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 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  

  
  و تقریر الربع الثالث

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2016 أیلول 30 في ةالمنتهي التسعة أشهر لفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس      مسروجيإياد محمد 

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      سامر عزيز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      الطويل علي إبراهيم

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  لشرآة التأمين الوطنية ممثل    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      أحمد فؤاد مشعشع

  

  
 
 

 المدیر العام
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
PriceWaterHouseCoopers 

 
 مستشار الشرآة القانوني 

ةللمحاما ة/ مكتب شحاد شحادةأ. فؤاد   

  
  
  

 



 

  
فيذيةاإلدارة التن  

 
  المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  والخدمات المساندة العام للشؤون المالية المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق      طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

30/09/2016  البيان  30/09/2015  
  ر أمريكيدوال 11,000,000  ر أمريكيدوال11,000,000  رأس املال املدفوع

  سهم 11,000,000 سهم11,000,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1 دوالر أمريكي1  القيمة االمسية

128,636 سهم عدد األسهم املتداولة   26,955 سهم 
دوالر أمريكي قيمة األسهم املتداولة 146,763 دوالر أمريكي    27,007  

  عقدا 50 عقدا47 املنفذةعدد العقود 
 1.05 دوالر أمريكي 1.10 دوالر أمريكي  غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  جملس إدارة الشركة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أي 2016من عام  الربع الثالثمل يطرأ خالل  •
  

  إدارة الشركة
تكليف السيد أمحد فؤاد مشعشع مدير عام شركة التأمني الوطنية بصالحيات  01/01/2016مت بتاريخ  •

 ر عام شركة أبراج الوطنية حلني تعيني مدير أصيل.ومسؤوليات مدي
 .01/01/2016اعتبارا من التدقيق الداخلي مدير دائرة ليصبح  مصطفى سليمان طهمت ترقية السيد  •
  

  مدققي احلسابات
 PriceWaterالسادة  إعادة تعيني 2016آذار  31قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ  •

HouseCoopers 2016ني خارجيني للشركة للعام كمدقق. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2016من عام  الربع الثالثمل يطرأ خالل  •
  

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

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 .شركةضد ال مقامةي قضايا ال يوجد أ •

 
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 .2016كمدققني خارجيني للشركة للعام  PriceWaterHouseCoopersتعيني السادة إعادة  •
 

  



 

  2016 أهم املؤشرات املالية

  

 

30/09/201630/09/2015  البيان  
 0.389 0.395 اإليراداتمن العمليات إىل الدخلإمجايل 
 0.276 0.296 اإليراداتقبل الفوائد والضريبة إىل الدخلصايف 
 0.266 0.278 اإليراداتإىل  الدخلصايف 

 0.014 0.012 العائد على جمموع املوجودات
 0.014 0.013 العائد على حقوق املسامهني

 0.053 0.070  معدل املديونية
 0.947 0.930 نسبة امللكية

 1.736 2.076 نسبة التداول ( مرة ) 
 455,317 575,544  س املال العامل  رأ



  
  

 
 
 
 
 
 

  
  
 

  المحدودة عامةالمساهمة الأبراج الوطنية شرآة 
  الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية المختصرة (غير مدققة)

  2016 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2016أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  المرآز المالي المرحليبيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

  
 آما في 
 2015ول األآانون  31 2016 أیلول 30إیضاح 

 مدققة غير مدققة 
  الموجودات

  الموجودات غير المتداولة
 12,227,003  12,109,186 (3)  ستثمارات عقاریةا

 52,635  26,115    ممتلكات ومعدات
 274,610  279,344    موجودات مالية متوفرة للبيع

 294,870  294,870    حليفة شرآةاستثمار في 
 12,849,118  12,709,515  مجموع الموجودات غير المتداولة

       
     الموجودات المتداولة

 736,324  850,844 ذمم مدینة
 33,577  30,789  (4)  الضرائب سلفيات

 51,964  51,803  أرصدة مدینة أخرى
 -  134,995    ودائع لدى البنوك

 42,939  41,977   المعادلالنقد والنقد 
 864,804  1,110,408  مجموع الموجودات المتداولة

 13,713,922  13,819,923  مجموع الموجودات 
    

    حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 11,000,000  11,000,000 رأس المال المدفوع
 446,540  446,540  )5( حتياطي إجباريا

 12,437   17,172     في القيمة العادلة المتراآم التغير
 1,230,482  1,392,029 أرباح متراآمة

