
1

التقرير السنوي المقدم للهيئة العامة
في إجتماعها العادي المنعقد في ٢٠١٣/٠٦/١٧ 

شركة المستثمرون العرب
المساهمة العامة المحدودة
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شركة المستثمرون العرب 
المساهمة العامة المحدودة

العيزرية

اجتماع	الهيئة	العامة	العادي
في		2013/06/17

جدول	األعمال:

تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية 2012 والمصادقة عليه.  .1
تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة للسنة المالية 2012.  .2

الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها.  .3
إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2012.  .4

انتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2013.  .5
أية مواضيع أخرى ضمن صالحيات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية.   .6
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بســـــم الـلــــه الرحـــمـــن الرحــــيــــم

شركة المستثمرون العرب 
المساهمة العامة المحدودة

تقرير	مجلس	اإلدارة	للعام	المالي	2012

حضرات	المساهمين	الكرام،

نرحب بكم في اإلجتماع السنوي العادي الذي تعقده الهيئة العامة لشركتكم وذلك لبحث المواضيع المدرجة على 
جدول األعمال التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إستثمارات الشركة

تتألف استثمارات الشركة من عقارات وقطع أراضي وأسهم في شركات مساهمة عامة وخاصة.

العقارات
ففي المجال العقاري تملك شركتكم مركز القدس التجاري وأبنية مجاورة تقع في وسط مدينة رام الله والمؤلفة 
من أرض تبلغ مساحتها اإلجمالية 2،950 مترا مربعا،  مقام عليها أبنية المركز بمساحة إجمالية للبناء تبلغ نحو 
6،670 مترا مربعا. وهذه األبنية مكونة من دكاكين ومعارض تجارية ومكاتب ومستشفى وموقف صغير للسيارات. 

وكانت الغالبية  العظمى لهذه المحالت شاغلة خالل 2012، ولم يطرأ أي تغيير يذكر عليها خالل العام.  

وفيما يلي تفاصيل مدخوالت الشركة من هذه العقارات خالل عام 2012:

الدخل	/	دينار	أردنيالعددالعقار

1719،442الدكاكين والمعارض
86،543المكاتب

141،617مستشفى الرعاية العربية للخدمات الطبية
14،598موقف السيارات

182،110مجموع	دخل	العقارات	لمركز	القدس	التجاري	للعام	2012
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قطع األراضي
النوع من اإلستثمار والذي يتصف بطول األمد،  تملك شركتكم حصصا في شركات خاصة أنشأت خصيصا لهذا 
وتتحصل جدواه من ارتفاع ثمن األراضي على مر السنين خاصة في بيئة تتصف بشح األراضي المتاحة للشراء. وفي 

ما يلي تفاصيل استثمارات الشركة في هذا المجال.

)Rift Valley( شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة
تأسست هذه الشركة الخاصة في عام 2011  برأس مال 2،000،000 دينار، حيث تبلغ قيمة السهم األسمي دينار 
أردني واحد.  وقد اكتتبت شركتكم فيها  630،000 سهما، تم دفع قيمتها بالكامل. وتملك شركة ريفت فالي حاليا 
قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو  350 دونم ، تقع في بلدة العوجا، شمال أريحا. وهذه القطعة نصفها مصنف بتصنيف 
»أ«، وتابعة لمناطق السلطة الوطنية حاليا. يجري حاليا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل ملكية األرض ودفع الرسوم 

المترتبة لدى دائرة أراضي أريحا. وتتابع شركتكم الجهود في استمالك المزيد من األراضي في تلك المنطقة.

شركة أزهار للتطوير العقاري  
تأسست هذه الشركة عام 1994 برأس مال قدره 100،000 شيكل، وتم تسجيلها لدى الدوائر المختصة في القدس. 
وتملك شركتكم 38% من رأس مال هذه الشركة مدفوعة بالكامل. قام مساهمي الشركة بإقراض الشركة لتمكينها من 
شراء قطعة أرض في منطقة بيت حنينا في القدس بلغت مساحتها نحو 15 دونما،  تم تسجيلها بإسم الشركة ودفع 
الرسوم المترتبة على ذلك. وبعد سنين طويلة قامت بلدية القدس بإعادة هيكلة المنطقة التي تقع فيها قطعة األرض 
وتنظيمها. وأدى ذلك الى اقتطاع جزء كبير من األراضي لشق شوارع ومنافع عامة مع تخصيص مناطق لألبنية السكنية. 
وكان نصيب شركتكم بعد كل االقتطاعات مساحة 5،445 مترا مربعا قابلة للبناء السكني، وأيضا حصة صغيرة في 
حوض مجاور لم يتم تنظيمه بعد. تقدمت الشركة بمشروع مخطط بناء على األرض المخصصة للبناء وتمت الموافقة 
المبدئية على ذلك. إذ تم منح الشركة  »خط بناء« لخمس مبان ارتفاع كل منها ثمان طوابق مع طابق خاص تحت 
األرض لتوفير مواقف للسيارات. وتشمل الموافقة بناء ما مجموعه 152 شقة سكنية، تبلغ مساحة كل منها نحو 130 
مترا مربعا. قامت الشركة بالطلب من شركة مختصة بعمل دراسة جدوى اقتصادية تشمل المتطلبات المالية وعائد 
االستثمار. كما تقوم الشركة حاليا بمتابعة األمر مع بلدية القدس للشروع في االنتقال للمرحلة القادمة والتي تشمل 

تقديم المخططات التفصيلية وتحديد رسوم البناء.

أسهم الشركة في الشركات األخرى
تملك شركتكم أسهما في العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة. وفيما يلي ملخص لها كما هو الوضع في 

نهاية عام 2012:
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عدد	األسهمالقيمة	اإلسمية	للسهمالشركة

1،012،598دينار أردني واحدشركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
610،500دينار أردني واحدشركة فلسطين لإلستثمار العقاري

160دوالر أمريكي واحدبنك فلسطين المحدود
2،923،000دينار أردني واحدشركة الرعاية العربية للخدمات الطبية م. ع.م.

38،000شيكل واحدشركة أزهار للتطوير العقاري
630،000دينار أردني واحدشركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار 

    
الدولية  للتجارة  يونايتد  في شركة  أسهمها  من  ببيع 980،000 سهم  عام 2012  الشركة خالل  قامت  وقد  هذا 
باالضافة الى بيع 23،000 سهما من أسهمها في شركة بنك فلسطين  بثمن 50،800  دينار أردني.  كما قامت 
بشراء 27،621 سهما إضافيا في شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة بكلفة 28،450  دينار أردني.

 أما فيما يتعلق باألرباح المقبوضة عن هذه األسهم فإن الشركة قبضت مبلغ 30،504 دينار وذلك كأرباح موزعة 
عن أسهمها في شركة فلسطين لإلستثمار العقاري. أما شركة سجائر القدس فإنها لم توزع أرباحا عن عام 2011، 
قيمته  ما  منها  شركتكم  ستجني  والتي   ،2012 لعام  الشركة  أرباح  عن   %14 بتوزيع  ستوصي  إدارتها  بأن  علما 
141،763 دينار. كما تم قبض مبلغ 7،913 دينار كأرباح متحصلة عن األسهم التي تمتلكها الشركة في بنك 

فلسطين عن عام 2011.

المصاريف اإلدارية واالستهالكات
بلغت مصاريف الشركة اإلدارية والعمومية في عام 2012 ما كلفته 87،514 دينار وهي تعادل ما تكلفته في هذا 
الشأن في عام 2011. كما تكلفت ما قيمته 80،552 دينارا قيمة االستهالكات عن األبنية التابعة لسوق القدس 
التجاري في رام الله والتي تحتسب وفق المعايير الرسمية بشأن األبنية واألجهزة المستهلكة. ونشير هنا الى خالف 
قائم فيما بين الشركة ودائرة ضريبة الدخل بهذا الشأن والمتلخص بأن الشركة تعتبر قيمة االستهالك المذكورة كلفة 
ال بد من احتسابها، بينما ال تقبل ذلك دائرة ضريبة الدخل. وما زال األمر قيد التباحث مع الدائرة المذكورة. قامت 
شركتكم بدفع ما قيمته 45،526 دينار أردني كفروقات )ولمرة واحدة( عن ضريبة األمالك في عام 2012 مقارنة 
مع مبلغ 14،873 دينار لعام 2011. ومرد ذلك أن دائرة ضريبة األمالك قامت بإعادة احتساب اإليجارات المسجلة 
العرب وبناًء على ذلك تم  المستثمرون  الموجودة في سجالت شركة  في دائرة ضريبة األمالك ومقارنتها مع تلك 

احتساب الفارق مع فرض غرامة على ذلك. 

