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ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
أﻋﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ
ﺕﻘﺮﻳﺮ ﻡﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم 2014
ﻧﺒﺬة ﺕﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻹدارة
أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺮﺉﻴﺴﻴﺔ و ﺡﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻡﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺠﺎزات و اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ و اﻟﻤﺆﺵﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺡﻮآﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ
ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت أﺥﺮى
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﺕﻘﺮﻳﺮ ﻡﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺏﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31آﺎﻧﻮن اﻷول :2014
 ﺕﻘﺮﻳﺮ ﻡﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺏﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
 ﺏﻴﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﺏﻴﺎن اﻟﺪﺥﻞ
 ﺏﻴﺎن اﻟﺪﺥﻞ اﻟﺸﺎﻡﻞ
 ﺏﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺡﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
 ﺏﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
 إﻳﻀﺎﺡﺎت ﺡﻮل اﻟﻘﻮاﺉﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )(22 - 1
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أﻋﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد
إﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺮوﺝﻲ
ﺱﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة
اﺏﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻓﺆاد ﻥﺨﻠﺔ ﻗﻄﺎن
ﺱﺒﻴﺮ رزق ﺥﻮري
أﺡﻤﺪ ﻓﺆاد ﻣﺸﻌﺸﻊ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻥﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﺱﺎﻡﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة

ﻡﺪﻗﻘﻮ ﺡﺴﺎﺏﺎت اﻟﺸﺮآﺔ
PriceWaterHouseCoopers
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أ .ﻓﺆاد ﺵﺤﺎدة  /ﻡﻜﺘﺐ ﺵﺤﺎدة ﻟﻠﻤﺤﺎﻡﺎة
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ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ
ﻟﻤﺴﺎهﻤﻲ ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺴﻴﺪ /اﻟﻤﺴﺎهﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺕﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺏﻌﺪ،
ﻼ ﺏﺄﺡﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة " "149ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻥﻮن اﻟﺸ ﺮآﺎت رﻗ ﻢ " "12ﻟﺴ ﻨﺔ  ،1964ﻓﺈﻥ ﻪ ﻳﺴ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة دﻋ ﻮة اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ
ﻋﻤ ً
اﻟﻜﺮام ﻓﻲ ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺤﻀﻮر اﺝﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﺱ ﻮف ﻳﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﺕ ﺐ
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – ﺵﺎرع اﻟﻘﺪس – اﻟﺒﻴﺮة ،اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺡ ﺪة ﻣ ﻦ
ﺏﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  2015/03/26وذﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺝﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺱﻤﺎع ﺕﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺱﻤﺎع ﺕﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺡﺴﺎﺏﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  2014/12/31وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺴ ﺎﺏﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻥﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺼ ﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺎت واﻻﺡﺘﻴﺎﻃ ﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﻮﺹﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺏﺨﺼﻮص ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
إﺥﻼء ﻃﺮف أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وإﺏﺮاء ذﻣﺘﻬﻢ ﻋﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺏﺘﺼ ﺮﻓﺎﺕﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ
ﻓﻲ .2014/12/31
ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻣ ﺪﻗﻘﻲ ﺡﺴ ﺎﺏﺎت اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ  2015/12/31وﺕﻔ ﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﺏﺘﺤﺪﻳ ﺪ
أﺕﻌﺎﺏﻬﻢ.

