)   تكاليف خدمات االتصاالت

 (11.524)  (11.500)  (5.874)  (5.895)   رسوم حكومية على االيرادات
 (7.225)  (7.934)  (3.574)  (4.044)   تكاليف أخرى

   71.488  69.185  139.013  135.205 
 (90.066)  (103.939)  (43.279)  (53.081)   مصاريف إدارية وتشغيلية

 5.087  8.545  2.286  3.820   أرباح اإلستثمارات 
حصة المجموعة من نتائج أعمال 

 (5.861)  331   الشركات الحليفة
 

410 
 
(6.809) 

 (674)  (1.970)  (318)  (1.006)   يلمصاريف تمو 
 2.903  1.605  (832)  (681)   إيرادات )مصاريف( أخرى

 45.646  43.664  21.181  20.871   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
 (4.845)  (10.602)  (2.741)  (5.844)  9 مصروف ضريبة الدخل

 40.801  33.062  18.440  15.027   ربح الفترة 
          

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 
 0.140  0.114   ربح الفترة 

 
0.251 

 
0.310 
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 المختصرة المرحلية الموحدةالشامل  قائمة الدخل
 2017حزيران  30لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

 
 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   حزيران 30المنتهية في  للثالثة أشهر  
  2017  2016  2017  2016 
 غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  
 دينــار أردني  ار أردنيــدين  دينــار أردني  ار أردنيــدين  
 )باآلالف(  )باآلالف(  )باآلالف(  )باآلالف(  

 40.801  33.062  18.440  15.027  ربح الفترة 
         

         بنود الدخل الشامل األخرى
في  الدخلبنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة 

     فترات الحقة:
    

صافي )خسائر( أرباح الموجودات المالية 
 (539)  (3.832)   المتوفرة للبيع

 
415 

 
(8.676) 

 33  (24)  3  (3)  فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 (8.643)  391  (536)  (3.835)  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 32.158  33.453  17.904  11.192  صافي الدخل الشامل للفترة
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
 المختصرة المرحلية الموحدة الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
 2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 
 رأس المال 
 المدفوع

 احتياطيات 

 
 فروقات ترجمة
  عمالت أجنبية

إحتياطي 
موجودات مالية 
  متوفرة للبيع

 أرباح
  مدورة

مجموع حقوق 
 خاص  اختياري  إجباري  الملكية

 
دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

ينـار أردني د
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

 554.603  376.484  (1.083)  (35)  7.950  6.756  32.906  131.625 2017كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 33.062  33.062  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 391  -  415  (24)  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
 33.453  33.062  415  (24)  -  -  -  - صافي الدخل الشامل للفترة

 (52.650)  (52.650)  -  -  -  -  -  - (6توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 
 535.406  356.896  (668)  (59)  7.950  6.756  32.906  131.625 ة( )غير مدقق 2017حزيران  30الرصيد كما في 

                
 543.050  355.659  8.219  (65)  7.950  6.756  32.906  131.625 2016كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 40.801  40.801  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (8.643)  -  (8.676)  33  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
 32.158  40.801  (8.676)  33  -  -  -  - صافي الدخل الشامل للفترة

 (59.231)  (59.231)  -  -  -  -  -  - (6توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 
 515.977  337.229  (457)  (32)  7.950  6.756  32.906  131.625 )غير مدققة(  2016حزيران  30الرصيد كما في 
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 المختصرة ةالموحد المرحلية التدفقات النقدية قائمة
 2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في    
   2017  2016 
 غير مدققة  غير مدققة   
 ار أردنيــيند  ار أردنيــدين   
 )باآلالف(  )باآلالف(  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 45.646  43.664   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

      تعديالت: 
طفاءات  22.661  26.058   إستهالكات وا 

 3.505  8.221   مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
 (5.087)  (8.545)   صافي أرباح اإلستثمارات

 6.809  (410)   وعة من نتائج أعمال الشركات الحليفةحصة المجم
 (3.352)  (3.267)   إيرادات فوائد

 3.006  6.629   مخصص تعويض نهاية الخدمة
 674  1.970   مصاريف تمويل 

 963  2.873   بنود أخرى غير نقدية
   77.193  74.825 

      التغير في رأس المال العامل:
 (14.540)  (26.585)   الذمم المدينة

 452  (37)   البضاعة
 15.648  (2.909)   الموجودات المتداولة األخرى

 9.810  8.867   الذمم الدائنة
 (10.431)  3.594   المطلوبات المتداولة األخرى

 (10.436)  (22.238)   دفعات ضريبة دخل
 (4.212)  (1.452)   دفعات تعويض نهاية الخدمة 

