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  شرآة أبراج الوطنية
  دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة 

   المحدودةلمساهمي شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة
  

  المساهم الكريم/ السيد
  

  تحية طيبة وبعد،
 أبراج، فإنه يسر مجلس اإلدارة دعوة المساهمين الكرام في شرآة 1964لسنة " 12"من قانون الشرآات رقم " 149"عمًال بأحكام المادة 

ن في مكاتب المرآز الرئيسي لشرآة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي الذين سيعقدا
 وذلك 29/03/2012 البيرة، الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق – شارع القدس –الوطنية الكائنة في مجمع أبراج الوطنية 

  :للنظر في جدول األعمال التالي
  

  : اجتماع الهيئة العامة العادي  :أوًال
  . ناقشته والموافقة عليهسماع تقریر مجلس اإلدارة وم .1
  . ومناقشته والمصادقة عليه31/12/2011سماع تقریر مدقق حسابات الشرآة عن حسابات الشرآة للسنة المنتهية في  .2
  .مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنویة والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات واالحتياطيات الواردة فيها .3
  .إلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالموافقة على توصية مجلس ا .4
  .31/12/2011إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن آل ما یتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في  .5
  . وتفویض مجلس اإلدارة بتحدید أتعابهم31/12/2012تعيين مدققي حسابات الشرآة عن السنة المنتهية في  .6

  

  :ع الهيئة العامة غير العادياجتما  :ثانيًا
    

زیادة رأسمال الشرآة من عشرة مالیين دوالر أمریكي موزع على عشرة مالیين سهم القيمة االسمية للسهم دوالر أمریكي   :أوًال
واحد إلى احد عشر مليون دوالر أمریكي موزع على احد عشر مليون سهم القيمة االسمية للسهم دوالر أمریكي واحد وذلك 

ر مليون سهم جدید القيمة االسمية للسهم دوالر أمریكي  واحد وتوزیعها أسهم منحة مجانية على المساهمين بواقع بإصدا
من الرأسمال االسمي % 10سهم واحد لكل عشرة أسهم یمتلكها المساهم بتاریخ اجتماع الهيئة العامة أي ما نسبته 

  .والمدفوع
  

  : س الشرآة لتصبح على النحو التاليتعدیل المادة الخامسة من عقد تأسي  :ثانيًا
  

  : النص الحالي    
  :رأســــمال الشـــــرآة    

عشرة مالیين سهم قيمة ) 10,000,000(عشرة مالیين دوالر أمریكي مقسمة إلى ) 10,000,000(إن رأسمال الشرآة هو 
  . آل سهم دوالر أمریكي واحد

  

  : النص الجديد
  : رأسمال الشرآة    

احد عشرة مالیين ) 11,000,000(احد عشر مليون دوالر أمریكي مقسمة على ) 11,000,000(هو أن رأسمال الشرآة 
  . سهم قيمة آل سهم دوالر أمریكي واحد

  

  : تعدیل المادة الثالثة من النظام الداخلي للشرآة بحيث یصبح على النحو التالي  :ثالثًا
  

  : النص الحالي
  :رأســــمال الشـــــرآة    

  . الشرآة من عشرة مالیين دوالر مقسمة على عشرة مالیين سهم قيمة آل منها دوالر أمریكي واحدیتألف رأسمال 
  

  : النص الجديد
  :رأســــمال الشـــــرآة    

  . یتألف رأسمال الشرآة من احد عشر مليون دوالر مقسمة على احد عشر مليون سهم قيمة آل منها دوالر أمریكي واحد
  

 هاتف رقم –ي حضور االجتماعين تسجيل اسمه في قسم األسهم في المرآز الرئيسي للشرآة في مدينة البيرة على المساهم الذي يرغب ف
 قبل ثماني وأربعين ساعة على األقل من موعد عقد االجتماعين ويجوز التوآيل لحضور االجتماعين بشرط أن يكون ذلك ألحد 2983800

  .مساهمي الشرآة
    

  11/3/2012تحريرًا في 
  حمود مسروجي محمد م

 س مجلــس اإلدارة ـــرئي
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  2011تقرير جملس اإلدارة لعام 
  

  حضرة المساهمين الكرام،،،
  

م            دم لك امس ویق ادي الخ ة الع ة العام اع الهيئ ي اجتم ب ف ل ترحي م أجم ب بك س اإلدارة أن یرح سر مجل ی
  .2011تقریره عن أعمال ونتائج ونشاطات شرآتكم للعام 

  
راج ا   رآة أب ون، أن ش ام    تعلم ي ع ست ف ة أس به      1995لوطني ة ش ة ملكي ة مملوآ ساهمة خاص شرآة م  آ

ك             ي ذل جلت ف ي، وس ار أردن ون دین داره ملي دفوع مق مي وم مال اس ة برأس أمين الوطني شرآة الت ة ل آامل
م      ت رق شرآات تح ب ال دى مراق ت ل شرآة    562420901الوق ة ل تثمارات العقاری ذراع لالس ون ال  لتك

  . أعمالها إقامة مجمع أبراج الوطنية في مدینة البيرةالتأمين الوطنية، وآان باآورة
  

ام  ة ع ي بدای ى 2006ف شرآة إل مال ال ادة رأس ة زی أمين الوطني رآة الت ة ش س إدارة مجموع رر مجل ، ق
ي       سهم دوالر أمریك مية لل ة االس هم القيم ين س شرة مالی ى ع ة عل ي موزع ين دوالر أمریك شرة مالی ع

ة لمج   ة العام ت الهيئ ا وافق د، آم اریخ      واح ود بت ادي المعق ا الع ي اجتماعه ة ف أمين الوطني رآة الت ة ش موع
رآة          23/03/2006 ساهمي ش ى م ة عل ة مجاني هم منح ع أس شرآة بتوزی س إدارة ال ية مجل ى توص  عل

ي      ساهم ف ا الم هم یملكه ة أس ل أربع د  لك هم واح ع س ة بواق راج الوطني رآة أب هم ش ن أس ة م أمين الوطني الت
ة، وتن أمين الوطني رآة الت ع  ش م توزی رار ت ذا الق ذًا له أمين  962,600في رآة الت ساهمي ش ى م هم عل  س

  : الوطنية، وبذلك أصبحت ملكية رأسمال الشرآة موزعة آما یلي
  

  .سهم لشرآة التأمين الوطنية  9,037,400 
 سهم لمساهمي شرآة التأمين الوطنية  962,500 
  لتأمين الوطنيةسهم لصندوق االدخار والتأمين على الحياة لموظفي شرآة ا    100 

  
 إدراج أسهم الشرآة في سوق فلسطين 3/11/2009ولقد قرر مجلس إدارة الشرآة في جلسته المعقودة بتاریخ 

 واعتمادها من 2009 بعد االنتهاء من إعداد الحسابات الختامية  عن العام 2010لألوراق المالية  في بدایة العام 
  .14/04/2010آة في بورصة فلسطين بتاریخ الهيئة العامة للشرآة، وتم إدراج أسهم الشر

   
  : تمتلك الشرآة حاليًا

  
 . مجمع أبراج الوطنية الذي تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها به  -أ 
 . 2م3,862من أراضي البيرة، والبالغة مساحتها  ) 28(من الحوض ) 134(قطعة أرض رقم   -ب 
 .2 م69,085غة مساحتها من أراضي آفر قليـل والبال) 6(حوض رقم ) 107(قطعة أرض رقم   -ج 
 . 2م11,327من أراضي آفر قليل والبالغة مساحتها ) 6(حوض رقم ) 108(قطعة أرض رقم   -د 
 . 2م4,709البالغة مساحتها من أراضي قریة صرة و) 3(حوض رقم ) 138(قطعة أرض رقم   -ه 
 .2 م16,705من أراضي جفنا والبالغة مساحتها  ) 6(من حوض رقم  )217( قطعة ارض رقم  -و 
  .2م13,100من أراضي قریة بورین والبالغة مساحتها ) 20(من حوض رقم  ) 4(  أرض رقمقطعة  -ز 
 .شقة وأثاث ومبنى فرع شرآة التأمين الوطنية في مدینة غزة  -ح 

  
  

ام     ي ع شرآة ف سابات ال رت ح ت        2011أظه ة بلغ راج الوطني ع أب ي مجم أجير ف رادات الت ) 905( أن إی
ل   ي مقاب ف دوالر أمریك ف دوال) 860(أل تهالك   أل صات االس صم مخص د خ ي، وبع ام الماض ي الع ر ف
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ریبة         الك وض ریبة األم ع وض شغيل المجم صاریف ت ة وم صاریف اإلداری ساریة والم وانين ال ًا للق وفق
دارها      افية مق ا ص شرآة أرباح ت ال اح حقق ل   ) 507(األرب ي مقاب ف دوالر أمریك ف دوالر ) 195(أل أل

  . أمریكي في العام الماضي
  

ذه                    ثبات  وقد تم إ   سوقية له ة ال أن القيم ا ب ة، علم ة التاریخي األراضي والعقارات المملوآة للشرآة في حساباتها بالكلف
يم          ) 6,311(األراضي والعقارات تزید عن الكلفة التاریخية بحوالي         ألف دوالر أمریكي حسب متوسط أسعار التقي

  . ة سوق رأس المالالتي أعدها ثالث مخمنين متخصصين في هذا المجال ومرخصين من قبل هيئ
  

ام     ي ع شرآة ف ط ال ي       2012تخط ع األراض ض قط تبدال بع ة واس تثماراتها العقاری دة اس يع قاع  توس
ة     د مجزی ق عوائ ن أن تحق دة ممك ع جدی دًا بقط ًا جي عارها ارتفاع ت أس ي ارتفع ًا والت شرآة حالي ة لل المملوآ

ذه  ذ ه شرآة تنفي دأت إدارة ال د ب ة، ولق سنوات القادم ي ال شرآة ف ام لل ة ع ي نهای ة ف ث 2011الخط  حي
ي ارض    ا قطعت دًال منه ترت ب ا واش طح مرحب ة س ي منطق شرآة ف ا ال ي تملكه ة األرض الت ت قطع باع

ا        ة جفن ي منطق رى ف رة واألخ ي البي دهما ف دتين اح شرآة       ، جدی افيا لل ا ص ع ربح ة البي ت عملي د حقق ولق
  .ة للشرآة في هذا العاممقداره نصف مليون دوالر أمریكي تم إظهاره في البيانات المالي

  
  : ومجلس اإلدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة للشرآة بما يلي

  
ون دوالر       شر ملي د ع ى اح ي إل ين دوالر أمریك شرة مالی ن ع دفوع م مي والم شرآة االس مال ال ادة رأس زی

سبة    شرآة بن ساهمي ال ة لم ة مجاني هم منح نح أس ك بم ي، وذل د% 10أمریك مي والم مال االس ن الرأس فوع م
  .أي سهم لكل عشرة أسهم یمتلكها المساهم بتاریخ اجتماع الهيئة العامة

  
ا                         أخيرًا ثمن عالي دموها وی دعم التي  ق ة وال ى الرعای ساهمين عل  ینتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة ليشكر جميع الم

يهات مجلس اإلدارة    الجهود الطيبة التي بذلها  مدیر عام الشرآة وموظفوها ، حيث أن تضافر هذه الجهود مع توج                
  .أرسيا حجر األساس لما حققته الشرآة من تطور ونمو وازدهار 

  
  
  

  مجلس اإلدارة
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  قواعد حوكمة الشركة

  
شرآة      :أوًال وظفي ال ن م س أو أي موظف م ن أعضاء المجل س اإلدارة أو ألي عضو م رئيس مجل وز ل ال یج

ات عمل               طلب أو قبول أي منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى              ا عالق ة له ره من أي جه لنفسه أو لغي
  .أو مصالح أو عقود أو التزامات مع الشرآة عن آل ما یتصل بمسؤولياته أو عمله في الشرآة

  
  ال یجوز أن یكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس أو ألي من   )أ(  :ثانيًا

رة أو غ  صلحة مباش شرآة م ي ال ة ف راد اإلدارة التنفيذی شاریع أو  أف ود أو الم ي العق رة ف ر مباش ي
  . االرتباطات التي تعقد مع الشرآة أو لحسابها

  
ذیي       )ب( دراء التنفي ن الم س أو ألي م ضاء المجل ن أع س اإلدارة أو ألي م رئيس مجل ان ل ي نإذا آ  ف

ه                     ر فان شرآة مع الغي ا ال الشرآة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الصفقات التي تبرمه
  : إلبرام هذه الصفقة ما یليیشترط 

  
صفقات     .1 ذه ال ي عروض ه تراك ف سين لالش ع المتناف ال لجمي ساح المج تم إف أن ی

  . على قدم المساواة
ب       .2 س اإلدارة، یج ل مجل ن قب صفقة م ث ال د بح احب  أعن ضو ص شارك الع ال ی

  . المصلحة في مناقشات المجلس أو في التصویت على قرار إحالة الصفقة
ون إ  .3 تبعاد    أن یك د اس س اإلدارة بع ضاء مجل ي أع ة ثلث صفقة بأغلبي ذه ال رار ه ق

  . العضو صاحب المصلحة
  

ال یجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي فرد من اإلدارة التنفيذیة للشرآة                    :ثالثًا
ا   س اإلدارة تع ي مجل ضویة ف ل الع وز أن تمث ا ال یج شرآة آم افس لل ل من وم بعم صالح أن یق ع م رض م

أخرى للعضو، ویحبذ أن یبلغ العضو مسبقًا عن أي مصلحة له تجاه أي جهة أخرى غير الشرآة وعن أي                   
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أ        تغير قد یطرأ على هذه المصالح فور حدوثه، وال یجو           شارآوا في    ز ل ن ی

شرآة          إدارة شرآة مشابهة أو منافسة للشرآة، آما ال یجوز لهم تقدیم االستشار            ائن ال ه ألحد زب ة أو التوجي
  . أو دائنيها أو مزودیها أو غيرهم من المتعاملين معها

  
  .ي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةال یجوز للشرآة أن تقدم قرضًا ماليًا من أي نوع أل  :رابعاًَ

  
ود ال     :خامسًا ل الجه ذل آ شرآة ب ة لل س اإلدارة واإلدارة التنفيذی ضاء مجل يس وأع ى رئ ق  یجب عل ة لتحقي ممكن

نهم تحقيق مصالح شخصية من وراء قرارات                سه فرصة    همصالح الشرآة وال یحق ألي م نم لنف  أو أن یغت
  . سنحت للشرآة

  
على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذیة وجميع المطلعين في الشرآة التوقف عن شراء أو                    :سادسًا

د                 بيع أسهم الشرآة فور اطالعهم على معلومات ج        الي إال بع سوق الم سهم في ال ى سعر ال وهریة تؤثر عل
ة ولوسائل               ألوراق المالي سطين ل سوق فل ال ول ة سوق رأس الم اإلفصاح الرسمي عن هذه المعلومات لهيئ

  .اإلعالم وأي تداول یقع مخالفًا لذلك یعتبر باطًال
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  :أنشطة الشركة الرئيسية

  
شرآة تهدف ى ال تثمار إل ع االس راء وبي ار وش ا، واألراضي اتالعق راز وإدارته ع أو إف دا البي  أو نق

سيط شقق وتأثيث األراضي رهن أو بالتق ارات ال ع والعق دمات م دون أو خ دمات، ب ام خ ة والقي  بتنمي
شجيع تثمارات وإدارة وت ي االس االت ف صادیة المج ة االقت ة المختلف صناعية التجاری ة وال  و الخدماتي
  .وغيرها

  
  :املةمركز الشركة و حجم القوى الع

  
شرآة  تمارس  ا  ال ا  خالل  من  عمله سي  مرآزه ة  في  الرئي رة  مدین ا  یوجد  وال البي ة له روع   أی  سواء  أخرى  ف

  .31/12/2011 في موظفا  12الشرآة موظفي عدد بلغ وقد ،داخل أو خارج فلسطين
 

   :أدناه جدول یبين توزیع موظفي الشرآة حسب مؤهالتهم العلمية
  

 آة الشرموظفي عدد   المؤهل العلمي
 1  ماجستير

 0  بكالوریوس
 0  دبلوم عالي

 2 دبلوم
 2 ثانویة عامة

 7 اقل من ثانویة عامة
 12 عدد الموظفين اإلجمالي 

  
  :الشركات التابعة للشركة

  
ة ل       ي تابع ا ه ة و إنم رآات تابع ة ش ة أی راج الوطني شرآة أب د ل ة ال یوج ة و  مجموع أمين الوطني رآة الت ش

  .منها%  90.33  بتهنس ما التي تمتلك
  

  االعتماد على موردين و عمالء رئيسيني
  

  :العمالء الرئيسيين: أوال
  

  نسبة التعامل من إجمالي اإلیرادات  اسم العميل  الر قم
  %22  شرآة التأمين الوطنية  1
  

  :الموردین الرئيسيين: ثانيا
  

  . إجمالي مشتریات الشرآةفأعلى من% 10ال یوجد موردین محددین رئيسيين محليا و خارجيا یشكلون 
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  :اخلطة املستقبلية للشركة

شرآة    2012تخطط الشرآة في عام     ة لل  توسيع قاعدة استثماراتها العقاریة واستبدال بعض قطع األراضي المملوآ
ة،              سنوات القادم  حاليًا والتي ارتفعت أسعارها ارتفاعًا جيدًا بقطع جدیدة ممكن أن تحقق عوائد مجزیة للشرآة في ال

شرآة في       2011ولقد بدأت إدارة الشرآة تنفيذ هذه الخطة في نهایة عام     ا ال ة األرض التي تملكه  حيث باعت قطع
ا             ة جفن رة واألخرى في منطق د  ، منطقة سطح مرحبا واشترت بدًال منها قطعتي ارض جدیدتين احدهما في البي ولق

شرآة      حققت عملية البيع ربحا صافيا للشرآة مقداره نصف مليون دوالر أ     ة لل ات المالي اره في البيان مریكي تم إظه
 .في هذا العام

  

  املساهمني
  .31/12/2010 مساهم في 2,586قابل  مساهم م2,554 31/12/2011بلغ عدد مساهمي الشرآة آما في 

  
  نشاط التداول على سهم الشركة

  
 2010 2011  البيان

 165,763  48,046  عدد األسهم المتداولة 
  $190,079   $50,580  اولة قيمة األسهم المتد

 202  65  عدد العقود المنفذة 
  $1.40   $1.17  أعلى سعر تداول 
  $0.99   $0.97  أدنى سعر تداول 

  $1.10   $1.17  غالق اإلسعر 
 %1.65  %0.48  معدل دوران السهم 

  
  

  أهم املؤشرات املالية
  

 2010%   2011%   البيان
 0.428 0.363 اتإجمالي الربح من العمليات إلى المبيع

 0.301 0.655 صافي الربح قبل الفوائد والضریبة إلى المبيعات
 0.227 0.560 صافي الربح إلى المبيعات

 0.017 0.042 العائد على مجموع الموجودات
 0.017 0.043 العائد على حقوق المساهمين

 0.03 0.02 معدل المدیونية
 0.97 0.98 نسبة الملكية

 0.07 0.07  )مرة( ودات معدل دوران الموج
 0.08 0.10 )مرة ( معدل دوران الموجودات الثابتة 
 2.08 0.43 )مرة( معدل دوران رأس المال العامل 

 2.61 9.35 )مرة ( نسبة التداول 
 413,870 2,103,766  رأس المال العامل
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  كبار مساهمي الشركة

 

بلد  االســــم
 المنشأ

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2011 
%2011   

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2010 
% 2010  

  %90.28  9,027,985  %90.33  9,033,108 فلسطين  شرآة التأمين الوطنية

  
  :عدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة

 

