


 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة
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  السنوي و النصفالتقریر 

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2018 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 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

  التأمين الوطنيةممثل لشرآة     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        اد مشعشعأحمد فؤ

  العام للشؤون المالية المدير نائب        عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق        طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

30/06/2018  البيان  30/06/2017  
  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

سهم9,858 عدد األسهم املتداولة سهم 27,826    
دوالر أمريكي   قيمة األسهم املتداولة دوالر أمريكي   12,113 32,847 
  اًعقد 36 اًعقد25 عدد العقود املنفذة

  1.17 دوالر أمريكي   1.26 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  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  ارةنائباً لرئيس جملس اإلد إياد حممد مسروجيتعيني السيد 

  
  إدارة الشركة

  .تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2018األول من عام  النصفمل يطرأ خالل  •
  

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

 .2018 كمدققني خارجيني للشركة للعام) PWCكوبرز (
  

  يسية النشاطات الرئ
 .شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2018من عام  األول النصفمل يطرأ خالل  •

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

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

 .شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضايا  •
 

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

  



 

2018 أهم املؤشرات املالية  
  

 
  

30/06/201830/06/2017  البيان  
 1.77 1.99 القيمة الدفترية للسهم الواحد 

 0.66 0.63 السوقية إىل القيمة الدفترية (مرة)القيمة 
 0.731 0.934 اإليراداتإىل  الدخلصايف 

 0.014 0.017 العائد على جمموع املوجودات
 0.015 0.018 العائد على حقوق املسامهني

 0.052 0.044  معدل املديونية
 0.948 0.956 نسبة امللكية

 2.09 4.09 نسبة التداول ( مرة ) 
 790,466 2,356,829  ال العامل  رأس امل



المحدودة عامةالمساھمة الأبراج الوطنیة شركة 

الـبـیـانـات الـمـالـیـة المرحلیة المختصرة (غیر مدققة)

2018حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةلفترة ال
البیانات المالیة المرحلیة المختصرةتقریر حول مراجعة مع 



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2018حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الالبیانات المالیة المرحلیة 
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-الفھرس -

  صفحة       

2حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرةتقریر 

3المختصرالمرحليبیان المركز المالي

4المختصرالمرحليبیان الدخل

5المختصرالمرحليالدخل الشاملبیان 

6المختصرالمرحليلكیةبیان التغیرات في حقوق الم

7المختصرالمرحلي بیان التدفقات النقدیة

8المختصرةالمرحلیةاإلیضاحات للبیانات المالیة
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المرحلیة المختصرةالمالیةالبیاناتمراجعةحولتقریر

شركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة المحدودةإدارةمجلسوأعضاءرئیسإلى

مقدمة
لشركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (فیما یلي  المرفق المختصرالمرحلي بیان المركز المالي قمنـا بمراجعة

وبیان  المختصر المرحلي الدخل الشاملبیان والمختصر  المرحليمـن بیان الدخل  كلٍ و 2018حزیران  30كمـا فـي "الشركة")
لفترة الستة أشھر الُمنتھیة بذلك التاریخ المختصرالمرحلي وبیان التدفقـات النقدیـة  المختصر المرحلي التغیرات في حقوق الملكیة

ً المختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناتھذهوعرضإعدادعنمسؤولةاإلدارة. إنواإلیضاحات األخرى  الدوليالمحاسبةمعیارلوفقا
إلىاستناداً المختصرةالمرحلیةالمالیةحول ھذه البیاناتنتیجةإلىالتوصلھيمسؤولیتناإن."المرحلیةالمالیةالتقاریر")34(

.مراجعتنا

نطاق المراجعة
ً مراجعتناجرتلقد مدقققبلالمرحلیة منالمالیةالمعلوماتمراجعة" )2410( المراجعةبعملیاتالمتعلقالدوليللمعیاروفقا

منالقیام باستفساراتفيأساسيبشكلتتمثلالمرحلیةالمالیةالمعلوماتمراجعةعملیة. إن"للمنشأةالمستقلالحسابات
أعمالنطاقأخرى. إنمراجعةتحلیلیة وإجراءاتإجراءاتوتطبیقوالمحاسبیةالمالیةاألمورعنالمسؤولیناألشخاص
الحصولمنالمراجعةأعمالتمكنناالبالتالي و لتدقیقلمعاییر الدولیة للوفقاً تتمالتيالتدقیقأعمالنطاقمنبكثیرأقلالمراجعة

