


 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  

  
  و الثالث الربع تقریر

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2018 لولیأ 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس      مسروجيإياد محمد 

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      بشار توفيق حسين

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      سامر عزيز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      الطويل علي إبراهيم

  ل لشرآة التأمين الوطنيةممث    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  

  

  
 

 المدیر العام 
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
 )PWCبرايس وتر هاوس آوبرز (

 
 

 مستشار الشرآة القانوني 
ةللمحاما ة/ مكتب شحاد شحادةأ. فؤاد   

  
  
  

 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  والخدمات المساندة العام للشؤون المالية المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق      طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

30/09/2018  البيان  30/09/2017  
  يكيدوالر أمر 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

سهم17,148 عدد األسهم املتداولة سهم 29,231    
دوالر أمريكي   قيمة األسهم املتداولة دوالر أمريكي   21,334 34,488 
  اًعقد 56 اًعقد38 عدد العقود املنفذة

  1.17 دوالر أمريكي   1.26 دوالر أمريكي   ق غالاإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  جملس إدارة الشركة
  انتخاب أعضاء جملس اإلدارة التاليني: 2018 أذار 29اهليئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  قررت •

سامر عزيـز  سيد ، البشار توفيق حسني السيد، إياد حممد مسروجي ، السيدعزيز حممود عبد اجلواد السيد
  .فؤاد خنلة قطانالسيد ، سبري رزق خوريالسيد ، إبراهيم علي الطويلالسيد ، شحادة

  ما يلي: 2018 أذار 29املنعقد بتاريخ  جملس اإلدارة يف اجتماعه قرر •
o  رئيساً جمللس اإلدارة عزيز حممود عبد اجلوادتعيني السيد  
o  نائباً لرئيس جملس اإلدارة إياد حممد مسروجيتعيني السيد 

  
  إدارة الشركة

  .تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2018من عام  مل يطرأ خالل الربع الثالث •
  

  مدققي احلسابات
برايس وتر هاوس إعادة تعيني السادة  2018ذار أ 29قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ  •

 .2018 عامكمدققني خارجيني للشركة لل) PWCكوبرز (
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2018من عام  الربع الثالثمل يطرأ خالل  •

  
  السيطرة
  .شركةتدل على نيتهم للسيطرة على ال املسامهنيمل تظهر أية بوادر من قبل أي من  •

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

 .شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضايا  •
 

  قرارات اهليئة العامة الرئيسية
 انتخاب جملس اإلدارة املكون من األعضاء املذكورين أعاله. •
 .2018كمدققني خارجيني للشركة للعام ) PWCبرايس وتر هاوس كوبرز (تعيني السادة إعادة  •

  



 

2018 أهم املؤشرات املالية  
  

 
  

30/09/2018  البيان  30/09/2017  
 1.78 2.00  القيمة الدفترية للسهم الواحد

 %65.6 %63.0 القيمة السوقية إىل القيمة الدفترية (مرة)
 %62.5 %86.8 اإليراداتإىل  الدخلصايف 

 %1.9 %2.4 العائد على جمموع املوجودات
 %2.0 %2.5 العائد على حقوق املسامهني

 %4.4 %3.8  معدل املديونية
 %95.6 %96.2 نسبة امللكية

 2.44 3.18 نسبة التداول ( مرة ) 
 842,244 1,422,988 (دوالر أمريكي)رأس املال العامل 



  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  المحدودة عامةالمساهمة الأبراج الوطنية شرآة 
  

  الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية المختصرة (غير مدققة)

  2018 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2018أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

  المختصر المرحلي بيان المرآز المالي
  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

 آما في 
 2017ول األآانون  31 2018 أیلول 30إیضاح 

 مدققة غير مدققة 
  الموجودات

  الموجودات غير المتداولة
 20,112,230  19,262,913 (3)  استثمارات عقاریة
 25,464  24,191    ممتلكات ومعدات
  312,487   -    الدخل الشاملمن خالل بيان موجودات مالية 

 466,543  557,713    حليفة شرآةاستثمار في 
  -   955,666    موجودات مالية محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

 20,916,724  20,800,483  مجموع الموجودات غير المتداولة
       

     الموجودات المتداولة
 796,346  824,014 ذمم مدینة

  15,280   -  (4)  مخصص الضرائب
 16,863  40,913  أرصدة مدینة أخرى

 37,442  28,810   شيكات برسم التحصيل
 518,844  942,177    ودائع لدى البنوك
 42,094  238,359  النقد والنقد المعادل

