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  الوطنيةأبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  
  
  

   المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2012 حزیران 30 یوم ة المنتهيللفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية        رئيس مجلس اإلدارة    محمد محمود مسروجي

  نفسه      نائب رئيس مجلس اإلدارة    عبد الجوادمود عزیز مح

  نفسه          المدیر العام      سامر عزیز شحادة

  نفسه        عضو مجلس اإلدارة    ابراهيم علي سليمان الطویل

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية        عضو مجلس اإلدارة    باسم رأفت أمين فارس

  مثل لشرآة التأمين الوطنيةم        عضو مجلس اإلدارة      إیاد محمد مسروجي

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية        عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  

  
 

 
 

 المدیر العام 
 سامر عزیز شحادة

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
Ernst & Young 

 
 مستشار الشرآة القانوني 

  للمحاماهةمكتب شحاد / شحادةفؤاد . أ

  
  
  

 
 
 
 
 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  المدیر العام          مر عزیز شحادةسا

   الماليالمدیر          عالء علي صافي

  المدقق الداخلي          عبد الحميد نصار
  

 
 

  30/06/2012األوراق املالية كما يف 
  

 

 
 

 

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

  سهم14,184  لةعدد األسهم املتداو
13,893 دوالر أمريكي  قيمة األسهم املتداولة  
45 عقد  عدد العقود املنفذة
1.16 دوالر أمريكي  أعلى سعر تداول
0.91 دوالر أمريكي  أدىن سعر تداول

1.08 دوالر أمريكي غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  إدارة الشركة
 . إدارة الشركة أية تعديالت على 2012 من عام ع األولالربمل يطرأ خالل  •
  

  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 لل2012من عام   األولالنصفمل 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 املنعقدشركةقررت اهليئة العامة لل

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

ية للسهم دوالر أمريكي واحد وذلك بإصدار إىل احد عشر مليون دوالر أمريكي موزع على احد عشر مليون سهم القيمة االمس
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 ديل املادة اخلامسة من عقد تأسيس الشركةتع •

  .اهليئة العامة
  



 

  أهم املؤشرات املالية

  
                  إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

0.410  

                  ملبيعاتصايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل ا
0.203  

                  صايف الربح إىل املبيعات
0.190  

                  العائد على جمموع املوجودات
0.008  

                   العائد على حقوق املسامهني
0.008  

                    معدل املديونية
0.03  

                    نسبة امللكية
0.97  

                     ) مرة( معدل دوران املوجودات 
0.04  

                     ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 
0.05  

                    ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 
0.31  

                    ) مرة ( نسبة التداول 
6.84  

             رأس املال العامل  
1,679,836  

 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  

  )غير مدققة( المرحلية المختصرة المالية القوائم
  

  ٢٠١٢ حزيران ٣٠
  
  



 

١٣٧٣صندوق بريد    
  بعالطابق السا

الماصيون -مبنى باديكو هاوس   
فلسطين  –رام اهللا   

:هاتف   ٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+  
+٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠ : فاكس   

www.ey.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 المالية المرحلية المختصرة القوائمحول مراجعة تقرير 
  وطنية المساهمة العامة المحدودةأبراج المجلس إدارة شركة إلى رئيس وأعضاء 

  
 

) الشركة( أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةلشركة المرحلية المختصرة المرفقة  المالية القوائملقد راجعنا 
الدخل  قائمةو ةالمرحليالدخل  قائمةو ٢٠١٢حزيران  ٣٠كما في  ةالمرحلي المركز المالي قائمةوالتي تتكون من 

لفترة الستة أشهر  ةالمرحليالتدفقات النقدية  قائمة و ةالمرحليالتغيرات في حقوق الملكية  قائمة و ةالشامل المرحلي
  . األحداث والمعامالت الجوهرية حولالمنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات 

المالية  المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار التقارير القوائمعن إعداد وعرض هذه  مسئولإن مجلس اإلدارة 
إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه ". التقارير المالية المرحلية" ٣٤معيار المحاسبة الدولي / الدولية
  .المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا القوائم

