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  الوطنيةأبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  
  
  

   المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2013 أیلول 30 في ةالمنتهي أشهر التسعةلفترة 



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    رئيس مجلس اإلدارة    محمد محمود مسروجي

  ممثل لنفسه   مجلس اإلدارةنائب رئيس    یز محمود عبد الجوادعز

  ممثل لنفسه      المدیر العام      سامر عزیز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      ابراهيم علي الطویل

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      إیاد محمد مسروجي

  هلنفسممثل     عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  لشرآة التأمين الوطنيةممثل     عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  

  
 
 

 المدیر العام 
 سامر عزیز شحادة

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
Price Water House Coopers 

 
 

 مستشار الشرآة القانوني 
ة للمحاماةمكتب شحاد / شحادةفؤاد . أ  

  
  
  

 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  مدیر العامال          سامر عزیز شحادة

   العام للشؤون الماليةالمدیرمساعد           عالء علي صافي

   الداخليمدیر دائرة التدقيق          عبد الحميد نصار
  

 
 

  30/09/2013األوراق املالية كما يف 
  

 

 
 

 

   دوالر أمريكي11,000,000  رأس املال املدفوع
   سهم11,000,000  عدد األسهم
   دوالر أمريكي 1  القيمة االمسية

  سهم8,406  سهم املتداولةعدد األ
8,339 دوالر أمريكي  قيمة األسهم املتداولة  
43 اً عقد   عدد العقود املنفذة
1.02 دوالر أمريكي  أعلى سعر تداول
0.86 دوالر أمريكي  أدىن سعر تداول

0.91 دوالر أمريكي  غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  ةجملس إدارة الشرك
تعيني السادة إياد حممد مسروجي و سبري رزق         2013 آذار   25 بتاريخ   ةاملنعقدت اهليئة العامة يف جلستها      قرر •

خوري عضوين جديدين يف جملس إدارة الشركة بدالَ من العضوين املستقيلني السادة أنطون ماردروسيان و               
  . باسم فارس

  
  إدارة الشركة

 .01/01/2013اعتبارا من تاريخ عالء صايف ليصبح مساعد املدير العام للشؤون املالية مت ترقية السيد  •
  

  مدققي احلسابات
 Price Water House Coopersتعيني السادة  2013 آذار 25 بتاريخ ة املنعقدجلستهاقررت اهليئة العامة يف  •

 .2013عام كمدققني خارجيني للشركة لل
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركة أية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل2013 من عام الثالث الربعالل مل يطرأ خ •
  

  السيطرة
  .شركةالمل تظهر أية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على  •
  

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 .شركة ضد المقامةال يوجد أي قضايا  •

 
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 .يني السادة إياد حممد مسروجي و سبري رزق خوري عضوين جديدين يف جملس إدارة الشركةتع •
 .2013عام كمدققني خارجيني للشركة لل Price Water House Coopersتعيني السادة  •
 

  



 

  أهم املؤشرات املالية

  
                  إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

0.370  

                  الفوائد والضريبة إىل املبيعاتصايف الربح قبل 
0.388  

                  صايف الربح إىل املبيعات
0.327  

                  العائد على جمموع املوجودات
0.018  

                   العائد على حقوق املسامهني
0.020  

                  معدل املديونية
0.093  

                  كيةنسبة املل
0.907  

                   ) مرة( معدل دوران املوجودات 
0.054  

                  ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 
0.061  

               ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 
(39.085) 

                  ) مرة ( نسبة التداول 
0.980  

                 املال العامل  رأس
(18,703) 

 



  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

   المحدودةعامةالمساهمة الأبراج الوطنية شرآة 
  )غير مدققة(الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية المختصرة 

  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

  



   المحدودةالعامة المساهمة أبراج الوطنيةشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في لتسعةاالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 
  بيان المرآز المالي المرحلي

  )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي(

  

 آما في   
 2012 آانون أول 31  2013 أیلول 30  إیضاح 
 مدققة  غير مدققة    

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 81,185  71,819   معداتممتلكات و
 12,110,008  11,999,115  (3)   عقاریةاستثمارات

 510,305  508,595    موجودات مالية متوفرة للبيع
 12,701,498  12,579,529   مجموع الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة
 65,131   74,705   ذمم مدینة

 27,450   25,428  (4)  مخصص الضرائب
 572,038  710,566   موجودات متداولة أخرى

 78,885  107,913   النقد وأشباه النقد
 743,504  918,612   مجموع الموجودات المتداولة

 13,445,002  13,498,141   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
       الملكيةحقوق

 11,000,000  11,000,000   رأس المال المدفوع
 378,478  378,478   )5(  إجبارياحتياطي
 93,995   433   موجودات مالية متوفرة للبيع احتياطي

