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 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  

  
  التقریر ربع السنوي و

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2016 آذار 31 في المنتهي للربع



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة رئيسنائب       إياد محمد مسروجي

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      سامر عزيز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      الطويل علي إبراهيم

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  الوطنية ممثل لشرآة التأمين    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية      المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  

  
 

 المدیر العام 
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
PriceWaterHouseCoopers 

 
 

 مستشار الشرآة القانوني 
ةللمحاما ة/ مكتب شحاد شحادةأ. فؤاد   

  
  
  

 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  مدير العامال        أحمد فؤاد مشعشع

  العام للشؤون المالية المدير نائب        عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق        طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

31/03/2016  البيان  31/03/2015  
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي11,000,000  رأس املال املدفوع

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

سهم  عدد األسهم املتداولة 6,777 سهم 5,291     
دوالر أمريكي  دوالر أمريكي7,794 قيمة األسهم املتداولة 5,323  
  عقدا 18 عقدا13 عدد العقود املنفذة

ر أمريكيدوال 1.15 دوالر أمريكي  غالق اإلسعر   1 



 

  التغريات خالل الفترة
  

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

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

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

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

HouseCoopers 2016ني خارجيني للشركة للعام كمدقق. 
  

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

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

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

 
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 .2016كمدققني خارجيني للشركة للعام  PriceWaterHouseCoopersتعيني السادة إعادة  •
 

  



 

  2016 أهم املؤشرات املالية

  

 

31/03/201631/03/2015  البيان  
 0.300 0.396 اإليراداتمن العمليات إىل الدخلإمجايل 

 0.139 0.352 اإليراداتقبل الفوائد والضريبة إىل الدخلصايف 

 0.137 0.331 اإليراداتإىل  الدخلصايف 

 0.002 0.005 العائد على جمموع املوجودات

 0.002 0.005 العائد على حقوق املسامهني

 0.051 0.080  معدل املديونية

 0.949 0.920 نسبة امللكية

  1.660 1.630 نسبة التداول ( مرة ) 
 381,791 400,949  س املال العامل  رأ



 
 

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

 الوطنية أبراجشــرآة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2016 آذار 31 في للربع المنتهي

 
 



  
  الوطنية المساهمة العامة المحدودة أبراجشرآة 

 
  

  
   2016آذار  31آما في  المرحلي المرآز المالي بيان

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 31/03/201631/12/2015

 ( مدققة) (غير مدققة) الموجودات
   الموجودات غير المتداولة

 12,227,003 12,212,074 استثمارات عقارية

 52,635 48,065 ممتلكات ومعدات
 294,870 294,870 استثمار في الشرآة الحليفة

  274,610 260,406 موجودات مالية متوفرة للبيع

12,849,118 12,815,415 مجموع الموجودات غير المتداولة
   الموجودات المتداولة

 115,397 149,125 ذمم مدينة
 620,927 657,604 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

 33,577 29,248 سلفيات الضرائب
 51,964 149,538 أرصدة مدينة أخرى

  - 8,526 شيكات برسم التحصيل
  42,939 43,053 النقد والنقد المعادل

 864,804 1,037,094 مجموع الموجودات المتداولة
 13,713,922 13,852,509 مجموع الموجودات

   
   حقوق الملكية والمطلوبات

   حقوق الملكية
 11,000,000 11,000,000 رأس المال المدفوع
 446,540 446,540 احتياطي إجباري

  12,437 )1,767( التغير المتراآم في القيمة العادلة
 1,230,482 1,296,082 أرباح متراآمة

 12,689,459 12,740,855 مجموع حقوق الملكية
   المطلوبات

   المطلوبات غير المتداولة
 101,979 105,002 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 323,732 370,507 قروض
 425,711 475,509 مجموع المطلوبات غير المتداولة

   المطلوبات المتداولة
  88,720 89,899 الجزء المتداول من القروض

 123,422 235,540 إيرادات مقبوضة مقدما
 128,905 49,056 ذمم دائنة

 257,705 261,650 أرصدة دائنة أخرى
 598,752 636,145 مجموع المطلوبات المتداولة

 1,024,463 1,111,654 مجموع المطلوبات 
 13,713,922 13,852,509 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  



  
  الوطنية المساهمة العامة المحدودة أبراجشرآة 

 
  

  
   2016آذار  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المرحلي الدخل بيان

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
  

 31/03/201631/03/2015
 (غير مدققة) (غير مدققة) 

   اإلیرادات 
 157,812 147,901 إيرادات إيجارات
 58,638 50,567 إيرادات خدمات

 216,450 198,468 مجموع اإلیرادات
   

   المصاریف
 151,600 105,716 مصاريف مباشرة

 11,110 14,134 المصاريف اإلدارية والعمومية
 162,710 119,850 مجموع المصاریف
 53,740 78,618 الدخل التشغيلي

   
  -  - آة الحليفةحصة الشرآة من نتائج أعمال الشر

 2,115 12,588 إيرادات أخرى
 )3,106(  1,381 أرباح (خسائر) فروقات عملة
 )3,500( )3,500( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  -  - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 49,249 89,087 صافي الدخل قبل ضریبة األمالك والدخل

   
 )19,171( )19,158( ضريبة األمالك

 30,078 69,929 ي الدخل قبل ضریبة الدخلصاف
   

 )502( )4,329( مصروف ضريبة الدخل 
 29,576 65,600 صافي الدخل

   
 0.003 0.006 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الدخل

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الوطنية المساهمة العامة المحدودة أبراجشرآة 

 
  

  
  2016آذار  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المرحلي الدخل الشامل بيان

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
  
 

 31/03/201631/03/2015
 (غير مدققة) (غير مدققة) 

 29,576 65,600 صافي الدخل
   بنود يمكن أن يتم تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة:

  - )14,204( مة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالتغير في القي
  - )14,204( مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 29,576 51,396 إجمالي الدخل الشامل للفترة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الوطنية المساهمة العامة المحدودة أبراجشرآة 

 
  

  
  2016آذار  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المرحلي في حقوق الملكية اتالتغير بيان

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
  

رأس المال  
 المدفوع

 احتياطي
 إجباري

التغير المتراآم في 
 القيمة العادلة

مجموع حقوق أرباح متراآمة
 الملكية

2015      
 12,453,587  1,029,391   -  424,196  11,000,000 2015آانون الثاني  1الرصيد آما في 

          التغيرات خالل الفترة
 29,576  29,576   -   -   - صافي الدخل

  -   -   -   -   - محول إلى االحتياطي اإلجباري
 12,483,163  1,058,967   -  424,196  11,000,000 2015آذار  31الرصيد آما في 

          
2016          

 12,689,459  1,230,482  12,437  446,540  11,000,000 2016آانون الثاني  1الرصيد آما في 
          التغيرات خالل الفترة

 51,396  65,600  )14,204(   -   - صافي الدخل
  -   -  -   -   - محول إلى االحتياطي اإلجباري

 12,740,855  1,296,082  )1,767(  446,540  11,000,000 2016آذار  31الرصيد آما في 

  
  

  
  
  



  
  الوطنية المساهمة العامة المحدودة أبراجشرآة 

  

  

  2016آذار  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلي التدفقات النقدیة  بيان
  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  
  31/03/2016 31/03/2015

 (غير مدققة)  (غير مدققة)  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية
     

 30,078  69,929  صافي الدخل قبل ضريبة الدخل
     تسویات:
 44,790  59,949  استهالآات

 4,244  3,023  مخصص تعويض نهاية الخدمة
  -   -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  -   -  ة من نتائج أعمال الشرآة الحليفةحصة الشرآ
  132,901  79,112 

     التغير في رأس المال العامل:
 (2,428)  )33,728(  ذمم مدينة

  -  )8,526(  شيكات برسم التحصيل
  78,242  )36,677(  إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

 )71,641(  )97,574(  أرصدة مدينة أخرى
  66,729  )79,849(  ذمم دائنة

  168,395   112,118  إيرادات مقبوضة مقدما
  29,267   3,945  أرصدة دائنة أخرى

 (25,510)   -  ضريبة الدخل المدفوعة
  322,166  )7,390(  صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة عن األنشطة التشغيلية

     
     ریةالتدفقات النقدیة من األنشطة االستثما

 )98,000(   -  شراء أسهم في الشرآة الحليفة
 )26,581(  )40,450(  شراء استثمارات عقارية
 )802(   -  شراء ممتلكات ومعدات

  -   -  شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
 )125,383(  )40,450(  صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة

     
     دفقات النقدیة من األنشطة التمویليةالت

 )190,690(  )23,828(  تسديدات قروض
  -   71,782  سحوبات قروض

 )190,690(   47,954  صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن (المستخدمة في) األنشطة التمویلية
     

  6,093   114  صافي التغير في النقد والنقد المعادل
  23,940   42,939  والنقد المعادل ، بدایة الفترةرصيد النقد 

 30,033  43,053  رصيد النقد والنقد المعادل ، نهایة الفترة
  
  
 


