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 مستشار الشركة القانوني 
ةللمحاما ةمكتب شحاد  

  
  
  

 



 

لشركةحملة عن ا   
  

تأسست شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساهمة خصوصية محدودة 

وبرأسمال  1995 األولتشرين  16) بتاريخ 562420901تحت رقم ( 1964بمقتضى قانون الشركات لسنة 

ار أردني للسهم الواحد دين 10سهم بقيمة اسمية مقدارها  100,000دينار أردني مقسم إلى  1,000,000مقداره 

إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى  2005والمكتتب بها بالكامل. تمت زيادة رأس المال خالل عام 

عشرة ماليين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم. وتم تحويل الشركة من 

. تم إدراج 2006) خالل عام 562601153دة تحت رقم (مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدو

من  2012. تم زيادة رأسمال الشركة خالل عام 2010أسهم الشركة للتداول في بورصة فلسطين خالل عام 

عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سهم وذلك عن 

% من رأس المال. تمتلك شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة 10بة طريق توزيع أسهم مجانية بنس

% من أسهم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم)  93.16ما نسبته 

  .ويتم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية للشركة األم

 

خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد  تمارس الشركة عملها من

  . 2021 ذارآ 31كما في  ينموظف 9 مقابل 2022 ذارآ 31كما في  ينموظف 9موظفي الشركة 

  

تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها، إفراز أو البيع نقداً أو بالتقسيط أو 

ن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة ره

 .االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرها

 



 

 

 اإلدارة التنفيذية
 

  المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  واللوجستية العام للشؤون المالية المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق      طهسليمان مصطفى 

  
 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

31/03/2022  البيان  31/03/2021  
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي 11,000,000  رأس املال املدفوع

  سهم 11,000,000  سهم 11,000,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1  الر أمريكي دو  1  القيمة االمسية

سهم   سهم12,593  عدد األسهم املتداولة 30,454 
دوالر أمريكي    قيمة األسهم املتداولة دوالر     17,630 43,237 

  عقد 12  عقد 5 عدد العقود املنفذة
  1.41 دوالر أمريكي    1.40 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  الفرتةالتغريات خالل 
  
  

  إدارة الشركة جملس
  أي تغيري على جملس اإلدارة. 2022مل يطرأ خالل الربع األول من عام 

  
  إدارة الشركة

  تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2022 من عام الربع األولمل يطرأ خالل.  
  

ت   مدققي احلسا
  وتر هاوس كوبرز و ايس بر السادة  إعادة تعيني 2022 ذارآ 30قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ

)PWC (2022 كمدققني خارجيني للشركة للعام. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2022 من عام الربع األول مل يطرأ خالل. 

  
  السيطرة
 شركةمل تظهر أية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على ال.  

  
  ات القانونية اجلوهريةاإلجراء
  شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضا. 

  
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 ت الشــــركة اخلــــارجي  املصــــادقة علــــى تتقريــــر جملــــس اإلدارة وتقريــــر مــــدقق حســــا للعــــام  الســــنويةاملاليــــة  والبيــــا
2021. 

 م عن املوافقة على إخالء طرف أعضاء جملس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما ي  .2021العام تعلق بتصرفا

 2021للعام  املوافقة على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة. 

  تر هاوس كوبرز (و إعادة تعيني السادة برايس وPWC 2022) كمدققني خارجيني للشركة للعام.  
  



 

 
 أهم املؤشرات املالية

  

  
  

 
 

31/03/2022  البيان  31/03/2021  
 2.238 2.346 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 0.630 0.597 القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)
 1.026 0.402 صافي الدخل إلى اإليرادات

 0.006 0.003 العائد على مجموع الموجودات
 0.006 0.003  العائد على حقوق المساهمين

 0.078 0.077  معدل المديونية
 0.922 0.923 نسبة الملكية

 3.348 6.108 نسبة التداول (مرة) 
 1,192,675 2,273,725  رأس المال العامل (دوالر أمريكي)
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 بيان المركز المالي المرحلي المختصر 
  كما في 

  

