


 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  

  
  السنوي و النصفالتقریر 

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2017 أیلول 30 في ةالمنتهي أشهر التسعة لفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس      د مسروجيإياد محم

  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

  ثل لشرآة التأمين الوطنيةمم    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

 
  المدير العام      فؤاد مشعشعأحمد 

  والخدمات المساندة العام للشؤون المالية المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق      طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

30/09/2017  البيان  30/09/2016  
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي11,000,000  رأس املال املدفوع

  سهم 11,000,000 سهم11,000,000  دد األسهمع
  دوالر أمريكي  1 دوالر أمريكي1  القيمة االمسية

سهم29,231 عدد األسهم املتداولة سهم    128,636 
دوالر أمريكي   قيمة األسهم املتداولة دوالر أمريكي  34,488146,763  
  عقدا 47 عقدا56 عدد العقود املنفذة

 1.10 دوالر أمريكي  1.17 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  جملس إدارة الشركة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أي 2017من عام  الربع الثالثمل يطرأ خالل  •
  

  إدارة الشركة
  .تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2017من عام  الربع الثالثمل يطرأ خالل  •
  

  مدققي احلسابات
برايس وتر هاوس السادة  إعادة تعيني 2017ذار أ 30ررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ ق •

 .2017 كمدققني خارجيني للشركة للعام) PWCكوبرز (
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2017من عام  الربع الثالثمل يطرأ خالل  •
  

  السيطرة
  .شركةية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على المل تظهر أ •
  

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 .شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضايا  •

 
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 .2017كمدققني خارجيني للشركة للعام ) PWCبرايس وتر هاوس كوبرز (تعيني السادة إعادة  •
 

  



 

  2017 ؤشرات املاليةأهم امل

  

 
  

30/09/201730/09/2016  البيان  
 1.169 1.199 القيمة الدفترية للسهم الواحد 

 0.941 0.976 ىل القيمة الدفترية (مرة)القيمة السوقية إ

 0.278 0.371 اإليراداتإىل  الدخلصايف 

 0.012 0.016 العائد على جمموع املوجودات

 0.013 0.017 العائد على حقوق املسامهني

 0.070 0.064  معدل املديونية

 0.930 0.936 نسبة امللكية

  2.076 2.436 نسبة التداول ( مرة ) 
 575,544 842,244  رأس املال العامل  



  
  

 
 
 
 
 
 

  
  
 

  المحدودة عامةالمساهمة الأبراج الوطنية شرآة 
  الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية المختصرة (غير مدققة)

  2017 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2017أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  المختصر بيان المرآز المالي المرحلي

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

  
 آما في 
 2016ول األآانون  31 2017 أیلول 30إیضاح 

 مدققة غير مدققة 
  الموجودات

  الموجودات غير المتداولة
 12,071,027  11,918,429 (3)  ستثمارات عقاریةا

 24,691  26,644    ممتلكات ومعدات
 303,018  296,389    موجودات مالية متوفرة للبيع

 343,755  418,028    حليفة شرآةاستثمار في 
 12,742,491  12,659,490  مجموع الموجودات غير المتداولة

       
     الموجودات المتداولة

 866,063  838,483 ذمم مدینة
 62,855  30,837  (4)  الضرائب سلفيات

 23,152  46,013  أرصدة مدینة أخرى
 -  36,587    شيكات برسم التحصيل

 148,505  426,422    ودائع لدى البنوك
 46,751  50,473   النقد والنقد المعادل

 1,147,326  1,428,815  مجموع الموجودات المتداولة
 13,889,817  14,088,305  مجموع الموجودات 

    
    حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 11,000,000  11,000,000 رأس المال المدفوع

 471,953  471,953  )5( حتياطي إجباريا
 40,845  34,216     التغير المتراآم في القيمة العادلة

 1,459,199  1,681,020 أرباح متراآمة
  12,971,997  13,187,189  مجموع حقوق الملكية

 
 المطلوبات

 
   

     المطلوبات غير المتداولة
 111,767  100,511  مخصص تعویض نهایة الخدمة

 293,769  214,034    قروض
 405,536  314,545  مجموع المطلوبات غير المتداولة

       
     المطلوبات المتداولة

 93,497  105,652    الجزء المتداول من القروض
 93,189  158,866  إیرادات مقبوضة مقدما

 6,439  32,454  ذمم دائنة
 319,159  289,599   أرصدة دائنة أخرى

 512,284  586,571  مجموع المطلوبات المتداولة
 917,820  901,116  مجموع المطلوبات

 13,889,817  14,088,305  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -
  
  
  

نائب المدیر العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2017أیلول  30المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  البيانات المالية

 
  المختصر بيان الدخل المرحلي

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

 

  
  

  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -
  
  

نائب المدیر العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع

 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 2016 2017 إیضاح

 غير مدققة غير مدققة
 اإلیرادات

 452,963  460,566 إیرادات إیجارات
 128,250  136,842 إیرادات خدمات
 581,213  597,408 مجموع اإلیرادات

   
      المصاریف

 323,883  339,654   مصاریف مباشرة
 27,495  24,258 مصاریف إداریة وعامة

 351,378  363,912 مجموع المصاریف
 229,835  233,496 الربح التشغيلي

   
 -  74,273    حصة الشرآة من نتائج أعمال الشرآة الحليفة

 18,087  30,792 إیرادات أخرى
)10,500(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   )10,500(  

 (7,291)  (18,195)    فروقات عملة
 (530)  -    مشكوك في تحصيلهامخصص دیون 

 229,601  309,866    ربح الفترة قبل ضریبة األمالك والدخل
       

)57,316(    ضریبة األمالك   )57,474(  
 172,127  252,550    ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

     
 (10,580)  (30,729)  (4)  ضریبة الدخل
 161,547  221,821 ربح الفترة

        
 0.015  0.020  )7( الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

        
        

        المختصر الدخل الشامل المرحلي بيان
 (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

    
 

 
 

 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 2016 2017 إیضاح

 غير مدققة غير مدققة
 161,547  221,821 ربح الفترة

        بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة:
 4,735  (6,629)   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 166,282  215,192     إجمالي الدخل الشامل للفترة



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2017أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

  األمریكي)(جميع المبالغ بالدوالر 

  

  
 

رأس المال 
 المدفوع

 احتياطي
 إجباري

في  المتراآم التغير
  القيمة العادلة

  
أرباح 
 المجموع متراآمة

 الثانيآانون  1الرصيد آما في 
2017  

 11,000,000  471,953 40,845  1,459,199  12,971,997 

            التغيرات خالل الفترة 
 215,192  221,821  )6,629(  -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة

 2017 أیلول 30الرصيد آما في 
  (غير مدققة)

 11,000,000  471,953 34,216  1,681,020  13,187,189 

                
                  

 الثانيآانون  1الرصيد آما في 
2016 

 11,000,000  446,540 12,437   1,230,482  12,689,459 

           التغيرات خالل الفترة 
 166,282  161,547  4,735  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 2016 أیلول 30الرصيد آما في 
 (غير مدققة)

 11,000,000  446,540 17,172   1,392,029  12,855,741 

  
  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -
  

  
  

نائب المدیر العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

دائرة التدقيق مدیر   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2017أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  المختصر التدفقات النقدیة المرحليبيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

  
  

 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة     
 2016  2017  إیضاح

 غير مدققة غير مدققة    
   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية

  
 172,127 252,550  الدخل قبل ضریبة ربح الفترة
   تسویات:
  175,312 172,567  استهالآات

 530 -  مخصص دیون مشكوك في تحصيلها
 7,654  10,292  مخصص تعویض نهایة الخدمة
 (104)  -  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 -  (74,273)  حصة الشرآة من نتائج أعمال الشرآة الحليفة
تعدیالت لتسویة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

 التشغيلية:
    

)115,050(  27,580  ذمم مدینة  
)36,587(   شيكات برسم التحصيل   - 
)22,861(   أرصدة مدینة اخرى  161  

)2,926(   26,015   ذمم دائنة  
  20,929  65,677   إیرادات مقبوضة مقدما

)29,560(   أرصدة دائنة أخرى   )85,330(  
)21,548(   دفعات تعویض نهایة الخدمة   - 

)4(  للسنوات السابقةضریبة الدخل    28,389  - 
)4(  ضریبة الدخل المدفوعة   )27,100( )7,792(  

  165,511 371,141  ن األنشطة التشغيليةعصافي التدفقات النقدیة الناتجة 
   

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 )134,995(  )277,917(    كودائع لدى البنو

)49,078( )15,061(  عقاریة استثماراتشراء   
)1,090( )6,861(  شراء ممتلكات ومعدات  

  19,298  -  ممتلكات ومعدات بيع
 )165,865( )299,839(  األنشطة االستثماریة )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

   
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية

 (608)  )67,580(   قروض
)67,580(  األنشطة التمویلية )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة   (608) 

