


 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  

  
  السنوي و النصفالتقریر 

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2017 حزیران 30 في ةالمنتهي للفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس      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

  لتأمين الوطنيةممثل لشرآة ا    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية      المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  

  
 

 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        شعشعأحمد فؤاد م

  العام للشؤون المالية المدير نائب        عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق        طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

30/06/2017  البيان  30/06/2016  
  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

سهم27,826 عدد األسهم املتداولة سهم    76,738  
دوالر أمريكي   قيمة األسهم املتداولة دوالر أمريكي  32,84789,606  
  عقدا 42 عقدا36 عدد العقود املنفذة

 1.17 دوالر أمريكي  1.17 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  جملس إدارة الشركة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أي 2017األول من عام  النصفمل يطرأ خالل  •
  

  إدارة الشركة
  .تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2017األول من عام  النصفمل يطرأ خالل  •
  

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

 .2017 كمدققني خارجيني للشركة للعام) PWCكوبرز (
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2017من عام  األول النصفمل يطرأ خالل  •
  

  السيطرة
  .شركةن مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على المل تظهر أية بوادر من قبل أي م •
  

  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 أهم املؤشرات املالية

  

 
  

30/06/201730/06/2016  البيان  
 1.16 1.19 القيمة الدفترية للسهم الواحد 

 1.01 0.98 ىل القيمة الدفترية (مرة)القيمة السوقية إ

 0.234 0.456 اإليراداتإىل  الدخلصايف 

 0.006 0.013 العائد على جمموع املوجودات

 0.006 0.014 العائد على حقوق املسامهني

 0.082 0.075  معدل املديونية

 0.918 0.925 نسبة امللكية

  1.657 2.085 نسبة التداول ( مرة ) 
 454,957 790,466  رأس املال العامل  



المحدودة عامةالمساھمة الأبراج الوطنیة شركة 

الـبـیـانـات الـمـالـیـة المرحلیة المختصرة (غیر مدققة)

2017حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةلفترة ال

تقریر حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرةمع 



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة لفترة ال

1

-الفھرس -

  صفحة       

2قریر حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرةت

3المختصرالمرحليبیان المركز المالي

4المختصرالمرحليوالدخل الشاملبیان الدخل

5المختصرالمرحليلكیةبیان التغیرات في حقوق الم

6المختصرالمرحلي بیان التدفقات النقدیة

7المختصرةالمرحلیةلمالیةاإلیضاحات للبیانات ا





المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017حزیران 30ھر المنتھیة في لفترة الستة أشالمرحلیة المختصرة البیانات المالیة

المختصرالمرحليبیان المركز المالي
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

3

 كما في 
2016ول األكانون 201731حزیران30إیضاح

 مدققة غیر مدققة
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
11,969,61812,071,027(3)استثمارات عقاریة
26,78524,691ممتلكات ومعدات

284,079303,018موجودات مالیة متوفرة للبیع
406,192343,755حلیفة شركةاستثمار في 

12,686,67412,742,491مجموع الموجودات غیر المتداولة

الموجودات المتداولة
860,555866,063ذمم مدینة

89,95662,855(4)سلفیات الضرائب
70,45923,152أرصدة مدینة أخرى

421,241148,505ودائع لدى البنوك
76,60046,751النقد والنقد المعادل

1,518,8111,147,326مجموع الموجودات المتداولة
14,205,48513,889,817مجموع الموجودات 

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

11,000,00011,000,000رأس المال المدفوع
471,953471,953)5(احتیاطي إجباري

21,90640,845التغیر المتراكم في القیمة العادلة
1,643,4921,459,199أرباح متراكمة

13,137,35112,971,997وق الملكیةمجموع حق

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

98,840111,767مخصص تعویض نھایة الخدمة
240,949293,769قروض

339,789405,536مجموع المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
95,72693,497روضالجزء المتداول من الق

227,32193,189إیرادات مقبوضة مقدما
80,0206,439ذمم دائنة

325,278319,159أرصدة دائنة أخرى
728,345512,284مجموع المطلوبات المتداولة

1,068,134917,820مجموع المطلوبات
14,205,48513,889,817مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً ) 10- 7 (من صفحةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة -



المحدودة عامةالالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017حزیران 30المرحلیة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في البیانات المالیة

المختصرالمرحليوالدخل الشاملبیان الدخل
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