  نطاق المراجعة
 اجعة المعلومات المالية المرحليةمر" ٢٤١٠ الدولي المتعلق بعمليات المراجعةلقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار 

إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام . "من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة
عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية  المسئولينبشكل أساسي من األشخاص  باستفسارات

عمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير إن نطاق أ .وإجراءات مراجعة أخرى
التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من 

  .الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها

  النتيجة
المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم  المالية القوائمسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن يناء على مراجعتنا، لم ب

  .٣٤إعدادها من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 
  

  
 

 ٢٠١٢ تموز ٢٧ 
  فلسطين  –رام اهللا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العالميةعضو في مؤسسة إرنست ويونغ 

http://www.ey.com


 

  المرحلية المختصرة المالية القوائممن هذه  جزءاً ٩ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
١

   أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة  
 ةالمرحلي الماليالمركز  قائمة

  ٢٠١٢حزيران  ٣٠كما في 
 

      
حزيران  ٣٠

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  مدققة    غير مدققة      

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  الموجودات
           موجودات غير متداولة

  ٥٧,٣٠٥    ٨٩,٣٣٦     عقارات ومعدات
  ٩,٢٤٣,٦٠١    ٩,٧٤٠,١٧٤ ٣  استثمارات عقارية

  ٤٣٧,٤٧٢    ٤٤٧,٥٦٥    موجودات مالية متوفرة للبيع
      ٩,٧٣٨,٣٧٨    ١٠,٢٧٧,٠٧٥  

            موجودات متداولة
  ٢٧,٩٥٨    ٦٨,٣٠٩     ذمم مدينة

  ٦٣٩,٢٧٨    ٧٦٨,٥٢٣      أخرى  موجودات متداولة
  ١,٦٨٨,٣٨٨    ١,١٣٠,٨٠٨     النقد والنقد المعادل

      ٢,٣٥٥,٦٢٤    ١,٩٦٧,٦٤٠  
  ١٢,٠٩٤,٠٠٢    ١٢,٢٤٤,٧١٥    مجموع الموجودات

            
           حقوق الملكية والمطلوبات

            حقوق الملكية
  ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١١,٠٠٠,٠٠٠  ١  رأس المال المدفوع

  ٣٥٦,٠٨٩    ٣٥٦,٠٨٩   ٤  احتياطي إجباري
  ٢١,١٦٢    ٣١,٢٥٥      احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

  ١,٤١٦,٤٣٢    ٥١٣,٨٢٧      األرباح المدورة
  ١١,٧٩٣,٦٨٣    ١١,٩٠١,١٧١      مجموع حقوق الملكية

          
            مطلوبات غير متداولة

  ٤٨,٤٦١    ٥٥,٧٤٠      مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٤٨,٤٦١    ٥٥,٧٤٠  

            مطلوبات متداولة
  ١٠٥,٠١٠    ١٨٣,٨٣٢    مقبوضة مقدماً إيرادات

  ٢٠,٥١٥    ٢٨,٢٠٢    م دائنةذم
 ٨٢,٦٩٩   ٧٥,٧٧٠    أرصدة دائنة أخرى

  ٤٣,٦٣٤    -    ٦  ضرائبالمخصص 
      ٢٥١,٨٥٨    ٢٨٧,٨٠٤  

  ٣٠٠,٣١٩    ٣٤٣,٥٤٤    مجموع المطلوبات
  ١٢,٠٩٤,٠٠٢    ١٢,٢٤٤,٧١٥      مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 



 

  المرحلية المختصرة المالية القوائممن هذه  جزءاً ٩ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
٢

   أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة  
  ةالمرحلي دخلال قائمة

  ٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      
حزيران  ٣٠

٢٠١٢    
حزيران  ٣٠

٢٠١١   
  غير مدققة    غير مدققة      
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  

            اإليرادات
  ٣٥٧,٦٣٧    ٣٤٦,٠٥٧      إيرادات إيجارات

  ٨٧,٧١٧    ١٦٧,٤٤٥      خدمات إيرادات
  ٤٤٥,٣٥٤    ٥١٣,٥٠٢      مجموع اإليرادات 

            
            مصاريفال

  ٢٧٠,٣١٤    ٣٠٣,٢١٧     مصاريف مباشرة
  ١٩,٤١٤    ٤٥,٢٤٨      مصاريف إدارية وعامة

  ٢٨٩,٧٢٨    ٣٤٨,٤٦٥      مجموع المصاريف
  ١٥٥,٦٢٦    ١٦٥,٠٣٧      ليالتشغيالربح 

            
  ١٨,١٣٨    ٣٣,٠٩٢      إيرادات أخرى

  )٧,٠٠٠(    )٧,٠٠٠(      دارةعضاء مجلس اإلأة أمكاف
  ١٦٦,٧٦٤    ١٩١,١٢٩      ربح الفترة قبل ضريبة األمالك والدخل

  )٣٢,٣٦٣(    )٩٣,٧٣٤(      مالكضريبة األ
  ١٣٤,٤٠١    ٩٧,٣٩٥      قبل ضريبة الدخل ربح الفترة

  )٨,٨٨٧(    -    ٦  ضريبة الدخل
  ١٢٥,٥١٤    ٩٧,٣٩٥     ربح الفترة

  ٠,٠١١٤    ٠,٠٠٨٩    ٨  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
  
  
  

    
  

    



 

  المرحلية المختصرة المالية القوائممن هذه  جزءاً ٩ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
٣

   
  

  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
  ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة

   ٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٢    
حزيران  ٣٠

٢٠١١ 
  غير مدققة    غير مدققة  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ١٢٥,٥١٤    ٩٧,٣٩٥  ربح الفترة
        :بنود الدخل الشامل األخرى

  )٣,٥٣٠(    ١٠,٠٩٣  المالية المتوفرة للبيع للموجوداتالتغير في القيمة العادلة 
  )٣,٥٣٠(    ١٠,٠٩٣  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  ١٢١,٩٨٤    ١٠٧,٤٨٨  إجمالي الدخل الشامل للفترة



 

  المرحلية المختصرة المالية مالقوائمن هذه  جزءاً ٩ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر

٤

  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة  
  ةالمرحلي ات في حقوق الملكيةالتغير قائمة

 ٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

  
  رأس المال

    المدفوع
احتياطي 

    إجباري

احتياطي 
موجودات 

مالية متوفرة 
    مدورة أرباح     للبيع

مجموع حقوق 
  الملكية

  أمريكيدوالر     دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٢٠١حزيران  ٣٠
  ١١,٧٩٣,٦٨٣    ١,٤١٦,٤٣٢    ٢١,١٦٢    ٣٥٦,٠٨٩    ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٢كانون الثاني  ١كما في الرصيد 

  ١٠٧,٤٨٨    ٩٧,٣٩٥    ١٠,٠٩٣   -    -  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
  -    )١,٠٠٠,٠٠٠(    -    -    ١,٠٠٠,٠٠٠  )٥إيضاح ( توزيعات أسهم

  ١١,٩٠١,١٧١    ٥١٣,٨٢٧    ٣١,٢٥٥    ٣٥٦,٠٨٩    ١١,٠٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٢حزيران  ٣٠الرصيد كما في 

                    ١٢٠١حزيران  ٣٠
  ١١,٢٦٥,٧٧٥    ٩٦٩,٠٤٥    -    ٢٩٦,٧٣٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١كانون الثاني  ١كما في الرصيد 

  ١٢١,٩٨٤    ١٢٥,٥١٤    )٣,٥٣٠(   -    -  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
  ١١,٣٨٧,٧٥٩    ١,٠٩٤,٥٥٩    )٣,٥٣٠(    ٢٩٦,٧٣٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠   )غير مدققة( ٢٠١١حزيران  ٣٠الرصيد كما في 



 

  المرحلية المختصرة المالية القوائممن هذه  جزءاً ٩ إلى ١من  اإليضاحات المرفقة تعتبر
  ٥  

  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة 
  ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمة

 ٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  
  

حزيران  ٣٠    
٢٠١٢    

حزيران  ٣٠
٢٠١١   

  غير مدققة    غير مدققة      
  كيدوالر أمري    دوالر أمريكي      

            أنشطة التشغيل 
 ١٢٥,٥١٤    ٩٧,٣٩٥      الفترةربح 

            :تعديالت
  ٧٧,٣٢٣    ٩٢,٧٤٨        اتستهالكا

  -    )٧٣٦(      ومعدات ممتلكاتاستبعاد  أرباح
  ٢٠,٠٤٤    ٧,٢٧٩     مخصص تعويض نهاية الخدمة

      ٢٢٢,٨٨١    ١٩٦,٦٨٦  
            :رأس المال العاملالتغير في 

 )٨١,٠٥٥(   )٤٠,٣٥١(      مدينة ذمم 
 )١٥٣,٢٤٥(   )١٢٩,٢٤٥(      أخرى موجودات متداولة

 ١٤,٧٤٦   ٧,٦٨٧      ذمم دائنة
 ٨٢,٦٦٨   ٧٨,٨٢٢     مقبوضة مقدماً إيرادات
 )١٤,١٥٠(   )٥٠,٥٦٣(     ومخصصات أخرىدائنة  أرصدة

 )١٥,٠٣٤(   -     نهاية الخدمةدفعات تعويض 
  ٥٦,٨١١    ٦٣,٠٣٦      أنشطة التشغيلمن  صافي النقد

            أنشطة االستثمار
  )٤٩,٧٦٨(    )٥٨٢,٨٢٠(      استثمارات عقاريةشراء 
  )٨٣,٢٢٠(    -      متوفرة للبيع ماليةموجودات شراء 
 )١,٣٤٦(   )٥٣,٠٨٠(      ممتلكات ومعداتشراء 

  -    ١٥,٢٨٤      ومعدات ممتلكاتبيع 
  )١٣٤,٣٣٤(    )٦٢٠,٦١٦(      المستخدم في أنشطة االستثمار صافي النقد

  )٧٧,٥٢٣(    )٥٥٧,٥٨٠(      والنقد المعادلالنقد  قص فيالن
  ٩٣,٣٥٩    ١,٦٨٨,٣٨٨      النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

  ١٥,٨٣٦    ١,١٣٠,٨٠٨      النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة



 

٦ 

  أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة  

  المختصرة المرحلية المالية القوائمإيضاحات حول 
   ٢٠١٢حزيران  ٣٠

  الشركة ونشاطاتها .١
كشركة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى  )الشركة( أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة تأسست شركة

مال مقداره  سأوبر ١٩٩٥ول أتشرين  ١٦بتاريخ ) ٥٦٢٤٢٠٩٠١(تحت رقم  ١٩٦٤قانون الشركات لسنة 
ردني للسهم الواحد والمكتتب أدينار  ١٠بقيمة اسمية مقدارها سهم  ١٠٠,٠٠٠ إلىمقسم  أردنيدينار  ١,٠٠٠,٠٠٠

عشرة ماليين سهم  إلىمريكي مقسم أعشرة ماليين دوالر  إلى ٢٠٠٥س المال عام أتمت زيادة ر .بها بالكامل
وتم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية  .بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم مكتتب بها بالكامل

للتداول  الشركةتم إدراج أسهم  .٢٠٠٦خالل عام ) ٥٦٢٦٠١١٥٣(محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم 
تم زيادة رأس مال الشركة خالل فترة الستة أشهر المنتهية  .٢٠١٠في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام 

يين دوالر أمريكي إلى  أحد عشرة مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد من عشرة مال ٢٠١٢حزيران  ٣٠في 
شركة أبراج  أسهممن % ٩٠,٣شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته  تمتلك. عشر مليون سهم

ة مع القوائم المالية ويتم توحيد قوائمها المالي) الشركة األم(الوطنية  التأمين تعتبر الشركة تابعة لشركة  .الوطنية
  .للشركة األم

وال يوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي تمارس الشركة عملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة 
   .اموظف ١٢ الشركة

و رهن أبالتقسيط  أوو البيع نقدا أفراز إ ،تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها
في  االستثماراتدارة إالقيام بتنمية وتشجيع و و ،و بدون خدماتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أراضي وتألا

  . ة وغيرهايلفة التجارية والصناعية والخدمالمخت االقتصاديةالمجاالت 

 تموز ٢٧ من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٢ حزيران ٣٠كما في  المرحلية تم إقرار القوائم المالية
٢٠١٢.  

  المرحليةأسس إعداد القوائم المالية   ١,٢
  .)التقارير المالية المرحلية( ٣٤لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  وفقاً المرحلية تم إعداد القوائم المالية

  . لشركةوالذي يمثل عملة األساس ل بالدوالر األمريكي المرحليةالقوائم المالية تم إعداد 

المتوفرة للبيع والتي  الموجودات المالية قياس وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية، باستثناء المرحلية ائم الماليةتم إعداد القو
  .تظهر بالقيمة العادلة

المالية السنوية  القوائمالمالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد  القوائمال تتضمن 
كذلك إن نتائج أعمال الستة . ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  للشركةالمالية السنوية  ئمالقواويجب قراءتها مع 
ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي  ٢٠١٢حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في 

 .٢٠١٢كانون األول  ٣١في 
   



 

٧ 

  التغييرات في السياسات المحاسبية  ٢,٢ 
كانت متفقة مع تلك التي تم  شركةالمحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة لل إن السياسات

   .٢٠١١كانون األول  ٣١استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 

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

  :لشركةالقوائم المالية المرحلية المختصرة لإفصاحات أو األداء المالي أو حول 

  
سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول في  حيث عرض بنود الدخل الشامل األخرى) ١(معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 .٢٠١٢تموز  ١
كانون  ١حيث سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول في األدوات المالية ) ٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

  .٢٠١٥الثاني 
كانون  ١حيث سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول في   قياس القيمة العادلة) ١٣(معيار التقارير المالية الدولية  -

  .٢٠١٣الثاني 
          

  ستثمارات عقاريةا .٣

    
  

    األراضي
  

  المباني

 المجموع  
حزيران  ٣٠

٢٠١٢   

 المجموع
 كانون األول ٣١

٢٠١١  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

  ١٢,٥٦٢,٤١٨    ١١,٣٥٧,٨١١    ٧,٣٧٠,٨٧٨    ٣,٩٨٦,٩٣٣    السنة /الرصيد في بداية الفترة 
  ٢٦٨,٤٤١    ٥٨٢,٨٢٠    -    ٥٨٢,٨٢٠    إضافات

  )١,٤٧٣,٠٤٨(    -    -    -    ستبعاداتا
    ١١,٣٥٧,٨١١    ١١,٩٤٠,٦٣١    ٧,٣٧٠,٨٧٨    ٤,٥٦٩,٧٥٣  
  )٢,١١٤,٢١٠(    )٢,٢٠٠,٤٥٧(   )٢,٢٠٠,٤٥٧(    -    متراكمال الكستهاإل

  ٩,٢٤٣,٦٠١    ٩,٧٤٠,١٧٤    ٥,١٧٠,٤٢١    ٤,٥٦٩,٧٥٣    السنة /في نهاية الفترة الرصيد 

  : كما يلي السنة /الفترةخالل  المتراكم االستهالكلقد كانت الحركة على  •
حزيران  ٣٠    

٢٠١٢   

كانون األول  ٣١
٢٠١١  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    
 ١,٩٤٨,١٦٨   ٢,١١٤,٢١٠    السنة /في بداية الفترة  رصيدال

  ٢١٢,٣٨٠    ٨٦,٢٤٧    استهالك
 )٤٦,٣٣٨(   -    استبعادات

 ٢,١١٤,٢١٠   ٢,٢٠٠,٤٥٧    السنة /الفترة في نهاية  رصيدال

  احتياطي إجباري .٤
من األرباح السنوية % ١٠يتم اقتطاع  المعمول به في فلسطين، ١٩٦٤لسنة ) ١٢(لقانون الشركات رقم وفقاً 

يعادل ربع  حتياطي المتجمع ماقتطاع قبل أن يبلغ مجموع االطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االحتيالحساب اال
لم تقم الشركة باقتطاع االحتياطي اإلجباري . حتياطي اإلجباري على المساهمينرأس المال، كما ال يجوز توزيع اال

  .حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه القوائم المالية مرحلية



 

٨ 

  توزيعات أسهم .٥ 
من % ١٠يع أسهم مجانية بنسبة توز ٢٠١٢ آذار ٢٩بتاريخ  المنعقد في اجتماعها شركةقررت الهيئة العامة لل

واحد لكل  مريكيأ والرسهم بقيمة اسمية د ١,٠٠٠,٠٠٠بإجمالي  ٢٠١١عن نتائج أعمالها لعام  شركةرأس مال ال
 .سهم

 مخصص ضرائب .٦

  :السنة / الفترةفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل 
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون  ٣١

  ٢٠١١األول 
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 )١٦,٨٦٢(   ٤٣,٦٣٤  السنة/الفترةرصيد أول 
 ٧١,٦٤٦   -  السنة/الفترةإضافات خالل 

  )١١,١٥٠(    )٤٣,٦٣٤(  ضرائب مدفوعة 
  ٤٣,٦٣٤    -  السنة/الفترة نهايةرصيد 

 

تى تاريخه لم ، ح٢٠٠٩عام  حتىضريبة الدخل  ةعلى مخالصة نهائية من دائر ٢٠١٠الشركة خالل عام  تحصل
  .٢٠١١و ٢٠١٠ عامضريبة الدخل عن نتائج أعمال  ةدائر معتسوية نهائية  الشركة إلىتوصل ت

  قطاعات األعمال .٧
هو قطاع االستثمار العقاري ومتمركزة في منطقة تمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وبما أن أنشطة الشركة م

  .أو الجغرافية في القوائم المالية المرحلية جغرافية واحدة، لم يتم عرض قطاعات األعمال التشغيلية

  ربح الفترةلسهم من األساسية والمخفضة لحصة ال .٨
 الفترةتم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل 

  :على النحو التالي

حزيران  ٣٠  
٢٠١٢    

حزيران  ٣٠
٢٠١١  

  دوالر أمريكي  
  ١٢٥,٥١٤    ٩٧,٣٩٥  ربح الفترة

  سهم  
  ١١,٠٠٠,٠٠٠    ١١,٠٠٠,٠٠٠  المتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل الفترة

  دوالر أمريكي  
  ٠,٠١١٤    ٠,٠٠٨٩  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

  
 



 

٩ 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  .٩ 
تتم مع الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين واإلدارة  تعتبر المعامالت كمعامالت مع أطراف ذات عالقة عندما

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

 

 مينأشراء عقود ت  -أ 

  
 طبيعة العالقة

زيران ح ٣٠  
٢٠١٢    

حزيران  ٣٠
٢٠١١  

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي     
  ٥,٧٩٠    ٦,٤٠٦   الشركة األم  شركة التأمين الوطنية

     ٥,٧٩٠    ٦,٤٠٦  

 إيرادات اإليجارات  -ب 

 

 طبيعة العالقة

حزيران  ٣٠ 
٢٠١٢   

حزيران  ٣٠
٢٠١١  

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    
 ٩٥,٨٧٥  ١٢١,١٤٥  الشركة األم شركة التأمين الوطنية 

    ٩٥,٨٧٥  ١٢١,١٤٥ 

  رواتب ومنافع اإلدارة العليا  -ج 
  

 طبيعة العالقة
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  
حزيران  ٣٠  

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي     

  ١٧,٨١٠    ٢٠,٥٥٢   إدارة عليا  منافع قصيرة األجل
  ٩,٤٣٣    ٦,٦٢٣   إدارة عليا حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة 
  ٧,٠٠٠    ٧,٠٠٠   إدارة عليا  مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة  

   