 إيضاح 
  آذار 31

2022 
 ول األكانون  31

2021  

  مدققة  غير مدققة    
    الموجودات 

    الموجودات غير المتداولة 
 23,438,087 23,445,847 3  استثمارات عقارية 
 26,010 24,796   ممتلكات ومعدات 

 74,497 80,730   موجودات ضريبية مؤجلة 
 824,495  758,564   استثمار في شركة حليفة 

 936,809 923,566   بالكلفة المطفأةموجودات مالية 
 25,299,898 25,233,503  مجموع الموجودات غير المتداولة 

     
    الموجودات المتداولة

 731,148 771,654  ذمم مدينة 
 1,499,078 1,541,840   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 -  400 4  سلفيات الضرائب 
 21,856 96,822   أخرى أرصدة مدينة 

 220,758 -    ودائع 
 12,645 8,268  شيكات برسم التحصيل 

 276,479 299,843   النقد والنقد المعادل 
 2,761,964 2,718,827  مجموع الموجودات المتداولة 

 28,061,862 27,952,330  مجموع الموجودات 
  

   حقوق الملكية والمطلوبات 
   حقوق الملكية 

 11,000,000 11,000,000  رأس المال المدفوع 
 1,739,285 1,739,285  5 احتياطي إجباري 

 120,714 102,881   فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
 12,892,082 12,969,251  مدورة أرباح 

 25,752,081 25,811,417  مجموع حقوق الملكية
 

    المطلوبات 
    المطلوبات غير المتداولة 

  128,309 134,945  تعويض نهاية الخدمة مخصص 
  1,560,866 1,560,866   مطلوبات ضريبية مؤجلة 

  1,689,175 1,695,811  مجموع المطلوبات غير المتداولة 
     

    المطلوبات المتداولة
 ً   122,049 121,875  إيرادات مقبوضة مقدما

  27,754 -  4  مخصص الضرائب 
  96,395 62,754  ذمم دائنة 

  374,408 260,473  أرصدة دائنة أخرى 
  620,606 445,102  مجموع المطلوبات المتداولة 

  2,309,781 2,140,913  مجموع المطلوبات 
  28,061,862 27,952,330  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

 
  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.11- 8المالية المرحلية المختصرة (من صفحة  للمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة    -



  شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
   2022 آذار 31المالية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المعلومات

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 
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  بيان الدخل المرحلي المختصر
 آذار  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 2021 2022 إيضاح  

   غير مدققة غير مدققة   
      

  اإليرادات 
 112,267 146,420  إيرادات إيجارات 
 34,589 45,417  إيرادات خدمات 

 146,856 191,837  مجموع اإليرادات 

    
    المصاريف

  ) 59,474(  ) 62,135(  مصاريف مباشرة 
 ) 9,881( ) 8,549(  اإلدارية والعمومية مصاريف  ال

 ) 69,355( ) 70,684(  مجموع المصاريف
 77,501 121,153  التشغيلي  الدخل

    
 74,739  ) 24,560(  عوائد االستثمارات (خسائر) 

 35,691 49,902   حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة 
 1,672 5,036  إيرادات أخرى 

 ) 9,400( ) 9,700(   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 ) 996( ) 3,564(   فروقات عملة 

  ) 10,045( ) 39,805( 7  انخفاض القيمة  خسائرصافي 
 169,162 98,462   دخل الفترة قبل ضريبة األمالك والدخل

     
 ) 17,318( ) 18,160(   ضريبة األمالك

 151,844  80,302   دخل الفترة قبل ضريبة الدخل 
    

  (1,158)  ) 3,133(   مصروف ضريبة الدخل
 150,686 77,169  صافي دخل الفترة 

 0.014 0.007 8 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من دخل الفترة 
  
  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.11- 8المالية المرحلية المختصرة (من صفحة  للمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة    -
 



  شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
   2022 آذار 31المالية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المعلومات

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر 
 آذار  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
  2022 2021 

 غير مدققة  غير مدققة   
      

 150,686 77,169  الفترة صافي دخل 
     بنود الدخل الشامل: 

     بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة:
 ) 26,544( ) 17,833(   فروقات ترجمة عمالت أجنبية  

 ) 26,544( ) 17,833(   صافي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 124,142 59,336  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.11- 8المالية المرحلية المختصرة (من صفحة  للمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة    -
 



  شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
   2022 آذار 31المالية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المعلومات

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر 
 آذار  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 المجموع  أرباح مدورة فروقات ترجمة عمالت أجنبية  اإلجباري حتياطي اال رأس المال   
           

       

 25,752,081 12,892,082 120,714 1,739,285 11,000,000 2022كانون الثاني   1الرصيد كما في 
 77,169 77,169 -  -   -  صافي دخل الفترة 

 ) 17,833( -  ) 17,833( -   -   بنود الدخل الشامل األخرى 
 59,336 77,169 ) 17,833( -   -   للفترة إجمالي الدخل الشامل 

  2022 آذار 31الرصيد كما في 
 25,811,417 12,969,251 102,881 1,739,285 11,000,000 (غير مدققة)

      
  24,498,058 11,822,053 55,612  1,620,393  11,000,000  2021كانون الثاني   1الرصيد كما في 

 150,686 150,686 - -  -  الفترة صافي دخل 
 ) 26,544( - ) 26,544( -    بنود الدخل الشامل األخرى 

 124,142 150,686 ) 26,544( -   -  للفترة إجمالي الدخل الشامل 
  2021 آذار 31الرصيد كما في 

 24,622,200 11,972,739 29,068 1,620,393 11,000,000 (غير مدققة)
  
  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.11- 8المالية المرحلية المختصرة (من صفحة  للمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة    -



  شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
   2022 آذار 31المالية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المعلومات

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر 
 آذار  31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

  
 2021  2022 إيضاح  

 غير مدققة  غير مدققة    
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 151,844 80,302   دخل الفترة قبل ضريبة الدخل 

      تسويات:
 723 1,214    استهالكات ممتلكات ومعدات 

 10,045 39,805  7  انخفاض القيمة  صافي خسائر
  6,494  6,636    مخصص تعويض نهاية الخدمة 

  ) 30,517(  (13,271)    المقبوضة   عوائد االستثمارات
  ) 20,222( -     بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة )ربح(

  ) 24,000( 58,371  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
  -  ) 20,540(    بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  )ربح(

 ) 35,691( ) 49,902(    حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة 
تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة  

       :التشغيلية
  20,460 ) 74,053(    ذمم مدينة 

  4,458 4,500    التحصيل شيكات برسم 
  ) 62,975( ) 74,966(    أرصدة مدينة اخرى 

  5,280 ) 33,641(    ذمم دائنة 
 ً   ) 5,894( ) 174(    إيرادات مقبوضة مقدما

  11,319 ) 113,935(    أرصدة دائنة أخرى 
  -  ) 298,826(    شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

  -  218,233    بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بيع موجودات مالية 
 ) 28,392( ) 37,520(  4  ضريبة الدخل المدفوعة 
 2,932 ) 307,767(    الناتجة عن األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ) 1,098( 225,000   ودائع 
 ) 245,164( -     موجودات مالية بالكلفة المطفأة شراء 

 507,322 -     بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 ) 1,047( ) 7,760(  3  شراء استثمارات عقارية 

  -  98,000    تغير االستثمار في شركة حليفة 
  1,754 2,620    التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  30,517  13,271    عوائد استثمارات مقبوضة 
 292,284 331,131    صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية 

     
 295,216 23,364   في النقد والنقد المعادل  الزيادة

 25,612 276,479    رصيد النقد والنقد المعادل، بداية الفترة 
 320,828 299,843    رصيد النقد والنقد المعادل، نهاية الفترة

 
  ) تشكل جزءاً ال يتجزأ منها.11- 8المالية المرحلية المختصرة (من صفحة  للمعلوماتإن اإليضاحات المرفقة    -
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 عــام  1
  

لسنة   الشركات  قانون  بمقتضى  محدودة  خصوصية  مساهمة  كشركة  (الشركة)  المحدودة  العامة  المساهمة  الوطنية  أبراج  شركة  تأسست 
 100,000دينار أردني مقسم إلى    1,000,000وبرأسمال مقداره    1995  األولتشرين    16) بتاريخ  562420901تحت رقم (   1964

إلى عشرة ماليين دوالر    2005ي للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل. تمت زيادة رأس المال عام  دينار أردن  10سمية مقدارها  ا سهم بقيمة  
سمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم. وتم تحويل الشركة من مساهمة ا أمريكي مقسم إلى عشرة ماليين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة  

. تم إدراج أسهم الشركة للتداول في بورصة 2006) خالل عام  562601153خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( 
عام   خالل  عام  2010فلسطين  خالل  زيادة رأسمال الشركة  مليون دوالر    2012. تم  عشر  أمريكي إلى أحد  عشرة ماليين دوالر  من 

س المال. تمتلك شركة التأمين الوطنية  % من رأ10أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة  
% من أسهم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) 93.16المساهمة العامة المحدودة ما نسبته  

  ويتم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية للشركة األم.
 

موظفين كما   9مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي الشركة  تمارس الشركة عملها من خالل  
  .2022 آذار 31في 

  
  :تهدف الشركة إلى

  ستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها، اال -
  دمات أو بدون خدمات،إفراز أو البيع نقداً أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خ  -
  .قتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرهاستثمارات في المجاالت اال القيام بتنمية وتشجيع وإدارة اال  -
  

تم فقط و ،2022نيسان  21مجلس إدارة الشركة بتاريخ من قبل   2022  آذار 31المالية المرحلية المختصرة كما في  المعلوماتتم إقرار  
  .المالية المرحلية المختصرة المرفقة ولم يتم تدقيقها  المعلوماتمراجعة 

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2

  
 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2022  آذار  31أشهر المنتهية في    ثالثةالمالية المرحلية المختصرة للشركة لل   المعلومات تم إعداد  

  "التقارير المالية المرحلية" وتم عرضها بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس للشركة. 
  

المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية    المعلوماتال تتضمن  
 2021كانون األول    31المالية المرحلية المختصرة مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في    المعلوماتسنوية وبالتالي يجب قراءة هذه  ال 

كانت القيم الدفترية للموجودات   2021كانون األول    31و  2022  آذار  31والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. كما في  
  المالية وااللتزامات المالية تقارب قيمها العادلة.

  
ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في    2022  آذار  31أشهر المنتهية في    ثالثةإن نتائج أعمال ال

 . 2022كانون األول  31
  

 لمحاسبية التغيرات في السياسات ا  2-1
بيانات إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة تتوافق مع تلك التي تم استخدامها في إعداد ال

في   كما  السنوية  األول    31المالية  المالي 2021كانون  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  والتحسينات  التعديالت  تطبيق  باستثناء  ة  ، 
. لم يكن للتعديالت و / أو التحسينات 2022كانون الثاني    1والمتعلقة بالشركة وواجبة التطبيق بالنسبة لفترة التقارير السنوية التي تبدأ من  

ير جوهري أي تأث  2022كانون الثاني  1السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في 
 على السياسات المحاسبية أو المركز المالي للشركة. 

 

	: الشركة قبل من  المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير 	
 

 1أو بعد    تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في
 في هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة.  2022 كانون الثاني

  
  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -الممتلكات والمنشآت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود   
  3الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  37تكلفة تنفيذ العقد: تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   -عقود معاوضة  

 
إن التعديالت المذكورة أعاله ليس لها أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترات السابقة وليس متوقع أن يكون لها تأثير جوهري  

   .على الفترة الحالية
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  التغيرات في السياسات المحاسبية (تابع)   2-1
 

	: وغير المطبقة من قبل الشركة  الجديدة المعايير 	
 

ة ولم تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات غير اإللزامية لفترات إعداد التقارير الحالي
تقرير يتم تطبيقها من قبل الشركة. وتعمل إدارة الشركة على تقييم التأثير لهذه المعايير والتعديالت والتفسيرات التي سوف تطبق في فترات ال

  الحالية أو المستقبلية وعلى المعامالت المستقبلية المنظورة. 
 

  والتقديرات  األسس  2-2
  
 الموجودات في مبالغ تؤثر  واجتهادات بتقديرات القيام الشركة إدارة من يتطلب المحاسبية  السياسات وتطبيق المالية المعلومات إعداد إن

 والمخصصات. والمصاريف اإليرادات تؤثر في واالجتهادات التقديرات  هذه أن كما ة.المحتمل االلتزامات عن واإلفصاح المالية والمطلوبات
إن المستقبلية النقدية التدفقاتمبالغ   لتقدير هامة واجتهادات أحكام إصدار الشركة إدارة من يتطلب خاص وبشكل  التقديرات وأوقاتها. 

ً   2021كانون األول    31المذكورة والمتماشية مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في   للمعايير الدولية للتقارير    (والتي تم إعدادها وفقا
 عن تختلف قد الفعلية النتائج  وإن التيقن وعدم التقدير من متفاوتة لها درجات  متعددة  وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية )المالية 

 . المستقبل في التقديرات تلك وظروف أوضاع عنالناجمة  التغيرات نتيجة وذلك التقديرات
  

  إدارة المخاطر   2-3
  

تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها حيث يتم مراجعة  
المخاطر وتبني اإلجراءات الضرورية لمواجهتها والعمل على تخفيضها والحد منها. إضافة الى ذلك فإن كافة مراكز العمل مسؤولة عن  

ر المتعلقة بنشاطها ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمرارية فعاليتها. يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول تحديد المخاط
المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة تحت بند    المعلوماتعن تحديد ومراقبة المخاطر في الشركة. ال تتضمن  

مع البيانات المالية    المعلومات الماليةتكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنوية وبالتالي يجب قراءة هذه  إدارة المخاطر التي  
ً  2021كانون األول  31السنوية للشركة كما في    لمعايير المحاسبة الدولية.  والتي تم إعدادها وفقا

 
 المالية  لألدوات العادلة القيمة  2-4

  
  :2021كانون األول  31و 2022 آذار  31يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في 

  
  2021كانون األول  31 2022 آذار 31  
  القيمة العادلة   القيمة الدفترية  القيمة العادلة   القيمة الدفترية   

            موجودات مالية 
 276,479  276,479 299,843    299,843  النقد والنقد المعادل 

  220,758   220,758 -     -   ودائع 
 12,645  12,645 8,268    8,268  شيكات برسم التحصيل 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  1,499,078   1,499,078 1,541,840    1,541,840  بيان الدخل 

 936,809  936,809 923,566    923,566  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 
 731,148  731,148 771,654    771,654  ذمم مدينة 

أرصدة مدينة أخرى باستثناء المصاريف  
 ً  19,472  19,472 17,547    17,547  المدفوعة مقدما

  3,562,718   3,562,718 3,696,389  3,696,389 
        مطلوبات مالية 

 96,395  96,395 62,754    62,754  ذمم دائنة 
أرصدة دائنة أخرى باستثناء مصاريف 

 338,923  338,923 237,507    237,507  مستحقة 

  300,261   300,261 435,318  435,318 
  

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

  
إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والشيكات برسم التحصيل والذمم الدائنة واألرصدة  -

 األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.الدائنة األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك 
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  إدارة رأس المال   2-5
  

يتمثل الهدف الرئيـسي فيما يتعلق بإدارة رأـسمال الـشركة بالتأكد من المحافظة على نـسب رأـسمال مالئمة بـشكل يدعم نـشاط الـشركة ويعظم 
ــركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت   ــادية وطبيعة  حقوق الملكية. تقوم الشـ ــوء تغيرات الظروف االقتصـ الالزمة عليها في ضـ

   العمل. لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلية رأس المال خالل السنة الحالية.
  

