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   1999 سنة تأسست
  
  
  

  الوطنيةأبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  
  
  

   المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2013 آذار 31 یوم  المنتهيللربع



 



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    رئيس مجلس اإلدارة    محمد محمود مسروجي

  نائب رئيس مجلس اإلدارة    عضو مجلس اإلدارة    د الجوادعزیز محمود عب

  المدیر العام      سامر عزیز شحادة

  عضو مجلس اإلدارة    ابراهيم علي سليمان الطویل

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      إیاد محمد مسروجي

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  ممثل للوآالة العربية للتخليص     عضو مجلس اإلدارة      نخلة قطانفؤاد 

  و الشحن                  

  

  

  
 
 

 المدیر العام 
 سامر عزیز شحادة

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
Price Water House Coopers 

 
 مستشار الشرآة القانوني 

ة للمحاماةمكتب شحاد / شحادةفؤاد . أ  

  
  
  

 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  المدیر العام           شحادةسامر عزیز

   العام للشؤون الماليةالمدیرمساعد           عالء علي صافي

   الداخليمدیر دائرة التدقيق          عبد الحميد نصار
  

 
 

  31/03/2013األوراق املالية كما يف 
  

 

 
 

 

   دوالر أمريكي11,000,000  رأس املال املدفوع
   سهم11,000,000  عدد األسهم
  ريكي  دوالر أم1  القيمة االمسية

  سهم6,364  عدد األسهم املتداولة
6,490 دوالر أمريكي  قيمة األسهم املتداولة  
دو عق  عدد العقود املنفذة 6
1.02 دوالر أمريكي  أعلى سعر تداول
0.97 دوالر أمريكي  أدىن سعر تداول

0.97 دوالر أمريكي  غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  دارة الشركةجملس إ
تعيني السادة إياد حممد مسروجي و سبري رزق         2013 آذار   25 بتاريخ   ةاملنعقدت اهليئة العامة يف جلستها      قرر •

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

  
  إدارة الشركة

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

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

 .2013عام كمدققني خارجيني للشركة لل
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركة أية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل2013 من عام األولالربع مل يطرأ خالل  •
  

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

 
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

 .شركة ضد المقامةال يوجد أي قضايا  •
 

  قرارات اهليئة العامة الرئيسية
 .إياد حممد مسروجي و سبري رزق خوري عضوين جديدين يف جملس إدارة الشركةتعيني السادة  •
 .2013عام كمدققني خارجيني للشركة لل Price Water House Coopersتعيني السادة  •
 

  



 

  أهم املؤشرات املالية

  
                  إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

0.227  

                  ضريبة إىل املبيعاتصايف الربح قبل الفوائد وال
0.280  

                  صايف الربح إىل املبيعات
0.258  

                  العائد على جمموع املوجودات
0.004  

                   العائد على حقوق املسامهني
0.005  

                  معدل املديونية
0.112  

                  نسبة امللكية
0.888  

                   ) مرة( معدل دوران املوجودات 
0.017  

                  ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 
0.019  

                  ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 
1.259  

                  ) مرة ( نسبة التداول 
1.197  

               امل  رأس املال الع
187,402  

 



 
 

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  الوطنيةأبراجشــرآة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

   المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2013 آذار 31 ومی للربع المنتهي

 
 



  
   الوطنية المساهمة العامة المحدودةأبراجشرآة 

 
  

  
   2013 آذار 31ة آما في  المرحلي المرآز الماليقائمة

  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي( 
  

 31/03/2013  31/12/2012  31/03/2012 
      الموجودات

      الموجودات غير المتداولة
 91,864  81,185  79,203 آالت ومعدات 

 9,778,083  12,110,008  12,080,152 استثمارات عقارية
 562,379  510,305  313,193 موجودات مالية متوفرة للبيع

 10,432,326  12,701,498  12,472,548 مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة

 64,006  65,131  66,953 الذمم المدينة 
 650,740  610,488  741,581 أرصدة مدينة أخرى

 1,174,969  67,885  327,976 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 1,889,715  743,504  1,136,510 مجموع الموجودات المتداولة

 12,322,041  13,445,002  13,609,058 مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المساهمين

      حقوق المساهمين
 11,000,000  11,000,000  11,000,000 رأس المال المدفوع

 356,089  378,478  378,478 اإلجبارياحتياطي 
 146,069  93,995  28,005 احتياطي موجودات متوفرة للبيع

 352,890  617,930  678,708  المدورةاألرباح
 11,855,048  12,090,403  12,085,191 مجموع حقوق المساهمين

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 54,211  57,332  63,848 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 -  500,000  510,911 األجلقرض طويل 

 54,211  557,332  574,759 مجموع المطلوبات غير المتداولة
      المطلوبات المتداولة

 -  500,000  500,000 األجل من القرض طويل األجلالجزء قصير 
 264,424  163,526  285,954 إيرادات مقبوضة مقدما

 78,159  31,668  66,572 الذمم الدائنة
 66,248  102,073  96,582 أرصدة دائنة أخرى
 3,951  -  - مخصص ضرائب

 412,782  797,267  949,108 مجموع المطلوبات المتداولة
 466,993  1,354,599  1,523,867 مجموع المطلوبات 

 12,322,041  13,445,002  13,609,058 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  
  

مساعد المدیر العام 
  للشؤون المالية
  عالء صافي

   الداخليمدیر التدقيق    
  

 عبد الحميد نصار

  المدیر العام   
  

 سامر شحادة



  
   الوطنية المساهمة العامة المحدودةأبراجشرآة 

 
  

  
   2013 آذار 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المرحلية الدخلقائمة

  )لغ بالدوالر األمريكيجميع المبا( 
  
  

 31/03/2013  31/03/2012 
    اإلیرادات التشغيلية
  171,791   174,495 إيرادات اإليجارات
  50,510   61,492 إيرادات الخدمات

 222,301  235,987 اإلیراداتمجموع 
    

  195,646   182,332 مصاريف مباشرة
  12,866   8,410 مصاريف أدراية وعامة

 208,512  190,742 جموع المصاریفم
 13,789  45,245 الربح التشغيلي

  736   - أرباح بيع استثمارات عقارية 
  12,120   19,393 توزيعات أرباح نقدية

  -   21,562 أرباح بيع أسهم
  7,353   2,586 أخرى إيرادات

  1,044  )950(  فروقات تحويل عمالت أجنبية أرباح )سائرخ(
 )3,500(  )3,500(  اإلدارةأة أعضاء مجلس مكاف

 31,542  84,336  والدخلاألمالكربح الفترة قبل ضریبة 
 )77,740(  )21,732( ضريبة األمالك

 )46,198(   62,604 ربح الفترة قبل ضریبة الدخل
  2,381  )1,826( ضريبة الدخل 

 )43,817(   60,778 ربح الفترة
    

 0.000  0.006 مخفضة للسهم من ربح الفترة والاألساسيةالحصة 
  

  
  
  
  
  
  

  



  
   الوطنية المساهمة العامة المحدودةأبراجشرآة 

 
  

  
  2013 آذار 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ة  المرحلي الدخل الشاملقائمة

  )الدوالر األمريكيجميع المبالغ ب( 
  
  
  

 31/03/2013 31/03/2012
 )43,817(   60,778 ربح الفترة

    :األخرىبنود الدخل الشامل 
 146,069  28,005 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 146,069  28,005 : للفترةاألخرىبنود الدخل الشامل 
 88,783  102,252 



  
   الوطنية المساهمة العامة المحدودةأبراجشرآة 

  
  2013 آذار 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ة المرحلي في حقوق الملكية التغيرقائمة

  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي( 
  

 

رأس المال 
  المدفوع

الحتياطي ا
  اإلجباري

احتياطي 
موجودات مالية 
 المجموع  أرباح مدورة  متوفرة للبيع

 11,793,683  1,416,432  21,162  356,089  10,000,000 2012 آانون الثاني 1الرصيد آما في 
  81,090  )43,817(   124,907   -   - إجمالي الدخل الشامل للفترة

  -   -   -   -   - اإلجباري االحتياطي إلىالمحول 
 )19,725(  )19,725(   -   -   - تعديالت سنوات سابقة
  -  )1,000,000(   -   -   1,000,000 توزيعات أسهم مجانية

 11,855,048  352,890  146,069  356,089  11,000,000 2012 آذار 31الرصيد آما في 

          
          

          
 12,090,403  617,930  93,995  378,478  11,000,000 2013 آانون الثاني 1الرصيد آما في 

 )5,212(   60,778  )65,990(   -   - إجمالي الدخل الشامل للفترة
  -   -   -   -   - اإلجباري االحتياطي إلىالمحول 

  -   -   -   -   - تعديالت سنوات سابقة
  -   -   -   -   - توزيعات أسهم مجانية

 12,085,191  678,708  28,005  378,478  11,000,000 2013 آذار 31الرصيد آما في 
  
  

  
  



  
   الوطنية المساهمة العامة المحدودةأبراجشرآة 

  
  2013 آذار 31هية في لفترة الثالثة أشهر المنت ةالمرحلي التدفقات النقدیة قائمة

  )جميع المبالغ بالدوالر األمريكي( 
  

 31/03/2013  31/03/2012 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية

    
 )46,198(   62,604 ربح الفترة
    :تعدیالت

  48,408   45,300 إستهالآات
 )736(   - ربح بيع أصول

  5,749   6,515 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 )19,725(   - تعديالت سنوات سابقة / بنود غير نقدية 

 114,419   )12,502( 
     المال العاملرأسالتغير في 

 )36,048(  )1,822( الذمم المدينة
 )11,462(  )131,093( أخرى مدينة أرصدة

  57,644   34,904 الذمم الدائنة
  159,414   122,428 إيرادات مقبوضة مقدما

 )56,134(  )5,491( أخرى دائنة صدةأر
  -   - مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع

  2,381  )1,826( دفعات ضريبة الدخل
  103,293   131,519 صافي النقد من أنشطة التشغيل

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 )577,673(  )12,727( شراء استثمارات عقارية
  -   10,911 فوائد غير مدفوعة// دى البنوك ودائع ل

  -   131,122 بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
 )51,472(  )1,998(  ومعداتآالتشراء 

  12,433   1,264  ومعداتآالتالعائد من بيع 
 )616,712(   128,572 صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

    
    أنشطة التمویل

 -  -  قرض طويل األجلسحوبات
  -   - صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل

    
 )513,419(   260,091 النقص في النقد في الصندوق ولدى البنوك

  1,688,388   67,885 النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
  1,174,969   327,976  نهایة الفترة– النقد وأشباه النقد 




