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 شركة أبراج الوطنية
  دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة 

  لمساهمي شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة 
  

  السيد/ المساهم الكريم
  

  تحية طيبة وبعد،
  

ادة " ام الم الً بأحك ا149عم ن ق م "" م ركات رق نة 12نون الش وة 1964" لس س اإلدارة دع ر مجل ه يس ، فإن
ركة  ي ش رام ف اهمين الك اهمة أالمس ة المس راج الوطني ةب ة  العام ة العام اع الهيئ ور اجتم اديلحض ذي  الع ال

ز الرئي ي المرك د ف وف يعق ائنس ة الك أمين الوطني ركة الت ي لش ة  س راج الوطني ع أب ي مجم دس  –ف ارع الق  –ش
رة،  اعة الالبي دةس وم  الواح ر ي د ظه ن بع اءم ق  الثالث ال  24/03/2020المواف دول األعم ي ج ر ف ك للنظ وذل

  التالي:
  

 سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه. .1
  ومناقشته والمصادقة عليه. 31/12/2019سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في  .2
  .لميزانية السنوية والمصادقة عليهامناقشة الحسابات الختامية وا .3
 الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. .4
ة  .5 ة المنتهي نة المالي ن الس رفاتهم ع ق بتص ا يتعل ل م إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن ك

 . 31/12/2019في 
ي  .6 ة ف نة المنتهي ن الس ركة ع ابات الش دققي حس ين م د  31/12/2020تعي س اإلدارة بتحدي ويض مجل وتف

  أتعابهم.
  

اً لم ه وتطبيق اً بأن طينية فإعلم ة الفلس ة الحوكم ادئ مدون ين ب ون مجتمع ذين يملك اهمين ال ق للمس ه يح  %10ن
رح إ ركة ط هم الش ن أس ل م ى األق ةعل ال الهيئ دول أعم ى ج دة عل ود جدي ة دراج بن اهمي األقلي ق لمس ا يح ، كم

  ن أسهم الشركة انتخاب ممثل لهم بمجلس اإلدارة. % م10الذين يمتلكون 
  

ى المس اععل ور االجتم ي حض ب ف ذي يرغ هم  اهم ال م األس ي قس مه ف جيل اس ار تس ان هّم ة/ حن ع اآلنس ي م ف
م ال اتف رق رة ه ة البي ي مدين ركة ف ي للش ز الرئيس ن  2983800مرك ل م ى األق اعة عل ين س اني وأربع ل ثم قب

 أن يكون ذلك ألحد مساهمي الشركة. بشرط االجتماعيل لحضور ويجوز التوك االجتماعموعد عقد 
  

 
  09/03/2020تحريراً في 

  

  عزيـــز عبد الجـــواد
  رئيـس مجلس اإلدارة 
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  الوطنية أبراجشركة 
  2019ام ـــلس اإلدارة لعــرير جمــتق

  
ادي  ة الع ة العام اع الهيئ ي اجتم ب ف ل ترحي م أجم ب بك س اإلدارة أن يرح ر مجل عيس ر الراب م  عش دم لك ويق

  .2019تقريره عن أعمال ونتائج ونشاطات شركتكم للعام 
  

ام  ي ع ت ف ة أسس راج الوطني ركة أب ون، أن ش به  1995تعلم ة ش ة ملكي ة مملوك اهمة خاص ركة مس كش
ك  ي ذل جلت ف ي، وس ار أردن ون دين داره ملي دفوع مق مي وم مال اس ة برأس أمين الوطني ركة الت ة لش كامل

رك ب الش دى مراق ت ل م الوق ت رق ركة  562420901ات تح ة لش تثمارات العقاري ذراع لالس ون ال لتك
  التأمين الوطنية، وكان باكورة أعمالها إقامة مجمع أبراج الوطنية في مدينة البيرة.

  
ام  ة ع ي بداي ى 2006ف ركة إل مال الش ادة رأس ة زي أمين الوطني ركة الت ة ش س إدارة مجموع رر مجل  10، ق

ة  ي موزع ين دوالر أمريك ى مالي د 10عل ي واح هم دوالر أمريك مية للس ة االس هم القيم ين س م  مالي وت
اريخ  ة  18/03/2006بت اهمة عام ركة مس ى ش دودة إل ية مح اهمة خصوص ركة مس ن ش ركة م ل الش تحوي

م  ت رق دودة تح ي  .562601153مح ة ف أمين الوطني ركة الت ة ش ة لمجموع ة العام ت الهيئ ا وافق كم
اريخ  ود بت ادي المعق ا الع ة  23/03/2006اجتماعه هم منح ع أس ركة بتوزي س إدارة الش ية مجل ى توص عل

هم  ع س ة بواق راج الوطني ركة أب هم ش ن أس ة م أمين الوطني ركة الت اهمي ش ى مس ة عل لمجاني د لك ة  واح أربع
هم يم ع تأس م توزي رار ت ذا الق ذاً له ة، وتنفي أمين الوطني ركة الت ي ش اهم ف ا المس ى  962,600لكه هم عل س

  ن الوطنية، وبذلك أصبحت ملكية رأسمال الشركة موزعة كما يلي:مساهمي شركة التأمي
  

 9,037,400 سهم لشركة التأمين الوطنية  
 962,500 سهم لمساهمي شركة التأمين الوطنية  
 100 سهم لصندوق االدخار والتأمين على الحياة لموظفي شركة التأمين الوطنية  

  
ودة بت ته المعق ي جلس ركة ف س إدارة الش رر مجل د ق ي  03/11/2009اريخ ولق ركة ف هم الش إدراج أس

طين ة فلس د االنت بورص ة بع ابات الختامي داد الحس ن إع اء م ام ه ن الع ن  2009ع ا م ة واعتماده ة العام الهيئ
  .14/04/2010أسهم الشركة في بورصة فلسطين بتاريخ للشركة، وتم إدراج 

  
اريخ  س  ،29/03/2012بت ية مجل ى توص ة عل ة العام ت الهيئ ن دااإلوافق ركة م مال الش ادة رأس رة بزي

ى  10 وزع عل ي م ين دوالر أمريك ى  10مالي د إل ي واح هم دوالر أمريك مية للس ة االس هم القيم ين س مالي
ى  11 وزع عل ي م ون دوالر أمريك ك  11ملي د وذل ي واح هم دوالر أمريك مية للس ة االس هم القيم ون س ملي

دار  هم دو 1بإص مية للس ة االس د القيم هم جدي ون س ي الر أملي ة مريك ة مجاني هم منح ا أس د وتوزيعه واح
ة ة العام اع الهيئ اريخ اجتم اهم بت ا المس هم يمتلكه رة أس ل عش د لك هم واح ع س اهمين بواق ى المس ا  عل أي م

بته  مال اإل10نس ن الرأس دفوع. % م مي والم ي س ةوف ام  نهاي غ ،2019ع ركة  بل ة لش هم المملوك دد األس ع
   % من مجموع رأسمال شركة أبراج الوطنية.92.87نسبته سهم أي ما  10,215,853التأمين الوطنية 

  
ام  ل ع ات  2013قامت الشركة في أوائ ات والنفق ة إلدارة التأمين ة األردني ركة الوطني ع الش ي شراكة م دخول ف بال

اريخ Jordan) NatHealthالصحية والطبية  م بت د ت طين، و ق ي فلس ة ف ) من أجل تأسيس شركة إدارة نفقات طبي
ة ( 20/05/2013 حية والطبي ات الص ات والنفق طينية إلدارة التأمين ة الفلس ركة الوطني يس الش  NatHealthتأس

Palestine) هم 800) ألف دوالر أمريكي مقسم إلى (800) برأسمال اسمي مقداره مية للس ة االس ) ألف سهم القيم
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د قامت الشركة  %)،49ه (ألف سهم منها أي ما نسبت )392دوالر أمريكي واحد، تمتلك شركة أبراج الوطنية ( وق
  ) ألف دوالر أمريكي. 392بتسديد كامل مبلغ حصتها من رأس المال والبالغ (

  
ة NatHealth Palestineمن أهم غايات شركة ( ات والخدمات التأميني ال إدارة النفق ة،) ممارسة أعم ا  الطبي بم

أمين وتنف ركات الت ن ش دة م حي المعتم أمين الص رامج الت ك إدارة ب ي ذل حي ف تراك الص افظ االش ذها وإدارة مح ي
دمات  دمي الخ ع مق د م الل التعاق ن خ ك م رى وذل ات أخ ات وأي جه ات والنقاب أمين والمؤسس ركات الت الح ش لص

ركة ( ت ش ا قام عار.  كم ل األس ة بأق دمات الطبي ل الخ ى أفض ول عل حية والحص ة والص  NatHealthالطبي
Palestine( اعتماد نظام البطاقة الذكية) بSmart Card( أ ي فلسطينللت ا ف ن نوعه ى م  مين الصحي وهي األول

  ) ألف دوالر أمريكي. 341( 2019في عام ) NatHealth Palestine( الدخل الشامل لشركةوقد بلغ  .والمنطقة
  

ام  ة ع ي نهاي ّم ف ذا  2019ت ين له ين مرخص ة مخمن ل ثالث ن قب ركة م اني الش ي ومب يم أراض ادة تقي إع
وق ة س ل هيئ ن قب رض م ال الغ طينية رأس الم ة الفلس ين أن القيم ين التخم د ب ة، ولق ي  العادل ذه األراض له

ت ( اني بلغ ون 25,271والمب دها المخمن ي أع ين الت ة التخم ط قيم ق متوس ي وف ف دوالر أمريك ) أل
ة  ي أن القيم ذا يعن ثالث، وه ةال ة العادل ا التاريخي ن كلفته د ع ركة تزي اني الش ي ومب ة  ألراض البالغ

ف )13,937( ي  أل غ (دوالر أمريك ف دوال11,334بمبل ي. و) أل ررر أمريك وط ق ل التح ن أج س م  مجل
 .) ألف دوالر أمريكي22,744(بمبلغ  لهذه العقارات % من القيمة العادلة90 ما نسبته إثبات اإلدارة

  
ً  تملك   المباني واألراضي التالية: الشركة حاليا

  
 جتماعاتها به. الذي تعقد الهيئة العامة او في مدينة البيرة مجمع أبراج الوطنية .1
 . 2م 3,862مساحتها والبالغة  ) من أراضي البيرة28( رقم ) من الحوض134قطعة أرض رقم ( .2
 .2م 2,348والبالغة مساحتها  عين مصباح) من أراضي 19وض رقم (من الح) 23قطعة أرض رقم ( .3
 .2م 28,183والبالغة مساحتها  دورا القرع) من أراضي 1حوض رقم (من ال) 8قطعة أرض رقم ( .4
 .2م 16,705 من أراضي جفنا والبالغة مساحتها )6حوض رقم (المن  )217( رقم أرضقطعة  .5
 .2م 13,259) من أراضي جفنا والبالغة مساحتها 6) من الحوض رقم (214قطعة أرض رقم ( .6
 .2م 69,085والبالغة مساحتها قليل ) من أراضي كفر 6حوض رقم (من ال) 107قطعة أرض رقم ( .7
 . 2م 11,327) من أراضي كفر قليل والبالغة مساحتها 6حوض رقم (من ال) 108قطعة أرض رقم ( .8
 .2م 231,12) من أراضي قرية بورين والبالغة مساحتها 20حوض رقم (ال) من 4( قطعة أرض رقم .9

 .2م 478,12والبالغة مساحتها  تلفيت) من أراضي قرية 2حوض رقم (ال) من 27( قطعة أرض رقم .10
 .2م 572,47والبالغة مساحتها  جبع) من أراضي قرية 31حوض رقم (ال) من 24( قطعة أرض رقم .11
  .2م 365,103والبالغة مساحتها  صير) من أراضي قرية 5حوض رقم (ال) من 9( قطعة أرض رقم .12

  
ام  الل الع م خ د ت س اإلدارة  2017وق ن مجل ة ع ة منبثق ة عقاري كيل لجن ركة تش ارات الش ة عق ع ولمتابع بي

ي  ت أساألراض ي ارتفع اعارها الت ً  ارتفاع ا ى ح ملحوظ لت إل أراٍض ووص تبدالها ب بوقة واس ر مس دود غي
د تقبل واع ا مس رى له ك،  .أخ ى ذل اء عل ام بن الل الع م خ راء 2019ت ع  ش ت وجب ن تلفي ل م ي ك ع ف ة قط ثالث

  وصير.
    