.حولھاتدقیقرأينبديالفإنناوعلیھالتدقیق،أعمالخاللمنتحدیدھامن الممكنالتيالھامةاألموركافةحولتأكیداتعلى

النتیجة
كافةمنإعدادھایتملمالمرفقةالمختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناتبأننعتقدتجعلناأمورأیةانتباھنایسترعلممراجعتنا،علىبناءً 

ً الجوھریة،النواحي .)34( الدوليالمحاسبةلمعیاروفقا

برایس ووتر ھاوس كوبرز
 2018 آب 15

رام هللا، فلسطین



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2018حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرة البیانات المالیة

المختصرالمرحليبیان المركز المالي
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

3

 كما في 
2017ول األكانون 201831حزیران30إیضاح

 مدققة غیر مدققة
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
19,206,10020,112,230(3)استثمارات عقاریة
23,94725,464ممتلكات ومعدات

312,487-موجودات مالیة متوفرة للبیع
525,224466,543حلیفة شركةاستثمار في 

19,755,27120,916,724مجموع الموجودات غیر المتداولة

الموجودات المتداولة
804,584796,346ذمم مدینة

-136,069موجودات مالیة من خالل بیان الدخل
15,280-(4)مخصص الضرائب
83,65816,863أرصدة مدینة أخرى

1,547,814518,844ودائع لدى البنوك
255,50137,442شیكات برسم التحصیل

292,37742,094النقد والنقد المعادل
3,120,0031,426,869مجموع الموجودات المتداولة

22,875,27422,343,593مجموع الموجودات 

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

11,000,00011,000,000رأس المال المدفوع
1,324,0281,324,028)5(احتیاطي إجباري

50,314-التغیر المتراكم في القیمة العادلة
9,546,7279,127,878أرباح متراكمة

21,870,75521,502,220مجموع حقوق الملكیة

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

110,114102,182مخصص تعویض نھایة الخدمة
131,231186,780قروض

241,345288,962مجموع المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
109,71898,345الجزء المتداول من القروض

273,728114,135إیرادات مقبوضة مقدما
23,96332,442ذمم دائنة

-89,249(4)مخصص الضرائب
266,516307,489أخرىأرصدة دائنة 

763,174552,411مجموع المطلوبات المتداولة
1,004,519841,373مجموع المطلوبات

22,875,27422,343,593مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً ) 13-8 (من صفحةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة -



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2018حزیران 30المرحلیة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في البیانات المالیة

المختصرلدخل المرحليبیان ا
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 
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حزیران30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
20182017إیضاح

غیر مدققة
غیر مدققة

)8یضاح إ(معدلة  
اإلیرادات

316,269307,810إیرادات إیجارات
103,40596,174إیرادات خدمات

419,674403,984مجموع اإلیرادات

المصاریف
)122,386()108,369(مصاریف مباشرة

)18,131()14,118(مصاریف إداریة وعامة
)140,517()122,487(مجموع المصاریف

297,187263,467الربح التشغیلي

-122,530ربح بیع استثمارات عقاریة
-122,164ربح بیع موجودات مالیة من خالل بیان الدخل

-)1,503(التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة من خالل بیان الدخل
58,68162,437حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حلیفة

34,99424,845إیرادات أخرى
)7,000()7,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)12,332()5,394(فروقات عملة
-)15,788(ودائع لدى البنوكالمخصص تدني 

-)4,451(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
601,420331,417الفترة قبل ضریبة األمالك والدخلدخل

)38,216()38,235(ضریبة األمالك
563,185293,201الفترة قبل ضریبة الدخلدخل

4,5912,168توفیرات ضریبة الدخل
-)175,816((4)ضریبة الدخل

391,960295,369الفترةصافي دخل
0.0360.027)7(الفترةدخلالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من 

ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً ) 13-8 (من صفحةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة -



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2018حزیران 30المرحلیة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في البیانات المالیة

المختصرلدخل الشامل المرحليبیان ا
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)
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حزیران30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
20182017إیضاح