 1,426,869  2,074,273  مجموع الموجودات المتداولة
 22,343,593  22,874,756  مجموع الموجودات 

    
    حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 11,000,000  11,000,000 رأس المال المدفوع
 1,324,028  1,324,028  )5( احتياطي إجباري

 50,314  -     التغير المتراآم في القيمة العادلة
 9,127,878  9,692,882 أرباح متراآمة

 21,502,220  22,016,910  مجموع حقوق الملكية
 

 المطلوبات
    

     المطلوبات غير المتداولة
 102,182  103,587  مخصص تعویض نهایة الخدمة

 186,780  102,974    قروض
 288,962  206,561  مجموع المطلوبات غير المتداولة

       
     المطلوبات المتداولة

 98,345  102,062    الجزء المتداول من القروض
 114,135  195,912  إیرادات مقبوضة مقدما

 32,442  24,103  ذمم دائنة
 -  99,000  (4)  مخصص الضرائب
 307,489  230,208  أرصدة دائنة أخرى

 552,411  651,285  مجموع المطلوبات المتداولة
 841,373  857,846  مجموع المطلوبات

 22,343,593  22,874,756  والمطلوباتمجموع حقوق الملكية 
  ال یتجزأ منها. تشكل جزءًا) 10-1 رقمإیضاح (من إن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة    -
  

نائب المدیر العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  
 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  العامالمدیر   
  
  

 أحمد مشعشع
  



  المحدودة العامةالمساهمة  الوطنيةأبراج شرآة 
  2018أیلول  30المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  البيانات المالية

 
  المختصر لدخل المرحليبيان ا

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

 
 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 2017 2018 إیضاح

  غير مدققة غير مدققة
 )8یضاح إ(معدلة  

 اإلیرادات
 460,566  476,721 إیرادات إیجارات
 136,842  146,803 إیرادات خدمات
 597,408  623,524 مجموع اإلیرادات

   
      المصاریف

  )171,995(   )151,051(   مصاریف مباشرة
 )24,258(  )24,851( مصاریف إداریة وعامة

 )196,253(  )175,902( مجموع المصاریف
 401,155  447,622 الربح التشغيلي

   
 -  122,530   بيع استثمارات عقاریة ربح

  -   124,213    ربح بيع موجودات مالية من خالل بيان الدخل
  74,273   91,170    حصة الشرآة من نتائج أعمال شرآة حليفة

 30,792  61,690    إیرادات أخرى
 )10,500(  )10,500( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 )18,195(  )12,999(    فروقات عملة
 -  )6,565(    ودائع لدى البنوكالمخصص تدني 

  -   )29,557(    موجودات مالية محتفظ بها لتاریخ االستحقاقمخصص 
  -   )6,015(    مخصص دیون مشكوك في تحصيلها

 477,525  781,589    الفترة قبل ضریبة األمالك والدخل دخل
       

 )57,316(  )57,352(    ضریبة األمالك
 420,209  724,237    الفترة قبل ضریبة الدخل دخل

       
 2,168  4,591   توفيرات ضریبة الدخل

  )32,897(   )187,785(  (4)  ضریبة الدخل
 389,480  541,043   الفترة صافي دخل

 0.035  0.049 )7( الفترة دخلالحصة األساسية والمخفضة للسهم من 
  

  ال یتجزأ منها. تشكل جزءًا )10-1إیضاح رقم (من إن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة    -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2018أیلول  30المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  البيانات المالية

 
  المختصر لدخل الشامل المرحليبيان ا

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

 
 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 2017 2018 إیضاح

  غير مدققة غير مدققة
 )8(معدلة إیضاح  

       
 389,480 541,043 دخل الفترةصافي 

      األخرى بنود الدخل الشامل
      :بنود قابلة للتحویل الحقًا لبيان الدخل المرحلي المختصر

 )6,629(  -   التغير المتراآم في القيمة العادلة
 )6,629(  -   صافي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 382,851  541,043   إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

  تشكل جزءًا ال یتجزأ منها. )10-1إیضاح رقم (من إن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2018أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  المختصر المرحلي حقوق الملكيةبيان التغيرات في 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

  

  
  ال یتجزأ منها. تشكل جزءًا )10-1إیضاح رقم (من إن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة    -
  

  
  
  
  
  
  
  

  إجبارياحتياطي  رأس المال المدفوع
التغير المتراآم في 
 المجموع أرباح متراآمة القيمة العادلة

 21,502,220  9,127,878  50,314  1,324,028  11,000,000 2018آانون الثاني  1الرصيد آما في 
                التغيرات خالل الفترة:

  )26,353(   )26,353(   -   -  -   )10یضاح (إ – )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم (
 21,475,867  9,101,525  50,314  1,324,028  11,000,000   2018آانون الثاني   1الرصيد المعدل آما في 

 541,043  541,043  -  -  -  الفترة دخلصافي 
 -  50,314  )50,314(  -  -  التغير المتراآم في القيمة العادلة

 22,016,910  9,692,882  -  1,324,028  11,000,000 (غير مدققة) 2018 أیلول 30الرصيد آما في 
             

                
 19,237,260  7,097,936  40,845  1,098,479  11,000,000 2017آانون الثاني  1الرصيد آما في 

          التغيرات خالل الفترة 
 389,480  389,480  -  -  -  الفترة دخلصافي 

 )6,629(  -  )6,629(  -  -  التغير المتراآم في القيمة العادلة
 19,620,111  7,487,416  34,216  1,098,479  11,000,000 (غير مدققة) 2017 أیلول 30الرصيد آما في 



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2018أیلول  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  المختصرالتدفقات النقدیة المرحلي بيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

 
 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 2017 2018 إیضاح
 غير مدققة غير مدققة

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية
   

 420,209   724,237 الدخلالفترة قبل ضریبة  دخل
     تسویات:

 4,908   3,308  استهالآات ممتلكات ومعدات
 -   6,015  مخصص دیون مشكوك في تحصيلها

  -    6,565     ودائع لدى البنوكالمخصص تدني 
 10,292   1,405  مخصص تعویض نهایة الخدمة

 -   )122,530(     بيع استثمارات عقاریة ربح
 )74,273(   )91,170(  نتائج أعمال الشرآة الحليفة حصة الشرآة من

  -    )124,213(     بيع موجودات مالية من خالل بيان الدخل ربح
  -    )26,353(     )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم (

 )21,548(   )16,116(  بنود غير نقدیة
النقدیة من األنشطة مع صافي التدفقات  الدخلتعدیالت لتسویة صافي 

     التشغيلية:
 27,580   )33,683( ذمم مدینة

 )36,587(    8,632     شيكات برسم التحصيل
 )22,861(   )24,050(  أرصدة مدینة اخرى

 26,015   )8,339(  ذمم دائنة
 65,677   81,777  إیرادات مقبوضة مقدما

 )29,560(   )77,281(  أرصدة دائنة أخرى
 -    )7,519(     موجودات مالية من خالل بيان الدخلشراء 
 -    444,219     موجودات مالية من خالل بيان الدخل بيع

 1,289   )52,798(  (4)  مخصص الضرائب
 371,141   692,106  صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغيلية

   
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 )277,917(   )429,898( ودائع لدى البنوك
  -    )955,666(     موجودات مالية محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

 )15,061(   )86,714( (3)  شراء استثمارات عقاریة
 -    1,058,561  (3)  بيع استثمارات عقاریة
 )6,861(   )2,035(  شراء ممتلكات ومعدات
 )299,839(   )415,752(  المستخدمة في األنشطة االستثماریةصافي التدفقات النقدیة 

   
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية

 )67,580(   )80,089( قروض
 )67,580(   )80,089(  األنشطة التمویلية صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في

   
 3,722   196,265 الزیادة في النقد والنقد المعادل

 46,751   42,094  رصيد النقد والنقد المعادل، بدایة الفترة
 50,473   238,359  رصيد النقد والنقد المعادل، نهایة الفترة

 
  ال یتجزأ منها. تشكل جزءًا )10-1إیضاح رقم (من إن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة   -

  
العام للشؤون نائب المدیر 

  المالية والخدمات المساندة
  

 عالء صافي

مدیر دائرة التدقيق   
  الداخلي

  
 مصطفى طه

  المدیر العام  
  
  

 أحمد مشعشع



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2018 أیلول 30في  أشهر المنتهية التسعة المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ 
 

  

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

 100,000دینار أردني مقسم إلى  1,000,000وبرأس مال مقداره  1995تشرین أول  16) بتاریخ 562420901تحت رقم ( 1964
إلى عشرة مالیين  2005دینار أردني للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل. تمت زیادة رأس المال عام  10سمية مقدارها إسهم بقيمة 

سمية مقدارها دوالر أمریكي واحد للسهم. وتم تحویل الشرآة من إهم مكتتب بها بالكامل بقيمة دوالر أمریكي مقسم إلى عشرة مالیين س
. تم إدراج أسهم الشرآة للتداول في 2006) خالل عام 562601153مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم (

من عشرة مالیين دوالر أمریكي إلى أحد عشر مليون  2012 معا. تم زیادة رأس مال الشرآة خالل 2010خالل عام  بورصة فلسطين
. تمتلك شرآة التأمين % من رأس المال10وذلك عن طریق توزیع أسهم مجانية بنسبة  دوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سهم
ة تابعة لشرآة التأمين الوطنية من أسهم شرآة أبراج الوطنية. تعتبر الشرآ %92.86 الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته
 .المالية للشرآة األم البيانات(الشرآة األم) ویتم توحيد قوائمها المالية مع 

موظفين  9تمارس الشرآة عملها من خالل مرآزها الرئيسي في مدینة البيرة وال یوجد لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي الشرآة 
 .2018 أیلول 30آما في 

  

  :إلىتهدف الشرآة 
 ستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها،اإل -
 أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، إفراز أو البيع نقدًا -
 .وغيرهاية اتقتصادیة المختلفة التجاریة والصناعية والخدمالقيام بتنمية وتشجيع وإدارة اإلستثمارات في المجاالت اإل -

  

  .2018 تشرین األول 24بتاریخ من قبل مجلس إدارة الشرآة  2018 أیلول 30آما في المختصرة المالية المرحلية  البياناتتم إقرار 
 

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية) 2إیضاح (
 34الدولي رقم  لمعيار المحاسبة وفقًا 2018 أیلول 30 أشهر المنتهية في التسعةالمختصرة للشرآة البيانات المالية المرحلية تم إعداد 

  .ساس للشرآةوالذي یمثل عملة األ التقاریر المالية المرحلية" وتم عرضها بالدوالر األمریكي"
  

ة  البيانات الإعداد التي تكون موجودة عادة عند  المعلومات واإلیضاحات المطلوبةال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة آافة  مالي
انون   31مع البيانات المالية السنویة للشرآة آما في  المالية المرحلية المختصرة  ة هذه البياناتیجب قراءبالتالي سنویة وال  2017ول األآ

  .الدوليةالمالية التقاریر  لمعایير والتي تم إعدادها وفقًا
  

تنتهي في     2018 أیلول 30أشهر المنتهية في  التسعةإن نتائج أعمال  ي س ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالية الت
  .2018آانون األول  31

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية  - أ

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشرآة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات 
 . 2017آانون األول  31المالية للسنة المنتهية في 

  
 :2018آانون الثاني  1المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة نافذة التطبيق في السنة المالية التي تبدأ في 

 
. یتناول تصنيف وقياس 2018ثاني ال) "األدوات المالية" والنافذ تطبيقه في أول آانون 9معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( -1

  واالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط.
الذي یتعلق باالعتراف بالموجودات  )39(محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  )9(یحل المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم 

والمطلوبات المالية وتصنيفها وقياسها، وإلغاء االعتراف باألدوات المالية، واالنخفاض في قيمة الموجودات المالية، ومحاسبة 
 التحّوط.

إلى حدوث تغيرات  2018آانون الثاني  1"األدوات المالية" اعتبارًا من  )9(أدى تطبيق المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم 
في السياسات المحاسبية وتعدیالت على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المرحلية المختصرة. إن السياسات المحاسبية 

) 7.2.15( )9(ر الدولي للتقاریر المالية رقم ). ووفقا لألحكام االنتقالية في المعيا10یضاح (إمبينة في وناتج تطبيقها الجدیدة 
  )، لم یتم تعدیل األرقام المقارنة.7.2.26و(
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. هذا 2018ثاني ال) "اإلیراد من العقود مع العمالء"، والنافذ تطبيقه في أول آانون 15معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( -2
) والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعيار المحاسبة الدولي 18وسوف یحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (

) الذي یغطي عقود البناء. بناًء على المعيار الجدید یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل السيطرة على السلعة أو الخدمة 11رقم (
 لي فإن فكرة السيطرة تحل محل فكرة المخاطر والعائد. للعميل وبالتا

  

یرادات تلبي ن معایير االعتراف باإلإأداء واحد ون معظم عقود اإلیرادات القائمة لدى الشرآة تتمثل بشكل رئيسي من التزام إ
یرادات ن عقود اإلیرادات المسجلة ماإل ىثير جوهري علأمعایير االعتراف بمرور الوقت، فقد قدرت الشرآة عدم وجود ت

  الحالية. 
 