 61.116  36.433   د من أنشطة التشغيلصافي النق
      أنشطة االستثمار 

 (923)  (22.249)   صافي موجودات مالية
 4.713  8.068   عوائد توزيعات أسهم
 -  2.502   بيع استثمارات عقارية

 (2.721)  -   شراء استثمارات عقارية
 1.098  1.032   أرباح فوائد مقبوضة

 -  (128.506)   الرخصةتسديدات رسوم تجديد 
الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت والمعدات 

 (12.831)  (14.667)   ومخزون المواد
 (10.664)  (153.820)   صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

      أنشطة التمويل 
 (57.479)  (50.957)   توزيعات نقدية مدفوعة 

 (8.874)  (5.944)   األجل قروض طويلة 
 12.484  22.379   تسهيالت ائتمانية

 (674)  (1.970)   مصاريف تمويل مدفوعة 
 (54.543)  (36.492)   أنشطة التمويل المستخدم فيصافي النقد 

 (4.091)  (153.879)   النقص في النقد والنقد المعادل
 63.491  181.580   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

 59.400  27.701  5 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
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 شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 المختصرة  المرحلية الموحدةالمالية  قوائمإيضاحات حول ال
 2017 حزيران 30

 الشركة ونشاطها .1

-لمحدودة )الشركة(، لدى مراقب الشركات في مدينة نابلس ُسجلت شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة ا
. تعمل الشركة بموجب قانون 1997كانون الثاني  1، وباشرت أعمالها بتاريخ 1995آب  2فلسطين بتاريخ 
الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، والرخصة الممنوحة من وزارة االتصاالت  1996( لسنة 3االتصاالت رقم )

بتجديد رخص شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة  2016نهاية عام قامت المجموعة خالل  .المعلوماتوتكنولوجيا 
وتنتهي في عام  2016تشرين ثاني  16االتصاالت الخلوية الفلسطينية لمدة عشرين عاما  تبدأ اعتبارا  من تاريخ 

 .دني(مليون دينار أر  205.6مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  290، وبمبلغ 2036

دارة وبيع خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية في مناطق السلطة الوطنية  يتركز نشاط الشركة الرئيسي في تقديم وا 
 الفلسطينية. 

قبل مجلس إدارة الشركة من  2017حزيران  30كما في  مجموعةلل المختصرة المرحلية الموحدة المالية قوائمال إقرارتم 
 .2017 تموز 31 بتاريخ

 الموحدة وائم الماليةالق .2
 لقد كانت نسبة ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي: 

  نسبة الملكية  مال )دينار أردني( ال رأس
2017  %  

  2017  2016  المكتتب به  المدفوع
 )جوال(نية شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطي 100  100  25.000.000  25.000.000
 شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي  100  100  7.100.000  6.833.750
 الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط 100  100  1.000.000  1.000.000

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

وشركة  ردنتي تزاول أعمالها في األال هباستثناء شركة آيل ،تعمل شركات المجموعة في مناطق السلطة الفلسطينية
 . بالفست ش.ش.و. التي تزاول نشاطها في البحرين
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 السياسات المحاسبية التغيرات في و عداد أسس اإل .3
وفقا   2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  للمجموعةالمختصرة  المرحلية الموحدةالمالية  القوائمتم إعداد 
المختصرة  المرحلية الموحدةتم إعداد القوائم المالية  ."التقارير المالية المرحلية" 34رقم  المحاسبة الدوليلمعيار 

 ألقرب ألف دينار أردني.ما ذكر غير ذلك، تم تقريب جميع المبالغ  وباستثناء، بالدينار األردني

مطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات ال المرحلية الموحدةال تتضمن القوائم المالية 
 .2016كانون األول  31الموحدة السنوية للمجموعة كما في ويجب قراءتها مع القوائم المالية 

 السياسات المحاسبية التغييرات في 
ك كانت متفقة مع تل للمجموعةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

عة بتطبيق باستثناء قيام المجمو  2016 كانون األول 31كما في الموحدة التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية 
لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير  .2017نافذة المفعول إبتداء من أول كانون الثاني المعايير والتعديالت 