الجنسية المنصب االســــم
عدد األسهم 

آما في 
31/12/2011 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2010 
  38,160  38,160 فلسطيني  يس مجلس اإلدارة رئ  محمد محمود مسروجي 

 40,000 40,000فلسطيني نائب رئيس مجلس اإلدارة  عزیز محمود عبد الجواد

 7,750 7,750 أردني  عضو مجلس اإلدارة  باسم رأفت أمين فارس 

 22,962 22,962فلسطيني عضو مجلس اإلدارة  سامر عزیز شحادة 

 24,961 25,961فلسطيني مجلس اإلدارة عضو ابراهيم علي سليمان الطویل
 1,516 1,516 فلسطيني  عضو مجلس اإلدارة   ایاد محمد مسروجي 

يص  ة للتخل ة العربي الوآال
ة   ؤاد نخل ا ف شحن ویمثله وال

 قطان
 5,212 5,212فلسطيني عضو مجلس اإلدارة

 
  

  :  جملس اإلدارة أعضاءقرباءعدد األسهم اململوكة أل
 

جنسيةال الصلة االســــم
عدد األسهم 

آما في 
31/12/2011 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2010 
راهيم    سني اب مية ح رس

  مسروجي
  766  766فلسطينية   زوجة محمد محمود مسروجي

  125  125فلسطيني  زوجة سامر عزیز شحادة حنان عيسى قسطندي شحادة 

 1,037 1,037 فلسطيني  ابن سامر عزیز شحادة  عزیز سامر عزیز شحادة
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  الشركة و نبذة تعريفية عن كل عضوأعضاء جملس إدارة 

 
اريخ   الشهادة الجامعية  االسم ت

  العمل الحالي والخبرة  الميالد

  محمد محمود مسروجي
  رئيس مجلس اإلدارة

  
  )2011(تاریخ العضویة 

  بكالوریوس تاریخ
  ماجستير إدارة أعمال

س إدارة مجموع   1935 يس مجل ضراترئ دس للمستح رآة الق  ة ش
  الطبية

   مجلس إدارة مجموعة شرآة مسروجيرئيس 
  المؤسسات االقتصادیة االجتماعيةعضو في العدید من  
  شارك في تأسيس العدید من الشرآات الفلسطينية  
 االعمال الفلسطينيينرجال رئيس جمعية  
  رئيس اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينية  
  نائب رئيس اتحاد رجال األعمال العرب  
  لتنسيقي  للقطاع الخاص اسس للمجلس عضو مؤ 
  رئيس مرآز تطویر القطاع الخاص  
  رئيس جمعية أصدقاء جامعة بيرزیت  
  لسكاآيني الثقافي اعضو مجلس أمناء مرآز خليل  
 عضو مجلس أمناء  الملتقى الفكري العربي 
   " مؤسسة الحق"عضو مجلس أمناء  
  عضو مجلس إدارة المجمع العربي لإلدارة والمعرفة  
  ضو مؤسس لشرآة القدس القابضة ع 
  الكویت –عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة  
  

  وادــعزیز محمود عبد الج
 مجلس اإلدارة    نائب رئيس 

   و الرئيس التنفيذي
  

  )1999(تاریخ العضویة 

 وحتى 1967 سنة في شرآة الكویت للتأمين منذ عام 24خبرة    1945  بكالوریوس محاسبة
لد فيها عدة مراآز آان آخرها نائب المدیر العام ، تق1992عام 

  للشرآة
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي  

  2007 وحتى عام 1994للتأمين منذ عام 
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشرآات التأمين منذ  

  1/4/2008تأسيسه وحتى استقالته في 
لسطيني لتعویض مصابي عضو مجلس إدارة الصندوق الف 

  2007حوادث الطرق منذ تأسيسه وحتى عام 
 وعضوعضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  

  لجنة التدقيق الداخلي في الهيئة
 مجلس إدارة بنك الرفاه، ورئيس لجنة التدقيق نائب رئيس 

  الداخلي في البنك
  نائب رئيس مجلس إدارة شرآة أبراج الوطنية 
  ICC  غرفة التجارة الدوليةإدارةعضو مجلس  

  سامر عزیز شحادة
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاریخ العضویة 

شهادة عليا في القانون    
نفس  م ال وعل

  واالقتصاد
وم  الوریوس عل بك

  سياسية
ات  ستير عالق ماج

  دولية

 مدیر عام شرآة أبراج الوطنية   1959
 مةمستشار مدیر عام شرآة التأمين الوطنية للعالقات العا 
 نائب رئيس مجلس إدارة شرآة مطاحن القمح الذهبي 
  رام اهللا– منظمة الصحة العالمية –مساعد باحث  
دریس    ساعد ت سياسية   –م وم ال رة العل ام   – دائ ة برجه  جامع

 . یونغ
  واشنطن– االتحاد الفلسطيني للتمكين –باحث  
 رئيس مجلس أمناء مدارس الفرندز 
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 مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء 
  نعضو في مؤسسة مبادرة آلينتو 
ة    سة اإلنجيلي ابع للكني سي الت ع الكن ال الفخري للمجم ين الم ام

 األسقفية العربية في الشرق األوسط
   القدس – ICCامين صندوق في جمعية  

  ابراهيم علي الطویل
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاریخ العضویة 

يدلة  الوریوس ص بك
  وآيمياء صيدالنية

  لدیة مدینة البيرة سابقارئيس ب   1946
  نائب رئيس مجلس إدارة شرآة القدس للمستحضرات الطبية  
  مساهم في العدید من الشرآات الفلسطينية 
 یملك ویعمل في صيدلية البيرة الجدیدة   
 مدیر وصاحب شرآة تاتكو انترناشينول 
  عضو مجلس إدارة شرآة أبراج الوطنية 

  باسم رأفت أمين فارس
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2011(تاریخ العضویة 

الوریوس إدارة  بك
ال    .B.B.Aأعم

ة   ة األمریكي  -الجامع
  بيروت

Fellow of the 
Chartered 
Insurance Institute 
F.C.I.I. 

وسطاء أعادة ( اثنيا –شریك ومدیر عام شرآة فرنشش فارس    1942
  )تأمين 
شرآات         40خبرة حوالي      عاما في التأمين وإعادة التأمين في ال

 :اليةالت
 .لبنان/  بيروت –مدیر فرع الكویت للشرآة العربية للتأمين  
ة    دى مجموع دز  (Robert Bradfordموظف ل الء لوی وآ

 ). لندن–للتأمين 
 ACE/Sedgwickنائب رئيس لمجموع  
   بيروت–عضو مجلس إدارة شرآة التأمين العربية  

  ایاد محمد مسروجي
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2011(تاریخ العضویة 

  –كالوریوس صيدلة ب
  ماجستير إدارة أعمال

ام                    1966 ة ع ذ بدای ة من ام شرآة القدس للمستحضرات الطبي مدیر ع
2009 

 رئيس هيئة مدیرین شرآة نهر األردن للصناعات الدوائية 
 عضو مجلس إدارة شرآة القدس للمستحضرات الطبية 
  الجزائر–رئيس مجلس إدارة شرآة سوبرودیم  
  الجزائر–رم مدیر عام شرآة القدس فا 
 رئيس اتحاد الصناعات الدوائية 
 عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية  
 عضو مجلس أمناء جامعة بيرزیت 
  عضو مجلس إدارة شرآة أبراج الوطنية 

  فؤاد نخلة قطان
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاریخ العضویة 

 : مؤسس ومدیر عدة شرآات   1948  ماجستير في القانون
 ميكانيكية األردنية المساهمةشرآة الهندسة ال 
 شرآة الوآالة العربية للتخليص والشحن المساهمة المحدودة 
 شرآة صحاري لتأجير السيارات 
 شرآة أي سي أي للسياحة والسفر 
 عضو مجلس إدارة في شرآة أیبك 
 رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم 
  عضو في عدة جمعيات خيریة في منطقة بيت لحم 
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  :ارةات جملس اإلدجلس

  
دون عذر          2011 عقد مجلس إدارة الشرآة ست جلسات في عام               :أوال سة ب ، لم یتغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن أي جل

  %.95 2011 للجلسات خالل العام مشروع، وآانت نسبة حضور األعضاء
  

م                  :ثانيا سات عن رحالت عمله دالت حضور جل ة ب يس وأعضاء مجلس اإلدارة أی ة     ال یتقاضي رئ ة المتعلق ة أو الداخلي  الخارجي
  . دوالر أمریكي فقط14,000أة مجلس اإلدارة و البالغة بأعمال الشرآة، ویقتصر ما یتقاضونه على مكاف
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  أعضاء اإلدارة التنفيذية
  

تاریخ  المسمى الوظيفي االسم
 التعيين

تاریخ 
 الميالد

المؤهل 
 العلمي

الشهادة 
سنة  الجهة االآادیمية يةالعلم

 الخبرة العمليةالتخرج

 Brigham Young     عالقات دولية ماجستير15/12/199227/01/1959 المدیر العام سامر عزیز شحادة
University1985 18عاما في مجال اإلدارة في شرآة التأمين 

 الوطنية

  رماجستي09/11/201006/04/1985 المدیر مالي عالء علي صافي
 + CPA  محاسبة +MBA University of 

Cincinnati /USA 2010
في مجال تكنولوجيا المعلومات  سنوات3

 أبراج شرآةالمدیر المالي لوالمحاسبة، سنة 
  و شرآة التأمين الوطنيةالوطنية

  

  :عدد األسهم اململوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية
  

الجنسية المنصب االســــم
عدد األسهم 
 آما في

31/12/2011 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2010 
 22,962 22,962فلسطيني  المدیر العام سامر عزیز شحادة

  --  --فلسطيني المدیر  المالي عالء علي صافي
  

  :املزايا و املكافآت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة التنفيذية
  

  المزايا و المكافآتالجنسية المنصب االســــم
  $29,000فلسطيني  المدیر العام حادةسامر عزیز ش