غیر مدققة
  مدققةغیر 

)8(معدلة إیضاح 

391,960295,369دخل الفترةصافي 
األخرىبنود الدخل الشامل

:بنود قابلة للتحویل الحقاً لبیان الدخل المرحلي المختصر
)18,939(-التغیر المتراكم في القیمة العادلة

)18,939(-صافي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
391,960276,430إجمالي الدخل الشامل للفترة

) تشكل جزءاً ال یتجزأ منھا.13-8إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة (من صفحة-



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2018حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرة المالیةالبیانات 

المختصرالمرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)
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ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً ) 13-8 (من صفحةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة -

احتیاطي إجباريرأس المال المدفوع
التغیر المتراكم في 

المجموعأرباح متراكمةالقیمة العادلة
201811,000,0001,324,02850,3149,127,87821,502,220كانون الثاني 1الرصید كما في 

التغیرات خالل الفترة:
)23,425(26,889)50,314(--)10یضاح (إ–)9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

9,154,76721,478,795-201811,000,0001,324,028كانون الثاني 1الرصید المعدل كما في 

391,960391,960---الفترةدخلصافي 
9,546,72721,870,755-11,000,0001,324,028(غیر مدققة)2018حزیران 30الرصید كما في 

201711,000,0001,098,47940,8457,097,93619,237,260كانون الثاني 1الرصید كما في 
التغیرات خالل الفترة 

295,369276,430(18,939)--إجمالي الدخل الشامل للفترة
11,000,0001,098,47921,9067,393,30519,513,690(غیر مدققة)2017حزیران 30الرصید كما في 
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المختصرالتدفقات النقدیة المرحلي بیان 
األمریكي)(جمیع المبالغ بالدوالر 
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حزیران30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
20182017إیضاح

غیر مدققةغیر مدققة
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

563,185293,201الفترة قبل ضریبة الدخلدخل
تسویات:

2,0853,253استھالكات ممتلكات ومعدات
-4,451مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

-15,788ودائع لدى البنوكالمخصص تدني 
7,9328,621نھایة الخدمةمخصص تعویض

-)122,530(بیع استثمارات عقاریةربح
)62,437()58,681(حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة

-)122,164(بیع موجودات مالیة من خالل بیان الدخلربح
-1,503مالیة من خالل بیان الدخلالالتغیر في القیمة العادلة للموجودات

-)23,425()9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
)21,548()13,898(بنود غیر نقدیة

مع صافي التدفقات النقدیة من األنشطة الدخلتعدیالت لتسویة صافي 
التشغیلیة:
5,508)12,689(ذمم مدینة

-)218,059(شیكات برسم التحصیل
)47,307()66,795(أرصدة مدینة اخرى

73,581)8,479(ذمم دائنة
159,593134,132إیرادات مقبوضة مقدما

6,119)40,973(أرصدة دائنة أخرى
-)7,520(موجودات مالیة من خالل بیان الدخلشراء 

-304,599موجودات مالیة من خالل بیان الدخلبیع
)24,933()52,798((4)الضرائبمخصص 

311,125368,190صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)272,736()1,044,758(ودائع لدى البنوك

)9,667()29,900(شراء استثمارات عقاریة
-1,058,560عقاریةبیع استثمارات

)5,347()568(شراء ممتلكات ومعدات
)287,750()16,666(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)50,591()44,176(قروض

)50,591()44,176(األنشطة التمویلیةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في

250,28329,849الزیادة في النقد والنقد المعادل
42,09446,751رصید النقد والنقد المعادل، بدایة الفترة

292,37776,600رصید النقد والنقد المعادل، نھایة الفترة

ال یتجزأ منھا.) تشكل جزءاً 13-8المرحلیة المختصرة (من صفحةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة-
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) عام1إیضاح (
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 إھم مكتتب بھا بالكامل بقیمة دوالر أمریكي مقسم إلى عشرة مالیین س

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

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

. تمتلك شركة التأمین % من رأس المال10وذلك عن طریق توزیع أسھم مجانیة بنسبة دوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر ملیون سھم

من أسھم شركة أبراج الوطنیة. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمین الوطنیة %92.81الوطنیة المساھمة العامة المحدودة ما نسبتھ

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

فین موظ9تمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئیسي في مدینة البیرة وال یوجد لھا فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي الشركة 