   
 (962) 3,722  النقد المعادلفي النقد و) النقص( الزیادة

  42,939  46,751  ، بدایة الفترةالنقد المعادلرصيد النقد و
 41,977 50,473  نهایة الفترة، النقد المعادلرصيد النقد و

  
  ال یتجزأ منها. ) تشكل جزءًا8-1 إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من    -

 
  
 

نائب المدیر العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2017 أیلول 30في  أشهر المنتهية التسعة المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ  
 

  

  ) عام1إیضاح (
 1964تأسست شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة (الشرآة) آشرآة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشرآات لسنة 

سمية إسهم بقيمة  100,000دینار أردني مقسم إلى  1,000,000وبرأس مال مقداره  1995 األولتشرین  16) بتاریخ 562420901تحت رقم (
إلى عشرة مالیين دوالر أمریكي مقسم إلى عشرة  2005دینار أردني للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل. تمت زیادة رأس المال عام  10مقدارها 

اهمة سمية مقدارها دوالر أمریكي واحد للسهم. وتم تحویل الشرآة من مساهمة خصوصية محدودة إلى مسإمالیين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة 
. تم زیادة 2010فلسطين خالل عام  بورصةإدراج أسهم الشرآة للتداول في . تم 2006) خالل عام 562601153عامة محدودة تحت رقم (

وذلك  من عشرة مالیين دوالر أمریكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سهم 2012 عامرأسمال الشرآة خالل 
من أسهم  %92.73 . تمتلك شرآة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته% من رأس المال10سهم مجانية بنسبة عن طریق توزیع أ

 .المالية للشرآة األم البياناتشرآة أبراج الوطنية. تعتبر الشرآة تابعة لشرآة التأمين الوطنية (الشرآة األم) ویتم توحيد قوائمها المالية مع 

 30آما في موظفين  9الشرآة تمارس الشرآة عملها من خالل مرآزها الرئيسي في مدینة البيرة وال یوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي 
 .2017 أیلول

  
  :تهدف الشرآة إلى

 ستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها،اإل -
 أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، إفراز أو البيع نقدًا -
 .ية وغيرهااتقتصادیة المختلفة التجاریة والصناعية والخدمستثمارات في المجاالت اإلالقيام بتنمية وتشجيع وإدارة اإل -

  

  .2017 األولتشرین  16من قبل مجلس إدارة الشرآة بتاریخ  2017 أیلول 30آما في المختصرة المالية المرحلية  البياناتتم إقرار 
 

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية) 2إیضاح (
التقاریر " 34الدولي رقم  لمعيار المحاسبة وفقًا 2017 أیلول 30 أشهر المنتهية في للتسعةالمختصرة للشرآة البيانات المالية المرحلية تم إعداد 

  عرضها بالدوالر األمریكي.المالية المرحلية" وتم 
  

ة  البيانات الإعداد التي تكون موجودة عادة عند  ال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة آافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة نویة  المالي س
انون أول   31مع البيانات المالية السنویة للشرآة آما في   المالية المرحلية المختصرة ة هذه البياناتیجب قراءبالتالي و دادها     2016آ م إع ي ت والت

  .المالية الدولية التقاریر لمعایير وفقًا
  

ة في    التسعةإن نتائج أعمال  ول  30أشهر المنتهي تنتهي في             2017 أیل ي س ة الت نة المالي ة للس ائج المتوقع ى النت ل بالضرورة مؤشرًا عل  31ال تمث
  .2017آانون األول 

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية  - أ

ات     داد البيان نة   إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشرآة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إع ة للس المالي
  باستثناء تطبيق المعایير الجدیدة والتعدیالت على المعایير الحالية آما هو مذآور أدناه. 2016األول  آانون 31المنتهية في 

  
م ، ل2017المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشرآة في السنة المالية التي تبدأ في أول آانون الثاني   )1(

    لهذه المعایير والتفسيرات تأثير جوهري على البيانات المالية. یكن
  

. توضح التعدیالت القياس 2017 الثاني) "ضرائب الدخل"، والنافذ تطبيقه في أول آانون 12رقم ( الدوليتعدیالت معيار المحاسبة  -
  والمحاسبة للموجودات الضریبية المؤجلة.