4

حزیران30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
20172016إیضاح

غیر مدققةغیر مدققة
اإلیرادات

307,810300,433إیرادات إیجارات
96,17449,354رادات خدماتإی

403,984349,787مجموع اإلیرادات

المصاریف
)209,845()233,462(مصاریف مباشرة

)20,656()18,131(مصاریف إداریة وعامة
)230,501()251,593(مجموع المصاریف

152,391119,286الربح التشغیلي

-62,437ركة من نتائج أعمال شركة حلیفةحصة الش
24,84516,070إیرادات أخرى

(7,000))7,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(5,871))12,332(فروقات عملة

(530)-مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
220,341121,955ربح الفترة قبل ضریبة األمالك والدخل

-2,168وفیرات ضریبة الدخلت
(38,316))38,216(ضریبة األمالك

184,29383,639ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

(1,847)-(4)ضریبة الدخل
184,29381,792ربح الفترة

41,665)18,939(بنود الدخل الشامل 
165,354123,457إجمالي الدخل الشامل للفترة

0.0170.007)7(الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة

ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً ) 10- 7 (من صفحةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة -



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرة البیانات المالیة

المختصرالمرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

5

ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً ) 10- 7 (من صفحةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة -

رأس المال 
المدفوع

احتیاطي 
إجباري

التغیر 
المتراكم في 
القیمة العادلة

أرباح 
المجموعراكمةمت

الثانيكانون 1الرصید كما في 
201711,000,000471,95340,8451,459,19912,971,997

التغیرات خالل الفترة 
184,293165,354(18,939)--إجمالي الدخل الشامل للفترة

2017حزیران 30الرصید كما في 
11,000,000471,95321,9061,643,49213,137,351(غیر مدققة)

الثانيكانون 1الرصید كما في 
201611,000,000446,54012,4371,230,48212,689,459

التغیرات خالل الفترة 
41,66581,792123,457--إجمالي الدخل الشامل للفترة

2016حزیران 30الرصید كما في 
11,000,000446,54054,1021,312,27412,812,916(غیر مدققة)



المحدودةالعامةالمساھمة اج الوطنیةأبرشركة 
2017حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرة البیانات المالیة

المختصرالتدفقات النقدیة المرحلي بیان 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

6

حزیران30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
20172016إیضاح

غیر مدققةغیر مدققة
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

184,29383,639ربح الفترة قبل ضریبة الدخل
تسویات:

111,076110,812استھالكات استثمارات عقاریة
3,2536,473استھالكات ممتلكات ومعدات

530-مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
8,6215,509ویض نھایة الخدمةمخصص تع

(104)-أرباح بیع ممتلكات ومعدات
-(62,437)حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة

-)21,548(دفعات تعویض نھایة الخدمة-بنود غیر نقدیة 
تعدیالت لتسویة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

التشغیلیة:
(115,195)5,508ذمم مدینة

(18,088)(47,307)أرصدة مدینة اخرى
(78,650)73,581ذمم دائنة

134,132111,202إیرادات مقبوضة مقدما
6,11950,649أرصدة دائنة أخرى

(7,792)(27,101))4(ضریبة الدخل المدفوعة
368,190148,985ن األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة الناتجة ع

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
(119,883)(272,736)ودائع لدى البنوك

(46,728)(9,667)شراء استثمارات عقاریة
19,298-بیع ممتلكات ومعدات

(1,090)(5,347)شراء ممتلكات ومعدات
(148,403)(287,750)تدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریةصافي ال

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
23,825(50,591)قروض

صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة عن األنشطة 
23,825(50,591)التمویلیة

29,84924,407د والنقد المعادلالزیادة في النق
46,75142,939رصید النقد والنقد المعادل، بدایة الفترة
76,60067,346رصید النقد والنقد المعادل، نھایة الفترة

ال یتجزأ منھا.) تشكل جزءاً 10-7إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة (من صفحة-



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017حزیران 30في  أشھر المنتھیة ستةالرحلیة المختصرة لفترةالمالبیانات المالیة

اإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

7

) عام1یضاح (إ
تأسست شركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساھمة خصوصیة محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 

100,000دینار أردني مقسم إلى 1,000,000وبرأس مال مقداره 1995تشرین أول 16) بتاریخ 562420901تحت رقم (1964

إلى عشرة مالیین 2005دینار أردني للسھم الواحد والمكتتب بھا بالكامل. تمت زیادة رأس المال عام 10سمیة مقدارھا إسھم بقیمة 

سمیة مقدارھا دوالر أمریكي واحد للسھم. وتم تحویل الشركة من إدوالر أمریكي مقسم إلى عشرة مالیین سھم مكتتب بھا بالكامل بقیمة 

. تم إدراج أسھم الشركة للتداول في 2006) خالل عام 562601153دة تحت رقم (مساھمة خصوصیة محدودة إلى مساھمة عامة محدو

من عشرة مالیین دوالر أمریكي إلى أحد عشر ملیون 2012عام. تم زیادة رأس مال الشركة خالل 2010خالل عام بورصة فلسطین

. تمتلك شركة التأمین من رأس المال %10سبة وذلك عن طریق توزیع أسھم مجانیة بندوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر ملیون سھم

من أسھم شركة أبراج الوطنیة. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمین الوطنیة %92.72الوطنیة المساھمة العامة المحدودة ما نسبتھ

.المالیة للشركة األمالبیانات(الشركة األم) ویتم توحید قوائمھا المالیة مع 

موظفین 9الل مركزھا الرئیسي في مدینة البیرة وال یوجد لھا فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي الشركة تمارس الشركة عملھا من خ

.2017حزیران  30كما في 

:تھدف الشركة إلى

ستثمار وبیع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا،اإل-

خدمات أو بدون خدمات،أو بالتقسیط أو رھن األراضي وتأثیث الشقق والعقارات معإفراز أو البیع نقداً -

.یة وغیرھااتقتصادیة المختلفة التجاریة والصناعیة والخدمالقیام بتنمیة وتشجیع وإدارة اإلستثمارات في المجاالت اإل-

.2017تموز31من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 2017حزیران  30كما في المختصرة المالیة المرحلیة البیاناتتم إقرار 

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة ولم یتم تدقیقھا.جعة تم فقط مرا

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة)2إیضاح (
34الدولي رقم لمعیار المحاسبةوفقاً 2017حزیران30أشھر المنتھیة في ستةالمختصرة للشركة للالبیانات المالیة المرحلیة تم إعداد 

یة" وتم عرضھا بالدوالر األمریكي.التقاریر المالیة المرحل"

مالیة البیانات الإعداد التي تكون موجودة عادة عند ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة
�Γήμة ھذه البیاناتیجب قراءبالتالي سنویة وال ΘΨϤϟ�ΔϴϠΣήϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΔϳϮϨδϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϊϣ�ϲѧϓ�ΎϤϛ�ΔϛήθϠϟ31�ϥϮϧΎѧϛϷ�ϝϭ2016

.المالیة الدولیةالتقاریر لمعاییروالتي تم إعدادھا وفقاً 

2017�ϲϬΘϨΘѧγ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΔϨѧδϠϟ�ΔѧόϗϮΘϤϟ�ΞΎѧΘϨϟ�ϰѧϠϋ�˱ήѧηΆϣ�Γέϭήπحزیران 30إن نتائج أعمال الستة أشھر المنتھیة في  ϟΎΑ�ϞΜϤΗ�ϻ
.2017كانون األول  31في 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة-أ
Ϡϟ�Γήѧμ ΘΨϤϟ�ΔѧϴϠΣήϤϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧϧΎϴΒϟ�ΩΪѧϋ·�ϲѧϓ�ΔόΒΘϤϟ�ΔϴΒγΎΤϤϟ�ΕΎγΎϴδϟ�ϥ·Δϛήѧθ�ΕΎѧϧΎϴΒϟ�ΩΪѧϋ·�ϲѧϓ�ΖѧόΒΗ�ϲѧΘϟ�ϚѧϠΗ�ϊ ѧϣ�ΔѧϘϓϮΘϣ

ر الحالیة كما ھو مذكور أدناه.باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعایی2016األول كانون31المالیة للسنة المنتھیة في 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبیقھا من قبل الشركة في السنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني )1(
لھذه المعاییر والتفسیرات تأثیر جوھري على البیانات المالیة.م یكن، ل2017

. توضح التعدیالت 2017الثاني) "ضرائب الدخل"، والنافذ تطبیقھ في أول كانون 12رقم (لدولياتعدیالت معیار المحاسبة -
القیاس والمحاسبة للموجودات الضریبیة المؤجلة.

