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34 Al-Bireh, Municipality
St., Al-Bireh, p.o.Box 1g19 Ramalteh, T'el 02
E-mail: nic@nic-pal.com

ﺷــﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
)رام اﷲ(

اﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي و
اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻤﺮﺡﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  30ﺡﺰیﺮان 2015

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ

ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

إﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺮوﺝﻲ

ﻥﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺱﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ

إﺏﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ

ﺱﺒﻴﺮ رزق ﺧﻮري

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻓﺆاد ﻥﺨﻠﺔ ﻗﻄﺎن

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

أﺡﻤﺪ ﻓﺆاد ﻣﺸﻌﺸﻊ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺪیﺮ اﻟﻌﺎم
ﺏﺸﺎر ﺕﻮﻓﻴﻖ ﺡﺴﻴﻦ
ﻣﺪﻗﻘﻮ ﺡﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ
PriceWaterHouseCoopers
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ
أ .ﻓﺆاد ﺵﺤﺎدة  /ﻣﻜﺘﺐ ﺵﺤﺎدة ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺏﺸﺎر ﺕﻮﻓﻴﻖ ﺡﺴﻴﻦ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻋﻼء ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ

ﻥﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﻃﻪ

ﻗﺎﺋﻢ ﺏﺄﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

2015/06/30

2014/06/30

ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ

 11,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

 11,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ

 11,000,000ﺳﻬﻢ

 11,000,000ﺳﻬﻢ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ

 1ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

 1ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

14,306ﺳﻬﻢ

 24,227ﺳﻬﻢ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

 14,336ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

 23,686ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ

 33ﻋﻘﺪﺍ

 36ﻋﻘﺪﺍﹰ

ﺳﻌﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ

 1ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

 0.86ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

• ﱂ ﻳﻄﺮﺃ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2015ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
• ﰎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2015/05/20ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﺸﺎﺭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻨﺎﺋـﺐ
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺃﺑـﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﳌﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ.
• ﰎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2015/05/20ﺇﻬﻧﺎﺀ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺑـﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻍ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﻨﺼﺒﻪ ﺍﳊﺎﱄ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
• ﰎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻼﺀ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﰲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ .2015/01/01
ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ

• ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  26ﺁﺫﺍﺭ  2015ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
 PriceWaterHouseCoopersﻛﻤﺪﻗﻘﲔ ﺧﺎﺭﺟﻴﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ .2015

ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
• ﱂ ﻳﻄﺮﺃ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2015ﺃﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
• ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻳﺔ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ
• ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
•

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ  PriceWaterHouseCoopersﻛﻤﺪﻗﻘﲔ ﺧﺎﺭﺟﻴﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ .2015

ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 2015

2015/06/30

2014/06/30

ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ

0.407

0.419

ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ

0.375

0.249

ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ

0.371

0.222

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

0.012

0.008

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ

0.012

0.009

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ

0.045

0.057

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ

0.955

0.943

ﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ) ﻣﺮﺓ(

0.032

0.037

ﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ) ﻣﺮﺓ (

0.036

0.041

ﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ) ﻣﺮﺓ(

0.897

1.689

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ) ﻣﺮﺓ (

1.959

1.433

471,604

288,237

ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية المختصرة )غير مدققة(
لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
مع تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015

 -الفھرس -

صفحة
تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة

2

بيان المركز المالي المرحلي

3

بيان الدخل والدخل الشامل المرحلي

4

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

5

بيان التدفقات النقدية المرحلي

6

اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

7

1

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
بيان المركز المالي المرحلي
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
استثمار في شركات حليفة
مجموع الموجودات غير المتداولة

)(3

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة
ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
سلفيات الضرائب
أرصدة مدينة أخرى
النقد والنقد المعادل
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

)(4

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي إجباري
أرباح متراكمة
مجموع حقوق الملكية

) (5

كما في
 31كانون األول 2014
 30حزيران 2015
مدققة
غير مدققة
11,806,435
58,997
371,377
12,236,809

11,834,645
66,637
215,600
12,116,882

103,235
652,603
44,922
77,441
84,955
963,156
13,199,965

102,877
750,876
23,027
32,720
23,940
933,440
13,050,322

11,000,000
424,196
1,186,170
12,610,366

11,000,000
424,196
1,029,391
12,453,587

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مخصص تعويض نھاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة

98,047
98,047

91,859
91,859

المطلوبات المتداولة
قروض من جھات ذات عالقة
إيرادات مقبوضة مقدما
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

256,126
23,095
212,331
491,552
589,599
13,199,965

190,690
90,845
16,560
206,781
504,876
596,735
13,050,322

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة )من صفحة  (9-7تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
بيان الدخل والدخل الشامل المرحلي
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

إيضاح

لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران
2014
2015
غير مدققة
غير مدققة

اإليرادات
إيرادات إيجارات
إيرادات خدمات
مجموع اإليرادات

297,617
125,457
423,074

350,064
136,635
486,699

المصاريف
مصاريف مباشرة
مصاريف إدارية وعامة
مجموع المصاريف
الربح التشغيلي

250,974
19,712
270,686
152,388

282,879
22,688
305,567
181,132

حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
إيرادات أخرى
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
فروقات عملة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
ربح الفترة قبل ضريبة األمالك والدخل

57,777
1,035
)(7,000
)(6,994
197,206

5,808
)(7,000
)(11,973
)(8,576
159,391

ضريبة األمالك
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

)(38,343
158,863

)(38,343
121,048

)(2,084
156,779
156,779
0.014

)(13,198
107,850
107,850
0.010

)(4

ضريبة الدخل
ربح الفترة
بنود الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الحصة األساسية والمخفضة للسھم من ربح الفترة

) (7

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة )من صفحة  (9-7تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

الرصيد كما في  1كانون ثاني 2015
التغيرات خالل الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في  30حزيران ) 2015غير مدققة(

الرصيد كما في  1كانون ثاني 2014
التغيرات خالل الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في  30حزيران ) 2014غير مدققة(

رأس المال
المدفوع
11,000,000

احتياطي
إجباري
424,196

أرباح متراكمة
1,029,391

المجموع
12,453,587

11,000,000

424,196

156,779
1,186,170

156,779
12,610,366

11,000,000

413,722

935,123

12,348,845

11,000,000

413,722

107,850
1,042,973

107,850
12,456,695

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة )من صفحة  (9-7تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
بيان التدفقات النقدية المرحلي
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح

لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران
2014
2015
غير مدققة
غير مدققة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
158,863

121,048

ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
تسويات:
استھالكات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
مخصص تعويض نھاية الخدمة
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية:
ذمم مدينة
ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
أرصدة مدينة اخرى
ذمم دائنة
إيرادات مقبوضة مقدما
أرصدة دائنة أخرى
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

90,112
6,188
)(57,777

89,468
8,576
11,657
-

)(358
98,273
)(44,721
6,535
165,281
5,550
)(23,979
403,967

)(38,511
7,234
)(58,273
)(18,879
156,447
4,560
)(39,291
244,036

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء أسھم في شركات حليفة
شراء استثمارات عقارية
شراء ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)(98,000
)(53,461
)(801
)(152,262

)(13,758
)(4,133
)(17,891

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تسديدات على القروض من جھات ذات عالقة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)(190,690
)(190,690

)(250,000
)(250,000

الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل
رصيد النقد والنقد المعادل ،بداية الفترة
رصيد النقد والنقد المعادل ،نھاية الفترة

61,015
23,940
84,955

)(23,855
42,804
18,949

) (4

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة )من صفحة  (9-7تشكل جزءاً ال يتجزأ منھا.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (1عام
تأسست شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة )الشركة( كشركة مساھمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1964
تحت رقم ) (562420901بتاريخ  16تشرين أول  1995وبرأس مال مقداره  1,000,000دينار أردني مقسم إلى  100,000سھم بقيمة إسمية
مقدارھا  10دينار أردني للسھم الواحد والمكتتب بھا بالكامل .تمت زيادة رأس المال عام  2005إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى عشرة
ماليين سھم مكتتب بھا بالكامل بقيمة إسمية مقدارھا دوالر أمريكي واحد للسھم .وتم تحويل الشركة من مساھمة خصوصية محدودة إلى مساھمة
عامة محدودة تحت رقم ) (562601153خالل عام  .2006تم إدراج أسھم الشركة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام .2010
تم زيادة رأس مال الشركة خالل عام  2012من عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون
سھم وذلك عن طريق توزيع أسھم مجانية بنسبة  %10من رأس المال .تمتلك شركة التأمين الوطنية المساھمة العامة المحدودة ما نسبته
 %91.13من أسھم شركة أبراج الوطنية .تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية )الشركة األم( ويتم توحيد قوائمھا المالية مع البيانات المالية
للشركة األم.
تمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لھا فروع أخرى ،وقد بلغ عدد موظفي الشركة  9موظفين كما في 30
حزيران .2015
تھدف الشركة إلى:
 اإلستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا، إفراز أو البيع نقداً أو بالتقسيط أو رھن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، القيام بتنمية وتشجيع وإدارة اإلستثمارات في المجاالت اإلقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرھا.تم إقرار البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في  30حزيران  2015من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  15تموز .2015
تم فقط مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة ولم يتم تدقيقھا.
إيضاح ) (2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية
تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة للستة أشھر المنتھية في  30حزيران  2015وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير
المالية المرحلية" وتم عرضھا بالدوالر األمريكي.
ال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالي ة الس نوية
وبالتالي يجب قراءة ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة مع البيانات المالية السنوية للشركة كما ف ي  31ك انون أول  2014والت ي ت م إع دادھا
وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية.
إن نتائج أعمال الستة أشھر المنتھية في  30حزيران  2015ال تمثل بالض رورة مؤش راً عل ى النت ائج المتوقع ة للس نة المالي ة الت ي س تنتھي ف ي 31
كانون األول .2015
أ -التغيرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة
المنتھية في  31كانون أول  .2014من غير المتوقع أن ينتج عن تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتعديالت أي أثر جوھري على
المركز أو األداء المالي للشركة للسنة المنتھية كما في  31كانون أول .2015
ب -األسس والتقديرات
إن إعداد البيانات المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتھادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات
المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .كما أن ھذه التقديرات واالجتھادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات .وبشكل خاص
يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتھا .إن التقديرات المذكورة والمتماشية مع
البيانات المالية السنوية للشركة كما في  31كانون أول ) 2014والتي تم إعدادھا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية( مبنية بالضرورة على فرضيات
وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع
وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
ت -إدارة المخاطر
تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا وتخفيفھا حيث يتم مراجعة
المخاطر وتبني اإلجراءات الضرورية لمواجھتھا والعمل على تخفيضھا والحد منھا .إضافة الى ذلك فإن كافة مراكز العمل مسؤولة عن تحديد
المخاطر المتعلقة بنشاطھا ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمرارية فعاليتھا .يعتبر مجلس إدارة الشركة ھو المسؤول عن تحديد
ومراقبة المخاطر في الشركة .ال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة تحت بند إدارة المخاطر
التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنوية وبالتالي يجب قراءة ھذه البيانات مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في  31كانون
أول  2014والتي تم إعدادھا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (3إستثمارات عقارية
تفاصيل البند:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
اإلستھالك المتراكم خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

األراضي
7,121,242
7,754
7,128,996
7,128,996

المباني
7,327,196
45,707
7,372,903
)(2,695,464
4,677,439

 30حزيران 2015
14,448,438
53,461
14,501,899
)(2,695,464
11,806,435

 31كانون األول 2014
14,415,306
33,132
14,448,438
)(2,613,793
11,834,645

لقد كانت الحركة على االستھالك المتراكم خالل الفترة  /السنة كما يلي:
 30حزيران 2015
2,613,793
81,671
2,695,464

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
استبعادات خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

 31كانون األول 2014
2,449,076
164,717
2,613,793

إيضاح ) (4سلفيات ضرائب
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل الفترة  /السنة:
 30حزيران 2015
)(23,027
2,084
1,531
)(25,510
)(44,922

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
توفيرات ضريبة الدخل خالل الفترة  /السنة
ضرائب مدفوعة خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نھاية الفترة  /السنة

 31كانون األول 2014
)(13,493
29,789
3,541
)(42,864
)(23,027

إيضاح ) (5احتياطي إجباري
وفقا ً لقانون الشركات رقم ) (12لسنة  1964المعمول ب ه ف ي فلس طين ،ي تم اقتط اع  %10م ن األرب اح الس نوية لحس اب االحتي اطي اإلجب اري وال
يجوز وق ف ھ ذا االقتط اع قب ل أن يبل غ مجم وع االحتي اطي المتجم ع م ا يع ادل رب ع رأس الم ال ،كم ا ال يج وز توزي ع االحتي اطي اإلجب اري عل ى
المساھمين .لم تقم الشركة باقتطاع االحتياطي اإلجباري حسب أحكام قانون الشركات حيث أن ھذه البيانات المالية مرحلية المختصرة.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  30حزيران 2015
اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (6قطاعات األعمال
إن كافة أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وھو قطاع االستثمار العقاري ومتركزة في منطقة جغرافية واحدة.
إيضاح ) (7الحصة األساسية والمخفضة للسھم من ربح الفترة
تم احتساب عائد الربح األساسي للسھم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسھم العادية المتداولة خالل الفترة على النحو التالي:
 30حزيران 2015
ربح الفترة

156,779

المتوسط المرجح لألسھم المتداولة خالل الفترة

11,000,000

الحصة األساسية والمخفضة للسھم من ربح الفترة

0.014

 30حزيران 2014

دوالر أمريكي
107,850
سھم
11,000,000
دوالر أمريكي
0.010

إيضاح ) (8معامالت مع جھات ذات عالقة
تعتبر المعامالت كمعامالت مع جھات ذات عالقة عندما تتم مع الشركات الحليفة والمساھمين الرئيسيين واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون
عليھا أو لھم القدرة على التأثير بھا .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة
الشركة.
فيما يلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:
قروض من الشركة األم
حساب جاري الشركة االم )دائن(/مدين
حساب جاري الشركة الحليفة

 30حزيران 2015

 30حزيران 2014
250,000
300
5,298

 30حزيران 2015
116,565
7,290
13,640

 30حزيران 2014
115,894
7,251
10,458

 30حزيران 2015
19,779
413
7,000

 30حزيران 2014
26,769
4,678
7,000

)(1,854
4,356

تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالية مع جھات ذات العالقة:
إيرادات إيجار من الشركة االم
شراء عقود تأمين من الشركة االم
إيرادات إيجار من الشركة الحليفة
رواتب ومنافع االدارة العليا:
منافع قصيرة األجل
حصة اإلدارة العليا من تعويض نھاية الخدمة
مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
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