. تتطلب التعدیالت 2017 الثاني) "بيان التدفقات النقدیة"، والنافذ تطبيقه في أول آانون 7رقم ( الدوليتعدیالت معيار المحاسبة  -
  التمویل. أنشطةحول التغيرات في المطلوبات الناتجة عن  إضافية إفصاحات

  
ولم  2017الية التي تبدأ في أول آانون الثاني المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت إال أنها غير نافذة التطبيق في السنة الم  )2(

    تقم الشرآة بالتطبيق المبكر ألي منها:
  
. یتناول تصنيف وقياس واالعتراف 2018 الثاني) "األدوات المالية" والنافذ تطبيقه في أول آانون 9معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( -

  دة لمحاسبة التحوط. بالموجودات والمطلوبات المالية ویدخل قواعد جدی
. هذا وسوف یحل 2018 الثاني) "اإلیراد من العقود مع العمالء"، والنافذ تطبيقه في أول آانون 15معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( -

الذي یغطي  )11) والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعيار المحاسبة الدولي رقم (18هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (
وبالتالي فإن فكرة  -عقود البناء. بناًء على المعيار الجدید یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل السيطرة على السلعة أو الخدمة للعميل 

  السيطرة تحل محل فكرة المخاطر والعائد.
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  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ  
 

  

. هذا وسوف یحل هذا المعيار 2019 الثاني"، والنافذ تطبيقه في أول آانون اإلیجار) "عقود 16معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( -
".  یتطلب المعيار الجدید أن یسجل المستأجر التزامات التأجير المستقبلية لكافة اإلیجار) "عقود 17محل معيار المحاسبة الدولي رقم (

  عقود التأجير بما فيها "حق استخدام األصل". 
  المالية. البياناتال یوجد معایير أو تفسيرات أخرى غير نافذة التطبيق ولها تأثير جوهري على  -

  
  والتقدیرات األسس - ب
 والمطلوبات الموجودات في مبالغ تؤثر واجتهادات بتقدیرات القيام الشرآة إدارة من یتطلب المحاسبية السياسات وتطبيق المالية البيانات إعداد إن

 في وآذلك والمخصصات والمصاریف اإلیرادات تؤثر في واالجتهادات التقدیرات هذه أن آما .المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المالية
 واجتهادات أحكام إصدار الشرآة إدارة من یتطلب خاص وبشكل .الملكية حقوق تظهر ضمن التي للبيع المتوفرة المالية الموجودات في التغيرات

آانون  31المذآورة والمتماشية مع البيانات المالية السنویة للشرآة آما في  التقدیرات وأوقاتها. إن المستقبلية النقدیة مبالغ التدفقات لتقدیر هامة
 التقدیر من متفاوتة لها درجات متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية (والتي تم إعدادها وفقا لمعایير المحاسبة الدولية) 2016 األول
  .المستقبل في التقدیرات تلك وظروف أوضاع الناجمة عن التغيرات نتيجة وذلك التقدیرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وإن التيقن وعدم

  
  إدارة المخاطر    - ت

تم مراجعة تقوم الشرآة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها حيث ی
المخاطر وتبني اإلجراءات الضروریة لمواجهتها والعمل على تخفيضها والحد منها. إضافة الى ذلك فإن آافة مراآز العمل مسؤولة عن تحدید 

تحدید  المخاطر المتعلقة بنشاطها ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمراریة فعاليتها. یعتبر مجلس إدارة الشرآة هو المسؤول عن
طر ومراقبة المخاطر في الشرآة. ال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة آافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة تحت بند إدارة المخا

آانون  31آة آما في التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنویة وبالتالي یجب قراءة هذه البيانات مع البيانات المالية السنویة للشر
  والتي تم إعدادها وفقا لمعایير المحاسبة الدولية. 2016 األول

  
  المالية لألدوات العادلة القيمة  - ث

  
 :المالية ألدواتها العادلة القيم عن واإلفصاح لتحدید التالي التسلسل الشرآة تستخدم

 .المالية نشطة لألدوات مالية أسواق في تمامًا مشابهة مالية ألدوات المعدلة) (غير التداول أسعار باستخدام :األول المستوى    -
 .مباشر غير أو مباشر بشكل مالحظتها یمكن ولكن التداول أسعار غير معطيات باستخدام :الثاني المستوى    -
  مالحظتها. یمكن سوق لبيانات تستند ال معطيات باستخدام :الثالث المستوى    -

  

 :ةالمالي اتوتوزیعها حسب التسلسل الهرمي آما في تاریخ البيانلألدوات یمثل الجدول التالي القيمة العادلة 
  

 

 .المالية البيانات تاریخ في تداولها ألسعار وفقًا سوقية أسعار لها التي للبيع المتوفرة المالية للموجودات العادلة القيمة تحدید تم -
 إجراء تحویالت ألدوات مالية بين المستویين األول والثاني آما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث. الفترةلم یتم خالل  -