ﻋﻠﻤًﺎ ﺏﺄﻥﻪ وﺕﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﺪوﻥﺔ اﻟﺤﻮآﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ  %10ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
أﺱﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻃﺮح إدراج ﺏﻨﻮد ﺝﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺝﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺎهﻢ اﻟ ﺬي ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﺡﻀ ﻮر اﻻﺝﺘﻤ ﺎع ﺕﺴ ﺠﻴﻞ اﺱ ﻤﻪ ﻓ ﻲ ﻗﺴ ﻢ اﻷﺱ ﻬﻢ ﻣ ﻊ اﻵﻥﺴ ﺔ /ﺡﻨ ﺎن ه ّﻤ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ
اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺮة – ه ﺎﺕﻒ رﻗ ﻢ  2983800ﻗﺒ ﻞ ﺙﻤ ﺎﻥﻲ وأرﺏﻌ ﻴﻦ ﺱ ﺎﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻮﻋ ﺪ ﻋﻘ ﺪ
اﻻﺝﺘﻤﺎع وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺝﺘﻤﺎع ﺏﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻷﺡﺪ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺕﺤﺮﻳﺮًا ﻓﻲ 2015/03/11

ﻋﺰﻳـــﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺠـــﻮاد
رﺉﻴـﺲ ﻡﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻘــﺮﻳﺮ ﳎــﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻌـــﺎﻡ 2014
ﺡﻀﺮة اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻜﺮام،،،
ﻳﺴ ﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أن ﻳﺮﺡ ﺐ ﺏﻜ ﻢ أﺝﻤ ﻞ ﺕﺮﺡﻴ ﺐ ﻓ ﻲ اﺝﺘﻤ ﺎع اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎدي اﻟﺘﺎﺱ ﻊ وﻳﻘ ﺪم ﻟﻜ ﻢ
ﺕﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وﻥﺘﺎﺋﺞ وﻥﺸﺎﻃﺎت ﺵﺮآﺘﻜﻢ ﻟﻠﻌﺎم .2014
ﺕﻌﻠﻤ ﻮن ،أن ﺵ ﺮآﺔ أﺏ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أﺱﺴ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  1995آﺸ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﺥﺎﺹ ﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﺵ ﺒﻪ
آﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺏﺮأﺱ ﻤﺎل اﺱ ﻤﻲ وﻣ ﺪﻓﻮع ﻣﻘ ﺪارﻩ ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر أردﻥ ﻲ ،وﺱ ﺠﻠﺖ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
اﻟﻮﻗ ﺖ ﻟ ﺪى ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺕﺤ ﺖ رﻗ ﻢ  562420901ﻟﺘﻜ ﻮن اﻟ ﺬراع ﻟﻼﺱ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ ﻟﺸ ﺮآﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وآﺎن ﺏﺎآﻮرة أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻊ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﺮة.
ﻓ ﻲ ﺏﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم  ،2006ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ زﻳ ﺎدة رأﺱ ﻤﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ إﻟ ﻰ 10
ﻣﻼﻳ ﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣﻮزﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ  10ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﺱ ﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺱ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺡ ﺪ و ﺕ ﻢ
ﺏﺘ ﺎرﻳﺦ  2006/03/18ﺕﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻣ ﻦ ﺵ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﺥﺼﻮﺹ ﻴﺔ ﻣﺤ ﺪودة إﻟ ﻰ ﺵ ﺮآﺔ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ
ﻣﺤ ﺪودة ﺕﺤ ﺖ رﻗ ﻢ  .562601153آﻤ ﺎ واﻓﻘ ﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
اﺝﺘﻤﺎﻋﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺎدي اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﺏﺘ ﺎرﻳﺦ  2006/03/23ﻋﻠ ﻰ ﺕﻮﺹ ﻴﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺏﺘﻮزﻳ ﻊ أﺱ ﻬﻢ ﻣﻨﺤ ﺔ
ﻣﺠﺎﻥﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎهﻤﻲ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺱ ﻬﻢ ﺵ ﺮآﺔ أﺏ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺏﻮاﻗ ﻊ ﺱ ﻬﻢ واﺡ ﺪ ﻟﻜ ﻞ
