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  المدير العام 
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  مدققو حسابات الشرآة
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  مستشار الشرآة القانوني 
   للمحاماة ة/ مكتب شحاد فؤاد شحادةأ. 
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 شرآة أبراج الوطنية
  دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة 

  لمساهمي شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة 
  

  السيد/ المساهم الكريم
  

  تحية طيبة وبعد،
  

اد ام الم ًال بأحك م "149ة "عم رآات رق انون الش ن ق نة 12" م وة 1964" لس س اإلدارة دع ر مجل ه يس ، فإن
رآة     ي ش رام ف اهمين الك اهمة   أالمس ة المس راج الوطني ةب ة     العام ة العام اع الهيئ ور اجتم اديلحض ذي  الع ال
ز الرئي ي المرآ د ف وف يعق ائنس ة الك أمين الوطني رآة الت ي لش ة  س راج الوطني ع أب ي مجم دس –ف ارع الق  – ش

رة،  دة البي اعة الواح وم  الس ر ي د ظه ن بع يس م ق الخم ال    29/03/2018المواف دول األعم ي ج ر ف ك للنظ وذل
  التالي:

  
 سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه. .1
  ومناقشته والمصادقة عليه. 31/12/2017سماع تقرير مدقق حسابات الشرآة للسنة المنتهية في  .2
  .امية والميزانية السنوية والمصادقة عليهامناقشة الحسابات الخت .3
 الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. .4
ة          .5 ة المنتهي ق بتصرفاتهم عن السنة المالي ا يتعل إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن آل م

 . 31/12/2017في 
  سنوات.انتخاب مجلس إدارة جديد للشرآة لمدة أربع  .6
ي        .7 ة ف نة المنتهي ن الس رآة ع ابات الش دققي حس ين م د    31/12/2018تعي س اإلدارة بتحدي ويض مجل وتف

  أتعابهم.
  

ًا لم   ه وتطبيق ًا بأن طينية فإ   علم ة الفلس ة الحوآم ادئ مدون ين      ب ون مجتمع ذين يملك اهمين ال ق للمس ه يح  %10ن
رح إ رآة ط هم الش ن أس ل م ى األق دول أعمعل ى ج دة عل ود جدي ةدراج بن ة ال الهيئ اهمي األقلي ق لمس ا يح ، آم

  % من أسهم الشرآة في انتخاب ممثل لهم بمجلس اإلدارة. 10الذين يمتلكون 
  

ى المس اععل ور االجتم ي حض ب ف ذي يرغ هم  اهم ال م األس ي قس مه ف جيل اس ار تس ان هّم ة/ حن ع اآلنس ي م ف
م   ال اتف رق رة ه ة البي ي مدين رآة ف ي للش ز الرئيس ان 2983800مرآ ل ثم ن  قب ل م ى األق اعة عل ين س ي وأربع

 أن يكون ذلك ألحد مساهمي الشرآة. بشرط االجتماعويجوز التوآيل لحضور  االجتماعموعد عقد 
  

 
  15/03/2018تحريرًا في 

  

  عزيـــز عبد الجـــواد
  رئيـس مجلس اإلدارة 
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  الوطنية أبراجشركة 
  2017ام ـــلس اإلدارة لعــرير جمــتق

  
س اإلدارة أن   ر مجل ادي         يس ة الع ة العام اع الهيئ ي اجتم ب ف ل ترحي م أجم ب بك انييرح ر الث م   عش دم لك ويق

  .2017تقريره عن أعمال ونتائج ونشاطات شرآتكم للعام 
  

ام        ي ع ت ف ة أسس راج الوطني رآة أب ون، أن ش به       1995تعلم ة ش ة ملكي ة مملوآ اهمة خاص رآة مس آش
د       دفوع مق مي وم مال اس ة برأس أمين الوطني رآة الت ة لش ك      آامل ي ذل جلت ف ي، وس ار أردن ون دين اره ملي

م      ت رق رآات تح ب الش دى مراق ت ل رآة     562420901الوق ة لش تثمارات العقاري ذراع لالس ون ال لتك
  التأمين الوطنية، وآان باآورة أعمالها إقامة مجمع أبراج الوطنية في مدينة البيرة.

  
ام  ة ع ي بداي أمين الوط 2006ف رآة الت ة ش س إدارة مجموع رر مجل ى  ، ق رآة إل مال الش ادة رأس ة زي  10ني

ى   ة عل ي موزع ين دوالر أمريك د   10مالي ي واح هم دوالر أمريك مية للس ة االس هم القيم ين س م  مالي وت
اريخ  ة       18/03/2006بت اهمة عام رآة مس ى ش دودة إل ية مح اهمة خصوص رآة مس ن ش رآة م ل الش تحوي

م    ت رق دودة تح ة     .562601153مح ة لمجموع ة العام ت الهيئ ا وافق ي     آم ة ف أمين الوطني رآة الت ش
اريخ     ود بت ادي المعق ا الع ة        23/03/2006اجتماعه هم منح ع أس رآة بتوزي س إدارة الش ية مجل ى توص عل

هم            ع س ة بواق راج الوطني رآة أب هم ش ن أس ة م أمين الوطني رآة الت اهمي ش ى مس ة عل ل مجاني د لك ة  واح أربع
هم يم ذاً     تأس ة، وتنفي أمين الوطني رآة الت ي ش اهم ف ا المس ع    لكه م توزي رار ت ذا الق ى   962,600له هم عل س

  مساهمي شرآة التأمين الوطنية، وبذلك أصبحت ملكية رأسمال الشرآة موزعة آما يلي:
  

  سهم لشرآة التأمين الوطنية 9,037,400 •
  سهم لمساهمي شرآة التأمين الوطنية 962,500 •
  الوطنيةسهم لصندوق االدخار والتأمين على الحياة لموظفي شرآة التأمين  100 •

  
اريخ        ودة بت ته المعق ي جلس رآة ف س إدارة الش رر مجل د ق ي    03/11/2009ولق رآة ف هم الش إدراج أس

طين ة فلس د االنت بورص ة بع ابات الختامي داد الحس ن إع اء م ام ه ن الع ن  2009ع ا م ة واعتماده ة العام الهيئ
  .14/04/2010أسهم الشرآة في بورصة فلسطين بتاريخ للشرآة، وتم إدراج 

  
ا س   29/03/2012ريخ بت ية مجل ى توص ة عل ة العام ت الهيئ ن  اإل، وافق رآة م مال الش ادة رأس دارة بزي
ى     10 وزع عل ي م ين دوالر أمريك ى        10مالي د إل ي واح هم دوالر أمريك مية للس ة االس هم القيم ين س مالي
ى    11 وزع عل ي م ون دوالر أمريك د و     11ملي ي واح هم دوالر أمريك مية للس ة االس هم القيم ون س ك ملي ذل

دار  هم دو      1بإص مية للس ة االس د القيم هم جدي ون س ي ملي ة     الر أمريك ة مجاني هم منح ا أس د وتوزيعه واح
ة    ة العام اع الهيئ اريخ اجتم اهم بت ا المس هم يمتلكه رة أس ل عش د لك هم واح ع س اهمين بواق ى المس ا  عل أي م

بته  مال اإل10نس ن الرأس دفوع. % م مي والم ي س ةوف ام  نهاي غ ،2017ع دد األ بل رآة  ع ة لش هم المملوآ س
    % من مجموع رأسمال شرآة أبراج الوطنية.92.75سهم أي ما نسبته  10,202,173التأمين الوطنية 

  
ام    ل ع ات           2013قامت الشرآة في أوائ ات والنفق ة إلدارة التأمين ة األردني دخول في شراآة مع الشرآة الوطني بال

اريخ       ) من أجل تأسيس شرJordan) NatHealthالصحية والطبية  م بت د ت ة في فلسطين، و ق آة إدارة نفقات طبي
ة (  20/05/2013 ات الصحية والطبي ات والنفق طينية إلدارة التأمين ة الفلس رآة الوطني  NatHealthتأسيس الش

Palestine) ة االسمية للسهم    800) ألف دوالر أمريكي مقسم إلى (800) برأسمال اسمي مقداره ) ألف سهم القيم
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د قامت الشرآة    49) ألف سهم منها أي ما نسبته (392، تمتلك شرآة أبراج الوطنية (دوالر أمريكي واحد %)، وق
  ) ألف دوالر أمريكي.  392بتسديد آامل مبلغ حصتها من رأس المال والبالغ (

  
ة      NatHealth Palestineمن أهم غايات شرآة (  ات والخدمات التأميني ال إدارة النفق ة، ) ممارسة أعم ا   الطبي بم

ك  ي ذل تراك الصحي    ف افظ االش ذها وإدارة مح أمين وتنفي رآات الت ن ش دة م أمين الصحي المعتم رامج الت إدارة ب
دمات   دمي الخ ع مق د م ن خالل التعاق ك م ات أخرى وذل ات وأي جه أمين والمؤسسات والنقاب لصالح شرآات الت

رآة          ت ش ا قام عار.  آم ل األس ة بأق دمات الطبي ل الخ ى أفض ول عل حية والحص ة والص  NatHealth( الطبي
Palestine( اعتماد نظام البطاقة الذآية) بSmart Card(  أ ا في فلسطين       للت ى من نوعه  مين الصحي وهي األول
  ) ألف دوالر أمريكي. 251( 2017في عام ) NatHealth Palestineربح شرآة ( وقد بلغ صافي .والمنطقة

  
ام     ة ع ي نهاي ّم ف ن      2017ت رآة م اني الش ي ومب يم أراض ادة تقي ذا      إع ين له ين مرخص ة مخمن ل ثالث قب

ال  وق رأس الم ة س ل هيئ ن قب رض م طينية الغ ي  الفلس ذه األراض وقية له ة الس ين أن القيم ين التخم د ب ، ولق
ت ( اني بلغ ون   22,347والمب دها المخمن ي أع ين الت ة التخم ط قيم ق متوس ي وف ف دوالر أمريك ) أل

اني ا     ي ومب وقية ألراض ة الس ي أن القيم ذا يعن ثالث، وه ة   ال ا التاريخي ن آلفته د ع رآة تزي ة  لش البالغ
ي  )12,106( ف دوالر أمريك غ (أل س اإلدارة  10,241بمبل رر مجل د ق ي. ولق ف دوالر أمريك ي ) أل ف

اريخ    ودة بت ته المعق بية و   12/02/2018جلس ة المحاس ر السياس ة     تغيي راج الوطني رآة أب ارات ش ات عق إثب
ة  ة العادل ة   بالقيم ن الكلف دًال م ات  ب ي البيان ة ف ام  المالي رر    ،2017للع وط ق ل التح ن أج س وم ات المجل ا  إثب م

بته  غ     90 نس ة بمبل ة العادل ن القيم ي 20,112(% م ف دوالر أمريك ة      ) أل ات المالي ى البيان يؤثر عل ا س مم
 آما يلي:

ل  - أ يتم عم ديل س ة    )Restatement( تع ر سياس م تغيي ه ت دة آون دورة أول الم اح الم يد األرب لرص
 تها من التكلفة إلى القيمة العادلة.الشرآة لتقييم عقارا

 ألف دوالر أمريكي. )8,006(سترتفع حقوق الملكية بمبلغ   - ب
ام    - ت اح الع ترتفع أرب غ  2017س ا     )1,741(بمبل يم م ي التقي رق ف ل الف ذي يمث ي وال ف دوالر أمريك أل

 .2015والعام  2017بين العام 
  

  المباني واألراضي التالية: الشرآة حاليًا تملك
  

 الذي تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها به. و في مدينة البيرة اج الوطنيةمجمع أبر .1
 . 2م 3,862مساحتها والبالغة  ) من أراضي البيرة28( رقم ) من الحوض134قطعة أرض رقم ( .2
 .2م 2,348والبالغة مساحتها  عين مصباح) من أراضي 19وض رقم (من الح) 23قطعة أرض رقم ( .3
 .2م 28,183والبالغة مساحتها  دورا القرع) من أراضي 1رقم ( حوضمن ال) 8قطعة أرض رقم ( .4
 .2م 16,705 من أراضي جفنا والبالغة مساحتها )6حوض رقم (المن  )217( رقم أرضقطعة  .5
 .2م 13,259) من أراضي جفنا والبالغة مساحتها 6) من الحوض رقم (214قطعة أرض رقم ( .6
 .2م 69,085والبالغة مساحتها قليل ي آفر ) من أراض6حوض رقم (من ال) 107قطعة أرض رقم ( .7
 . 2م 11,327) من أراضي آفر قليل والبالغة مساحتها 6حوض رقم (من ال) 108قطعة أرض رقم ( .8
 . 2م 4,838البالغة مساحتها ) من أراضي قرية صرة و3حوض رقم (من ال) 138قطعة أرض رقم ( .9

  .2م 12,231ين والبالغة مساحتها ) من أراضي قرية بور20حوض رقم (ال) من 4( قطعة أرض رقم .10
  

ام   الل الع م خ د ت س اإلدارة    2017وق ن مجل ة ع ة منبثق ة عقاري كيل لجن رآة  تش ارات الش ة عق ع ولمتابع بي
ي  ا  األراض عارها ارتفاع ت أس ي ارتفع ًا الت ى ح  ملحوظ لت إل أراٍض   ووص تبدالها ب بوقة واس ر مس دود غي

   . أخرى لها مستقبل واعد
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رآة ابات الش رت حس ام  أظه ي ع أجير  2017ف رادات الت ت  أن إي ة بلغ راج الوطني ع أب ي مجم دمات ف والخ
ل (  790( ي مقاب ف دوالر أمريك ي   776) أل ام الماض ي الع ف دوالر ف اً   ) أل ت أرباح رآة حقق ا أن الش  ، آم

افية  دارها (ص ل (2,255مق ي مقاب ف دوالر أمريك ي ) أ477) أل ام الماض ي الع ي ف ف دوالر أمريك ل
ك  م وذل د خص ةالبع اريف اإلداري ة مص غيل المجم والعام اريف تش ريبة ومص الك وض ريبة األم ع وض
  ما يلي:مل هذه األرباح تش من الجدير ذآره بأن. والدخل

 ) ألف دوالر أمريكي.   1,741أرباح القيمة العادلة لعقارات الشرآة بمبلغ (  - أ
ة   - ب رآة حص ال  الش ائج أعم ن نت رآة (م و NatHealth Palestineش ت ح ي بلغ ) 123الي ()  والت

  .) ألف دوالر أمريكي العام الماضي49مقابل ( 2017ألف دوالر أمريكي في عام 
  

افي    ل ص ة وترحي ات المالي ى البيان ة عل رآة بالموافق وقرة للش ة الم ة العام ي الهيئ س اإلدارة يوص ومجل
ام   ي ع ا ف ا    2017أرباحه اطي الق ب االحتي د تجني ابقة بع نوات الس ن الس دورة م اح الم ى األرب ًا إل نوني وفق

رآة ي للش ام األساس ي  ،للنظ دورة ف اح الم يد األرب ع رص ذلك يرتف ى ( 31/12/2017وب ف 9,128إل ) أل
   دوالر أمريكي.  