. تتطلب 2017 الثانيفي أول كانون  ا) "بیان التدفقات النقدیة"، والنافذ تطبیقھ7رقم (الدوليتعدیالت معیار المحاسبة -
حول التغیرات في المطلوبات الناتجة عن انشطة التمویل.إضافیةصاحاتإفالتعدیالت 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت إال أنھا غیر نافذة التطبیق في السنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني )2(
ولم تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي منھا:2017

. یتناول تصنیف وقیاس 2018الثاني) "األدوات المالیة" والنافذ تطبیقھ في أول كانون 9المالیة الدولي رقم (معیار التقاریر-
واالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط. 
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. ھذا 2018الثانيذ تطبیقھ في أول كانون ) "اإلیراد من العقود مع العمالء"، والناف15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-
) والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعیار المحاسبة الدولي 18وسوف یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم (

أو الخدمة ) الذي یغطي عقود البناء. بناًء على المعیار الجدید یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل السیطرة على السلعة11رقم (
وبالتالي فإن فكرة السیطرة تحل محل فكرة المخاطر والعائد.-للعمیل 

. ھذا وسوف یحل ھذا 2019الثاني"، والنافذ تطبیقھ في أول كانون اإلیجار) "عقود 16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-
المعیار الجدید أن یسجل المستأجر التزامات التأجیر ".  یتطلباإلیجار) "عقود 17المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم (

المستقبلیة لكافة عقود التأجیر بما فیھا "حق استخدام األصل". 
المالیة.البیاناتال یوجد معاییر أو تفسیرات أخرى غیر نافذة التطبیق ولھا تأثیر جوھري على -

والتقدیراتاألسس-ب
الموجودات في مبالغ تؤثر واجتھاداتبتقدیراتالقیامالشركةإدارة من یتطلبالمحاسبیةساتالسیاوتطبیقالمالیةالبیاناتإعدادإن

والمصاریفاإلیرادات تؤثر في واالجتھاداتالتقدیراتھذهأن كما .المحتملةااللتزامات عن واإلفصاحالمالیةوالمطلوبات
إدارة من یتطلبخاصوبشكل.الملكیةحقوقتظھر ضمنالتيللبیعةالمتوفرالمالیةالموجودات في التغییرات في وكذلكوالمخصصات

المذكورة والمتماشیة مع البیانات التقدیراتوأوقاتھا. إنالمستقبلیةالنقدیةمبالغ التدفقاتلتقدیرھامةواجتھاداتأحكامإصدارالشركة
فرضیات على بالضرورةمبنیةھا وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة)(والتي تم إعداد2016األولكانون  31كما في  شركةالمالیة السنویة لل

الناجمة عنالتغیراتنتیجةوذلكالتقدیرات عن تختلف قد الفعلیةالنتائجوإنالتیقنوعدمالتقدیر من متفاوتةلھا درجاتمتعددةوعوامل
.المستقبل في التقدیرات تلك وظروفأوضاع

إدارة المخاطر-ت
إدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتیجیة تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا وتخفیفھا حیث یتم تقوم الشركة ب

مراجعة المخاطر وتبني اإلجراءات الضروریة لمواجھتھا والعمل على تخفیضھا والحد منھا. إضافة الى ذلك فإن كافة مراكز العمل 
شاطھا ووضع الضوابط الرقابیة المناسبة ومراقبة استمراریة فعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة الشركة مسؤولة عن تحدید المخاطر المتعلقة بن

ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر في الشركة. ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات 
دة عند إعداد البیانات المالیة السنویة وبالتالي یجب قراءة ھذه البیانات مع المطلوبة تحت بند إدارة المخاطر التي تكون موجودة عا

والتي تم إعدادھا وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة.2016األولكانون 31البیانات المالیة السنویة للشركة كما في 

المالیةلألدواتالعادلةالقیمة-ث

:المالیةألدواتھاالعادلةالقیم عن حواإلفصالتحدیدالتاليالتسلسلالشركةتستخدم
.المالیةنشطة لألدواتمالیةأسواق في تماماً مشابھةمالیةألدواتالمعدلة)(غیرالتداولأسعاربإستخدام:األولالمستوى-
 .مباشر غیرأو مباشر بشكل مالحظتھایمكنولكنالتداولأسعارغیرمعطیاتبإستخدام:الثانيالمستوى-
مالحظتھا.یمكنسوقلبیانات تستند ال معطیاتبإستخدام:الثالثمستوىال-

المالیة:اتوتوزیعھا حسب التسلسل الھرمي كما في تاریخ البیانلألدوات یمثل الجدول التالي القیمة العادلة 

.المالیةالبیاناتتاریخ في تداولھاألسعاروفقاً سوقیةأسعارلھاالتيللبیعالمتوفرةالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةتحدید تم -
الت من وإلى المستوى الثالث.إجراء تحویالت ألدوات مالیة بین المستویین األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالفترةلم یتم خالل -