 .صادرة وغير نافذة المفعول

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

 موسمية األعمال  .4
ال تمثل  2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  الستةنتائج فترة  فإنبسبب الطبيعة الموسمية ألعمال المجموعة، 
 .2017كانون األول  31التي ستنتهي في بالضرورة مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية 

 النقد والنقد المعادل .5
 : مما يلييتألف النقد والنقد المعادل 

  حزيران 30 
2017 

كانون األول  31 
2016 

دينـار أردني  
دينـار أردني   )باآلالف(

 )باآلالف(
 719  981 نقد في الصندوق

 180.861  26.720 أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
 27.701  181.580 

 ، يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي: المختصرة ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 حزيران  30 

2017 
 حزيران  30 

2016 
دينـار أردني  

دينـار أردني   )باآلالف(
 )باآلالف(

 597  981 نقد في الصندوق
 58.803  26.720 أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

 27.701  59.400 
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  نقدية أرباحتوزيعات  .6
الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح  2017نيسان  5بتاريخ  الذي عقدالهيئة العامة في اجتماعها  قررت

 دينار أردني. 52.650.000دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  0.40نقدية بقيمة 
أرباح توزيع بالموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة  2016 آذار 28 بتاريخفي اجتماعها الذي عقد  قررت الهيئة العامة

 دينار أردني. 59.231.000دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  0.45نقدية بقيمة 

 وتسهيالت ائتمانية قروض طويلة األجل .7
ردني من رصيد قروض طويلة األجل، بلغ الرصيد دينار أ 5,944,000قامت المجموعة خالل الفترة بسداد مبلغ 

 دينار أردني. 73,852,000مبلغ  2017 حزيران 30القائم كما في 

مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  20قامت المجموعة خالل الفترة بتوقيع اتفاقية جاري مدين مع بنك إقليمي بسقف 
حزيران  30لجاري مدين الممنوحة للمجموعة كما في بلغ الرصيد المستغل من سقوف امليون دينار أردني(.  14.18
 دينار أردني.8,721,000 في حين بلغ الرصيد غير المستغل مبلغ  دينار أردني. 33,819,000مبلغ  2017

 ذمم دائنة .8
 حزيران 30 

 2017 
كانون األول  31 

2016 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 159.525  51.403 وم تجديد الرخصة الجزء المتداول من رس
 16.004  18.077 ذمم تجارية لموردين 
 12.294  12.921 ذمم شركات إتصاالت

 11.636  17.852 على االيرادات  مستحقة حكوميةرسوم 
 2.663  2.614 تأمينات نقدية من المشتركين 

 102.867  202.122 

 ضريبة الدخل .9
من نسبة الضريبة القانونية )إعفاء جزئي(،  %50ركة جوال لضريبة دخل بمعدل يخضع الربح الضريبي للشركة ولش

، على التوالي. بلغت ضريبة الدخل القانونية خالل 2021كانون األول  31و 2014كانون األول  31للسنوات حتى 
 .%20ما نسبته  الفترة

كانون  31جزئي لفترة سنتين تنتهي في بتأجيل حق االنتفاع طوعا  من اإلعفاء ال 2012قامت المجموعة خالل عام 
من نسبة الضريبة  %50، وبذلك أصبح الربح الضريبي للشركة ولجوال خاضعا  لضريبة دخل بمعدل 2013األول 

 ، على التوالي.2023كانون األول  31و 2016كانون األول  31القانونية حتى 
كانون الثاني  1جزئي الممنوح لها الغيا  اعتبارا  من وفقا  التفاقية الرخصة الجديدة لشركة جوال يعتبر اإلعفاء ال

من نسبة الضريبة القانونية. هذا وتعمل  %100، ليصبح الربح الضريبي لجوال خاضعا  لضريبة دخل بمعدل 2017
 إدارة المجموعة للتفاهم مع وزارة المالية بخصوص سنتي التأجيل الطوعي.
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 أشهر المنتهية في الستةخالل فترة  ضريبة الدخل مخصصفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد 
 :2016كانون األول  31خالل العام المنتهي في و  2017 حزيران 30

 
 حزيران 30
 2017 

كانون األول  31 
2016 

 
دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
 )باآلالف(

 15.320  16.228 السنة /رصيد المخصص في بداية الفترة 
 11.814  11.495 السنة / الفترة خلضريبة د

 (838)  (893) خصم على دفعات مسبقة
 (9.866)  (22.238) دفعات

 (202)  (1.742) فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني
 16.228  2.850 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 

 
 :2016و 2017 حزيران 30تهية في نأشهر الم الستةفيما يلي تفاصيل مصروف ضريبة الدخل لفترة 