  

رًا دعم  أخي ة وال ى الرعاي اهمين عل ع المس كر جمي ة ليش ذه الفرص س اإلدارة ه ز مجل دموهاينته ي ق  الت
رآتهم ًا لش ثمن عالي ي  وي ة الت ود الطيب ديرالجه ذلها م ا ع ب رآة وموظفوه ؤون ام الش و الش ة وموظف اإلداري

تية ة  واللوجس أمين الوطني رآة الت ي ش ة ف س   والمالي ات مجل ع توجيه ود م ذه الجه افر ه ث أن تض ، حي
  .قته الشرآة من تطور ونمو وازدهاراإلدارة أرسيا حجر األساس لما حق

  
  
  

 مجلس اإلدارة
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  :أعضاء جملس إدارة الشركة و نبذة تعريفية عن كل عضو
 

تاريخ   الشهادة الجامعية  االسم
  العمل الحالي والخبرة  الميالد

  عزيز محمود عبد الجــواد
  رئيس مجلس اإلدارة 

  
  )1999تاريخ العضوية (

وحتى  2012ة منذ أوائل عام مستشار مجلس إدارة شرآة التأمين الوطني   1945  بكالوريوس محاسبة
 اآلن.

 التدقيق الداخلي في البنك ورئيس لجنةعضو مجلس إدارة البنك الوطني  
 . وحتى اآلن 2017عام  منذ

 عضو مجلس إدارة مصرف الصفا ورئيس لجنة التدقيق في المصرف. 
 .ICCعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية  
وحتى  2009الرئيسي التنفيذي لشرآة التأمين الوطنية منذ أوائل عام  

 .2011نهاية عام 
. 2008وحتى نهاية عام  1993منذ عام  مدير عام شرآة التأمين الوطنية 
وحتى عام  1967سنة في شرآة الكويت للتأمين منذ عام  24خبرة  

  للشرآة.مراآز آان آخرها نائب المدير العام  ، تقلد فيها عدة1992
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين منذ  

  .2007وحتى عام  1994عام 
ضو في مجلس إدارة شرآة التأمين الوطنية منذ تأسيسها عام مؤسس وع 

 وحتى اآلن.  1992
لجنة  ة وعضوعضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني 

  . 2013حتى عام  لهيئةل التدقيق الداخلي
عضو مجلس إدارة شرآة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية حتى عام  

2010 . 
 . 2010تشفى جبل داوود حتى عام عضو مجلس إدارة شرآة مس 
تأسيسه وحتى رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشرآات التأمين منذ  

 .2008عام 
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث  

  .2007عام  الطرق منذ تأسيسه وحتى
  إياد محمد مسروجي

  مجلس اإلدارة نائب رئيس
  

  )2012تاريخ العضوية (

  –وريوس صيدلة بكال
  ماجستير إدارة أعمال

منذ منتصف عام  مسروجي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة   1966
2016. 

 2009شرآة القدس للمستحضرات الطبية منذ عام ل الرئيس التنفيذي 
 .2016وحتى عام 

 .شرآة نهر األردن للصناعات الدوائية رئيس هيئة مديري 
 .الطبيةعضو مجلس إدارة شرآة القدس للمستحضرات  
 .الجزائر –رئيس مجلس إدارة شرآة سوبروديم  
 .الجزائر –مدير عام شرآة القدس فارم  
 .رئيس اتحاد الصناعات الدوائية 
 .عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية  
  .عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت 

  فؤاد نخلة قطان
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999تاريخ العضوية (

 مؤسس ومدير عدة شرآات:    1948  ماجستير في القانون
 شرآة الهندسة الميكانيكية األردنية المساهمة 
 شرآة الوآالة العربية للتخليص والشحن المساهمة المحدودة 
 لتأجير السيارات شرآة صحارى 
 شرآة أي سي أي للسياحة والسفر 

 .عضو مجلس إدارة في شرآة أيبك 
 .رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم 
  .خيرية في منطقة بيت لحم عضو في عدة جمعيات 
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  سامر عزيز شحادة
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999تاريخ العضوية (

شهادة عليا في القانون 
نفس  م ال وعل

  واالقتصاد
وم  الوريوس عل بك

  سياسية
ات  تير عالق ماجس

  دولية

 .05/2015شهر حتى  مدير عام شرآة أبراج الوطنية   1959
 .للعالقات العامةمستشار مدير عام شرآة التأمين الوطنية  
 .نائب رئيس مجلس إدارة شرآة مطاحن القمح الذهبي 
 .رام اهللا –منظمة الصحة العالمية  –مساعد باحث  
 جامعة برجهام يونغ.  –دائرة العلوم السياسية  –مساعد تدريس  
 واشنطن.  –االتحاد الفلسطيني للتمكين  –باحث  
 ز.ندرئيس مجلس أمناء مدارس الفر 
 .مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء 
 .عضو في مؤسسة مبادرة آلينتون 
 .المال الفخري للمجمع الكنسي التابع للكنيسة اإلنجيلية األسقفية أمين 
 .القدس – ICCصندوق في جمعية  أمين 
 عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم. 
 عضو مجلس إدارة المدرسة والبيت والمستشفى اإلنجيلي. 
 ك الضفة والجليل.عضو لجنة أمال 
 عضو لجنة المشارآة مع الكنيسة االسكتلندية. 
  عضو مجلس إدارة آلية وآاتدرائية القديس جورج. 

  ابراهيم علي الطويل
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999تاريخ العضوية (

يدلة  الوريوس ص بك
  وآيمياء صيدالنية

  .رئيس بلدية مدينة البيرة سابقا   1946
   .ة القدس للمستحضرات الطبيةنائب رئيس مجلس إدارة شرآ 
  .مساهم في العديد من الشرآات الفلسطينية 
   .يملك ويعمل في صيدلية البيرة الجديدة 
 .مدير وصاحب شرآة تاتكو انترناشينول 
  .الوطنية التأمينعضو مجلس إدارة شرآة  

  سبير رزق خوري 
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2013تاريخ العضوية (

ة  الوريوس هندس بك
  مدنية

ة  م تير هندس اجس
  إنشائية

 .المدير العام لمكتب رام اهللا الهندسي االستشاري   1982
 .استشاري هندسي للعديد من الشرآات والمؤسسات الفلسطينية 
 .المستقبل إسكانسابق في جمعية  إداريةعضو هيئة  
  .الكاثوليك أمناءعضو حالي في لجنة  

  أحمد فؤاد مشعشع
ام و  دير الع و الم عض

  مجلس اإلدارة
  

  )2014تاريخ العضوية (

 مدير عام شرآة التأمين الوطنية.   1972  ماجستير إدارة أعمال
 عضو مجلس إدارة شرآة القدس القابضة. 
  عضو مجلس إدارة شرآة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية. 
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 : 2017التغريات التي طرأت على جملس اإلدارة خالل العام 
  ر على أعضاء مجلس اإلدارة.أي تغيي 2017لم يطرأ خالل العام 

  

 : اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة
م اريخ  ت ة  30/10/2017بت ة عقاري كيل لجن ة عن مجلس اإلدارة تش رآة منبثق تثمارات الش ارات واس ة عق لمتابع

  وتتكون اللجنة من السادة التالية أسماءهم: ،بهدف تفعيل عملية الشراء والبيع لألراضي والعقارات
   رئيسًا –عبد الجواد محمود يز السيد /عز •
   عضوًا –الطويل  علي السيد /إبراهيم •
 عضوًا –خوري  رزق السيد /سبير •
 مشعشع فؤاد وبمشارآة مدير عام الشرآة السيد/أحمد  •
  

ة            أمين الوطني ة عن مجلس إدارة مجموعة الت ا من اللجان المنبثق تم متابعته أن آون  أما أعمال الشرآة األخرى في
  .مجموعة التأمين الوطنيةل% 92.75مملوآة بنسبة  لوطنيةشرآة أبراج ا

  
 جلسات جملس اإلدارة: 

م يتغيب أي عضو من أعضاء     2017عقد مجلس إدارة الشرآة ست جلسات في عام     أوال: المجلس عن أي    ، ل
  %).95( 2017، وآانت نسبة حضور األعضاء للجلسات خالل العام بدون عذر مشروع جلسة

  
ا: ات المجلس أو عن رحالت    قاضىال يت   ثاني دالت عن حضورهم جلس ة ب يس وأعضاء مجلس اإلدارة أي رئ

رآة  ال الش ة بأعم ة المتعلق ة أو الداخلي م الخارجي ا أخرى عمله ى  أو أي مزاي ا يتقاضونه عل ، ويقتصر م
غ    دوالر أمريكي سنويا لكل عضو )2,000(مكافأة مجلس اإلدارة والبالغة  الي مبل ر دوال )14,000(بإجم

  .أمريكي
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  :أعضاء اإلدارة التنفيذية
  

تاریخ  المسمى الوظيفي االسم
 التعيين

تاریخ 
 الميالد

المؤهل 
 العلمي

الشهادة 
سنة  الجهة االآادیمية العلمية

 الخبرة العمليةالتخرج

إدارة أعمال  ماجستير 1972 2016 المدیر العام أحمد فؤاد مشعشع
 ومالية

جامعة بيرزیت و 
EMU/Turkey 2008 24  سنة في مجال البنوك واالتصاالت

 والتأمين

نائب المدیر العام  عالء علي صافي
  ماجستير 1985 2010 للشؤون المالية

  +CPA 
 IT محاسبة +
MBA 

University of 
Cincinnati 

/USA 
في مجال تكنولوجيا  سنوات 201010

 والتأمين المعلومات والمحاسبة

یر دائرة التدقيق مد  مصطفى سليمان طه
سنة في مجال التدقيق الداخلي  200116 جامعة بيرزیت  محاسبة  بكالوریوس 1979 2009  الداخلي

 والخارجي
  
  

  عدد األسهم اململوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
  

عدد األسهم آما في  الجنسية المنصب االســــم
31/12/2017  

عدد األسهم آما في 
31/12/2016  

 102  102 فلسطيني المدير العام عشعأحمد فؤاد مش
  
  

  التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة التنفيذية: واملكافآت املزايا 
  مزايا اإلدارة التنفيذية: في الجدول أدناه عن آافة رواتب ومكافآت والمبالغ المالية المبينة  تتحمل شرآة أبراج الوطنية

  2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 30,000  30,000  العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها اإلدارة حصة
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 :2017خالل العام  إدارة الشركةالتغريات التي طرأت على 
 . 2017لم يطرأ أي تغيير على إدارة الشرآة خالل العام  •

  
  أنشطة الشركة الرئيسية:

رآة تهدف ى الش تثمار إل ع االس راء وبي ارات وش ا،وإد واألراضي العق راز ارته ع أو إف دًا البي  أو نق
ارات الشقق وتأثيث األراضي رهن أو بالتقسيط ع والعق دمات م دون أو خ دمات، ب ام خ ة والقي  بتنمي
جيع تثمارات وإدارة وتش ي االس االت ف ادية المج ة االقتص ة المختلف ناعية التجاري ة والص  والخدماتي
  .وغيرها

  
  مركز الشركة و حجم القوى العاملة:

ا  رآةالش  تمارس  ا  خالل  من  عمله ة  في  الرئيسي  مرآزه رة  مدين ا  يوجد  وال البي ة  له روع  أي داخل   أخرى  ف
  .31/12/2017في  موظفين 9 الشرآة موظفي عدد بلغ وقد ،أو خارج فلسطين

 
   أدناه جدول يبين توزيع موظفي الشرآة حسب مؤهالتهم العلمية:

  
 الشرآة موظفي عدد   المؤهل العلمي

 2 دبلوم
 4 عامة ثانوية
 3 من ثانوية عامة أقل

 9 عدد الموظفين اإلجمالي 
  

  للشركة: واحلليفة الشركات التابعة
ة ل          ي تابع ا ه ة وإنم رآات تابع ة ش ة أي راج الوطني رآة أب د لش ة ال يوج ة و  مجموع أمين الوطني رآة الت ي ش الت

    منها.%  92.75 نسبته ما تمتلك
ة وه رآة حليف ة ش راج الوطني رآة أب د لش ات ي يوج ات والنفق طينية إلدارة التأمين ة الفلس رآة الوطني الش

  % منها.  49حيث تمتلك الشرآة ما نسبته  )Nathealthالصحية والطبية (
  

                                                        :وعمالء رئيسينياالعتماد على موردين 
  أوال: العمالء الرئيسيين:

  

  ة التعامل من إجمالي اإليراداتنسب  اسم العميل  الر قم
  % 28  شرآة التأمين الوطنية  1
  

  ثانيا: الموردين الرئيسيين:
  

  % فأعلى من إجمالي مشتريات الشرآة.10يشكلون  خارجيًا وأ ال يوجد موردين رئيسيين محليًا
  

  :اإلجنازات
 .% 373بنسبة  2017ارتفاع صافي دخل الشرآة في عام  )1
  .2017) ألف دوالر أمريكي في العام 1,741ادلة لعقارات الشرآة بمبلغ (ارتفاع أرباح القيمة الع )2
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ة ( )3 رآة الحليف ق الش داره Nathealthتحقي ل مق افي دخ ام  )251() ص ي ع ي ف ف دوالر أمريك أل
ة  2017 ل مقارن افي دخ داره بص ت ) 100(مق د بلغ الي فق ي. وبالت ام الماض ي الع ف دوالر أمريك أل

ن       ة م راج الوطني رآة أب ة ش اح  حص ذه األرب ة     )123(ه ي مقارن ف دوالر أمريك ة  أل دارها بحص مق
  .  العام الماضي ألف دوالر أمريكي )49(

  

  :للشركةاخلطة املستقبلية 
 :2018سيتم تنفيذ ما يلي خالل العام  الشرآة،بناء على خطة 

ي   )1 عار األراض ة أس ة مراقب رآةالمملوآ ي    للش ع األراض تم بي ث ي عارها ارتف بحي ت أس ي ارتفع ًاالت  اع
  .  مجزية ق عوائديتحق من أجل ملحوظاًً

ديث  )2 ادية   تح دوى االقتص ة الج ةدراس رع  ب الخاص ي دورا الق رآة ف ث إفراز أرض الش وحظ  حي ل
    .قطعةلهذه ال جديدة في القطع المجاورة أعمال بناءوجود عدة مشاريع و

 ومراقبة إنجازاتها بهدف تحسين نتائجها المالية.Nathealth متابعة نتائج أعمال شرآة  )3
  