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول المجموع 2017 أیلول 30آما في 
  متوفرة للبيع مالية موجودات

 - - 296,389 296,389 مدرجة أسهم
296,389 296,389 - - 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول المجموع 2016آانون األول  31آما في 
  للبيع متوفرةمالية  موجودات

 - - 303,018   303,018 مدرجة أسهم
303,018   303,018 - - 



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2017 أیلول 30في  أشهر المنتهية التسعة المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ  
 

  

  عقاریة استثمارات) 3إیضاح (
  
  تفاصيل البند: 

 2016آانون األول  31    2017 أیلول 30   المباني األراضي 
  15,008,664   15,075,860  7,148,9897,926,871 الرصيد في بدایة الفترة / السنة

  67,196  15,061   10,656 4,405 الفترة / السنةخالل  إضافات
  7,153,3947,937,527 15,090,921  15,075,860 

)3,172,492( )3,172,492( - الفترة / السنةخالل  المتراآم االستهالك   )3,004,833(  
 12,071,027  11,918,429 7,153,3944,765,035 السنةالرصيد في نهایة الفترة / 

  
  :لقد آانت الحرآة على االستهالك المتراآم خالل الفترة / السنة آما یلي

  

 2016آانون األول  31    2017 أیلول 30   
  2,781,661   3,004,833  الرصيد في بدایة الفترة / السنة

  223,172   167,659  الفترة / السنةخالل  إضافات
 3,004,833  3,172,492  الرصيد في نهایة الفترة / السنة

 
  ضرائب سلفيات) 4إیضاح (

  
  :خالل الفترة / السنة سلفيات الضرائبفيما یلي ملخص الحرآة التي تمت على حساب 

  
 2016آانون األول  31    2017 أیلول 30   

 33,577  62,855  الرصيد في بدایة الفترة / السنة
 42,205  27,100   ضریبة الدخل المدفوعة

 (12,927)  (32,897)   / السنة الدخل للفترةضریبة 
 -   2,168   خالل الفترة / السنة توفيرات ضریبة الدخل

 -  (28,389)   سابقةللسنوات ضریبة الدخل 
 62,855  30,837  الرصيد في نهایة الفترة / السنة

  
  إجباري احتياطي) 5إیضاح (

  
تم اقتطاع      المعمول  1964) لسنة 12وفقًا لقانون الشرآات رقم ( ه في فلسطين، ی اري وال       10ب اطي اإلجب نویة لحساب االحتي اح الس % من األرب

ى                    اري عل اطي اإلجب ع االحتي ا ال یجوز توزی ال، آم ع رأس الم ادل رب ا یع اطي المتجمع م غ مجموع االحتي ل أن یبل ذا االقتطاع قب یجوز وقف ه
  .أحكام قانون الشرآات حيث أن هذه البيانات المالية مرحليةالمساهمين. لم تقم الشرآة باقتطاع االحتياطي اإلجباري حسب 
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  قطاعات األعمال) 6إیضاح (
  
  أنشطة الشرآة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وهو قطاع االستثمار العقاري ومترآزة في منطقة جغرافية واحدة. آافة نإ

  
  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة) 7إیضاح (

  
  :احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادیة المتداولة خالل الفترة على النحو التاليتم 
  

  2016 أیلول 30    2017 أیلول 30   
         
 دوالر أمریكي 

 161,547  221,821  ربح الفترة
      
 سهم  

 11,000,000  11,000,000  الفترةالمتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل 
      
 دوالر أمریكي  

 0.015  0.020  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
  

  ) معامالت مع جهات ذات عالقة8إیضاح (
  

العليا وأیة شرآات یسيطرون تعتبر المعامالت آمعامالت مع جهات ذات عالقة عندما تتم مع الشرآات الحليفة والمساهمين الرئيسيين واإلدارة 
إدارة عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. یتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس 

  .الشرآة
  

 فيما یلي األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة:
 2016 آانون األول 31    2017 أیلول 30  

 2,002  8,294   محساب جاري الشرآة األ
)2,960(  (دائن)/مدین حساب جاري الشرآة الحليفة   9,373 

 
  تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة:

 2016 أیلول 30    2017 أیلول 30  
  161,560   163,685  مإیرادات إیجار من الشرآة األ

  11,233    10,406  مشراء عقود تأمين من الشرآة األ
 22,305   39,107  الحليفة إیرادات إیجار من الشرآة

 
 دارة العليا:رواتب ومنافع اإل

 2016 أیلول 30    2017 أیلول 30
 22,500  22,500 منافع قصيرة األجل

 10,500  10,500 مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة
 