  --فلسطيني المدیر  المالي عالء علي صافي
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  العمليات غري املتكررة
 خالل السنة المالية و ال تدخل ضمن تمتال یوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة 

  .نشاط الشرآة
  

  أتعاب التدقيق
  

 2010  2011    المدقق
 أمریكيدوالر   دوالر أمریكي    

 3,000    3,000    إرنست و یونغ
  

   و خدمة اجملتمع احملليالتربعات و املنح
  .2011لم تقدم الشرآة أي تبرعات أو مساهمات لخدمة المجتمع المحلي في العام 

  
  مساهمة الشركة يف محاية البيئة

  .ال یوجد أي مساهمة للشرآة في حمایة البيئة
  

  ة الدوليةقرارات ذات أثر مادي و معايري اجلود
  جميع الشرآات العاملة في فلسطينأآثر القرارات التي لها أثر مادي على شرآتنا خاصة و من

الوزراء الخاص بقانون الضریبة الجدید و أثره الجوهري على رئيس مجلس  هو قرار، عامة
  . الشرآةزیادة مصاریف ضریبة الدخل على أرباح

  
  املخاطر

أن تتعرض لها الشرآة خالل السنة المالية الالحقة و التي من ال یوجد مخاطر محتملة من الممكن 
  .شأنها التأثير المادي على الشرآة

  
  السيطرة

  .الشرآةلم تظهر أیة بوادر من قبل أي من مساهمي الشرآة تدل على نيتهم للسيطرة على 
  

  عقود و صفقات ألطراف ذات عالقة
  

 2010  2011    الطرف ذات العالقة
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي    

 167,467    205,467    شرآة التأمين الوطنية
  

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 . جوهریة مقامة ضد أو من الشرآةقضایاإجراءات قانونية أو ال یوجد أي 
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   املعلومات للمساهمنيإيصال آليةشكل و 

ل     یتم إرسال دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنویة لكافة المساهمين         ى األق ل أسبوعين عل قب
ل           . من تاریخ انعقاد االجتماع    ة قب آما یتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلي
سم الم          . أسبوع من انعقاد االجتماع    دى ق سنوي ل سي       یتم وضع التقریر ال ساهمين في المرآز الرئي

  لتأمين الوطنية آما یتم تحميله على الموقع اإللكتروني لمجموعة شرآة اللشرآة
 com.pal-nic.www و على صفحة الشرآة في سوق فلسطين لألوراق المالية على موقع   

ps.pex.www.  
  

  األوليةاملالية  اخلتامية و البيانات  املاليةاالختالفات بني البيانات
 . األولية الماليةامية و البيانات الخت الماليةال یوجد أي اختالفات بين البيانات
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  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 

 
، والتي تتكون من قائمة )الشركة( أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةلشركة  لقد دققنا القوائم المالية المرفقة

وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق  ٢٠١١كانون األول  ٣١لمالي كما في المركز ا
 المحاسبية والمعلومات الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات

 .اإليضاحية األخرى

  مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية،  ةإن اإلدارة مسؤول

األخطاء الجوهرية سواء الناتجة  باإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من
  .عن احتيال أو خطأ

  مسؤولية مدققي الحسابات
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية . إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا

وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط 
  .تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية

 

إن . يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية
تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم  اختيار تلك اإلجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك

عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في االعتبار نظام الرقابة . لخطأاالمالية سواء الناتجة عن االحتيال أو 
ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة  الداخلي للمنشأة
يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة . بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمنشأةللظروف وليس 

السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام 
 . للقوائم المالية

 

  .عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا

  الـــرأي
أبراج الوطنية لشركة في رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 

ية في ذلك وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنته ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  المساهمة العامة المحدودة
 .التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

  أمور أخرى
حسابات آخرين،  يمن قبل مدقق قد تم تدقيقها ٢٠١٠كانون األول  ٣١في  للسنة المنتهية للشركةالقوائم المالية إن 

  . ٢٠١١آذار  ٨وكانوا قد أصدروا تقاريرهم غير المتحفظة حولها بتاريخ 
  

 
 

 
 

   

  ٢٠١٢الثاني كانون  ٢٥
  فلسطين  - رام اهللا 

 عضو يف مؤسسة إرنست ويونغ العاملية

http://www.ey.com


 

  المالية القوائممن هذه  جزءاً ٢٣ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
١

   أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة  
  الماليالمركز  قائمة

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
 
 
      ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  الموجودات
           موجودات غير متداولة

 ٥٨,٨٢٥    ٥٧,٣٠٥  ٣   ومعداتآالت 
 ١٠,٦١٤,٢٥٠    ٩,٢٤٣,٦٠١ ٤  عقاريةاستثمارات 

 ٢١٩,٤٨٣    ٤٣٧,٤٧٢  ٥  موجودات مالية متوفرة للبيع
      ١٠,٨٩٢,٥٥٨    ٩,٧٣٨,٣٧٨  

            موجودات متداولة
  ٧٤,٠٩٢    ٢٧,٩٥٨   ٦  ذمم مدينة

  ٥٠٣,٢٤٤    ٦٣٩,٢٧٨    ٧  أخرى رصدة مدينة أ
 ٩٣,٣٥٩    ١,٦٨٨,٣٨٨   ٨  في الصندوق ولدى البنوكنقد 

      ٦٧٠,٦٩٥    ٢,٣٥٥,٦٢٤  
  ١١,٥٦٣,٢٥٣    ١٢,٠٩٤,٠٠٢    مجموع الموجودات

            
           حقوق الملكية والمطلوبات

            حقوق الملكية
  ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١  رأس المال المدفوع

  ٢٩٦,٧٣٠    ٣٥٦,٠٨٩   ١٠  احتياطي إجباري
  -    ٢١,١٦٢    ٥  احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

  ٩٦٩,٠٤٥    ١,٤١٦,٤٣٢      ة األرباح المدور
  ١١,٢٦٥,٧٧٥    ١١,٧٩٣,٦٨٣      مجموع حقوق الملكية

          
            مطلوبات غير متداولة

  ٤٠,٦٥٣    ٤٨,٤٦١    ١١  مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٤٠,٦٥٣    ٤٨,٤٦١  

            مطلوبات متداولة
  ١١٩,٨٥٥    ١٠٥,٠١٠    مقبوضة مقدما إيرادات
  ٦١,٨٣٤    ٢٠,٥١٥    ذمم دائنة

  ٧٥,١٣٦   ٨٢,٦٩٩  ١٢  أرصدة دائنة أخرى
  -    ٤٣,٦٣٤  ١٦  مخصص ضرائب

      ٢٥٦,٨٢٥    ٢٥١,٨٥٨  
  ٢٩٧,٤٧٨    ٣٠٠,٣١٩    مجموع المطلوبات

  ١١,٥٦٣,٢٥٣    ١٢,٠٩٤,٠٠٢      مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 



 

  المالية القوائممن هذه  جزءاً ٢٣ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
٢

   أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة  
   الدخل قائمة
  ٢٠١١ كانون األول ٣١المنتهية في  للسنة

 
  

      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  

            اإليرادات
  ٧٠٥,١٠١    ٦٩٧,٩٦٩      إيرادات إيجارات

  ١٥٤,٧٩٦    ٢٠٧,١٢٦      خدمات إيرادات
  ٨٥٩,٨٩٧    ٩٠٥,٠٩٥      مجموع اإليرادات 

            
            مصاريفال

 ٤٩١,٩١١    ٥٧٦,٠٩٧   ١٣  مصاريف مباشرة
 ٤٩,٣١٧    ٦٠,٧٣٢    ١٤  ريف إدارية وعامةمصا

  ٥٤١,٢٢٨    ٦٣٦,٨٢٩      مجموع المصاريف
      ٣١٨,٦٦٩    ٢٦٨,٢٦٦  
            

  -    ٣٧٣,٢٩٠      أرباح بيع استثمارات عقارية
  ٨,٤١١    ٢١,٨١٥    ١٥  إيرادات أخرى

  )١٣,٩٧٩(    -    ٦  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  )١,١١٧(    )٦,٥٨٤(      فروقات تحويل عمالت أجنبية  خسائر

  )١٤,٠٠٠(    )١٤,٠٠٠(      دارةعضاء مجلس اإلأة أمكاف
  ٢٩٧,٩٨٤    ٦٤٢,٧٨٧      ربح السنة قبل ضريبة األمالك والدخل

  )٦٧,٢٢٩(    )٦٤,٣٩٥(      مالكضريبة األ
  ٢٣٠,٧٥٥    ٥٧٨,٣٩٢      قبل ضريبة الدخل ربح السنة

  )٣٥,٣٠٢(    )٧١,٦٤٦(    ١٦  ضريبة الدخل
  ١٩٥,٤٥٣    ٥٠٦,٧٤٦     ربح السنة

  
  ١٨  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

  

٠,٠٢٠    ٠,٠٥١  
  
  
  

    
  

    



 

  المالية القوائممن هذه  جزءاً ٢٣ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
٣

   
  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
  الشامل الدخل قائمة

  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
  
  ٢٠١٠    ٢٠١١ 

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١٩٥,٤٥٣    ٥٠٦,٧٤٦  سنةربح ال

        :الدخل الشامل األخرى بنود
  -    ٢١,١٦٢  المالية المتوفرة للبيع للموجوداتالتغير في القيمة العادلة 

  -    ٢١,١٦٢  سنةبنود الدخل الشامل األخرى لل
  ١٩٥,٤٥٣    ٥٢٧,٩٠٨  سنةإجمالي الدخل الشامل لل



 

  المالية القوائممن هذه  جزءاً ٢٣ إلى ١من  ضاحات المرفقةاإلي تعتبر

٤

  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة  
   ات في حقوق الملكيةالتغير قائمة

 ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  
  رأس المال
    المدفوع

احتياطي 
    إجباري

احتياطي 
موجودات 

مالية متوفرة 
    مدورة أرباح     للبيع

مجموع حقوق 
  الملكية

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١١
  ١١,٢٦٥,٧٧٥    ٩٦٩,٠٤٥    -    ٢٩٦,٧٣٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١كانون الثاني  ١كما في الرصيد 

  ٥٢٧,٩٠٨    ٥٠٦,٧٤٦    ٢١,١٦٢   -    -  سنةللإجمالي الدخل الشامل 
  -   )٥٩,٣٥٩(    -   ٥٩,٣٥٩    -  اإلجباري المحول إلى االحتياطي

  ١١,٧٩٣,٦٨٣    ١,٤١٦,٤٣٢    ٢١,١٦٢    ٣٥٦,٠٨٩    ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١١ كانون األول ٣١الرصيد كما في 

٢٠١٠                    
  ١١,٠٧٠,٣٢٢    ٧٩٨,٤٥٧    -    ٢٧١,٨٦٥   ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠كانون الثاني  ١كما في الرصيد 

  ١٩٥,٤٥٣    ١٩٥,٤٥٣    -    -    -  سنةللإجمالي الدخل الشامل 
  -    )٢٤,٨٦٥(    -    ٢٤,٨٦٥    -  اإلجباري المحول إلى االحتياطي

  ١١,٢٦٥,٧٧٥    ٩٦٩,٠٤٥    -    ٢٩٦,٧٣٠   ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠ كانون األول ٣١الرصيد كما في 



 

  المالية القوائممن هذه  جزءاً ٢٣ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
  ٥  

  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
   التدفقات النقدية قائمة

 ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
  
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      

            أنشطة التشغيل 
 ١٩٥,٤٥٣    ٥٠٦,٧٤٦      سنةالربح 

            :تعديالت
  ١٥٥,٢٥٦    ٢٣٠,٥١٥        اتإستهالك

  -    )٣٧٣,٢٩٠(      أرباح بيع استثمارات عقارية
 )٥٥٠(   )١٤,٧٢٦(      توزيعات أرباح نقدية

  ٧,٢٩٩    ٨,٧٣٧     مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٣٥٧,٤٥٨    ٣٥٧,٩٨٢  

            :رأس المال العاملالتغير في 
 )٣٥,٤٥١(   ٤٦,١٣٤      مدينة ذمم 

 )٧٤,٤١٢(   )١٣٦,٠٣٤(      أخرى أرصدة مدينة
 ٣٦,٠١٦   )٤١,٣١٩(      ذمم دائنة
 ٢٠,٠٦٩   )١٤,٨٤٥(     مقبوضة مقدما إيرادات
 )٢٠,٤٨٧(   ٥١,١٩٧     ومخصصات أخرىدائنة  أرصدة

  )٩٨,٥٧١(   )٩٢٩(     المدفوع مخصص تعويض نهاية الخدمة
  ١٨٤,٦٢٢    ٢٦٢,١٨٦      أنشطة التشغيلمن  صافي النقد

            أنشطة االستثمار
  )٨١٩,٨٢٩(    )٢٦٨,٤٤١(      رات عقاريةاستثماشراء 

  -    ١,٨٠٠,٠٠٠      بيع استثمارات عقارية
 ٦٥٠,٧٠١   -      ودائع لدى البنوك

 )١١٩,٧٢٨(    )١٩٦,٨٢٧(      متوفرة للبيع ماليةموجودات شراء 
 )٨,٩٥٧(   )١٦,٦١٥(      آالت ومعداتشراء 

 ٥٥٠   ١٤,٧٢٦      توزيعات أرباح نقدية
  )٢٩٧,٢٦٣(    ١,٣٣٢,٨٤٣      أنشطة االستثمار )في المستخدم(من  صافي النقد

  )١١٢,٦٤١(    ١,٥٩٥,٠٢٩      الصندوق ولدى البنوك النقد في في )النقص(الزيادة 
  ٢٠٦,٠٠٠    ٩٣,٣٥٩      لسنةفي بداية ا لبنوكاالصندوق ولدى  فيالنقد 
  ٩٣,٣٥٩    ١,٦٨٨,٣٨٨      سنةالفي نهاية  الصندوق ولدى البنوك فيالنقد 



 

٦ 

  الوطنية المساهمة العامة المحدودةأبراج شركة  

   المالية القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠١١كانون األول  ٣١

  الشركة ونشاطاتها .١
كشركة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى  )الشركة( أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة تأسست شركة

مال مقداره  سأوبر ١٩٩٥ول أتشرين  ١٦بتاريخ ) ٥٦٢٤٢٠٩٠١(تحت رقم  ١٩٦٤قانون الشركات لسنة 
ردني للسهم الواحد والمكتتب أدينار  ١٠سهم بقيمة اسمية مقدارها  ١٠٠,٠٠٠ إلىمقسم  أردنيدينار  ١,٠٠٠,٠٠٠
عشرة ماليين سهم  إلىمريكي مقسم أعشرة ماليين دوالر  إلى ٢٠٠٥س المال عام أتمت زيادة ر .بها بالكامل

تم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية  .دوالر أمريكي واحد للسهمبقيمة اسمية مقدارها  مكتتب بها بالكامل
للتداول  الشركةتم إدراج أسهم  .٢٠٠٦خالل عام ) ٥٦٢٦٠١١٥٣(محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم 
شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما  تمتلك .٢٠١٠في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام 

ويتم ) الشركة األم(الوطنية  التأمين تعتبر الشركة تابعة لشركة  .شركة أبراج الوطنية أسهممن % ٩٠,٣٣ه نسبت
  .توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية للشركة األم

وال يوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي تمارس الشركة عملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة 
   .٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  موظف) ١٢(كة الشر

و رهن أبالتقسيط  أوو البيع نقدا أفراز إ ،تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها
في  االستثماراتدارة إالقيام بتنمية وتشجيع وو ،و بدون خدماتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أراضي وتألا

  . ة وغيرهاياتلفة التجارية والصناعية والخدمالمخت قتصاديةاالالمجاالت 

 كانون الثاني ٢٥ من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١١ كانون األول ٣١تم إقرار القوائم المالية كما في 
٢٠١٢.  

  أسس إعداد القوائم المالية   ١,٢
  .الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ةتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولي

  . لشركةتم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس ل

الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر  قياس تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية، باستثناء
  .بالقيمة العادلة

  ييرات في السياسات المحاسبيةالتغ  ٢,٢

  التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية 

  :، باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير المعدلة التالية خالل السنةلسنة السابقةل

  ) المعدل(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة  :٢٤يار المحاسبة الدولي رقم مع

  )المعدل(العرض  -األدوات المالية : ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 
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لم يتم تبنيها بعد من قبل أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول و 
عايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز إن الم. الشركة

  :فصاحات القوائم المالية للشركةإأو األداء المالي أو حول 
  )*المعدل( عرض بنود الدخل الشامل األخرى) ١(معيار المحاسبة  الدولي رقم  −
  )المراجع(ئم المالية غير الموحدة القوا) ٢٧(معيار المحاسبة الدولي رقم  −
  )المعدل(إفصاحات القوائم المالية ) ٧(معيار التقارير المالية الدولي رقم  −
 **األدوات المالية ) ٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم  −
  ***قياس القيمة العادلة ) ١٣(قم معيار التقارير المالية الدولية ر −

  

في بنود الدخل الشامل األخرى  طريقة عرضإلى تغيير ) ١(بة الدولي رقم يقضي التغير في معيار المحاس  *
بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في المستقبل عن  ،مجموعات

 وأيؤثر على أداء الشركة  سيؤثر هذا التعديل على العرض ولن. البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها
   .٢٠١٢تموز  ١سيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في . مركزها المالي

  

بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة ) ٩(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم   **
أثر على تصنيف وقياس الموجودات  عيارمسيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا ال). ٣٩(الدولي رقم 

ستعمل الشركة على تحديد . المالية للشركة، ومن غير المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات المالية
. أثر التطبيق بالتزامن مع صدور المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق

  .٢٠١٥كانون الثاني  ١لسنوات المالية التي تبدأ في سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول ل
  

كيفية قياس القيمة العادلة وفقا  حولمعلومات على تزويد  )١٣(يعمل معيار التقارير المالية الدولية رقم   ***
ثر هذا أدراسة حالياً على الشركة  عملت. ير المالية الدولية في حال كونها ملزمة أو مسموحةلمعايير التقار

سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات  .يار على أداء الشركة ووضعها المالي في حال تطبيقهالمع
 .٢٠١٣كانون الثاني  ١المالية التي تبدأ في 

  األسس والتقديرات    ٣,٢
سبية تؤثر إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محا

على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة كما بتاريخ القوائم 
نظراً الستخدام هذه التقديرات واالفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذلك . المالية

 .ي المستقبلتعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات ف
  

  :فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة

 تدني الموجودات غير المالية

تمثل القيمة . يتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد عن القيمة المتوقع استردادها
يتم احتساب . ف البيع أو القيمة في االستخدام أيهما أعلىالمتوقع استردادها القيمة العادلة مطروحاً منها مصاري

القيمة العادلة مطروحاً منها مصاريف البيع بناء على معلومات متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية 
يتم . لموجودات مشابهة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها مطروحاً منها المصاريف اإلضافية للتخلص من األصل

  . القيمة في االستخدام وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومةاحتساب 
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  الضرائب 
تعتقد إدارة الشركة بان هذه التقديرات . تستخدم الشركة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل

  .واإلفتراضات معقولة

  األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة 
اإلنتاجية للموجودات الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل الشركة بإعادة تقدير األعمار  إدارةتقوم 

  . سنة مالية

   مخصص تدني الذمم المدينة
عندما يتوفر لدى إدارة الشركة أدلة . ضمن شروط تسهيالت معينة من عمالئهاتقدم الشركة خدماتها لقاعدة 

الشركة تستخدم تقديرات معينة، بناء على خبرات  موضوعية بأن بعض هذه الديون لن يتم تحصيلها، فإن إدارة
  .سابقة، لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية الرئيسية  ٤,٢
  تحقق اإليرادات 

يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ 
كذلك يجب . الغ المقبوضة، باستثناء الخصوماتيتم قياس اإليراد بناء على القيمة العادلة للمب. رادات بموثوقيةاإلي

  :توفر الشروط الخاصة التالية إلثبات اإليراد

   والخدمات اإليجاراتإيرادات 

مات التي دفعت من قبل يتم قيد قيمة اإليجارات والخد .فترة اإليجارطول على  والخدمات تتحقق إيرادات اإليجار
اإليجارات والخدمات المستأجرين لفترات ما بعد تاريخ القوائم المالية كإيرادات مقبوضة مقدما بينما يتم قيد قيمة 

   .التي لم يتم دفعها كما بتاريخ القوائم المالية كإيرادات مستحقة وغير مقبوضة

  إيرادات أرباح األسهم 
تثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، ويتم االعتراف بأرباح تتحقق أرباح أو خسائر تداول االس

  .توزيعات األسهم من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها

  تحقق المصاريف
  . يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق

  ضريبة الدخل 
ومعيار المحاسبة  المعمول به في فلسطين قاً لقانون ضريبة الدخلتقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وف

عتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ قائمة المركز المالي كضرائب والذي يتطلب اال) ١٢(الدولي رقم 
ن رتأت الشركة عدم تسجيلها بسبب عدم التيقن مامؤجلة، نتيجة لذلك قد يترتب قيد موجودات ضريبية مؤجلة، 

  .ستفادة من هذه المنافع خالل فترة زمنية محددةإمكانية اال
  

قد يختلف الربح . بناء على الربح الضريبي احتسابهايمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم 
الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو 

يمكن أو  المصاريف قد تكون خاضعةأو  إن مثل هذه اإليرادات. اريف ال يمكن تنزيلها من ضريبة الدخلمص
  .تنزيلها في السنوات الالحقة
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 ومعداتآالت 

اآلالت تشمل . ة إن وجدتوالمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكماآلالت هر تظ
والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة  اآلالتال أي من مكونات كبدة الستبدوالمعدات الكلفة المت

 . عند تحققها ات األخرى في قائمة الدخليتم إثبات جميع النفق. األجل إذا تحققت شروط االعتراف
  :لييتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما ي

  سنوات  
  ١٧-٥  ومفروشاتأثاث 

  ٧  سيارات

والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اآلالت يتم شطب أي بند من 
يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي . اقتصادية متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه

  .من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخليمثل الفرق بين العائد 

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها في السنوات 
  .الالحقة إن لزم األمر

  استثمارات عقارية
سـتهالك  ايتــم   .متراكمة فـي القيمـة الدفتريـة   ال تدنيالخسائر  بعد تنزيل كلفةبالستثمارات العقارية االتظهر 

  :كما يلي حسب طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع) ستثناء األراضياب(ستثمارات العقارية اال
العمر اإلنتاجي   

  )سنوات(
  ٥٠   ينامب

  ١٠  ديكورات
 

حداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم ستثمارات العقارية عند وجود أيتم دراسة تدني القيمة الدفترية لال
عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع . توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية

مصاريف البيع أو  بعد تنزيل، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها وهي القيمة العادلة استردادها
  .، أيهما أعلى"ستخداملقيمة في االا"

نتيجة وعدم توقع تدفق منافع اقتصادية ستثمار العقاري في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامه يتم استبعاد اال
  .بيعه

  موجودات مالية متوفرة للبيع 
  .اريف االقتناءعند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصالمتوفرة للبيع يتم قيد الموجودات المالية 

 أو بيع يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ االلتزام بشراء
إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات . الموجودات المالية

  .وفقاً لما هو متعارف عليه في أنظمة السوقللقوانين أو  المالية خالل الفترة المحددة وفقاً
   



 

١٠ 

. إن أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيفها كموجودات مالية للمتاجرة 
األرباح أو الخسائر غير الحقاً لإلثبات المبدئي، يعاد تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد 

المحققة كبند من بنود الدخل الشامل األخرى في حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية 
  :إلى أن

  

يتم التخلي عن هذه الموجودات المالية، وعندها يتم قيد األرباح أو الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة  −
 .الدخل

 .ي الموجودات المالية، وعندها يتم قيد الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخليتم إثبات تدن −

  . حق إلستالمها وءسهم من هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل عند نشيتم إثبات إيرادات أرباح األ

  .دلة بصورة يعتمد عليهاتحديد قيمتها العا عند عدم إمكانيةكلفة بيع باليتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة لل

  تدني قيمة الموجودات المالية
. موجودات مالية محددةلتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني  تاريخ القوائم الماليةتقييم في  إجراءيتم 

دوات الملكية المصنفة بالنسبة أل. قائمة الدخلإذا وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن 
يتم قياس . يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل األمد –كموجودات مالية متوفرة للبيع 

بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستثمار، ويتم قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلى الفترة  نخفاضاالجوهرية 
يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة، بعد . القيمة األصلية التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن

  .تنزيل أية خسارة تدني معترف بها سابقاً ضمن قائمة الدخل

  لقيمة العادلة لألدوات المالية ا
ة التي لها أسعار مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لالدوات المالي أسواقالمالية في  قوائمأسعار اإلغالق بتاريخ ال إن

  .سوقية
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار 

  .الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر
القيمة السوقية الستثمارات مماثلة  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى

  . أو وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

  الذمم المدينة 
يتم . تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أي مخصصات للذمم المشكوك في تحصيلها

تُشطب الديون . تحصيل كامل المبلغ احتساب مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المرجح
  .تحديدهامة عند المعدو

  ذمم وأرصدة دائنة
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم 

  .المطالبة بها من قبل المورد

    في الصندوق ولدى البنوكالنقد 
فقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة ألغراض قائمة التد

  .األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل
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  التقاص 
التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي إال عندما تتوفر الحقوق القانونية  إجراء ال يتم

لك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات يتم في نفس الملزمة وكذ
 .الوقت

  اإليجارات
 .تشغيلية إيجاركعقود من المؤجر إلى المستأجر قل فيها مخاطر ومنافع الملكية تيتم تصنيف عقود التأجير التي ال تن

يجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها يتم إضافة الكلفة التي يتم تكبدها في عقود اإل
    .كإيرادات إيجار على فترة عقد اإليجار

  المخصصات
ناتج عن حدث سابق على أن تكون كلفة ) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام 

  .تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بموثوقية

  مخصص تعويض نهاية الخدمةمنافع 
يتم التخصيص لتعويض نهاية خدمة موظفي الشركة وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين والنظام 

  .الداخلي على أساس راتب شهر عن كل سنة عمل

  االدخار صندوق 
 من رواتب الموظفين %٥من الراتب األساسي للموظفين وتساهم الشركة بنسبة % ١٠يتم اقتطاع ما نسبته 

من % ١٥ترتفع نسبة مساهمة الموظف إلى للسنوات الخمس األولى من اشتراك الموظف في الصندوق وبعد ذلك 
  .من رواتب الموظفين% ٧,٥مساهمة الشركة إلى الراتب األساسي و

  العمالت األجنبية
ل السنة إلى الدوالر األمريكـي وفقـاً   يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خال

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو . ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة
القـوائم   الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة فـي تـاريخ  

  .فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخلتظهر . المالية
   



 

١٢ 

  آالت ومعدات  .٣ 
  المجموع    سيارات    مفروشاتأثاث و    
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

              الكلفة أو سعر التقييم
  ١١١,٢٧٩    ٣٦,٤٠٧    ٧٤,٨٧٢    ٢٠١١كانون الثاني  ١الرصيد في 

  ١٦,٦١٥    -    ١٦,٦١٥    ضافاتإ
  ١٢٧,٨٩٤    ٣٦,٤٠٧    ٩١,٤٨٧    ٢٠١١كانون األول  ٣١صيد في الر

  
  

  
  

      

              ستهالك المتراكماال
  ٥٢,٤٥٤    ١٨,١٨٧    ٣٤,٢٦٧    ٢٠١١كانون الثاني  ١الرصيد في 

 ١٨,١٣٥   ٥,٤٦٠   ١٢,٦٧٥    ستهالكاتا

  ٧٠,٥٨٩    ٢٣,٦٤٧    ٤٦,٩٤٢    ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 
  

  
  

  
      

              ريةصافي القيمة الدفت
  ٥٧,٣٠٥    ١٢,٧٦٠    ٤٤,٥٤٥    ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
  ٥٨,٨٢٥    ١٨,٢٢٠    ٤٠,٦٠٥    ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في 

  عقارية ستثماراتا .٤
ستثمارات تقدر إدارة الشركة القيمة العادلة لهذه اال. استثمارات الشركة في أراضي ومباني بالكلفةيمثل هذا البند 

تعكس القيمة العادلة ظروف . دوالر أمريكي ١٥,٠٩٥,٦٠٥تقارير مخمنين متخصصين بمبلغ وفقاً ل العقارية
  .السوق كما في تاريخ التقييم
  :كما يليالسنة ستثمارات العقارية خالل لقد كانت الحركة على اال

    
  

  األراضي
    

  المباني 
  المجموع  

 ٢٠١١  
  المجموع  

٢٠١٠  
 دوالر أمريكي   مريكيدوالر أ   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

  ١١,٧٤٢,٥٨٩    ١٢,٥٦٢,٤١٨    ٧,٢٩٢,٠٨٦    ٥,٢٧٠,٣٣٢    الرصيد في بداية السنة
  ٨١٩,٨٢٩    ٢٦٨,٤٤١    ٢٦٢,٧٩٢    ٥,٦٤٩    إضافات خالل السنة

  -    )١,٤٧٣,٠٤٨(    )١٨٤,٠٠٠(    )١,٢٨٩,٠٤٨(    إستبعادات خالل السنة
    ١٢,٥٦٢,٤١٨    ١١,٣٥٧,٨١١    ٧,٣٧٠,٨٧٨    ٣,٩٨٦,٩٣٣  
  )١,٩٤٨,١٦٨(    )٢,١١٤,٢١٠(    )٢,١١٤,٢١٠(    -    هالكات متراكمةستإ

  ١٠,٦١٤,٢٥٠    ٩,٢٤٣,٦٠١    ٥,٢٥٦,٦٦٨    ٣,٩٨٦,٩٣٣    في نهاية السنةالرصيد 
 

  : خالل السنة كما يلي هالكات المتراكمةستلقد كانت الحركة على اإل -
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    
 ١,٨٠٥,٣٤٧   ١,٩٤٨,١٦٨    في بداية السنة رصيدال

  ١٤٢,٨٢١    ٢١٢٫٣٨٠    إضافات خالل السنة
  -   )٤٦,٣٣٨(    استبعادات خالل السنة

 ١,٩٤٨,١٦٨   ٢,١١٤,٢١٠    في نهاية السنة رصيدال
 



 

١٣ 

  مالية متوفرة للبيع موجودات .٥ 
  :ستثمارات في أسهم شركات محلية كما يليايشمل هذا البند 

 ٢٠١٠    ٢٠١١  
  أمريكيدوالر     دوالر أمريكي 

 ٢١٨,٠٥٨  ٤٣٧,٤٧٢ مدرجة أسهم
 ١,٤٢٥  - مدرجة أسهم غير

 ٢١٩,٤٨٣  ٤٣٧,٤٧٢ 
  

  :للموجودات المالية المتوفرة للبيع كانت كما يلي التغير في القيمة العادلةإن الحركة على حساب 
 ٢٠١٠   ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 

 -  -  الرصيد في بداية السنة
  -   ٢١,١٦٢  يمة العادلةالتغير في الق

 -   ٢١,١٦٢  الرصيد في نهاية السنة

 مدينة ذمم .٦

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
   ٨٨,٠٧١    ٤١,٩٣٧  ذمم مدينة

  )١٣,٩٧٩(    )١٣,٩٧٩(  مخصص تدني ذمم مدينة
  ٧٤,٠٩٢    ٢٧,٩٥٨  

  :فيما يلي حركة مخصص تدني الذمم المدينة
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    يدوالر أمريك  
  -    ١٣,٩٧٩  الرصيد في بداية السنة 

  ١٣,٩٧٩    -  مخصص تدني ذمم مدينة
  ١٣,٩٧٩    ١٣,٩٧٩  الرصيد في نهاية السنة

  :٢٠١٠و ٢٠١١كانون األول  ٣١غير متدنية القيمة كما في  المدينة ذممالفيما يلي تحليل ألعمار 
      الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة  
 ٩٠أقل من   

    يوم
١٨٠ –٩١ 

    يوم
٢٧٠- ١٨١   

  يوم
  ٣٦٠- ٢٧١   

    يوم
 ٣٦١من  أكثر

  يوم
  

  المجموع
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
٢٧,٩٥٨  ١١,٣٨٨    ١,٧٩٩   ١٠,٩٨٥ - ٣,٧٨٦ ٢٠١١  

٧٤,٠٩٢  ٢٠,٨٠٧   ٥,٧٤٥   ١,٧٧٦ ٦,٧٦٤ ٣٩,٠٠٠  ٢٠١٠ 

بالحصول على ضمانات مقابل هذه الذمم المدينة، إال أن اإلدارة تتوقع تحصيل الذمم غير الشركة ال تقوم إدارة 
  .متدنية القيمة بالكامل

  
  

   



 

١٤ 

  مدينة أخرى أرصدة .٧ 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٤٤٣,٧٣٥    ٥٦٩,٩٦٥   وغير مقبوضة إيرادات مستحقة
  ٢١,٠١٠    ٥٨,٣٩٠ ضريبة القيمة المضافة

  ١٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠  كفاالت بنكية
  ١١,٦٣٧    ٩٢٣ مصاريف مدفوعة مقدما

  ١٦,٨٦٢    - ضريبة الدخل
  ٥٠٣,٢٤٤    ٦٣٩,٢٧٨  

  نقد في الصندوق ولدى البنوك .٨
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٩٤    ٢٠٢  نقد في الصندوق
  ٩٣,٢٦٥    ٢٨٨,١٨٦  حسابات جارية لدى البنوك

  -    ١,٤٠٠,٠٠٠  ئع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهورودا
  ٩٣,٣٥٩    ١,٦٨٨,٣٨٨  

 للسنة المالية %٢ نسبته ما بالدوالر األمريكي البنوك لدى الودائع أرصدة على السنوية الفوائد سعر متوسط بلغ
 .٢٠١١ كانون األول ٣١ في المنتهية

  أرباح مقترح توزيعها .٩
بزيادة رأسمال الشركة  ٢٠١٢اح للهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سينعقد خالل سيتقدم مجلس إدارة الشركة باقتر

مليون دوالر أمريكي عن طريق منح أسهم منحة مجانية لمساهمي  ١١مليون دوالر أمريكي ليصبح  ١بقيمة 
يئة العامة أسهم يمتلكها المساهم بتاريخ اله عشرةمن رأس المال الحالي أي بواقع سهم لكل % ١٠بنسبة  الشركة
 .للشركة

  احتياطي إجباري .١٠
من األرباح السنوية % ١٠يتم اقتطاع  المعمول به في فلسطين، ١٩٦٤لسنة ) ١٢(لقانون الشركات رقم وفقاً 

حتياطي المتجمع ما يعادل ربع قتطاع قبل أن يبلغ مجموع االطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االحتيالحساب اال
  .حتياطي اإلجباري على المساهمينيع االرأس المال، كما ال يجوز توز

  تعويض نهاية الخدمة مخصص .١١
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ١٣١,٩٢٥    ٤٠,٦٥٣  رصيد أول السنة
  ٧,٢٩٩    ٨,٧٣٧  إضافات خالل السنة

  )٩٨,٥٧١(    )٩٢٩(  تعويضات مدفوعة خالل السنة
  ٤٠,٦٥٣    ٤٨,٤٦١  السنة نهايةرصيد 



 

١٥ 

  خرىأرصدة دائنة أ .١٢ 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٣٠,٨٩٦    ٤٢,١٦٤ صندوق ادخار الموظفين
  ٢٧,١٦٤    ٢١,٤٧٦  مصاريف مستحقة

  ١٤,٠٠٠    ١٤,٠٠٠  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  ٢,١٩٩    ٤,١٨٣ مخصص إجازات الموظفين

  ٨٧٧    ٨٧٦ أخرى
  ٧٥,١٣٦    ٨٢,٦٩٩  

 مصاريف مباشرة .١٣

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    والر أمريكيد  

  ١٤٢,٨٢١    ٢٠٠,٤٧٣  مصاريف استهالك المباني
  ١٦٣,١٥٣    ١٦٠,١١٩  مصاريف الرواتب ومنافع الموظفين

  ١٠٣,٩٩٨    ١٠٣,٣٠٧ مصاريف كهرباء ومياه
  ٣٣,٥٨٢    ٧١,٢٦٢ مصاريف تدفئة

  ١٣,٢٩٣    ١٤,٦٠٢  مصاريف نظافة وضيافة
  ٢٢,٩٥٣    ١٤,٥٦١ مصاريف صيانة

  ١٢,١١١    ١١,٧٧٣ تأمينمصاريف 
  ٤٩١,٩١١    ٥٧٦,٠٩٧  

 مصاريف إدارية وعامة .١٤

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٨,٧٩٥    ٢٦,٤٠٢  استهالكات

  ١١,٤٤٢    ١٦,٠٤٦  واستشارية  أتعاب مهنية
  ١,١٣٦    ٢,٩٦٥ مصاريف سيارات
  ١,٩٨٧    ٢,٤٦٨ بريد وبرق وهاتف

  ٢٥,٩٥٧    ١٢,٨٥١  أخرى
  ٤٩,٣١٧    ٦٠,٧٣٢  

 إيرادات أخرى .١٥

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٦,٦٠٢    ٦,٦٥١  إيرادات مواقف سيارات
  ٥٥٠    ١٤,٧٢٦  أرباح نقديةتوزيعات 

  ١,٢٥٩    ٤٣٨ إيرادات أخرى
  ٨,٤١١    ٢١,٨١٥  



 

١٦ 

  

 ضريبة الدخل .١٦

  :السنةفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

  ٢٤,٩١٢   )١٦,٨٦٢(  رصيد أول السنة
 ٣٥,٣٠٢   ٧١,٦٤٦  إضافات خالل السنة

 )٧٧,٠٧٦(    )١١,١٥٠(  ضرائب مدفوعة 

 )١٦,٨٦٢(    ٤٣,٦٣٤  السنة نهايةرصيد 

 :تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبيفيما يلي 

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  أمريكيدوالر    دوالر أمريكي  

  ٢٣٠,٧٥٥   ٥٧٨,٣٩٢  الربح المحاسبي قبل الضريبة
 ١٢٥,٧٤٨   ١٤٤,٨٢٧  مصروفات غير مقبولة ضريبيا 

 ٣٥٦,٥٠٣   ٧٢٣,٢١٩ الربح الخاضع للضريبة 

  ٥٣,٤٧٥   ١٠٨,٤٨٣  %)١٥(ضريبة الدخل القانونية 
 )٤٠,٣٣٧(   )٣٨,٦٣٧(  المدفوعة ضريبة األمالكمن تقاص 

 )٣,٨٩٥(    )١,٢٠٠(  خصميات ضريبة الدخل
 ٢٦,٠٥٩    ٣,٠٠٠  ضريبة دخل سنوات سابقة

  ٣٥,٣٠٢    ٧١,٦٤٦ 

، حتى تاريخه لم ٢٠٠٩عام  حتىضريبة الدخل  ةعلى مخالصة نهائية من دائر ٢٠١٠الشركة خالل عام  تحصل
  .٢٠١٠ عامضريبة الدخل عن نتائج أعمال  ةدائر معتسوية نهائية  الشركة إلىتوصل ت