الميزانية العمومية وبيان األرباح والخسائر للعام المالي 2012
مرفق وهذا التقرير البيانات المالية المدققة من قبل المدقق القانوني المنتخب من قبل هيئتكم الموقرة. وتشير هذه 
قيمة  أن  إذ  أردني.  بنحو 279،000 دينار  الشركات األخرى  الشركة في  استثمارات  قيمة  انخفاض  الى  البيانات 
معظم أسهم الشركات المتداولة في سوق فلسطين المالي قد شهدت انخفاضا خالل عام 2012 نتيجة األوضاع 
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فلسطين  القدس وشركة  في كل من شركتي سجائر  استثمار شركتكم  أن  السائدة محليا. وجدير ذكره  االقتصادية 
لالستثمار العقاري هو استثمار استراتيجي وال يوجد أية نوايا لخفض هذه االستثمارات كونها تدر أرباحا.

انخفضت صافي موجودات الشركة في عام 2012  بنحو 200،000 دينار مقارنة مع عام 2011، أي بنحو %2،1 . 
ومرد ذلك هو كما أسلفنا الهبوط في قيمة األسهم التي تمتلكها الشركة في الشركات األخرى. كما أن الشركة حققت 
خسارة عن أعمالها خالل عام 2012 بلغت نحو 64،000 دينار، إذ تأثرت مدخوالت الشركة نتيجة عدم توزيع شركة 

سجاير القدس أرباحا عن عام 2011.

توصيات مجلس اإلدارة

يوصي	مجلس	اإلدارة	هيئتكم	الموقرة	بما	يلي	:

)1(  الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2012.
)2(  الموافقة على البيانات المالية للميزانية العمومية واألرباح والخسائر للعام المالي 2012.

)3(  إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام المالي 2012.

وفي الختام،  ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزيل لمساهمي الشركة وموظفيها راجين من الله أن نلقاكم في العام 
المقبل وقد تحققت آمالنا بنتائج أفضل لكم ولمستقبل زاهر لشركتكم.

						د.	»محمد	علي«	مصطفى	العلمي 	 	 	 العيزرية	– القدس																					
															رئيس	مجلس	اإلدارة 	 	 																											2013/05/15

						شركة	المستثمرون	العرب	م.ع.م 	 	 	 	 	 	
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شركة المستثمرون العرب

مجلس اإلدارة

المدير العام

الشؤون اإلدارية
والمالية

شؤون
المساهمين

شؤون إدارة
العقارات

الهيكل التنظيمي للشركة

اإلدارة التنفيذية
المدير	العام                                              عمر مصطفى العلمي

نائب	المدير	العام	/	المدير	المالي	             إياد مروان عبده
مسؤول	شؤون	المساهمين	                         إياد مروان عبده

المدقق	القانوني                                        سابا وشركاهم / ديلويت أند توش ) الشرق األوسط (
المستشار	القانوني                                    األستاذ موريس زيادة    
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طبيعة أعمال الشركة
إن طبيعة أعمال الشركة تتمثل في االستثمار في قطاع األراضي والعقارات بالبيع والشراء والتأجير وكذلك االستثمار 
في أسهم العديد من الشركات المساهمة الخاصة منها والعامة والمساهمة في أية مشاريع صناعية أو سياحية أو 

عقارية واستثمار األموال الفائضة عن حاجتها بطريق اإلقراض أو بأي طريقة استثمارية أخرى مقابل تحقيق أرباح.

معلومات إضافية
تنفيذاً لقرار مجلس اإلدارة بتطبيق مبادىء الحوكمة في كل ما يتعلق بأعمال الشركة ومنها اإلفصاح عن البيانات 
المالية بشفافية نبين أدناه بعض اإليضاحات والمعلومات عن مساهمي الشركة ومجلس إدارتها التنفيذية وموظفيها.

كبار مساهمي الشركة

عدد	األسهمأكبر	عشرة	مساهمين

7،042،236شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
250،000شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة

100،000شركة القدومي للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة
94،000د. بسام حنا حنانيا

91،150شركة القدس لإلستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة
90،485د. "محمدعلي" مصطفى العلمي

90،390د. عيسى مصطفى العلمي
89،390عمر مصطفى العلمي
80،660د. غازي حنا حنانيا

77،400السيد سالم خليل حنانيا

األسهم المملوكة من الشركات التابعة والحليفة 

عدد	األسهم	في	الشركة	اسم	الشركة

7،042،236شركة سجاير القدس م.ع.م. )مقعدين(1.

3،791شركة يونايتد للتجارة الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة2.

ال يوجدشركة الرعاية العربية للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة3.

ال يوجدشركة أزهار للتطوير العقاري / القدس4.
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نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباسم	العضو
عدد	األسهم	التي	

نسبة	الملكيةيمتلكها	في	الشركة

% 90،4850.95الرئيسد. "محمدعلي" مصطفى العلمي1.

% 90،3900.94نائب الرئيسد. عيسى مصطفى العلمي2.

% 74.50 7،042،236عضو مجلسشركة سجاير القدس م.ع.م. )مقعدين(3.

% 77،4000.80عضو مجلسسالم خليل حنانيا4.

% 2.64 250،000عضو مجلسشركة بنك القاهرة عمان5.

% 80،6600.85عضو مجلسد. غازي حنا حنانيا6.

% 100،0001.05عضو مجلسشركة القدومي للتجارة والصناعة م.خ.م.7.

% 89،3900.94عضو مجلسعمر مصطفى العلمي8.

% 94،0000.99عضو مجلسد. بسام سالم حنانيا9.
% 91،1500.96عضو مجلسشركة القدس لالستثمار م.خ.م.10.

أسماء الشركات التابعة والشقيقة 

العملةرأس	مال		الشركةاسم	الشركة
عدد	األسهم	التي	
تملكها	الشركة	
بالشركة	التابعة

10،000،000JD1،012،598شركة سجاير القدس م.ع.م.1.

10،000،000JD2،923،000 شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية م.ع.م.2.

100،000NIS38،000شركة أزهار للتطوير العقاري المساهمة الخصوصية3.

2،000،000JD630،000شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار م.خ.م.4.

ملكية أسهم أقارب أعضاء مجلس اإلدارة

االوالد	رقم	الهويةإسم	الزوجةعضو	مجلس	اإلدارة
عدد	رقم	الهويةالقاصرين

األسهم

100اليوجداليوجد081017444نجوى رفعت بكر العلميد. )محمد علي( مصطفى العلمي
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حجم ونشاط تداول اسهم الشركة في السوق المالي 
خالل العام 2012 بالمقارنة مع 2011

سعر اإلغالقأدنى سعر/دينارأعلى سعر/دينارالقيمة بالدينارعدد االسهمعدد الصفقاتالسنة

2012143290،982237،9050.990.630.99
20112114،50011،8000.900.690.69

موعد إجتماع الهيئة العامة العادية
الشركات. مراقب  مع  بالتنسيق  العرب  المستثمرون  لشركة  العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  موعد  تحديد  يتم 

المسائل التي احيلت للتصويت من قبل حملة األوراق المالية 
ال توجد أية مسائل احيلت للتصويت من قبل حملة األوراق المالية خالل عام 2012

آلية توصيل التقرير السنوي الى المساهمين 
البيانات  على  تشتمل  والتي  المساهمين  لكافة  العامة  الهيئة  إجتماع  لحضور  السنوية  التقارير  توصيل  يتم   
الشركة  وكالء  بواسطة  او  مساهم  بكل  الخاص  البريد  بواسطة صندوق  اإلدارة  مجلس  وتقرير  الختامية  المالية 
المتواجدين في المناطق كما يتم نشر دعوة للمساهمين في الصحف اليومية قبل أسبوعين من موعد اجتماع 
الشركة  موقع  خالل  من  الختامية  المالية  والبيانات  السنوي  التقرير  على  اإلطالع  يمكن  كما  العامة.   الهيئة 

www.arabinvestors.ps اإللكتروني  

رواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أية رواتب أو مكافآت أو بدل مصاريف من الشركة .

واجبات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين
الشركة. ويقوم  الشركة ستة )6( اجتماعات خالل عام 2012 بحث خاللها تطورات أوضاع  إدارة  عقد مجلس 

أعضاء المجلس بواجباتهم حسبما ينص عليه القانون والنظام الداخلي للشركة.

ممتلكات الشركة
تمتلك الشركة عقارات  في منطقة رام الله  وأراضي في منطقة القدس وتمتلك أسهم في عدة شركات مدرجة ضمن 

التقرير السنوي.
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الخطة المستقبلية
سعيًا من الشركة على تحقيق أهدافها فإن الشركة بصدد إعداد خطة شاملة إلعادة هيكلة استثماراتها من أجل توفير سيولة 
انتاجي.  كما ستقوم الشركة بجني أرباح نتيجة تسييل بعض  التركيز على مشروع حيوي ذات طابع  نقدية تمكنها من 

استثماراتها من المحفظة الحالية.

الوضع التنافسي  للشركة
ال يوجد للشركة وضع تنافسي كما يصعب تحديد حصتها من السوق.

االختالف بين البيانات السنوية المدققة وغير المدققة من 
قبل مدقق الحسابات الخارجي

تم إلغاء ربط قيمة القرض بجدول غالء المعيشة والمقدم إلى شركة أزهار للتطوير العقاري وهي شركة شقيقة مسجلة 
في القدس حيث أن هذا القرض هو بدون فوائد وسوف يتم في المستقبل تحويله الى دفعة على حساب زيادة رأس المال 

لشركة أزهار.  فيما يلي كشف يتضمن الفروقات التي نتجت بين اإلفصاح األولي واإلفصاح النهائي.

اإلفصاح	كما	في	2013/2/15البيان
دينار	أردني

اإلفصاح	النهائي
دينار	أردني

502،328313،205قرض شركة أزهار للتطوير العقاري

سياسة الشركة إتجاه المسؤولية اإلجتماعية
لم تقم الشركة بأية أمور إتجاه المسؤولية اإلجتماعية خالل السنة المالية 2012.

اإلجراءات القانونية والقضايا المرفوعة على أو التي قامت 
الشركة برفعها

ال يوجد أية قضايا مرفوعة أو مطالبات عن إدعاءات على الشركة عن السنة الحالية 2012.

1،251 مساهم كما في 2012/12/31   عدد المساهمين 
9،452،328 سهم عدد اأٍلسهم المكتتب بها    

شركة سجاير القدس م. ع. م. المساهمين الذين يمتلكون أكثر من %5  
5 موظفين. عدد العاملين في الشركة   

32،430 دينار مجموع الرواتب السنوية لإلدارة العليا  
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شركة المستثمرون العرب
المساهمة العامة المحدودة

العيزرية

القوائم	المالية
وتقرير	مدقق	الحسابات	المستقل

31	كانون	األول	2012

المحتويات

صفحــة   
تقرير مدقق الحسابات المستقل                                               12
قائمة المركز المالي                                                                14
قائمة الدخل والدخل الشامل                                                    15

قائمة التغيرات في حقوق الملكية                                             16       
قائمة التدفقات النقدية                                                           17

إيضاحات حول القوائم المالية                                                  18 - 38



14



15



16

 

3 
 

 

بيان - أ

شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
العيزرية

قائمة	المركز	المالي	
كما	في	31	كانون	االول	2012



17

 

4 
 

 الربح)الخسارة( للسنة
فرق القيمة العادلة إلستثمارات متوفرة للبيع

بالمساهمين المتعلقة الشاملة الخسارة

 
 
 

شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
العيزرية

قائمة	الدخل	والدخل	الشامل	
للسنة	المنتهية	في	31	كانون	االول	2012

بيان	-	ب



18

 5  

 

كم
ترا

لم
ر ا

تغي
ال

ييم
 تق

ض
فائ

ار
ثم

ست
اإل

ر 
سائ

خ
ي 

اط
حتي

إ
طي

تيا
إح

مة
لقي

ي ا
ف

ت 
ارا

عق
ال

حق
ب 

حس
رة 

سا
لخ

ا
ال

لم
س ا

رأ
ري

جبا
إ

ري
تيا

إخ
دلة

عا
ال

ير
أج

للت
ية

سب
الن

ة 
لكي

لم
ا

مة
راك

مت
ال

وع
جم

لم
ا

20
12

سنة
 

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

 
 

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

 

20
11

سنة
 

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
 

 
-

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
 

 
-

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

 
 

-
   

   
   

   
   

   
 

دة
دو

مح
 ال

مة
لعا

ة ا
هم

سا
الم

ب 
عر

 ال
ون

مر
ستث

الم
ة 

رك
ش

ية
زر

لعي
ا

كية
لمل

ق ا
قو

 ح
في

ت 
را

تغي
 ال

مة
قائ

20
12

ل 
ألو

ن ا
نو

 كا
31

ي 
ة ف

هي
منت

 ال
سنة

لل

 
 

-	ج
ان	

بي
شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة

العيزرية

قائمة	التغييرات	في	حقوق	الملكية	
للسنة	المنتهية	في	31	كانون	االول	2012

 

6 
 

 



19

 

6 
 

 

بيان	-	د
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شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
العيزرية

إيضاحات	حول	القوائم	المالية
	للسنة	المنتهية	في	31	كانون	األول	2012

1- عام:
تأسست شركة المستثمرون العرب في فلسطين بمقتضى قانون الشركات لسنة 1964 كشركة مساهمة عامة وسجلت في 

سجل الشركات المساهمة تحت رقم 562600494 بتاريخ 21 نيسان 1994.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في اإلستثمار في العقارات بهدف التاجير واإلستثمار في أسهم الشركات.

يعمل في الشركة )5( موظفين كما في 31 كانون األول 2012 و 31 كانون األول 2011.
وافق مجلس اإلدارة على القوائم المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 أذار 2013، هذا وسيتم عرض هذه القوائم المالية 

على الهيئة العامة للمساهمين للموافقة عليها في جلستها العادية القادمة.

2-  أسس إعداد القوائم المالية:

إعداد	القوائم	المالية:
• التقارير 	 لمعايير  ووفقا  الدولية  المحاسبة  معايير  الصادرة عن مجلس  للمعايير  وفقًا  المرفقة  المالية  القوائم  إعــداد  تم 

المالية الدولية الصادرة عن لجنة معايير التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقا للقوانين 
المحلية النافذة.

• تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبيع واإلستثمارات 	
العقارية والتي تظهر بالقيمة العادلة.

• إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية للشركة.	
• إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم إتباعها في السنة السابقة. 	

المعايير	والتعديالت	والتفسيرات	الجديدة:
صدر خالل السنة الحالية المنتهية في 31 كانون األول 2012 معايير دولية إلعداد التقارير المالية وتفسيرات جديدة منها 
ما هو ساري المفعول إعتباراً من األول من كانون الثاني 2012 ومنها ما لم يسري مفعوله بعد وإنما يسري مفعوله اعتباراً 
من تاريخ األول من كانون الثاني 2013 وما بعده، كما صدرت تعديالت على بعض المعايير خالل السنة منها ما هو ساري 
المفعول على السنة الحالية ومنها ما هو مؤجل سريان مفعوله لما بعد 31 كانون األول 2012، هذا، وقد تبنت الرركه كافة 
المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت السارية المفعول وتم أخذها بعين االعتبار في تحضير القوائم المالية المرفقة ولم 
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يكن لذلك أي تأثير على المبالغ وااليضاحات في هذه القوائم المالية. من جهة ثانية، فإن إدارة الشركة تتوقع أن تتعاطى 
مع كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت غير السارية المفعول بعد وأن تتبنى تطبيقها بتواريخ سريان مفعولها وال 

تتوقع إدارة الشركه أن يكون لذلك أثار مادية وجوهرية على القوائم المالية للشركه.
قامت الشركة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( إعتباراً من األول. من كانون الثاني 2011 
بحسب ما يسمح به المعيار الملزم تطبيقه في 1 كانون الثاني 2015. )شروحات وافية قدمت حول المعايير والتفسيرات 

الجديدة والتعديالت في االيضاح رقم 24.

3- اهم السياسات المحاسبية المتبعة:

أ	-		االستثمارات	في	االدوات	المالية:
)أ(		تاريخ	اإلعتراف	باألدوات	المالية	

إن مشتريات ومبيعات الموجودات المالية التي يشترط تسليمها خالل فترة زمنية محددة بموجب لوائح أو أعراف السوق يتم 
اإلعتراف بها في تاريخ السداد، ويتم اإلعتراف باألرصدة المستحقة للبنوك والقروض في تاريخ استالم النقد من قبل الشركة.

)ب(		اإلعتراف	المبدئي	لألدوات	المالية
يتم تصنيف األدوات المالية مبدئيًا بناًء على الغرض الذي من أجله يتم شراء األدوات المالية وعلى خصائصها المميزة، ويتم 
قياس جميع األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة مضافًا إليها أية تكاليف شراء أو إصدار مباشرة في حالة الموجودات المالية 

والمطلوبات المالية التي ال تسجل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
)ج(	القيمة	العادلة

يتم قياس القيمة العادلة لالدوات المالية بعد تاريخ االعتراف المبدئي وفقًا لما يلي :
• قياس القيمة العادلة من واقع األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة ألصول أو إلتزامات مماثلة.	
• قياس القيمة العادلة من مصادر غير تلك المذكورة أعاله ، وذلك إما بشكل مباشر )كاألسعار( أو غير مباشر )من 	

واقع مؤشر األسعار(.
• قياس القيمة العادلة من واقع تقنيات التقييم والتي تتضمن معلومات عن األصول أو اإللتزامات التي ال تستند إلى 	

معلومات متاحة عن السوق.
تم  والتي  المبدئي،  اإلعتراف  تاريخ  بعد  العادلة  بالقيمة  قياسها  تم  والتي  المالية  لألدوات  تحلياًل  التالي  الجدول  يوضح 

تجميعها في ثالثة مستويات تبعًا لمدى إمكانية قياس القيمة العادلة.

المستوى	األول: قياس القيمة العادلة من واقع األسعار المتداولة )غير المعّدلة( في األسواق المالية النشطة ألصول أو إلتزامات مماثلة.
المستوى	الثاني: قياس القيمة العادلة من مصادر غير تلك المذكورة في المستوى األول أعاله ، وذلك إما بشكل مباشر 

)كاألسعار( أو غير مباشر )من واقع مؤشر األسعار(.
المستوى	الثالث: قياس القيمة العادلة من واقع تقنيات التقييم والتي تتضمن معلومات عن األصول أو اإللتزامات التي ال 

تستند إلى معلومات متاحة عن السوق.
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المجموع المستوى	الثالث المستوى	
الثاني المستوى	األول

دينـــــار دينـــــار دينـــــار دينـــــار  موجودات مالية: 
1.460.540 -      -       1.460.540 أسهم متداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية

929.142 929.142 أسهم غير متداولة في أي سوق مالي       -       -

-	األرصدة	لدى	البنوك	والذمم	المدينة	
إن الذمم المدينة هي موجودات مالية بمبالغ ثابتة أو دفعات محددة وذات أجل معين وال يتم تداولها في أسواق مالية نشطة، 
وال يتم التعاقد فيها بغرض البيع اآلجل أو متوسط األجل، وتتعلق هذه السياسة المحاسبية ببنود قائمة المركز المالي "أرصدة 
لدى البنوك والمؤسسات المالية" و الذمم المدينة. بعد التقييم المبدئي يتم الحقًا قياس هذه الموجودات المالية بالتكلفة 

المطفأة ناقصًا أي مخصص للتدني في القيمة.

-	التدني	في	قيمة	الموجودات	المالية
تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية لتحديد فيما اذا كانت هنالك 
مؤشرات تدل على تدني في قيمتها أفرديًا أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانه يتم تقدير القيمة 

القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.
ويتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

• الفائدة 	 بسعر  المخصومة  النقدية  التدفقات  على  بناءاً  المطفأة:  بالتكلفة  تظهر  التي  المالية  الموجودات  قيمة  تدني 
الفعلي االصلي.

• السجالت 	 في  المثبتة  القيمة  بين  الفرق  يمثل  العادلة:  بالقيمة  تظهر  التي  للبيع  المتوفرة  المالية  الموجودات  تدني 
والقيمة العادلة.

• تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة: بناءاً على القيمة الحالية للتدفقات المتوقعة مخصومة بسعر السوق 	
الحالي للعائدات على موجودات مالية مشابهة .

ب-	استثمارات	متوفرة	للبيع	
هي الموجودات المالية التي ال تتجه نية البنك بتصنيفها كاستثمارات مالية للمتاجرة او االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق.

- يتم تسجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها 
الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية. وفي حال بيع هذه الموجودات 
أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل بما في ذلك المبالغ 
المقيدة سابقًا في الدخل الشامل / حقوق الملكية والتي تخص هذه الموجودات. يمكن استرجاع خسارة التدني التي تم 
تسجيلها سابقا في قائمة الدخل اذا ما تبين  بموضوعية ان الزيادة في القيمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجيل خسائر 
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التدني، حيث يتم استرجاع خسائر التدني الدوات الدين من خالل قائمة الدخل ، في حين يتم استرجاع خسائر التدني في 
أسهم الشركات من خالل الدخل الشامل.

- يتم تسجيل االرباح والخسائر الناجمة عن فروقات تحويل العملة االجنبية الدوات الدين )التي تحمل فوائد( ضمن 
الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل.في حين يتم تسجيل فروقات تحويل العملة االجنبية الدوات 

الملكية في بند التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل / حقوق الملكية.

الفائدة  طريقة  بإستخدام  الدخل  قائمة  في  للبيع  المتوفرة  المالية  الموجودات  من  المكتسبة  الفوائد  يتم تسجيل   -
الفعلية كما يسجل التدني في قيمة هذه الموجودات في قائمة الدخل عند حدوثه.

- تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم تسجيل اي تدني 
في قيمتها في قائمة الدخل .

ج.		استثمارات	في	شركات	حليفة	وزميلة	
الشركات الحليفة والزميلة هي تلك الشركات التي تمارس الشركة فيها تأثيراً فعااًل على القرارات المتعلقة بالسياسات المالية 
والتشغيلية والتي تملك الشركة نسبة تتراوح بين 20% إلى 50% من حقوق التصويت وتظهر االستثمارات على اساس حق 

الملكية النسبية بناء على القوائم المالية المدققة لتلك الشركات.

د	-		استثمارات	في	العقارات	بهدف	التاجير:
- تمثل ممتلكات محتفظ بها بهدف التاجير وهي عبارة عن إستثمارات في العقارات واألراضي والمباني المقامة عليها.

- تظهر هذه االستثمارات بقيمتها العادلة وبالصافي من االستهالك المتراكم ويتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة 
القسط الثابت مبنيا على مدة الخدمة الفعلية المتوقعة لالصل. إن فرق القيمة العادلة عن التكلفة التاريخية فيظهر 

في حقوق الملكية. أن األعمار اإلنتاجية المعتمدة لحساب اإلستهالكات هي كما يلي:
										سنوات	الخدمة 	 	 	

المباني                                50 سنة  
10 سنوات اجهزة التدفئة والتكييف   
المصاعد                               10 سنوات  
المحطات الكهربائية                10 سنوات  

العمر االنتاجي تختلف عن  الموجودات في نهاية كل عام. فاذا كانت توقعات  العمر االنتاجي لهذه  يتم مراجعة   -
التقديرات المعدة سابقًا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

ه-		ممتلكات	وعقارات	واآلت:
- تظهر الممتلكات والعقارات واآلالت بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استهالكها عندما تصبح جاهزة 
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لإلستخدام وعلى أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها والتي تتراوح من 5 الى 14 سنة.
- عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من هذه الموجودات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها 

إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل.
العمر االنتاجي تختلف عن  فاذا كانت توقعات  الموجودات في نهاية كل عام،  العمر االنتاجي لهذه  - يتم مراجعة 

التقديرات المعدة سابقًا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

و-	الذمم	المدينــة:
تظهر الذمم المدينة بصافي قيمتها التحصيلية بعد طرح أية مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها. يتم تقدير قيمة 
تعميرها  المدينة حسب كشف  الذمم  دراسة محفظة  في ضوء  اإلدارة  قبل  من  في تحصيلها  المشكوك  الديون  مخصص 

وظروف كل ذمة على حدة.

ز-	النقد	وما	في	حكمه:
يمثل النقد وما في حكمه، النقد في الصندوق والشيكات برسم القبض التي تستحق خالل ثالثة أشهر وأرصدة الحسابات 

الجارية لدى البنوك والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشهر.

ح	-		المخصصات:
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزامات في تاريخ القوائم المالية ناشئة عن احداث سابقة وان تسديد 

االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

ط	-		مخصص	تعويض	نهاية	الخدمة	للموظفين:
يتم اخذ مخصص لاللتزامات المترتبة على الشركة من تعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل ساري المفعول 

في مناطق السلطة الفلسطينية وذلك بواقع شهر محتسبة عن اساس اخر راتب.

ق	– تحقق	االيرادات:
عقود التاجير

يتم قيد ايرادات االيجارات من االستثمارات في الممتلكات المؤجرة بعقود ايجار تشغيلية وعلى اساس مدة تلك العقود، 
أما مصاريف العقارت فيتم اإلعتراف بها على أساس مبداء االستحقاق. 

توزيعات	أرباح	األسهم
يتم االعتراف بهذه التوزيعات عندما ينشأ حق للمساهمين باستالم دفعات توزيعات االرباح.

ل	-	التعامالت	بالعمالت	االجنبية:
يتم تسجيل المعامالت المحددة بالعمالت االجنبية خالل السنة على أساس سعر الصرف السائد بتاريخ إجراء تلك المعامالت. 
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كما يتم تحويل البنود المالية المحددة بالعمالت األجنبية بتاريخ القوائم المالية إلى الدينار األردني بالسعر السائد بتاريخ القوائم 
المالية، ويتم اظهار الربح أو الخسارة الناتجة عن الترجمة في حساب فروقات العملة الظاهر في قائمة الدخل.

اسعار تحويل العمالت الى الدينار االردني السادئدة كما في 31 كانون االول كما نشرت من بنك هي كما يلي:

	التغيير2011						2012
 شيقل للدينار االردني)%1.128(5.265.32
 دوالر للدينار االردني-1،411،41

ق	-	ضريبة	الدخل:
- تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة.

- تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس االرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن 
األرباح المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل 
في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضغة أو مقبولة التنزيل 

ألغراض ضريبية .
السلطة  مناطق  في  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  بموجب  المقررة  الضرائيبية  النسب  بموجب  الضرائب  تحسب   -

الفلسطينية.

ل-	إستخدام	التقديرات:	
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في 
االيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة. وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة اصدار 
احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على 
فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك 

نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

في اعتقاد االدارة فأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:
• يتم تحميل السنة بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا لالنظمة والقوانين المرعية.	
• يتم احتساب مخصص تعويض ترك الخدمة وفقًا لقانون العمل ساري المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية.	
• االستهالكات 	 احتساب  لغايات  الملموسة بشكل دوري  للموجودات  االنتاجية  االعمار  تقدير  باعادة  االدارة  تقوم 

العامة لتلك الموجودات وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم  السنوية اعتمادا على الحالة 
اخذ خسارة التدني )إن وجدت( إلى بيان الدخل.

• تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ التدني 	
في بيان الدخل الشامل للسنة.

• تقوم االدارة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناًء على دراسة تفصيلية للمبالغ التي تشكل 	
تدني في القيمة القابلة للتحصيل .
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4- استثمارات في االدوات المالية:

4-1		استثمارات	في	أسهم	شركات	حليفة	وزميلة:

عدداسم	الشركة
االسهم

القيمة
االسمية

نسبة	
السداد

سعر	
االغالق

التكلفة
2012/12/31

القيمة	العادلة	
2012/12/31

292.300 **292.300-1100 دينار2.923.000شركة الرعاية العربية المساهمة العامة
6.842 ***8.756-1100 شيقل38.000شركة ازهار للتطوير العقاري

630.000***630.000-1100 دينار630.000شركة ريفت فالي للتطوير واإلستثمار
المجموع	كما	في	31	كانون	

931.056929.142األول	2012

اسم
الشركة

عدد
االسهم

القيمة
االسمية

نسبة	
السداد

سعر	
االغالق

التكلفة
2012/12/31

القيمة	العادلة	
2012/12/31

292.300 **292.300-1100 دينار2.923.000شركة الرعاية العربية المساهمة العامة
1.095.000*980.000-1100 دينار980.000شركة يونايتد للتجارة الدولية 

43.488 43.488-10100 دوالر6.125شركة الجندول للتجارة والتوزيع 
6.842 ***8.756-1100 شيقل38.000شركة ازهار للتطوير العقاري

-80.000-1100 دينار80.000شركة اكسنت م.خ.م.
157.500****125157.500 دينار630.000شركة ريفت فالي للتطوير واإلستثمار

المجموع	كما	في	31	كانون	
1.562.0441.595.130األول	2011

  غير مدرجة في السوق المالي حيث جرى تقييم قيمة اإلستثمار على اساس حق الملكية النسبية اعتمادا على القوائم 
المالية المدققة لشركة اليونايتد. خالل النصف األول من عام 2012 تم بيع أسهم شركة يونايتد بالكامل الى شركة سجاير 

القدس بالقيمه الدفتريه.
  حسب أخر معلومات مالية في شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية ودراسة تدفقاتها النقدية في السنوات الالحقة فان 
القيمة العادلة انخفضت الى 10% من قيمة اإلستثمار، وحيث ان االنخفاض في القيمة العادلة هو دائم جرى تحويل إحتياطي 

اإلنخفاض في القيمة العادلة من حقوق الملكية الى قائمة الدخل خالل عام 2007.
   غير مدرجة في السوق المالي وتشمل شركة ازهار للتطوير العقاري وهي شركة مساهمة خصوصية تم تقدير االستثمار 
فيها بالكلفة التاريخية لحين الشروع في تنفيذ المشاريع االنشائية حيث تقوم ادارة شركة ازهار للتطوير العقاري بمتابعة 
اجراءات الترخيص القامة مشروع اسكان يتكون من 152 وحدة سكنية على االراضي التي تمتلكها الشركة في بيت حنينا 
في القدس حيث تمكنت ادارة الشركة من الحصول على موافقة اللجنة اللوائية في بلدية القدس وسوف يتبعها الموافقات 

االخرى تمهيدا للشروع في اقامة المشروع بشكله النهائي.
    شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار )لم يتم الحصول على أي بيانات مالية لها كونها غير عامله حتى تاريخه(.
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4-2		استثمارات	في	أسهم	شركات	متوفرة	للبيع:	

اسم
الشركة

عدد
االسهم

القيمة
االسمية

نسبة	
السداد

سعر	
االغالق

التكلفة
2012/12/31

القيمة	العادلة	
2012/12/31

1.022.527.7181.032.850 دينار1100 دينار 1.012.598شركة سجاير القدس المساهمة العامة

0،7610.500427.350 دينار1100 دينار610.500شركة فلسطين لإلستثمار العقاري

3399340 دوالر1100 دوالر160بنك فلسطين
المجموع	كما	في	31	كانون	األول	

	20123.138.6171.460.540

اسم
الشركة

عدد
االسهم

القيمة
االسمية

نسبة	
السداد

سعر	
االغالق

التكلفة
2012/12/31

القيمة	العادلة	
2012/12/31

1.282.499.1951.260.771 دينار1100 دينار 984.977شركة سجاير القدس المساهمة العامة

0.707610.500431.624 دينار1100 دينار610.500شركة فلسطين لإلستثمار العقاري

2.9057.73947.478 دوالر1100 دوالر23.160بنك فلسطين
المجموع	كما	في

313.167.4341.739.873	كانون	األول	2010	

5- استثمار في العقارات بهدف التاجير:

خالل النصف األول من العام 2010، قرر مجلس إدارة الشركة تخمين إستثماراته العقارية وعليه فقد حصل على عدة 
تخمينات من مخمنين مرخصين في المنطقة وقرر المجلس بناء على تلك التخمينات اظهار هذه اإلستثمارات بقيمتها 

العادلة وتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )16( القاضي بقيد فرق التقييم ضمن حقوق الملكية.

ان	تفاصيل	هذه	اإلستثمارات	هي	كما	يلي	لسنة	2012:
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التكلفة
اإلستهالك	

المتراكم	كما	في	
2012/01/01

اإلستهالك
	لسنة

2012	

اإلستهالك	
المتراكم	كما	في	
2012/12/31

الصافي

دينارديناردينارديناردينار
977.425---977.425األراضي

2.199.675---2.199.675فارق تقييم األراضي
3.177.100---3.177.100مجموع	األراضي	بعد	التقييم

والمعدات  والمصاعد  األبنية 
الكهربائية والميكانكية

/ مبنى مركز القدس
2.974.4681.157.43550.7111.208.1461.766.322

539.683118.73010.794129.524410.159مبنى شطارة
952.42338.09619.04857.144895.279فارق تقييم المباني

4.466.5741.314.26180.5531.394.8143.071.760مجموع	المباني
7.643.6741.314.26180.5531.394.8146.248.860المجموع	الكلي

ان	تفاصيل	هذه	اإلستثمارات	هي	كما	يلي	لسنة	2012:

التكلفة
اإلستهالك	

المتراكم	كما	في	
2011/01/01

اإلستهالك
	لسنة

2011	

اإلستهالك	
المتراكم	كما	في	
2011/12/31

الصافي

دينارديناردينارديناردينار
977.425---977.425األراضي

2.199.675---2.199.675فارق تقييم األراضي
3.177.100---3.177.100مجموع	األراضي	بعد	التقييم

والمعدات  والمصاعد  األبنية 
الكهربائية والميكانكية

/ مبنى مركز القدس
2.974.4681.106.72550.7101.157.4351.817.033

539.683107.93610.794118.730420.953مبنى شطارة
952.42319.04919.04938.096914.327فارق تقييم المباني

4.466.5741.233.71080.5531.314.2613.152.313مجموع	المباني
7.643.6741.233.71080.5531.314.2616.329.414المجموع	الكلي

6- قرض لشركة شقيقة قابل التحويل ألسهم:
يمثل هذا البند القرض الممنوح لشركة أزهار للتطوير العقاري بمبلغ  313.205 دينار أردني. 

بناء على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 26 آب 1994 تم منح شركة أزهار للتطوير العقاري قرضا بدون فوائد الستخدامه 
لغرض محدد وتم االتفاق كذلك بانه من الممكن اإلستعاضة عن دفع قيمة القرض بتحويله لزيادة حصة الشركة في رأس مال 

شركة أزهار وبشروط يتم االتفاق عليها مستقبال بين الطرفين.
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تقوم ادارة شركة ازهار للتطوير العقاري بمتابعة اجراءات الترخيص القامة مشروع اسكان يتكون من 152 وحدة سكنية على 
االراضي التي تمتلكها الشركة في بيت حنينا في القدس حيث تمكنت ادارة الشركة من الحصول على موافقة اللجنة اللوائية 

في بلدية القدس وسوف يتبعها الموافقات االخرى تمهيدا للشروع في اقامة المشروع بشكله النهائي.

7- اثاث واجهزة المكتبية:
يتكون هذا البند مما يلي :

20122011
دينار	أردنيدينار	أردني

8.3427.023التكلفة – بداية السنة
1.319-يضاف: االضافات خالل السنة
-)1.098(ينزل: االستبعادات خالل السنة

7.2448.342التكلفة	– نهاية	السنة
6.8766.460االستهالك المتراكم 

-)1.098(ينزل: االستبعادات خالل السنة
416   281   يضاف: االستهالك للسنة

6.0596.876االستهالك	المتراكم	– نهاية	السنة																										
1.466		1.185		صافي	القيمة	الدفترية

8- ذمم مدينة:
يتكون هذا البند مما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردني

13.79318.222إيجارات مستحقة القبض
16.922-ضريبة القيمة المضافة لالسترداد

55.77055.770سلف ضريبة الدخل، بالصافي من مخصص الضريبة 
1.9501.950تأمينات مستردة

25.95221.536سلف موظفين على حساب تعويضات ترك الخدمة
3.870  -         ذمم اخرى ومصاريف مدفوعة مقدما
-         315.001          ذمم مدينة – شركة سجاير القدس*

412.466118.270
 تم اعادة تصنيف بعد الحسابات للعام 2011، للتتوافق مع تصنيفها للعام 2012

* مبلغ 271.513 دينار المترصد من بيع أسهم شركة يونايتد، ومبلغ 43.488 دينار بدل اغالق استثمار شركة الجندول.
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9- النقد في الصندوق ولدى البنوك:
يتكون هذا البند مما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردني

3.9951.692نقد في الصندوق
4.0211.222نقد لدى البنوك - دينار أردني

10.6719.144نقد لدى البنوك - دوالر
4.454 22.861  نقد لدى البنوك - شيقل جديد

41.54816.512

10- ذمم دائنة:
يتألف هذا البند مما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردني

5.5295.442دائنون مختلفون ومصاريف مستحقة الدفع
48.76550.116أرصدة دائنة للمساهمين / مقابل اسهم مباعة بالسوق المالي

11.496   11.465   ايرادات مؤجلة
	65.759		67.054

11- قرض دائن:
أ - يمثل هذا الحساب قرض دائن تم الحصول عليه من شركة سجاير القدس وتفاصيله كما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردني

510.604438.260رصيد القرض في اول السنة
183.000-يضاف: قرض اضافي خالل السنة

5.52813.430يضاف: فوائد القرض
)124.086()516.132 (ينزل: التسديد خالل السنة

510.604-رصيد	حساب	القروض	في	نهاية	السنة

بموجب التفاهمات مع شركة سجاير القدس فإن نسبة الفائدة هي 3% سنويًا. تم تسديد القرض خالل النصف األول من 
سنة 2012 من خالل المبلغ المترصد للشركه من بيع أسهم شركة يونايتد إلى شركة سجاير القدس.
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احتياطي تعويض نهاية الخدمة:  -12
إن تفاصيل الحركة التي تمت على هذا الحساب هي كما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردني

50.32344.998الرصيد كما في 1 كانون الثاني
5.325   5.456    اضافة: التخصيص للسنة

55.77950.323	الرصيد	كما	في	31	كانون	األول

13- ضريبة الدخل:
حتى تاريخ هذه القوائم الماليه لم تحصل الشركه على المخالصات الضريبيه لكافة السنوات منذ تاسيسها وحتى 2012، 
هذا وما زالت الشركه تناقش وضعها الضريبي للسنوات المذكورة لحل الخالف القائم مع الدائرة والمتمثل في عدم قبول 
في  اعمالها  نتائج  على  الدخل  لضريبة  بالتخصيص  الشركة  قامت  ضريبيا.  مقبوله  كنفقه  المؤجره  االبنيه  استهالك  نفقة 

السنوات السابقه حسب جوهر قانون ضريبة الدخل كما ودفعت كافة السلف المطلوبه منها )انظر ايضاح رقم 8( 

14- االحتياطيات:

إحتياطي	إجباري
يتم تكوين هذا اإلحتياطي بإقتطاع ما نسبته 10% من الربح السنوي إلى أن يصل رصيد هذا اإلحتياطي إلى ما نسبته %25 
من رأس المال، وذلك طبقًا لمتطلبات قانون الشركات، ويجوز رفع رصيد هذا اإلحتياطي في حاالت محددة ليصل الى ما 

نسبته 100% من راس المال وذلك طبقا لقانون الشركات، هذا وال يجوز توزيع هذا اإلحتياطي على المساهمين.

إحتياطي	إختياري
يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر اقتطاع جزء من األرباح الصافية باسم إحتياطي إختياري على أن ال يزيد المبلغ المقرر سنويًا 
على 20% من األرباح الصافية لتلك السنة. ال يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم اإلحتياطي االختياري نصف 

قيمة رأسمال الشركة، ويستعمل اإلحتياطي االختياري في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة.

15- رأس المال :
تفاصيل حساب رأس المال:

20122011
دينار	أردنـيدينار	أردنـي

12.000.00012.000.000رأس المال المصرح به
9.452.3289.452.328  رأس المال المكتتب به 

9.452.3289.452.328 رأس المال المدفوع بالكامل
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إدارة	مخاطر	رأس	المال
تقوم الشركة بإدارة رأس المال لضمان وتوفير قاعدة رأسمال قوية لدعم وتطوير ونماء أنشطتها، وبالتالي تعظيم العائد على 
المساهمين. كما تسعى الشركة من خالل إدارة رأس المال وتوافقه مع متطلبات وقواعد رأس المال الى تحقيق نسب صحية 
لرأس المال وتساعدها في التعامالت مع االطراف االخرى. خالل السنة الحالية لم تشهد سياسة الشركة أي تغيير في هذا المجال.

16- توزيعات أرباح األسهم:
يتكون هذا البند مما يلي :

  
20122011

دينار	أردنـيدينار	أردنـي
30.50436.628شركة فلسطين لإلستثمار العقاري

7.913-بنك فلسطين
492.400-شركة سجائر القدس

			30.504536.941

 
17- الخسارة من بيع اسهم

يتالف هذا البند مما يلي:
 

20122011
دينار	أردنـيدينار	أردنـي

-          7.101     بنك فلسطين
					7.101          -

18- مصاريف العقارات:
تفاصيل الرصيد كما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردنـي

62.65362.653استهالك مبنى مركز القدس التجاري – رام الله
17.89917.898استهالك مبنى شطارة

3.5003.500تأمين
6871.982صيانة و تصليحات

54.31714.873ضريبة امالك
11.773 6.528    رسوم ورخص بلدية 

145.584112.679
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19- المصاريف اإلدارية والعمومية:
تفاصيل الرصيد هي كما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردنـي

الرواتب والمصاريف المتعلقة بها :
58.56258.138رواتب

5.0185.050تأمين صحي
5.325   5.456   مخصص تعويض نهاية الخدمة

69.03668.513مجموع	الرواتب	والمصاريف	المتعلقة	بها
2.8292.541مواصالت

5.3945.000أتعاب محامين
2.0812.462رسوم السوق المالي
1.1371.318مصاريف اتصاالت

3.5003.500أتعاب تدقيق
1.5772.292قرطاسية ومطبوعات وصيانة اجهزة

500500اتعاب مراقب الشركات
280416استهالك االثاث واالجهزة المكتبية

979   1.180     مصاريف متفرقة
87.51487.521

20- معامالت مع جهات ذات عالقة:
تعتبر الشركة المساهمين الرئيسيين والشركات التابعة والحليفة جهات ذات عالقة. إن المعامالت التي تمت او التي كانت 

قائمة مع جهات ذات عالقة خالل سنة  2012 و 2011 فتتلخص بما يلي:

20122011
دينار	أردنيدينار	أردني

929.1421.595.130إستثمارات في أسهم شركات حليفة وشقيقة )ايضاح-4(
1.460.5401.739.873إستثمارات في أسهم شركات متوفرة للبيع

510.604-قروض شركة سجاير القدس
-315.001             ذمم مدينة - شركة سجاير القدس

502.328313.205قرض مدين قابل للتحويل ألسهم – شركة ازهار
5.52713.430فوائد على القرض الدائن

21- الموجودات والمطلوبات طبقا للتوزيع الجغرافي:
جميع الموجودات والمطلوبات في الشركة كما في 31 كانون األول 2012 و 2011 هي داخل فلسطين.
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22- معلومات قطاعات االعمال:

معلومات	قطاعات	
االعمال	الرئيسية	لسنة	2012

أمالك
وتأجير	عقارات

استثمارات	في	االوراق	
المجموع		2012المالية

دينارديناردينار
182.11030.504212.614إجمالي الدخل

)196.024()7.101()188.923(المصاريف المباشرة
)80.553(-)80.553(إستهالكات واطفاءات

)63.963(23.403)87.366(الخسارة	للسنه

معلومات	قطاعات	
االعمال	الرئيسية	لسنة	2011

أمالك
وتأجير	عقارات

استثمارات	في	االوراق	
المجموع		2011المالية

دينارديناردينار
186.702536.941723.643اجمالي الدخل

)227.913()80.000()147.913(المصاريف المباشرة
)80.551(-)80.551(استهالكات واطفاءات

456.941415.179)41.762(الربح	للسنة

23- سياسة إدارة المخاطر:

إن الشركة نتيجة إلستخدامها االدوات المالية معرضة لعدد من المخاطر أهمها، مخاطر اإلئتمان، مخاطر السيولة ومخاطر السوق. 
إن مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن وضع إطار لإلشراف على هذه المخاطر وإدارتها، لذلك يقوم مجلس اإلدارة مباشرة 
بتطوير ومراقبة سياسات لحماية الشركة من أثار هذه المخاطر. إن السياسات الموضوعة إلدارة المخاطر تهدف الى تعريف 
المخاطر التي تواجه الشركة وتحليلها من أجل وضع حدود وضوابط  لمراقبة المخاطر المختلفة واإللتزام بالحدود المقررة من 
قبل اإلدارة. إن السياسات واالنظمة الموضوعة لمراقبة المخاطر يتم مراجعتها بشكل دوري لتحديد التغيرات في ظروف السوق 
وفي الخدمات التي تقدمها الشركة، كما أن إدارة الشركة من خالل مجموعة االجراءات والقواعد اإلدارية التي تتبناها تهدف الى 

تطوير نظام رقابة فاعل وبناء يعمل على خلق بيئة ضبط داخلي يكون فيها كل موظف متفهم لمسؤولياته وواجباته.

مخاطر	االئتمان
مخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف االخر لالداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد 
يؤدي الى حدوث خسائر. تعمل الشركة على مراقبة هذه المخاطر وتعمل على ايداع اموالها لدى بنوك ذات جدارة إئتمانية قوية.

مخاطر	السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه المخاطر 
تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه.
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مخاطر	العمالت	األجنبية
هي المخاطر التي قد تنشا من تذبذب أسعار العمالت األجنبية، هذا وتقوم الشركة على التقليل من هذه المخاطر التي قد 

تنجم عن تذبذب اسعار العمالت االجنبية.

مخاطر	أسعار	األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في األسهم. تعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر 

عن طريق تنويع اإلستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية.

إن التأثير على قائمة الدخل الشامل وحقوق الملكية عند وجود إحتمالية للتغير في أسعار اإلستثمارات المدرجة ، بإفتراض 
بقاء جميع العوامل األخرى دون تغيير، هو كما يلي:

20122011
التأثير	على	حقوق	الملكيةالتغير	في	األسعارالتأثير	على	حقوق	الملكيةالتغير	في	األسعار

دينـــــــــــــــار%دينـــــــــــــــار%
173.987+/- 10%146.054+/- 10%إستثمارات مدرجة

إستحقاقات	الموجودات	والمطلوبات:
فيما يلي توزيع الموجودات والمطلوبات حسب تاريخ استحقاقها المتوقع كما في 31 كانون األول 2012:

المجموع بدون	استحقاق اكثر	من	سنة من	ستة	اشهر	الى	
سنة

خالل	ثالثة	
اشهر

دينار دينار دينار دينار دينار
الموجودات:

2.389.682 929.142 1.460.540 - - إستثمارات في أسهم شركات
6.248.860 6.248.860 - - - إستثمارات في العقارات للتاجير

502.328 502.328 - - - قرض لشركة شقيقة قابل التحويل ألسهم 
1.185 1.185 - - - اثاث واجهزة

412.466 - - - 412.466 ذمم مدينة
41.548 - - 41.548 النقد في الصندوق ولدى البنوك

9.596.069 7.681.515 1.460.540 - 454.014 مجموع	الموجودات
المطلوبات	وحقوق	الملكية:

65.759 - - - 65.759 ذمم دائنة
55.779 55.779 - - - إحتياطي تعويض نهاية الخدمة

121.538 55.779 - - 65.759
9.474.531 7.625.736 1.460.540 - 388.255 فرق حساسية السيولة

9.474.531 1.848.795 388.255 388.255 فرق	حساسية	السيولة	المتراكم
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24- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة:

أ-	معايير	التقارير	المالية	الدولية	والتفسيرات	الجديدة	والمعدلة	والتي	ليس	لها	أثر	جوهري	على	القوائم	المالية	:
تــم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية في اعداد القوائم المالية للبنك، والتي لم تؤثر 
بشكل جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم المالية ، علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية 

للمعامالت والترتيبات المستقبلية:

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( : 
التضخم المفرط الحاد )ساري المفعول للسنوات المالية التي 

تبدأ في أو بعد أول تموز 2012( .

توفر هذه  التعديالت ارشادات للمنشآت التي تعمل في 
ظل أنظمة اقتصادية تتميز بالتضخم المفرط الحاد اما 

لالستمرار في عرض القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية 
للتقارير المالية أو لعرض القوائم المالية وفقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية ألول مرة. 
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( : 

الغاء التواريخ الثابتة لمطبقي المعايير الدولية للتقارير المالية 
ألول مرة )ساري المفعول  للسنوات المالية التي تبدأ في أو 

بعد أول تموز 2012( . 

التعديالت المتعلقة بالغاء التواريخ الثابتة والتي قامت 
بإعفاء المطبقين الجدد للمعايير الدولية للتقارير المالية 

من اعادة اظهارالعمليات التي حدثت قبل تاريخ تحولهم 
لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الول مرة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( : 
األدوات المالية / اإلفصاحات – نقل الموجودات المالية  

)ساري المفعول  للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول 
تموز 2012( .

قامت هذه التعديالت بزيادة متطلبات االفصاح للعمليات 
المتضمنة تحويل الموجودات المالية ، وتهدف هذه التعديالت 

إلى توفير قدر أكبر من الشفافية حول التعرض للمخاطر عند 
تحويل الموجودات المالية واحتفاظ الشركة المحولة بمستوى 

معين من التعرض المستمر لمخاطرهذه الموجودات.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )12( : الضريبة 
المؤجلة: إسترداد الموجودات الضمنية )ساري المفعول 

للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 
.)2012

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )12( تفترض 
بأنه يتم استرداد القيمة الحالية لإلستثمارات العقارية 

والمقيمة وفقا لنموذج القيمة العادلة عند عملية البيع .
و نتيحة لهذا التعديل ، فان التفسير رقم )21(: ضرائب 

الدخل والمتعلق باسترداد االصول المعاد تقيمها والغير 
قابلة لالسهتالك لن يطبق على االستثمارات العقارية 
المقيمة بالقيمة العادلـــة. هذا وستتضمن التعديالت 

ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم )12( التوجيهات 
السابقة المتبقية في التفسير رقم )21( ، وعليه سيتم 

سحبها من التفسير.
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التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( : عرض بنود 
الدخل الشامل االخر .

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: عرض 
القوائم المالية والمتعلقة بمراجعة طريقة عرض بنود 

الدخل الشامل االخر .
وتشمل	هذه	التعديالت	:

الحفاظ على التعديالت التي اجريت على معيار المحاسبة 
الدولي رقم )1( في العام 2007 و التي تتطلب عرض 

االرباح والخسائر والدخل الشامل االخر معا ، اما عرضهما 
في قائمة واحدة تسمى »قائمة الدخل والدخل الشامل 
» او عرضهما بشكل منفصل من خالل قائمة للدخل و 

قائمة للدخل الشامل بدال من عرضهم بقائمة واحدة فقط 
كما كان مقترحا في مسودة التعديل.

- يتطلب المعيار من المنشأت  تجميع  البنود المعروضة 
في الدخل الشامل االخر وفقا الحتمالية اعادة تصنيفها الى 
االرباح والخسائر في وقت الحق ، وذلك عن طريق فصلها 

الى بنود قابلة العادة التصنيف و بنود غير قابلة العادة 
التصنيف . 

- يتطلب المعيار اظهار الضريبة المرتبطة في البنود 
المعروضة قبل الضريبة بشكل منفصل لكل من مجموعتي 

بنود الدخل الشامل االخر  ) دون تغيرخيارعرض بنود 
الدخل الشامل اما قبل الضريبة او بالصافي بعد الضريبة(.

ب	–  معايير	التقارير	المالية	الدولية	والتفسيرات	الجديدة	والمعدلة	الصادرة	وغير	سارية	المفعول	بعد:
لم تطبق الشركة معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاهزة للتطبيق المبكر 

لكن غير سارية المفعول بعد:

سارية	المفعول	للسنوات	المالية	
التي	تبدأ	في	أو	بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(:األدوات المالية )كما عدلت في العام 
)2010

أول كانون الثاني 2015

التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )9( و )7( والملزم تطبيقها مع 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( و الإلفصاحات اإلنتقالية 

أول كانون الثاني 2015

أول كانون الثاني 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( : القوائم المالية الموحدة.

أول كانون الثاني 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )11( : اإلتفاقيات المشتركة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( : اإلفصاح عن الحصص في المنشآت 
األخرى.

أول كانون الثاني 2013

تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )10( ، )11( ، )12(  - 
القوائم المالية الموحدة واالتفاقيات المشتركة واإلفصاح عن الحصص في المنشآت 

األخرى :ارشادات التحويل
أول كانون الثاني 2013

معيار المحاسبة الدولي رقم )27( : القوائم المالية المستقلة )كما عدلت في العام 
)2011

أول كانون الثاني 2013

معيار المحاسبة الدولي رقم )28( : اإلستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع 
المشتركة )كما عدلت في العام 2011(.

أول كانون الثاني 2013

أول كانون الثاني 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13( : إحتساب القيمة العادلة.

أول كانون الثاني 2013معيار المحاسبة الدولي رقم )19( : منافع الموظفين )كما عدلت في العام 2011(.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32( : األدوات المالية – تقاص 
الموجودات والمطلوبات المالية.

أول كانون الثاني 2014

أول كانون الثاني 2013التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( : القروض الحكومية .

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( : األدوات المالية / 
اإلفصاحات –  تقاص الموجودات والمطلوبات المالية.

أول كانون الثاني 2013

سارية	المفعول	للسنوات	المالية	
التي	تبدأ	في	أو	بعد

أول تموز 2012التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( : عرض بنود الدخل الشامل.

التحسينات  السنوية على المعايير  الدولية للتقارير المالية الصادرة لالعوام  2009-
.2011

أول كانون الثاني 2013

أول كانون الثاني 2013التفسير رقم )20( : تكاليف التعرية في مرحلة اإلنتاج لسطح منجم.

تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق كل من المعايير والتفسيرات المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند تاريخ سريان كل منها 
دون أن تحدث هذه المعايير والتفسيرات أية أثر جوهري على القوائم المالية للشركة .
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