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  أعضاء مجلس اإلدارة
  
  
  
  

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    رئيس مجلس اإلدارة    محمد محمود مسروجي

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية   مجلس اإلدارةنائب رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لنفسه      المدير العام      سامر عزيز شحادة

  ممثل لنفسه    ةعضو مجلس اإلدار      ابراهيم علي الطويل

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      إياد محمد مسروجي

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  
  
  
  

  المدير العام 
  سامر عزيز شحادة

  
  

  مدققو حسابات الشرآة
PriceWaterHouseCoopers 

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
   للمحاماة ةمكتب شحاد / فؤاد شحادة. أ
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  شرآة أبراج الوطنية
  دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة 
  لمساهمي شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة

  
  المساهم الكريم/ السيد

  
  تحية طيبة وبعد،

  
ادة  ام الم ًال بأحك م "149"عم شرآات رق انون ال ن ق سنة " 12" م وة 1964ل س اإلدارة دع سر مجل ه ي ، فإن

ة     ة العام اع الهيئ ضور اجتم دودة لح ساهمة المح ة الم راج الوطني رآة اب ي ش رام ف ساهمين الك اديالم ذي الع  ال
ة        راج الوطني ع أب ي مجم ة ف ة الكائن أمين الوطني شرآة الت سي ل ز الرئي ب المرآ ي مكات د ف وف يعق ارع –س  ش

وم   –دس الق ر ي د ظه ن بع دة م ساعة الواح رة، ال يس البي ق الخم دول  27/03/2014 المواف ي ج ر ف ك للنظ  وذل
  :األعمال التالي

  
  . سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه .1
  . ومناقشته والمصادقة عليه31/12/2013سماع تقرير مدقق حسابات الشرآة للسنة المنتهية في  .2
سابات ا  .3 شة الح صات        مناق ع المخص ى جمي ا وعل صادقة عليه سنوية والم ة ال ة والميزاني لختامي

  .واالحتياطيات الواردة فيها
  .الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .4
ة        .5 سنة المالي ن ال صرفاتهم ع ق بت ا يتعل ل م ن آ تهم ع راء ذم س اإلدارة وإب ضاء مجل رف أع الء ط إخ

 .31/12/2013المنتهية في 
 . انتخاب مجلس إدارة جديد للشرآة .6
ي    .7 ة ف سنة المنتهي ن ال شرآة ع سابات ال دققي ح ين م س اإلدارة 31/12/2014تعي ويض مجل  وتف

  .بتحديد أتعابهم
  

هم    سم األس ي ق مه ف سجيل اس اع ت ضور االجتم ي ح ب ف ذي يرغ ساهم ال ى الم سةعل ع اآلن ار / م ان ّهم ي حن ف
ة الب    ي مدين شرآة ف سي لل ز الرئي رة المرآ م  –ي اتف رق ل     2983800 ه ى األق اعة عل ين س اني وأربع ل ثم  قب

  .من موعد عقد االجتماع ويجوز التوآيل لحضور االجتماع بشرط أن يكون ذلك ألحد مساهمي الشرآة
    

  10/03/2014تحريرًا في 
  

  محمد محمود مسروجي 
 س مجلــس اإلدارة ـــرئي
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א 2013א
  

  ين الكرام،،،حضرة المساهم
  

ادي  ة الع ة العام اع الهيئ ي اجتم ب ف ل ترحي م أجم ب بك س اإلدارة أن يرح سر مجل امني م الث دم لك  ويق
  .2013تقريره عن أعمال ونتائج ونشاطات شرآتكم للعام 

  
ام        ي ع ست ف ة أس راج الوطني رآة أب ون، أن ش به      1995تعلم ة ش ة ملكي ة مملوآ ساهمة خاص شرآة م  آ

أمين ا   شرآة الت ة ل ك          آامل ي ذل جلت ف ي، وس ار أردن ون دين داره ملي دفوع مق مي وم مال اس ة برأس لوطني
م      ت رق شرآات تح ب ال دى مراق ت ل شرآة    562420901الوق ة ل تثمارات العقاري ذراع لالس ون ال  لتك

  .التأمين الوطنية، وآان باآورة أعمالها إقامة مجمع أبراج الوطنية في مدينة البيرة
  

ام  ة ع ي بداي س 2006ف رر مجل ى   ، ق شرآة إل مال ال ادة رأس ة زي أمين الوطني رآة الت ة ش  10إدارة مجموع
ى  ة عل ي موزع ين دوالر أمريك د 10مالي ي واح سهم دوالر أمريك مية لل ة االس هم القيم ين س م  مالي  و ت

اريخ  ة      18/03/2006بت ساهمة عام رآة م ى ش دودة إل صوصية مح ساهمة خ رآة م ن ش شرآة م ل ال  تحوي
م    ت رق دودة تح ي          .562601153مح ة ف أمين الوطني رآة الت ة ش ة لمجموع ة العام ت الهيئ ا وافق آم

اريخ     ود بت ادي المعق ا الع ة       23/03/2006اجتماعه هم منح ع أس شرآة بتوزي س إدارة ال ية مجل ى توص  عل
ل              د  لك هم واح ع س ة بواق راج الوطني رآة أب هم ش ن أس ة م أمين الوطني رآة الت ساهمي ش ى م ة عل مجاني

ساهم ف    ا الم هم يملكه ة أس ع      أربع م توزي رار ت ذا الق ذًا له ة، وتنفي أمين الوطني رآة الت هم 962,600ي ش  س
ي            ا يل ة آم شرآة موزع مال ال ة رأس بحت ملكي ذلك أص ة، وب أمين الوطني رآة الت ساهمي ش ى م : عل

ة  9,037,400 أمين الوطني شرآة الت هم ل ة    962,500،  س أمين الوطني رآة الت ساهمي ش هم لم  100و ، س
أم ار والت صندوق االدخ هم ل ةس أمين الوطني رآة الت وظفي ش اة لم ى الحي س إدارة  .ين عل رر مجل د ق ولق

اريخ     ودة بت سته المعق ي جل شرآة ف ي  03/11/2009ال شرآة ف هم ال سطين  إدراج أس ة فل ة  بورص ي بداي   ف
ام  د االنت2010الع ة  بع سابات الختامي داد الح ن إع اء م ام ه ن الع ن 2009ع ا م ة  واعتماده ة العام الهيئ

م إد شرآة، وت اريخ  راج لل سطين بت ة فل ي بورص شرآة ف هم ال اريخ  .14/04/2010أس و بت
ن         ، 29/03/2012 شرآة م مال ال ادة رأس شرآة بزي س إدارة ال ية مجل ى توص ة عل ة العام ت الهيئ  10وافق

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

دار  سهم دو      1بإص مية لل ة االس د القيم هم جدي ون س ي ملي ة     الر أمريك ة مجاني هم منح ا أس د وتوزيعه واح
ة    ة العام اع الهيئ اريخ اجتم ساهم بت ا الم هم يمتلكه شرة أس ل ع د لك هم واح ع س ساهمين بواق ى الم ا عل  أي م

سبته  مال اإل%10ن ن الرأس دفوع م مي والم ام و . س ة ع ي نهاي غ ،2013ف شرآة بل ة ل هم المملوآ دد األس  ع
   .من مجموع رأسمال شرآة أبراج الوطنية% 90.34 سهم أي ما نسبته 9,937,601التأمين الوطنية 

  
ة إلدارة التأمين                 2013قامت الشرآة في أوائل عام       ة األردني شرآة الوطني دخول في شراآة مع ال ات     بال ات و النفق

سطين         ) Jordan) NatHealthالصحية و الطبية     اريخ       ، من أجل تأسيس شرآة إدارة نفقات طبية في فل م بت د ت و ق
ة       20/05/2013 ات الصحية و الطبي ات و النفق سطينية إلدارة التأمين ة الفل  NatHealth(  تأسيس الشرآة الوطني

Palestine (    برأسمال إسمي مقداره)سهم        ) 800(ريكي مقسم إلى    ألف دوالر أم  ) 800 ة اإلسمية لل ألف سهم القيم
شرآة   ، %)49(ألف سهم منها أي ما نسبته       ) 392(تمتلك شرآة أبراج الوطنية     ، دوالر أمريكي واحد   و قد قامت ال

دفع  ن  ) 294(ب ن حصتها م ي م ف دوالر أمريك رآة . مالالرأسأل ات ش م غاي ن أه  NatHealth Palestineم
ة     ممارسة أعمال إدارة ا    دة من                 ، لنفقات و الخدمات التأمينية الطبي أمين الصحي المعتم رامج الت ك إدارة ب ا في ذل بم
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ات و أي        أمين و المؤسسات و النقاب شرآات التأمين و تنفيذها و إدارة محافظ االشتراك الصحي لصالح شرآات الت
ة و الصحية و الحصو                         دمي الخدمات الطبي د مع مق ك من خالل التعاق ى أفضل الخدمات       جهات أخرى و ذل ل عل

ل األسعار    ة بأق ا قامت شرآة    .  الطبي أ      بNatHealth Palestineآم ة للت ة الذآي اد نظام البطاق مين الصحي  اعتم
 . و المنطقةوهي األولى من نوعها في فلسطين

  
ام     ة ع ي نهاي ّم ف ذا           2013ت صين له ين مرخ ة مخمن ل ثالث ن قب شرآة م اني ال ي ومب يم أراض ادة تقي  إع

ن قب  رض م اني       الغ ي والمب ذه األراض سوقية له ة ال ين أن القيم ين التخم د ب ال، ولق وق رأس الم ة س ل هيئ
ت  ذا           )19,168(بلغ ثالث، وه ون ال دها المخمن ي أع ين الت ة التخم ط قيم ق متوس ي وف ف دوالر أمريك  أل

غ       ة بمبل ا التاريخي ن آلفته د ع شرآة تزي اني ال ي ومب سوقية ألراض ة ال ي أن القيم ف دوال)7,207(يعن ر  أل
ي ذه       . أمريك ات ه شرآة بإثب ا ال سير عليه ي ت سابقة الت سياسة ال ي ال تمرار ف س اإلدارة االس رر مجل د ق ولق

  .األراضي والعقارات في البيانات المالية بقيمتها التاريخية
  

  : المباني واألراضي التالية الشرآة حاليًاتملك
  

 . مجمع أبراج الوطنية الذي تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها به .1
 . 2م 3,862من أراضي البيرة، والبالغة مساحتها  ) 28 ( رقممن الحوض) 134(قطعة أرض رقم  .2
 .2م 2348 والبالغة مساحتها عين مصباحمن أراضي ) 19(وض رقم من الح) 23(قطعة أرض رقم  .3
 .2م 28,183 والبالغة مساحتها دورا القرعمن أراضي ) 1(حوض رقم من ال) 8(قطعة أرض رقم  .4
 .2 م16,705من أراضي جفنا والبالغة مساحتها  ) 6(حوض رقم المن  )217( ض رقمقطعة ار .5
 .2م 13,259من أراضي جفنا والبالغة مساحتها ) 6(من الحوض رقم ) 214(قطعة أرض رقم  .6
 .2 م69,085من أراضي آفر قليـل والبالغة مساحتها ) 6(حوض رقم من ال) 107(قطعة أرض رقم  .7
 . 2م 11,327من أراضي آفر قليل والبالغة مساحتها ) 6(حوض رقم لمن ا) 108(قطعة أرض رقم  .8
 . 2م 4,838البالغة مساحتها من أراضي قرية صرة و) 3(حوض رقم من ال) 138(قطعة أرض رقم  .9

  .2م 12,231من أراضي قرية بورين والبالغة مساحتها ) 20(حوض رقم المن  ) 4(  قطعة أرض رقم .10
  

ام   ي ع شرآة ف سابات ال رت ح أجير 2013أظه رادات الت ت   أن إي ة بلغ راج الوطني ع أب ي مجم دمات ف والخ
ل   ) 981( ي مقاب ف دوالر أمريك ي   ) 962(أل ام الماض ي الع ف دوالر ف ا    أل ت أرباح شرآة حقق ا أن ال ، آم

دارها   ة مق ة والعقاري تثماراتها المالي ن اس ل )119(م ي مقاب ف دوالر أمريك ي )31( أل ف دوالر أمريك  أل
ي  ام الماض ي الع ة     ، ف صاريف اإلداري سارية والم وانين ال ًا للق تهالك وفق صات االس صم مخص د خ وبع

دارها             افية مق ا ص شرآة أرباح ت ال اح حقق ريبة األرب الك وض ريبة األم ع وض شغيل المجم صاريف ت وم
  . لف دوالر أمريكي في العام الماضيأ) 224(ألف دوالر أمريكي مقابل ) 352(
  

ة    ة العام ي الهيئ س اإلدارة يوص ل     ومجل شرآة وترحي ة لل ات المالي ى البيان ة عل شرآة بالموافق وقرة لل الم
ام     ي ع ا ف افي أرباحه اطي       2013ص ب االحتي د تجني سابقة بع سنوات ال ن ال دورة م اح الم ى األرب  إل

ي      دورة ف اح الم يد األرب ع رص ذلك يرتف شرآة وب ي لل ام األساس ًا للنظ انوني وفق ى 31/12/2013الق  إل
   . ألف دوالر أمريكي) 935(
  

رًا دموها           أخي ي  ق دعم الت ة وال ى الرعاي ساهمين عل ع الم شكر جمي ة لي ذه الفرص س اإلدارة ه ز مجل   ينته
شرآتهم ذه         ل ضافر ه ث أن ت ا ، حي شرآة وموظفوه ام ال دير ع ذلها  م ي ب ة الت ود الطيب ا الجه ثمن عالي  وي

  . ونمو وازدهار الجهود مع توجيهات مجلس اإلدارة أرسيا حجر األساس لما حققته الشرآة من تطور
  

مجلس اإلدارة
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  قواعد حوكمة الشركة

  
شرآة      :أوًال وظفي ال ن م س أو أي موظف م ن أعضاء المجل س اإلدارة أو ألي عضو م رئيس مجل وز ل ال يج

ات عمل                            ا عالق ة له ره من أي جه طلب أو قبول أي منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى لنفسه أو لغي
  .امات مع الشرآة عن آل ما يتصل بمسؤولياته أو عمله في الشرآةأو مصالح أو عقود أو التز

  
  :ثانيًا

راد اإلدارة     )أ( ن أف ن أعضاء المجلس أو ألي م رئيس مجلس اإلدارة أو ألي م ون ل وز أن يك ال يج
شاريع أو االرتباطات التي                  ود أو الم التنفيذية في الشرآة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العق

  .  أو لحسابهاتعقد مع الشرآة
  

ذيي       )ب( دراء التنفي ن الم س أو ألي م ضاء المجل ن أع س اإلدارة أو ألي م رئيس مجل ان ل ي نإذا آ  ف
ه                     ر فان شرآة مع الغي ا ال الشرآة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الصفقات التي تبرمه

  : يشترط إلبرام هذه الصفقة ما يلي
  

س   .1 ع المتناف ال لجمي ساح المج تم إف صفقات  أن ي ذه ال ي عروض ه تراك ف ين لالش
  . على قدم المساواة

ب       .2 س اإلدارة، يج ل مجل ن قب صفقة م ث ال د بح احب  أعن ضو ص شارك الع ال ي
  . المصلحة في مناقشات المجلس أو في التصويت على قرار إحالة الصفقة

تبعاد       .3 د اس س اإلدارة بع ضاء مجل ي أع ة ثلث صفقة بأغلبي ذه ال رار ه ون إق أن يك
  .  صاحب المصلحةالعضو

  
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي فرد من اإلدارة التنفيذية للشرآة                    :ثالثًا

صالح     ع م ارض م س اإلدارة تع ي مجل ضوية ف ل الع وز أن تمث ا ال يج شرآة آم افس لل ل من وم بعم أن يق
 تجاه أي جهة أخرى غير الشرآة وعن أي         أخرى للعضو، ويحبذ أن يبلغ العضو مسبقًا عن أي مصلحة له          

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أ        تغير قد يطرأ على هذه المصالح فور حدوثه، وال يجو           شارآوا في    ز ل ن ي
شرآة                      ائن ال ه ألحد زب إدارة شرآة مشابهة أو منافسة للشرآة، آما ال يجوز لهم تقديم االستشارة أو التوجي

  . المتعاملين معهاأو دائنيها أو مزوديها أو غيرهم من 
  

  .ي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةال يجوز للشرآة أن تقدم قرضًا ماليًا من أي نوع أل  :رابعاًَ
  

ق       :خامسًا ة لتحقي ود الممكن ل الجه ذل آ شرآة ب ة لل س اإلدارة واإلدارة التنفيذي ضاء مجل يس وأع ى رئ يجب عل
نهم تحقيق مصالح شخصية من و               سه فرصة    هراء قرارات مصالح الشرآة وال يحق ألي م نم لنف  أو أن يغت

  . سنحت للشرآة
  

على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذية وجميع المطلعين في الشرآة التوقف عن شراء أو                    :سادسًا
د                         الي إال بع سوق الم سهم في ال ى سعر ال بيع أسهم الشرآة فور اطالعهم على معلومات جوهرية تؤثر عل

ة ولوسائل            اإلفصاح الرسمي ع   ألوراق المالي سطين ل سوق فل ال ول ة سوق رأس الم ن هذه المعلومات لهيئ
  .اإلعالم وأي تداول يقع مخالفًا لذلك يعتبر باطًال
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  :أنشطة الشركة الرئيسية

  
شرآة تهدف ى ال تثمار إل ع االس راء وبي ارات وش ا، واألراضي العق راز وإدارته ع أو إف دا البي  أو نق

سيط شقق وتأثيث اضياألر رهن أو بالتق ارات ال ع والعق دمات م دون أو خ دمات، ب ام خ ة والقي  بتنمي
شجيع تثمارات وإدارة وت ي االس االت ف صادية المج ة االقت ة المختلف صناعية التجاري ة وال  و الخدماتي
  .وغيرها

  
  :مركز الشركة و حجم القوى العاملة

  
شرآة  تمارس  ا  ال ا  خالل  من  عمله سي  مرآزه ة  في  الرئي رة  مدين ا  يوجد  وال البي ة له روع   أي  سواء  أخرى  ف

  .31/12/2013 في ينموظف 10 الشرآة موظفي عدد بلغ وقد ،داخل أو خارج فلسطين
 

   :أدناه جدول يبين توزيع موظفي الشرآة حسب مؤهالتهم العلمية
  

 الشرآة موظفي عدد   المؤهل العلمي
 1  ماجستير

 0  بكالوريوس
 0  دبلوم عالي

 2 دبلوم
 2 امةثانوية ع

 5 اقل من ثانوية عامة
 10 عدد الموظفين اإلجمالي 

  
  :الشركات التابعة للشركة

  
ة ل       ي تابع ا ه ة و إنم رآات تابع ة ش ة أي راج الوطني شرآة أب د ل ة ال يوج ة و  مجموع أمين الوطني رآة الت ش

  .منها% 90.34  نسبته ما التي تمتلك
  

  االعتماد على موردين و عمالء رئيسيني
  

  :عمالء الرئيسيينال: أوال
  

  نسبة التعامل من إجمالي اإليرادات  اسم العميل  الر قم
  %24  شرآة التأمين الوطنية  1
  

  :الموردين الرئيسيين: ثانيا
  

  .فأعلى من إجمالي مشتريات الشرآة% 10ال يوجد موردين محددين رئيسيين محليا و خارجيا يشكلون 
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  :اخلطة املستقبلية للشركة

شرآة  ط ال ام تخط ي ع ى  2014ف ي إل عار األراض ة أس ة مراقب االمملوآ ي له ع األراض تم بي ث ي ي  بحي الت
ا   عارها ارتفاع ت أس اًًارتفع ل   ملحوظ ن أج دي تحقم شرآة ق عوائ ة لل ط  .  مجزي ا تخط ىآم ة  إل ة إمكاني  دراس

م      ة األرض رق ى قطع كنية عل احية س اء ض م   ) 8(بن وض رق ن الح رع    ) 1(م ة دورا الق ي قري ن أراض م
ساحتها والبال ة م ا و    2م 28,183غ ة و بيعه ل قطع دونم لك دود ال ي ح ع ف ى قط ذه األرض إل سيم ه أو تق

 . الخيار األفضل للشرآة و طريقة تنفيذه حول  المتخصصةالمكاتب الهندسيةذلك بعد التشاور مع 
  

  املساهمني
  .31/12/2012 مساهم في 2,548قابل  م31/12/2013 آما في  مساهم2,550 بلغ عدد مساهمي الشرآة

  
  نشاط التداول على سهم الشركة

  
 2012 2013  البيان

  46,212  12,458  عدد األسهم المتداولة 
   $45,521   $12,228  قيمة األسهم المتداولة 

  73  56  عدد العقود المنفذة 
   $1.16   $1.03  أعلى سعر تداول 
   $0.90   $0.86  أدنى سعر تداول 

   $1.02   $1.03  غالق اإلسعر 
  %0.42  %0.11  ل دوران السهم معد

  
  

  أهم املؤشرات املالية
  

  2012  2013  البيان
 0.42 0.41 إجمالي الربح من العمليات إلى المبيعات

 0.25 0.41 صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى المبيعات
 0.23 0.36 صافي الربح إلى المبيعات

 0.02 0.03 العائد على مجموع الموجودات
 0.02 0.03 لى حقوق المساهمينالعائد ع

 0.10 0.06 معدل المديونية
 0.90 0.94  نسبة الملكية

 0.07 0.07  )مرة( معدل دوران الموجودات 
 0.08 0.08 )مرة ( معدل دوران الموجودات الثابتة 
 (17.90) 10.09 )مرة( معدل دوران رأس المال العامل 

 0.93 1.13 )مرة ( نسبة التداول 
 (53,763) 97,153  ل العاملرأس الما
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  كبار مساهمي الشركة

 

 بلد المنشأ االســــم
عدد األسهم 

آما في 
31/12/2013 

2013   
عدد األسهم 

آما في 
31/12/2012 

2012  

  %90.35 9,938,102 %90.34 9,937,601  فلسطين  شرآة التأمين الوطنية

  
  :عدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة

  

  الجنسية  صبالمن  األسهم
 األسهم دعد

آما في 
31/12/2013 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2012 
 41,976  41,976  فلسطيني  رئيس مجلس اإلدارة   محمد محمود مسروجي
 44,000 44,137 فلسطيني  نائب رئيس مجلس اإلدارة   عزيز محمود عبد الجواد

 25,258 25,505 فلسطيني  عضو مجلس اإلدارة   سامر عزيز شحادة
 28,557  28,557 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   ابراهيم علي سليمان الطويل 

 1,667  1,667 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   إياد محمد مسروجي
  30,304 30,372 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   سبير رزق خوري 

ا  أمين ويمثله ة للت ة العربي الوآال
  فؤاد نخلة قطان / السيد

 5,733  0 طينيفلس عضو مجلس اإلدارة 

 
  

  :  جملس اإلدارة أعضاءقرباءعدد األسهم اململوكة أل
 

  الجنسية  المنصب  األسهم
 األسهم دعد

آما في 
31/12/2013 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2012 
ود    رسمية حسني إبراهيم مسروجي د محم ة محم زوج

 842 842  فلسطينية  مسروجي

 137 137 فلسطينية  دة زوجة سامر عزيز شحا  حنان عيسى قسطندي شحادة 
 1,037 1,037 فلسطيني  ابن سامر عزيز شحادة   عزيز سامر عزيز شحادة 
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  الشركة و نبذة تعريفية عن كل عضوأعضاء جملس إدارة 

 

تاريخ   الشهادة الجامعية  االسم
  العمل الحالي والخبرة  الميالد

  محمد محمود مسروجي
  رئيس مجلس اإلدارة

  
  )2011(تاريخ العضوية 

  كالوريوس تاريخب
  ماجستير إدارة أعمال

  رئيس مجلس إدارة مجموعة شرآة القدس للمستحضرات الطبية   1935
  رئيس مجلس إدارة مجموعة شرآة مسروجي 
  عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية االجتماعية 
  شارك في تأسيس العديد من الشرآات الفلسطينية  
 رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين 
  ئيس اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيةر 
  نائب رئيس اتحاد رجال األعمال العرب 
  عضو مؤسس للمجلس التنسيقي  للقطاع الخاص  
  رئيس مرآز تطوير القطاع الخاص  
  رئيس جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت  
 عضو مجلس أمناء  الملتقى الفكري العربي  
  "مؤسسة الحق"عضو مجلس أمناء  
   عمان-ارة المجمع العربي لإلدارة والمعرفة عضو مجلس إد 
  عضو مؤسس لشرآة القدس القابضة  
  الكويت –عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة  
  عضو المجلس األعلى لإلبداع والتميز 

  وادــعزيز محمود عبد الج
  مجلس اإلدارة نائب رئيس

  
  )1999(تاريخ العضوية 

 2012مجلس إدارة شرآة التأمين الوطنية منذ أوائل عام مستشار    1945  بكالوريوس محاسبة
 وحتى اآلن

 2009الرئيس التنفيذي لشرآة التأمين الوطنية منذ أوائل عام  
 2011حتى نهاية عام 

 وحتى نهاية عام 1993مدير عام شرآة التأمين الوطنية منذ عام  
2008 

 وحتى 1967 سنة في شرآة الكويت للتأمين منذ العام 24خبرة  
، تقلد فيها مراآز عدة آان آخرها نائب المدير العام 1992لعام ا

 للشرآة
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي  

 2007 وحتى العام 1994للتأمين منذ العام 
مؤسس وعضو في مجلس إدارة شرآة التأمين الوطنية منذ  

  وحتى اآلن1992تأسيسها عام 
 سوق رأس المال الفلسطيني وعضو عضو مجلس إدارة هيئة 

 2013 حتى نهاية عام لجنة التدقيق الداخلي للهيئة
ورئيس لجنة ) الرفاه سابقَا(عضو مجلس إدارة البنك الوطني  

 التدقيق الداخلي في البنك
 نائب رئيس مجلس إدارة شرآة أبراج الوطنية 
 )ICC(عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية  
آة النخبة للخدمات الطبية حتى العام عضو مجلس إدارة شر 

2010 
 2010عضو مجلس إدارة شرآة مستشفى جبل داوود حتى العام  
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشرآات التأمين منذ  

 01/04/2008تأسيسه وحتى استقالته في 
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي  

  2007عام حوادث الطرق منذ تأسيسه وحتى ال
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  سامر عزيز شحادة
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاريخ العضوية 

شهادة عليا في القانون    
نفس  م ال وعل

  واالقتصاد
وم  الوريوس عل بك

  سياسية
ات  ستير عالق ماج

  دولية

 مدير عام شرآة أبراج الوطنية   1959
 مستشار مدير عام شرآة التأمين الوطنية للعالقات العامة 
 ة شرآة مطاحن القمح الذهبينائب رئيس مجلس إدار 
  رام اهللا– منظمة الصحة العالمية –مساعد باحث  
 .  جامعة برجهام يونغ– دائرة العلوم السياسية –مساعد تدريس  
 رئيس مجلس أمناء مدارس الفرندز 
 مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء 
 عضو في مؤسسة مبادرة آلينتون  
تابع للكنيسة اإلنجيلية األسقفية امين المال الفخري للمجمع الكنسي ال 

 العربية في الشرق األوسط
   القدس– ICCامين صندوق في جمعية  

  ابراهيم علي الطويل
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاريخ العضوية 

يدلة  الوريوس ص بك
  وآيمياء صيدالنية

  رئيس بلدية مدينة البيرة سابقا   1946
  ت الطبية نائب رئيس مجلس إدارة شرآة القدس للمستحضرا 
  مساهم في العديد من الشرآات الفلسطينية 
 يملك ويعمل في صيدلية البيرة الجديدة   
 مدير وصاحب شرآة تاتكو انترناشينول 
  عضو مجلس إدارة شرآة أبراج الوطنية 

   محمد مسروجيإياد
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2012(تاريخ العضوية 

  –بكالوريوس صيدلة 
  ماجستير إدارة أعمال

د   1966 ام     م ة ع ذ بداي ة من ضرات الطبي دس للمستح رآة الق ام ش ير ع
2009 

  شرآة نهر األردن للصناعات الدوائيةرئيس هيئة مديري 
 عضو مجلس إدارة شرآة القدس للمستحضرات الطبية 
  الجزائر–رئيس مجلس إدارة شرآة سوبروديم  
  الجزائر–مدير عام شرآة القدس فارم  
 رئيس اتحاد الصناعات الدوائية 
 و جمعية رجال األعمال الفلسطينيةعض  
 عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت 
  عضو مجلس إدارة شرآة أبراج الوطنية 

  سبير رزق خوري 
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2013(تاريخ العضوية 

ة  الوريوس هندس بك
  مدنية

ة   ستير هندس ماج
  إنشائية

 المدير العام لمكتب رام اهللا الهندسي االستشاري   1982
 ي للعديد من الشرآات و المؤسسات الفلسطينيةاستشاري هندس 
  المستقبلإسكان سابق في جمعية إداريةعضو هيئة  
  الكاثوليكأمناءعضو حالي في لجنة  
   الوطنيةأبراج شرآة مجلس إدارةعضو  

  فؤاد نخلة قطان
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاريخ العضوية 

 : مؤسس ومدير عدة شرآات   1948  ماجستير في القانون
 شرآة الهندسة الميكانيكية األردنية المساهمة 
ساهمة      شحن الم يص وال ة للتخل ة العربي رآة الوآال ش

 المحدودة
 شرآة صحاري لتأجير السيارات 
 شرآة أي سي أي للسياحة والسفر 

 عضو مجلس إدارة في شرآة أيبك 
 رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم 
  عضو في عدة جمعيات خيرية في منطقة بيت لحم 
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  :ات جملس اإلدارةجلس

  
ام              :أوال دون عذر              2013عقد مجلس إدارة الشرآة ست جلسات في ع سة ب م يتغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن أي جل ، ل

  .)%88( 2013 للجلسات خالل العام مشروع، وآانت نسبة حضور األعضاء
  

دالت               :ثانيا ة ب يس وأعضاء مجلس اإلدارة أي ة أو      المجلس أو سات جل همحضور عن  ال يتقاضي رئ م الخارجي  عن رحالت عمله
ى مكاف     ة   الداخلية المتعلقة بأعمال الشرآة، ويقتصر ما يتقاضونه عل نويا  دوالر أمريكي  2,000أة مجلس اإلدارة و البالغ  س

  .لكل عضو
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  أعضاء اإلدارة التنفيذية
  

تاريخ  المسمى الوظيفي االسم
 التعيين

خ تاري
 الميالد

المؤهل 
 العلمي

الشهادة 
سنة  الجهة االآاديمية العلمية

 الخبرة العمليةالتخرج

 Brigham Young     عالقات دولية ماجستير15/12/199227/01/1959 المدير العام سامر عزيز شحادة
University1985 20عاما في مجال اإلدارة في شرآة التأمين 

 الوطنية

عد المدير العام مسا عالء علي صافي
  ماجستير09/11/201006/04/1985 للشؤون المالية

 + CPA  محاسبة +MBA University of 
Cincinnati /USA 2010

في مجال تكنولوجيا المعلومات  سنوات3 
 شرآةالمدير المالي ل  سنوات3والمحاسبة، 

  و شرآة التأمين الوطنية الوطنيةأبراج
  

  :ء اإلدارة التنفيذيةعدد األسهم اململوكة ألعضا
  

عدد األسهم آما في  الجنسية المنصب االســــم
31/12/2013  

عدد األسهم آما في 
31/12/2012  

 25,258 25,505 فلسطيني  المدير العام سامر عزيز شحادة

  --  -- فلسطيني مساعد المدير العام للشؤون المالية عالء علي صافي
  

  : أعضاء اإلدارة التنفيذيةاملزايا و املكافآت التي يتمتع بها
  
  

  2013  2012 
 13,129  14,000  مكافّات ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 39,672  46,002   العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بهااإلدارةحصة 
 7,499  9,969   العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمةاإلدارةحصة 
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  العمليات غري املتكررة
 خالل السنة المالية و ال تدخل ضمن تمتد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة ال يوج

  .نشاط الشرآة
  

  أتعاب التدقيق
 تعيين السادة برايس ووتر هاوس 2013 آذار 25 بتاريخ ة المنعقدجلستهاقررت الهيئة العامة في 

ست و يونغ في العام  بدال من السادة إرن2013عام آمدققين خارجيين للشرآة لل) PWC(آووبرز
2012. 

  
 2012  2013    المدقق

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    
  -    4,000    برزووبرايس ووترهاوس آ

  3,500    -    إرنست و يونغ
  

   و خدمة اجملتمع احملليالتربعات و املنح
  .2013لم تقدم الشرآة أي تبرعات أو مساهمات لخدمة المجتمع المحلي في العام 

  
  ركة يف محاية البيئةمساهمة الش

  .ال يوجد أي مساهمة للشرآة في حماية البيئة
  

  قرارات ذات أثر مادي و معايري اجلودة الدولية
  جميع الشرآات العاملة في فلسطينأآثر القرارات التي لها أثر مادي على شرآتنا خاصة و من

ه الجوهري على الوزراء الخاص بقانون الضريبة الجديد و أثررئيس مجلس  هو قرار، عامة
  . الشرآة على أرباح و ضريبة القيمة المضافةزيادة مصاريف ضريبة الدخل

  
  املخاطر

ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن تتعرض لها الشرآة خالل السنة المالية الالحقة و التي من 
  .شأنها التأثير المادي على الشرآة

  
  السيطرة

  .الشرآة الشرآة تدل على نيتهم للسيطرة على لم تظهر أية بوادر من قبل أي من مساهمي
  

  عقود و صفقات ألطراف ذات عالقة
  

 2012  2013    الطرف ذات العالقة
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    

 229,757    230,546    شرآة التأمين الوطنية
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  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 .د أو من الشرآة جوهرية مقامة ضقضاياإجراءات قانونية أو ال يوجد أي 

 
   املعلومات للمساهمنيإيصال آليةشكل و 

ل             ى األق ل أسبوعين عل يتم إرسال دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين قب
ل           . من تاريخ انعقاد االجتماع    ة قب آما يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلي
سم الم          . عأسبوع من انعقاد االجتما    دى ق سنوي ل سي       يتم وضع التقرير ال ساهمين في المرآز الرئي

شرآة  آما يتم تحميله على الموقع اإللكتروني        للشرآة ى صفحة      com.pal-abraj.www لل  و عل
  .ps.pex.www  على موقعبورصة فلسطينالشرآة في 

  
  األوليةاملالية  اخلتامية و البيانات ية املالاالختالفات بني البيانات

 . األولية المالية الختامية و البيانات الماليةال يوجد أي اختالفات بين البيانات
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 المحدودة عامةالمساهمة الأبراج الوطنية شركة 
 

 الـبـيـانـات الـمـالـيـة 

 2013 كانون أول 13للسنة المنتهية يوم 

 المستقل الحسابات مدققمع تقرير 
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 كانون أول 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 بيان المركز المالي 

 األمريكي()جميع المبالغ بالدوالر 
 

 إيضاح 

 
3131 

 

2012 

  الموجودات

 

 

  الموجودات غير المتداولة  

 

 

 (6) معداتممتلكات و  

 

67,860  831385 

 3213301008  11,966,230  (7) عقارية استثمارات

 -  294,000  (8) استثمار في شركات حليفة

 5301105  -  (9) موجودات مالية متوفرة للبيع

  مجموع الموجودات غير المتداولة

 
12,328,090  12,701,498 

      

  الموجودات المتداولة

 

   

 (30) ذمم مدينة

 

73,614  651313 

 271450  13,493  (33) مخصص الضرائب

 (32) أخر.أرصدة مدينة 

 

740,876  5721066 

 (31) النقد وأشباه النقد

 

42,804  781885 

  مجموع الموجودات المتداولة

 
870,787  231,313 

  مجموع الموجودات 

 
13,198,877  31,333,111 

 

 

 

   

  حقوق الملكية والمطلوبات

 

   

  حقوق الملكية

 

   

  رأس المال المدفوع

 

3310001000  3310001000 

 (34) إجباري احتياطي

 

413,722  1781478 

 (9) موجودات مالية متوفرة للبيع احتياطي

 

-  911995 

  أرباح متراكمة

 

935,123  6371910 

  حقوق الملكية مجموع

 
12,348,845  12,090,403 

      

  المطلوبات

 

   

  المطلوبات غير المتداولة

 

   

 571112  76,398  (36) مخصص تعويض نهاية الخدمة

 5001000  -  (37) قرض طويل األجل

  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 
76,398  557,332 

      

  المطلوبات المتداولة

 

   

 5001000  5001000  (37) الجزء قصير األجل من القرض طويل األجل

  إيرادات مقبوضة مقدما

 

95,104  3611526 

  ذمم دائنة

 

19,734  291300 

 (18) أخر. أرصدة دائنة

 

158,796  3041669 

  مجموع المطلوبات المتداولة

 
773,634  292,393 

  مجموع المطلوبات

 
850,032  3,133,332 

  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
13,198,877  31,333,111 
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 كانون أول 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 بيان الدخل 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
 

 
 إيضاح

 
2013 

 

2012 

   

 

 

 

 اإليرادات

  

 

 

 

 إيرادات إيجارات

  

7371825  688,574 

 إيرادات خدمات

  

2621732  273,670 

 مجموع اإليرادات

  
931,312  933,333 

   

   

      المصاريف

 561,108  5801729  (19) مصاريف مباشرة

 (20) مصاريف إدارية وعامة

 

171350  64,768 

 مجموع المصاريف

  
332,329  625,876 

 الربح التشغيلي

  
133,333  336,368 

   

   

 716  211352   ممتلكات ومعدات استبعادصافي الربح من 

 (23) إيرادات أخر.

 

3321158  40,460 

 (3,472)  -   فوائد بنكية

 (867)  (6,873)   فروقات عملة

 (13,129)  (14,000)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 360,096  322,393   قبل ضريبة األمالك والدخل السنةربح 

      

 (125,721)  (78,843)   ضريبة األمالك

 234,375  193,333   قبل ضريبة الدخل السنةربح 

  

 
   

 (10,488)  (46,015)  (13) ضريبة الدخل

 السنةربح 

  
133,312  223,887 

      

 (22) السنةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح 

 
10112  00020 

 

 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. (37-8 )من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 أول كانون 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 الشامل  بيان الدخل

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

 

  
2013 

 

2012 

 السنة ربح

 
133,312 

 

223,887 

 :األخر. الشامل الدخل بنود

 

   

 للبيع المتوفرة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير

 

(93,995)  72,833 

 سنةلل األخرى الشامل الدخل بنودمجموع 

 
(93,995)  72,833 

 296,720  333,333  سنةلل الشامل الدخل إجمالي

 

 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. (37-8)من صفحة  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 كانون أول 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 التغيرات في حقوق الملكية بيان 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

 

 

 

 إيضاح

رأس المال  

 المدفوع

 

 احتياطي

 إجباري

 

التغير في القيمة 

 العادلة

 

 أرباح

 متراكمة 

 
 المجموع

3133             

 11,793,683  1,416,432  21,162  356,089  10,000,000    3133كانون ثاني  3الرصيد كما في 

              السنةالتغيرات خالل 

 296,720  2211887  72,833  -  -    خل الشامل للسنةإجمالي الد

 -  )22,389)  -  22,389  -  (34)  محول الى االحتياطي االجباري 

 -  (1,000,000)  -  -  1,000,000  (35)   توزيعات أسهم

 12,090,403  617,930  93,995  378,478  11,000,000     3133 كانون أول 13الرصيد كما في 

             

3131             

 12,090,403  617,930  93,995  123,323  11,000,000    3131كانون ثاني  3الرصيد كما في 

              السنةالتغيرات خالل 

 258,442  1521417  (93,995)  -  -    إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -  (35,244)  -  151244  -  (34)  محول الى االحتياطي االجباري

 33,133,333  913,331  -  331,233  33,111,111    3131 كانون أول  31الرصيد كما في

 

            
 

 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. (37-8 )من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 كانون أول 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 التدفقات النقدية بيان 

 )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

 

  2013  2012 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 

  

 قبل ضريبة الدخل السنةربح  

 

1981452  234,375 

 

 :تسويات

 

 
 

 

 استهالكات

 

3841848  3901830 

 استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاريةأرباح 

 

(23,152)  (736) 

 (12,120)  (28,451)  توزيعات نقدية مقبوضة

 -  (67,395)  موجودات مالية متوفرة للبيعإيرادات بيع 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 

201860  301262 

  333,333  333,393 

 :تغير في رأس المال العامل

 

   

 ذمم مدينة

 

(8,483)  (37,172) 

 57,240  (168,810)  أخر. أرصدة مدينة

 ذمم دائنة

 

(9,366)  331351 

 إيرادات مقبوضة مقدما

 

(68,422)  581536 

 أخر. أرصدة دائنة

 

541327  391174 

 (1,391)  (1,794)  تعويض نهاية الخدمة دفعات

 الضرائب دفعات 

 

(32,058)  (81,572) 

 األنشطة التشغيلية النقدية الناتجة عنصافي التدفقات 

 

331,133  333,219 

  

   

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 

   

 -  (294,000)  سهم في شركات حليفةشراء أ

 شراء استثمارات عقارية

 

(69,098)  (3,039,716) 

 -  681000  العائد من بيع استثمارات عقارية

 (53,080)  (3,495)  شراء ممتلكات ومعدات

 321414  -  بيع ممتلكات ومعدات

 -  483,705  بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

 321320  281453  توزيعات نقدية مقبوضة

 األنشطة االستثمارية (المستخدمة في)الناتجة عن صافي التدفقات النقدية 

 

213,563  (3,068,242) 

  

   

     لتمويليةاألنشطة االتدفقات النقدية من 

 1,000,000  -  سحوبات قرض طويل األجل

 -  (500,000)  تسديدات على القرض

 1,000,000  (500,000)  لتمويليةاألنشطة االناتجة عن  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

     

 النقص في النقد وأشباه النقد

 

(36,081)  (1,619,503) 

 السنةرصيد النقد وأشباه النقد، بداية 

 

23,333  3,393,133 

 السنةرصيد النقد وأشباه النقد، نهاية 

 

33,313  23,333 

 

 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. (37-8)من صفحة  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 انون أولك 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 ( عام3إيضاح )

 3964تأسست شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة )الشركة( كشركة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 

سهم بقيمة اسمية  3001000دينار أردني مقسم إلى  310001000وبرأس مال مقداره  3995تشرين أول  36( بتاريخ 562420903تحت رقم )

إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى عشرة  2005دينار أردني للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل. تمت زيادة رأس المال عام  30مقدارها 

بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم. وتم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة ماليين سهم مكتتب بها بالكامل 

. 2030. تم إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام 2006( خالل عام 562603351ة تحت رقم )عامة محدود

من عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون  2032 عامتم زيادة رأس مال الشركة خالل 

 . تمتلك شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته% من رأس المال30سهم مجانية بنسبة وذلك عن طريق توزيع أ سهم

المالية  البياناتالمالية مع  بياناتها% من أسهم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية )الشركة األم( ويتم توحيد 90.14

 .للشركة األم
 

ين كما في موظف 30الشركة  عدد موظفيعملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لها فروع أخر.، وقد بلغ  الشركةتمارس 

 .2031كانون أول  13

الشقق تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها، إفراز أو البيع نقدا أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث 

 والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية

 .ية وغيرهااتوالخدم

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية( 3إيضاح )
 إلعداد استخدامها تم تلك التي مع أدناه. إن هذه السياسات المحاسبية متفقة ةموضح المالية البيانات إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات إن

 باستثناء ما ورد عكس ذلك. 2032 األول كانون 13 في كما المالية البيانات

 

 أسس إعداد البيانات المالية

 .الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية اعدادتم 
 

 .، باستثناء قياس الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلةبناء على مبدأ التكلفة التاريخيةالبيانات المالية  اعدادتم ي
 

من كما ويتطلب الهامة  واالجتهاداتمع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بالتقديرات  يالتماشبالبيانات المالية  اعدادإن 

 (.4أهم التقديرات موضحة في إيضاح رقم )تطبيق هذه السياسات المحاسبية. لاستخدام األحكام المهنية في اختيار طرق إدارة الشركة 
 

 المحاسبيةالتغيرات في السياسات 
 

 المعــايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة)أ( 

ة التي هنــاك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعــايير والتفسيرات ذات الصلة بأنشطة الشركة وواجبة التطبيق على الفترات السنوي

وقد تم تطبيقهــا أثنــاء إعداد هذه البيانات المــالية. نتيجةً لطبيعة هيكل وعمليات الشركة، لم يكن هنــاك أي أثر  2031 كانون ثاني 3تبدأ في 

 جوهري لهذه المعايير والتعديالت على البيانات المــالية.

 
كانون  3جبة التطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعــد فيمــا يلي قائمة بالمعايير/التفسيرات ذات الصلة بالشركة والتي تم إصدارهــا وأصبحت وا

 :2031 ثاني

  ؛2032 تموز 3، "عرض البيانات المــالية"، واجبة التطبيق في 3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ؛2031 كانون ثاني 3، "منافع الموظفين"، واجبة التطبيق في 39تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ؛2031 كانون ثاني 3، "األدوات المــالية: اإلفصاحات"، واجب التطبيق في 7تعديل على المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 

  2031 كانون ثاني 3، "قياس القيمة العادلة"، واجب التطبيق في 31تعديل على المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم. 

 

البيانات المــالية للشركة ألي من المعايير الدولية للتقارير المــالية أو التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات  لم يكن هنــاك أثر جوهري على

 .2031 كانون ثاني 3المعايير الدولية للتقارير المــالية أو تعديالت تلك المعــايير واجبة التطبيق للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في أو بعــد 

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة غير واجبة التطبيق بعــد)ب( 

 2031 كانون ثاني 3هنــاك عدد من المعــايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات واجبة التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعــد 

 والتي لم يتم تطبيقهــا أثنــاء إعداد هذه البيانات المــالية:

 

  األدوات المــالية: العرض" فيمــا يتعلق بمقاصة الموجودات والمطلوبات، واجب 12تعديل على معــيار المحاسبة الدولي رقم" ،

 ؛2034 كانون ثاني 3التطبيق في 

  اجب التطبيق ، "انخفاض قيمة الموجودات" فيمــا يتعلق بإفصاحات المبالغ االستردادية، و16تعديل على معــيار المحاسبة الدولي رقم

 ؛2034 كانون ثاني 3في 
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 انون أولك 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

  هو أول معيــار يصدر كجزء  9، "األدوات المــالية". يُعــد المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 9المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم

على نموذج القياس المختلط  9ـالية رقم . ويُبقي المعيار الدولي للتقارير المـ19من مشروع أكبر ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

س ولكن يقوم بتبسيطه كمــا يضع فئتين أساسيتين للقياس بالنسبة للموجودات المــالية: التكلفة المطفأة والقيمة العــادلة. يستند أســا

طبيق إرشــاد معيار المحاسبة التصنيف إلى نموذج أعمــال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المــالي. ويستمر ت

 على انخفاض قيمة الموجودات المــالية ومحاسبة التحوط.  19الدولي رقم 

 

، قرر مجلس المعايير المحاسبية الدولية وبشكل مبدئي 9وكجزء من التعديالت المحدودة لمشروع المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 

. وقد وافق المجلس 9قوم بتأجيل التــاريخ اإللزامي للمعيار الدولي للتقارير المــالية رقم أن ي 2031 تموزفي اجتمــاع المجلس في 

ولكن يُترك ذلك التاريخ  2035 كانون ثاني 3على أال يصبح تاريخ اإللزام بوجوب التطبيق هو الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعــد 

خفاض القيمة والتصنيف والقياس. ونتيجةً لهذه القرارات والتغييرات المقترحة على مفتوحــاً في انتظــار االنتهــاء من متطلبات ان

 ، سيتم تغيير الدليل االنتقــالي. 9المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 

 

ترة المبدئية عندمــا يصبح التطبيق تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المــالية والتعديالت في البيانات المــالية في الف

المبــالغ التي تم  إلزامياً. ويشير التقييم المبدئي لألثر المحتمل إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هنــاك أثر كبير لتطبيق غالبية هذه المعــايير على

 ضافية. اإلفصاح عنهــا في البيانات المــالية ولكن من المتوقع أن يستوجب األمر إفصاحات إ

 

 العمالت األجنبية

الـدوالر يـتم تحويـل المعـامالت التـي تـتم بـالعمالت األخـر. غيـر يتم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل عملة األسـاس للشـركة. 

وفقاً ألسعار الصرف السائدة فـي تـاريخ المعاملـة. يـتم تحويـل الموجـودات والمطلوبـات النقديـة وتلـك  الدوالر األمريكيخالل السنة إلى  األمريكي

وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي. تظهر  والر األمريكيالتي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخر. في نهاية السنة إلى الد

 .في بيان الدخلبح أو خسارة فروقات التحويل من ر

 

 ومعدات ممتلكات

 االستهالك. تظهر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة التاريخية بعد تخفيض قيمة السياراتتتكون الممتلكات والمعدات من األثاث والمفروشات و

وجودات. وهذه التكاليف تضاف إلى المتراكم. تحتوي التكلفة التاريخية على المصاريف التي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على شراء هذه الم

المالية عند  السنةمستقبلية. يتم تسجيل مصاريف الصيانة والتصليح ضمن بيان الدخل خالل  اقتصاديةالممتلكات والمعدات في حالة وجود منفعة 

المقدر وذلك  االفتراضيعلى الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت مبنياً على العمر  االستهالكمصاريف  احتسابحدوثها. يتم 

 حسب النسب التالية:
 

 سنوات 

 37-5 أثاث ومفروشات

 7 سيارات
 

قيمتها  استردادفي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات موضوعية تشير إلى عدم إمكانية  االنخفاضيتم دراسة 

، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة استردادهاالدفترية. عند وجود أحد هذه األدلة الموضوعية وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع 

 .دهااسترداالمتوقع 
 

، االنخفاضيمكن تنسيبه لحدث تم بعد تسجيل  الرتفاعافي قيمة الموجودات التي تم تخفيضها سابقاً وذلك  ارتفاعإذا تبين في وقت الحق أن هناك 

 في بيان الدخل عند حدوثه. االرتفاعمن المخصص الذي تم تسجيله وتظهر قيمة  االرتفاعيتم عكس هذا 

 

 استثمارات عقارية

األراضـي( االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل خسائر التدني المتراكمة في القيمة الدفترية. يتم استهالك االستثمارات العقارية )باستثناء تظهر 

 حسب طريقة القسط الثابت وفقا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:
 

 سنوات 

 50 مباني

 30 ديكورات
 

تهـا يتم دراسة تدني القيمة الدفترية لالسـتثمارات العقاريـة عنـد وجـود أحـداث أو تغيـرات فـي الظـروف تشـير الـى عـدم تـوافر إمكانيـة اسـترداد قيم

توقع استردادها عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المالدفترية. 

 وهي القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو "القيمة في االستخدام"، أيهما أعلى.
 

 يتم استبعاد االستثمار العقاري في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامه وعدم توقع تدفق منافع اقتصادية نتيجة بيعه.
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 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 استثمار في شركات حليفة

شـركات الحليفـة بالكلفـة، ويـتم قيـد توزيعـات االربـاح فـي قائمـة الـدخل. تقـوم الشـركة بدراسـة وجـود أدلـة علـى تـدني قيمـة يتم قيد االستثمار فـي ال

 االستثمار في الشركات الحليفة. في حال وجدت هذه االدلة، يتم قيد خسارة تدني القيمة الدفترية في قائمة الدخل.

 

 متوفرة للبيع موجودات مالية

ويعـاد تقييمهـا الحقـا بالقيمـة العادلـة، ويـتم قيـد يتم قيد الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مضافا اليها مصـاريف االقتنـاء عنـد الشـراء 

ال بيع هذه الموجـودات أو للموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الشامل. وفي حاالرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 

ي بنـد جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل االرباح أو الخسائر الناتجـة عـن ذلـك فـي قائمـة الـدخل بمـا فـي ذلـك المبـالغ المقيـدة سـابقا فـ

مكـن اسـترجاع خسـارة التـدني التـي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية والتي تخص هذه الموجودات. ي

حيـث يـتم تم تسجيلها سابقا في قائمة الدخل اذا ما تبين بموضوعية أن الزيادة في القيمة العادلة قـد حـدثت فـي فتـرة الحقـة لتسـجيل خسـارة التـدني، 

 استرجاع خسائر التدني في أسهم الشركات من خالل قائمة الدخل الشامل.

 ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.تظهر الموجودات المالية التي 

 

 الموجودات الماليةقيمة تدني 

ه تقييم في تاريخ البيانات المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإنإجراء  ميت

يتضمن الدليل الموضوعي  –يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل. بالنسبة ألدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع 

اض القيمة الجوهري أو طويل األمد. يتم قياس جوهرية االنخفاض بالرجوع الى الكلفة األصلية لالستثمار، ويتم قياس طول أمد االنخفاض انخف

ل أية التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة االصلية. يمثل التدني الفرق بين الكلفة االصلية والقيمة العادلة، بعد تنزي السنةبالرجوع الى 

 خسارة تدني معترف بها سابقا ضمن قائمة الدخل.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

 إن اسعار اإلغالق بتاريخ البيانات المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.

تحمـل نفـس يتم تقـدير القيمـة العادلـة للبنـود الخاضـعة للفائـدة بنـاء علـى التـدفقات النقديـة المتوقعـة المخصـومة باسـتخدام نفـس أسـعار الفائـدة لبنـود 

 الشروط وصفات المخاطر.
 

ات مماثلـة أو وفقـا للتـدفقات النقديـة يتم تحديد القيمـة العادلـة لالسـتثمارات غيـر المدرجـة فـي أسـواق ماليـة بـالرجوع الـى القيمـة السـوقية السـتثمار

 المتوقعة المخصومة.

 

 الذمم المدينة

المبلغ األصلي للفاتورة الصادرة للغير الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أي مخصصات للذمم المشكوك في تحصيلها. تظهر الذمم المدينة بقيمة 

مخصص الـديون المشـكوك فـي تحصـيلها عنـدما يصـبح مـن غيـر المـرجح  ساباحتمطروحاً منه أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها. يتم 

 مبلغ هذه الديون. كما وتشطب الديون المعدومة عند تحديدها. ، أو جزء منتحصيل كامل

 

 النقد وأشباه النقد

النقد في الصندوق، وأرصدة لد. البنوك، وودائع قصيرة األجل ألقل من ثالثة  على يشمل النقد وأشباه النقدألغراض قائمة التدفقات النقدية، 

 أشهر.

 

 أرصدة دائنة أخرى
 .بل المورديتم إثبات الذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من ق

 

 مخصصات

محتملة ويمكن  االلتزاميتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وإن كانت تكلفة تسوية 

 قياسها بموثوقية.

 

 اإليراداتتحقيق 

بالغ اإليرادات بموثوقية. يتم قياس ر إمكانية قياس مفيتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتو

 على القيمة العادلة للمبالغ المقبوضة، باستثناء الخصومات. كذلك يجب توفر الشروط التالية إلثبات اإليراد. بناءاإليراد 
 

 إيراد اإليجارات والخدمات:

ود عقود التأجير التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية الى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية. يتم إضافة الكلفة التي يتم تكبدها في عقيتم تصنيف 

 بها كإيراد إيجار على فترة عقد اإليجار. االعترافاإليجار التشغيلي الى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم 

شغيلي والخدمات على طول فترة اإليجار. يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من قبل المستأجرين لفترات ما تتحقق إيرادات اإليجار الت

المالية كإيرادات بعد تاريخ البيانات المالية كإيرادات مقبوضة مقدما بينما يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي لم يتم دفعها كما بتاريخ البيانات 

 وغير مقبوضة.مستحقة 
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 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 إيرادات أرباح األسهم

لشركات تتحقق أرباح أو خسائر تداول االستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، ويتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من ا

 المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.

 

 تحقق المصاريف

 .االستحقاقوفقاً لمبدأ عند حدوثها المصاريف  قيديتم 

 

 ضريبة الدخل

( والـذي 32باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقـا لقـانون ضـريبة الـدخل المعمـول بـه فـي فلسـطين ومعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم ) تقوم الشركة

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

يبة الدخل الضريبة المستحقة والتي يتم احتسابها بناء على الربح الضريبي. قد يختلـف الـربح الضـريبي عـن الـربح المحاسـبي يمثل مصروف ضر

الظاهر فـي البيانـات الماليـة بسـبب إدراج إيـرادات غيـر خاضـعة لضـريبة الـدخل أو مصـاريف ال يمكـن تنزيلهـا مـن ضـريبة الـدخل. إن مثـل هـذه 

 د تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.اإليرادات أو المصاريف ق

 

 إدارة المخاطر (1إيضاح )

 

 عوامل المخاطر المالية 301

تتألف المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة والقرض طويل األجل والجزء القصير األجل منه وأرصدة دائنة أخر.. إن الهدف من هذه 

اخر. والتي  وأرصدة مدينةالمطلوبات المالية هي تمويل نشاطات الشركة. باإلضافة الى ذلك تمتلك الشركة موجودات مالية مثل الذمم المدينة 

 تنشا بشكل مباشر من طبيعة نشاط الشركة.
 

مخاطر السيولة. تقوم إدارة الشركة بمراجعة و مخاطر التغير في أسعار األسهم للشركة هيإن المخاطر األساسية الناتجة عن االدوات المالية 

 والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:

 

 :أسعار األسهمالتغير في مخاطر 
ت االخـر. يبين الجدول التالي حساسية حساب التغير في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقـاء جميـع المتغيـرا

 المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
 

  

  التغير في المؤشر

حقوق األثر على 

 الملكية

 دوالر أمريكي  %  

3131     

 -  -  أسهم متداولة في بورصة فلسطين

     

3133     

 531013  + 30  أسهم متداولة في بورصة فلسطين

 

 مخاطــر السيولة:

 على الوفاء بالتزاماتها المالية في تواريخ استحقاقها. شركةتتمثل في عدم قدرة ال

 التدفقات النقدية المتوقعة لسداد تلك اإللتزمات مقسمة حسب فترة السداد:الجدول أدناه يعرض 
 

 العمر  

شهر 3-1 المبلغ البيـــــــان  تحت الطلب 12-7 شهر 

 - 2511750 2571500 5331250 الجزء قصير األجل من القرض طويل األجل

 - 31139 381435 391714 ذمم دائنة

 158,796 - - 158,796 أرصدة دائنة أخر.

 

 إدارة رأس المال 301

نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق  ىالهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة عل يتمثل

قم الملكية. تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل. لم ت

 .ة الحاليةرأس المال خالل السنالشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واالجراءات المتعلقة بهيكلية 
 

دوالر  12,348,845إن البنود المتضمنة في هيكلية رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطيات االخر. بمجمـوع 

 .2032كانون أول  13دوالر امريكي كما في  3210901401مقابل  2031كانون أول  13كما في أمريكي 
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 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 101
 تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:

 المستو. األول: باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية. -

 عطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.و. الثاني: بإستخدام متالمس -

 المستو. الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. -
 

 :2032و  2031كانون األول  13 في م الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كمايمقارنة للق يمثل الجدول التالي
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 3131  3133  3131  3133 

        موجودات مالية

 781885  421804  781885  421804 النقد وأشباه النقد

 510,305  -  510,305  - موجودات مالية متوفرة للبيع

 65,131  711634  65,131  711634 ذمم مدينة

 5581689  7241998  5581689  7241998 اخر. أرصدة مدينة

 333,333  3,331,131  333,333  3,331,131 

        مطلوبات مالية

 1,000,000  5001000  1,000,000  5001000 قرض طويل األجل

 291300  391714  291300  391714 ذمم دائنة

 3001057  3521456  3001057  3521456 أرصدة دائنة أخر.

 323,391  3,339,332  323,391  3,339,332 

 

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

 اإلجبارية أو التصفية.

ي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك هإن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخر. والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخر.  -

 لكون تلك األدوات ذات فترة سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

 ي لها أسعار سوقية وفقا ألسعار تداولها في تاريخ البيانات المالية.تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع الت -

 موثوق. تم إظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة وذلك لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل -

 

 التقديرات( 3إيضاح )

لها أثر بالغ محاسبية  واجتهاداتوتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب القيام بتقديرات يير التقارير المالية الدولية وفقا لمعاإن إعداد البيانات المالية 

لها أثر في اإليرادات  واالجتهاداتالمحتملة. كما أن هذه التقديرات  االلتزاماتفي مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن 

والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام 

جات متفاوتة متعددة لها دربأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن هذه التقديرات أساسها فرضيات وعوامل 

إن النتائج الحقيقية من المحتمل أن تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات  .من التقدير والتنبؤ

 في المستقبل.
 

 إدارة الشركة بأن تقديراتها ضمن البيانات المالية معقولة ومفصلة وخصوصا لآلتي: اعتقادفي 
 

 تدني الموجودات غير المالية:

ة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة انتاج النقد عن القيمة المتوقع استردادها. تمثل القيمة المتوقع استردادها القيمة العادليتحقق التدني 

على  ة مطروحا منها مصاريف البيع بناءعادلمطروحا منها مصاريف البيع أو القيمة العادلة في االستخدام ايهما أعلى. يتم احتساب القيمة ال

معلومات متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية لموجودات مشابهة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها مطروحا منها المصاريف 

 اإلضافية للتخلص من األصل. يتم احتساب القيمة في االستخدام وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
 

 الضرائب:

 معقولة. تتستخدم الشركة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل. تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واالفتراضا
 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة

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

 مخصص تدني الذمم المدينة

 تقدم الشركة خدماتها لقاعدة من عمالئها ضمن شروط تسهيالت معينة. عندما يتوفر لد. إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن

 بالغ الديون المشكوك في تحصيلها.يتم تحصيلها، فإن إدارة الشركة تستخدم تقديرات معينة، بناء على خبرات سابقة، لتحديد م

 

 قطاعات األعمال (3إيضاح )

لـم يـتم عـرض قطاعـات األعمـال  ،بما أن أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع االستثمار العقاري ومتمركزة فـي منطقـة جغرافيـة واحـدة

  المالية. بياناتالتشغيلية أو الجغرافية في ال
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 انون أولك 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 ومعداتممتلكات  (3إيضاح )

 

 :تفاصيل البند

 المجموع  سيارات  أثاث ومفروشات 3133

      التكلفة

 127,894  161407  931487  2032كانون الثاني  3الرصيد كما في 

 53,080  51,251  1,829 اإلضافات

 (36,407)  (36,407)  - االستبعادات

 144,567  51,251  93,316 3133كانون أول  13الرصيد كما في 

      

      االستهالك المتراكم

 70,589  23,647  46,942 2032كانون الثاني  3الرصيد كما في 

 17,502  8,139  9,363 اإلضافات

 (24,709)  (24,709)  - االستبعادات

 63,382  7,077  56,305 3133كانون أول  13الرصيد كما في 

 81,185  44,174  37,011 صافي القيمة الدفترية 

 

 المجموع  سيارات  أثاث ومفروشات 3131

      التكلفة

 144,567  51,251  93,316  2031كانون الثاني  3الرصيد كما في 

 3,495  -  3,495 اإلضافات

 -  -  - االستبعادات

 148,062  51,251  96,811 3131كانون أول  13الرصيد كما في 

      

      االستهالك المتراكم

 63,382  7,077  56,305 2031كانون الثاني  3الرصيد كما في 

 16,820  7,687  9,133 اإلضافات

 -  -  - االستبعادات

 80,202  14,764  65,438 3131كانون أول  13الرصيد كما في 

 67,860  36,487  31,373 صافي القيمة الدفترية 

 

 عقارية استثمارات( 2إيضاح )

 

 :تفاصيل البند 

 األراضي 

 

 2012  2013  وديكورات مباني

 3311571830  14,397,526  7,370,878  7,026,648 الرصيد في بداية السنة

 110191736  69,098  -  69,098 إضافات

 -  (51,318)  (51,318)  - استبعادات

 7,095,746  7,319,560  14,415,306  33,192,333 

(212871538)  )2,449,076(  2,449,076  - االستهالك المتراكم  

 33,331,113  11,966,230  4,870,484  7,095,746 الرصيد في نهاية السنة

 

 :د كانت الحركة على االستهالك المتراكم خالل السنة كما يليلق

 

  2013  2012 

 3,333,331  3,332,333  السنة بداية في الرصيد

 3711108  3681028  إضافات

 -  (6,470)  استبعادات

 3,332,333  3,339,123  السنة نهاية في الرصيد
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 انون أولك 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 استثمار في شركات حليفة (3إيضاح )

 

 البند:تفاصيل 

 القيمة الدفترية لالستثمار      

  

  بلد التأسيس

نسبة 

 3133  3131  الملكية

الفلسطينية إلدارة التأمينات الشركة الوطنية 

 والنفقات الصحية والطبية

 

% 49  فلسطين   294,000  - 

 

 موجودات مالية متوفرة للبيع (9إيضاح )

 

 :محليةيشمل هذا البند استثمارات في أسهم شركات 

  3131  3133 

 510,305  -  أسهم في شركات مدرجة
 

 :احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيعالتغيرات على حساب 

  3131  3133 

 21,162  93,995  الرصيد في بداية السنة

 72,833  )93,995(  التغييرات في القيمة العادلة

 93,995  -  الرصيد في نهاية السنة

 

 ذمم مدينة (31إيضاح )

 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 76,619  78,130  ذمم مدينة

 (13,979)  (5,913)  المدينةذمم ال تدني قيمة مخصص

  72,217  62,640 

 2,491  1,397  حساب جاري الشركة األم

  73,614  65,131 
 

 فيما يلي حركة مخصص تدني الذمم المدينة:

  3131  3133 

 13,979  311979  بداية السنةالرصيد في 

 -  (8,066)  ديون معدومة

 13,979  3,931  الرصيد في نهاية السنة
 

 :2032و  2031كانون أول  13تحليل ألعمار الذمم المدينة التي لم يحدث عليها أي تدني في القيمة كما في  ،فيما يلي
 

 91أقل من   

  يوم

93-331 

  يوم

333-321 

  يوم

323-131 

  يوم

 133اكثر من 

 المجموع  يوم

3131  301658  61502  21530  221100  101247  721237 

3133  27,365  19,607  11,119  1,008  3,541  62,640 
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 انون أولك 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 الضرائبمخصص  (13إيضاح )
 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 411614  (27,450)  السنة بداية في)المستحق من( المستحق الى دائرة ضريبة الدخل  الرصيد

 10,488  461035  إضافات خالل السنة

 21183  2,788  ضريبة الدخل تتوفيرا

 (83,953)  (34,846)  ضرائب مدفوعة

 (27,450)  (13,493)  السنة نهاية في المستحق من دائرة ضريبة الدخل الرصيد

 

الربح الضريبي: عفيما يلي تسوية الربح المحاسبي م  

  3131  3133 

 234,375  1981452  الربح المحاسبي قبل الضريبة

 162,087  3381110  مصروفات غير مقبولة ضريبيا

 396,462  5361782  الربح الخاضع للضريبة 

 77,621  3031560  ضريبة الدخل القانونية

 (75,432)  (47,306)  تقاص من ضريبة األمالك المدفوعة

 (2,381)  (2,788)  خصميات ضريبة الدخل

 10,680  (5,451)  ضريبة دخل سنوات سابقة

  33,133  10,488 

 

 أخرى أرصدة مدينة (33إيضاح )
 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 5511262  7241998  ايرادات مستحقة وغير مقبوضة

 311177  351878  مصاريف مدفوعة مقدما

 51427  -  ضريبة القيمة المضافة

  231,323  323,133 

 

 النقد وأشباه النقد (31إيضاح )
 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 1,216  155  نقد في الصندوق

 771669  42,649  حسابات جارية لد. البنوك

  42,804  23,333 

 

 إجباري احتياطي )33إيضاح )

من األرباح السنوية وفقاً لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع % 30تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات بنسبة 

 على المساهمين.
 

 توزيعات أسهم (33إيضاح )

 بإجماليس مال الشركة رأ% من 30توزيع اسهم مجانية بنسبة  2032ذار آ 29قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 .سهم بقيمة أسمية دوالر أمريكي واحد لكل سهم 310001000
 

 ص تعويض نهاية الخدمةصمخ (33إيضاح )

 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 48,461  571112  الرصيد في بداية السنة

 10,262  201860  يضاف مخصص السنة

 (1,391)  (1,794)  يطرح دفعات تمت خالل السنة

 57,332  23,193  السنةالرصيد في نهاية 
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 انون أولك 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

  قرض طويل األجل (32إيضاح )

 

 :تفاصيل البند

  3131  3133 

 1,000,000  -  قرض طويل األجل

 (500,000)  5001000  أقساط قرض طويل األجل تستحق خالل عام

  311,111  500,000 

 

دوالر أمريكي  310001000اتفاقية قرض طويل األجل مع شركة التأمين الوطنية )الشركة االم( بمبلغ  2032وقعت الشركة في شهر تشرين ثاني 

على أربع أقساط داده % ويتم س1على القرض فائدة بنسبة وذلك لتمويل االحتياجات التمويلية للشركة ألغراض شراء قطع أراضي. يستحق 

 رة سماح تصل الى ستة أشهر من تاريخ الحصول على القرض.سنوية مع فت

 

 أرصدة دائنة أخرى (33إيضاح )

 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 511803  651136  صندوق ادخار الموظفين*

 281744  131746  مصاريف مستحقة

 311329  341000  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 41632  61140  مخصص اجازات الموظفين

 41181  431379  أرصدة دائنة أخر.

 -  235  ضريبة القيمة المضافة
  333,293  313,339 

 

كما تقوم  االدخار% من رواتب الموظفين الشهرية وذلك حسب الراتب األساسي للموظفين لغرض صندوق 30ما نسبته  بأقتطاع شركة* تقوم ال

% من 35وبعد ذلك ترتفع نسبة مساهمة الموظفين الى  ،للسنوات الخمسة األولى من اشتراك الموظف في الصندوق %5بالمساهمة بنسبة  شركةال

  % من رواتب الموظفين.7.5الراتب الشهري ومساهمة الشركة الى 

 

 مصاريف مباشرة (39إيضاح )

 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 173,308  3681028  استثمارات عقاريةاستهالك 

 166,762  3911272  رواتب ومنافع موظفين

 107,160  3311682  كهرباء وماء

 79,662  751836  محروقات

 15,077  321117  صيانة 

 13,261  311438  تأمينات

 5,878  41376  نظافة وضيافة

  331,239  561,108 

 
 مةامصاريف ادارية وع (31إيضاح )

 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 27,312  51700  رسوم اشتراكات

 311740  81515  اتعاب مهنية واستشارية

 371502  361820  استهالكات

 21524  21657  مصاريف سيارات

 31974  31960  فاكس وهاتفو بريد

 31736  31478  أخر.

  12,331  64,768 
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 المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
 2013 انون أولك 13للسنة المنتهية يوم البيانات المالية 

 

 اإليضاحات للبيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ  
 

 يرادات أخرىإ (33إيضاح )

 

 تفاصيل البند:

  3131  3133 

 381560  -  فوائد بنكية 

 321320  281453  توزيعات أرباح نقدية

 -  671195  مهايرادات بيع أس

 51000  331241  إيرادات أخر.

 41780  51269  ات مواقف سياراتيرادإ

  333,133  31,331 

 
 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة) 33إيضاح )

 

 :تفاصيل البند

  3131  3133 

 223,887  1521417  صافي ربح السنة بعد ضريبة الدخل

 11,000,000  3310001000  المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

 0.020  0.032  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 

 ( معامالت مع جهات ذات عالقة31إيضاح )

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

لعالقة وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات ا

 من قبل مجلس إدارة الشركة.

 

 ي األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة:فيما يل

  2013  2012 

 1,000,000  5001000  قروض من الشركة األم

 2,491  1,397  حساب جاري الشركة االم

 3,472  31779  فوائد قروض مستحقة للشركة االم

 -  41603  الحليفة حساب جاري الشركة

 
 جهات ذات العالقة: الت التالية معتتضمن قائمة الدخل المعام

  3131  3133 

 229,757  2101546  يجار من الشركة االمإيرادات إ

 13,261  311438  شراء عقود تأمين من الشركة االم

 3,472  31779  فوائد قروض الشركة األم

 -  321388  الحليفة يجار من الشركةإيرادات إ

 

 رواتب ومنافع االدارة العليا:

  2013  2012 

 13,129  341000  اإلدارةمكافاّت ومصاريف أعضاء مجلس 

 39,672  461002  حصة االدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها 

 7,499  91969  حصة االدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة 

 

 تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية  (33إيضاح )

قتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة الشركة ألنشطتها ويؤثر ن عدم أستقرار الوضع السياسي واالا ،في فلسطينتمارس الشركة أنشطتها 

 سلبا على أدائها وعلى القدرة على استرداد موجوداتها من خالل عملياتها.
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