 حزيران  30 
2017 

 حزيران  30 
2016 

دينـار أردني  
دينـار أردني   )باآلالف(

 )باآلالف(
 5.365  11.495 مصروف ضريبة الدخل للفترة

 (520)  (893) خصم على سلفيات ضريبية مدفوعة مقدما  
 10.602  4.845 

 التزامات تعاقدية .10
والخدمات والمقاوالت الموقعة مع  ود المشترياتعة بتاريـخ القوائم المالية، التزامات تعاقدية ناتجة عن عقعلى المجمو 

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

 : تسديدها في السنوات الالحقة
 حزيران 30 

 2017 
كانون األول  31 

2016 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
 36.255  58.745 عقود مشتريات واعتمادات مستندية 

 58.745  36.255 
 

 .القوائم الماليةتستحق معظم اإللتزامات التعاقدية القائمة خالل سنة واحدة من تاريخ 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة .11
التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين  معامالتالاألرصدة و يمثل هذا البند 

ية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم إعتماد الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأ
 سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

 حزيران 30كما في  المرحلية الموحدة قائمة المركز المالي المتضمنة في فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة
 :2016كانون األول  31و 2017

 
 

 حزيران 30 
 2017 

كانون األول  31 
2016 

 
 طبيعة العالقة

دينـار أردني  
 )باآلالف(

دينـار أردني  
 )باآلالف(

 78.579  73.852  مساهمين رئيسيين  -بنوك  قروض طويلة األجل 
 -  13.164  مساهمين رئيسيين -بنوك  تسهيالت ائتمانية

 من جهات ذات عالقة مستحق 
مساهمين رئيسيين وشركات 

 3.075  3.450  حليفة
 111.114  111.114  شركات حليفة قروض لشركات حليفة

 

المنتهية أشهر  للستة المرحلية الموحدة األرباح والخسائرقائمة  في الظاهرةفيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
 : 2016و 2017 حزيران 30 في
 

 ة العالقةطبيع

 حزيران  30 
2017 

 حزيران  30 
2016 

 دينـار أردني  
 )باآلالف( 

دينـار أردني  
 )باآلالف(

 313  1.590  مساهمين رئيسيين  -بنوك  مصاريف تمويل 
 2.293  2.235  شركات حليفة إيرادات فوائد

      رواتب ومنافع اإلدارة العليا:
 1.192  1.164   منافع قصيرة األجل

 116  123   نهاية الخدمة
 

باإلضافة لما سبق، فإن المجموعة تعتبر كفيال  لقرض تم منحه لشركة حليفة. وفقا  لسند الكفالة، فإن المجموعة تلتزم 
 مليون دينار أردني( كما في 3.76مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  5.3من قيمة القرض والبالغ  %25بكفالة 

 .2017 حزيران 30
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 ات الماليةاألدو  .12

 قياس القيمة العادلة
 تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية: 

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

 عطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.المستوى الثاني: باستخدام م 
 .المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها 
 

 لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل الفترة.
 

 :2017 حزيران 30يمة العادلة للموجودات المالية كما في يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس الق

أسعار تداول في   
أسواق مالية نشطة 
 )المستوى األول(

معطيات يمكن  
مالحظتها 

 )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن  
 مالحظتها 

 )المستوى الثالث(
دينـار أردني   

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 ف()باآلال
       بالقيمة العادلة تم قياسهاموجودات 

 -  -  161.955  موجودات مالية متوفرة للبيع متداولة
 -  -  8.465  موجودات مالية للمتاجرة

       بالقيمة العادلة تم قياسهامطلوبات 
 -  -  4.924  عقود تحويل عمالت آجلة

 
 :2016كانون األول  31ة العادلة للموجودات المالية كما في يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيم

أسعار تداول في   
أسواق مالية نشطة 
 )المستوى األول(

معطيات يمكن  
مالحظتها 

 )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن  
 مالحظتها 

 )المستوى الثالث(
دينـار أردني   

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 الف()باآل
       بالقيمة العادلة تم قياسهاموجودات 

 -  -  139.695  موجودات مالية متوفرة للبيع متداولة
 -  -  8.140  موجودات مالية للمتاجرة
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
 ية حسب تصنيفها في القوائم المالية:يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المال