  قطاعات األعمال .١٧
هو قطاع االستثمار العقاري ومتمركزة في منطقة تمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وأن أنشطة الشركة م بما

  .جغرافية واحدة، لم يتم عرض قطاعات األعمال التشغيلية أو الجغرافية في القوائم المالية

  ربح السنةلسهم من األساسية والمخفضة لحصة ال .١٨
السنة لواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل تم احتساب عائد الربح األساسي للسهم ا

  :على النحو التالي

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي  

  ١٩٥,٤٥٣   ٥٠٦,٧٤٦  السنةربح 
  سهم  

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠  سنةالمتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل ال
  دوالر أمريكي  

  ٠,٠٢٠    ٠,٠٥١  سنةم من ربح الالحصة األساسية والمخفضة للسه



 

١٧ 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  .١٩ 
تعتبر المعامالت كمعامالت مع أطراف ذات عالقة عندما تتم مع الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين واإلدارة 

المتعلقة  عتماد سياسات األسعار والشروطايتم . العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها
 .إدارة الشركة مجلس بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل

 مينأشراء عقود ت  -أ 

      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   طبيعة العالقة  

  ١٢,١١٠    ١١,٧٧٣    مساهمين رئيسيين  شركة التأمين الوطنية

 إيرادات اإليجارات  -ب 

   ٢٠١٠   ٢٠١١  
يكيدوالر أمر   طبيعة العالقة     دوالر أمريكي   

  ١٦٧,٤٦٧    ٢٠٥,٤٦٧   مساهمين رئيسيين شركة التأمين الوطنية 

  رواتب ومنافع اإلدارة العليا  -ج 
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      

  ٢٥,٠٠٠    ٢٩,٠٠٠      منافع قصيرة األجل
  ٩,٧٤٥    ٩,٥٩٠     حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة 
  ١٤,٠٠٠    ١٤,٠٠٠      ريف أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت ومصا 

   



 

١٨ 

  القيمة العادلة لألدوات المالية .٢٠ 
 كانون األول ٣١مثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في ي

  :٢٠١٠و ٢٠١١
  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  
  ٢٠١٠    ٢٠١١    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    أمريكي دوالر  

                موجودات مالية
  ٩٣,٣٥٩    ١,٦٨٨,٣٨٨    ٩٣,٣٥٩    ١,٦٨٨,٣٨٨  نقد في الصندوق ولدى البنوك
                :موجودات مالية متوفرة للبيع

  ٢١٨,٠٥٨    ٤٣٧,٤٧٢    ٢١٨,٠٥٨    ٤٣٧,٤٧٢  مدرجة
  ١,٤٢٥    -    ١,٤٢٥    -  غير مدرجة

  ٧٤,٠٩٢    ٢٧,٩٥٨    ٧٤,٠٩٢    ٢٧,٩٥٨  ذمم مدينة
  ٤٧,٨٧٢    ٦٨,٣٩٠    ٤٧,٨٧٢    ٦٨,٣٩٠  أرصدة مدينة أخرى

  ٤٣٤,٨٠٦    ٢,٢٢٢,٢٠٨    ٤٣٤,٨٠٦    ٢,٢٢٢,٢٠٨  
                مطلوبات مالية

  ٦١,٨٣٤    ٢٠,٥١٥    ٦١,٨٣٤    ٢٠,٥١٥  ذمم دائنة
  ٧٥,١٣٦    ٨٢,٦٩٩    ٧٥,١٣٦    ٨٢,٦٩٩  أرصدة دائنة أخرى

  ١٣٦,٩٧٠    ١٠٣,٢١٤    ١٣٦,٩٧٠    ١٠٣,٢١٤  

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

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

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع التي لها أسعار سوقية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ  −
 .القوائم المالية

جودات المالية المتوفرة للبيع التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها تم إظهار المو −
 .العادلة بشكل موثوق

  :التسلسل الهرمي للقيم العادلة
  : التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية شركةالتستخدم 

ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة ) غير المعدلة(التداول بإستخدام أسعار : المستوى األول −
 .لألدوات المالية

 .بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر: المستوى الثاني −

  .بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها: المستوى الثالث −

خالل العام تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى لم يتم 
  .المستوى الثالث
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  إدارة المخاطر .٢١ 
إن الهدف من هذه المطلوبات المالية هو . وأرصدة دائنة أخرى تتألف المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة

إلضافة إلى ذلك تمتلك الشركة موجودات مالية مثل الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى با .تمويل نشاطات الشركة
  .والتي تنشأ بشكل مباشر من طبيعة نشاط الشركة

  

مخاطر و إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية
تقوم إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه . أسعار األسهمومخاطر التغير في أسعار الفائدة 

 :المخاطر والتي تتلخص بما يلي

  مخاطر السيولة −
وإدارة االسـتثمارات   تحصيل الذمم المدينـة ك عن طريق التأكد من تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذل

  .قصيرة األجل
كانون األول  ٣١و ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في ) غير مخصومة(ات المالية يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوب

  :وأسعار الفائدة السوقية الحالية على أساس السنة المتبقية لالستحقاق التعاقدي ٢٠١٠
 

      خاضعة لمخاطر السيولة  
  

    أشهر ٦أقل من 
١٢ – ٦  

    شهر
٢٤ –١٢  

    شهر
 ٢٤أكثر من 
  شهر

  
  المجموع

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    ر أمريكيدوال    دوالر أمريكي  
                    ١٢٠١كانون األول  ٣١

  ٢٠,٥١٥   ١٠,٠٠٠    -    -    ١٠,٥١٥  ذمم دائنة
  ٦٣,٦٤٠   ٤٢,١٦٤    -    -    ٢١,٤٧٦  أرصدة دائنة أخرى

  ٨٤,١٥٥   ٥٢,١٦٤    -    -    ٣١,٩٩١  
                    ١٠٢٠كانون األول  ٣١

  ٦١,٨٣٤   ٢٥,٨٣٤    -    -    ٣٦,٠٠٠  ذمم دائنة
  ٥٨,٠٦٠   ٣٠,٠٦٠    -    -    ٢٨,٠٠٠  أرصدة دائنة أخرى

  ١١٩,٨٩٤   ٥٥,٨٩٤    -    -    ٦٤,٠٠٠  

  مخاطر العمالت األجنبية −
يرصد الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف الشيكل اإلسرائيلي مقابل الدوالر 

إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مع الدوالر  .ت األخرى ثابتةاألمريكي، مع بقاء جميع المؤثرا
. األمريكي وبالتالي فإن مخاطر التغير في سعر صرف الدينار األردني غير جوهرية على القوائم المالية للشركة

  :عاكس ألثر الزيادة المبينة أدناهإن أثر النقص المتوقع في أسعار الصرف مساوٍ وم

  

  ة في سعر صرفالزياد
  مقابل  الشيكل اإلسرائيلي

 األثر على قائمة الدخل   الدوالر األمريكي

  دوالر أمريكي  )%(   
١٢٠١     
 ٣,٥٨٣  ٥+   ل إسرائيليكشي

      

١٠٢٠      
 ٢,١٧٩  ٥+   ل إسرائيليكشي



 

٢٠ 

  

 مخاطر أسعار الفائدة −

  . لوبات التي تحمل سعر فائدة متغيرعرضة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطالشركة إن 
كانون األول  ٣١يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في 

بأثر التغيرات المفترضة  الدخلتتمثل حساسية قائمة . ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة٢٠١١
لسنة واحدة، ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي  الشركةائد على ربح الممكنة بأسعار الفو

ومعاكس  يإن أثر النقص في أسعار الفائدة هو مساو. ٢٠١١كانون األول  ٣١تحمل سعر فائدة متغيرة كما في 
  :ألثر الزيادة المبينة أدناه

التغير في سعر    
 الفائدة

األثر على ربح  
 الضريبة السنة قبل

 دوالر أمريكي  )نقطة أساس(  ١٢٠١

 ١,٤٠٠ + ١٠  دوالر أمريكي 
  

التغير في سعر   
 الفائدة

األثر على ربح  
 السنة قبل الضريبة

 دوالر أمريكي  )نقطة أساس(     ١٠٢٠

 - + ١٠  دوالر أمريكي 

 

  مخاطر التغير في أسعار األسهم −
ي القيمة  العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع يبين الجدول التالي حساسية حساب التغير ف
  :إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه. بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة

  التغير في المؤشر    

األثر على حقوق 
 الملكية

 دوالر أمريكي  (%)    

١٢٠١       
 ٤١,٦٣١  + ١٠    بورصة فلسطين سهم متداولة في أ

     

١٠٢٠       
 ١٣,١٢٢  + ١٠    بورصة فلسطينأسهم متداولة في 

  إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل 

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها . لكيةيدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الم
لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات . في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل

  .الحالية والسنة السابقة سنةواإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل ال
ات األخـرى   يرأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياط لمتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل فيإن البنود ا
كما دوالر أمريكي  ١١,٢٦٥,٧٧٥مقابل  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في دوالر أمريكي  ١١,٧٩٣,٦٨٣بمجموع 

  .٢٠١٠كانون األول  ٣١ في
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  أرقام المقارنة .٢٢
 القوائملتتناسب مع عرض أرصدة  ٢٠١٠كانون األول  ٣١المالية كما في  ئمالقواتم إعادة تبويب بعض أرصدة 

  .إن هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح السنوات السابقة أو حقوق الملكية. المالية الحالية

  تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٢٣
دي في المنطقة يزيد من خطر إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصا. تمارس الشركة أنشطتها في فلسطين

  . وعلى القدرة على استرداد موجوداتها من خالل عملياتهاألنشطتها ويؤثر سلباً على أدائها  الشركةممارسة 
   