ام  ي ع ركة ف ابات الش رت حس أجير  2019أظه رادات الت ت أن إي ة بلغ راج الوطني ع أب ي مجم دمات ف والخ
ل (658( ي مقاب ف دوالر أمريك ي805) أل ام الماض ي الع ف دوالر ف ً ) أل ا ت أرباح ركة حقق ا أن الش  ، كم

افية  دارها (ص ل (1,462مق ي مقاب ف دوالر أمريك ي ) أ1,382) أل ام الماض ي الع ي ف ف دوالر أمريك ل
ك  م وذل د خص ةبع اريف اإلداري ة المص غيل المجم والعام اريف تش ريبة ومص الك وض ريبة األم ع وض

  ما يلي:مل هذه األرباح تش من الجدير ذكره بأن. وخلالد
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غ  -أ ركة بمبل ارات الش ة لعق ة العادل اح القيم ي  )(1,118 أرب ي ف ف دوالر أمريك ذا الأل ة ب ه ام مقارن  ع
 .  العام الماضي ) ألف دوالر أمريكي543(

ة   -ب ركة حص ال الش ائج أعم ن نت ركة (م والي (NatHealth Palestineش ت ح ي بلغ ف ) أل167) والت
  .) ألف دوالر أمريكي العام الماضي84مقابل ( هذا العامدوالر أمريكي في 

  
افي  ل ص ة وترحي ات المالي ى البيان ة عل ركة بالموافق وقرة للش ة الم ة العام ي الهيئ س اإلدارة يوص ومجل

ام  ي ع ا ف اً  2019أرباحه انوني وفق اطي الق ب االحتي د تجني ابقة بع نوات الس ن الس دورة م اح الم ى األرب إل
ركة ي للش ام األساس ي  ،للنظ دورة ف اح الم يد األرب ع رص ذلك يرتف ى ( 31/12/2019وب ف 10,672إل ) أل

   دوالر أمريكي.  
  

راً  دعم  أخي ة وال ى الرعاي اهمين عل ع المس كر جمي ة ليش ذه الفرص س اإلدارة ه ز مجل دموهاينته ي ق  الت
ركتهم ً  لش ا ثمن عالي ي  وي ة الت ود الطيب ديرالجه ذلها م ركة و ب ام الش ا ع ؤون موظفوه و الش ة وموظف اإلداري

تية ة واللوجس أمين الوطني ركة الت ي ش ة ف س والمالي ات مجل ع توجيه ود م ذه الجه افر ه ث أن تض ، حي
  .قته الشركة من تطور ونمو وازدهاراإلدارة أرسيا حجر األساس لما حق

  
  
  

 مجلس اإلدارة
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  :أعضاء جملس إدارة الشركة و نبذة تعريفية عن كل عضو
 

  شهادة الجامعيةال  االسم
تاريخ 
  الميالد

  العمل الحالي والخبرة

  عزيز محمود عبد الجــواد
  رئيس مجلس اإلدارة 

  
  )1999تاريخ العضوية (

حتى و 2012ة منذ أوائل عام مستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطني   1945  بكالوريوس محاسبة
 اآلن.

  داخليورئيس لجنة التدقيق العضو مجلس إدارة البنك الوطني 
 . وحتى اآلن 2017عام  منذ في البنك والمخاطر

 .عضو مجلس إدارة مصرف الصفا ورئيس لجنة التدقيق في المصرف 
  عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدوليةICC. 
  حتى و 2009الرئيسي التنفيذي لشركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام

 .2011نهاية عام 
  2008وحتى نهاية عام  1993مدير عام شركة التأمين الوطنية منذ عام .
  وحتى عام  1967سنة في شركة الكويت للتأمين منذ عام  24خبرة

  .للشركةمراكز كان آخرها نائب المدير العام  ، تقلد فيها عدة1992
 منذ  أمينممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للت

  .2007وحتى عام  1994عام 
  م إدارة شركة التأمين الوطنية منذ تأسيسها عامؤسس وعضو في مجلس

 وحتى اآلن.  1992
 لجنة  ة وعضوعضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني

  . 2013حتى عام  لهيئةل التدقيق الداخلي
 ام عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية حتى ع

2010 . 
 2010وود حتى عام عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل دا . 
  حتى وتأسيسه رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ

 .2008عام 
  عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث

  .2007عام  الطرق منذ تأسيسه وحتى
  إياد محمد مسروجي

  مجلس اإلدارة نائب رئيس
  

  )2012تاريخ العضوية (

  – بكالوريوس صيدلة
  ماجستير إدارة أعمال

1966   منذ منتصف عام  مسروجي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة
2016. 

 2009شركة القدس للمستحضرات الطبية منذ عام ل الرئيس التنفيذي 
 .2016وحتى عام 

 شركة نهر األردن للصناعات الدوائية رئيس هيئة مديري. 
 عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية. 
 الجزائر –س مجلس إدارة شركة سوبروديم رئي. 
  الجزائر –مدير عام شركة القدس فارم. 
 رئيس اتحاد الصناعات الدوائية. 
  عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية. 
 عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.  

  بشار توفيق حسين
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2018تاريخ العضوية (

ي اإلدارة  تير ف ماجس
ة والت أمين المالي

  وإدارة المخاطر

1977   وعضو مجلس إدارة شركة نات هيلث فلسطين مدير عام. 
  للخدمات واالستشارات الطبيةفي شركة النخبة عضو مجلس إدارة 

 ً  .سابقا
  ً  .مدير عام لشركة أبراج الوطنية سابقا
 بقاً.ة سامستشار المدير العام إلعادة التأمين في شركة التأمين الوطني 
 ام للشؤون الفنية في شركة التأمين الوطنية سنائب المدير الع ً  .ابقا
  ً   .عضو مجلس إدارة في االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين سابقا
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  سامر عزيز شحادة

  عضو مجلس اإلدارة
  

  )1999تاريخ العضوية (

شهادة عليا في القانون 
نفس  م ال وعل

  واالقتصاد
وم  الوريوس عل بك

  سياسية
ات  تير عالق ماجس

  دولية

1959   05/2015شهر حتى  مدير عام شركة أبراج الوطنية. 
 ات مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية للعالقعضو مجلس إدارة و

 .العامة
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي. 
  رام هللا –منظمة الصحة العالمية  –مساعد باحث. 
  جامعة برجهام يونغ.  –دائرة العلوم السياسية  –مساعد تدريس 
  واشنطن.  –االتحاد الفلسطيني للتمكين  –باحث 
 ز.ندرئيس مجلس أمناء مدارس الفر 
 مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء. 
 عضو في مؤسسة مبادرة كلينتون. 
 يةسقفالمال الفخري للمجمع الكنسي التابع للكنيسة اإلنجيلية األ أمين. 
 صندوق في جمعية  أمينICC – القدس. 
 ت لحم.عضو مجلس أمناء جامعة بي 
 .عضو مجلس إدارة المدرسة والبيت والمستشفى اإلنجيلي 
 .عضو لجنة أمالك الضفة والجليل 
 .عضو لجنة المشاركة مع الكنيسة االسكتلندية 
 .عضو مجلس إدارة كلية وكاتدرائية القديس جورج  

  ابراهيم علي الطويل
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999تاريخ العضوية (

يدلة  الوريوس ص بك
  وكيمياء صيدالنية

1946   رئيس بلدية مدينة البيرة سابقا.  
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية.   
 مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية.  
 يملك ويعمل في صيدلية البيرة الجديدة.   
 مدير وصاحب شركة تاتكو انترناشينول. 
  الوطنية تأمينالعضو مجلس إدارة شركة.  

  فؤاد نخلة قطان
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999تاريخ العضوية (

 مؤسس ومدير عدة شركات:    1948  ماجستير في القانون
 شركة الهندسة الميكانيكية األردنية المساهمة 
 شركة الوكالة العربية للتخليص والشحن المساهمة المحدودة 
 لتأجير السيارات شركة صحارى 
 لسياحة والسفرشركة أي سي أي ل 
 عضو مجلس إدارة في شركة أيبك. 
 رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم. 
 عضو في عدة جمعيات خيرية في منطقة بيت لحم.  

  سبير رزق خوري 
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2013تاريخ العضوية (

ة  الوريوس هندس بك
  مدنية

ة  تير هندس ماجس
  إنشائية

1956    االستشاريالمدير العام لمكتب رام هللا الهندسي. 
 استشاري هندسي للعديد من الشركات والمؤسسات الفلسطينية. 
  المستقبل إسكانسابق في جمعية  إداريةعضو هيئة. 
  الكاثوليك أمناءعضو حالي في لجنة.  
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 : 2019التغريات التي طرأت على جملس اإلدارة خالل العام 

  الشركة أي تغيير على أعضاء مجلس إدارة 2019لم يطرأ خالل العام. 
  

 : اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة

م اريخ  ت ة  30/10/2017بت ة عقاري كيل لجن س اإلدارة تش ن مجل ة ع ركة منبثق تثمارات الش ارات واس ة عق لمتابع
  وتتكون اللجنة من السادة التالية أسماءهم: ،بهدف تفعيل عملية الشراء والبيع لألراضي والعقارات

  اد عبد الجومحمود السيد /عزيز–  ً   رئيسا
 عضواً  –الطويل  علي السيد /إبراهيم  
 عضواً  –خوري  رزق السيد /سبير 
  مشعشع فؤاد وبمشاركة مدير عام الشركة السيد/أحمد 
  

ة  أمين الوطني س إدارة مجموعة الت ة عن مجل ن اللجان المنبثق ا م تم متابعته ون أما أعمال الشركة األخرى في أن ك
  .مجموعة التأمين الوطنيةل% 92.87بة مملوكة بنس شركة أبراج الوطنية

  

 جلسات جملس اإلدارة: 

ام    :أوالً  ي ع اء2019عقد مجلس إدارة الشركة ست جلسات ف ن أعض و م ب أي عض م يتغي ن أي  ، ل س ع المجل
  %).95( 2019، وكانت نسبة حضور األعضاء للجلسات خالل العام بدون عذر مشروع جلسة

  

 ً و )3,000( مقدارهاسنوية س اإلدارة مكافأة رئيس وأعضاء مجل يتقاضى  :ثانيا م دوالر أمريكي لكل عض ا ت . كم
غ ( د مبل راج 250تحدي ركة أب س إدارة ش ي مجل اء ف رها األعض ة يحض ل جلس ن ك ي ع ) دوالر أمريك

اه .الوطنية وليسوا أعضاء في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية دول أدن ي  ويبين الج الغ الت وع المب مجم
   :2019وأعضاء مجلس إدارة الشركة في العام  تقاضاها رئيس

  

  المجموع $  بدل حضور جلسات $  مكافأة سنوية $  العضو
  3,000  -  3,000  عزيز محمود عبد الجواد

  4,000  1,000  3,000  إياد محمد مسروجي
  3,000  -  3,000  بشار توفيق حسين
  3,000  -  3,000  سامر عزيز شحادة
  3,000  -  3,000  ابراهيم علي الطويل

  3,000  -  3,000  فؤاد نخلة قطان
  4,500  1,500  3,000  سبير رزق خوري

  23,500  2,500  21,000  المجموع
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  :أعضاء اإلدارة التنفيذية
  

 المسمى الوظيفي االسم
تاريخ 
 التعيين

تاريخ 
 الميالد

المؤهل 
 العلمي

الشهادة 
 العلمية

 الجهة االكاديمية
سنة 
التخرج

 الخبرة العملية

 ماجستير 1972 2016 المدير العام اد مشعشعأحمد فؤ
إدارة أعمال 

 ومالية
جامعة بيرزيت و 
EMU/Turkey 

2008 
سنة في مجال البنوك واالتصاالت 26 

 والتأمين

 عالء علي صافي
نائب المدير العام 

 للشؤون المالية
2010 1985 

  ماجستير
  +CPA 

 IT محاسبة +
MBA + 

University of 
Cincinnati 

/USA 
2010 

في مجال تكنولوجيا  ةسن 12
 والتأمين المعلومات والمحاسبة

  مصطفى سليمان طه
مدير دائرة التدقيق 

  الداخلي
 2001 جامعة بيرزيت  محاسبة  بكالوريوس 1979 2009

سنة في مجال التدقيق الداخلي  18
 والخارجي

  
  

  عدد األسهم اململوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
  

 سيةالجن المنصب االســــم
عدد األسهم كما في 

31/12/2019  
عدد األسهم كما في 

31/12/2018  

 102  102 فلسطيني المدير العام أحمد فؤاد مشعشع
  
  

  التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة التنفيذية:واملكافآت املزايا 
  مزايا اإلدارة التنفيذية: وفي الجدول أدناه عن كافة رواتب ومكافآت المبالغ المالية المبينة  تتحمل شركة أبراج الوطنية

  2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 30,000  30,000  العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها اإلدارةحصة 
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 :2019خالل العام  إدارة الشركةالتغريات التي طرأت على 

  2019لم يطرأ أي تغيير على إدارة الشركة خالل العام . 
  