أرﺏﻌ ﺔ أﺱ ﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ،وﺕﻨﻔﻴ ﺬًا ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﺕ ﻢ ﺕﻮزﻳ ﻊ  962,600ﺱ ﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎهﻤﻲ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺏﺬﻟﻚ أﺹﺒﺤﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ رأﺱﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻮزﻋﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
•  9,037,400ﺱﻬﻢ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
•  962,500ﺱﻬﻢ ﻟﻤﺴﺎهﻤﻲ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
•  100ﺱﻬﻢ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻدﺥﺎر واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻠﺴ ﺘﻪ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﺏﺘ ﺎرﻳﺦ  2009/11/03إدراج أﺱ ﻬﻢ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ
ﺏﻮرﺹ ﺔ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺏﺪاﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺎم  2010ﺏﻌ ﺪ اﻻﻥﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد اﻟﺤﺴ ﺎﺏﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎم 2009
واﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ،وﺕ ﻢ إدراج أﺱ ﻬﻢ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﺏﻮرﺹ ﺔ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ ﺏﺘ ﺎرﻳﺦ
.2010/04/14
ﺏﺘ ﺎرﻳﺦ  ،2012/03/29واﻓﻘ ﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻮﺹ ﻴﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺏﺰﻳ ﺎدة رأﺱ ﻤﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ
ﻣ ﻦ  10ﻣﻼﻳ ﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣ ﻮزع ﻋﻠ ﻰ  10ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﺱ ﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺱ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺡ ﺪ
إﻟ ﻰ  11ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣ ﻮزع ﻋﻠ ﻰ  11ﻣﻠﻴ ﻮن ﺱ ﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺱ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺡ ﺪ
وذﻟ ﻚ ﺏﺈﺹ ﺪار  1ﻣﻠﻴ ﻮن ﺱ ﻬﻢ ﺝﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺱ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺡ ﺪ وﺕﻮزﻳﻌﻬ ﺎ أﺱ ﻬﻢ ﻣﻨﺤ ﺔ
ﻣﺠﺎﻥﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﺏﻮاﻗ ﻊ ﺱ ﻬﻢ واﺡ ﺪ ﻟﻜ ﻞ ﻋﺸ ﺮة أﺱ ﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﻤﺴ ﺎهﻢ ﺏﺘ ﺎرﻳﺦ اﺝﺘﻤ ﺎع اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
أي ﻣ ﺎ ﻥﺴ ﺒﺘﻪ  %10ﻣ ﻦ اﻟﺮأﺱ ﻤﺎل اﻹﺱ ﻤﻲ واﻟﻤ ﺪﻓﻮع .و ﻓ ﻲ ﻥﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم  ،2014ﺏﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻷﺱ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ
ﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ  10,013,073ﺱ ﻬﻢ أي ﻣ ﺎ ﻥﺴ ﺒﺘﻪ  %91.03ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع رأﺱ ﻤﺎل ﺵ ﺮآﺔ أﺏ ﺮاج
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  2013ﺏﺎﻟ ﺪﺥﻮل ﻓ ﻲ ﺵ ﺮاآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻷردﻥﻴ ﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت و اﻟﻨﻔﻘ ﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴﺔ ) (NatHealth Jordanﻣﻦ أﺝﻞ ﺕﺄﺱﻴﺲ ﺵﺮآﺔ إدارة ﻥﻔﻘﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ ،و ﻗ ﺪ ﺕ ﻢ ﺏﺘ ﺎرﻳﺦ
 2013/05/20ﺕﺄﺱﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت و اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ) NatHealth
 (Palestineﺏﺮأﺱﻤﺎل اﺱﻤﻲ ﻣﻘﺪارﻩ ) (800أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ) (800أﻟﻒ ﺱﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺱ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴ ﻬﻢ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ واﺡﺪ ،ﺕﻤﺘﻠﻚ ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) (392أﻟﻒ ﺱﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أي ﻣﺎ ﻥﺴﺒﺘﻪ ) ،(%49وﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ
ﺏﺪﻓﻊ ) (294أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺡﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل.
