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  حول مراجعة البيانات المالية المرحليةتقرير 
 
 

 المحدودة العامةالمستثمرون العرب المساهمة شركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة السادة 
 العيزرية/ القدس

 
 المقدمة

 03كما في  المساهمة العامة المحدودة المستثمرون العربالمرفق لشركة  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي
 في حقوق الملكية المرحلي والتغيراتالمرحلي  اآلخر والدخل الشامل ، وكذلك بيانات الدخل8312زيران ح

، وملخص ألهم السياسات المحاسبية المنتهية بذلك التاريخ أشهروالتدفقات النقدية المرحلية لفترة الستة 
بصورة عادلة وفق  وعرضها المرحلية . إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات الماليةواإليضاحات األخرى

( الخاص بالبيانات المالية المرحلية.  إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول 03المعيار المحاسبي الدولي رقم )
 هذه البيانات المالية المرحلية استنادًا الى مراجعتنا.

 

 نطاق المراجعة
المعلومات المالية  مراجعة"تعلق بأعمال المراجعة، الم (8313)مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي رقم ب قمنالقد 

. تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام باالستفسار "المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة
واتباع اجراءات تحليلية واجراءات مراجعة  المالية والمحاسبية،بشكل رئيسي من االشخاص المسؤولين عن االمور 

تقل بكثير عن نطاق اعمال التدقيق التي تتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية،  اعمال المراجعةرى. إن نطاق اخ
 تظهرهاوبالتالي، ال تمكننا اعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة االمور الهامة التي يمكن ان 

 اعمال التدقيق، لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
 

 نتاجاالست
المرفقة ال  استنادًا الى مراجعتنا، فانه لم يسترعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بان البيانات المالية المرحلية

المساهمة العامة  المستثمرون العرب لشركة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضع المالي
وفقًا  لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ وتدفقاتها النقدية وأدائها المالي 8312حزيران  03كما في  المحدودة

 (.03لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 
 

 معايعه وشركاهم 82/7/8022 رام اهلل في
  

 

 عبله سميح معايعة
 مدقق حسابات قانوني
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 المساهمة العامة المحدودة المستثمرون العربشركة 

 العيزرية/ القدس
 

 
 2بيان رقم                                                   8022حزيران  00في  كما المالي المرحلي المركزبيان 

 بالدينار األردني
 8027كانون أول  02  8022حزيران  00  
 مدققة  غير مدققة إيضاح 

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 37379  87198 5 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 830328  853221 6 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة

 55901  91325 9 ذمم وأرصدة مدينة أخرى
 012720  012102  مجموع الموجودات المتداولة

     
     غير المتداولة الموجودات

 715017  733119 2 مالية بالكلفة المطفأةموجودات 
دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل موجو 

 الشامل اآلخر
7 736372  1387331 

 9673109  9673109  العقارات االستثمارية
 600691  606691 13 قروض لشركات شقيقة

 538  399 11 االثاث واألجهزة
 20870220  20207100  مجموع الموجودات غير المتداولة

 20882280  20121102  مجموع الموجودات
 
 

___________________ ___________________ 
 توقيع المدير المالي                        مجلس اإلدارة رئيستوقيع 
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 8027كانون أول  02  8022حزيران  00  
 مدققة  غير مدققة إيضاح 

     المطلوبات وحقوق الملكية
     المتداولةالمطلوبات 

 196123  106618 5 الذمم الدائنة واالرصدة الدائنة
 -  - 10 مخصص ضريبة الدخل

 278220  208828   مجموع المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

 86833  82310 13 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 808020  281881  مجموع المطلوبات

    

 
     الملكيةحقوق 

 7358082  7358082 15 لمال المدفوعس اأر 
 153505  153505  احتياطي إجباري

 133333  133333  احتياطي اختياري
 (1615712)  (1938393)  احتياطي إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة

 8083375  8056383  األرباح المتراكمة
 20121110  20081220  الملكيةحقوق  صافي

 20882280  20121102  مطلبوات وحقوق الملكيةمجموع ال
 وتقرأ معها.المرحلية  المالية تشكل جزءًا من هذه البيانات إن اإليضاحات المرفقة

 
___________________ ___________________ 

 توقيع المدير المالي               مجلس اإلدارة رئيستوقيع 
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 عامة المحدودةالمساهمة ال المستثمرون العربشركة 