  :ؤشرات املاليةأهم امل
  

  31/12/2016  31/12/2017 البيان
 1.75 1.95 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 0.67  0.60 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة)
  % 61.5 89.1 % صافي الدخل إلى اإليرادات

 % 2.4  10.1 % العائد على مجموع الموجودات
 % 2.5 10.5 % العائد على حقوق المساهمين

 % 4.6 3.8 % معدل المديونية
 % 95.4 96.2 %  نسبة الملكية

 2.24 2.58 نسبة التداول (مرة) 
 635,042 874,458 (دوالر أمريكي)رأس المال العامل  

  

  :املساهمني
  .31/12/2016مساهم في  2,472 قابلم 31/12/2017مساهم آما في  2,463بلغ عدد مساهمي الشرآة 
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  ى سهم الشركة:نشاط التداول عل
  

  31/12/2016 31/12/2017  البيان
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي 11,000,000  رأس المال المدفوع

  سهم 11,000,000  سهم 11,000,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي 1  دوالر أمريكي 1  القيمة االسمية

 سهم 132,015 سهم 32,013  عدد األسهم المتداولة
  دوالر أمريكي 150,632  دوالر أمريكي 37,748  م المتداولةقيمة األسه

 عقدًا  61 عقدًا  69 عدد العقود المنفذة
  دوالر أمريكي 1.10  دوالر أمريكي 1.14  أدنى سعر تداول
  دوالر أمريكي  1.17 دوالر أمريكي  1.20 أعلى سعر تداول

 دوالر أمريكي  1.17 دوالر أمريكي  1.17 غالق اإلسعر 
 %1.20  0.29 % معدل دوران السهم

  
  :كبار مساهمي الشركة

 

 بلد المنشأ االســــم
  عدد األسهم 

آما في 
31/12/2017 

2017   
  عدد األسهم 

آما في 
31/12/2016 

2016  

 92.48% 10,173,218 %92.75 10,202,173  فلسطين  شرآة التأمين الوطنية

  
  إلدارة:عدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس ا

  

  الجنسية  المنصب  االسم
األسهم  دعد

آما في 
31/12/2017 

األسهم  دعد
آما في 

31/12/2016 
 50,000 50,000 أردني  رئيس مجلس اإلدارة   عزيز محمود عبد الجواد

  1,667 1,667 فلسطيني مجلس اإلدارة  نائب رئيس  إياد محمد مسروجي
 25,505 25,505 فلسطيني  عضو مجلس اإلدارة   سامر عزيز شحادة

  28,557 28,557 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   ابراهيم علي الطويل 
 30,372 30,372 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   سبير رزق خوري 
 102 102 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   أحمد فؤاد مشعشع

  
   جملس اإلدارة: أعضاء قرباءعدد األسهم اململوكة أل

 

  يةالجنس  صلة القرابة  االسم
األسهم  دعد

آما في 
31/12/2017 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2016 
  842 842  فلسطينية  أم إياد محمد مسروجي  رسمية حسني مسروجي

 137 137 فلسطينية  زوجة سامر عزيز شحادة   حنان عيسى شحادة 
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  قواعد حوكمة الشركة
  

س     أوًال: اء المجل ن أعض س اإلدارة أو ألي عضو م رئيس مجل وز ل ن   ال يج أو أي موظف م
ه أو      رى لنفس ة أخ ة أو أي منفع ة أو عيني ة مالي ول أي منفع ب أو قب رآة طل وظفي الش م

ود أو التزامات مع الشرآة         ات عمل أو مصالح أو عق ا عالق ك  لغيره من أي جهة له  وذل
  عن آل ما يتصل بمسؤولياته أو عمله في الشرآة.

  
  ثانيًا:

أو ألي من أعضاء المجلس أو ألي من     ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة  (أ)
ود أو       ر مباشرة في العق أفراد اإلدارة التنفيذية في الشرآة مصلحة مباشرة أو غي

  المشاريع أو االرتباطات التي تعقد مع الشرآة أو لحسابها.  
  

دراء   (ب) ن الم ن أعضاء المجلس أو ألي م رئيس مجلس اإلدارة أو ألي م ان ل إذا آ
ة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الصفقات التي     في الشرآ نالتنفيذيي

  تبرمها الشرآة مع الغير فإنه يشترط إلبرام هذه الصفقة ما يلي: 
  

ذه        .1 روض ه ي ع تراك ف ين لالش ع المتنافس ال لجمي اح المج تم إفس أن ي
  الصفقات على قدم المساواة.  

عضو صاحب   عند بحث الصفقة من قبل مجلس اإلدارة، يجب أال يشارك ال  .2
  المصلحة في مناقشات المجلس أو في التصويت على قرار إحالة الصفقة.  

أن يكون إقرار هذه الصفقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة بعد استبعاد   .3
  العضو صاحب المصلحة.  

  
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي فرد من اإلدارة   ثالثًا:

ل العضوية في مجلس     التنف يذية للشرآة أن يقوم بعمل منافس للشرآة آما ال يجوز أن تمث
بقًا عن أي مصلحة     اإلدارة تعارض مع مصالح أخرى للعضو، ويحبذ أن يبلغ العضو مس
ور    ذه المصالح ف ى ه رأ عل د يط ر ق رآة وعن أي تغي ر الش ة أخرى غي اه أي جه ه تج ل

دارة أن يشارآوا في إدارة شرآة مشابهة أو حدوثه، وال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإل
رآة أو     ائن الش د زب ه ألح ارة أو التوجي ديم االستش م تق وز له ا ال يج رآة، آم ة للش منافس

  دائنيها أو مزوديها أو غيرهم من المتعاملين معها.  
  

  ال يجوز للشرآة أن تقدم قرضًا ماليًا من أي نوع ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.  :ًارابع
  

ود       خامسًا: ل الجه ذل آ رآة ب ة للش س اإلدارة واإلدارة التنفيذي اء مجل يس وأعض ى رئ ب عل يج
ن وراء    ق مصالح شخصية م نهم تحقي رآة وال يحق ألي م ق مصالح الش ة لتحقي الممكن

  أو أن يغتنم لنفسه فرصة سنحت للشرآة.   هقرارات
  

س     سادسًا: اء مجل يس وأعض ى رئ ة و اإلدارة واإلدارةعل رآة    التنفيذي ي الش ين ف ع المطلع جمي
ى       ؤثر عل ة ت ى معلومات جوهري التوقف عن شراء أو بيع أسهم الشرآة فور اطالعهم عل
ة سوق          ذه المعلومات لهيئ د اإلفصاح الرسمي عن ه سعر السهم في السوق المالي إال بع

ذلك        ولبورصة فلسطين  الفلسطينية رأس المال ًا ل ع مخالف داول يق ائل اإلعالم وأي ت ولوس
  بر باطًال.يعت
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  :العمليات غري املتكررة
ررة  ر متك ة غي ات ذات طبيع الي لعملي ر م د أث ة و تمتال يوج نة المالي دخل ضمن خالل الس ال ت

  نشاط الشرآة.
  

  التغريات التي طرأت على أعمال الشركة:
 أي تغيرات على أعمال الشرآة الرئيسية. 2017لم يطرأ خالل العام 

  

  :أتعاب التدقيق
برايس إعادة تعيين السادة  2017آذار  30العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ  قررت الهيئة

تم تحديد أتعابهم من قبل مجلس و 2017آمدققين خارجيين للشرآة للعام برز ترهاوس آوو
 اإلدارة آما يلي:

  
 2016  2017   المدقق

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
  4,400    4,400    وبرزترهاوس آبرايس و

  
  :و خدمة اجملتمع احمللي واملنح تربعات ال

ال يوجد سياسة  و 2017أي تبرعات أو مساهمات لخدمة المجتمع المحلي في العام  الشرآةلم تقدم 
أمين الوط   وذلك آونها  ،رآة متعلقة بهذا الشأنفي الش ة لمجموعة الت ة و شرآة تابع دورها   ني التي ب

  .رعايتهالمحلي ولية مخصصة لدعم المجتمع مبالغ مالديها سياسة و
  

  :مساهمة الشركة يف محاية البيئة
ام     من أجل التقليل من التلوث البيئي،  ة      2016قامت الشرآة خالل الع اون مع سلطة الطاق وبالتع

ارة في م  والوآالة الفرنسية للتنمية ب ة، األمر     تغيير أنظمة التدفئة والتكييف واإلن راج الوطني ى أب بن
  .الوقود الملوثين للبيئةو الذي قلل من استهالك الكهرباء

  
  :املخاطر

ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن تتعرض لها الشرآة خالل السنة المالية الالحقة والتي من 
  شأنها التأثير المادي على الشرآة.

  
  :السيطرة

  الشرآة.لم تظهر أية بوادر من قبل أي من مساهمي الشرآة تدل على نيتهم للسيطرة على 
  

  :القانونية اجلوهريةاإلجراءات 
  .جوهرية مقامة ضد الشرآة قضاياإجراءات قانونية أو ال يوجد أي 
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  :عقود و صفقات ألطراف ذات عالقة
  

  2017  الطرف ذات العالقة
  (دوالر أمريكي) 

2016  
  (دوالر أمريكي)

   2,002  4,143   مدين حساب جاري الشرآة األم
  209,306  218,146  إيرادات إيجار من الشرآة األم

  15,393  14,746  شراء عقود تأمين من الشرآة األم
 )Nathealth( حساب جاري الشرآة الحليفة

  9,373  (4,623)  مدين /(دائن)

  29,905  53,696  إيرادات إيجار من الشرآة الحليفة
  
  

  :املعلومات للمساهمني إيصال آليةشكل و 
ل     يتم إرسال دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لك ى األق ل أسبوعين عل افة المساهمين قب

ل     ة قب من تاريخ انعقاد االجتماع. آما يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلي
دى قسم الم    ساهمين في المرآز الرئيسي     أسبوع من انعقاد االجتماع. يتم وضع التقرير السنوي ل

ي    للشرآة ع اإللكترون ى صفحة    .pal.com-abrajwww للشرآة آما يتم تحميله على الموق وعل
  .www.pex.ps على موقع بورصة فلسطينالشرآة في 

  
  :األوليةاملالية اخلتامية و البيانات  املالية االختالفات بني البيانات

 األولية. البيانات الماليةبين البيانات المالية الختامية وال يوجد أي اختالفات 
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المحدودة عامةالمساھمة الأبراج الوطنیة شركة 

الـبـیـانـات الـمـالـیـة 

2017ولاألكانون  31 فيللسنة المنتھیة 

المستقلمع تقریر مدقق الحسابات
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تقریر مدقق الحسابات المستقل
إلى مساھمي شركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة المحدودة المحترمین 

 لوطنیة المساھمة العامةمن كافة النواحي الجوھریة المركز المالي لشركة أبراج االبیانات المالیة تظھر بصورة عادلة نإفي رأینا، 
قاً تھیة في ذلك التاریخ وفوأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المن 2017كانون األول  31"الشركة") كما في المحدودة (فیما یلي
.لیة الدولیةلمعاییر التقاریر الما

نطاق التدقیق

لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة والتي تشمل ما یلي:

،2017كانون األول  31لمالي كما في بیان المركز ا●
بیان الدخل للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،●
بیان الدخل الشامل للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،●
للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،كیة لبیان التغیرات في حقوق الم●
بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،●
إیضاحات حول البیانات المالیة التي تشمل ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة.●

أساس الرأي

ً لھذه المعا ً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا وفقا دقق فیما یخص سؤولیات المقرة "مییر مبینة في فلقد قمنا بعملیة التدقیق وفقا
تدقیق البیانات المالیة " من ھذا التقریر.

نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا.

االستقاللیة

ً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة عن   قي الدولیةك األخالمجلس معاییر السلوإننا مستقلون عن الشركة وفقا
للمحاسبین، وقد استوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد.

منھجیتنا في التدقیق

(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا) مخصص تدني قیمة الذمم المدینةأمور التدقیق الھامة
اإلستثمارات العقاریة

جھ والیة. على ات المكجزء من تخطیطنا لعملیة التدقیق، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیان
یة الھامة ات المحاسبالتقدیرباجتھادات حكمیة، مثل الحاالت المتعلقة ب اإلدارةالتحدید، أخذنا بعین االعتبار المجاالت التي قامت بھا 

 افة عملیاتكحال في عمل افتراضات وأخذ األحداث المستقبلیة، التي بطبیعتھا غیر مؤكدة، بعین االعتبار. وكما ھو الالتي تضمنت 
مور أخرى، ضافة الى أإتضمن، التدقیق التي نقوم بھا، فقد أخذنا بعین االعتبار مخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلیة، والتي ت

دلیل على تحیز یشیر إلى خطر وجود أخطاء جوھریة ناتجة عن احتیال.مراعاة ما إذا كان ھناك 
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تقریر مدقق الحسابات المستقل
إلى مساھمي شركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة المحدودة المحترمین (یتبع)

أمور التدقیق الھامة

ترة الحالیة. تم لمالیة للفابیانات المھني، األكثر أھمیة في تدقیقنا للأمور التدقیق الھامة ھي األمور التي اعتبرت، وفقاً لحكمنا وتقدیرنا 
ً منف  نبديأخذ ھذه األمور بعین االعتبار في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة ككل وفي تكوین رأینا حولھا، إال أننا ال صالً حول ھذه رأیا

األمور.

الھامةق كیف قمنا باإلستجابة ألمور التدقیالھامةأمور التدقیق 

 في مشكوك دیون(مخصص المدینة مخصص تدني قیمة الذمم 
)تحصیلھا

ح وایضا ) "السیاسات المحاسبیة"2كما ھو مبین في إیضاح رقم (
ي ) "التقدیرات"، تقوم اإلدارة بتحدید قیمة مخصص تدن4رقم (

 ً لى عأو  الذمم المدینة وذلك من خالل مراجعة ذمم الزبائن إفرادیا
لتحدید فیما إذا كان ھناك مؤشرات تدل على تدنٍ شكل مجموعة 

ود مثل عدم قدرة المدین على السداد لفترة معینة، وفي حال وج
ى  علمثل ھذه المؤشرات، تقوم اإلدارة بتقدیر قیمة التدني بناءً 

خبرات سابقة. 

ھناك خطر من تقدیر خاطئ لھذا المخصص من قبل اإلدارة مما 
ن تج عفي البیانات المالیة والذي قد ین يقد یؤدي إلى خطأً جوھر

لتحدید قیمة االستخدام غیر الصحیح للمعلومات المتوفرة
.المخصص

امت قحول البیانات المالیة،  )10رقم ( كما ھو مبین في اإلیضاح
 47,071اإلدارة بتقدیر قیمة مخصص تدني الذمم المدینة بمبلغ 

ر دوال 843,417ة دوالر أمریكي، كما بلغ اجمالي الذمم المدین
كما جمالي موجودات الشركة، إ٪ من 3.8امریكي، أي ما نسبتھ 

.2017كانون األول  31في 

بما  دارةقمنا بإتباع اإلجراءات التالیة لتقییم معقولیة تقدیر اإل
یخص مخصص تدني قیمة الذمم المدینة:

 ،تقییم منھجیة اإلدارة المتبعة لتحدید قیمة المخصص
ا ھمناضات الرئیسیة المتبعة باإلستناد إلى فتقییم اإلفتر

للشركة وقطاع عملھا، 
 فحص عینة من العمالء المصنفین من قبل اإلدارة

كمتعثرین لتقییم معقولیة تصنیفھم، 
المخصص مبلغ لتحدید المتبعة دارةاإل إجراءات فحص 

.2017 األول كانون 31 في كما

اإلستثمارات العقاریة
ح وإیضا ) "السیاسات المحاسبیة"2إیضاح رقم (كما ھو مبین في 

 2017قامت الشركة خالل العام ) "أرقام المقارنة"، 25رقم (
م یث تحبتغییر سیاستھا المحاسبیة الخاصة باالستثمارات العقاریة 

فقاً ك ووذل ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة بدال من الكلفة قیاس
ائر بموجبھ تسجیل أرباح وخسلنموذج القیمة العادلة والذي یتم 

ن . كما ھو مبیالتقییم لالستثمارات العقاریة في بیان الدخل
ي بیان فبلغت القیمة العادلة  للبیانات المالیة )6( باإلیضاح رقم

كانون  31دوالر أمریكي كما في  20,112,230المركز المالي 
جمالي الموجودات.إ% من 90بما یشكل  2017األول 

قلین سنوي من قبل خبراء تقییم مستالیم العقارات یتم تنفیذ تقی
ین لدیھم خبرة في ھذا المجال.یخارج

وعند تحدید قیمة العقارات، یضع خبراء التقییم في اعتبارھم 
المعلومات الخاصة بالعقار مثل معدل الرسملة السوقیة 

یجار، ویقوم خبراء التقییم بتطبیق واإلیرادات الناتجة من اإل

دارة بما لتقییم معقولیة تقدیر اإلقمنا بإتباع اإلجراءات التالیة
:اإلستثمارات العقاریةیخص 

 تقییم كفاءات وموضوعیة المقیم الخارجي بمناقشة
نطاق عملھم ومراجعة شروط التعاقد،

 ذا كانت ألي من إفحص تقاریر التقییم وتقییم ما
المواضیع المحددة فیھا تأثیر محتمل على المبالغ 

یانات المالیة،فصاح في الباإل أو/المسجلة و
ینةمطابقة معلومات العقار الواردة في التقییم بتتبع ع 

من المدخالت على سجالت العقار ذي الصلة الذي 
تحتفظ بھ الشركة،

 تقییم مدى توافق أساس التقییم ومدى مالئمة المنھج
لیا،لى ممارسات التقییم المقبولة محإالمستخدم استنادا 

ت من التقییمات وتوقعا قمنا أیضا بالمقارنة بین عینة
ختبرنا أي فروق،االسوق لدینا بشكل مستقل و
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الھامةق كیف قمنا باإلستجابة ألمور التدقیالھامةأمور التدقیق 
لتي تتأثر نتیجة اوائد واإلیجار السوقي المقدر، وافتراضات للع

للعوائد السائدة في السوق ومعامالت السوق القابلة للمقارنة، وذلك 
للتوصل للتقییم النھائي.

ظة م محفألن تقییاعتبرنا ھذا الجانب أحد أمور التدقیق الھامة وقد 
االستثمارات العقاریة للشركة یخضع للحكم الشخصي بسبب 

یجارات الفردیة لكل عقار على حدة وموقعھ واإلالطبیعة 
قد ى. والمستقبلیة المتوقعة لذلك العقار، وذلك من بین عوامل أخر
ا ذا مإتتأثر النتائج المسجلة والمركز المالي للشركة بشكل مادي 

وقعت أخطاء في عملیة التقییم.

 فصاحات الشركة فیما یتعلق بتقییم إتقییم كفایة
لى متطلبات معاییر إاالستثمارات العقاریة بالرجوع 

المحاسبة ذات الصلة.

المعلومات األخرى
 ركة للعامنوي للشاألخرى جمیع المعلومات الواردة في التقریر السإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات 

تاریخ تقریرنا. قبلبإستثناء البیانات المالیة وتقریر مدقق الحسابات والتي تم تزویدنا بھا  2017

إن رأینا حول البیانات المالیة ال یغطي المعلومات األخرى، ونحن ال ولن نبدي أي استنتاج توكیدي حولھا. 

ات انت المعلومكا إذا سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة ، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى، ومن خالل ذلك، تحدید م في
ً مع البیانات المالیة أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا أثناء عملیة التدقیق أ ي أخطاء بأنھا تحتو و تبدواألخرى غیر متوافقة جوھریا

جوھریة.

ریرنا، بل تاریخ تقلیھا قل استنتجنا وجود أخطاء جوھریة بناًء على العمل المنفذ من قبلنا على المعلومات األخرى التي حصلنا عفي حا
فإنھ یتوجب علینا اإلبالغ عن ذلك. لیس لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الخصوص.

المكلفین بالحوكمة عن البیانات المالیة أولئكمسؤولیات مجلس اإلدارة و

ً عادلةبصورةوعرضھاالمالیةالبیاناتإعدادعنمسؤولاإلدارةمجلسإن توفیرإلىإضافةدولیة،المالیة الالتقاریرلمعاییروفقا
االحتیالعناتجةسواء النالجوھریة،األخطاءمنخلوتمالیةوعرض بیاناتإعدادضروریا لغرضداخلي تراه اإلدارةرقابةنظام

.الخطأأو

 حیثما تتطلب إلفصاح،إعداد البیانات المالیة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واعند 
ركة أو ي تصفیة الشرة تنواألمر، عن األمور المتعلقة باالستمراریة واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدا

یس لدیھا بدیل واقعي سوى القیام بذلك.وقف عملیاتھا، أو ل

إن أولئك المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة.

مسؤولیات المدقق فیما یخص تدقیق البیانات المالیة

عن  كانت ناتجة ، سواءن األخطاء الجوھریةتتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة ككل تخلو م
 ضمن أن تكشفكنھ ال یالتأكید المعقول مستوى عالي من التأكید، ل خطأ، وإصدار تقریر المدقق الذي یتضمن رأینا. یعتبر احتیال أو

 أو حتیالاألخطاء عن ان تنشأ أالتدقیق الدولیة، دائماً عن األخطاء الجوھریة عند وجودھا. یمكن عملیة التدقیق، التي تتم وفقاً لمعاییر
ن بناًء علىمستخدموالتي یتخذھا ال االقتصادیةخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول على القرارات 

ھذه البیانات المالیة.
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

بیان المركز المالي 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً 25إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -
وقد 2018شباط12ریخبتااإلدارة من قِبل مجلس إصدارھاوالموافقة على 26إلى  6من المالیة على الصفحات البیاناتتم اعتماد -

باإلنابة عنھم:التوقیعتم 

أحمد مشعشعالسید عزیز عبد الجوادالسید 
المدیر العام / عضو مجلس إدارةرئیس مجلس اإلدارة

كانون الثاني 1كما في     كانون األول 31كما في   
720162016201إیضاح

)25یضاح إ(معدلة   )25یضاح إ(معدلة     
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
20,112,23018,336,29018,269,094)6(استثمارات عقاریة
25,46424,69152,635)7(ممتلكات ومعدات

466,543343,755294,870)8(شركة حلیفةاستثمار في 
312,487303,018274,610)9(موجودات مالیة متوفرة للبیع

20,916,72419,007,75418,891,209مجموع الموجودات غیر المتداولة

الموجودات المتداولة
796,346866,063736,324)10(ذمم مدینة

15,28062,85533,577)11(الضرائبسلفیات
16,86323,15251,964)12(أرصدة مدینة أخرى

-518,844148,505ودائع 
--37,442شیكات برسم التحصیل

42,09446,75142,939)13(النقد والنقد المعادل
1,426,8691,147,326864,804مجموع الموجودات المتداولة

22,343,59320,155,08019,756,013مجموع الموجودات 

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

11,000,00011,000,00011,000,000رأس المال المدفوع
1,324,0281,098,4791,050,749)14(احتیاطي إجباري

50,31440,84512,437)15(القیمة العادلةالتغیر المتراكم في 
9,127,8787,097,9366,668,364أرباح متراكمة

21,502,22019,237,26018,731,550مجموع حقوق الملكیة

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

102,182111,767101,979)16(مخصص تعویض نھایة الخدمة
186,780293,769323,732)17(قروض

288,962405,536425,711مجموع المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
98,34593,49788,720)17(الجزء المتداول من القروض 

114,13593,189123,422إیرادات مقبوضة مقدما
32,4426,439128,905دائنةذمم 

307,489319,159257,705)18(أرصدة دائنة أخرى
552,411512,284598,752مجموع المطلوبات المتداولة

841,373917,8201,024,463مجموع المطلوبات
22,343,59320,155,08019,756,013مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

بیان الدخل 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.25إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -

كانون األول31للسنة المنتھیة في 
72016201إیضاح

)25یضاح إ(معدلة  
اإلیرادات

609,195603,605إیرادات إیجارات
-1,740,777)6(لالستثمارات العقاریةأرباح القیمة العادلة

180,770172,348إیرادات خدمات
2,530,742775,953مجموع اإلیرادات

المصاریف
(215,180)(221,491)(19)مصاریف مباشرة

(35,147)(31,913)(20)المصاریف اإلداریة والعمومیة
(250,327)(253,404)مجموع المصاریف

2,277,338525,626الدخل التشغیلي

122,78848,885(8)الحلیفة شركةحصة الشركة من نتائج أعمال ال
37,17719,869(21)إیرادات أخرى
(12,989)(24,510)فروقات عملة

(14,000)(14,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(530)(13,180)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

2,385,613566,861صافي الدخل قبل ضریبة األمالك والدخل

(76,632)(76,416)ضریبة األمالك
2,309,197490,229صافي الدخل قبل ضریبة الدخل

-2,168توفیرات ضریبة الدخل
(12,927)(55,874)(11)الدخلمصروف ضریبة

2,255,491477,302صافي الدخل

0.2050.043)22(الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من صافي الدخل
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017كانون األول 31المنتھیة في للسنة البیانات المالیة 

بیان الدخل الشامل 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.25إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -

كانون األول31للسنة المنتھیة في 
72012016إیضاح

)25یضاح إ(معدلة       

2,255,491477,302صافي الدخل
بنود الدخل الشامل

:بنود سیتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل في فترات الحقة
9,46928,408)15(التغیر المتراكم في القیمة العادلة

9,46928,408مجموع بنود الدخل الشامل للسنة
2,264,960505,710إجمالي الدخل الشامل للسنة
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

التغیرات في حقوق الملكیة بیان 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.25إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -

إیضاح
رأس المال 

احتیاطي إجباريالمدفوع
التغیر المتراكم 
أرباح متراكمةفي القیمة العادلة

مجموع حقوق 
الملكیة

6201
11,000,000446,54012,4371,230,48212,689,459قبل التعدیل-2016كانون الثاني 1الرصید كما في 
6,042,0916,042,091---25یضاح إ–عقاریةالستثمارات القیمة العادلة لال

-(604,209)-604,209-محول إلى االحتیاطي اإلجباري
11,000,0001,050,74912,4376,668,36418,731,550بعد التعدیل-2016كانون الثاني 1الرصید كما في 

التغیرات خالل السنة 
477,302477,302---صافي الدخل

28,408-28,408--)15(التغیر المتراكم في القیمة العادلة
-(47,730)-47,730-)14(محول إلى االحتیاطي اإلجباري 

620111,000,0001,098,47940,8457,097,93619,237,260كانون األول 31الرصید كما في 

7201
720111,000,0001,098,47940,8457,097,93619,237,260كانون الثاني 1الرصید كما في 

التغیرات خالل السنة
2,255,4912,255,491---صافي الدخل

9,469-9,469--)15(التغیر المتراكم في القیمة العادلة
-(225,549)-225,549-)14(محول إلى االحتیاطي اإلجباري

720111,000,0001,324,02850,3149,127,87821,502,220كانون األول 31الرصید كما في 
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

التدفقات النقدیة بیان 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.25إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -

20172016إیضاح
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

2,309,197490,229الدخلضریبةصافي الدخل قبل 

تسویات:
6,58410,370)7(استھالكات 

11,9649,788)16(مخصص تعویض نھایة الخدمة
-)1,740,777()6(عقاریةالستثمارات لال العادلةالقیمةأرباح 

13,180530)10(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
)48,885()122,788()8(نتائج أعمال الشركة الحلیفةحصة الشركة من 

-20,969معامالت غیر نقدیة
)104(-أرباح بیع أصول ثابتة

498,329461,928
تغیر في رأس المال العامل:

)130,269(56,537(10)ذمم مدینة
6,28928,812)12(أرصدة مدینة أخرى

 )30,233( 20,946  مقبوضة مقدماإیرادات 
-(37,442)شیكات برسم التحصیل

)122,466(26,003ذمم دائنة
61,454(11,670))18(أرصدة دائنة أخرى

-(21,549))16(دفعات تعویض نھایة الخدمة
)42,205((27,100))11(ضریبة الدخل المدفوعة
510,343227,021الناتجة عن األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)148,505()370,339(ودائع 

)67,196()35,163()6(شراء استثمارات عقاریة
)1,619()7,357()7(شراء ممتلكات ومعدات

19,297-واستثمارات عقاریةالمتحصل من بیع ممتلكات ومعدات 
)198,023()412,859(األنشطة االستثماریة)المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)96,967()102,141()17(ضوتسدیدات على القر

71,781-)17(قروض 
)25,186()102,141(األنشطة التمویلیة)المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

3,812(4,657)صافي التغیر في النقد والنقد المعادل
46,75142,939رصید النقد والنقد المعادل، بدایة السنة

42,09446,751)13(رصید النقد والنقد المعادل، نھایة السنة
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2017كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

) عام 1إیضاح (
سنة ركات لتأسست شركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساھمة خصوصیة محدودة بمقتضى قانون الش

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

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

ن یل الشركة متم تحودوالر أمریكي مقسم إلى عشرة مالیین سھم مكتتب بھا بالكامل بقیمة اسمیة مقدارھا دوالر أمریكي واحد للسھم. و

تداول في. تم إدراج أسھم الشركة لل2006) خالل عام 562601153مساھمة خصوصیة محدودة إلى مساھمة عامة محدودة تحت رقم (

شر ملیون من عشرة مالیین دوالر أمریكي إلى أحد ع2012عامالشركة خالل رأسمال. تم زیادة 2010خالل عام بورصة فلسطین