  الشركة الرئيسية: أنشطة
دف ركة ته ى الش تثمار إل ع االس راء وبي ارات وش ي العق ا، واألراض راز وإدارته ع أو إف داً  البي  أو نق

يط ن أو بالتقس ي ره ث األراض قق وتأثي ارات الش ع والعق دمات م دون أو خ دمات، ب ام خ ة والقي  بتنمي
جيع تثمارات وإدارة وتش ي االس االت ف ادية المج ة االقتص ةالتجا المختلف ناعية ري ة والص  والخدماتي
  .وغيرها

  

  مركز الشركة وحجم القوى العاملة:
ا الشركة تمارس ن عمله ا خالل م ي مركزه ي الرئيس ة ف رة مدين د وال البي ا يوج ة له روع أي داخل  أخرى ف

  .31/12/2019في  موظفين 9 الشركة موظفي عدد بلغ وقد ،أو خارج فلسطين
 

   حسب مؤهالتهم العلمية: أدناه جدول يبين توزيع موظفي الشركة
  

 الشركة موظفي عدد   المؤهل العلمي
 2  دبلوم

 4  ثانوية عامة
 3  من ثانوية عامة أقل

 9  عدد الموظفين اإلجمالي 
  

  للشركة: واحلليفة الشركات التابعة
ة ل ي تابع ا ه ة وإنم ركات تابع ة ش ة أي راج الوطني ركة أب د لش ة ال يوج ةمجموع أمين الوطني ركة الت ي و ش الت

   منها.%  92.87 نسبته ما تمتلك
ي  ة وه ركة حليف ة ش راج الوطني ركة أب د لش ات يوج ات والنفق طينية إلدارة التأمين ة الفلس ركة الوطني الش

  % منها. 49حيث تمتلك الشركة ما نسبته  )Nathealthالصحية والطبية (
  

                                                        :وعمالء رئيسينياالعتماد على موردين 
  : العمالء الرئيسيين:أوالً 

  

  نسبة التعامل من إجمالي اإليرادات  اسم العميل
  % 30  شركة التأمين الوطنية

Amideast 18 %  
  

 ً   : الموردين الرئيسيين:ثانيا
  

 ً ً  وأ ال يوجد موردين رئيسيين محليا   % فأعلى من إجمالي مشتريات الشركة.10يشكلون  خارجيا
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  :اإلجنازات
  .2019) ألف دوالر أمريكي في العام 1,118ارتفاع أرباح القيمة العادلة لعقارات الشركة بمبلغ ( ) 1
  .2019في العام  في كل من تلفيت وجبع وصيرأراضي شراء ثالثة قطع   ) 2

  :للشركةاخلطة املستقبلية 
 :2020سيتم تنفيذ ما يلي خالل العام  الشركة،بناء على خطة 

ع ) 1 ة أس ي مراقب ة ار األراض ركةالمملوك ي  للش ع األراض تم بي ث ي ً بحي ا عارها ارتفاع ت أس ي ارتفع  الت
 ً  . مجزية ق عوائديتحق من أجل ملحوظا

  االستمرار في البحث عن أراضي واعدة للشراء. ) 2
 ومراقبة إنجازاتها بهدف تحسين نتائجها المالية.Nathealth متابعة نتائج أعمال شركة  ) 3
  

  :أهم املؤشرات املالية
  

  

  :املساهمني
  .31/12/2018مساهم في  2,466 قابلم 31/12/2019مساهم كما في  2,458بلغ عدد مساهمي الشركة 

  

  31/12/2018 31/12/2019  البيان
 1.973 2.106 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

  % 65.9 % 62.2 مرة)القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (
  %102.5  % 82.3 اإليراداتإلى  الدخلصافي 

  % 5.9  % 5.8 العائد على مجموع الموجودات
  % 6.4  % 6.3  العائد على حقوق المساهمين

  % 7.8  % 7.8  معدل المديونية
  % 92.2  % 92.2 نسبة الملكية

 3.67 1.88 نسبة التداول ( مرة ) 
 1,398,493 449,804   كي)(دوالر أمريرأس المال العامل 
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  نشاط التداول على سهم الشركة:
  

  31/12/2018  31/12/2019  البيان
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي 11,000,000  رأس المال المدفوع

  سهم 11,000,000  سهم 11,000,000  سهمعدد األ
  دوالر أمريكي 1   دوالر أمريكي 1  القيمة االسمية

 سهم 19,033   سهم 16,297 عدد األسهم المتداولة
دوالر أمريكي    قيمة األسهم المتداولة  دوالر أمريكي 23,752  21,378

 عقداً   46  عقداً  36 عدد العقود المنفذة
مريكيدوالر أ أدنى سعر تداول  دوالر أمريكي 1.20  1.27 
 دوالر أمريكي  1.30 1.34 دوالر أمريكي أعلى سعر تداول

 دوالر أمريكي  1.30 1.31 دوالر أمريكي غالق اإلسعر 
  0.17 % % 0.15 معدل دوران السهم

  

  :كبار مساهمي الشركة
 

 بلد المنشأ االســــم
  عدد األسهم 

كما في 
31/12/2019 

2019   
  عدد األسهم 

كما في 
31/12/2018 

2018  

 %10,214,74092.86 %10,215,85392.87  فلسطين  شركة التأمين الوطنية

  
  عدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة:

  

  الجنسية  المنصب  االسم
األسهم  دعد

كما في 
31/12/2019 

األسهم  دعد
كما في 

31/12/2018 
 50,000 50,000 أردني  اإلدارة رئيس مجلس   عزيز محمود عبد الجواد

 1,667 1,667 فلسطيني مجلس اإلدارة  نائب رئيس  إياد محمد مسروجي
 37,701 37,701 فلسطيني  عضو مجلس اإلدارة   بشار توفيق حسين
 25,505 25,505 فلسطيني  عضو مجلس اإلدارة   سامر عزيز شحادة

 28,557 28,557 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   ابراهيم علي الطويل 
 23,000 23,000 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   سبير رزق خوري 

  

   جملس اإلدارة: أعضاء قرباءعدد األسهم اململوكة أل
 

  الجنسية  صلة القرابة  االسم
األسهم  دعد

كما في 
31/12/2019 

عدد األسهم 
كما في 

31/12/2018 
  842  842  فلسطينية  أم إياد محمد مسروجي  رسمية حسني مسروجي

 137 137 فلسطينية  زوجة سامر عزيز شحادة   حنان عيسى شحادة 

12



 

  قواعد حوكمة الشركة
  

ن   أوالً: ف م س أو أي موظ اء المجل ن أعض و م س اإلدارة أو ألي عض رئيس مجل وز ل ال يج
ه أو  رى لنفس ة أخ ة أو أي منفع ة أو عيني ة مالي ول أي منفع ب أو قب ركة طل وظفي الش م

ا ا عالق ع الشركةلغيره من أي جهة له ات م ود أو التزام ل أو مصالح أو عق ك ت عم  وذل
  عن كل ما يتصل بمسؤولياته أو عمله في الشركة.

  
  ثانياً:

ن   (أ) س أو ألي م اء المجل ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعض
ود أو  ي العق رة ف ر مباش رة أو غي أفراد اإلدارة التنفيذية في الشركة مصلحة مباش

  ع أو االرتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها. المشاري
  

دراء   (ب) ن الم س أو ألي م اء المجل ن أعض س اإلدارة أو ألي م رئيس مجل ان ل إذا ك
ي  نالتنفيذيي ن الصفقات الت ي أي م في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ف

  تبرمها الشركة مع الغير فإنه يشترط إلبرام هذه الصفقة ما يلي: 
  

ذه   .1 روض ه ي ع تراك ف ين لالش ع المتنافس ال لجمي اح المج تم إفس أن ي
  الصفقات على قدم المساواة. 

عند بحث الصفقة من قبل مجلس اإلدارة، يجب أال يشارك العضو صاحب   .2
  المصلحة في مناقشات المجلس أو في التصويت على قرار إحالة الصفقة. 

عضاء مجلس اإلدارة بعد استبعاد أن يكون إقرار هذه الصفقة بأغلبية ثلثي أ  .3
  العضو صاحب المصلحة. 

  
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي فرد من اإلدارة   ثالثاً:

س  ي مجل ل العضوية ف التنفيذية للشركة أن يقوم بعمل منافس للشركة كما ال يجوز أن تمث
بقاً عن أي مصلحة اإلدارة تعارض مع مصالح أخرى للعضو، ويحبذ  أن يبلغ العضو مس

ور  الح ف ذه المص ى ه رأ عل د يط ر ق ن أي تغي ركة وع ر الش رى غي ة أخ اه أي جه ه تج ل
حدوثه، وال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أن يشاركوا في إدارة شركة مشابهة أو 

ركة ائن الش د زب ه ألح ارة أو التوجي ديم االستش م تق وز له ا ال يج ركة، كم ة للش أو  منافس
  دائنيها أو مزوديها أو غيرهم من المتعاملين معها. 

  
ً رابع   ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً مالياً من أي نوع ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.  :ا

  
ود   خامساً: ل الجه ذل ك ركة ب ة للش س اإلدارة واإلدارة التنفيذي اء مجل يس وأعض ى رئ ب عل يج

ركة وال ي الح الش ق مص ة لتحقي ن وراء الممكن ية م الح شخص ق مص نهم تحقي ق ألي م ح
  أو أن يغتنم لنفسه فرصة سنحت للشركة.  هقرارات

  
س   سادساً: اء مجل يس وأعض ى رئ ركة  اإلدارة واإلدارةعل ي الش ين ف ع المطلع ة وجمي التنفيذي

ى  ؤثر عل ة ت ات جوهري ى معلوم التوقف عن شراء أو بيع أسهم الشركة فور اطالعهم عل
وق سعر السهم في السو ة س ات لهيئ ذه المعلوم ن ه مي ع اح الرس د اإلفص ق المالي إال بع

طين الفلسطينية رأس المال ذلك  ولبورصة فلس اً ل ع مخالف داول يق الم وأي ت ائل اإلع ولوس
  يعتبر باطالً.
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  :العمليات غري املتكررة
ررة  ر متك ة غي ات ذات طبيع الي لعملي ر م د أث تال يوج ة و تم نة المالي الل الس مخ دخل ض ن ال ت

  نشاط الشركة.
  

  التغريات التي طرأت على أعمال الشركة:
 أي تغيرات على أعمال الشركة الرئيسية. 2019لم يطرأ خالل العام 

  

  :أتعاب التدقيق

برايس إعادة تعيين السادة  2019ذار أ 28قررت الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 
تم تحديد أتعابهم من قبل مجلس و 2019كمدققين خارجيين للشركة للعام برز ترهاوس كوو

 اإلدارة كما يلي:
  

 2018  2019    المدقق
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    

  4,180    4,180    وبرزترهاوس كبرايس و

  
  :احمللي واملنح وخدمة اجملتمعالتربعات 

سياسة  ال يوجدو 2019أي تبرعات أو مساهمات لخدمة المجتمع المحلي في العام  الشركةلم تقدم 
أمين الوطوذلك كونها  ،ركة متعلقة بهذا الشأنفي الش ة لمجموعة الت ة وشركة تابع دورها ني ي ب الت

  .رعايتهلية مخصصة لدعم المجتمع المحلي ومبالغ مالديها سياسة و
  

  :مساهمة الشركة يف محاية البيئة
ام  من أجل التقليل من التلوث البيئي، الل الع ركة خ ت الش او 2016قام ة وبالتع ع سلطة الطاق ن م

ي موالوكالة الفرنسية للتنمية ب ارة ف ةتغيير أنظمة التدفئة والتكييف واإلن راج الوطني ى أب ر  ،بن األم
  .الوقود الملوثين للبيئةالذي قلل من استهالك الكهرباء و

  

  :املخاطر
تي من ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن تتعرض لها الشركة خالل السنة المالية الالحقة وال

  شأنها التأثير المادي على الشركة.
  

  :السيطرة
  الشركة.لم تظهر أية بوادر من قبل أي من مساهمي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على 

  

  :اإلجراءات القانونية اجلوهرية
  .جوهرية مقامة ضد الشركة قضاياإجراءات قانونية أو ال يوجد أي 
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  :ذات عالقة وصفقات ألطرافعقود 
  

  ف ذات العالقةالطر
2019  

  (دوالر أمريكي) 
2018  

  (دوالر أمريكي)
  4,195 29,019   مدين حساب جاري الشركة األم

  217,797  219,701  إيرادات إيجار من الشركة األم
  15,269  15,420  شراء عقود تأمين من الشركة األم

) Nathealth( حساب جاري الشركة الحليفة
  مدين/(دائن)

(4,231)  1,030  

  57,923  57,752  رادات إيجار من الشركة الحليفةإي
  
  

  :املعلومات للمساهمني وآلية إيصالشكل 
ل  ى األق ل أسبوعين عل يتم إرسال دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين قب

ل من تاريخ انعقاد االجتماع. كما يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحل ة قب ي
م الم دى قس نوي ل ز الرئيسي أسبوع من انعقاد االجتماع. يتم وضع التقرير الس ي المرك ساهمين ف

ي  للشركة ع اإللكترون ى صفحة  .pal.com-abrajwww للشركةكما يتم تحميله على الموق وعل
  .www.pex.ps على موقع بورصة فلسطينالشركة في 

  
  :األولية والبيانات املاليةاخلتامية  املالية االختالفات بني البيانات

 الختامية.البيانات المالية واألولية بين البيانات المالية  اختالفاتأي  ال يوجد
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  شركة أبراج الوطنية

 المساهمة العامة المحدودة
   

  البيانات المالية
   2019األول   كانون 31للسنة المنتهية في 

 
  مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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المساهمة العامة  شركة أبراج الوطنيةمساهمي  إلى السادة تقرير مدقق الحسابات المستقل
  المحدودة

 

 الــرأي
  

حدودة (فيما يلي  في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة أبراج الوطنية المساهمة العامة الم
 ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.بها النقدية للسنة المنتهية وأدائها المالي وتدفقات 2019كانون األول  31"الشركة") كما في  

 
 

  نطاق التدقيق
 

 والتي تشمل ما يلي:   للشركةلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية  
 

 ، 2019كانون األول    31المركز المالي كما في   بيان ●
 الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  بيان ●
 لشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ، الدخل ا   بيان ●
 للسنة المنتهية بذلك التاريخ، الملكيةالتغيرات في حقوق   بيان ●
 التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ،   بيان ●
 المالية والتي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.  البياناتإيضاحات حول   ●
  

 أساس الرأي
  

ً لهذه المعايير مبينة في فقرة "مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق لقد قمنا بعملية التدقيق  ً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا وفقا   البيانات وفقا
 المالية" من هذا التقرير.  

 
 نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا.  

 

 االستقاللية
  

ً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، وقد   ركةالشإننا مستقلون عن  وفقا
 ستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. إ

 

  منهجيتنا في التدقيق
  

  مخصص تدني قيمة الذمم المدينة   أمور التدقيق الهامة 
  

ين  يطنا لعملية التدقيق، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. على وجه التحديد، أخذنا بعكجزء من تخط
ت وأخذ  اضااالعتبار المجاالت التي قامت بها اإلدارة باجتهادات حكمية، مثل الحاالت المتعلقة بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تضمنت عمل افتر 

ن االعتبار مخاطر  األحداث المستقبلية، التي بطبيعتها غير مؤكدة، بعين االعتبار. وكما هو الحال في كافة عمليات التدقيق التي نقوم بها، فقد أخذنا بعي
يز يشير إلى خطر وجود أخطاء تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية، والتي تتضمن، إضافة الى أمور أخرى، مراعاة ما إذا كان هناك دليل على تح 

  جوهرية ناتجة عن احتيال. 
  

شركة والعمليات  لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق لتنفيذ إجراءات كافية تمكننا من إبداء رأي حول البيانات المالية ككل، آخذين بعين االعتبار هيكلية ال 
 المحاسبية والضوابط وقطاع أعمال الشركة. 
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المساهمة العامة  مساهمي شركة أبراج الوطنية إلى السادة بات المستقلتقرير مدقق الحسا
  (يتبع) المحدودة

 

  أمور التدقيق الهامة 
  

لية. تم أخذ هذه األمور  أمور التدقيق الهامة هي األمور التي اعتبرت، وفقاً لحكمنا وتقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة الحا
 بار في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، إال أننا ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور. بعين االعت 

  
 كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الهامة

 
  مخصص تدني قيمة الذمم المدينة 

إجمالي الذمم   ) " ذمم مدينة"، فقد بلغ 11كما هو مبين في إيضاح رقم (
  .2019كانون األول   31دوالر أمريكي كما في  897,227التجارية 

  
قامت اإلدارة بإحتساب مخصص تدني الذمم المدينة وفقا للمعيار الدولي  

"األدوات المالية" واختارت الشركة تطبيق النهج   9رقم  للتقارير المالية 
دوالر امريكي 75,505المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة والذي بلغ  

  .2019كانون األول    31كما في 
  

من الضروري أن تقوم اإلدارة بممارسة إجتهادات ذات أهمية إلحتساب  
  .مخصص تدني الذمم التجارية 

  
التدقيق الهامة حيث تبين لنا خالل   أمور قمنا باعتبار هذا االمر من  لقد 

ورة قد تنشأ منإجراءات تدقيقنا وإطالعنا على أنشطة الشركة، وجود خط 
عدم إحتساب اإلدارة الدقيق لهذا المخصص وفقا للمعيار الدولي للتقارير  

"األدوات المالية" والذي قد يؤدي الى خطأ جوهري في البيانات   9المالية  
المالية. إن ذلك قد ينشأ من عدة أسباب مثل عدم إجراء تقيم سليم لقياس  

ع الذمم المدينة بناًء على  الخسائر االئتمانية المتوقعة، اوعدم تجمي
عدم الدقة في تحديد عدد أيام  خصائص المخاطر االئتمانية المتشابهة أو/و

  .التأخر في السداد من قبل العميل
  

  . 11و  4و  2يرجى الرجوع الى ايضاحات رقم 

  
  

قمنا بإتباع اإلجراءات التالية لتقييم معقولية تقدير االدارة لمخصص تدني  
  :الذمم المدينة

  
 اإلجراءات المتبعة من قبل االدارة لتحديد قيمة المخصص، همف 

  
 المتوقعة المعد من قبل االدارة    ةي مقارنة نموذج الخسائر االئتمان

ةي وفحص معقول 9الدولي للتقارير المالية رقم  اريبمتطلبات المع
  للنموذج، ةي . كما قمنا باختبار الدقة الحساب ةي المنهج 

  
  المستخدمة من االدارة في    ةي سيتقييم وفحص االفتراضات الرئ

االحتساب، مثل تلك المستخدمة لحساب احتماالت تعثر العميل  
  اناتيوالخسارة الالحقة عند التعثر من خالل مقارنة الب 

الخاصة بالتعثر والخسارة. كذلك نظرنا في دمج   ةي خ يالتار
األحداث   ر يتأث  كسلتع  ) ةي غالبا اقتصاد(  ة يالعوامل المستقبل 

المتوقعة. حيثما تطلب األمر،   ة يلى الخسائر االئتمانع  ةيالمستقبل 
قمنا باالستعانة بخبير داخلي للمساعدة في تقييم المنهجية  

  واالفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة،
  

   تقييم مدى كفاية وطريقة عرض اإلفصاحات المتعلقة بالمعيار
 . في البيانات المالية المرفقة  9رقم  الدولي للتقارير المالية  

  
  المعلومات األخرى

  
(بإستثناء   2019إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى جميع المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة للعام 

  .البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل)
   

  .ى، ونحن ال نبدي أي إستنتاج توكيدي حولهاإن رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخر 
   

نت المعلومات  في سياق تدقيقنا للبيانات المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المشار اليها أعاله، ومن خالل ذلك، تحديد ما إذا كا
  .ها أثناء عملية التدقيق أو تبدو بأنها تحتوي أخطاء جوهريةاألخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية أو مع المعرفة التي حصلنا علي

   
  هذا الخصوص. في حال إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية بناًء على العمل المنفذ من قبلنا، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك. ليس لدينا ما نبلغ عنه في 

 

 ية  مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المال
 

ً لمعايير التقارير المالية الدولية ً للقوانين سارية المفعول في دولة   إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ووفقا
  ، إضافة إلى توفير نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض بيانات مالية تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عنفلسطين

  .االحتيال أو الخطأ
  

األمور  إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حيثما تتطلب األمر، عن عند 
يس لديها بديل  المتعلقة باالستمرارية واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو ل 

  .واقعي سوى القيام بذلك
  

  .إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول  31ات المالية للسنة المنتهية في البيان

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 المالي المركز بيان
 2018 كانون الثاني 20181كانون األول   201931كانون األول   31 إيضاح  

 )27(معدل إيضاح  )27(معدل إيضاح    الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة 

)6(  استثمارات عقارية  22,744,158 19,817,191 20,112,230 
)7( ممتلكات ومعدات  18,906 22,954 25,464 

)8(  موجودات ضريبية مؤجلة  52,445 47,575 42,917 
)9(  استثمار في شركة حليفة  678,316 550,234 466,543 

 - 1,189,824 661,543 (10)  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 20,647,154 21,627,778 24,155,368  مجموع الموجودات غير المتداولة 

      
     ةالموجودات المتداول

) 11( ذمم مدينة   821,722 799,729 780,704 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

) 12(  الدخل  - - 312,487 
) 13(  سلفيات الضرائب  33,857 2,765 15,280 

) 14( أرصدة مدينة أخرى  15,442 19,219 16,863 
) 15(  ودائع   - 953,475 511,061 

) 16(  شيكات برسم التحصيل  54,761 46,824 37,442 
) 17( النقد والنقد المعادل  37,820 100,862 42,094 

 1,715,931 1,922,874 963,602  مجموع الموجودات المتداولة
 22,363,085 23,550,652 25,118,970  مجموع الموجودات 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية 
 11,000,000 11,000,000 11,000,000  رأس المال المدفوع

) 18( احتياطي إجباري  1,492,641 1,346,463 1,208,229 
 8,112,577 9,356,682 10,672,281  أرباح متراكمة

 20,320,806 21,703,145 23,164,922  مجموع حقوق الملكية
      

     المطلوبات 
     المطلوبات غير المتداولة 

) 19( مخصص تعويض نهاية الخدمة   119,182 105,098 102,182 
) 20(  مؤجلة ضريبيةمطلوبات   1,321,068 1,153,358 1,200,906 

) 12(  قروض  - 64,670 186,780 
 1,489,868 1,323,126 1,440,250  مجموع المطلوبات غير المتداولة 

      
     المطلوبات المتداولة

) 12(  الجزء المتداول من القروض   64,673 113,017 98,345 
 114,135 122,472 142,270  إيرادات مقبوضة مقدما

 32,442 31,970 28,956  ذمم دائنة 
) 22( أرصدة دائنة أخرى  277,899 256,922 307,489 

 552,411 524,381 513,798  مجموع المطلوبات المتداولة
 2,042,279 1,847,507 1,954,048  مجموع المطلوبات

 22,363,085 23,550,652 25,118,970  باتمجموع حقوق الملكية والمطلو
 

 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 30 - 1تشكل االيضاحات المرفقة من (
وقد تم التوقيع باإلنابة   2020شباط   10اإلدارة بتاريخ والموافقة على إصدارها من قِبل مجلس  27إلى   5تم اعتماد البيانات المالية على الصفحات من 

 م:عنه
 
  

  

عزيز عبد الجوادالسيد  أحمد مشعشعالسيد     
 المدير العام  رئيس مجلس اإلدارة
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

  الدخل بيان
  األول  كانون 31  في  المنتهية سنةلل
 8201 9201 إيضاح  
 )27(معدل إيضاح     

    اإليرادات 
 619,586 522,456  إيرادات إيجارات

)6( أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  1,118,070 543,063 
 185,481 135,767  إيرادات خدمات 

 1,348,130 1,776,293  مجموع اإليرادات 

    
    المصاريف

) 23( مصاريف مباشرة  (185,985) )200,431 ( 
) 24( المصاريف اإلدارية والعمومية  (37,619) )37,546 ( 

 ) 237,977( (223,604)  مجموع المصاريف
 1,110,153 1,552,689  الدخل التشغيلي 

    
 122,530 -  ربح بيع استثمارات عقارية

 124,212 -  ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  -  11,165   ربح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

)9( الحليفة  شركةحصة الشركة من نتائج أعمال ال  167,282 83,691 
) 52( إيرادات أخرى  35,634 96,105 

 ) 23,500( (25,850)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 ) 12,176( (21,970)  فروقات عملة

 12,555 (25,347)  تدني قيمة الذمم المدينة  ) / استرداد مخصصمخصص(
 ) 8,332( 16,115   تدني الودائع لدى البنوك  )مخصصاسترداد / (
 ) 16,416( 5,235  لكلفة المطفأةتدني موجودات مالية با )مخصصاسترداد / (

 ) 791( (135)  تدني شيكات برسم التحصيل )مخصص(
 1,488,031 1,714,818  صافي الدخل قبل ضريبة األمالك والدخل 