 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 حزيران 30 

2017 
كانون األول  31 

2016 
 حزيران 30 

2017 
كانون األول  31 

2016 
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
دينـار أردني  

 )باآلالف(
        موجودات مالية

        موجودات مالية متوفرة للبيع
 139.695  161.955  139.695  161.955 متداولة
 90.390  104.115  90.390  104.115 ذمم مدينة

 8.140  8.465  8.140  8.465 موجودات مالية للمتاجرة
 116.867  117.663  116.867  117.663 موجودات مالية أخرى

 181.580  27.701  181.580  27.701 نقد ونقد معادل
 419.899  536.672  419.899  536.672 

        مطلوبات مالية
 91.236  107.671  91.236  107.671 قروض وتسهيالت ائتمانية

 202.122  102.867  202.122  102.867 ذمم دائنة
 102.962  87.230  102.962  87.230 مطلوبات مالية أخرى

 297.768  396.320  297.768  396.320 

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

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

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

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

 
 المجموعةقطاعات أعمال  .13

 الخدمات الرقميةو خدمات اإلتصاالت الالسلكية و  ت السلكيةموعة من خدمات اإلتصاالالمجتتألف قطاعات أعمال 
دارة األعمال التشغيلية بشكل منفصل تبعا  لطبيعة ، باإلضافة إلى نشاطات االستثمارخدمات اإلعالمو  . يتم تنظيم وا 

 من قبل كل قطاع، حيث يمثل كل قطاع وحدة إستراتيجية تجارية.  المقدمةالخدمات 
بتوفير جميع خدمات االتصال السلكي وتشغيل شبكة الهاتف الثابت في  االت السلكيةخدمات اإلتصيقوم قطاع 

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

 فلسطين.
 في فلسطين. ة وخدمة االنترنت السريع الخطوط المؤجر و د رئيسي لخدمات اإلنترنت مزو   الخدمات الرقميةيعتبر قطاع 

 اإلعالم في فلسطين.  خدماتيقوم قطاع اإلعالم بتوفير 
 يمثل قطاع اإلستثمار جميع النشاطات االستثمارية للمجموعة.



 جج
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 :2017 حزيران 30هية في أشهر المنت للستةيمثل الجدول التالي اإليرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة 
 

اإلتصاالت  
  السلكية

اإلتصاالت 
  الالسلكية

 الخدمات 
  الرقمية

 
  اإلعالم

 
  اإلستثمار

 
  استبعادات

 
 المجموع

دينـار أردني  اإليرادات 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

 165.356  -  -  719  19.056  106.068  39.513 إيرادات من جهات خارجية
 -  (9.434)  -  72  1.417  469  7.476 إيرادات بين القطاعات )تم استبعادها(

 165.356  (9.434)  -  791  20.473  106.537  46.989 إيرادات القطاع
              نتائج األعمال 

 43.664  -  8.955  (601)  12.181  20.847  2.282 ربح )خسارة( القطاع قبل الضريبة 
              
 

 :2017حزيران  30يمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال المجموعة كما في 

              الموجودات والمطلوبات 
 895.923  (194.930)  249.004  1.413  11.587  369.454  459.395 اعموجودات القط

 360.517  (41.428)  -  2.683  5.576  172.959  220.727 مطلوبات القطاع 
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 :2016حزيران  30أشهر المنتهية في  ستةلليمثل الجدول التالي اإليرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى لكل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة 
 

اإلتصاالت  
  السلكية

اإلتصاالت 
  الالسلكية

 الخدمات 
  الرقمية

 
  اإلعالم

 
  اإلستثمار

 
  استبعادات

 
 المجموع

دينـار أردني  اإليرادات 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

دينـار أردني  
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

ر أردني دينـا 
  )باآلالف(

دينـار أردني 
 )باآلالف(

 164.139  -  -  907  15.182  109.232  38.818 إيرادات من جهات خارجية
 -  (9.189)  -  176  1.714  87  7.212 إيرادات بين القطاعات )تم استبعادها(

 164.139  (9.189)  -  1.083  16.896  109.319  46.030 إيرادات القطاع
              ئج األعمال نتا

 45.646  -  (1.722)  (230)  12.422  30.950  4.226 ربح )خسارة( القطاع قبل الضريبة 
              
 

 :2016كانون األول  31يمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال المجموعة كما في 

              الموجودات والمطلوبات 
 1.021.238  (180.608)  228.554  1.918  10.275  457.142  503.957 قطاعموجودات ال

 466.635  (10.593)  -  2.585  4.990  265.609  204.044 مطلوبات القطاع 
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