.2018حزیران  30كما في 

:تھدف الشركة إلى

ستثمار وبیع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا،اإل-

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

.یة وغیرھااتالمختلفة التجاریة والصناعیة والخدمقتصادیة القیام بتنمیة وتشجیع وإدارة اإلستثمارات في المجاالت اإل-

.2018,آب1بتاریخ من قبل مجلس إدارة الشركة 2018حزیران  30كما في المختصرة المالیة المرحلیة البیاناتتم إقرار 

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة ولم یتم تدقیقھا.تم فقط مراجعة 

والسیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد )2إیضاح (
ً 2018حزیران30أشھر المنتھیة في ستةالمختصرة للشركة للالبیانات المالیة المرحلیة تم إعداد  34الدولي رقم لمعیار المحاسبةوفقا

.ساس للشركةوالذي یمثل عملة األالتقاریر المالیة المرحلیة" وتم عرضھا بالدوالر األمریكي"

مالیة البیانات الإعداد التي تكون موجودة عادة عند المالیة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبةال تتضمن البیانات 
�Γήμة ھذه البیاناتیجب قراءبالتالي سنویة وال ΘΨϤϟ�ΔϴϠΣήϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ϲѧϓ�ΎϤϛ�ΔϛήθϠϟ�ΔϳϮϨδϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϊϣ31�ϥϮϧΎѧϛϷ�ϝϭ2017

 ً .المالیة الدولیةالتقاریر لمعاییروالتي تم إعدادھا وفقا

2018�ϲϬΘϨΘѧγ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΔϨѧδϠϟ�ΔѧόϗϮΘϤϟ�ΞΎѧΘϨϟ�ϰѧϠϋ�˱ήѧηΆϣ�Γέϭήπحزیران 30إن نتائج أعمال الستة أشھر المنتھیة في  ϟΎΑ�ϞΜϤΗ�ϻ
.2018كانون األول  31في 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة-أ
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للشركة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البیانات 

.2017كانون األول 31المالیة للسنة المنتھیة في 

:2018كانون الثاني 1المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة نافذة التطبیق في السنة المالیة التي تبدأ في 

. یتناول تصنیف وقیاس 2018ثاني ال) "األدوات المالیة" والنافذ تطبیقھ في أول كانون 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-1
واالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط.

الذي یتعلق باالعتراف بالموجودات )39(محل المعیار المحاسبي الدولي رقم )9(یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
والمطلوبات المالیة وتصنیفھا وقیاسھا، وإلغاء االعتراف باألدوات المالیة، واالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة، ومحاسبة 

التحّوط.
إلى حدوث تغیرات 2018كانون الثاني 1"األدوات المالیة" اعتباراً من )9(أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

في السیاسات المحاسبیة وتعدیالت على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة. إن السیاسات المحاسبیة 
)7.2.15()9(ر الدولي للتقاریر المالیة رقم ). ووفقا لألحكام االنتقالیة في المعیا10یضاح (إمبینة في وناتج تطبیقھا الجدیدة 

)، لم یتم تعدیل األرقام المقارنة.7.2.26و(
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. ھذا 2018ثاني ال) "اإلیراد من العقود مع العمالء"، والنافذ تطبیقھ في أول كانون 15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-2
) والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعیار المحاسبة الدولي 18وسوف یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم (

) الذي یغطي عقود البناء. بناًء على المعیار الجدید یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل السیطرة على السلعة أو الخدمة 11رقم (
للعمیل وبالتالي فإن فكرة السیطرة تحل محل فكرة المخاطر والعائد. 

یرادات تلبي ن معاییر االعتراف باإلإأداء واحد ون معظم عقود اإلیرادات القائمة لدى الشركة تتمثل بشكل رئیسي من التزام إ
یرادات یرادات المسجلة من عقود اإلثیر جوھري علي اإلأمعاییر االعتراف بمرور الوقت، فقد قدرت الشركة عدم وجود ت

الحالیة. 