 العيزرية/ القدس
 

                    
8بيان رقم                 8022حزيران  00للفترة المنتهية في  المرحلي الدخل والدخل الشامل اآلخربيان    
 بالدينار األردني 
 8027حزيران  00  8022حزيران  00   
 غير مدققة  غير مدققة إيضاح  
 77533  72972  راتإيرادات تأجير العقا 
 (89835)  (17695) 16 مصاريف العقارات 
 78811  71280  صافي إيراد العقارات المؤجرة 
 6819  5030  إيراد موقف السيارات 
   21188  72128 
 16726  1385   فوائد قروض 
 (39305)  (30068) 19 اإلدارية والعموميةمصاريف ال 
 (1376)  -  فروق عملة 
 -  3638  إيرادات أخرى 
 -  (15838)  حصة الشركة من خسارة االستثمار في موجودات مالية 
 63  -  توزيعات أرباح 
 17101  02181  الربح للفترة  
      
 00001  00000 22 حصة السهم من ربح الفترة 
      
     بنود الدخل الشامل اآلخر 
 39305  01587  الربح للفترة 
 823971  (186156)  أرباح )خسائر( إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة 
الشامل )الخسارة( اجمالي الربح    (11887)  082888 

وتقرأ معها. المرحلية المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات  
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 المساهمة العامة المحدودة المستثمرون العربشركة 
 رية/ القدسالعيز 

 
 

 

 0بيان رقم                                                                                                8022حزيران  00بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي للفترة المنتهية في 

احتياطي اعادة تقييم موجودات  األرباح المدورة المجموع
 ة العادلةمالية بالقيم

  رأس المال المدفوع االحتياطي اإلجباري االحتياطي االختياري

  دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 8027حزيران  00الستة أشهر المنتهية في       

 مدققة -8022ثاني كانون  2الرصيد في  7358082 153505 133333 (1615712) 8083375 20121110
 8بيان رقم  -الربح للفترة  - - - - 01587 02181

 بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة - - - (186156) - (288218)
 إجمالي الدخل الشامل للفترة - - - (288218) 02181 (11887)

 ير مدققةغ -8022حزيران  00الرصيد في  1118082 211101 201000 (2718071) 8018081 20081220
       
 8027حزيران  00الستة أشهر المنتهية في       

 مدققة -8027كانون ثاني  2الرصيد في  7358082 132737 133333 (1207572) 8890259 20201118

 8بيان رقم  -للفترة  الربح - - - - 39305 17101

 بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة - - - 823971 - 820712
 إجمالي الدخل الشامل  - - - 820712 17101 082888

 غير مدققة -8027حزيران  00الرصيد في  1118082 212101 201000 (2112207) 8082818 20187788
 وتقرأ معها. المرحلية المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات



 

- 6 - 

 المساهمة العامة المحدودة المستثمرون العربشركة 
 زرية/ القدسالعي

 
 

 1بيان رقم                            8022حزيران  00 في للفترة المنتهية المرحلي بيان التدفقات النقدية
 بالدينار األردني

 8027حزيران  00  8022حزيران  00 
 دينار أردني  دينار أردني 
 غير مدققة  غير مدققة 

    التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
 39305  01587  الربح للفترة
    التعديالت:
 65  65 للفترة االستهالك

 1885  1210 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 -  15838 موجودات ماليةفي  االستثمارحصة الشركة من خسائر 

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في 
 الموجودات والمطلوبات

 
12801 

  
12781 

 33672  (9077) ات عالقةأطراف ذ -ذمم مدينة
 (9061)  (15953) ذمم وأرصدة مدينة

 (85327)  (0333) قروض شركات شقيقة
 83068  (07562) الذمم واألرصدة الدائنة

 (03373)  - ضريبة الدخل المدفوعة
 18112  (27228) التشغيلية األنشطةصافي التدفقات النقدية من   

    ستثماريةاال األنشطةالتدفقات النقدية من 
 (83876)  (0810) موجودات ماليةشراء 

 (80818)  (0820) االستثمارية األنشطةصافي التدفقات النقدية من   
 88135  (83085) الزيادة )النقص( في النقد خالل الفترة

 0893  37379 الفترةالنقد والنقد المعادل أول 
 81121  81278 1إيضاح رقم  -النقد والنقد المعادل آخر الفترة

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية وتقرأ معها.
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 المساهمة العامة المحدودة المستثمرون العربشركة 
 العيزرية/ القدس

 
 

 8022حزيران  00الستة أشهر المنتهية في  لفترة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 بالدينار األردني

 
 عام: -2

بموجب قانون الشركات رقم  1773 نيسان 81 في المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودةتأسست شركة  -أ 
 .568633373وتعديالته. وسجلت كشركة مساهمة عامة تحت رقم  1763( لسنة 18)

 إن مركز الشركة الرئيسي هو العيزرية/ القدس ويجوز فتح فروع لها داخل وخارج البالد.

ات الت  ي تأسس  ت م  ن أجله  ا الش  ركة ه  يي االس  تثمار ف  ي العق  ارات به  دف الت  أجير واالس  تثمار ف  ي أس  هم إن الغاي   -ب 
 الشركات.

 .8312/--/-تمت الموافقة على البيانات المالية المرحلية من قبل رئيس مجلس اإلدارة في  -ج 

 

 األسس المحاسبية: -8

 أساس إعداد البيانات المالية:  -أ 

 المس  تثمرون الع  ربغي  ر المدقق  ة لش  ركة المختص  رة ي البيان  ات المالي  ة المرحلي  ة إن البيان  ات المالي  ة المرفق  ة ه  
. يج  ب ق  راءة ه  ذه البيان  ات 8312حزي  ران  03المس  اهمة العام  ة المح  دودة لفت  رة الس  تة أش  هر المنتهي  ة بت  اريخ 

 اإليضاحات المرفقةو  8319كانون أول  01بالتوازي مع البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ  المرحليةالمالية 
 كونها تعطي تحديثًا للوضع القائم في الشركة منذ ذلك التاريخ.  بها

الخ   اص بالبيان   ات المالي   ة  (03)وفق   ًا للمعي   ار المحاس   بي ال   دولي رق   م المرحلي   ة  ت   م إع   داد ه   ذه البيان   ات المالي   ة -ب 
 المرحلية.

تل ك المس تخدمة ف ي البيان ات المالي ة الس نوية. المرحلية توازي  المالية إن األسس المحاسبية المتبعة في البيانات -ج 
 .8312كانون أول  1في  ذة الدولية التي دخلت حيز التنفيقيام الشركة بتطبيق معايير التقارير الماليباستثناء 

ال تحت وي البيان ات المالي ة المرحلي ة المرفق  ة عل ى ك ل اإليض احات والمعلوم  ات المطلوب ة إلص دار بيان ات مالي  ة  -د 
حزي  ران  03متكامل  ة ت  تالئم م  ع مع  ايير التق  ارير المالي  ة الدولي  ة. كم  ا أن نت  ائا فت  رة الس  تة أش  هر المنتهي  ة ف  ي 

 .8312كانون أول  01تنتهي في سا أعمال السنة التي ئاتبالضرورة مؤشرًا لنليست  8312

 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة: -0

المختصرة من اإلدارة اتخاذ تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية
هذا وقد تختلف النتائا طلوبات، اإليرادات والمصاريف. السياسات المحاسبية وكذلك على تقييم الموجودات، الم

  .الفعلية عن التقديرات واالفتراضات
التي اتخذتها اإلدارة هي نفس التقديرات  الجوهرية عند إعداد البيانات المالية المختصرة، كانت التقديرات

 .8319كانون أول  01والمصادر المتبعة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 
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 إدارة المخاطر: -1

إن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة تتماثل مع تلك السياسات واألهداف المعروضة في البيانات 
 .8319كانون أول  01المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 
 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 : النقد والنقد المعادل -1

 يدينار أردن  دينار أردني 
 مدققة  غير مدققة  

 3807  3673 نقد في الصندوق
 8396  8368 دينار أردني -نقد لدى البنوك
 7155  8169 دوالر أمريكي -نقد لدى البنوك
 03389  83837 شيكل/ج  -نقد لدى البنوك

 11117  81278 النقد والنقد المعادل
 

 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 ذات عالقة:  أطراف -ذمم مدينة -8
 دينار أردني  دينار أردني 

 مدققة  غير مدققة  المطلوب من شركة سجاير القدس مقابلي
 52801  65603 )*( قرض 

 131963  131963 توزيعات أرباح أسهم مستحقة القبض
 30329  30329 ذمم مدبنة أخرى

 810222  810128 
 

 كانت كما يليي)*( إن الحركة على حساب قرض شركة سجاير القدس 
 8027كانون أول  02  8022حزيران  00 
 دينار أردني  دينار أردني 

 131683  52801 رصيد بداية السنة
 (36811)  9077 دفعات على حساب القرض

 8288  - فوائد على القرض
 12802  81800 السنةالفترة رصيد آخر 
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 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 ذمم وأرصدة مدينة أخرى:  -7
 دينار أردني  دينار أردني 
 مدققة  غير مدققة  

 19967  12107 إيجارات مستحقة القبض
 1753  1753 تأمينات مستردة

 0830  0830 سلف موظفين على حساب تعويض نهاية الخدمة
 1196  - ذمم موظفين

 -  16563 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 01570  01570 سلف وضريبة دخل مقتطعة بالمصدر

 72121  11702 
 

     :بالكلفة المطفأةموجودات مالية  -2
 القيمة العادلة نسبة الملكية القيمة االسمية عدد األسهم 

     8022يران حز  00
 833371 %17.52 دينار 1 833371 شركة الرعاية العربية

 6208 %02 شيكل/ج  1 02333 شركة أزهار للتطوير العقاري
 603333 %01.53 دينار 1 603333 شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار

 57173 %33 دينار 1 22333  لالتصاالت سشركة أكس
    100227 

     8027حزيران  00
 833371 %17.52 دينار 1 833371 شركة الرعاية العربية

 6208 %02 شيكل/ج  1 02333 شركة أزهار للتطوير العقاري
 603333 %01.53 دينار 1 603333 شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار

 93076 %33 دينار 1 22333  س لالتصاالتشركة أكس
    121021 
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     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: -1
 القيمة العادلة لسهملالقيمة العادلة  القيمة االسمية عدد األسهم 

     8022حزيران  00
 735579 3.973 دينار 1 1136085 شركة سجاير القدس

 333 3.333 ردينا 1 1333 شركة فلسطين لالستثمار العقاري
 361 8.633 دوالر 1 853 شركة بنك فلسطين

    108112 
     8027حزيران  00

 1325637 3.753 دينار 1 1138936 شركة سجاير القدس
 533 3.533 دينار 1 1333 شركة فلسطين لالستثمار العقاري

 308 8.533 دوالر 1 833 شركة بنك فلسطين
    2028112 

 
 

 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 قروض لشركات شقيقة قابلة للتحويل إلى أسهم:  -20
 دينار أردني  دينار أردني 
 مدققة  غير مدققة  

 010835  010835 للتطوير العقاري شركة أزهار
 083366  080366 لالتصاالت سشركة اكس

 808872  800872 
 

 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 أثاث وأجهزة مكتب:  -22
 دينار أردني  دينار أردني 
 مدققة  غير مدققة  

 9677  9677 التكلفة في بداية السنة
    االستهالك المتراكم

 9389  9159 المتراكم أول السنةاالستهالك 
 103  65 / السنةاالستهالك للفترة

 7217  7888 / السنةك المتراكم آخر الفترةاالستهال 
 118  177 صافي القيمة الدفترية
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 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 ذمم وأرصدة دائنة:  -28
 دينار أردني  دينار أردني 
 مدققة  غير مدققة  

 678  678 دائنون مختلفون
 03803  03803 مباعة في السوق المالي/ مقابل أسهم ذمم مساهمين

 102523  131219 ايرادات مؤجلة
 5333  8533 مصاريف مستحقة

 1336  1067 ضريبة القيمة المضافة
 883  - رواتب ضريبة الدخل/ اقتطاعات

 208828  278220 
 

 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 مخصص ضريبة الدخل:  -20
 دينار أردني  دينار أردني 
 مدققة  غير مدققة  

 839513  - 8313ضريبة الدخل حتى سنة 
 88639  - 8315 -8311ضريبة الدخل من سنة 

 (803159)  - سلفيات مدفوعة
 0  - رصيد آخر الفترة/ السنة

 
 

 8027 ون أولكان 02  8022حزيران  00 مخصص تعويض نهاية الخدمة:  -21
 دينار أردني  دينار أردني 
 مدققة  غير مدققة  

 19230  86833 رصيد أول السنة
 2079  1210 التخصيص للفترة/السنة

 88800  82020 رصيد آخر الفترة/ السنة
  

 
 8027 كانون أول 02  8022حزيران  00 رأس المال:  -21

 دينار أردني  يدينار أردن 
 مدققة  غير مدققة  

 18333333  18333333 رأس المال المصرح به
 7358082  7358082 رأس المال المكتتب به

 1118082  1118082 رأس المال المدفوع



 

- 18 - 

 8027حزيران  00  8022حزيران  00 مصاريف العقارات:  -28
 دينار أردني  دينار أردني 
 مدققةغير   غير مدققة  

 1653  1553 تأمين
 13560  13560 ضريبة األمالك

 0662  0867 رسوم ورخص بلدية
 11063  3870 أخرى

 21871  87811 
 
 

 8027حزيران  00  8022حزيران  00 المصاريف اإلدارية والعمومية:  -27
 دينار أردني  دينار أردني 
 ةمدققغير   غير مدققة  

 89851  87108 والمزاياالرواتب واألجور 
 1830  8578 المواصالت

 7201  6820 أتعاب مهنية واستشارية
 563  - مصاريف محاكم

 0556  0305 مصاريف السوق المالي
 1271  753 الرسوم والرخص

 080  191 البريد والهاتف
 635  5 القرطاسية والمطبوعات

 181  188 صيانة األجهزة
 899  72 لمصاريف البنكيةا

 65  65 االستهالك
 1862  535 مصاريف عمومية متفرقة

 10088  17001 
 
 

 حصة السهم من الربح للفترة: -22
 و التالييعلى النح الفترة لاالساسي للسهم على أساس قسمة الربح على المعدل المرجح لعدد األسهم خالتم احتساب الربح 

 8027حزيران  00  8022حزيران  00 
 دينار أردني  دينار أردني 
 غير مدققة  غير مدققة 

 39305  01587 للفترةالربح 
 7358082  7358082 المعدل المرجح لعدد األسهم

 00001  00000 حصة السهم من الربح للفترة
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