 12,689,459  12,855,741  مجموع حقوق الملكية
 

 المطلوبات
 

   
     المطلوبات غير المتداولة

 101,979  109,633  مخصص تعویض نهایة الخدمة
 323,732  319,685    قروض

 425,711  429,318  مجموع المطلوبات غير المتداولة
       

     المطلوبات المتداولة
 88,720  92,159    الجزء المتداول من القروض

 123,422  144,351  إیرادات مقبوضة مقدما
 128,905  125,979  ذمم دائنة

 257,705  172,375   أرصدة دائنة أخرى
 598,752  534,864  مجموع المطلوبات المتداولة

 1,024,463  964,182  مجموع المطلوبات
 13,713,922  13,819,923  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -
  
  
  

المدیر العام للشؤون نائب 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2016أیلول  30المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  البيانات المالية

 
  المرحليبيان الدخل 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

 

  
  

  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -
  
  

العام للشؤون نائب المدیر 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع

 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 2015 2016 إیضاح

 غير مدققة غير مدققة
 اإلیرادات

 500,257  452,963 إیرادات إیجارات
 188,105  128,250 إیرادات خدمات
 688,362  581,213 مجموع اإلیرادات

   
      المصاریف

 390,511  323,883   مصاریف مباشرة
 30,066  27,495 مصاریف إداریة وعامة

 420,577  351,378 مجموع المصاریف
 267,785  229,835 الربح التشغيلي

   
       

 1,557  18,087 إیرادات أخرى
)10,500(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   )10,500(  

 (11,265)  (7,291)    فروقات عملة
 -  (530)    مخصص دیون مشكوك في تحصيلها

 247,577  229,601    ربح الفترة قبل ضریبة األمالك والدخل
       

)57,474(    ضریبة األمالك   )57,514(  
 190,063  172,127    ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

     
 (7,128)  (10,580)  (4) ضریبة الدخل
 182,935  161,547 ربح الفترة

        
 0.017  0.015  )7( الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

        
        
        

        الدخل الشامل المرحلي بيان
 (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

    
 

 
 

 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 2015 2016 إیضاح

 غير مدققة غير مدققة
 182,935  161,547 ربح الفترة

        الحقة:بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات 
 4,705  4,735   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 187,640  166,282     إجمالي الدخل الشامل للفترة



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2016أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

  

 

 
رأس المال 
 المدفوع

 احتياطي
 إجباري

في  المتراآم التغير
  القيمة العادلة

  
أرباح 
 المجموع متراآمة

آانون ثاني  1الرصيد آما في 
2016 

 11,000,000  446,540 12,437  1,230,482  12,689,459 

            التغيرات خالل الفترة 
 166,282  161,547  4,735  -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة

 2016 أیلول 30الرصيد آما في 
 (غير مدققة)

 11,000,000  446,540 17,172  1,392,029  12,855,741 

                
                  

آانون ثاني  1الرصيد آما في 
2015 

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

           التغيرات خالل الفترة 
 187,640  182,935  4,705  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 2015 أیلول 30الرصيد آما في 
 (غير مدققة)

 11,000,000  424,196 4,705  1,212,326  12,641,227 

  
  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -
  

  
  

نائب المدیر العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

دائرة التدقيق مدیر   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2016أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  التدفقات النقدیة المرحليبيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

  
 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة     
 2015  2016  إیضاح

 غير مدققة غير مدققة    
   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية

  
 190,063 172,127  الدخل قبل ضریبة ربح الفترة
   تسویات:
  136,998  175,312  استهالآات

 - 530  مخصص دیون مشكوك في تحصيلها
 (8,107)  7,654  مخصص تعویض نهایة الخدمة
 -  (104)  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

تعدیالت لتسویة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 
 التشغيلية:

    
)115,050(  ذمم مدینة  (5,678) 

 (14,414)  -   التحصيل شيكات برسم
 (79,788)  161   أرصدة مدینة اخرى

)2,926(   ذمم دائنة   128,886  
 70,482  20,929   إیرادات مقبوضة مقدما

)85,330(   أرصدة دائنة أخرى   14,233  
)4(  ضریبة الدخل المدفوعة   )7,792(  (23,979) 

 408,696  165,511  التشغيليةن األنشطة عصافي التدفقات النقدیة الناتجة 
   

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 -  )134,995(    كودائع لدى البنو

 (98,000)  -   حليفة ةشراء أسهم في شرآ
)49,078(  عقاریة استثماراتشراء   (54,767) 

)1,090(  شراء ممتلكات ومعدات  (801) 
 -   19,298  ممتلكات ومعدات بيع

 (131,505)  -   شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
 )285,073( )165,865(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

   
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية

 (190,690) -   قروض من جهات ذات عالقةتسدیدات على ال
 90,618  (608)   قروض

 (100,072) (608)  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلية
   

 23,551 (962)  النقد المعادلفي النقد و ) الزیادةالنقص(
 23,940  42,939  ، بدایة الفترةالنقد المعادلرصيد النقد و
 47,491 41,977  نهایة الفترة، النقد المعادلرصيد النقد و

  
  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -

 
  
 

نائب المدیر العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2016 أیلول 30في  أشهر المنتهية التسعة المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ  
 

  

  ) عام1إیضاح (
 1964تأسست شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة (الشرآة) آشرآة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشرآات لسنة 

سمية إسهم بقيمة  100,000دینار أردني مقسم إلى  1,000,000وبرأس مال مقداره  1995تشرین أول  16) بتاریخ 562420901تحت رقم (
إلى عشرة مالیين دوالر أمریكي مقسم إلى عشرة  2005للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل. تمت زیادة رأس المال عام  دینار أردني 10مقدارها 

سمية مقدارها دوالر أمریكي واحد للسهم. وتم تحویل الشرآة من مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة إمالیين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة 
. تم زیادة رأس 2010خالل عام فلسطين  بورصةإدراج أسهم الشرآة للتداول في . تم 2006) خالل عام 562601153عامة محدودة تحت رقم (

وذلك عن  من عشرة مالیين دوالر أمریكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سهم 2012 عاممال الشرآة خالل 
من أسهم  %92.46 . تمتلك شرآة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته% من رأس المال10نسبة طریق توزیع أسهم مجانية ب

 .المالية للشرآة األم البياناتشرآة أبراج الوطنية. تعتبر الشرآة تابعة لشرآة التأمين الوطنية (الشرآة األم) ویتم توحيد قوائمها المالية مع 

آما في موظفين  10الشرآة خالل مرآزها الرئيسي في مدینة البيرة وال یوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي تمارس الشرآة عملها من 
 .2016 أیلول 30

  
  :تهدف الشرآة إلى

 ستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها،اإل -
 أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، إفراز أو البيع نقدًا -
 .ية وغيرهااتقتصادیة المختلفة التجاریة والصناعية والخدمستثمارات في المجاالت اإلالقيام بتنمية وتشجيع وإدارة اإل -

  

  .2016 األولتشرین  24من قبل مجلس إدارة الشرآة بتاریخ  2016 أیلول 30آما في المختصرة المالية المرحلية  البياناتتم إقرار 
 

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية) 2إیضاح (
التقاریر " 34الدولي رقم  لمعيار المحاسبة وفقًا 2016 أیلول 30 أشهر المنتهية في للتسعةالمختصرة للشرآة البيانات المالية المرحلية تم إعداد 

  عرضها بالدوالر األمریكي.المالية المرحلية" وتم 
  

ة  البيانات الإعداد التي تكون موجودة عادة عند  ال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة آافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة نویة  المالي س
انون أول   31مع البيانات المالية السنویة للشرآة آما في   المالية المرحلية المختصرة ة هذه البياناتیجب قراءبالتالي و دادها     2015آ م إع ي ت والت

  .المالية الدولية التقاریر لمعایير وفقًا
  

ة في    التسعةإن نتائج أعمال  ول  30أشهر المنتهي تنتهي في             2016 أیل ي س ة الت نة المالي ة للس ائج المتوقع ى النت ل بالضرورة مؤشرًا عل  31ال تمث
  .2016آانون األول 

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية  - أ

متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة  شرآةللإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  . 2015 آانون أول 31المنتهية في 

  

  والتقدیرات األسس - ب
 والمطلوبات الموجودات في مبالغ تؤثر واجتهادات بتقدیرات القيام الشرآة إدارة من یتطلب المحاسبية السياسات وتطبيق المالية البيانات إعداد إن

 خاص وبشكل ات.والمخصص والمصاریف اإلیرادات تؤثر في واالجتهادات التقدیرات هذه أن آما .المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المالية
المذآورة والمتماشية مع  التقدیرات وأوقاتها. إن المستقبلية النقدیة مبالغ التدفقات لتقدیر هامة واجتهادات أحكام إصدار الشرآة إدارة من یتطلب

 فرضيات على بالضرورة مبنية والتي تم إعدادها وفقا لمعایير المحاسبة الدولية)( 2015آانون أول  31آما في  شرآةالبيانات المالية السنویة لل
 أوضاع عن الناجمة التغيرات نتيجة وذلك التقدیرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وإن التيقن وعدم التقدیر من متفاوتة لها درجات متعددة وعوامل
  .المستقبل في التقدیرات تلك وظروف

  

  المخاطر إدارة - ت
 مراجعة یتم حيث مواجهتها وتخفيفها وسبل المخاطر تحدد استراتيجية خالل من وذلك متعددة بوسائل المتنوعة المخاطر بإدارة الشرآة تقوم

 تحدید عن مسؤولة العمل مراآز آافة فإن ذلك الى إضافة .منها والحد تخفيضها على والعمل الضروریة لمواجهتها اإلجراءات وتبني المخاطر
 تحدید المسؤول عن هو الشرآة إدارة مجلس یعتبر .فعاليتها استمراریة ومراقبة المناسبة الرقابية الضوابط ووضع المتعلقة بنشاطها المخاطر
 المخاطر إدارةال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة آافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة تحت بند  .الشرآة في المخاطر ومراقبة

آانون  31آما في  شرآةالتي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنویة وبالتالي یجب قراءة هذه البيانات مع البيانات المالية السنویة لل
    تم إعدادها وفقا لمعایير المحاسبة الدولية. والتي 2015أول 



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2016 أیلول 30في  أشهر المنتهية التسعة المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ  
 

  

  ) إستثمارات عقاریة3إیضاح (
  
  تفاصيل البند: 

 2015آانون األول  31    2016 أیلول 30   المباني األراضي 
 14,448,438   15,008,665  7,137,5667,871,099 الرصيد في بدایة الفترة / السنة

 560,226   49,077  43,041 6,036 الفترة / السنةخالل  إضافات
  7,143,6027,914,140 15,057,742  15,008,664 

)2,948,556( )2,948,556( - الفترة / السنةخالل  اإلستهالك المتراآم   (2,781,661) 
 12,227,003  12,109,186 7,143,6024,965,584 الرصيد في نهایة الفترة / السنة

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

  

 2015آانون األول  31    2016 أیلول 30   
 2,613,793   2,781,661  الرصيد في بدایة الفترة / السنة

 167,868   166,895  الفترة / السنةخالل  إضافات
 -   -  الفترة / السنةخالل  استبعادات

 2,781,661  2,948,556  الرصيد في نهایة الفترة / السنة
 

  ضرائب سلفيات) 4إیضاح (
  

  :خالل الفترة / السنة سلفيات الضرائبفيما یلي ملخص الحرآة التي تمت على حساب 
  

 2015آانون األول  31    2016 أیلول 30   
)33,577(  الرصيد في بدایة الفترة / السنة   (23,027) 

 13,429   10,580  خالل الفترة / السنةإضافات 
 1,531   -   خالل الفترة / السنة توفيرات ضریبة الدخل

 (25,510)  (7,792)  خالل الفترة / السنة ضرائب مدفوعة
)30,789(  الرصيد في نهایة الفترة / السنة   (33,577) 

  
  إجباري احتياطي) 5إیضاح (

  
تم اقتطاع       1964 ) لسنة12وفقًا لقانون الشرآات رقم ( ه في فلسطين، ی اري وال       10المعمول ب اطي اإلجب نویة لحساب االحتي اح الس % من األرب

ى                    اري عل اطي اإلجب ع االحتي ا ال یجوز توزی ال، آم ع رأس الم ادل رب ا یع اطي المتجمع م غ مجموع االحتي ل أن یبل ذا االقتطاع قب یجوز وقف ه
  .اإلجباري حسب أحكام قانون الشرآات حيث أن هذه البيانات المالية مرحلية المساهمين. لم تقم الشرآة باقتطاع االحتياطي

  
   



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2016 أیلول 30في  أشهر المنتهية التسعة المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ  
 

  

  قطاعات األعمال) 6إیضاح (
  
  أنشطة الشرآة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وهو قطاع االستثمار العقاري ومترآزة في منطقة جغرافية واحدة. آافة نإ

  
  ربح الفترةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من ) 7إیضاح (

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

  
  2015 أیلول 30    2016 أیلول 30   
         
 دوالر أمریكي 

 182,935  161,547  ربح الفترة
      
 سهم  

 11,000,000  11,000,000  المتداولة خالل الفترةالمتوسط المرجح لألسهم 
      
 دوالر أمریكي  

 0.017  0.015  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
  

  ) معامالت مع جهات ذات عالقة8إیضاح (
  

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

  .الشرآة
  

 فيما یلي األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة:
 2015 أیلول 30    2016 أیلول 30  

 (22,645)  (124)  (دائن) محساب جاري الشرآة األ
 4,304  9,220  حساب جاري الشرآة الحليفة

 
  تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة:

 2015 أیلول 30    2016 أیلول 30  
 175,049   161,560  مإیرادات إیجار من الشرآة األ

  11,084    11,233  مشراء عقود تأمين من الشرآة األ
  20,460  22,305  الحليفة إیرادات إیجار من الشرآة

 
 

 دارة العليا:رواتب ومنافع اإل
 2015 أیلول 30    2016 أیلول 30

 21,720  22,500 منافع قصيرة األجل
 1,150  - حصة اإلدارة العليا من تعویض نهایة الخدمة
 10,500  10,500 مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة

 