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2017حزیران  30كما في 
متوفرة للبیعمالیةموجودات

--284,079284,079مدرجةأسھم
284,079284,079--

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2016كانون األول  31كما في 
للبیعمتوفرةمالیة موجودات

--303,018303,018مدرجةأسھم
303,018303,018--
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عقاریةاستثمارات)3إیضاح (

تفاصیل البند:

:لفترة / السنة كما یليلقد كانت الحركة على االستھالك المتراكم خالل ا

ضرائبسلفیات)4إیضاح (

:ما یلي ملخص الحركة التي تمت على حساب ضریبة الدخل خالل الفترة / السنةفی

إجبارياحتیاطي)5إیضاح (

حتیاطي اإلجباري من األرباح السنویة لحساب اال%10المعمول بھ في فلسطین، یتم اقتطاع  1964) لسنة 12وفقاً لقانون الشركات رقم (
وال یجوز وقف ھذا االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع االحتیاطي المتجمع ما یعادل ربع رأس المال، كما ال یجوز توزیع االحتیاطي اإلجباري 

2017�ϥ�ΚѧϴΣ�ΕΎϛήѧθϟ�ϥϮϧΎѧϗ�ϡΎϜΣ�ΐخالل النصف األول من عام على المساھمین. لم تقم الشركة  δΣ�ϱέΎΒΟϹ�ϲρΎϴΘΣϻ�ωΎτΘϗΎΑ
.ھذه البیانات المالیة مرحلیة

قطاعات األعمال)6إیضاح (

أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئیسي في قطاع واحد وھو قطاع االستثمار العقاري ومتركزة في منطقة جغرافیة واحدة. كافة نإ

المبانياألراضي
حزیران 30

2017
كانون األول 31

2016
7,148,9897,926,87115,075,86015,008,664الرصید في بدایة الفترة / السنة

4,4055,2629,66767,196إضافات خالل الفترة / السنة
7,153,3947,932,13315,085,52715,075,860

اإلستھالك المتراكم خالل الفترة / 
(3,004,833)(3,115,909)(3,115,909)-السنة

7,153,3944,816,22411,969,61812,071,027الرصید في نھایة الفترة / السنة

حزیران 30
2017

كانون األول 31
2016

(2,781,661)(3,004,833)الرصید في بدایة الفترة / السنة
(223,172)(111,076)إضافات خالل الفترة / السنة

(3,004,833)(3,115,909)الرصید في نھایة الفترة / السنة

حزیران 30
2017

كانون األول 31
2016

62,85533,577الفترة / السنةدائرة ضریبة الدخل في بدایةالرصید المستحق من 
24,93342,205یضاف: ضرائب مدفوعة

(12,927)  -   نةللس للفترة/ضریبة الدخل
-2,168توفیرات ضریبة الدخل

89,95662,855الفترة / السنةالرصید المستحق من دائرة ضریبة الدخل في نھایة 
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الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة)7إیضاح (

:ھم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسھم العادیة المتداولة خالل الفترة على النحو التاليتم احتساب عائد الربح األساسي للس

) معامالت مع جھات ذات عالقة8إیضاح (

تعتبر المعامالت كمعامالت مع جھات ذات عالقة عندما تتم مع الشركات الحلیفة والمساھمین الرئیسیین واإلدارة العلیا وأیة شركات 
لھم القدرة على التأثیر بھا. یتم اعتماد سیاسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من یسیطرون علیھا أو

.قبل مجلس إدارة الشركة

فیما یلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:

الدخل المعامالت التالیة مع جھات ذات العالقة:بیانتضمن ی

العلیا:اإلدارةرواتب ومنافع 

حزیران 30
2017

حزیران 30
2016

دوالر أمریكي
184,29381,792ربح الفترة

سھم
11,000,00011,000,000المتوسط المرجح لألسھم المتداولة خالل الفترة

دوالر أمریكي
0.0170.007الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة

حزیران 30
2017

كانون األول 31
2016

2,002)3,839(/مدینم (دائن)حساب جاري الشركة األ
1,4099,373حساب جاري الشركة الحلیفة

حزیران 30
2017

حزیران 30
2016

109,225110,877األمإیرادات إیجار من الشركة 
6,1377,015األمشراء عقود تأمین من الشركة 

24,51814,705ركة الحلیفةإیرادات إیجار من الش

حزیران 30
2017

حزیران 30
2016

15,00015,000منافع قصیرة األجل
--حصة اإلدارة العلیا من تعویض نھایة الخدمة

7,0007,000مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة


