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  الوطنيةأبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  
  
  

   المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2012 أیلول 30 یوم ة المنتهيللفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية        رئيس مجلس اإلدارة    محمد محمود مسروجي

  نفسه      نائب رئيس مجلس اإلدارة    عبد الجوادود عزیز محم

  نفسه          المدیر العام      سامر عزیز شحادة

  نفسه        عضو مجلس اإلدارة    ابراهيم علي سليمان الطویل

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية        عضو مجلس اإلدارة  )مستقيل (باسم رأفت أمين فارس   

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية        رةعضو مجلس اإلدا      إیاد محمد مسروجي

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية        عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  

  
 

 
 

 المدير العام 
 سامر عزیز شحادة

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
Ernst & Young 

 
 مستشار الشرآة القانوني 

للمحاماة ةمكتب شحاد / شحادةفؤاد . أ  

  
  
  

 
 
 
 
 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  المدیر العام          مر عزیز شحادةسا

   الماليالمدیر          عالء علي صافي

  المدقق الداخلي          عبد الحميد نصار
  

 
 

  30/09/2012األوراق املالية كما يف 
  

 

 
 

 

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

  سهم29,018  لةعدد األسهم املتداو
29,480 دوالر أمريكي  قيمة األسهم املتداولة  
56 عقد  عدد العقود املنفذة
1.17 دوالر أمريكي  أعلى سعر تداول
0.91 دوالر أمريكي  أدىن سعر تداول

1.05 دوالر أمريكي غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  جملس إدارة الشركة
 املوافقة على طلب االستقالة الـيت تقـدم هبـا           10/10/2012 جملس اإلدارة يف جلسته املعقودة بتاريخ        قرر •

 و قد مت إعالم اإلدارة العامة لـألوراق املاليـة و بورصـة              26/07/2012 بتاريخ   باسم رأفت فارس  /السيد
  . 10/10/2012فلسطني باملوافقة على االستقالة بتاريخ 

  

  إدارة الشركة
 . إدارة الشركة أية تعديالت على 2012 من عام الثالثالربع خالل مل يطرأ  •
  

  مدققي احلسابات
 & Ernst( يونغ ورنست  جتديد التعاقد مع شركة ا2012 آذار 29 بتاريخ ة املنعقدجلستهاقررت اهليئة العامة يف  •

Young (2012عام كمدققني خارجيني للشركة لل. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركة أية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل2012 من عام الربع الثالثمل 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  •
 

   الرئيسيةقرارات اهليئة العامة
  :ما يلي 2012 آذار 29 بتاريخ  يف اجتماعها املنعقدشركةهليئة العامة للقررت ا

  
زيادة رأمسال الشركة من عشرة ماليني دوالر أمريكي موزع على عشرة ماليني سهم القيمة االمسية للسهم دوالر أمريكي واحد  •

سهم دوالر أمريكي واحد وذلك بإصدار إىل احد عشر مليون دوالر أمريكي موزع على احد عشر مليون سهم القيمة االمسية لل
مليون سهم جديد القيمة االمسية للسهم دوالر أمريكي  واحد وتوزيعها أسهم منحة جمانية على املسامهني بواقع سهم واحد لكل 

 .من الرأمسال االمسي واملدفوع% 10عشرة أسهم ميتلكها املساهم بتاريخ اجتماع اهليئة العامة أي ما نسبته 
 



 

 لتعكس زيادة رأس املال املقرة من قبل املادة الثالثة من النظام الداخلي للشركة و تعديل املادة اخلامسة من عقد تأسيس الشركة •
  .اهليئة العامة

  

  أهم املؤشرات املالية

  
 0.401 إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

                  ة إىل املبيعاتصايف الربح قبل الفوائد والضريب
0.228  

                  صايف الربح إىل املبيعات
0.214  

                  العائد على جمموع املوجودات
0.013  

                   العائد على حقوق املسامهني
0.013  

 0.03 معدل املديونية
 0.97 نسبة امللكية

 0.06  ) رةم( معدل دوران املوجودات 
 0.07  ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 
 0.41 ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 

 7.44 ) مرة ( نسبة التداول 
 1,783,906  رأس املال العامل  

 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  

  )غير مدققة( المرحلية المختصرة  الماليةالقوائم
  

  2012 أيلول 30
  
  





   المرحلية المختصرة الماليةلقوائما من هذه  جزءا9ً إلى 1 اإليضاحات المرفقة من تعتبر
2

   أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
  لمرحلية ا الدخلقائمة
  2012 أيلول 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  

      
 أيلول 30

2012    
 أيلول 30

2011   
  غير مدققة    غير مدققة      
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  

            اإليرادات
 525,105   516,713      إيرادات إيجارات
 155,847   214,347      إيرادات خدمات

 680,952   731,060      مجموع اإليرادات 

            
            مصاريفال

 395,776   437,966     مصاريف مباشرة
 29,498   56,162      مصاريف إدارية وعامة

 425,274   494,128      مجموع المصاريف
 255,678   236,932      ليالتشغيالربح 

            
 15,133   39,594      إيرادات أخرى

 )10,500(   )10,500(      دارةعضاء مجلس اإلأة أمكاف
 260,311   266,026      ربح الفترة قبل ضريبة األمالك والدخل

 )48,379(   )109,728(      مالكضريبة األ
 211,932   156,298       قبل ضريبة الدخلربح الفترة

 )15,669(    -    6  ضريبة الدخل

     ربح الفترة
156,298    196,263 

    8  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
0.014    0.018  

  
  
  

    
  



   المرحلية المختصرة الماليةلقوائما من هذه  جزءا9ً إلى 1 اإليضاحات المرفقة من تعتبر
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  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
   المرحليةالشامل  الدخلقائمة
  2012 أيلول 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  

  
 أيلول 30

2012    
 أيلول 30

2011   
  غير مدققة    غير مدققة  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 196,263    156,298  ربح الفترة
        :د الدخل الشامل األخرىبنو

 )11,364(    20,930   المالية المتوفرة للبيعللموجوداتالتغير في القيمة العادلة 

 )11,364(    20,930  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  184,899    177,228  إجمالي الدخل الشامل للفترة



   المرحلية المختصرة الماليةالقوائم من هذه  جزءا9ً إلى 1 اإليضاحات المرفقة من تعتبر
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  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
   المرحليةرات في حقوق الملكية التغيقائمة
  2012 أيلول 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

 

  
  رأس المال
    المدفوع

احتياطي 
    إجباري

احتياطي 
موجودات 

مالية متوفرة 
    مدورة أرباح     للبيع

مجموع حقوق 
  الملكية

  أمريكيدوالر     دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  2201 أيلول 30

  11,793,683    1,416,432    21,162    356,089    10,000,000  2012 كانون الثاني 1الرصيد كما في 
  156,066    156,298    )232(   -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  -    )1,000,000(    -    -    1,000,000  )5إيضاح  (توزيعات أسهم
 11,949,749    572,730    20,930    356,089    11,000,000  )غير مدققة (2012 أيلول 30الرصيد كما في 

                    1201 أيلول 30
  11,265,775   969,045    -    296,730    10,000,000  2011 كانون الثاني 1الرصيد كما في 

  184,899   196,263    )(11,364   -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 11,450,674    1,165,308    )(11,364    296,730    10,000,000  ) غير مدققة( 2011 أيلول 30الرصيد كما في 



 

   المرحلية المختصرة الماليةالقوائم من هذه  جزءا9ً إلى 1 اإليضاحات المرفقة من تعتبر
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  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
   المرحليةالتدفقات النقديةقائمة 
  2012 أيلول 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  
  

 أيلول 30    
2012    

 أيلول 30
2011   

  غير مدققة    غير مدققة      
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      

            أنشطة التشغيل 
 196,263    156,298      الفترةربح 

            :تعديالت
  120,828    138,965        اتاستهالك

  -    )736(      أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
  22,060    8,811     مخصص تعويض نهاية الخدمة

      303,338    339,151  
            :رأس المال العاملالتغير في 

  )96,855(   )34,549(      مدينة ذمم 
 )196,762(   57,686       أخرىموجودات متداولة

 )42,084(   19,588      ذمم دائنة

 43,260   38,524     إيرادات مقبوضة مقدماً
 14,038   )33,022(      ومخصصاتأرصدة دائنة أخرى

 )15,660(   )1,391(     نهاية الخدمةدفعات تعويض 

  45,088    350,174      أنشطة التشغيلمن  صافي النقد
            أنشطة االستثمار

  )55,417(    )585,303(      استثمارات عقاريةشراء 
  )83,187(    -      متوفرة للبيع ماليةموجودات شراء 
 698   )53,080(      ممتلكات ومعداتشراء 

  -    16,576      بيع ممتلكات ومعدات
  )137,906(    )621,807(      المستخدم في أنشطة االستثمار صافي النقد

  )92,818(    )271,633(       النقد والنقد المعادلنقص فيال
  93,359    1,688,388      النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

  541    1,416,755      النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
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  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 

   المرحلية المختصرةالماليةالقوائم إيضاحات حول 
   2012 أيلول 30

  الشركة ونشاطاتها .1
 محدودة بمقتضى كشركة مساهمة خصوصية )الشركة( أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة تأسست شركة

 وبرأس مال مقداره 1995 تشرين أول 16بتاريخ ) 562420901( تحت رقم 1964قانون الشركات لسنة 
 دينار أردني للسهم الواحد 10 سهم بقيمة اسمية مقدارها 100.000 دينار أردني مقسم إلى 1.000.000

ين دوالر أمريكي مقسم إلى عشرة عشرة مالي إلى 2005 تمت زيادة رأس المال عام .والمكتتب بها بالكامل
وتم تحويل الشركة من مساهمة . ماليين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم

تم إدراج أسهم  .2006خالل عام ) 562601153(خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم 
 لتسعةتم زيادة رأس مال الشركة خالل فترة ا. 2010مالية خالل عام  للتداول في سوق فلسطين لألوراق الالشركة

 من عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى  أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة 2012 أيلول 30أشهر المنتهية في 
م من أسه% 90.35 شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته تمتلك. إلى أحد عشر مليون سهم

ويتم توحيد قوائمها المالية مع ) الشركة األم(الوطنية   التأمينتعتبر الشركة تابعة لشركة  .شركة أبراج الوطنية
  .القوائم المالية للشركة األم

تمارس الشركة عملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي 
   .ينموظف 10 الشركة

 إفراز أو البيع نقدا أو بالتقسيط أو رهن ،تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها
 القيام بتنمية وتشجيع وإدارة االستثمارات في و ،األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات

  . ة وغيرهاياتدملفة التجارية والصناعية والخالمجاالت االقتصادية المخت

 تشرين أول 10الشركة بتاريخ  من قبل مجلس إدارة 2012 أيلول 30 كما في المرحلية تم إقرار القوائم المالية
2012.  

  أسس إعداد القوائم المالية المرحلية  1.2
  .)ة المرحليةالتقارير المالي (34 لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  وفقاً المرحليةتم إعداد القوائم المالية

  . لشركةبالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس ل المرحليةتم إعداد القوائم المالية 

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي  قياس وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية، باستثناء المرحليةتم إعداد القوائم المالية
  .تظهر بالقيمة العادلة

الية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ال تتضمن القوائم الم
 التسعةكذلك إن نتائج أعمال . 2011 كانون األول 31ويجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

ج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائ2012 أيلول 30أشهر المنتهية في 
 .2012 كانون األول 31
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  التغييرات في السياسات المحاسبية  2.2
 كانت متفقة مع تلك التي تم شركةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة لل

   .2011ول  كانون األ31استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل 
 بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز الشركةإن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة . الشركة

  :لشركةالقوائم المالية المرحلية المختصرة لحات إفصاأو األداء المالي أو حول 
  
 كانون 1األدوات المالية حيث سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول في ) 9(معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

  .2015الثاني 
 كانون 1 في قياس القيمة العادلة  حيث سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول) 13(معيار التقارير المالية الدولية  -

  .2013الثاني 
        

  استثمارات عقارية .3

    
  

    األراضي
  
  المباني

 المجموع  
  أيلول 30

2012   

 المجموع
 كانون األول 31

2011  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

 12,562,418   11,357,811    7,370,878    3,986,933     السنة/الرصيد في بداية الفترة 
 268,441   585,303    -    585,303    إضافات

 )1,473,048(    -    -    -    ستبعاداتا
    4,572,236    7,370,878    11,943,114   11,357,811 
 )2,114,210(   )2,243,988(   )2,243,98(    -    متراكمال الكستهاإل

 9,243,601   9,699,126    5,126,890    4,572,236     السنة/في نهاية الفترة الرصيد 

  : يلي كما السنة /الفترة خالل المتراكم االستهالك على الحركة كانت لقد •
  أيلول 30    

2012   
 كانون األول 31

2011  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    

 1,948,168   2,114,210    السنة / الفترة بداية في الرصيد
  212,380    129,778    استهالك
 )46,338(   -    استبعادات
 2,114,210   2,243,988    السنة / الفترة ايةنه في الرصيد

  احتياطي إجباري .4
من األرباح السنوية % 10 المعمول به في فلسطين، يتم اقتطاع 1964لسنة ) 12(وفقاً لقانون الشركات رقم 

حتياطي المتجمع ما يعادل ربع طي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع االحتيالحساب اال
لم تقم الشركة باقتطاع االحتياطي اإلجباري . حتياطي اإلجباري على المساهمين المال، كما ال يجوز توزيع االرأس

  .حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم المالية مرحلية
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  توزيعات أسهم .5
من % 10 بنسبة  توزيع أسهم مجانية2012  آذار29 بتاريخ في اجتماعها المنعقد قررت الهيئة العامة للشركة

 سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد 1.000.000 بإجمالي 2011 عن نتائج أعمالها لعام شركةرأس مال ال
 .لكل سهم

 مخصص ضرائب .6

  : السنة/الفترة فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل 
 أيلول 30  

2012    
األول   كانون31

2011  
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 )16,862(   43,634  السنة/رصيد أول الفترة
 71,646   -  السنة/إضافات خالل الفترة

  )11,150(    )43,634(  ضرائب مدفوعة 
  43,634    -  السنة/رصيد نهاية الفترة

 

، حتى تاريخه لم 2009 على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام 2010حصلت الشركة خالل عام 
  .2011 و2010 عام دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمال معوصل الشركة إلى تسوية نهائية تت

  قطاعات األعمال .7
هو قطاع االستثمار العقاري ومتمركزة في منطقة تمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وبما أن أنشطة الشركة م

  .ي القوائم المالية المرحليةجغرافية واحدة، لم يتم عرض قطاعات األعمال التشغيلية أو الجغرافية ف

  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة .8
 الفترةتم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل 

  :على النحو التالي

   أيلول 30  
2012       

  أيلول 30
 2011  

  دوالر أمريكي  
  196,263  156,298  ربح الفترة

  سهم  
 11,000,000  11,000,000  المتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل الفترة

  دوالر أمريكي  
  0.018  0.014  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة  .9
ات الحليفة والمساهمين الرئيسيين واإلدارة تعتبر المعامالت كمعامالت مع أطراف ذات عالقة عندما تتم مع الشرك

عتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة ايتم . العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها
  .بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة

 

 مينأشراء عقود ت  -أ 

  
 طبيعة العالقة

 أيلول 30  
2012    

 أيلول 30
2011  

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي     
 8,839   9,896   الشركة األم  شركة التأمين الوطنية

     9,896   8,839 

 إيرادات اإليجارات  -ب 

 
 طبيعة العالقة

 أيلول 30 
2012    

 أيلول 30
2011  

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    
 154,101  175,229  الشركة األم شركة التأمين الوطنية 

    175,229  154,101 

  رواتب ومنافع اإلدارة العليا  -ج 
  

 طبيعة العالقة
  أيلول 30  

 2012    
  أيلول 30
 2011  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي     
 22,776   24,069   إدارة عليا  منافع قصيرة األجل

 14,732   6,811   إدارة علياحصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة 
 10,500   10,500   إدارة عليا  ريف أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت ومصا 

   