 
   

 ) 76,470( (70,465)  ضريبة األمالك
 1,411,561 1,644,353  صافي الدخل قبل ضريبة الدخل 

 
   

 52,206 (162,840)  ضريبية مؤجلة ومطلوبات تموجوداناتج إطفاءات   (إضافات)
 4,591 4,420  توفيرات ضريبة الدخل

 (86,019) ) 24,156( (13) مصروف ضريبة الدخل 
 1,382,339 1,461,777  صافي الدخل 

 0.126 0.133 (26) الحصة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الدخل 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ) جزءاً 30 - 1تشكل االيضاحات المرفقة من (
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  المساهمة العامة المحدودة ركة أبراج الوطنيةش
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

  الشامل الدخل بيان
  األول  كانون 31  في  المنتهية سنةلل
  9201 2018 
  )27(معدل إيضاح      
     

 1,382,339 1,461,777  صافي الدخل 
 -  -    بنود الدخل الشامل للسنة

 1,382,339 1,461,777  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  

 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 30 - 1رفقة من (تشكل االيضاحات الم
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  المساهمة العامة المحدودة ركة أبراج الوطنيةش
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

  الملكية حقوق  في التغيرات بيان

 احتياطي إجباري  رأس المال المدفوع إيضاح  
التغير المتراكم في 

 أرباح متراكمة  القيمة العادلة 
مجموع حقوق 

 الملكية 
       

معيار الدولي ال قبل أثر تطبيق 8201كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 21,502,220 9,127,878 50,314 1,324,028 11,000,000  9للتقارير المالية رقم 

 ) 23,425( 26,889 ) 50,314( -  -   9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المعيار الدولي  بعد أثر تطبيق 8201كانون الثاني  1الرصيد كما في 

  21,478,795  9,154,767  -   1,324,028  11,000,000    تعديالت سنوات سابقة قبل 9للتقارير المالية رقم 
  ) 1,157,989(  ) 1,042,190(  -   ) 115,799(  -   ) 27(  تعديالت سنوات سابقة 

 20,320,806 8,112,577 - 1,208,229 11,000,000    المعدل -  2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 1,382,339 1,382,339 - - -  صافي الدخل 

 - (138,234) - 138,234 - ) 18( محول إلى االحتياطي اإلجباري
 21,703,145 9,356,682 - 1,346,463 11,000,000  8201كانون األول  31الرصيد كما في 

            
       

 21,703,145 9,356,682 - 1,346,463 11,000,000  9201كانون الثاني   1الرصيد كما في 
 1,461,777 1,461,777 - - -  صافي الدخل 

 - ) (146,178 - 146,178 - ) 18( محول إلى االحتياطي اإلجباري
 23,164,922 10,672,281 - 1,492,641 11,000,000  9201كانون األول   31الرصيد كما في 

  
 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 30 - 1تشكل االيضاحات المرفقة من (
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 ألولكانون ا 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

  النقدية تالتدفقا بيان
  األول  كانون 31  في  المنتهية سنةلل

 2018 2019 إيضاح 
 )27(معدل إيضاح      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1,411,561 1,644,353   صافي الدخل قبل ضريبة الدخل 

      
      تسويات: 

 ) 543,063(  ) 1,118,070(  )6(  أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
 4,546  6,452  )7( استهالكات 

 ) 83,691(  ) 167,282(  )9(  حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة 
  16,416  ) 5,235(  ) 10( مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة(استرداد)/
 ) 12,555(  25,347  ) 11(  تدني قيمة الذمم المدينة  (استرداد)/مخصص

  8,332  ) 16,115(  ) 15( دى البنوك مخصص تدني الودائع ل (استرداد)/
  791  135  ) 16( مخصص تدني شيكات برسم التحصيل 

 8,066  14,084  ) 19(  مخصص تعويض نهاية الخدمة 
  ) 122,530(  -    ربح بيع استثمارات عقارية

  ) 124,212(  -    ربح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  -   ) 11,165(    المطفأة ربح بيع موجودات مالية بالكلفة

 ) 23,425(  -    )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 ) 11,524(  -    معامالت غير نقدية

  372,504  528,712 
 

      التغير في رأس المال العامل: 
 9,172 (47,340)  ) 11( ذمم مدينة 

 444,219  -   ) 12( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 ) 7,520(  -   ) 12( شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 ) 2,356(  3,777  ) 14(  أرصدة مدينة أخرى
 8,337  19,798    إيرادات مقبوضة مقدما
 ) 10,173(  ) 8,072(  ) 16( شيكات برسم التحصيل

 ) 472(  ) 3,014(    ذمم دائنة 
 ) 50,567(  20,977  ) 22(  أرصدة دائنة أخرى

الناتجة عن األنشطة التشغيلية قبل دفعات تعويض صافي التدفقات النقدية
 919,352 358,630    نهاية الخدمة وضريبة الدخل المدفوعة

 ) 5,150(  -   ) 19(  دفعات تعويض نهاية الخدمة 
 ) 57,389(  ) 50,828(  ) 13(  ضريبة الدخل المدفوعة

 856,813  307,802    ة عن األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية الناتج

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  ) 442,963(  969,590 ) 15(  ودائع 
  ) 1,206,240(  ) 427,892( ) 10( موجودات مالية بالكلفة المطفأةشراء 

  -   972,573    بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ) 97,928(  ) 1,808,897(  )6( شراء استثمارات عقارية

 1,058,560  -   )6( بيع استثمارات عقارية
  -   39,200    حليفة شركةالتغير في استثمار 

 ) 2,036(  ) 2,404(  )7(  شراء ممتلكات ومعدات
 ) 690,607(  ) 257,830(    األنشطة االستثمارية )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

      
      مويليةالتدفقات النقدية من األنشطة الت

 ) 107,438(  ) 113,014(  ) 21( تسديدات على القروض

      
 58,768  ) 63,042(   صافي التغير في النقد والنقد المعادل

 42,094  100,862    رصيد النقد والنقد المعادل، بداية السنة
 100,862  37,820  ) 17(  رصيد النقد والنقد المعادل، نهاية السنة

  

 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 30 - 1ن (تشكل االيضاحات المرفقة م
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

   عام .1
 

تحت  1964تأسست شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 
سهم بقيمة اسمية   100,000ردني مقسم إلى دينار أ 1,000,000وبرأس مال مقداره  1995تشرين األول  16) بتاريخ 562420901رقم (

إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى  2005دينار أردني للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل. تمت زيادة رأس المال خالل عام  10مقدارها 
الشركة من مساهمة خصوصية محدودة إلى  عشرة ماليين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم. وتم تحويل

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

% من  92.87% من رأس المال. تمتلك شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته 10وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 
  .البيانات المالية للشركة األم أسهم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) ويتم توحيد بياناتها المالية مع

 31موظفين كما في  9تمارس الشركة عملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي الشركة 
   .)2018كانون األول  31موظفين كما في  9، (2019كانون األول 

  
قارات واألراضي وإدارتها، إفراز أو البيع نقداً أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء الع

  .ة وغيرهامع خدمات أو بدون خدمات، والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتي
  

  سبيةملخص ألهم السياسات المحا .2
 

  :فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية
  

   أسس إعداد البيانات المالية  1- 2
 
   اإلمتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية  -
 

والتفسيرات   ةي المحاسبة الدول  رييمعاالصادرة عن مجلس  ريي للشركة وفقاً للمعا 2019كانون األول  31في  ة ي للسنة المنته ةي تم إعداد البيانات المال
 .ةيالمحاسبة الدول  ريي المنبثقة عن مجلس معا  ةيالدول ةي المال ري الصادرة عن لجنة تفسيرات التقار

 
  أساس القياس  -
 
ات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واالستثمارات  موجودإعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء استثمارات الشركة (  تم

 .العقارية) والتي تظهر بالقيمة العادلة
  
   العملة الوظيفية وعملة العرض -
 
  .إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي، والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة تم
ة يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات  إعداد البيانات المالية وتطبيق السياسات المحاسبي  إن

  التغييرات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في 
التي تظهر ضمن حقوق الملكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملفي احتياطي الموجودات المالية 

وعوامل   إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات
تفاوتة من التقدير وعدم التيقن، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف  درجات م امتعددة له

  ). 4رقم ( تلك التقديرات في المستقبل كما هو مبين في ايضاح 
  

  في السياسات المحاسبية واإليضاحات  التغيرات  2- 2
 
كانون   31ة في إعداد البيانات المالية للشركة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في السياسات المحاسبية المتبع  إن

  :باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه 2018أول 
  
  :2019كانون الثاني   1لتطبيق في السنة المالية التي تبدأ في المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة نافذة ا  أ) (
 
  .9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - خصائص المبالغ المدفوعة مقدماً مع التعويض السالب  -
  .2017 – 2015التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  -
  .19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - ة الخطة تعديل أو تقليص أو تسوي -
  .""اإليجارات 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
  
على المبالغ المعترف بها في الفترات السابقة، ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على  جوهري  يكن لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير لم

  .ليةالفترات الحالية أو المستقب 
.
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

  (يتبع) في السياسات المحاسبية واإليضاحات التغيرات  2- 2
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها حتى اآلن (ب) 
  
لم  ، و2019ديسمبر  31تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية عن فترات التقرير المنتهية في  لقد

فترات التقرير الحالية أو تقم الشركة بتطبيق هذه المعايير والتفسيرات مبكرا. وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير مادي على الشركة في 
 المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة. 

  
  العمالت األجنبية   3- 2

  
ي يمثل عملة األساس للشركة. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر  يتم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي الذ

وتلك التي   األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي. تظهر  تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا

  فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان الدخل. 
  

  استثمارات عقارية  4- 2
  

لزيادة قيمة العقار الرأسمالية أو للغرضين  االستثمارات العقارية هي االستثمارات التي يتم االحتفاظ بها إما لغرض الحصول على إيرادات إيجار أو
  معا.

ً إليها مصاريف االقتناء. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في بيان الد خل ويتم استبعاد يتم إظهار اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة مضافا
وقع تدفق منافع اقتصادية للشركة نتيجة بيعها. يتم إثبات أية أرباح ناتجة اإلستثمارات العقارية في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامها وعدم ت

  عن عملية استبعاد اإلستثمارات العقارية في بيان الدخل في فترة حدوث االستبعاد.
 

  ممتلكات ومعدات  5- 2
  

قيمة الدفترية. يتم استهالك الممتلكات والمعدات وفقاً  تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في ال
 لطريقة القسط الثابت حسب العمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

 
  سنوات 

  5 - 17  أثاث ومفروشات 
  

داد قيمتها الدفترية. يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية إستر
ردادها وهي القيمة  عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع إست

  العادلة مخصوماً منها مصاريف البيع أو "القيمة في االستخدام"، أيهما أعلى. 
تكاليف المتكبدة إلستبدال مكونات الممتلكات والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل، كما يتم شطب القيمة الدفترية ألي  يتم إحتساب ورسملة ال

ات  بات جميع النفقجزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات. يتم إث 
  األخرى في بيان الدخل.

  
  استثمار في شركة حليفة  6- 2

  
. وفقاً لطريقة  يتم قيد االستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركات الحليفة هي تلك التي يكون للشركة نفوذاً مؤثراً عليها

ً إليها التغيرات الالحقة في حصة الشركة في صافي  حقوق الملكية، يظهر االستثمار في الشركات الحليفة في بيان المركز  المالي بالكلفة، مضافا
راسة التدني في  موجودات الشركات الحليفة. يتم قيد الشهرة المتعلقة بالشركات الحليفة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاء هذه الشهرة أو د

لشركات الحليفة في بيان الدخل. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن قيمتها بشكل منفصل. يتم قيد حصة الشركة من نتائج ا
  المعامالت بين الشركة والشركات الحليفة بحدود حصة الشركة في الشركات الحليفة. 

  
المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة فيما   إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للشركة. تستخدم الشركات الحليفة نفس السياسات

  يتعلق بالمعامالت ذات الطبيعة المتشابهة. 
  

ة. تقوم الحقاً الستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر الشركة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها في الشركات الحليف 
إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدني في قيمة االستثمارات في الشركات الحليفة. في حال  الشركة في تاريخ البيانات المالية بتحديد ما

م قيد هذا الفرق  وجود هذه األدلة، تقوم الشركة باحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة المتوقع استردادها ويت
  في بيان الدخل.

  
ة الدفترية ل فقدان الشركة التأثير الجوهري على الشركة الحليفة، تقوم بإظهار االستثمار المتبقي بالقيمة العادلة. يتم قيد أي فروقات بين القيم في حا

  للشركة الحليفة والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان التأثير الجوهري في بيان الدخل. 
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  والنقد المعادل النقد  7- 2
 

ودائع  النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق، وأرصدة لدى البنوك، وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل  يشمل
  مقيدة السحب، وشيكات برسم التحصيل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل. 

  
 أرصدة دائنة أخرى  8- 2

 
 . ذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورديتم إثبات ال

  
  قروض  9- 2

 
ً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة. ويعاد الحقاً تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة ا  لفائدة الفعلية. يتم االعتراف  يتم قيد القروض مبدئيا

  باألرباح أو الخسائر في بيان الدخل عند حصول تدني في قيمة القروض ومن خالل عملية إطفاء تلك القروض. 
  األخرى يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعزى مباشرة الى امتالك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من كلفة ذلك األصل. أما تكاليف اإلقتراض 

  وض. فيتم اإلعتراف بها كمصروف في الفترة التي استحقت بها. تتكون تكاليف اإلقتراض من الفوائد والمصاريف المباشرة األخرى المتعلقة بالقر
  

  مخصص تعويض نهاية الخدمة   10- 2
 

  . 2000) لسنة  7يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة لموظفي الشركة طبقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم (
  
  صندوق االدخار  11- 2

  
% من رواتب الموظفين الشهرية وذلك حسب الراتب األساسي للموظفين لغرض صندوق االدخار كما تقوم الشركة  10تقوم الشركة باقتطاع ما نسبته 

% من الراتب  15إلى % للسنوات الخمسة األولى من اشتراك الموظف في الصندوق، وبعد ذلك ترتفع نسبة مساهمة الموظفين 5بالمساهمة بنسبة 
  % من رواتب الموظفين. 7.5الشهري ومساهمة الشركة إلى  

  
  مخصصات  12- 2

 
مكن  يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق على أن تكون تكلفة تسوية االلتزام محتملة وي 

  قياسها بموثوقية. 
  
  تحقيق اإليرادات  13- 2

  
  اإليجارات والخدمات:  إيراد

  
ادات في بيان  عقد اإليجار الذي ال تقوم الشركة بموجبه بنقل جميع المخاطر والمنافع جوهرياً يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي. تدرج إيرادات اإليجار كإير 

  يجار التشغيلي على فترة اإليجار. الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تتحقق إيرادات الخدمات المرتبطة باإل 
  

ً بينما يتم قيد قيمة   يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من قبل المستأجرين لفترات ما بعد تاريخ البيانات المالية كإيرادات مقبوضة مقدما
 ر مقبوضة. اإليجارات والخدمات التي لم يتم دفعها كما بتاريخ البيانات المالية كإيرادات مستحقة وغي 

  
  إيرادات الفوائد 

  
المتوقعة خالل العمر  يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

  اإلنتاجي المتوقع لألصل المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية. 
  

27



  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

  (يتبع) تحقيق اإليرادات  13- 2
 

  إيرادات أرباح أسهم
  

لشركات  تتحقق أرباح أو خسائر تداول اإلستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، ويتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من ا 
  المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.

  
  تحقق المصاريف  14- 2

  
 االستحقاق.  يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ

 
  ضريبة الدخل   15- 2

 
) والذي يتطلب  12تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل المعمول به في فلسطين ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 

  االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ بيان المركز المالي كضرائب مؤجلة. 
  

لدخل الضريبة المستحقة والتي يتم احتسابها بناء على الربح الضريبي. قد يختلف الربح الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر  يمثل مصروف ضريبة ا
أو  في البيانات المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من ضريبة الدخل. إن مثل هذه اإليرادات 

  ن خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة. المصاريف قد تكو
  

  األدوات المالية   16- 2
 

  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للشركة عندما تصبح الشركة جزء تعاقدي لألدوات المالية. 
  
 الموجودات المالية   ) أ (
  

  التصنيفات والقياس 
ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( تقوم الشرکة بتصنيف موجوداتها الما ). تتکون الموجودات المالية للشرکة من ذمم مدينة  9لية وفقا

المعادل باإلضافة الى أدوات الدين (بالكلفة المطفاة). يعتمد التصنيف على   النقد والنقدباستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) و(وأرصدة مدينة أخرى 
  .أجله اقتناء الموجودات المالية الغرض الذي تم من 

  
 باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) (ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  ) 1(
 

باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير  (الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى 
شهراً بعد تاريخ   12إدراج الذمم المدينة تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن مدرجة في سوٍق نشطة. يتم 

 بيان المركز المالي حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. 
قيمها العادلة وتُدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) مبدئياً ب(تُـقاس الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى 

  طريقة الفائدة الفعلية.
  
  النقد وأشباه النقد  ) 2(
 

ودائع مقيدة يشمل النقد وأشباه النقد، النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل ال
 السحب.

 
  أدوات الدين (موجودات مالية بالكلفة المطفأة) ) 3(
 

لدفعات من أصل  هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة الشركة وفقا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل با
شراء بالتكلفة مضافا إليها مصاريف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم يتم إثبات الموجودات المالية عند ال  .الدين والفائدة على رصيد الدين القائم

ترداد األصل  بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة، قيدا على أو لحساب الفائدة، وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي إلى عدم إمكانية اس
  .ضها بخسائر التدنيأو جزء منـه في قائمة الدخل ً بالتكلفة المطفأة بعد تخفي

أي من ً هذه  ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من/ إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية (وفي حال بيع 
قا للتقارير المالية الدولية الموجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن قائمة الدخل في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وف

تخضع أدوات الدين المدرجة في هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمانية المتوقعة) وفقا لما هو منصوص عليه في  بالخصوص).
  ) وتسجل الخسارة االئتمانية المتوقعة التي يتم قياسها في بيان الدخل.9متطلبات تطبيق المعيار رقم (
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  (يتبع) دوات الماليةاأل  16- 2
  

  اإلثبات والقياس 
  

تثناء الموجودات المالية  يتم قياس الموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء الموجودات المالية. (باس
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية غير   .موجودات مالية في بيان الدخل) بالقيمة العادلة حيث يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء

  المشتقة على تصنيفها. تحتفظ الشركة فقط بموجودات مالية مصنفة بالتكلفة المطفأة.
  

  بالتكلفة المطفأة  القياس الالحق للموجودات المالية
ية التعاقدية منها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث تؤدي يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقد 

م. تسجل الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائ
  .بند اإليراداتإيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في 

 
  تدني قيمة الموجودات المالية 

  
 باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً)(ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  ) 1(
  

لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستخدم مخصصات خسارة متوقعة علی   (9)تطبق الشرکة النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ع الذمم المدينة والمدينون اآلخرون. مدى العمر لجمي

التعثر والتي  قامت الشركة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمالية
ي تعتمد على تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعوامل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والت

وبناء عليه فقد قامت الشركة بتبني نموذج رياضي مبني على األسس المذكورة آنفا   ،المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد
  ).9إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار رقم (

  
  عادل والودائعالنقد والنقد الم ) 2(
  

  . (9)الودائع خاضعة لمتطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
  أدوات الدين (موجودات مالية بالكلفة المطفأة) ) 3(
  

  . (9)أدوات الدين هي أيضا خاضعة أيًضا لمتطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  

  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 
  

االصل المالي   يتم الغاء االعتراف بالموجودات المالية من بيان المركز المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االصل أوعند تحويل
  بيان الربح او الخسارة.أو جميع مخاطره ومنافع الملكية إلى طرف اخر. ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية في 

  
 المطلوبات المالية   )ب (
 

لقيمة العادلة  تشتمل المطلوبات المالية بشكل أساسي على تسهيالت بنكية ودائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيًا با
  .صنيف المطلوبات المالية للشركة على أنها مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأةويتم تسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم ت

 
  القياس الالحق 

  
ة سواء تمت أو  يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها. يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلم 

ورد. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس التسهيالت البنكية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة  لم تتم المطالبة بها من قبل الم
  لية اإلطفاء. باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان الدخل عندما يتم استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عم

  
  إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

  
الي قائم بواحد آخر من يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام م

حالية بشكل جوهري، يتم التعامل مع مثل هذا التبادل أو التعديل  نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو عندما يتم تعديل شروط المطلوبات ال
  على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة ويتم االعتراف بالفرق في المبالغ المدرجة في بيان الدخل. 
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

  الماليةالمخاطر  إدارة  . 3
  

  عوامل المخاطر المالية  1- 3
  

تنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم  تقوم الشركة بإدارة المخاطر الم 
ارية  اإلدارة بالتعاون مع كافة مراكز العمل المسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بأنشطتها ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمر 

  إدارة الشركة هو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر.فعاليتها. يعتبر مجلس 
  

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير 
  

الشركة إن مراقبة المخاطر وإدارتها يتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر وإن هذه الحدود تعكس استراتيجية عمل 
المعلومات من الدوائر المختلفة لدى الشركة وتحليلها للتعرف على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم وعوامل السوق المختلفة المحيطة بها. يتم جمع 

  عنها. يتم عرض وشرح هذه المعلومات لمجلس اإلدارة. 
  

التوزيع  تتبع الشركة سياسات مالية إلدارة المخاطر المختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى إدارة الشركة رقابة وضبط المخاطر وإجراء 
ر في االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل المخاطر: مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر التغي 

  أسعار األسهم، ومخاطر العمالت األجنبية) ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان.
  
  السوق  مخاطر -
 

التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم، ومخاطر هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو 
ا لسياسات العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسهم، ويتم مراقبة هذه المخاطر وفق

 ل إدارة الشركة.وإجراءات محددة من قب
  

  مخاطر أسعار الفائدة
ية ليس لها تأثير  بما أن الموجودات أو المطلوبات المحملة بفائدة لدى الشركة ال تحقق مقداراً هاماً من الفائدة، فإن التغيرات في أسعار الفائدة السوق

  مباشر وهام على نتائج أعمال الشركة. 
  

  مخاطر العمالت األجنبية 
 

ح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت األجنبية على بيان الدخل، مع بقاء جميع فيما يلي جدول يوض
 المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه: 

  

2019 
العمالت  الزيادة في سعر صرف

األجنبية مقابل الدوالر األمريكي

األثر على صافي الدخل قبل 
   الضريبة

 دوالر أمريكي
    

  2,197  % 10 الشيقل اإلسرائيلي 
 

2018 
الزيادة في سعر صرف العمالت 
األجنبية مقابل الدوالر األمريكي

األثر على صافي الدخل قبل 
   الضريبة

 دوالر أمريكي
   

  1,218 % 10 الشيقل اإلسرائيلي 
  
  السيولة  مخاطر -
 

ر تقوم اإلدارة  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه المخاط
لنقد والنقد المعادل. تراقب الشركة احتياجاتها بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من ا 
  للسيولة على أساس شهري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات عند نشوئها. 

  
بقية الستحقاق األداة المالية  يوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد االستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناء على المدة المت

  من تاريخ البيانات المالية. تقوم إدارة الشركة بمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة الالزمة. 
 
  العمر    

  شهر 12أكثر من  شهر  12- 7 شهر  6- 0 المبلغ البيـــــــان
       

 - 5,988 58,685 64,673 قروض  
 - - 28,956 28,956  ذمم دائنة 
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  مخاطر االئتمان  -
 

يس للشركة  مخاطر االئتمان هي المخاطرة بأن أحد أطراف األداة المالية سيتسبب في خسارة مالية ما للطرف اآلخر عبر اإلخفاق في الوفاء بالتزام. ل
البنوك والذمم المدينة التجارية بما في ذلك مبالغ تركيزات هامة لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل المحتفظ به لدى 

قابل  اإليجار المستحقة من المستأجرين. تتم إدارة مخاطر االئتمان بهيكلة مخاطر االئتمان المقبولة لديها من خالل وضع حدود لتعرضها لطرف م
  معين. 

 
ن إبرام عقود اإليجار مع مستأجرين من ذوي التاريخ االئتماني  تخضع هذه المخاطر لمراجعة ربع سنوية أو أكثر. تطبق الشركة سياسات للتحقق م

للشركة بصورة عامة لدى بنوك تجارية   يتم إيداع النقد والودائع اآلجلة المناسب فقط. لدى الشركة سياسات للحد من مبلغ التعرض االئتماني.
 خفضة ومقبولة.ومؤسسات مالية ذات تصنيف إئتماني جيد والتي تعتبر ذات مخاطر إئتمانية من

يتم اعتماد الحدود على مستوى مخاطر االئتمان حسب الفئة والمنطقة من قبل مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي. كما يخضع استخدام الحدود  
  االئتمانية للمراقبة بشكل منتظم. 

 
  الشركة لمخاطر االئتمان حسب فئة األصل المالي:  فيما يلي الحد األقصى لتعرض

  
  2018  2019  البيان

 799,729 821,722 ذمم مدينة 
  953,475  -  ودائع 

 46,824 54,761  شيكات برسم التحصيل 
  100,862  37,820 النقد والنقد المعادل 

  
 تدني قيمة الموجودات المالية 

 
ً لمعيار التقارير   خضعت الذمم المدينة للشركة لقياس قيمة التدني في القيمة وذلك من خالل تطبيق النموذج الجديد للخسارة االئتمانية المتوقعة وفقا

). إن األنواع األخرى  9). يتعين على الشركة مراجعة منهجية انخفاض القيمة لديها وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( 9المالية الدولي رقم (
ضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار التقارير للموجودات المالية والتي تشمل الودائع لدى البنوك والموجودات المالية بالكلفة المطفأة تخ 

  ). 9المالية الدولي رقم ( 
  

التعثر والتي  قامت الشركة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمالية
امل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعو

آنفا   المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد، وبناء عليه فقد قامت الشركة بتبني نموذج رياضي مبني على األسس المذكورة
  ).9متوقعة وفقا للمعيار رقم (إلحتساب الخسائر االئتمانية ال

  
بين أمور  يتم شطب الذمم المدينة عندما ال يكون هناك احتمال الستردادها. تضم المؤشرات التي تُشير إلى أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد، من 

  يوماً.  360زيد عن أخرى، تعثر المدين في االتفاق على خطة سداد مع الشركة والتعثر في سداد الدفعات التعاقدية لمدة ت
  ف التدني للذمم المدينة في بيان الدخل. يتظهر مصار  

  
  إدارة رأس المال  2- 3

 
مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس

المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل. لم تقم الشركة  الملكية. تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس
تراقب الشركة رأس المال على أساس  بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلية رأس المال خالل السنة الحالية.

  هذه النسبة بقسمة مجموع القروض على مجموع رأس المال.نسبة المديونية. يتم احتساب 
، كما  ويتم حساب صافي الدين من قبل الشركة على أساس إجمالي القروض ناقصاً النقد والنقد المعادل. يتم احتساب مجموع رأس المال كحقوق ملكية

  تظهر في بيان المركز المالي، باإلضافة إلى صافي الدين. 
  
  2019  2018  
      

 177,687 64,673  ع القروض  مجمو
 ) 100,862( ) 37,820(  يطرح: النقد والنقد المعادل 

 76,825 26,853  صافي الديون 
 21,703,145 23,164,922  مجموع حقوق الملكية  

 21,779,970 23,191,775  إجمالي رأس المال 
 % 0.35 % 0.12  نسبة المديونية  

 
دوالر  23,164,922مثل في رأس المال المدفوع واألرباح المتراكمة واالحتياطي اإلجباري بمجموع إن البنود المتضمنة في هيكلية رأس المال تت 

 .2018كانون األول  31دوالر امريكي كما في  21,703,145 مقابل 2019كانون األول  31أمريكي كما في 
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية   3- 3
  

  إلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد وا
  المستوى األول: باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.  -
  المستوى الثاني: بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. -
  الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. وىالمست -
  

  : 2018و 2019كانون األول   31يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 
  
 العادلة القيمة الدفترية القيمة 

 2019 2018 2019 2018 
       موجودات مالية

  100,862  37,820  100,862  37,820 د المعادل النقد والنق
  953,475  -  953,475  -  ودائع 

  46,824  54,761  46,824  54,761 شيكات برسم التحصيل 
  1,189,824 661,543  1,189,824 661,543  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

  799,729  821,722  799,729  821,722  ذمم مدينة 
صاريف المدفوعة  أخرى باستثناء المأرصدة مدينة 

  مقدما 
11,939  9,327  1,9391  9,327  

  1,587,785 3,100,041 1,587,785 3,100,041 
         مطلوبات مالية

  177,687  64,673  177,687  64,673 قروض 
  31,970  28,956  31,970  28,956  ذمم دائنة 

  232,454  257,501  232,454  257,501  أرصدة دائنة أخرى 

  351,130 442,111 351,130 442,111 
  

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

  
  التقديرات .4

 
محاسبية لها  بيق السياسات المحاسبية يتطلب القيام بتقديرات واجتهاداتوتطوفقا لمعايير التقارير المالية الدولية إن إعداد البيانات المالية 

أثر بالغ في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات لها أثر في 
قيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات  اإليرادات والمصاريف والمخصصات. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة ال

حقيقية  النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن هذه التقديرات أساسها فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير والتنبؤ. إن النتائج ال
  تلك التقديرات في المستقبل.  من المحتمل أن تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف

  
  اعتقاد إدارة الشركة بأن تقديراتها ضمن البيانات المالية معقولة. فيما يلي أهم االجتهادات التي قامت بها الشركة: في
  

 تدني الموجودات غير المالية:
  

ة المتوقع استردادها القيمة العادلة مطروحا منها يتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المتوقع استردادها. تمثل القيم
مصاريف البيع أو القيمة في االستخدام أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة مطروحا منها مصاريف البيع بناء على معلومات متوفرة 

ها المصاريف اإلضافية من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية لموجودات مشابهة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها مطروحا من
  للتخلص من األصل. يتم احتساب القيمة في االستخدام وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة.

  
  االستثمارات العقارية

 
عن طريق مخمنين عقارات معتمدين من هيئة سوق راس المال الفلسطينية. تستند القيم العادلة على  يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات

والتي تكون بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن في مقابله مبادلة العقار في التقييم بين البائع والمشتري الراغبين في معاملة   لقيم السوقيةا
 تجارية حرة بعد التسويق المناسب الذي يتصرف فيه األطراف عن معرفة واطالع.

  
 الضرائب:

  
  ة الدخل. تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واالفتراضات معقولة.تستخدم الشركة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريب
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  تبع)  ي( التقديرات  4
  

 األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة:
  

  تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة مالية. 
  

  ني القيمة للذمم المدينة: مخصص تد
الشركة نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمالية التعثر   تطبق

ع الذمم المدينة بناًء  والتي تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعوامل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجمي
على خصائص المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد، وبناء عليه فقد قامت الشركة بتبني نموذج رياضي مبني على  

 ).9األسس المذكورة آنفا إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار رقم (
  

  قطاعات األعمال . 5
متمثلة بشكل رئيسي في قطاع االستثمار العقاري ومتمركزة في منطقة جغرافية واحدة، وعليه لم يتم عرض قطاعات األعمال   بما أن أنشطة الشركة

 التشغيلية أو الجغرافية في البيانات المالية. 
  

  استثمارات عقارية .6
  

ً لتقارير مخمنين متخصصين ولل    22,744,158المعتمدة في القطاع بمبلغ  ممارسات تقدّر إدارة الشركة القيمة العادلة لهذه االستثمارات وفقا
. تعكس القيمة العادلة ظروف السوق كما في تاريخ التقييم حيث يستخدم  2018و  2019كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  19,817,191و

  طريقة المقارنة المباشرة.  
  

مشابهة تم بيعها في معامالت دون شروط تفضيلية أو تم عرضها للبيع. وتوضح  تنطوي هذه الطريقة على مقارنة بين العقار المنوي تقييمه وعقارات 
وتنافسية  هذه الطريقة المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه (وكان البائعون على استعداد لقبوله) مقابل عقارات مماثلة في سوق مفتوحة 

  لتي عادة ما يتم تداولها على أساس الوحدات. وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير قيمة األراضي والممتلكات ا 
  

  فيما يلي ملخص الحركة على االستثمارات العقارية في القيمة العادلة: 
 
  كانون األول 31كما في   
  2019  2018  
      

 20,112,230 19,817,191 الرصيد في بداية السنة 
 97,928 1,808,897  اإلضافات 
  ) 936,030(  -  استبعادات 
 543,063 1,118,070  ة العادلة لالستثمارات العقارية أرباح القيم

 19,817,191 22,744,158  الرصيد في نهاية السنة
 

*مدرج ضمن االستثمارات قطعة أرض تقع في منطقة جفنا حيث تم رهنها لصالح بنك فلسطين بالكامل كضمان للقرض الممنوح للشركة في شهر آب  
 ). 21إيضاح رقم (   –  2019كانون األول   31الر أمريكي كما في دو 982,492بلغت قيمتها العادلة ، 2015
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 
  

  ممتلكات ومعدات .7
  

 تفاصيل البند: 
  

  المجموع  أثاث ومفروشات 2019
     التكلفة

 126,012 126,012 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 2,404 2,404 اإلضافات 

 128,416 128,416 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
   

   االستهالك المتراكم
 103,058 103,058 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 6,452 6,452 اإلضافات 
 109,510 109,510 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

 18,906 18,906 صافي القيمة الدفترية 
     

  المجموع   أثاث ومفروشات  2018
     التكلفة

 123,976 123,976 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 2,036 2,036 اإلضافات 

 126,012 126,012 8201كانون األول  31الرصيد كما في 
   

   االستهالك المتراكم
 98,512 98,512 8201كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 4,546 4,546 اإلضافات 
 103,058 103,058 8201كانون األول  31الرصيد كما في 
 22,954 22,954 دفترية صافي القيمة ال
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 موجودات ضريبية مؤجلة .8
 

 :المؤجلة الضريبية الموجودات حساب على  الحركة تفاصيل يلي فيما
 

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

كانون الثاني  1كما في 
2018  

  ) 27(معدل إيضاح   ) 27(معدل إيضاح    
 - 42,917 47,575 الرصيد في بداية السنة

 42,917 4,658  4,870 إضافات 
 - - - إطفاءات 

 42,917 47,575 52,445 الرصيد في نهاية السنة
  

 استثمار في شركة حليفة .9
 

  تفاصيل البند 
  
 القيمة الدفترية لالستثمار      

  نسبة الملكية  بلد التأسيس  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

ة الفلسطينية إلدارة التأميناتالشركة الوطني
 550,234 678,316  %  49  فلسطين   والنفقات الصحية والطبية 

 
  لقد كانت الحركة على حساب استثمار في الشركة الحليفة كما يلي: 

  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 466,543 550,234 الرصيد في بداية السنة

  -  ) 39,200(  موزعة أرباح نقدية  
  83,691  167,282 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة 

  550,234  678,316 الرصيد في نهاية السنة
  

  فيما يلي حصة الشركة من موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة: 
  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
  96,583 188,901  موجودات غير متداولة  

  1,170,159  1,443,136  موجودات متداولة 
  ) 719,438(  ) 844,620(  مطلوبات متداولة  

      :فيما يلي حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
  673,020 673,063 اإليرادات  

  83,691  167,282  نتائج أعمال السنة 
  

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة .10
 

  تفاصيل البند:
  

  
كانون األول  31في كما 

2019  
كانون األول   31كما في 
2018  

      
  - 1,189,824الرصيد في بداية السنة

  1,206,240  427,892اإلضافات 
  -  ) 961,408(استبعادات 

 ) 16,416( 5,235المسترد من/ مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 1,189,824 661,543الرصيد في نهاية السنة
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

  (يتبع) موجودات مالية بالكلفة المطفأة  . 10
  

  :بالكلفة المطفأة فيما يلي الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية
  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 - ) 16,416(  الرصيد االفتتاحي 

 ) 16,416( 5,235  ) 9المالية رقم ( مخصص التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير
)11,181 ( )16,416 ( 

  
  ذمم مدينة  . 11

  
  تفاصيل البند: 

  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 849,887 897,227ذمم مدينة 

 ) 50,158( (75,505)مخصص تدني قيمة الذمم المدينة 
 821,722 799,729 

  
نة بالصافي بعد خصم أي مخصص تدني في القيمة. فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني قيمة يتم إظهار الذمم المدي

  الذمم المدينة خالل السنة: 
  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 62,713 50,158 الرصيد في بداية السنة

 3,087 25,347زيادة في المخصص
  ) 15,642(  -المخصص المسترد من

 50,158 75,505 الرصيد في نهاية السنة
  

 تدني الموجودات المالية
  

  قامت الشركة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمالية
امل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجميع الذمم التعثر والتي تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعو

المدينة بناًء على خصائص المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد، وبناء عليه فقد قامت الشركة بتبني نموذج  
تم قياس   أدناه)، وكما هو مبين 9متوقعة وفقا للمعيار رقم (رياضي مبني على األسس المذكورة آنفا إلحتساب الخسائر االئتمانية ال

  :2019و 2018كانون االول  31الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في
  

 المجموع حكومية  عمالء 2019 األولكانون  31
  % 5.22 % 24.63 معدل الخسارة المتوقع
 897,227 749,575 147,652 إجمالي المبلغ المسجل

 75,505 39,144 36,361 صص تدني قيمة الذمم المدينة مخ
 

 المجموع  حكومية   عمالء  2018 األولكانون  31
  % 2.29 % 32.81 معدل الخسارة المتوقع
 849,887 749,219 100,668 إجمالي المبلغ المسجل

 50,158 17,130 33,028 مخصص تدني قيمة الذمم المدينة 
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 
  

 ة العادلة من خالل بيان الدخل موجودات مالية بالقيم . 12
 

  تفاصيل البند: 
  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 312,487 - الرصيد في بداية السنة

 7,520 -اإلضافات 
 ) 269,693( -استبعادات 

 ) 50,314( -التغير المتراكم في القيمة العادلة 
 - - الرصيد في نهاية السنة

 
  الضرائب ياتسلف .13

  

  تفاصيل البند:
  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

  ) 27(معدل إيضاح     
      

 15,280 2,765 الرصيد المستحق من دائرة ضريبة الدخل في بداية السنة
  57,389  50,828  ضرائب مدفوعة يضاف: 

   ينزل: 
 ) 86,019( ) 24,156( ضريبة الدخل للسنة 

 16,115 4,420  ناتج مخالصات الضريبة 
 2,765 33,857 الرصيد المستحق من دائرة ضريبة الدخل في نهاية السنة

  
  فيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

  

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 1,411,561 1,644,353صافي الدخل قبل ضريبة الدخل 
 ) 648,374( ) 1,201,451(مصروفات غير مقبولة ضريبيا 

 763,187 442,902الربح الخاضع للضريبة 
 114,478 66,435ضريبة الدخل القانونية 

 ) 45,882( ) 42,279(تقاص من ضريبة األمالك المدفوعة 
 17,423 -رواتب وأتعاب مجلس االدارة  - ضريبة دخل إضافية 

 86,019 24,156لسنةمصروف ضريبة الدخل ل
  % 6.1  %1.5نسبة الضريبة الفعلية

  

  أرصدة مدينة أخرى .14
  

 تفاصيل البند: 
 

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 9,327 11,939 ذمم مستحقة من موظفين 
 9,892 3,503 مصاريف مدفوعة مقدما 

  15,442 19,219 
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 
 

  ودائع .15
  

 ند:تفاصيل الب 
 

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
  969,590 - الودائع لدى البنوك 

 ) 16,115( - المسترد من/ مخصص تدني قيمة الودائع لدى البنوك 
  - 953,475 

  فيما يلي الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الودائع لدى البنوك:
 

  
األول كانون  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 (7,783) ) 16,115( الودائع لدى البنوك 

 (8,332) 16,115 المسترد من/ مخصص تدني قيمة الودائع لدى البنوك 
  - (16,115) 

 
  شيكات برسم التحصيل .16

  
 تفاصيل البند: 

 

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
  47,615  55,687 برسم التحصيل  شيكات

 ) 791( ) 926( مخصص تدني قيمة شيكات برسم التحصيل 
  54,761 46,824 
  

 فيما يلي الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على شيكات برسم التحصيل: 
 

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 - ) 791( الرصيد االفتتاحي

 ) 791( ) 135( تدني قيمة شيكات برسم التحصيل  مخصص
  )926 ( )791 ( 
 

  النقد والنقد المعادل .17
 

 تفاصيل البند: 
 

  
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

      
 452 792 نقد في الصندوق 

 100,410 37,028 نقد لدى البنوك 
  37,820 100,862 
 

 احتياطي إجباري .18
  

من األرباح السنوية وفقاً لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع   %10المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات بنسبة  تمثل المبالغ
  على المساهمين. 
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  .19
  

 تفاصيل البند: 
 
  2019  2018  
      

 102,182 105,098  الرصيد في بداية السنة
 8,066 14,084  إضافات خالل السنة 
 ) 5,150( -  المدفوع خالل السنة 

 105,098 119,182  الرصيد في نهاية السنة
 

 ضريبية مؤجلة طلوباتم .20
 

  :المؤجلة الضريبية المطلوبات حساب على الحركة تفاصيل يلي فيما
  

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في 
2018  

كانون الثاني  1كما في 
2018  

  ) 27(معدل إيضاح   ) 27ضاح (معدل إي   
       

 - 1,200,906 1,153,358 الرصيد في بداية السنة
 1,200,906 -  167,710 إضافات 
 - ) 47,548( - إطفاءات 

 1,200,906 1,153,358 1,321,068 الرصيد في نهاية السنة
  

 قروض .21
  

  تفاصيل البند: 
  
  2019  2018  
      

 177,687 64,673 قروض طويلة األجل من بنوك محلية 
 ) 113,017( ) 64,673( الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

  - 64,670 
  

  فيما يلي أرصدة القروض حسب سنة االستحقاق: 
  
  دوالر أمريكي    
      

 64,673  2020ما يستحق خالل عام 
   64,673 
  

دوالر أمريكي لتمويل شراء المعدات ذات   500,000مبلغ اتفاقية قرض طويل األجل مع أحد البنوك المحلية ب  2015شهر آب  خاللوقعت الشركة 
% متناقصة ويسدد القرض  5الصلة بأنظمة كفاءة الطاقة من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مبانيها. يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل 

ً بعد فترة سماح لمدة ثالثة شهور من تاريخ صرف التمويل. تم  57بموجب  ً شهريا دوالر  107,438دوالر أمريكي و 113,014 تسديدقسطا
قامت الشركة  ).6إيضاح رقم ( –على التوالي. تم الحصول على القرض بضمانة رهن أرض تابعة للشركة  2018و 2019أمريكي خالل عام 

طة الطاقة الفلسطينية وبالشراكة بالحصول على هذا القرض من أجل تنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مبنى الشركة والمدعوم من سل
 مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بحيث تقوم سلطة الطاقة الفلسطينية بتسديد الفائدة المترتبة على القرض كدعم وتشجيع للمشروع.
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 
  

  أخرى أرصدة دائنة . 22
  

  تفاصيل البند: 
  
  2019  2018  
      

 119,865 134,850 صندوق ادخار الموظفين 
 24,468 20,398 مصاريف مستحقة 

 23,500 25,850 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 8,726 7,989 مخصص إجازات الموظفين 

 30 22 ضريبة رواتب الموظفين 
 65,943 61,473 دائرة الجمارك 

 14,390 27,317 أخرى 
  277,899 256,922 

 
  مباشرة مصاريف .23

  
  تفاصيل البند: 

  
  2019  2018  
      

 127,403 129,766 *رواتب ومنافع موظفين 
 37,543 24,322 كهرباء وماء 

 14,351 14,418  صيانة
 15,269 15,420 تأمينات 

 5,865 2,059 نظافة وضيافة 
  185,985 200,431 
  

  (*) يشمل بند رواتب ومنافع الموظفين:
  
  2019  2018  
      

 112,213 108,468 رواتب موظفين 
 8,534 14,084 مصروف تعويض نهاية الخدمة 

 4,793 4,995 مصروف صندوق االدخار
 307 697 مصروف مخصص إجازات 

 1,556 1,522 مكافآت موظفين 
  129,766 127,403 
  

  المصاريف اإلدارية والعمومية .24
  

  تفاصيل البند: 
  
  2019  2018  
      

 4,546 6,452 استهالكات 
 14,942 15,365 أتعاب مهنية واستشارية 

 8,354 7,893 رسوم اشتراكات 
 813 1,476 ريد وفاكس وهاتف ب

 4,763 4,897 قرطاسية وإعالنات 
 4,128 1,536 أخرى 

  37,619 37,546 
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 
  

  إيرادات أخرى .25
  

  تفاصيل البند: 
  
  2019  2018  
      

 6,645 10,743 إيرادات مواقف سيارات 
 7,602 - إيرادات توزيعات نقدية 

 34,546 23,231 إيرادات استثمار في سندات 
 47,312 1,660 دائع إيرادات و

  35,634 96,105 
 

  الدخلاألساسية والمخفضة للسهم من صافي  لحصةا . 26
  

  تفاصيل البند: 
  
  2019  2018  
  ) 27إيضاح  (معدل    
      

 1,382,339 1,461,777  بعد ضريبة الدخل  صافي الدخل
 11,000,000 11,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

 0.126 0.133  والمخفضة للسهم من صافي الدخلالحصة األساسية 
  

  أرقام مقارنة و إعادة بيان القوائم المالية للسنة السابقة .27
  

في ضوء اتضاح بعض الممارسات الضريبية الخاصة بتطبيق قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وبناًء على آخر المخالصات الضريبية التي توصلت  
عي باحتساب وتسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة الالزمة اإلضافية على تعويضات نهاية الخدمة والمطلوبات لها الشركة، قامت اإلدارة وبأثر رج 

ً مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم الضريبية المؤجلة الالزمة اإلضافية على العقارات  "السياسات المحاسبية، التغيرات في   8تماشيا
  1تم بيانها في بيان المركز المالي كما في  2017كانون االول  31". إن تاثير هذه التعديالت للفترات السابقة حتى التقديرات المحاسبية واألخطاء

 .2018كانون الثاني 
  
 : 2018 الثاني كانون 1 في األرباح المتراكمة وبنود بيان المركز المالي كما على التعديالت أثر يلي فيما -
  
  يل بعد التعد  التعديل   قبل التعديل  
       

 42,917 42,917  -  موجودات ضريبية مؤجلة 
  1,200,906  1,200,906  -  مطلوبات  ضريبية مؤجلة 

  1,208,229  ) 115,799(  1,324,028  احتياطي إجباري 
 8,112,577 ) 1,042,190(  9,154,767  أرباح متراكمة 

  
 : 2018 األول كانون 31 يف على بيان المركز المالي واألرباح المتراكمة كما التعديالت أثر يلي فيما -
 
  بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل 
       

  47,575 47,575  - موجودات ضريبية مؤجلة 
  1,153,358  1,153,358  -  مطلوبات  ضريبية مؤجلة 

  2,765  147,387  ) 144,622(  مدين  الضرائب (دائن) ) سلفيات مخصص(
  1,346,463  (95,840)  1,442,303  احتياطي إجباري 

  9,356,682  (862,556)  10,219,238  متراكمة أرباح 
 
 :2018 األول كانون 31 في كما على بيان الدخل التعديالت أثر يلي فيما -
 
  بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل 
       

  52,206 52,206 -  إضافات موجودات ضريبية مؤجلة 
  ) 86,019( 147,387 ) 233,406(  مصروف ضريبة الدخل 

  1,382,339  199,593  1,182,746  صافي دخل السنة 
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  المساهمة العامة المحدودة شركة أبراج الوطنية
  2019 كانون األول 31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 
 
 :2018األول  كانون 31على بيان الدخل والحصة األساسية والمخفضة للسهم من دخل السنة كما في  التعديالت أثر يلي فيما -
 
  بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل 
       

  1,382,339  199,593  1,182,746  صافي دخل السنة 
  0.126 0.018 1.108  خل السنة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من د

 
  معامالت مع جهات ذات عالقة .28

  
ليا وأية  يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة الع 

ات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل  شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم اعتماد سياس
  مجلس إدارة الشركة.

  
  فيما يلي األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة: 

  
  2019  2018  
      

 4,195 29,019  حساب جاري الشركة األم مدين 
 1,030 ) 4,231(   مدين (دائن)حساب جاري الشركة الحليفة 

  
  يتضمن بيان الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة:

  
  2019  2018  
      

 217,797 219,701  إيرادات إيجار من الشركة األم 
 15,269 15,420  شراء عقود تأمين من الشركة األم 
 57,923 57,752  إيرادات إيجار من الشركة الحليفة 

  
  رواتب ومنافع اإلدارة العليا: 

  
  2019  2018  
      

  23,500  25,850  مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 
  30,000  30,000  حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها  

  
  تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية  .29

 
مارسة الشركة ألنشطتها ويؤثر تمارس الشركة أنشطتها في فلسطين، إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر م

  سلبا على أدائها.
  

  الشركة التزامات محتملة على .30
 

الت لصالح  يوجد إلتزامات محتملة على الشركة تتمثل بقيمة الكفاالت البنكية التي أصدرتها الشركة من حساباتها البنكية لدى بنوك محلية وذلك ككفا
 على التوالي.  2018و  2019كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  11,000و 11,000بورصة فلسطين حيث بلغت قيمة هذه اإللتزامات 
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