ولم تقم  2019التي تبدأ في أول آانون الثاني المالية  لتي صدرت نافذة التطبيق في السنةالمعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة وا
  الشرآة بالتطبيق المبكر ألي منها:

 
. هذا وسوف یحل هذا 2019ثاني الیجار"، والنافذ تطبيقه في أول آانون ) "عقود اإل16معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( -

یجار".  یتطلب المعيار الجدید أن یسجل المستأجر التزامات التأجير ) "عقود اإل17المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (
 المستقبلية لكافة عقود التأجير بما فيها "حق استخدام األصل". 

  .2018 أیلول 30والتي ليست ساریة المفعول على عملياتها آما في  ةحاليا بتقييم تأثير المعایير الجدیدتقوم الشرآة 
  

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

 والمصاریف اإلیرادات تؤثر في واالجتهادات التقدیرات هذه أن آما .المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المالية والمطلوبات
وأوقاتها.  المستقبلية النقدیة مبالغ التدفقات لتقدیر هامة واجتهادات أحكام إصدار الشرآة إدارة من یتطلب خاص وبشكل .والمخصصات

(والتي تم إعدادها وفقا لمعایير  2017 األولآانون  31آما في  شرآةالمذآورة والمتماشية مع البيانات المالية السنویة لل التقدیرات إن
 قد الفعلية النتائج وإن التيقن وعدم التقدیر من متفاوتة لها درجات متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية المحاسبة الدولية)

  .المستقبل في التقدیرات تلك وظروف أوضاع الناجمة عن التغيرات نتيجة وذلك التقدیرات عن تختلف
  
  إدارة المخاطر    - ت

تقوم الشرآة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها حيث یتم 
لى ذلك فإن آافة مراآز العمل إمراجعة المخاطر وتبني اإلجراءات الضروریة لمواجهتها والعمل على تخفيضها والحد منها. إضافة 

ر المتعلقة بنشاطها ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمراریة فعاليتها. یعتبر مجلس إدارة الشرآة مسؤولة عن تحدید المخاط
هو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر في الشرآة. ال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة آافة المعلومات واإلیضاحات 

كون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنویة وبالتالي یجب قراءة هذه البيانات مع المطلوبة تحت بند إدارة المخاطر التي ت
  والتي تم إعدادها وفقا لمعایير المحاسبة الدولية. 2017 األولآانون  31البيانات المالية السنویة للشرآة آما في 

  
  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    -

  

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

 

 .المالية البيانات تاریخ في تداولها ألسعار وفقًا سوقية أسعار لها التيمالية من خالل بيان الدخل الموجودات لل العادلة القيمة تحدید تم -
 یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث. إجراء تحویالت ألدوات مالية بين المستویين األول والثاني آما لم الفترةلم یتم خالل  -

 الثالثالمستوى  المستوى الثاني المستوى األول المجموع 8201 أیلول 30آما في 
  مالية من خالل بيان الدخل موجودات

 - - -   - مدرجة أسهم
-   - - - 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول المجموع 7201آانون األول  31آما في 
الدخل من خالل بيان موجودات مالية 

  الشامل
 - - 312,487   312,487 مدرجة أسهم

312,487   312,487 - - 
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  عقاریة استثمارات) 3إیضاح (
  

 تفاصيل البند:

  

لصالح بنك فلسطين بالكامل آضمان للقرض الممنوح للشرآة  هاتم رهنحيث تقع في منطقة جفنا  قطعة أرضمدرج ضمن االستثمارات *
  .2018 أیلول 30أمریكي آما في دوالر  959,068قيمتها العادلة بلغت ، 2015في شهر آب 

 
  ضرائب مخصص) 4إیضاح (

  
  إجباري احتياطي) 5إیضاح (

  
% من األرباح السنویة لحساب االحتياطي اإلجباري 10المعمول به في فلسطين، یتم اقتطاع  1964) لسنة 12وفقًا لقانون الشرآات رقم (

وال یجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع االحتياطي المتجمع ما یعادل ربع رأس المال، آما ال یجوز توزیع االحتياطي اإلجباري 
ام   الثالث الربعخالل ن. لم تقم الشرآة على المساهمي انون الشرآات حيث أن          2018من ع ام ق اري حسب أحك اطي اإلجب باقتطاع االحتي

  .هذه البيانات المالية مرحلية
  

  قطاعات األعمال) 6إیضاح (
  
  أنشطة الشرآة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وهو قطاع االستثمار العقاري ومترآزة في منطقة جغرافية واحدة. آافة نإ

  
  الفترة دخلالحصة األساسية والمخفضة للسهم من ) 7إیضاح (

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

  
  
  

   

  2018 أیلول 30
 آانون األول 31

2017 
 18,336,290  20,112,230 الفترة / السنةالرصيد في بدایة 

 35,163  86,714  اإلضافات
 -   )936,031(  استبعادات

 1,740,777  -  لالستثمارات العقاریة أرباح القيمة العادلة
 20,112,230  19,262,913  الفترة / السنة الرصيد في نهایة

  
  :فيما یلي ملخص الحرآة التي تمت على حساب ضریبة الدخل خالل الفترة / السنة

   
    2018 أیلول 30

آانون األول  31
2017 

  62,855  15,280  الفترة / السنة دائرة ضریبة الدخل في بدایةالرصيد المستحق من 
  27,100  57,389   مدفوعةیضاف: ضرائب 

  )55,874(  )187,785(   للسنة للفترة/ ضریبة الدخل
  )18,801(   16,116   ناتج مخالصات الضریبة

  15,280  )99,000(   الفترة / السنةدائرة ضریبة الدخل في نهایة   من )إلى( الرصيد المستحق

  2017 أیلول 30    2018 أیلول 30  
         
 دوالر أمریكي  

 389,480   541,043  الفترة صافي دخل
      
 سهم  

 11,000,000  11,000,000  المتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل الفترة
      
 دوالر أمریكي  

 0.035  0.049  الفترة دخلالحصة األساسية والمخفضة للسهم من 
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 رقام المقارنةأ) 8إیضاح (

 
  ثر رجعي بسبب تغيير السياسة المحاسبية الخاصة باالستثمارات العقاریة.أتم تعدیل البيانات المالية ب

  

بالقيمة العادلة وذلك بتغيير السياسة المحاسبية المرتبطة بمعالجة بند االستثمارات العقاریة ليتم إظهارها  2017قامت الشرآة خالل عام 
   ثر رجعي آون ذلك یعكس بشكل أفضل قيمة هذه االستثمارات.أب
  :2017 أیلول 30ثر التعدیالت على بيان الدخل آما في أ
 بعد التعدیل التعدیل قبل التعدیل  

 389,480   167,659   221,821   الفترة دخل
  

  ) معامالت مع جهات ذات عالقة9إیضاح (
  

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

  .رآةقبل مجلس إدارة الش
  

 فيما یلي األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة:

 

  الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة: بيانتضمن ی

 

 العليا: اإلدارةرواتب ومنافع 

  
 ) التغيرات في السياسات المحاسبية10إیضاح (

  
للشرآة،  المختصرة المرحلية األدوات المالية على البيانات المالية - )9(ُیبين هذا اإلیضاح تأثير اعتماد معيار التقاریر المالية الدولي رقم 

، في مواطن االختالف عن تلك المعایير المطبقة في 2018آانون الثاني  1وُیفصح عن السياسات المحاسبية الجدیدة الُمطبقة اعتبارًا من 
  فترات سابقة.

  

) أبند (في  بينالسابقة. وآما هو م فترةة للنتيجة للتغييرات في السياسات المحاسبية للشرآة، لم یتم تعدیل األرقام المقارنة للبيانات المالي
) بشكل عام دون تعدیل األرقام المقارنة. وعليه فإن التعدیالت 9( اختارت الشرآة تطبيق معيار التقاریر المالية الدولي رقمحيث أدناه، 

، لكن 2017آانون األول  31صر آما في عادة االعتراف بها في بيان المرآز المالي المرحلي المختإالناتجة عن القواعد الجدیدة لن یتم 
 1المدورة آما في  رباحیتم االعتراف بها في بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر آتعدیل على الرصيد االفتتاحي لأل

  .2018آانون الثاني 
   

  
    2018 أیلول 30

آانون األول  31
2017 

  4,143    18,965  مدینم حساب جاري الشرآة األ
  )4,623(    4,601  (دائن)مدین/ حساب جاري الشرآة الحليفة

  2017 أیلول 30    2018 أیلول 30  
 163,685  163,750  األمإیرادات إیجار من الشرآة 

 10,406   10,522  األمشراء عقود تأمين من الشرآة 
  39,107   42,297  إیرادات إیجار من الشرآة الحليفة

  2017 أیلول 30    2018 أیلول 30
 22,500  22,500 منافع قصيرة األجل

  10,500   10,500 مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة
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  أثر تطبيق المعيار – األدوات المالية - ) 9) معيار التقاریر المالية الدولي رقم ((أ
 

) والذي یتعلق باالعتراف والتصنيف والقياس 39) محل معيار المحاسبي الدولي رقم (9یحل معيار التقاریر المالية الدولي رقم (
  للموجودات والمطلوبات المالية، وإلغاء االعتراف باألدوات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية، ومحاسبة التحوط.

 

إلى حصول تغيرات في  2018آانون الثاني  1األدوات المالية، اعتبارًا من  -) 9لمالية الدولي رقم (أدى اعتماد معيار التقاریر ا
) أدناه. وفقًا ب( بندالسياسات المحاسبية وتعدیالت على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية. إن السياسات المحاسبية الجدیدة مبينة في 

  ، لم یتم تعدیل األرقام المقارنة للسنة السابقة. )9(ریر المالية الدولي رقم لألحكام االنتقالية لمعيار التقا
 

ليس هناك تأثير على سياسة محاسبة الشرآة للمطلوبات المالية، نظرًا ألن المتطلبات الجدیدة تؤثر فقط على سياسة محاسبة المطلوبات  
ليس لدى الشرآة مثل هذه المطلوبات. تم استبدال قواعد إلغاء اإلدراج من المعيار و الدخلادلة من خالل المالية المصنفة بالقيمة الع

االعتراف والقياس" ولم تتغير هذه القواعد. فيما یتعلق بالموجودات المالية، النوع الوحيد “ :المالية) األدوات 39المحاسبي الدولي رقم (
، مع مراعاة أن األنواع األخرى للموجودات المالية تخضع والودائع الذمم المدینة) هو 9الذي تأثر بمعيار التقاریر المالية الدولي رقم (

 ). غير أن ناتج الخسارة النخفاض القيمة المحددة ال9رقم ( ب معيار التقاریر المالية الدوليأیضًا إلى متطلبات انخفاض القيمة بموج
  على البيانات المالية.  جوهريیوجد لها أثر 

  
تالي التعدیالت التي قامت بها الشرآة لكل بند من البنود. البنود التي لم تتأثر بالتغيير غير مدرجة. التعدیالت یبين الجدول ال -1

   :موضحة بمزید من التفاصيل وفق المعيار أدناه
آانون األول  31 

2017  
آما تم االعتراف 

   بها سابقا

أثر تطبيق 
معيار التقاریر 
المالية الدولي 

 )9رقم (
 

آانون الثاني  1 
2018  

  (مدققة)    (مدققة)  
       الموجودات
  777,776   )18,570(   796,346  ذمم مدینة
  511,061   )7,783(   518,844   الودائع

       حقوق الملكية
  9,101,525  )26,353(   9,127,878  متراآمةال األرباح

 
  : 2018آانون الثاني  1المتراآمة للشرآة آما في  األرباح) على 9فيما یلي التأثير الكلي لمعيار التقاریر المالية الدولي رقم ( -2

 
  :انخفاض قيمة الموجودات المالية -) 9اعتماد معيار التقاریر المالية الدولي رقم ( یلي تأثيرفيما  -3

  
التقاریر المالية الدولي لموجودات المالية التي خضعت للنموذج الجدید للخسارة االئتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار اهي دائع ووالالذمم المدینة 

 ) فيما یتعلق بالذمم المدینة9).  یتعين على الشرآة مراجعة منهجية انخفاض القيمة لدیها وفقًا لمعيار التقاریر المالية الدولي رقم (9رقم (
مة للشرآة وحقوق الملكية. المتراآ األرباح. وتم اإلفصاح في اإلیضاح أعاله عن تأثير التغيرات في منهجية انخفاض القيمة على والودائع

)، 9في حين أن األنواع األخرى للموجودات المالية تخضع أیضًا إلى متطلبات انخفاض القيمة وفقًا لمعيار التقاریر المالية الدولي رقم (
 ولكن ناتج خسارة انخفاض القيمة المحددة لهذه الموجودات المالية ليس لها أثر مادي على البيانات المالية. 

  
 حيث یقوم هذا المنهج على قياس مخصص التدني للذمم المدینة ،ت الشرآة بتطبيق منهجا مبسطا لقياس خسائر االئتمان المتوقعةقام

  ساس مدار عمر جميع الذمم المدینة.أ(الخسارة المتوقعة) على  والودائع
   

    
  9,127,878   2017آانون األول  31آما في المتراآمة  لألرباحاألرصدة الختامية 

  
   التعدیالت

  )18,570(  )9زیادة مخصص التدني في الذمم المدینة من تاریخ اعتماد معيار التقاریر المالية الدولي رقم (
  )7,783(  (مؤسسات مالية بدون تصنيف ائتماني) لدى البنوكمخصص التدني على الودائع 

 (26,353) )9(إجمالي التعدیالت من تاریخ اعتماد معيار التقاریر المالية الدولي رقم 
  9,101,525  2018آانون الثاني  1المتراآمة آما في  لألرباحاألرصدة االفتتاحية 

    



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2018 أیلول 30في  أشهر المنتهية التسعة المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإلیضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )بالدوالر األمریكي(جميع المبالغ 
 

  

ر في ومن أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدینة بناًء على خصائص المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أیام التأخ
  السداد. 

ني آانون الثا 1مع مخصص التدني للذمم المدینة االفتتاحي آما في  2017آانون األول  31تسویة مخصص التدني للذمم المدینة آما في 
 على النحو التالي: 2018

 
  47,071  )39المحتسب وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( -  2017آانون األول  31آما في 

  18,570  األثر الناتج من التطبيق
المحتسب وفقًا لمعيار التقاریر  - 2018آانون الثاني  1مخصص تدني الذمم المدینة االفتتاحي آما في 

  65,641  )9(المالية الدولي رقم 
 

دوالر أمریكي وفقًا  18,570دوالر أمریكي. آانت الزیادة لتكون أقل بمبلغ  18,570بمبلغ التدني للذمم المدینة مخصص  زیادةتمت 
  ).39لنموذج الخسارة المتكبدة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (

  
  على النحو التالي: دوالر أمریكي 7,783بمبلغ  للودائعمخصص التدني  تكوینتم آما و

  
  -  )39المحتسب وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( -  2017آانون األول  31آما في 

  7,783  األثر الناتج من التطبيق
المحتسب وفقًا لمعيار التقاریر المالية  - 2018آانون الثاني  1االفتتاحي آما في  الودائعمخصص تدني 

  7,783  )9الدولي رقم (
  

یتم شطب الذمم المدینة عندما ال یكون هناك احتمال الستردادها. تضم المؤشرات التي ُتشير إلى أنه ال یوجد توقع معقول لالسترداد، من 
  یومًا.  360بين أمور أخرى، تعثر المدین في االتفاق على خطة سداد مع الشرآة والتعثر في سداد الدفعات التعاقدیة لمدة تزید عن 

 
  2018آانون الثاني  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتبارًا من  -)، "األدوات المالية" 9التقاریر المالية الدولي رقم () معيار ب(
 

  الموجودات المالية
 التصنيف

 ، قامت الشرآة بتصنيف موجوداتها المالية حسب فئات القياس التالية:2018 الثانيآانون  1في 
  

 )؛ و بيان الدخلالتي یتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة (إما من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو من خالل  •
 التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة. •

 
تم إعادة عمالها إلدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى تحليل الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. أقامت الشرآة بتحليل مفصل لنماذج 

للبيع إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة  ةمتوفرمن استثمارات أمریكي  دوالر 312,487تصنيف االستثمار في األسهم المدرجة البالغة 
التغير المتراآم في القيمة العادلة من  أمریكي دوالر 50,314القيمة العادلة ذات الصلة و البالغة  أرباحالدخل. وتم تحویل بيان من خالل 

  .2018 آانون الثاني 1بتاریخ  األرباح المتراآمةللبيع إلى  توفرةماللالستثمارات 
 

 القياس
من  عند االعتراف األولي؛ تقوم الشرآة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافًا إليها، في حالة أنها غير مدرجة بالقيمة العادلة

تكاليف المعاملة التي تتسبب مباشرة إلى اقتناء تلك الموجودات المالية. یتم إدراج تكاليف معامالت الموجودات المالية  الدخلخالل 
  المختصر المرحلي. الدخلفي بيان  الدخلالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  
 تدني قيمة الموجودات المالية

) لنموذج "خسائر االئتمان المتوقع". 39) نموذج "الخسارة" في المعيار المحاسبي الدولي رقم (9یستبدل المعيار الدولي للتقاریر المالية (
وضمانات القروض والتعهدات. وقامت الشرآة  لدى البنوكینطبق نموذج تدني القيمة الجدید أیضًا على حسابات الذمم المدینة والودائع 

  نهج مبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.بتطبيق 
  