ولم تقم 2019التي تبدأ في أول كانون الثاني  ةیالجدیدة والمعدلة والتي صدرت نافذة التطبیق في السنة المالالمعاییر والتفسیرات 
الشركة بالتطبیق المبكر ألي منھا:

. ھذا وسوف یحل ھذا 2019ثاني الیجار"، والنافذ تطبیقھ في أول كانون ) "عقود اإل16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-
یجار".  یتطلب المعیار الجدید أن یسجل المستأجر التزامات التأجیر ) "عقود اإل17محل معیار المحاسبة الدولي رقم (المعیار

المستقبلیة لكافة عقود التأجیر بما فیھا "حق استخدام األصل". 
.2018حزیران  30ا في والتي لیست ساریة المفعول على عملیاتھا كمةتقوم الشركة حالیا بتقییم تأثیر المعاییر الجدید

والتقدیراتاألسس-ب
الموجودات في مبالغ تؤثر واجتھاداتبتقدیراتالقیامالشركةإدارة من یتطلبالمحاسبیةالسیاساتوتطبیقالمالیةالبیاناتإعدادإن

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

مع المذكورة والمتماشیة التقدیراتوأوقاتھا. إنالمستقبلیةالنقدیةمبالغ التدفقاتلتقدیرھامةواجتھاداتأحكامإصدارالشركةإدارة
 على بالضرورةمبنیة(والتي تم إعدادھا وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة)2017األولكانون  31كما في  شركةالبیانات المالیة السنویة لل

التغیراتنتیجةوذلكالتقدیرات عن تختلف قد الفعلیةالنتائجوإنالتیقنوعدمالتقدیر من متفاوتةلھا درجاتمتعددةوعواملفرضیات
.المستقبل في التقدیرات تلك وظروفأوضاعالناجمة عن

إدارة المخاطر-ت
تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتیجیة تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا وتخفیفھا حیث یتم 
مراجعة المخاطر وتبني اإلجراءات الضروریة لمواجھتھا والعمل على تخفیضھا والحد منھا. إضافة الى ذلك فإن كافة مراكز العمل 

ر المتعلقة بنشاطھا ووضع الضوابط الرقابیة المناسبة ومراقبة استمراریة فعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة الشركة مسؤولة عن تحدید المخاط
ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر في الشركة. ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات 

كون موجودة عادة عند إعداد البیانات المالیة السنویة وبالتالي یجب قراءة ھذه البیانات مع المطلوبة تحت بند إدارة المخاطر التي ت
والتي تم إعدادھا وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة.2017األولكانون 31البیانات المالیة السنویة للشركة كما في 

المالیةلألدواتالعادلةالقیمة-ث

:المالیةألدواتھاالعادلةالقیم عن واإلفصاحلتحدیدالتاليالتسلسلالشركةتستخدم
ً مشابھةمالیةألدواتالمعدلة)(غیرالتداولأسعاربإستخدام:األولالمستوى- .المالیةنشطة لألدواتمالیةأسواق في تماما
 .مباشر یرغ أو مباشر بشكل مالحظتھایمكنولكنالتداولأسعارغیرمعطیاتبإستخدام:الثانيالمستوى-
مالحظتھا.یمكنسوقلبیانات تستند ال معطیاتبإستخدام:الثالثالمستوى-

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

ً سوقیةأسعارلھاالتيمالیة من خالل بیان الدخل الموجودات لل العادلةالقیمةتحدید تم - .المالیةالبیاناتتاریخ في تداولھاألسعاروفقا
یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث.إجراء تحویالت ألدوات مالیة بین المستویین األول والثاني كما لمالفترةلم یتم خالل -

الثالثالمستوى المستوى الثانيالمستوى األولالمجموع8201حزیران  30كما في 
مالیة من خالل بیان الدخلموجودات

--136,069136,069مدرجةأسھم
136,069136,069--

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع7201كانون األول  31كما في 
للبیعموجودات مالیة متوفرة

--312,487312,487مدرجةأسھم
312,487312,487--
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عقاریةاستثمارات)3إیضاح (

تفاصیل البند:

لصالح بنك فلسطین بالكامل كضمان للقرض الممنوح للشركة ھاتم رھنحیث تقع في منطقة جفنا  قطعة أرضمدرج ضمن االستثمارات *
.2018حزیران 30أمریكي كما في دوالر 959,068قیمتھا العادلة بلغت ، 2015في شھر آب 

ضرائب مخصص) 4إیضاح (

إجبارياحتیاطي)5إیضاح (

% من األرباح السنویة لحساب االحتیاطي اإلجباري 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 

2018�ϥ�ΚѧϴΣ�ΕΎϛήѧθϟ�ϥϮϧΎѧϗ�ϡΎϜΣ�ΐخالل النصف األول من عام ن. لم تقم الشركة على المساھمی 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

الفترةدخلالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من )7إیضاح (

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

حزیران 30
2018

كانون األول31
2017

20,112,23018,336,290الفترة / السنةالرصید في بدایة 
29,90035,163اإلضافات
-)936,030(استبعادات

1,740,777-لالستثمارات العقاریةأرباح القیمة العادلة
19,206,10020,112,230الفترة / السنةالرصید في نھایة

:فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على حساب ضریبة الدخل خالل الفترة / السنة
حزیران 30

2018
كانون األول 31

2017
15,28062,855الفترة / السنةدائرة ضریبة الدخل في بدایةالرصید المستحق من 

  27,100  57,389   مدفوعةیضاف: ضرائب 
  )55,874(  )175,816(   للسنة للفترة/ضریبة الدخل

)18,801(13,898ناتج مخالصات الضریبة
15,280)89,249(الفترة / السنةدائرة ضریبة الدخل في نھایة   من )إلى(الرصید المستحق

حزیران 30
2018

حزیران 30
2017

دوالر أمریكي
391,960295,369الفترةصافي دخل

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

دوالر أمریكي
0.0360.027الفترةدخلالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من 
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رقام المقارنةأ)8إیضاح (

ثر رجعي بسبب تغییر السیاسة المحاسبیة الخاصة باالستثمارات العقاریة.أتم تعدیل البیانات المالیة ب

بالقیمة العادلة وذلك بتغییر السیاسة المحاسبیة المرتبطة بمعالجة بند االستثمارات العقاریة لیتم إظھارھا 2017قامت الشركة خالل عام 
ثر رجعي كون ذلك یعكس بشكل أفضل قیمة ھذه االستثمارات.أب

:2017حزیران 30ثر التعدیالت على بیان الدخل كما في أ
بعد التعدیلالتعدیلقبل التعدیل

184,293111,076295,369الفترةدخل

) معامالت مع جھات ذات عالقة9إیضاح (

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

  .ركةقبل مجلس إدارة الش

فیما یلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:

الدخل المعامالت التالیة مع جھات ذات العالقة:بیانتضمن ی

العلیا:اإلدارةرواتب ومنافع 

) التغیرات في السیاسات المحاسبیة10إیضاح (

للشركة،  المختصرةالمرحلیةاألدوات المالیة على البیانات المالیة-)9(یُبین ھذا اإلیضاح تأثیر اعتماد معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
، في مواطن االختالف عن تلك المعاییر المطبقة في 2018كانون الثاني 1ویُفصح عن السیاسات المحاسبیة الجدیدة الُمطبقة اعتباراً من 

فترات سابقة.

)أبند (في  بینالسابقة. وكما ھو مفترةتعدیل األرقام المقارنة للبیانات المالیة للنتیجة للتغییرات في السیاسات المحاسبیة للشركة، لم یتم
) بشكل عام دون تعدیل األرقام المقارنة. وعلیھ فإن التعدیالت 9(اختارت الشركة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقمحیث أدناه، 

، لكن 2017كانون األول 31بھا في بیان المركز المالي المرحلي المختصر كما في عادة االعتراف إالناتجة عن القواعد الجدیدة لن یتم 
1المدورة كما في رباحیتم االعتراف بھا في بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المختصر كتعدیل على الرصید االفتتاحي لأل

.2018كانون الثاني 

حزیران 30
2018

كانون األول 31
2017

2,8074,143مدینم حساب جاري الشركة األ
)4,623(4,601(دائن)مدین/حساب جاري الشركة الحلیفة

حزیران 30
2018

حزیران 30
2017

109,703109,225األمإیرادات إیجار من الشركة 
5,6906,137األمشراء عقود تأمین من الشركة 

28,33824,518إیرادات إیجار من الشركة الحلیفة

حزیران 30
2018

حزیران 30
2017

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

7,0007,000مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة
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أثر تطبیق المعیار–األدوات المالیة-)9) معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ((أ

) والذي یتعلق باالعتراف والتصنیف والقیاس 39) محل معیار المحاسبي الدولي رقم (9یحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
بة التحوط.للموجودات والمطلوبات المالیة، وإلغاء االعتراف باألدوات المالیة، وانخفاض قیمة الموجودات المالیة، ومحاس

إلى حصول تغیرات في 2018كانون الثاني 1األدوات المالیة، اعتباراً من -)9أدى اعتماد معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
. وفقاً ) أدناهب( بندالسیاسات المحاسبیة وتعدیالت على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة. إن السیاسات المحاسبیة الجدیدة مبینة في 

، لم یتم تعدیل األرقام المقارنة للسنة السابقة. )9(لألحكام االنتقالیة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لیس ھناك تأثیر على سیاسة محاسبة الشركة للمطلوبات المالیة، نظراً ألن المتطلبات الجدیدة تؤثر فقط على سیاسة محاسبة المطلوبات 
لیس لدى الشركة مثل ھذه المطلوبات. تم استبدال قواعد إلغاء اإلدراج من المعیار والدخلادلة من خالل قیمة العالمالیة المصنفة بال

"االعتراف والقیاس" ولم تتغیر ھذه القواعد. فیما یتعلق بالموجودات المالیة، النوع الوحید :) األدوات المالیة39المحاسبي الدولي رقم (
، مع مراعاة أن األنواع األخرى للموجودات المالیة تخضع والودائع) ھو الذمم المدینة9الذي تأثر بمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

ً إلى متطلبات انخفاض القیمة بموجب معیا ). غیر أن ناتج الخسارة النخفاض القیمة المحددة ال9ر التقاریر المالیة الدولیة رقم (أیضا
على البیانات المالیة. جوھريیوجد لھا أثر 

یبین الجدول التالي التعدیالت التي قامت بھا الشركة لكل بند من البنود. البنود التي لم تتأثر بالتغییر غیر مدرجة. التعدیالت -1
:من التفاصیل وفق المعیار أدناهموضحة بمزید

كانون األول 31
2017

كما تم االعتراف 
بھا سابقا

أثر تطبیق 
معیار التقاریر 
المالیة الدولي 

)9رقم (

كانون الثاني 1
2018

  (مدققة)    (مدققة)
الموجودات

780,704)15,642(796,346ذمم مدینة
511,061)7,783(518,844الودائع

حقوق الملكیة
-)50,314(50,314التغیر المتراكم في القیمة العادلة

9,127,87826,8899,154,767متراكمةالاألرباح

:2018كانون الثاني 1المتراكمة للشركة كما في األرباح) على 9فیما یلي التأثیر الكلي لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-2

:انخفاض قیمة الموجودات المالیة-)9تأثیر اعتماد معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (فیما یلي -3

التقاریر المالیة الدولي لموجودات المالیة التي خضعت للنموذج الجدید للخسارة االئتمانیة المتوقعة وفقاً لمعیار اھي دائع ووالالذمم المدینة 
) فیما یتعلق بالذمم المدینة9).  یتعین على الشركة مراجعة منھجیة انخفاض القیمة لدیھا وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (9رقم (

مة للشركة وحقوق الملكیة. المتراكاألرباح. وتم اإلفصاح في اإلیضاح أعاله عن تأثیر التغیرات في منھجیة انخفاض القیمة على والودائع
)، 9في حین أن األنواع األخرى للموجودات المالیة تخضع أیضاً إلى متطلبات انخفاض القیمة وفقاً لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

ولكن ناتج خسارة انخفاض القیمة المحددة لھذه الموجودات المالیة لیس لھا أثر مادي على البیانات المالیة. 

حیث یقوم ھذا المنھج على قیاس مخصص التدني للذمم المدینة   ،قامت الشركة بتطبیق منھجا مبسطا لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة
ماني (الخسارة المتوقعة) على اساس مدار عمر جمیع الذمم المدینة. أما بالنسبة للودائع فقد تم تقدیر الخسائر المتوقعھ وفقا للتصنیف االئت

للبنوك.

20179,127,878كانون األول 31المتراكمة الختامیة كما في لألرباحاألرصدة الختامیة 

التعدیالت
)15,642()9التدني في الذمم المدینة من تاریخ اعتماد معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (زیادة مخصص 

)7,783((مؤسسات مالیة بدون تصنیف ائتماني)لدى البنوكمخصص التدني على الودائع 
50,314األرباح المتراكمةللبیع إلى المتوفرةلالستثمارات التغیر المتراكم في القیمة العادلة 

26,889)9(إجمالي التعدیالت من تاریخ اعتماد معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
20189,154,767كانون الثاني 1المتراكمة كما في لألرباحاألرصدة االفتتاحیة 
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ر في ومن أجل قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة بناًء على خصائص المخاطر االئتمانیة المتشابھة وعدد أیام التأخ
السداد. 

الثاني كانون 1مع مخصص التدني للذمم المدینة االفتتاحي كما في 2017كانون األول 31تسویة مخصص التدني للذمم المدینة كما في 
على النحو التالي:2018

47,071)39المحتسب وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم (-2017كانون األول  31كما في 
15,642األثر الناتج من التطبیق

المحتسب وفقاً لمعیار التقاریر -2018كانون الثاني 1مخصص تدني الذمم المدینة االفتتاحي كما في 
62,713)9رقم (المالیة الدولي 

دوالر أمریكي وفقاً 15,642دوالر أمریكي. كانت الزیادة لتكون أقل بمبلغ  15,642بمبلغ التدني للذمم المدینة مخصص  زیادةتمت 
).39لنموذج الخسارة المتكبدة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم (

على النحو التالي:أمریكيدوالر  7,783بمبلغ  للودائعمخصص التدني تكوینتم كما و

-)39المحتسب وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم (-2017كانون األول  31كما في 
7,783األثر الناتج من التطبیق

المحتسب وفقاً لمعیار التقاریر المالیة -2018كانون الثاني 1االفتتاحي كما في الودائعمخصص تدني 
7,783)9الدولي رقم (

یتم شطب الذمم المدینة عندما ال یكون ھناك احتمال الستردادھا. تضم المؤشرات التي تُشیر إلى أنھ ال یوجد توقع معقول لالسترداد، من 
یوماً. 360بین أمور أخرى، تعثر المدین في االتفاق على خطة سداد مع الشركة والتعثر في سداد الدفعات التعاقدیة لمدة تزید عن 

2018كانون الثاني 1السیاسات المحاسبیة المطبقة اعتباراً من -)، "األدوات المالیة" 9التقاریر المالیة الدولي رقم () معیار ب(

الموجودات المالیة
التصنیف

، قامت الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة حسب فئات القیاس التالیة:2018الثانيكانون  1في 

 ؛ و بیان الدخلالتي یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة (إما من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو من خالل(

.التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة

تم إعادة عمالھا إلدارة الموجودات المالیة باإلضافة إلى تحلیل الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. أقامت الشركة بتحلیل مفصل لنماذج 
للبیع إلى موجودات مالیة بالقیمة العادلة ةمتوفرمن استثمارات أمریكي دوالر312,487تصنیف االستثمار في األسھم المدرجة البالغة 

دلة التغیر المتراكم في القیمة العامن  أمریكيدوالر50,314القیمة العادلة ذات الصلة و البالغة أرباحالدخل. وتم تحویل بیان من خالل 
.2018كانون الثاني1بتاریخ األرباح المتراكمةللبیع إلى توفرةماللالستثمارات 

القیاس
ً إلیھا، في حالة أنھا غیر مدرجة بالقیمة العادلة من  عند االعتراف األولي؛ تقوم الشركة بقیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة مضافا

تكالیف المعاملة التي تتسبب مباشرة إلى اقتناء تلك الموجودات المالیة. یتم إدراج تكالیف معامالت الموجودات المالیة الدخلخالل 
المختصر المرحلي.الدخلفي بیان الدخلالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

تدني قیمة الموجودات المالیة
) لنموذج "خسائر االئتمان المتوقع". 39) نموذج "الخسارة" في المعیار المحاسبي الدولي رقم (9یستبدل المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

وضمانات القروض والتعھدات. وقامت الشركة لدى البنوكینطبق نموذج تدني القیمة الجدید أیضاً على حسابات الذمم المدینة والودائع 
نھج مبسط لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة.بتطبیق 