  استثمارات عقارية  3
  

  تفاصيل البند: 
  

  
  آذار 31

 2022  
  كانون األول  31

 2021 
  مدققة   مدققة غير   
      

 22,207,571 23,438,087 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 344,615 7,760  إضافات خالل الفترة / السنة 

 885,901  -   أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
 23,438,087 23,445,847  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

  
  الضرائب مخصص /سلفيات  4

  
  الضرائب خالل الفترة / السنة: مخصص/ملخص الحركة التي تمت على حساب سلفياتفيما يلي 

  
  آذار 31

 2022  
  كانون األول   31

2021 
  مدققة   غير مدققة  
     

  12,121 27,754 الفترة / السنة دائرة ضريبة الدخل في بدايةلصالح الرصيد المستحق 
  ) 28,244( (37,520)  ضرائب مدفوعة 

  46,121 12,219  للسنة للفترة /   الدخلضريبة 
  ) 2,244(  ) 2,853(  توفيرات ضريبة الدخل

  27,754 ) 400(  الفترة / السنة  نهايةدائرة ضريبة الدخل في لصالح  )من( الرصيد المستحق 
 

  احتياطي إجباري   5
 

األرباح السنوية لحساب االحتياطي اإلجباري  % من  10المعمول به في فلسطين، يتم اقتطاع    1964) لسنة  12وفقاً لقانون الشركات رقم (
وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع االحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال، كما ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري  

ام قانون الشركات حيث أن هذه  باقتطاع االحتياطي اإلجباري حسب أحك  2022األول من عام    ربععلى المساهمين. لم تقم الشركة خالل ال 
 المالية مرحلية.  المعلومات

 
  قطاعات األعمال   6

 
  إن كافة أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وهو قطاع االستثمار العقاري ومتركزة في منطقة جغرافية واحدة. 
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  انخفاض القيمة صافي خسائر  7
  

  تفاصيل البند: 
  

 2021 آذار 31  2022 آذار 31 
  غير مدققة   غير مدققة  
     

  ) 20,000( ) 33,547( زيادة مخصص التدني في الذمم المدينة 
  74 123  التدني في الشيكات برسم التحصيل مخصص استرداد 

  ) 10( 4,242  في الودائع  التدني مخصص )زيادةاسترداد ( 
  9,891  ) 10,623(  المطفأة التدني في الموجودات المالية بالكلفة مخصص استرداد (زيادة)  

  )39,805 ( )10,045 (  
  

  الفترة دخلالحصة األساسية والمخفضة للسهم من   8
  

  األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل الفترة على النحو التالي:  الربحتم احتساب عائد 
  

  2021 آذار 31  2022 آذار 31 
  غير مدققة   غير مدققة  
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
     

 150,686  77,169 صافي دخل الفترة 
      
 سهم  سهم  

 11,000,000 11,000,000 لألسهم المتداولة خالل الفترة المتوسط المرجح 
    
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 0.014 0.007 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من دخل الفترة 
  

  معامالت مع جهات ذات عالقة  9
  

الحليفة   الشركات  مع  تتم  عندما  عالقة  ذات  جهات  مع  كمعامالت  المعامالت  شركات تعتبر  وأية  العليا  واإلدارة  الرئيسيين  والمساهمين 
بل  يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من ق

  .مجلس إدارة الشركة
  

  فيما يلي األرصدة والمعامالت مع جهات ذات عالقة:

 
  آذار 31

 2022  
  كانون األول  31

 2021 
  مدققة   غير مدققة  
     

  3,579 ) 6,821( مدين  (دائن) / حساب جاري الشركة األم
  ) 39,296( ) 36,787(  )دائن(حساب جاري الشركة الحليفة 

  

  يتضمن بيان الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة: 

 
  آذار 31

 2022  
  آذار  31

 2021 
  مدققة غير   غير مدققة  
     

  54,848 61,040 إيرادات إيجار من الشركة األم 
  4,551  4,105  شراء عقود تأمين من الشركة األم
  14,418 18,407  إيرادات إيجار من الشركة الحليفة 

  

  رواتب ومنافع اإلدارة العليا: 
  

 
  آذار 31

 2022 
  آذار  31

 2021 
  غير مدققة   غير مدققة  
     

  7,500 7,500 منافع قصيرة األجل 
  9,400  9,700  مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

 


