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 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  

  
  و تقریر الربع الثالث

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2015 أیلول 30 في ةالمنتهي التسعة أشهر لفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس      إياد محمد مسروجي

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      سامر عزيز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      الطويل علي إبراهيم

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  لتأمين الوطنيةممثل لشرآة ا    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      أحمد فؤاد مشعشع

  

  
 
 

 قائم بأعمال المدیر العام
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
PriceWaterHouseCoopers 

 
 مستشار الشرآة القانوني 

ةللمحاما ةمكتب شحاد/  شحادةفؤاد . أ  

  
  
  

 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  المدير العامقائم بأعمال       أحمد فؤاد مشعشع

  والخدمات المساندة العام للشؤون المالية المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيققائم بأعمال       طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

30/09/2015  البيان  30/09/2014  
  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

26,955 سهم عدد األسهم املتداولة سهم    58,648 
دوالر أمريكي قيمة األسهم املتداولة 27,007 دوالر أمريكي    49,779 
 62 اًعقد   عقدا50 عدد العقود املنفذة

 0.71 دوالر أمريكي 1.05 دوالر أمريكي  الق غاإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  جملس إدارة الشركة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارةأي  2015من عام  الثالث الربعمل يطرأ خالل  •
  

  إدارة الشركة
بصالحيات  دير عام شركة التأمني الوطنيةم أمحد فؤاد مشعشعالسيد  تفويض 01/07/2015مت بتاريخ  •

 .شركة أبراج الوطنيةومسؤوليات مدير عام 
ة شركة أبراج الوطنيلم كمدير عاانتداب السيد بشار توفيق حسني من منصبه  01/07/2015مت بتاريخ  •

 ).NatHealth( لشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبيةلعام الدير املللقيام بأعمال 
 كنائـب  الوطنية التأمني شركة يف منصبه من حسني توفيق بشار السيد انتداب 20/05/2015مت بتاريخ  •

 أبـراج  لشـركة  عام كمدير للعملاملخاطر  وإدارة والتطوير والتسويق االستراتيجي للتخطيط العام املدير
 .التأمني إعادة لشؤون الوطنية التأمني شركة عام ملدير كمستشار عمله إىل باإلضافة الوطنية

 أبـراج  شركةل عام كمدير منصبه من شحادة عزيز سامر السيد إهناء انتداب 20/05/2015مت بتاريخ  •
 .العامة للعالقات العام املدير كمستشار للتفرغ بالكامل ملنصبه احلايل يف شركة التأمني الوطنية الوطنية

 .01/01/2015املدير العام للشؤون املالية اعتبارا من  نائبصايف ليصبح علي مت ترقية السيد عالء  •
  

  مدققي احلسابات
السادة  إعادة تعيني 2015آذار  26عقدة بتاريخ قررت اهليئة العامة يف جلستها املن •

PriceWaterHouseCoopers  2015كمدققني خارجيني للشركة للعام. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2015من عام  الربع الثالثمل يطرأ خالل  •
  

  السيطرة
  .شركةالدل على نيتهم للسيطرة على مل تظهر أية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة ت •



 

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

 .شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضايا  •
 

  قرارات اهليئة العامة الرئيسية
  .2015كمدققني خارجيني للشركة للعام  PriceWaterHouseCoopersتعيني السادة إعادة  •

  
  

  2015 أهم املؤشرات املالية

  

 

  30/09/201530/09/2014  البيان
 0.389 0.433 إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

 0.218 0.276 صايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل املبيعات

 0.193 0.266 صايف الربح إىل املبيعات

 0.010 0.014 العائد على جمموع املوجودات

 0.011 0.014 العائد على حقوق املسامهني

 0.054 0.053  معدل املديونية

 0.946 0.947 نسبة امللكية

 0.053 0.052 )مرة(معدل دوران املوجودات

 0.059 0.058 )مرة(معدل دوران املوجودات الثابتة

 2.020 1.512 )مرة(معدل دوران رأس املال العامل

 1.557 1.736 )مرة ( نسبة التداول 

 348,645 455,317  رأس املال العامل



المحدودةعامةالمساھمة الأبراج الوطنیة شركة 

الـبـیـانـات الـمـالـیـة المرحلیة المختصرة (غیر مدققة)
2015أیلول30أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015أیلول 30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرة البیانات المالیة

بیان المركز المالي المرحلي
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

كما في
2014ول األكانون 201531أیلول30إیضاح

مدققةغیر مدققة
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
11,765,14611,834,645(3)ستثمارات عقاریةا

54,70666,637ممتلكات ومعدات
313,600215,600استثمار في شركات حلیفة

-136,210موجودات مالیة متوفرة للبیع
12,269,66212,116,882مجموع الموجودات غیر المتداولة

الموجودات المتداولة
112,156102,877ذمم مدینة
747,275750,876مستحقة وغیر مقبوضةإیرادات
39,87823,027(4)الضرائبسلفیات

112,50832,720أرصدة مدینة أخرى
-14,414التحصیلشیكات برسم

47,49123,940النقد والنقد المعادل
1,073,722933,440مجموع الموجودات المتداولة

13,343,38413,050,322مجموع الموجودات 

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

11,000,00011,000,000رأس المال المدفوع
424,196424,196)5(حتیاطي إجباريا

-4,705متوفرة للبیعالمالیة الموجودات التغیر في القیمة العادلة لل
1,212,3261,029,391أرباح متراكمة

12,641,22712,453,587مجموع حقوق الملكیة

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة
83,75291,859الخدمةمخصص تعویض نھایة 

83,75291,859مجموع المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
90,618190,690بنكیةقروض 

161,32790,845إیرادات مقبوضة مقدما
145,44616,560ذمم دائنة

221,014206,781أرصدة دائنة أخرى
618,405504,876المطلوبات المتداولةمجموع 

702,157596,735مجموع المطلوبات
13,343,38413,050,322مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

ال یتجزأ منھا.) تشكل جزءًا8- 1إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة (من - 

العام للشؤون نائب المدیر 
المالیة والخدمات المساندة

عالء صافي

قائم بأعمال مدیر دائرة 
التدقیق الداخلي

مصطفى طھ

قائم بأعمال 
المدیر العام

أحمد مشعشع



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015أیلول 30المرحلیة المختصرة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في البیانات المالیة

بیان الدخل المرحلي
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

ال یتجزأ منھا.) تشكل جزءًا8- 1إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة (من - 

نائب المدیر العام للشؤون 
المالیة والخدمات المساندة

عالء صافي

قائم بأعمال مدیر دائرة 
التدقیق الداخلي

مصطفى طھ

قائم بأعمال 
المدیر العام

أحمد مشعشع

أیلول30أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 
20152014إیضاح

غیر مدققةغیر مدققة
اإلیرادات

500,257509,985إیرادات إیجارات
188,105194,365إیرادات خدمات

688,362704,350مجموع اإلیرادات

المصاریف
390,511430,655مصاریف مباشرة

30,06632,750مصاریف إداریة وعامة
420,577463,405مجموع المصاریف

267,785240,945الربح التشغیلي

1,5576,892إیرادات أخرى
)10,500()10,500(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)17,978((11,265)فروقات عملة
(8,576)-تحصیلھامخصص دیون مشكوك في 

247,577210,783ربح الفترة قبل ضریبة األمالك والدخل

)57,514()57,514(ضریبة األمالك
190,063153,269ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

)17,583((7,128)(4)ضریبة الدخل
182,935135,686ربح الفترة

0.0170.012)7(األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترةالحصة 

الدخل الشامل المرحليبیان
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

أیلول30أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 
20152014إیضاح

غیر مدققةغیر مدققة
182,935135,686ربح الفترة

بنود سیتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل في فترات الحقة:
-4,705التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع

187,640135,686إجمالي الدخل الشامل للفترة



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015أیلول 30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرة البیانات المالیة

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

رأس المال 
المدفوع

احتیاطي
إجباري

التغیر في القیمة 
موجودات العادلة لل

متوفرة المالیة ال
للبیع

أرباح 
المجموعمتراكمة

كانون ثاني 1الرصید كما في 
201511,000,000424,196-1,029,39112,453,587

التغیرات خالل الفترة 
4,705182,935187,640--إجمالي الدخل الشامل للفترة

أیلول 30الرصید كما في 
11,000,000424,1964,7051,212,32612,641,227(غیر مدققة)2015

كانون ثاني 1الرصید كما في 
201411,000,000413,722-935,12312,348,845

التغیرات خالل الفترة 
135,686135,686---إجمالي الدخل الشامل للفترة

2014أیلول30الرصید كما في 
1,070,80912,484,531-11,000,000413,722(غیر مدققة)

ال یتجزأ منھا.) تشكل جزءًا8- 1إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة (من - 

نائب المدیر العام للشؤون 
المالیة والخدمات المساندة

عالء صافي

قائم بأعمال مدیر دائرة 
التدقیق الداخلي

مصطفى طھ

قائم بأعمال 
المدیر العام

أحمد مشعشع



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015أیلول 30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في المرحلیة المختصرة البیانات المالیة

التدفقات النقدیة المرحليبیان 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

أیلول30أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 
20152014إیضاح

غیر مدققةغیر مدققة
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

190,063153,269الدخلقبل ضریبةربح الفترة
تسویات:

136,998135,438استھالكات
8,576-مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

13,559(8,107)مخصص تعویض نھایة الخدمة

تعدیالت لتسویة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 
التشغیلیة:
(56,994)(9,279)ذمم مدینة

-(14,414)شیكات برسم التحصیل
(8,261)3,601ایرادات مستحقة وغیر مقبوضة

(28,556)(79,788)أرصدة مدینة اخرى
(6,906)128,886ذمم دائنة

70,48277,954إیرادات مقبوضة مقدما
14,23331,453أرصدة دائنة أخرى

(39,259)(23,979))4(ضریبة الدخل المدفوعة
408,696280,273ن األنشطة التشغیلیةعصافي التدفقات النقدیة الناتجة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
-(98,000)شراء أسھم في شركات حلیفة

(17,985)(54,767)عقاریةاستثماراتشراء 
(15,206)(801)شراء ممتلكات ومعدات

- (131,505)موجودات مالیة متوفرة للبیعشراء 
)33,191()285,073(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
(250,000)(190,690)قروض من جھات ذات عالقةتسدیدات على ال

- 90,618بنكیةضوسحوبات قر
(250,000)(100,072)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

(2,918)23,551النقد المعادلفي النقد و)النقصالزیادة (
23,94042,804، بدایة الفترةالنقد المعادلرصید النقد و
47,49139,886، نھایة الفترةالنقد المعادلرصید النقد و

ال یتجزأ منھا.) تشكل جزءًا8- 1إیضاح رقمإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة (من - 

نائب المدیر العام للشؤون 
المالیة والخدمات المساندة

عالء صافي

قائم بأعمال مدیر دائرة 
التدقیق الداخلي

مصطفى طھ

قائم بأعمال 
المدیر العام

أحمد مشعشع



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015أیلول30في أشھر المنتھیةالتسعةالمرحلیة المختصرة لفترةالبیانات المالیة

اإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

) عام1إیضاح (
1964تأسست شركة أبراج الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساھمة خصوصیة محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 

سمیة إسھم بقیمة 100,000دینار أردني مقسم إلى 1,000,000وبرأس مال مقداره 1995تشرین أول 16) بتاریخ 562420901تحت رقم (
إلى عشرة مالیین دوالر أمریكي مقسم إلى عشرة 2005للسھم الواحد والمكتتب بھا بالكامل. تمت زیادة رأس المال عام دینار أردني10مقدارھا 

سمیة مقدارھا دوالر أمریكي واحد للسھم. وتم تحویل الشركة من مساھمة خصوصیة محدودة إلى مساھمة إمالیین سھم مكتتب بھا بالكامل بقیمة 
. 2010. تم إدراج أسھم الشركة للتداول في سوق فلسطین لألوراق المالیة خالل عام 2006) خالل عام 562601153عامة محدودة تحت رقم (

من عشرة مالیین دوالر أمریكي إلى أحد عشر ملیون دوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر ملیون 2012عامتم زیادة رأس مال الشركة خالل 
. تمتلك شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة ما نسبتھ% من رأس المال10نسبة وذلك عن طریق توزیع أسھم مجانیة بسھم

المالیة البیاناتمن أسھم شركة أبراج الوطنیة. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمین الوطنیة (الشركة األم) ویتم توحید قوائمھا المالیة مع 91.24%
.للشركة األم

30كما في موظفین 9الشركة تمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئیسي في مدینة البیرة وال یوجد لھا فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي 
.2015أیلول

: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 نقدًا- 
.یة وغیرھااتقتصادیة المختلفة التجاریة والصناعیة والخدمستثمارات في المجاالت اإلالقیام بتنمیة وتشجیع وإدارة اإل- 

.2015تشرین أول 21من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 2015أیلول30كما في المختصرة المالیة المرحلیة البیاناتتم إقرار 

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة) 2إیضاح (
التقاریر "34الدولي رقم لمعیار المحاسبةوفقًا2015أیلول30أشھر المنتھیة فيللتسعةالمختصرة للشركة البیانات المالیة المرحلیة تم إعداد 

عرضھا بالدوالر األمریكي.المالیة المرحلیة" وتم 

المالیة البیانات الإعداد التي تكون موجودة عادة عند ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة
312014مع البیانات المالیة السنویة للشركة كما في المالیة المرحلیة المختصرةة ھذه البیاناتیجب قراءبالتالي و

.المالیة الدولیةالتقاریرلمعاییروفقًا

30201531التسعةإن نتائج أعمال 
.2015كانون األول 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة-أ
الیة للسنة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البیانات المشركةللإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

على جوھري ت أي أثر الینتج عن تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والتعدی. من غیر المتوقع أن2014كانون أول31المنتھیة في 
.2015كانون أول 31للسنة المنتھیة كما في شركةللالمركز أو األداء المالي 

والتقدیراتاألسس-ب
والمطلوباتالموجوداتفي مبالغتؤثرواجتھاداتبتقدیراتالقیامالشركةإدارةمنیتطلبالمحاسبیةالسیاساتوتطبیقالمالیةالبیاناتإعدادإن

خاصوبشكلات.والمخصصوالمصاریفاإلیراداتتؤثر فيواالجتھاداتالتقدیراتھذهأنكما.المحتملةااللتزاماتعنواإلفصاحالمالیة
المذكورة والمتماشیة مع التقدیراتوأوقاتھا. إنالمستقبلیةالنقدیةمبالغ التدفقاتلتقدیرھامةواجتھاداتأحكامإصدارالشركةإدارةمنیتطلب

فرضیاتعلىبالضرورةمبنیةوالتي تم إعدادھا وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة)(2014كانون أول 31كما في شركةالبیانات المالیة السنویة لل
أوضاعالناجمة عنالتغیراتنتیجةوذلكالتقدیراتعنتختلفقدالفعلیةالنتائجوإنالتیقنوعدمالتقدیرمنمتفاوتةلھا درجاتمتعددةوعوامل
.المستقبلفيالتقدیراتتلكوظروف

المخاطرإدارة-ت
مراجعةیتمحیثمواجھتھا وتخفیفھاوسبلالمخاطرتحدداستراتیجیةخاللمنوذلكمتعددةبوسائلالمتنوعةالمخاطربإدارةالشركةتقوم

تحدیدعنمسؤولةالعملمراكزكافةفإنذلكالىإضافة.منھاوالحدتخفیضھاعلىوالعملالضروریة لمواجھتھااإلجراءاتوتبنيالمخاطر
تحدیدالمسؤول عنھوالشركةإدارةمجلسیعتبر.فعالیتھااستمراریةومراقبةالمناسبةالرقابیةالضوابطووضعالمتعلقة بنشاطھاالمخاطر
المخاطرإدارةال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة تحت بند .الشركةفيالمخاطرومراقبة

كانون 31كما في شركةقراءة ھذه البیانات مع البیانات المالیة السنویة للالتي تكون موجودة عادة عند إعداد البیانات المالیة السنویة وبالتالي یجب 
والتي تم إعدادھا وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة.2014أول 



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015أیلول30في أشھر المنتھیةالتسعةالمرحلیة المختصرة لفترةالبیانات المالیة

اإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

) إستثمارات عقاریة3إیضاح (

تفاصیل البند:
2014كانون األول 201531أیلول30المبانياألراضي

7,121,2427,327,19614,448,43814,415,306الرصید في بدایة الفترة / السنة
13,77540,99254,76733,132الفترة / السنةخالل إضافات

7,135,0177,368,18814,503,20514,448,438
(2,613,793)(2,738,059)(2,738,059)-الفترة / السنةخالل اإلستھالك المتراكم
7,135,0174,630,12911,765,14611,834,645الفترة / السنةالرصید في نھایة 

:لقد كانت الحركة على االستھالك المتراكم خالل الفترة / السنة كما یلي

2014كانون األول 201531أیلول30
2,613,7932,449,076الرصید في بدایة الفترة / السنة

124,266164,717الفترة / السنةخالل إضافات
--الفترة / السنةخالل استبعادات

2,738,0592,613,793نھایة الفترة / السنةالرصید في

ضرائبسلفیات) 4إیضاح (

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

2014كانون األول 201531أیلول30
(13,493))23,027(الرصید في بدایة الفترة / السنة

7,12829,789/ السنةإضافات خالل الفترة
1,5313,541خالل الفترة / السنةتوفیرات ضریبة الدخل

(42,864)(25,510)خالل الفترة / السنةضرائب مدفوعة
(23,027)(39,878)الرصید في نھایة الفترة / السنة

إجبارياحتیاطي) 5إیضاح (

196410) لسنة 12وفقًا لقانون الشركات رقم (

.اري حسب أحكام قانون الشركات حیث أن ھذه البیانات المالیة مرحلیةالمساھمین. لم تقم الشركة باقتطاع االحتیاطي اإلجب



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015أیلول30في أشھر المنتھیةالتسعةالمرحلیة المختصرة لفترةالبیانات المالیة

اإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

قطاعات األعمال) 6إیضاح (

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

الفترةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح ) 7إیضاح (

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

2014أیلول201530أیلول30

دوالر أمریكي
182,935135,686ربح الفترة

سھم
11,000,00011,000,000المتداولة خالل الفترةالمتوسط المرجح لألسھم 

دوالر أمریكي
0.0170.012الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة

) معامالت مع جھات ذات عالقة8إیضاح (

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

.الشركة

فیما یلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:
2014أیلول201530أیلول30

250,000-قروض من الشركة األم
3,867(22,645))/مدین(دائنمحساب جاري الشركة األ

4,3045,222حساب جاري الشركة الحلیفة

تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالیة مع جھات ذات العالقة:
2014أیلول201530أیلول30

175,049173,772مإیرادات إیجار من الشركة األ
11,08410,822مشراء عقود تأمین من الشركة األ

20,46015,714الحلیفةإیرادات إیجار من الشركة

دارة العلیا:رواتب ومنافع اإل
2014أیلول201530أیلول30

21,72030,542منافع قصیرة األجل
1,1505,490حصة اإلدارة العلیا من تعویض نھایة الخدمة

10,50010,500مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة