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

لتأمین الوطنیة (الشركةامن أسھم شركة أبراج الوطنیة. تعتبر الشركة تابعة لشركة %92.75ودة ما نسبتھالوطنیة المساھمة العامة المحد

.المالیة للشركة األمالبیاناتالمالیة مع بیاناتھااألم) ویتم توحید 

كما  ینوظفم 9 شركةعدد موظفي التمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئیسي في مدینة البیرة وال یوجد لھا فروع أخرى، وقد بلغ 

.)6201األول كانون 31كما في موظفین  10، (7201 األولكانون  31 في

الشقق راضي وتأثیثھن األأو بالتقسیط أو رتھدف الشركة إلى االستثمار وبیع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا، إفراز أو البیع نقداً 

صناعیة لتجاریة والتلفة اوالعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، والقیام بتنمیة وتشجیع وإدارة االستثمارات في المجاالت االقتصادیة المخ

.یة وغیرھااتوالخدم

ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة)2إیضاح (
ة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة:فیما یلي أھم السیاسات المحاسبی

أسس إعداد البیانات المالیة 
یة.تم إعداد البیانات المالیة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدول

تم عرض البیانات المالیة بالدوالر األمریكي.
ً لمبدأ  ستثمارات وااللمدرجة اللبیعموجودات مالیة متوفرةالكلفة التاریخیة باستثناء استثمارات الشركة (تم إعداد البیانات المالیة وفقا

بالقیمة العادلة.انتظھرواللتان)العقاریة

ات دبالغ الموجومثر في إن إعداد البیانات المالیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤ
صات اریف والمخصوالمصوالمطلوبات المالیة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات

ن إدارة تطلب موكذلك في التغییرات في احتیاطي الموجودات المالیة المتوفرة للبیع التي تظھر ضمن حقوق الملكیة. وبشكل خاص ی
رة على بنیة بالضروكورة محكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا. إن التقدیرات المذالشركة إصدار أ

غیرات ك نتیجة التات وذلفرضیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن، وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیر
).4روف تلك التقدیرات في المستقبل كما ھو مبین في ایضاح رقم (الناجمة عن أوضاع وظ

واإلیضاحاتالتغیرات في السیاسات المحاسبیة

سابقة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامھا إلعداد البیانات المالیة للسنة ال
ظھار قیمة ھذه إبتغییر سیاستھا المحاسبیة الخاصة باالستثمارات العقاریة حیث تم 2017باستثناء أن الشركة قامت خالل العام 

ن التغییر أظھارھا كما لو إرقام المقارنة للسنوات السابقة قد تم أن البیانات المالیة بما في ذلك إات بالقیمة العادلة بدال من الكلفة. االستثمار
ق تم تعدیلھا لتعكس التطبی2016ول كانون األ31رقام المقارنة للسنة المنتھیة في أن إوبالتالي ف2016كانون الثاني 1المحاسبي قد تم في 

). كما 25( رقمیضاحظھاره في اإلإثره على البیانات المالیة قد تم أن نوع التغییر  في السیاسة المحاسبیة و إالجدید للسیاسة المحاسبیة. 
.2017قامت الشركة بتطبیق التعدیالت التالیة على معاییر التقاریر المالیة الدولیة إبتداء من مطلع كانون الثاني 

والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبیقھا من قبل الشركة ألول مرة والنافذة التطبیق في السنة المعاییر )(أ
یة للشركة:لم یكن لتطبیق ھذه المعاییر تأثیر جوھري على البیانات المال.2017المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني 

"ضرائب )12(تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  –متحققة  االعتراف بأصول ضریبة مؤجلة عن خسائر غیر-
 ،الدخل"

 ،"بیان التدفقات النقدیة")7(تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم –فصاحات تحسین اإل-
 ،"العقارات االستثماریة")40(تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -تحویالت العقارات االستثماریة -
.2014-2012التعدیالت السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة للدورة -

حالیة لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر على المبالغ المعترف بھا في الفترات السابقة، كما أن معظم التعدیالت لن تؤثر على الفترات ال
.المستقبلیةأو
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والتي لم یتم تطبیقھا مبكًرا من 2017تي تبدأ في أول كانون الثاني غیر الملزمة للسنة المالیة الالمعاییر والتفسیرات الجدیدة )(ب
قبل الشركة:

ولم یتم تطبیقھا 2017األولكانون 31تم نشر بعض المعاییر المحاسبیة الجدیدة والتفسیرات غیر الملزمة للفترات المالیة المنتھیة في 
ألثر ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة :الشركةدارة إا یلي تقییم . فیمالشركةمبكراً من قبل 

)2018انون الثاني ك 1(للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد "األدوات المالیة" ،)9(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم )1

طبیعة التغییر
اعد بات المالیة، ویدخل قووقیاس إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة والمطلو، ویتناول تصنیف )9(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

جدیدة لمحاسبة التحوط ونموذج جدید خاص باالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة.

التأثیر
.2018انون الثاني ك 1یخ بتارقامت الشركة بمراجعة موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة، وھي تتوقع التأثیر التالي من تطبیق المعیار الجدید 

مما یلي: للشركةتتكون الموجودات المالیة األساسیة 

ذمم مدینة وأخرى-
والودائعوالنقد المعادلالنقد -
موجودات مالیة متوفرة للبیع-

أنھا الشركةقد قدرت . و)39(إن الذمم المدینة واألخرى تعد أدوات دین مصنفة حالیاً بالقیمة المطفأة بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ة من الدفعات األصلیة والفائدة ، حیث أنھا تدفقات نقدی)9(رقمتلبي شروط التصنیف بالتكلفة المطفأة وفقا

في االحتفاظ بأدوات الدین وتحصیلھا.الشركةفقط، ویتمثل نموذج أعمال 

 ،)9( رقمولي للتقاریر المالیةبدون أي تغییر مع اعتماد المعیار الد)7(رقموفقاً للمعیار المحاسبي الدوليیبقى تعریف النقد وما في حكمھ 
ھزة للتحویلیولة جاسوف تستمر االستثمارات قصیرة األمد والودائع تحت الطلب ضمن النقد وما في حكمھ كونھا استثمارات عالیة السو 

لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة.لى مبالغ معلومة النقد وھي تتعرضإ

 لدخلاخالل بیان ادلة منسھم مقاسة بالقیمة العقدرت الشركة أنھا تلبي شروط التصنیف كأوجودات المالیة متوفرة للبیع، أما بالنسبة للم
الشركة أن تؤثر اإلرشادات وعلیھ، ال تتوقع، حیث سیستمر قیاسھا على نفس األساس )9(رقمالشامل وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة

الجدیدة على تصنیف وقیاس ھذه الموجودات المالیة.

حویل تلك، لن یتم ذة. ومع ال تتوقع أن یكون لھذا التوجیھ الجدید أي تأثیر على تصنیف وقیاس موجوداتھا المالیالشركةووفقاً لذلك، فإن 
لبیع، ولكن لخسارة من ااح أو خر الى الربدات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاألرباح أو الخسائر المحققة من بیع الموجو

یتم إعادة تصنیفھا من احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المدورة.

ات المالیة لمطلوبالمتطلبات الجدیدة على تسجیل الن یكون ھناك أي تأثیر جوھري على تسجیل الشركة للمطلوبات المالیة، حیث تؤثر
أي من ھذه المطلوبات.الشركةالخسارة ولیس لدى أوالمسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 ً ن ائر االئتماعن خس یقتضي نموذج انخفاض القیمة الجدید االعتراف بمخصصات انخفاض القیمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة عوضا
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  مصنفة بالتكلفة المطفأة . وینطبق ذلك على الموجودات المالیة ال)39(المتكبدة فقط، كما ھو الحال وفقا

 )15(قم ر المالیة رلتقارید بموجب المعیار الدولي لوین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات العقوأدوات الد
لیة."اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" وذمم اإلیجار المدینة وارتباطات القروض وبعض عقود الضمانات الما

مت قاو كما عا.مالجزئي كل عمیل على حدى عن السداد بعد األخذ في االعتبار عوامل االقتصاد الكلي وبتقییم احتمالیة عجزالشركةقامت 
دا على ورة. واعتمایة منشبتقییم تأثیر عوامل االقتصاد الكلي مثل إجمالي الناتج القومي ونسبة البطالة اعتمادا على مصادر خارجالشركة

األرصدة.مخصصات ھذهزیادة مادیة فيالشركةوقع التقییمات التي أجریت حتى الیوم، ال تت

 ةالشركصاحات حجم إفكما یقدم المعیار الجدید شروطاً موسعة لإلفصاح والتغیرات في العرض. ومن المتوقع أن تعمل على تغییر طبیعة و
فیما یخص أدواتھا المالیة ال سیما في السنة التي یتم فیھا تطبیق المعیار الجدید.
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الشركةتاریخ التطبیق من قبل 
یدة بأثر رجعي اعتباراً من بتطبیق القواعد الجدالشركة. سوف تقوم 2018كانون الثاني1التي تبدأ في أو بعد  ةلسنوات المالیاینطبق على 

.2017للعام ارنةمع اتخاذ اإلجراءات العملیة المسموح بھا بموجب المعیار. لن یتم تعدیل األرقام المق2018كانون الثاني1

 )2018ي كانون الثان1ي أو بعد (للفترات السنویة التي تبدأ فاإلیراد من العقود مع العمالء" " ،)15(لتقاریر المالیة الدولي رقم معیار ا)2

طبیعة التغییر
لذي ا)18(رقم الدوليالعتراف باإلیرادات. لیحل بذلك محل المعیار المحاسبيلأصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي معیاراً جدیداً 

دید على مبدأ االعتراف ویستند المعیار الجالذي یغطي عقود البناء.)11(یغطي عقود البضائع والخدمات والمعیار المحاسبي الدولي رقم 
ھج لكامل أو منرجعي باویسمح المعیار باتباع منھج للتطبیق بأثریل.لى العمإباإلیرادات عند تحویل السیطرة على البضائع أو الخدمات 

معدل للتطبیق بأثر رجعي.

التأثیر:
قود ت لجمیع العإلیراداا، وقد حددت أن االعتراف وقیاس للشركةقامت اإلدارة بتقییم آثار تطبیق المعیار الجدید على البیانات المالیة 

تغیر كما ھو معترف بھ المكون من خمس خطوات لن ی)15(ییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم الساریة الحالیة بموجب نموذج المعا
.)18(حالیاً بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

عتراف مع معاییر االات تلبيتتمثل بشكل رئیس في أداء االلتزام وأن معاییر االعتراف باإلیرادالشركةبما أن عقود اإلیرادات القائمة لدى 
مرور الوقت، ال تتوقع الشركة تغیرات في اإلیرادات المسجلة من عقود اإلیرادات القائمة.

الشركةتاریخ التطبیق من قبل 
تعمال منھج معدل للتطبیق بأثراعتماد المعیار الجدید باسالشركة. تعتزم 2018األولكانون 1إلزامیة للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

، وأنھ لن یتم 2018ولكانون اال1رجعي، وھذا یعني أن التأثیر المتراكم لالعتماد سیتم االعتراف بھ في األرباح المدورة اعتباراً من 
تعدیل األرقام المقارنة.

)2019ن الثانيكانو 1یجار" (للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ، "عقود اإل)16(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم )3

طبیعة التغییر 
، ات بالمیزانیة العمومیة. وسوف ینتج عنھ االعتراف بجمیع اإلیجار2016كانون األولفي  )16(صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

لبند ي استخدام االحق فألنھ تم استبعاد الفصل بین اإلیجارات التشغیلیة والتمویلیة. وبموجب المعیار الجدید، یتم االعتراف باألصل (
المؤجر) وااللتزام المالي لسداد اإلیجارات. لكن ثمة استثناء وحید لإلیجارات قصیرة األجل ومنخفضة القیمة.

التأثیر
باطات ارت ركةالش. وفي تاریخ التقریر، فإنھ لیس لدى للشركةكل أساسي على محاسبة اإلیجارات التشغیلیة وسوف یؤثر المعیار بش

إیجارات تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء.

الشركةتاریخ التطبیق من قبل 
معیار الجدید قبل موعده تطبیق الالشركة. وفي ھذه المرحلة، ال تنوي 2019كانون األول1إلزامي للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

الفعلي.

العمالت األجنبیة
ϤόϟΎѧΑ�ϢΘѧΗ�ϲѧΘϟ�ΕϼϣΎѧόϤϟ�ϞѧϳϮΤΗ�ϢΘѧϳ��ΔϛήѧθϠϟ�α ΎѧγϷ�ΔѧϠϤϋ�ϞѧΜϤϳ�ϱάѧϟ�ϲѧϜϳήϣϷ�έϻϭΪѧϟΎΑ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ν ήϋ�ϢΘϳϏ�ϯ ήѧΧϷ�Εϼ�ήѧϴ

ϟ�ϞѧϳϮΤΗ�ϢΘѧϳ��ΔѧϠϣΎόϤϟ�ΦϳέΎΗ�ϲϓϤϟϭ�ΕΩϮѧΟϮϤ�ΕΎѧΑϮϠτالدوالر األمریكي خالل السنة إلى الدوالر األمریكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة 
ѧμ ϟ�έΎόѧγϷ�˱ΎѧϘϓϭ�ϲϜϳήϣϷ�έϻϭΪϟ�ϰϟ·�ΔϨδϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�ϯ ήΧϷ�ΕϼϤόϟΎΑ�ϊϓΪϟ�ϭ�ξ ΒϘϟ�ϖΤΘδΗ�ϲΘϟ�ϚϠΗϭ�ΔϳΪϘϨϟѧϓ�ΓΪΎѧδϟ�ϑ ή�ΦϳέΎѧΗ�ϲ

المركز المالي. تظھر فروقات التحویل من ربح أو خسارة في بیان الدخل.
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عقاریةستثمارات ا
و ألیةأسماار الریمة العققو لزیادة أما لغرض الحصول على إیرادات إیجار إاالستثمارات العقاریة ھي االستثمارات التي یتم االحتفاظ بھا 

للغرضین معا.
�ϢΘѧϳ��˯ΎϨΘϗϻ�ϒϳέΎμ ϣ�ΎϬϴϟ·�˱ΎϓΎπ ϣ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟΎΑ�ΔϳέΎϘόϟ�ΕέΎϤΜΘγϹ�έΎϬυ·�ϢΘϳ·�ΔѧϤϴϘϟ�ϲѧϓ�ΕήѧϴϐΘϟ�ΕΎѧΒΛϟΎѧϴΑ�ϲѧϓ�ΔѧϟΩΎό�ϢΘѧϳϭ�ϞΧΪѧϟ�ϥ

��ΎѧϬόϴΑ�ΔѧΠϴΘѧϳ�ΕΎѧΒΛ·�ϢΘناستبعاد اإلستثمارات العقاریة في حالة البیع أو عند التوقف عن استخدامھا وعدم توقع تدفق منافع اقتصادیة للشركة 
أیة أرباح ناتجة عن عملیة استبعاد اإلستثمارات العقاریة في بیان الدخل في فترة حدوث االستبعاد.

ت ومعداتممتلكا
تلكات ستھالك المما. یتم تظھر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزیل اإلستھالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة الدفتریة

والمعدات وفقاً لطریقة القسط الثابت حسب العمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي:
سنوات

17أثاث ومفروشات - 5

�ϲϧΪΗ�ΔγέΩ�ϢΘϳϜϣ·�ήϓϮΗ�ϡΪϋ�ϰϟ·�ήϴθΗ�ϑ ϭήψϟ�ϲϓ�ΕήϴϐΗ�ϭ�Ι ΪΣ�ΩϮΟϭ�ΪϨϋ�ΕΪόϤϟϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϠϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟΩΩήΘѧγ·�ΔѧϴϧΎ�ΎѧϬΘϤϴϗ
ΔѧϤϴϘϟ�ξ ϴѧϔΨΗ�ϢΘѧϳ�ˬΎϫΩΩήΘѧγ�ϊ ѧϗϮΘϤϟ�ΔѧϤϴϘϟ�Ϧѧϋ�ΔѧϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ΪϳΰΗ�ΎϣΪϨϋϭ�ΔϟΩϷ�ϩάϫ�ΪΣ�ΩϮΟϭ�ΪϨϋ��ΔϳήΘϓΪϟϠϟ�ΔѧϳήΘϓΪϟ�ϊ ѧϗϮΘϤϟ�ΔѧϤϴϘ

ي القیمة العادلة مخصوماً منھا مصاریف البیع أو "القیمة في االستخدام"، أیھما أعلى.إستردادھا وھ
ѧϤϛ�ˬϞѧμ ϔϨϣ�ϞϜѧθΑ�ΎѧϬόϣ�ϞѧϣΎόΘϟ�ϢΘѧϳ�ϲΘϟ�ΕΪόϤϟϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ΕΎϧϮϜϣ�ϝΪΒΘγϹ�ΓΪΒϜΘϤϟ�ϒϴϟΎϜΘϟ�ΔϠϤγέϭ�ΏΎδΘΣ·�ϢΘϳϟ�ΐ τ ѧη�ϢΘѧϳ�Ύ�ΔѧϤϴϘ

��ΕΪѧόϤϟϭات لقة بالممتلكلالحقة فقط عند زیادة المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتعالدفتریة ألي جزء مستبدل. یتم رسملة النفقات األخرى ا
یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في بیان الدخل.

حلیفةشركة استثمار في 
ΎѧϘϓϭ��ΎѧϬϴϠϋ˱�فوذاً مؤثراً طریقة حقوق الملكیة. الشركات الحلیفة ھي تلك التي یكون للشركة نباستخدامیتم قید االستثمار في الشركات الحلیفة 

�ήѧϬψϳ�ˬΔѧϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ΔϘϳήτ ϟέΎϤΜΘѧγϻΕήѧϴϐΘϟ�ΎѧϬϴϟ·�˱ΎϓΎѧπ ϣ�ˬΔѧϔϠϜϟΎΑ�ϲϟΎѧϤϟ�ΰѧϛήϤϟ�ϥΎѧϴΑ�ϲѧϓ�ΔѧϔϴϠΤϟ�ΕΎϛήѧθϟ�ϲѧϓ�ϲѧϓ�ΔѧϘΣϼϟح�Δѧμ
طفاء ھذه مار وال یتم إالحلیفة ضمن القیمة الدفتریة لالستثبالشركات ید الشھرة المتعلقة الشركة في صافي موجودات الشركات الحلیفة. یتم ق

ΎѧΘϧ�Ϧѧϣ�Δϛήѧθϟ�Δѧμ Σ�Ϊϴϗ�ϢΘϳ��Ϟμ ϔϨϣ�ϞϜθΑ�ΎϬΘϤϴϗ�ϲϓ�ϲϧΪΘϟ�ΔγέΩ�ϭ�ΓήϬθϟϞΧΪѧϟ�ϥΎѧϴΑ�ϲѧϓ�ΔѧϔϴϠΤϟ�ΕΎϛήѧθϟ�Ξ�ϢΘѧϳ��έϷ�ΩΎόΒΘѧγ�ΡΎѧΑ
لشركة والشركات الحلیفة بحدود حصة الشركة في الشركات الحلیفة.والخسائر غیر المتحققة الناتجة عن المعامالت بین ا

ΔϴΒѧγΎΤϤϟ�ΕΎѧγΎϴδϟ�β ѧϔϧ�ΔѧϔϴϠΤϟ�ΕΎϛήѧθϟ�ϡΪΨΘѧδΗ��ΔϛήѧθϠϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΔϨδϟ�ΕΫ�ϲϫ�ΔϔϴϠΤϟ�ΕΎϛήθϠϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΔϨδϟ�ϥ·ѧϣ�ΔϣΪΨΘѧδϤϟ�ϞѧΒϗ�Ϧ
الشركة فیما یتعلق بالمعامالت ذات الطبیعة المتشابھة.

ήρΎϬΗέΎϤΜΘѧγ�ϰѧϠϋ�ΔϴϓΎѧοالستخدامالحقاً  ·�ϲϧΪѧΗ�ήΎѧδΧ�ΪѧϴϘϟ�Γέϭήѧο �ϙΎѧϨϫ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�Δϛήѧθϟ�έήѧϘΗ�ΔѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧϘΣ�ΔѧϘϳ�ΕΎϛήѧθϟ�ϲѧϓ
ϗ�ϲѧϓ�ϲϧΪѧΗ�ϰѧϟ·�ήϴѧθΗ�ΔϴϋϮѧοالبیاناتالحلیفة. تقوم الشركة في تاریخ  Ϯϣ�ΔѧϟΩϷ�ΩϮѧΟϭ�ϙΎѧϨϫ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ΪϳΪΤΘΑ�ΔϴϟΎϤϟ�ΔѧϤϴέΎϤΜΘѧγϻΕ�ϲѧϓ
�ΩϮΟϭ�ϝΎΣ�ϲϓ��ΔϔϴϠΤϟ�ΕΎϛήθϟ�Δϛήθϟ�ϡϮϘΗ�ˬΔϟΩϷ�ϩάϫΏΎѧδΘΣΎΑήΘϓΪϟ�ΔѧϤϴϘϟ�ϦϴѧΑ�ϕήѧϔϟ�ϞѧΜϤΗ�ϲѧΘϟϭ�ϲϧΪѧΘϟ�ΔѧϤϴϗ�ΔѧϳέΎϤΜΘѧγϼϟϭ�ΔѧϤϴϘϟ

الدخل.بیانالفرق في ویتم قید ھذااستردادھاالمتوقع 

ΕΎѧϗϭήϓ�ϱ�Ϊѧϴ�ΔѧϤϴϘϟ�ϦϴѧΑتم قالمتبقي بالقیمة العادلة. یاالستثمارفي حال فقدان الشركة التأثیر الجوھري على الشركة الحلیفة، تقوم بإظھار 
الدخل.یانبالمتبقي والعائد من البیع بتاریخ فقدان التأثیر الجوھري في لالستثمارالدفتریة للشركة الحلیفة والقیمة العادلة 

موجودات مالیة متوفرة للبیع 
مصاریف االقتناء.یتم قید الموجودات المالیة المتوفرة للبیع عند الشراء بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا

ϮϤϟ�ϊϴΑ�ϭ�˯ήθΑ�ϡΰΘϟϻ�ΦϳέΎΗ�Ϯϫϭ�ΔϘϔμ ϟ�ΦϳέΎΗ�ϲϓ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΩϮΟϮϤϠϟ�ΔϳΩΎόϟ�ϊϴΒϟϭ�˯ήθϟ�ΕΎϴϠϤϋ�Ϊϴϗ�ϢΘϳϴϟΎϤϟ�ΕΩϮΟ�ΕΎѧϴϠϤϋ�ϥ·��Δ
ϭ�ΓΩΪΤϤϟ�ΓήΘϔϟ�ϝϼΧ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΩϮΟϮϤϟ�ϞϳϮΤΗ�ΎϬϴϓ�ϢΘϳ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�ϲϫ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΩϮΟϮϤϠϟ�ΔϳΩΎόϟ�ϊϴΒϟϭ�˯ήθϟѧϘϓϦϴϧϮѧϘϠϟ�˱Ύ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ϭ

متعارف علیھ في أنظمة السوق.
ϻ��ΓήΟΎѧΘϤϠϟ�ΔѧϴϟΎϣ�ΕΩϮѧΟϮϤϛ�ΎϬϔϴϨѧμ Η�ϢΘϳ�Ϣϟ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�ϲϫ�ϊϴΒϠϟ�ΓήϓϮΘϣ�ΔϴϟΎϣ�ΕΩϮΟϮϤϛ�ΔϔϨμ Ϥϟ�ΔϴϜϠϤϟ�ΕϭΩ�ϥ·ΕΎѧΒΛϺϟ�˱ΎѧϘΣ�ˬϲΪѧΒϤϟ

الشامل األخرى في ن بنود الدخلاألرباح أو الخسائر غیر المحققة كبند میُعاد تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع بالقیمة العادلة ویتم قید
التقییم والتغیر في القیمة العادلة ضمن حقوق الملكیة إلى أن:إعادة حساب فائض 

خل.یتم التخلي عن ھذه الموجودات المالیة، وعندھا یتم قید األرباح أو الخسائر غیر المتحققة المتراكمة في بیان الد 
إثبات تدني الموجودات المالیة، وعندھا یتم قید الخسائر غیر المتحققة المتراكمة في بیان الدخل.یتم

.الستالمھاعند نشوء الحق في بیان الدخلاالستثماراتبإیرادات أرباح األسھم من ھذه االعترافیتم 

الذمم المدینة
صلي المبلغ األ لذمماو تمثل ھذه تنزیل أي مخصصات للذمم المشكوك في تحصیلھا.الفواتیر الصادرة للعمالء بعد تظھر الذمم المدینة بقیمة 

ϢΘѧϳ��ΎϬϠϴѧμ ΤΗ�ϲѧϓ�ϙϮϜѧθϤϟ�ϥϮϳΪϠϟ�κ μ Ψϣ�ϱ�ϪϨϣ�˱ΎΣϭήτϣ�ήϴϐϠϟ�ΓέΩΎμ ϟ�ΓέϮΗΎϔϠϟΏΎѧδΘΣѧμ ΤΗ�ϲѧϓ�ϙϮϜѧθϤϟ�ϥϮϳΪѧϟ�κ ѧμ Ψϣ�ΎϬϠϴ
طب الدیون المعدومة عند تحدیدھا.مبلغ ھذه الدیون. كما وتش، أو جزء منعندما یصبح من غیر المرجح تحصیل كامل
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النقد والنقد المعادل
عد ور أو أقل بشھ ةالثث، وودائع قصیرة األجل تستحق خالل فترة رصدة لدى البنوكالنقد في الصندوق، وأ على النقد والنقد المعادلیشمل

.وشیكات برسم التحصیل تستحق خالل فترة ثالثة شھور أو أقلالسحب،تنزیل ودائع مقیدة 

أرصدة دائنة أخرى
.ا من قبل الموردالمطالبة بھیتم إثبات الذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم

قروض
الحقاً بالتكلفة المطفأة. یتم إدراج أي فرق تتم تسویة القروض مبدئیاً بالقیمة العادلة، بعد خصم تكالیف المعاملة المتكبدة. وتدرج القروض 

على مدار فترة القروض باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. بین المتحصالت (بعد خصم تكالیف المعاملة) وقیمة االسترداد كتكلفة تمویل
بعض التسھیالت أو جمیعھا. تحتسب الرسوم المدفوعة إلبرام تسھیالت القروض كتكالیف معاملة للقرض شریطة وجود احتمال بسحب 

وفي ھذه الحالة، یتم تأجیل احتساب الرسوم حتى وقوع عملیة السحب. وفي حال عدم توفر دلیل على احتمال سحب بعض التسھیالت أو 
متعلقة بھا. جمیعھا، تتم رسملة الرسوم وتدرج ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً عن خدمات السیولة، ویتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیالت ال

بیان شھراً على األقل بعد تاریخ 12حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لمدة للشركة تصنف القروض كمطلوبات متداولة ما لم یكن 
المركز المالي.

مخصص تعویض نھایة الخدمة
  .2000) لسنة 7(یتم احتساب مخصص تعویض نھایة الخدمة لموظفي الشركة طبقاً لقانون العمل الفلسطیني رقم 

صندوق االدخار
10Ωϻ�ϕϭΪϨѧλتقوم الشركة باقتطاع ما نسبتھ  �ν ήѧϐϟ�ϦϴϔυϮѧϤϠϟ�ϲѧγΎγϷ�ΐ Ηήϟ�ΐ δΣ�ϚϟΫϭ�ΔϳήϬθϟ�ϦϴϔυϮϤϟ�ΐ Ηϭέ�Ϧϣ���ΎѧϤϛ�έΎѧΧ
5ϤϫΎѧδϣ�ΔΒѧδϧ�ϊتقوم الشركة بالمساھمة بنسبة  ѧϔΗήΗ�ϚѧϟΫ�ΪѧόΑϭ�ˬϕϭΪϨѧμ ϟ�ϲϓ�ϒυϮϤϟ�ϙήΘη�Ϧϣ�ϰϟϭϷ�ΔδϤΨϟ�ΕϮϨδϠϟ��ϟ�Δ�ϦϴϔυϮѧϤ

% من رواتب الموظفین.7.5لى إ% من الراتب الشھري ومساھمة الشركة 15لى إ

مخصصات
ة محتمل لتزاماالویة تكلفة تس على أن تكونیتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق 

ویمكن قیاسھا بموثوقیة.

تحقیق اإلیرادات
یتم ت بموثوقیة.إلیرادار إمكانیة قیاس مبالغ افاإلیرادات عندما یصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادیة على الشركة وتویتم إثبات 

على القیمة العادلة للمبالغ المقبوضة، باستثناء الخصومات.  بناءقیاس اإلیراد 

إیراد اإلیجارات والخدمات:
تم تكبدھا في كلفة التي یضافة العقود التأجیر التي ال تنتقل فیھا مخاطر ومنافع الملكیة الى المستأجر كعقود إیجار تشغیلیة. یتم إیتم تصنیف 

لى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر.إعقود اإلیجار التشغیلي 
ین بل المستأجرت من قیجارات والخدمات التي دفعتتحقق إیرادات اإلیجار التشغیلي والخدمات على طول فترة اإلیجار. یتم قید قیمة اإل

ً لفترات ما بعد تاریخ البیان بتاریخ البیانات م دفعھا كمالم یتبینما یتم قید قیمة اإلیجارات والخدمات التيات المالیة كإیرادات مقبوضة مقدما
المالیة كإیرادات مستحقة وغیر مقبوضة.

تحقق المصاریف
.االستحقاقوفقاً لمبدأ وثھا عند حدالمصاریف قیدیتم 

ضریبة الدخل
έ�ϲϟϭΪѧϟ�ΔΒѧγΎΤϤϟ�έΎѧϴόϣϭ�Ϧϴτ ѧδϠϓ�ϲѧϓ�ϪѧΑ�ϝϮѧϤόϤϟ�ϞΧΪѧϟ�ΔΒϳήѧο �ϥϮϧΎѧϘϟ�ΎѧϘϓϭ�ϞΧΪѧϟ�ΔΒϳήѧπ ϟ�κ μ Ψϣ�ωΎτΘϗΎΑ�Δϛήθϟ�ϡϮϘΗ��Ϣѧϗ12(

والذي یتطلب االعتراف بالفروقات الزمنیة المؤقتة كما بتاریخ بیان المركز المالي كضرائب مؤجلة.

�ϞΜϤϳѧϋ�ϲΒϳήѧπ ϟ�Αήѧϟ�ϒѧϠΘΨϳ�Ϊѧϗ��ϲΒϳήѧπ ϟ�Αήѧϟ�ϰѧϠϋ�˯ΎѧϨΑ�ΎϬΑΎѧδΘΣ�ϢΘѧϳ�ϲѧΘϟϭ�ΔϘΤΘѧδϤϟ�ΔΒϳήѧπ ϟ�ϞΧΪѧϟ�ΔΒϳήο �ϑ ϭήμ ϣ�Αήѧϟ�Ϧ
�Ϧѧϣ�ΎѧϬϠϳΰϨΗ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ϒϳέΎѧμ ϣ�ϭ�ϞΧΪϟ�ΔΒϳήπ ϟ�Δόο ΎΧ�ήϴϏ�ΕΩήϳ·�ΝέΩ·�ΐ ΒδΑ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϲϓ�ήϫΎψϟ�ϲΒγΎΤϤϟѧο��ϞΧΪѧϟ�ΔΒϳή

مصاریف قد تكون خاضعة أو یمكن تنزیلھا في السنوات الالحقة.إن مثل ھذه اإلیرادات أو ال
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المالیةإدارة المخاطر)3إیضاح (

عوامل المخاطر المالیة1.3
ذا ھا. ولتحقیق تخفیفھتقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتیجیة تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا و

سبة قابیة المناابط الراإلدارة بالتعاون مع كافة مراكز العمل المسؤولة عن تحدید المخاطر المتعلقة بأنشطتھا ووضع الضوالھدف، تقوم 
ومراقبة استمراریة فعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة الشركة ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر.

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر
ستراتیجیة اد تعكس ھذه الحدووإن إن مراقبة المخاطر وإدارتھا یتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر 

اطر رف على المخا للتععمل الشركة وعوامل السوق المختلفة المحیطة بھا. یتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى الشركة وتحلیلھ
ي قد تنجم عنھا. یتم عرض وشرح ھذه المعلومات لمجلس اإلدارة.المتوقعة الت

وزیع وإجراء التلمخاطرتتبع الشركة سیاسات مالیة إلدارة المخاطر المختلفة ضمن استراتیجیة محددة وتتولى إدارة الشركة رقابة وضبط ا
ئدة، ومخاطرر الفاخاطر: مخاطر السوق (مخاطر أسعااالستراتیجي األمثل لكل من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، وتشمل الم

التغیر في أسعار األسھم، ومخاطر العمالت األجنبیة) ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان.

مخاطر السوق-

ألسھم، اعار ئدة وأسر الفاھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق مثل أسعا
ه م مراقبة ھذم، ویتجنبیة. تنشأ مخاطر السوق نتیجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسھومخاطر العمالت األ

.الشركةالمخاطر وفقا لسیاسات وإجراءات محددة من قبل إدارة 

مخاطر أسعار الفائدة
لسوقیة لیس اار الفائدة في أسعلدى الشركة ال تحقق مقداراً ھاماً من الفائدة، فإن التغیراتبما أن الموجودات أو المطلوبات المحملة بفائدة 
لھا تأثیر مباشر وھام على نتائج أعمال الشركة.

مخاطر التغیر في أسعار األسھم
متغیرات قاء جمیع المع ب ار األسھمیبین الجدول التالي حساسیة حساب التغیر في القیمة العادلة نتیجة للتغیرات الممكنة المحتملة في أسع

األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه:

األثر على بیان الدخلاألثر على حقوق الملكیةالتغیر في المؤشر
دوالر أمریكيدوالر أمریكي7201

-947%10بورصة فلسطین

الدخلبیاناألثر على األثر على حقوق الملكیةفي المؤشرالتغیر 
دوالر أمریكيدوالر أمریكي6201

-2,841%10بورصة فلسطین
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مخاطر العمالت األجنبیة
خل، مع بقاء الدان فیما یلي جدول یوضح أثر التغیر الممكن المعقول في سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل العمالت األجنبیة على بی

نة زیادة المبیثر الجمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبیة مساوي ومعاكس أل
أدناه:

السیولةمخاطر-

لمخاطر ذه اھوللوقایة منالالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ استحقاقھا،تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على توفیر التمویل
ل. تراقب لنقد المعادنقد واتقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالھا واالحتفاظ برصید كاف من ال

ئھا.ند نشوعتأكد من توفر أموال كافیة لمقابلة أي التزامات الشركة احتیاجاتھا للسیولة على أساس شھري وتقوم اإلدارة بال

ستحقاق الة المتبقیة ى المدیوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق األدوات المالیة. یتم تحدید االستحقاق التعاقدي لألدوات المالیة بناء عل
الالزمة.وفر السیولةد من تتحقاق األدوات المالیة بھدف التأكاألداة المالیة من تاریخ البیانات المالیة. تقوم إدارة الشركة بمراقبة اس

مخاطر االئتمان-

م. وفاء بالتزااق في الللطرف اآلخر عبر اإلخف ما مالیة سیتسبب في خسارة مالیةالداة األمخاطر االئتمان ھي المخاطرة بأن أحد أطراف 
ة التجاریة لذمم المدینبنوك واھامة لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل المحتفظ بھ لدى التركیزاتلیس للشركة

ضع حدود وھا من خالل لة لدیبما في ذلك مبالغ اإلیجار المستحقة من المستأجرین. تتم إدارة مخاطر االئتمان بھیكلة مخاطر االئتمان المقبو
.ابل معینلتعرضھا لطرف مق

ي التاریخ ن من ذوسیاسات للتحقق من إبرام عقود اإلیجار مع مستأجریالشركةتخضع ھذه المخاطر لمراجعة ربع سنویة أو أكثر. تطبق 
لفئة ئتمان حسب ااطر االسیاسات للحد من مبلغ التعرض االئتماني. یتم اعتماد الحدود على مستوى مخ شركةلدى ال.االئتماني المناسب فقط

لمنطقة من قبل مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي. كما یخضع استخدام الحدود االئتمانیة للمراقبة بشكل منتظم.وا
ارات:لمخاطر االئتمان حسب فئة األصل المالي باستثناء المشتقات وضمانات اإلیجالشركةفیما یلي الحد األقصى لتعرض

إدارة رأس المال2.3
α έ�ΓέΩΈѧΑ�ϖϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϲδϴήϟ�ϑ ΪϬϟ�ϞΜϤΘϳѧϠϋ�ΔѧψϓΎΤϤϟ�Ϧѧϣ�Ϊѧϛ΄ΘϟΎΑ�Δϛήѧθϟ�ϝΎѧϣى α έ�ΐ ѧδϧϧ�ϢϋΪѧϳ�ϞϜѧθΑ�ΔѧϤϼϣ�ϝΎѧϣ�Δϛήѧθϟ�ρΎѧθ

ΔѧϠϜϴϫ�ΓέΩΈѧΑ�Δϛήѧθϟ�ϡϮѧϘΗ��ΔѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧϘΣ�Ϣψόϳϭ�ϑ ϭήѧψϟ�ΕήѧϴϐΗ�˯Ϯѧο �ϲѧϓ�ΎѧϬϴϠϋ�Δѧϣί ϼϟ�ΕϼϳΪѧόΘϟ�˯ήѧΟ·ϭ�ϝΎѧϤϟ�α έ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ
Ϲϭ�ΕΎγΎϴδϟϭ�ϑ ΪϫϷ�ϰϠϋ�ΕϼϳΪόΗ�Δϳ�˯ήΟΈΑ�Δϛήθϟ�ϢϘΗ�Ϣϟ��ϞϤόϟ�ΔόϴΒρϭ�ϝΎѧϤϟ�α έ�ΔϴϠϜϴϬΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�Ε˯ήΟѧΧϨѧδϟ�ϝϼϟ�ΔΔѧϴϟΎΤ.

ل.احتساب ھذه النسبة بقسمة مجموع القروض على مجموع رأس المارأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم الشركةتراقب 
لمال كحقوق ع رأس اعلى أساس إجمالي القروض ناقصاً النقد والنقد المعادل. یتم احتساب مجموالشركةویتم حساب صافي الدین من قبل 

المركز المالي، باإلضافة إلى صافي الدین.بیان ملكیة، كما تظھر في 

7201

الزیادة في سعر صرف 
العمالت األجنبیة مقابل 

الدوالر األمریكي
األثر على صافي الدخل قبل 

الضریبة
أمریكيدوالر 

2,451%10الشیقل اإلسرائیلي

6201

الزیادة في سعر صرف 
العمالت األجنبیة مقابل 

الدوالر األمریكي
األثر على صافي الدخل قبل 

الضریبة
دوالر أمریكي

1,299%10الشیقل اإلسرائیلي

العمر
شھر12أكثر من شھر12-7شھر6-0المبلغالبیـــــــان

285,12553,08845,257186,780قروض 
--32,44232,442ذمم دائنة

72016201البیـــــــان
796,346866,063ذمم مدینة

518,844148,505ودائع 
42,09446,751النقد والنقد المعادل
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21,502,220جموعھیكلیة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المتراكمة واالحتیاطي اإلجباري بمإن البنود المتضمنة في 
.2016كانون األول 31مریكي كما في دوالر ا 19,237,260 مقابل 2017كانون األول 31دوالر أمریكي كما في 

72016201
285,125387,266مجموع القروض 

)46,751((42,094)یطرح: النقد والنقد المعادل
243,031340,515صافي الدیون 

21,502,22019,237,260مجموع حقوق الملكیة 
21,745,25119,577,775إجمالي رأس المال 

%1.74%1.12نسبة المدیونیة 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة3.3
تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة ألدواتھا المالیة:

ت المالیة.المستوى األول: باستخدام أسعار التداول (غیر المعدلة) ألدوات مالیة مشابھة تماما في أسواق مالیة نشطة لألدوا-
وى الثاني: بإستخدام معطیات غیر أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.تالمس-
لبیانات سوق یمكن مالحظتھا.المستوى الثالث: بإستخدام معطیات ال تستند-

:2016و2017كانون األول  31 في م الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة كمایمقارنة للقیمثل الجدول التالي

ΎѧϬΟ�ϦϴѧΑ�ϝΩΎѧΒΘϟ�ΕΎѧϴϠϤϋ�ΎѧϬΑ�ϢΘѧΗ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ϲѧΘϟ�ϢϴѧϘϠϟ�ΎϘϓϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎΑϮϠτ Ϥϟϭ�ΕΩϮΟϮϤϠϟ�ΔϟΩΎόϟ�ϢϴϘϟ�έΎϬυ·�ϢΗϟάѧΑ�ΔѧϴϨόϣ�Ε�˯ΎϨΜΘѧγΎΑ�ˬϚ
عملیات البیع اإلجباریة أو التصفیة.

) التقدیرات4إیضاح (
لھا محاسبیة اتواجتھادات ام بتقدیروتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب القیوفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة إن إعداد البیانات المالیة 

ر في لھا أثاداتواالجتھالمحتملة. كما أن ھذه التقدیراتااللتزاماتأثر بالغ في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة واإلفصاح عن 
تدفقات بالغ الاإلیرادات والمصاریف والمخصصات. وبشكل خاص یتطلب من إدارة الشركة القیام بأحكام واجتھادات ھامة لتقدیر م

ة نتائج الحقیقیإن النبؤ. یر والتجات متفاوتة من التقدالنقدیة المستقبلیة وأوقاتھا. إن ھذه التقدیرات أساسھا فرضیات وعوامل متعددة لھا در
  ل.من المحتمل أن تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقب

  ة:ھا الشركالتي قامت باالجتھاداتتھا ضمن البیانات المالیة معقولة. فیما یلي أھم إدارة الشركة بأن تقدیرااعتقاد في

تدني الموجودات غیر المالیة:
لة مطروحا منھا قیمة العادادھا الیتحقق التدني عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة المتوقع استردادھا. تمثل القیمة المتوقع استرد

لى معلوماتع بیع بناءة مطروحا منھا مصاریف الیھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادلأستخدام لالمصاریف البیع أو القیمة العادلة 
ضافیة اریف اإلفرة من حركات بیع ملزمة على أسس تجاریة لموجودات مشابھة أو أسعار سوق یمكن مالحظتھا مطروحا منھا المصمتو

للتخلص من األصل. یتم احتساب القیمة في االستخدام وفقا لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة.

الضرائب:
  ة.ت معقولدخل. تعتقد إدارة الشركة بأن ھذه التقدیرات واالفتراضاتستخدم الشركة تقدیرات معینة لتحدید مخصص ضریبة ال

األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة
  ة.ل سنة مالیكنھایة تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة وتقوم بتعدیلھا، إن لزم األمر، في

(مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا)مخصص تدني الذمم المدینة
بعض ھذه عیة بأنتقدم الشركة خدماتھا لقاعدة من عمالئھا ضمن شروط تسھیالت معینة. عندما یتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضو

صیلھا.شكوك في تحمیون الالدیون لن یتم تحصیلھا، فإن إدارة الشركة تستخدم تقدیرات معینة، بناء على خبرات سابقة، لتحدید مبالغ الد

) قطاعات األعمال5إیضاح (
ˬΓΪѧΣϭ�ΔѧϴϓήϐΟ�ΔѧϘτ Ϩϣ�ϲѧϓ�ΓΰѧϛήϤΘϣϭ�ϱέΎѧϘόϟ�έΎϤΜΘѧγϻ�ωΎѧτ ϗ�ϲѧϓ�ϲѧδϴέ�ϞϜѧθΑ�ΔѧϠΜϤΘϣ�Δϛήθϟ�Δτ θϧ�ϥ�ΎϤΑϪѧϴϠϋϭѧϳ�Ϣѧϟ�ν ήѧϋ�ϢΘ

قطاعات األعمال التشغیلیة أو الجغرافیة في البیانات المالیة.

العادلةالقیمةالدفتریةالقیمة
2017201620172016

موجودات مالیة
42,09446,75142,09446,751النقد والنقد المعادل

518,844148,505518,844148,505ودائع 
312,487303,018312,487303,018موجودات مالیة متوفرة للبیع

796,346866,063796,346866,063ذمم مدینة
15,45821,65815,45821,658أرصدة مدینة اخرى

1,685,2291,385,9951,685,2291,385,995

مطلوبات مالیة
285,125387,266285,125387,266قروض

32,4426,43932,4426,439ذمم دائنة
287,991278,050287,991278,050أرصدة دائنة أخرى

605,558671,755605,558671,755
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) استثمارات عقاریة6إیضاح (
البند:تفاصیل 

ن مبدال  ادلةالقیمة العاعتماد نموذجقامت الشركة بتغییر سیاستھا المحاسبیة الخاصة باالستثمارات العقاریة حیث تم 2017خالل العام 
ً لتقاریر مخماالستثمارات. تقدّر إدارة الشركة القیمة العادلة لھذه االستثماراتھذهیاس في ق الكلفة سات ارمن و للمنین متخصصیوفقا

القیمة العادلة  . تعكس2016و2017كانون األول 31دوالر أمریكي كما في 18,336,290و 20,112,230المعتمدة في القطاع بمبلغ 
حیث یستخدم طریقة المقارنة المباشرة. ظروف السوق كما في تاریخ التقییم

ا ھعرض ضیلیة أو تمتم بیعھا في معامالت دون شروط تفوعقارات مشابھة یمھ یالمنوي تقعلى مقارنة بین العقار تنطوي ھذه الطریقة 
ماثلة مبل عقارات لھ) مقاللبیع. وتوضح ھذه الطریقة المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعھ (وكان البائعون على استعداد لقبو

الوحدات. لى أساسعة ما یتم تداولھا في سوق مفتوحة وتنافسیة وھي مفیدة بشكل خاص في تقدیر قیمة األراضي والممتلكات التي عاد

فیما یلي ملخص الحركة على االستثمارات العقاریة في القیمة العادلة:

للشركة  لصالح بنك فلسطین بالكامل كضمان للقرض الممنوحھاتم رھنحیث تقع في منطقة جفنا  قطعة أرضمدرج ضمن االستثمارات *
.17رقمإیضاح–2017كانون األول 31دوالر أمریكي كما في 959,068قیمتھا العادلة بلغت ، 2015في شھر آب 

كانون األول 31كما في 
كانون الثاني 1كما في  

)25(ایضاح 
201720162016

18,336,29018,269,09412,227,003الرصید في بدایة السنة 
-35,16367,196اإلضافات

 6,042,091  -  1,740,777  ةلالستثمارات العقاریأرباح القیمة العادلة
20,112,23018,336,29018,269,094الرصید في نھایة السنة
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حلیفةشركة استثمار في )8إیضاح (

تفاصیل البند:

حلیفة كما یلي:الشركة اللقد كانت الحركة على حساب استثمار في 

ومعداتممتلكات)7إیضاح (

:تفاصیل البند

المجموعأثاث ومفروشات7201
التكلفة

7201116,619116,619كانون الثاني 1الرصید كما في 
7,3577,357اإلضافات

7201123,976123,976كانون األول 31الرصید كما في 

االستھالك المتراكم
720191,92891,928كانون الثاني 1الرصید كما في 

6,5846,584اإلضافات
720198,51298,512كانون األول 31الرصید كما في 

25,46425,464صافي القیمة الدفتریة 

المجموعسیاراتأثاث ومفروشات2016
التكلفة

2016115,00051,251166,251كانون الثاني 1الرصید كما في 
1,619-1,619اإلضافات

(51,251)(51,251)-االستبعادات
116,619-2016116,619كانون األول 31الرصید كما في 

االستھالك المتراكم
201683,47630,140113,616كانون الثاني 1الرصید كما في 

8,4521,91810,370اإلضافات
(32,058)(32,058)-االستبعادات

91,928-201691,928كانون األول 31الرصید كما في 
24,691-24,691صافي القیمة الدفتریة 

القیمة الدفتریة لالستثمار

بلد التأسیس
نسبة 
72016201الملكیة

ات الشركة الوطنیة الفلسطینیة إلدارة التأمین
466,543343,755%49فلسطینوالنفقات الصحیة والطبیة

72016201
343,755294,870الرصید في بدایة السنة

122,78848,885حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة
466,543343,755الرصید في نھایة السنة
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)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

) موجودات مالیة متوفرة للبیع9إیضاح (
تمثل الموجودات المالیة المتوفرة للبیع استثمارات الشركة في أسھم شركات مدرجة في سوق فلسطین.

:تفاصیل البند

ذمم مدینة)10إیضاح (

تفاصیل البند:

:تحصیلھاالدیون المشكوك فيفیما یلي حركة مخصص 

:2016و2017األولكانون 31تحلیل ألعمار الذمم المدینة التي لم یحدث علیھا أي تدني في القیمة كما في  ،فیما یلي

الضرائبسلفیات )11إیضاح (

تفاصیل البند:

:الشركة الحلیفةفیما یلي حصة الشركة من موجودات ومطلوبات 
72016201

121,81263,724موجودات غیر متداولة 
2,100,034491,676موجودات متداولة
)284,097()1,794,085(مطلوبات متداولة 

:فیما یلي حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة
673,627380,325اإلیرادات 

122,78848,885نتائج أعمال السنة

72016201
القیمة العادلةعدد األسھمالقیمة العادلةعدد األسھماسم الشركة

94,693312,48794,693303,018الشركة األم -شركة التأمین الوطنیة 

72016201
843,417899,954ذمم مدینة
(33,891)(47,071)الدیون المشكوك في تحصیلھا مخصص

796,346866,063

72016201
33,89133,891الرصید في بدایة السنة

13,180530في المخصصزیادة
(530)-دیون معدومة

47,07133,891الرصید في نھایة السنة

90أقل من 
یوم

91-180
یوم

181-270
یوم

271-360
المجموعیوم

72018,3936,93948,070732,944796,346
620114,89013,67592,230745,268866,063

72016201
62,85533,577بدایة السنةالرصید المستحق من دائرة ضریبة الدخل في

27,10042,205ضرائب مدفوعةیضاف: 
ینزل:

(12,927)(55,874)ضریبة الدخل للسنة
-(18,801)لصات الضریبةاناتج مخ

15,28062,855الرصید المستحق من دائرة ضریبة الدخل في نھایة السنة
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)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

الربح الضریبي: عفیما یلي تسویة الربح المحاسبي م

أخرىأرصدة مدینة)12إیضاح (

تفاصیل البند:

النقد والنقد المعادل)13إیضاح (

تفاصیل البند:

إجبارياحتیاطي)14إیضاح (
نون الشركات وھو غیر قابل من األرباح السنویة وفقاً لقا%10تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحویلھ خالل السنوات بنسبة 

للتوزیع على المساھمین.

المتراكم في القیمة العادلةالتغیر)15إیضاح (
تفاصیل البند:

ص تعویض نھایة الخدمةصمخ )16إیضاح (

تفاصیل البند:

72016201
2,309,197490,229صافي الدخل قبل ضریبة الدخل
(97,522)(1,834,819)مصروفات غیر مقبولة ضریبیا

474,378392,707الربح الخاضع للضریبة 
71,15758,906ضریبة الدخل القانونیة

(45,979)(45,850)تقاص من ضریبة األمالك المدفوعة
-1,736رواتب وأتعاب مجلس االدارة-ضافیة إضریبة دخل 

12,927 27,043  للسنة مصروف ضریبة الدخل

-28,831ضریبة دخل عن سنوات سابقة
55,87412,927مصروف ضریبة الدخلجمالي إ

%2.6%2.4نسبة الضریبة الفعلیة

72016201
15,45821,658ذمم مستحقة من موظفین
1,4051,494مصاریف مدفوعة مقدما

16,86323,152

20172016
585409نقد في الصندوق

41,50946,342لدى البنوك نقد
42,09446,751

20172016
40,84512,437الرصید في بدایة السنة

9,46928,408أرباح غیر متحققة
50,31440,845الرصید في نھایة السنة

20172016
111,767101,979الرصید في بدایة السنة

11,9649,788إضافات خالل السنة
-)21,549(المدفوع خالل السنة

102,182111,767نھایة السنةالرصید في
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) قروض17إیضاح (
تفاصیل البند:

فیما یلي أرصدة القروض حسب سنة االستحقاق:

ي لتمویل شراء دوالر أمریك500,000اتفاقیة قرض طویل األجل مع أحد البنوك المحلیة بمبلغ 2015وقعت الشركة خالل شھر آب -
%5یة بمعدل ائدة سنوتحسین كفاءة استخدام الطاقة في مبانیھا. یستحق على القرض فأجل المعدات ذات الصلة بأنظمة كفاءة الطاقة من 

الر دو 102,141 دقسطاً شھریاً بعد فترة سماح لمدة ثالثة شھور من تاریخ صرف التمویل. تم تسدی57متناقصة ویسدد القرض بموجب 
 – للشركة . تم الحصول على القرض بضمانة رھن أرض تابعةعلى التوالي6201و7201أمریكي خالل عامدوالر96,967أمریكي و

.6رقمإیضاح

طة عوم من سلتنفیذ مشروع تحسین كفاءة استخدام الطاقة في مبنى الشركة والمدأجل قامت الشركة بالحصول على ھذا القرض من 
لقرض كدعم اترتبة على ائدة المالفلسطینیة وبالشراكة مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة، بحیث تقوم سلطة الطاقة الفلسطینیة بتسدید الفالطاقة 

وتشجیع للمشروع.

أرصدة دائنة أخرى)18إیضاح (

تفاصیل البند:

مصاریف مباشرة)19إیضاح (

تفاصیل البند:

20172016
285,125387,266قروض طویلة األجل من بنوك محلیة

(93,497))98,345(الجزء المتداول من القروض طویلة األجل
186,780293,769

أمریكيدوالر 

201898,345ما یستحق خالل عام 
2019112,480ما یستحق خالل عام 
202074,300ما یستحق خالل عام 

285,125

20172016
105,488112,490صندوق ادخار الموظفین

19,49841,109مصاریف مستحقة
14,00014,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

7,9506,496مخصص إجازات الموظفین
16773ضریبة رواتب الموظفین

89,56730,514دائرة الجمارك
70,970113,777أخرى

307,489319,159

20172016
139,050146,759ومنافع موظفین*رواتب 

51,65735,167كھرباء وماء
9,81412,711صیانة 
14,74615,393تأمینات

6,2245,150نظافة وضیافة
221,491215,180
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)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

یشمل بند رواتب ومنافع الموظفین:(*)

المصاریف اإلداریة والعمومیة)20إیضاح (

تفاصیل البند:

إیرادات أخرى)21إیضاح (

تفاصیل البند:

صافي الدخلالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من )22إیضاح (

تفاصیل البند:

) معامالت مع جھات ذات عالقة23إیضاح (
ارة دارة واإلدجلس اإلمیمثل ھذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جھات ذات عالقة والتي تتضمن المساھمین الرئیسیین، أعضاء 

ع الجھات لمعامالت متعلقة باعلیھا أو لھم القدرة على التأثیر بھا. یتم اعتماد سیاسات األسعار والشروط المالعلیا وأیة شركات یسیطرون 
ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

فیما یلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:

20172016
117,939127,971رواتب موظفین

11,9649,787الخدمةمصروف تعویض نھایة 
5,1985,490مصروف صندوق االدخار

2,4261,934مصروف مخصص إجازات
1,5231,577مكافآت موظفین

139,050146,759

20172016
6,58410,370استھالكات

8,4299,730أتعاب مھنیة واستشاریة
7,3977,338رسوم اشتراكات

59-مصاریف سیارات
1,9331,133برید وفاكس وھاتف
6,7135,166قرطاسیة وإعالنات

8571,351أخرى
31,91335,147

20172016
4,1563,383إیرادات مواقف سیارات

18,93911,837نقدیةإیرادات توزیعات
14,0824,649ودائعإیرادات 

37,17719,869

20172016
2,255,491477,302بعد ضریبة الدخلصافي الدخل

11,000,00011,000,000المتوسط المرجح لعدد األسھم المكتتب بھا
0.2050.043الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من صافي الدخل

20172016
4,1432,002حساب جاري الشركة األم مدین 

9,373)4,623((دائن) مدین الشركة الحلیفةحساب جاري 
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)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

الت التالیة مع جھات ذات العالقة:الدخل المعامبیانتضمن ی

العلیا:اإلدارة رواتب ومنافع 

) تركیز المخاطر في المنطقة الجغرافیة 24إیضاح (
ة الشركة قتصادي في المنطقة یزید من خطر ممارسالوضع السیاسي واالاستقرار عدم إن  ،تمارس الشركة أنشطتھا في فلسطین

ألنشطتھا ویؤثر سلبا على أدائھا.

) ارقام المقارنة25إیضاح (
العقاریة.ثر رجعي بسبب تغییر السیاسة المحاسبیة الخاصة باالستثماراتأوذلك ب2016تم تعدیل البیانات المالیة للعام 

ذلك ة العادلة وھارھا بالقیمبتغییر السیاسة المحاسبیة المرتبطة بمعالجة بند االستثمارات العقاریة لیتم إظ2017الشركة خالل عام قامت 
ثر رجعي كون ذلك یعكس بشكل أفضل قیمة ھذه االستثمارات.أب

:2016كانون الثاني 1ثر التعدیالت على البیانات المالیة كما في أ
بعد التعدیللتعدیلاقبل التعدیل

1,230,4825,437,8826,668,364المتراكمةرباح األ

446,540604,2091,050,749إجباريإحتیاطي

12,227,0036,042,09118,269,094إستثمارات عقاریة

:2016ول كانون األ31ثر التعدیالت على البیانات المالیة كما في أ
بعد التعدیلالتعدیلقبل التعدیل

1,459,1995,638,7377,097,936المتراكمةرباح األ

471,953626,5261,098,479إجباريإحتیاطي

12,071,0276,265,26318,336,290إستثمارات عقاریة

:2016األولكانون 31ثر التعدیالت على بیان الدخل كما في أ
بعد التعدیلالتعدیلقبل التعدیل

254,130223,172477,302السنة صافي دخل

20172016

218,146209,306إیرادات إیجار من الشركة األم
14,74615,393شراء عقود تأمین من الشركة األم
53,69629,905إیرادات إیجار من الشركة الحلیفة

20172016

14,00014,000مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة
30,00030,000حصة اإلدارة العلیا من الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا 
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