 617,930  857,266   أرباح متراآمة
 12,090,403  12,236,177   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات
       المتداولةالمطلوبات غير

 57,332  74,649   مخصص تعویض نهایة الخدمة
 500,000  250,000    قرض طویل األجل

 557,332  324,649   مجموع المطلوبات غير المتداولة
      المطلوبات المتداولة

 500,000  508,200    الجزء قصير األجل من القرض طویل األجل
 163,526  177,691   إیرادات مقبوضة مقدما

 29,072  109,807   ذمم دائنة
 104,669  141,617    أخرىأرصدة دائنة

 797,267  937,315   مجموع المطلوبات المتداولة
 1,354,599  1,261,964   مجموع المطلوبات

 13,445,002  13,498,141   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

  



  دة المحدوالعامة المساهمة أبراج الوطنيةشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 
   المرحليبيان الدخل

  )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي(

  

 

   
 30 ي أشهر المنتهية فالتسعةلفترة 

 أیلول
 2012  2013  إیضاح 
 غير مدققة  غير مدققة   

      اإلیرادات
 516,713  536,037   إیرادات إیجارات

 214,347  194,969    خدماتإیرادات 
 731,060  731,006   مجموع اإلیرادات

      
      المصاریف

 437,966  460,524   مصاریف مباشرة
 56,162  27,048   مصاریف إداریة وعامة

 494,128  487,572   مجموع المصاریف
 236,932  243,434   الربح التشغيلي

      
 39,594  100,261   إیرادات أخرى

 )10,500(  )10,500(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 266,026  333,195    ربح الفترة قبل ضریبة األمالك والدخل

        
 (109,728)  )59,806(    ضریبة األمالك

 156,298  273,389    ربح الفترة قبل ضریبة الدخل
      

 -  )34,053(  (4) ضریبة الدخل
 156,298  239,336   ربح الفترة

       
       

)8( الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة   0.022  0.014 
  

  

  
  
  



   المحدودةالعامة المساهمة براج الوطنيةأشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 
  المرحليالشامل  بيان الدخل

  )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي(

  

  
  

  
 30  أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة 

 لولأی
  2013  2012 
 غير مدققة  غير مدققة  
       

 156,298  239,336  ربح الفترة
     :بنود الدخل الشامل األخرى

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة 
  (232)  )93,562(  للبيع

  )(232  )93,562(  بنود الدخل الشامل األخرى للفترةمجموع 
     

  156,066  145,774  لدخل الشامل للفترةإجمالي ا
  
  

  
  
  



   المحدودةالعامة المساهمة أبراج الوطنيةشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةرة لفترة البيانات المالية المرحلية المختص

 
  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

  )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي(

  

  
  
  
  

 
رأس المال  

  المدفوع
 احتياطي
  إجباري

 موجودات احتياطي
 المجموع  أرباح متراآمة  مالية متوفرة للبيع

 12,090,403  617,930  93,995  378,478  11,000,000  2013 آانون ثاني 1الرصيد آما في 
           التغيرات خالل الفترة 

 145,774  239,336  )93,562(  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 12,236,177  857,266  433  378,478  11,000,000  )غير مدققة (2013 أیلول 30الرصيد آما في 

                 
                 

 11,793,683  1,416,432  21,162  356,089  10,000,000  2012 آانون ثاني 1الرصيد آما في 
           التغيرات خالل الفترة 

 156,066  156,298   (232)  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 -  (1,000,000)  -  -  1,000,000   )6إیضاح رقم ( توزیعات أسهم

 11,949,749  572,730  20,930  356,089  11,000,000  )غير مدققة (2012 أیلول 30الرصيد آما في 
  

  
  
  



   المحدودةالعامة المساهمة أبراج الوطنيةشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 
  دفقات النقدیة المرحليبيان الت

  )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي(

  

  
 أیلول 30  أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة   
  2013    2012 
 غير مدققة  غير مدققة   

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية
      

 156,298  273,389   قبل ضریبة الدخلربح الفترة
     تسویات

 140,257   139,433  استهالآات
 (736)   -  أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 -   (23,152)    عقاریةاستثمارات أرباح استبعاد
 7,420   17,317  مخصص تعویض نهایة الخدمة

 -   (34,053)   مصروف ضریبة الدخل
     :تعدیالت لتسویة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية

 (34,549)   (9,574)  ذمم مدینة
 57,686   )136,506(  موجودات متداولة أخرى

 19,588   80,735  ذمم دائنة
 38,524   14,165  إیرادات مقبوضة مقدما

 (33,022)   36,948   أخرىأرصدة دائنة
 351,466   358,702  األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن

     
     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 (585,303)   (60,527)  ة عقاریاستثماراتشراء 
 -   (91,852)   التغير على موجودات مالية متوفرة للبيع

 (53,080)   (3,495)   شراء ممتلكات ومعدات
 15,284   -   بيع ممتلكات ومعدات

 -   68,000    عقاریةاستثماراتالعائد من بيع 
 (623,099)   (87,874)  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

     
     لتمویليةالتدفقات النقدیة من األنشطة ا

 -  (241,800)   تسدیدات على القرض
 -  (241,800)  لتمویليةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة ا

     
 (271,633)   29,028  النقص في النقد وأشباه النقد

 1,688,388   78,885  رصيد النقد وأشباه النقد، بدایة الفترة
 1,416,755   107,913  رصيد النقد وأشباه النقد، نهایة الفترة

 
  



   المحدودةالعامة المساهمة أبراج الوطنيةشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي (
 

  

  عام) 1(إیضاح 
  

 تحت رقم ١٩٦٤آشرآة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشرآات لسنة ) الشرآة(تأسست شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة 
 دینار 10 سهم بقيمة اسمية مقدارها 100,000دینار أردني مقسم إلى  1,000,000 وبرأس مال مقداره 1995 تشرین أول 16خ بتاری) 562420901(

 إلى عشرة مالیين دوالر أمریكي مقسم إلى عشرة مالیين سهم مكتتب بها 2005تمت زیادة رأس المال عام . أردني للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل
وتم تحویل الشرآة من مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم .  اسمية مقدارها دوالر أمریكي واحد للسهمبالكامل بقيمة

تم زیادة رأس مال الشرآة . 2010تم إدراج أسهم الشرآة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام . 2006خالل عام ) 562601153(
 من عشرة مالیين دوالر أمریكي إلى أحد عشرة مليون دوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر مليون 2012 أیلول 30ر المنتهية في خالل فترة الستة أشه

تعتبر الشرآة تابعة لشرآة التأمين . من أسهم شرآة أبراج الوطنية % 90.3تمتلك شرآة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته . سهم
 . المالية للشرآة األمالبياناتویتم توحيد قوائمها المالية مع ) الشرآة األم(الوطنية 

 .وظفينم 9الشرآة  تمارس الشرآة عملها من خالل مرآزها الرئيسي في مدینة البيرة وال یوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي

تهدف الشرآة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها، إفراز أو البيع نقدا أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع 
 .ية وغيرهااتية والخدمخدمات أو بدون خدمات، و القيام بتنمية وتشجيع وإدارة االستثمارات في المجاالت االقتصادیة المختلفة التجاریة والصناع

  .2013 األولتشرین  30 بتاریخ من قبل مجلس إدارة الشرآة 2013 أیلول 30تم إقرار البيانات المالية المرحلية آما في 
  

  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية) 2(إیضاح 
  

م          2013 ولأیل 30 أشهر المنتهية في     للتسعةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشرآة         دولي رق بة ال ة     "34 وفقًا لمعيار المحاس اریر المالي التق
  .وتم عرضها بالدوالر األمریكي" المرحلية

  
  . المالية المرحلية وفقًا لمبدأ الكلفة التاریخية، باستثناء قياس الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر بالقيمة العادلةالبياناتتم إعداد 

  
سنویة                           ال تتضمن البي   ة ال ات المالي داد البيان د إع ادة عن ي تكون موجودة ع ة الت ة المعلومات واإلیضاحات المطلوب ة المختصرة آاف ة المرحلي ات المالي ان

  .دولية والتي تم إعدادها وفقا لمعایير المحاسبة ال2012 آانون أول 31وبالتالي یجب قراءة هذه البيانات مع البيانات المالية السنویة للشرآة آما في 
  

تنتهي في                         2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في     التسعةإن نتائج أعمال     ي س ة الت سنة المالي ة لل ائج المتوقع ى النت ل بالضرورة مؤشرًا عل انون   31 ال تمث  آ
  .2013األول 

  



   المحدودةالعامة المساهمة أبراج الوطنيةشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي (
 

  

   عقاریةاستثمارات) 3(إیضاح 
  
  تفاصيل البند 

  
 2012 آانون األول 31    2013 أیلول 30   المباني  األراضي 
     

 11,357,810  14,397,526  7,370,878  7,026,648 السنة/ الرصيد في بدایة الفترة 
 3,039,716   60,527  -   60,527 إضافات

 -  )51,318(  )51,318( - استبعادات
  7,087,175 7,319,560  14,406,735  14,397,526 

 )2,287,518(  )2,407,620(  )2,407,620(  - اإلستهالك المتراآم
 12,110,008  11,999,115  4,911,940  7,087,175 السنة/ الرصيد في نهایة الفترة 

  
  :السنة آما یلي/ لقد آانت الحرآة على االستهالك المتراآم خالل الفترة

  
 2012 آانون األول 31    2013 أیلول 30   
    

 2,114,210  2,287,518  السنة/ الرصيد في بدایة الفترة 
 173,308   126,572  إضافات

 -  )6,470(  استبعادات
 2,287,518  2,407,620  السنة/ الرصيد في نهایة الفترة 

  
  مخصص ضرائب) 4(إیضاح 

  
  :السنة/ فيما یلي ملخص الحرآة التي تمت على حساب مخصص ضریبة الدخل خالل الفترة 

  
 2012 آانون األول 31    2013 أیلول 30   
    

  )43,634(  27,450  السنة/ في بدایة الفترة  دائرة ضریبة الدخل إلىالمستحق ) المستحق من( الرصيد
  )(10,488  (34,053)  السنة/ إضافات خالل الفترة 

  )2,381(   )2,788(    ضریبة الدخلتوفيرات
 83,953   34,819  ضرائب مدفوعة

  27,450   25,428  السنة/  في نهایة الفترة  المستحق من دائرة ضریبة الدخلالرصيد
  

ة مع            ، حتى تاریخه لم   2009 على مخالصة نهائية من دائرة ضریبة الدخل حتى عام           2010حصلت الشرآة خالل عام      سویة نهائي ى ت شرآة إل تتوصل ال
  .2012 حتى 2010 مواعاألدائرة ضریبة الدخل عن نتائج أعمال 

  
   إجبارياحتياطي) 5(إیضاح 

  
اري وال یجوز                % 10 المعمول به في فلسطين، یتم اقتطاع         1964لسنة  ) 12( رقم   وفقًا لقانون الشرآات   اطي اإلجب سنویة لحساب االحتي اح ال من األرب

ساهمين              ى الم م   . وقف هذا االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع االحتياطي المتجمع ما یعادل ربع رأس المال، آما ال یجوز توزیع االحتياطي اإلجباري عل م تق ل
  . المالية مرحليةبياناتقتطاع االحتياطي اإلجباري حسب أحكام قانون الشرآات حيث أن هذه الالشرآة با

  
  توزیعات أسهم) 6(إیضاح 

  
ام      % 10 توزیع أسهم مجانية بنسبة 2012 آذار 29قررت الهيئة العامة للشرآة في اجتماعها المنعقد بتاریخ         ا لع ائج أعماله من رأس مال الشرآة عن نت

  . سهم بقيمة اسمية دوالر أمریكي واحد لكل سهم1,000,000ي  بإجمال2011



   المحدودةالعامة المساهمة أبراج الوطنيةشرآة 
  2013 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )مریكيجميع المبالغ بالدوالر األ (
 

  

   األعمالقطاعات) 7(إیضاح 
  

بما أن أنشطة الشرآة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وهو قطاع االستثمار العقاري ومتمرآزة في منطقة جغرافية واحدة، لم یتم عرض 
  . المالية المرحليةبياناتقطاعات األعمال التشغيلية أو الجغرافية في ال

  
  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة) 8(إیضاح 

  
  :تم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادیة المتداولة خالل الفترة على النحو التالي

  
 2012 آانون األول 31    2013 أیلول 30   
         
 دوالر أمریكي 

 223,887   239,336  ربح الفترة
      
 سهم  

 11,000,000  11,000,000  ة خالل الفترةالمتوسط المرجح لألسهم المتداول
      
 دوالر أمریكي  

 0.020  0.022  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
  

  معامالت مع جهات ذات عالقة) 9(إیضاح 
  

ارة العليا وأیة شرآات یسيطرون  ذات عالقة عندما تتم مع الشرآات الحليفة والمساهمين الرئيسيين واإلدجهاتتعتبر المعامالت آمعامالت مع 
یتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة . عليها أو لهم القدرة على التأثير بها

  .الشرآة
  

  :فيما یلي األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة
  

 شراء عقود تأمين  - أ
  

 2012 أیلول 30  2013 أیلول 30    طبيعة العالقة   الجهة ذات العالقة
  9,896  9,822  الشرآة األم  شرآة التأمين الوطنية

 
 إیرادات اإلیجارات  - ب

  
 2012 أیلول 30    2013 أیلول 30    طبيعة العالقة   الجهة ذات العالقة

 175,229  172,434  الشرآة األم  شرآة التأمين الوطنية
  

 ليارواتب ومنافع اإلدارة الع  - ت
  

 2012 أیلول 30    2013 أیلول 30    طبيعة العالقة   الجهة ذات العالقة
 24,069  27,686  إدارة عليا  منافع قصيرة األجل

  6,811  9,225  إدارة عليا  حصة اإلدارة العليا من تعویض نهایة الخدمة
 10,500  10,500  إدارة عليا  مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة

 
 