ﻣﻦ أهﻢ ﻏﺎﻳﺎت ﺵ ﺮآﺔ ) (NatHealth Palestineﻣﻤﺎرﺱ ﺔ أﻋﻤ ﺎل إدارة اﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴ ﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ،ﺏﻤ ﺎ
ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إدارة ﺏ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼ ﺤﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ﺵ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﺕﻨﻔﻴ ﺬهﺎ وإدارة ﻣﺤ ﺎﻓﻆ اﻻﺵ ﺘﺮاك اﻟﺼ ﺤﻲ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺵ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻟﻤﺆﺱﺴ ﺎت واﻟﻨﻘﺎﺏ ﺎت وأي ﺝﻬ ﺎت أﺥ ﺮى وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣ ﻊ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﺼ ﺤﻴﺔ واﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أﻓﻀ ﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﺏﺄﻗ ﻞ اﻷﺱ ﻌﺎر .آﻤ ﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺵ ﺮآﺔ ) NatHealth
 (Palestineﺏﺎﻋﺘﻤﺎد ﻥﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬآﻴﺔ ) (Smart Cardﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼ ﺤﻲ وه ﻲ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﻥﻮﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ
واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺕ ّﻢ ﻓ ﻲ ﻥﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم  2013إﻋ ﺎدة ﺕﻘﻴ ﻴﻢ أراﺽ ﻲ وﻣﺒ ﺎﻥﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺙﻼﺙ ﺔ ﻣﺨﻤﻨ ﻴﻦ ﻣﺮﺥﺼ ﻴﻦ ﻟﻬ ﺬا
اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ هﻴﺌ ﺔ ﺱ ﻮق رأس اﻟﻤ ﺎل ،وﻟﻘ ﺪ ﺏ ﻴﻦ اﻟﺘﺨﻤ ﻴﻦ أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷراﺽ ﻲ واﻟﻤﺒ ﺎﻥﻲ
ﺏﻠﻐ ﺖ ) (19,168أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ وﻓ ﻖ ﻣﺘﻮﺱ ﻂ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺘﺨﻤ ﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪهﺎ اﻟﻤﺨﻤﻨ ﻮن اﻟ ﺜﻼث ،وه ﺬا
ﻳﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺴ ﻮﻗﻴﺔ ﻷراﺽ ﻲ وﻣﺒ ﺎﻥﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺕﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ آﻠﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﺏﻤﺒﻠ ﻎ ) (7,207أﻟ ﻒ دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜ ﻲ .وﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة اﻻﺱ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﻟﺴﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺏﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺴ ﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺏﺈﺙﺒ ﺎت ه ﺬﻩ
اﻷراﺽﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺏﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﺕﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ ﺡﺎﻟﻴ ًﺎ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻷراﺽﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﻣﺠﻤﻊ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﺕﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﺎﺕﻬﺎ ﺏﻪ.
 .2ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (134ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (28ﻣﻦ أراﺽﻲ اﻟﺒﻴﺮة ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  3,862م .
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 .3ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (23ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (19ﻣﻦ أراﺽﻲ ﻋﻴﻦ ﻣﺼﺒﺎح واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  2,348م .
 .4ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (8ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (1ﻣﻦ أراﺽﻲ دورا اﻟﻘﺮع واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  28,183م.2
 .5ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (217ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺽﻲ ﺝﻔﻨﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  16,705م.2
 .6ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (214ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺽﻲ ﺝﻔﻨﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  13,259م.2
 .7ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (107ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺽﻲ آﻔﺮ ﻗﻠﻴـﻞ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  69,085م.2
 .8ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (108ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺽﻲ آﻔﺮ ﻗﻠﻴﻞ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  11,327م.2
 .9ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (138ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (3ﻣﻦ أراﺽﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺹﺮة واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  4,838م.2
 .10ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ )  ( 4ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (20ﻣﻦ أراﺽﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺏﻮرﻳﻦ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺡﺘﻬﺎ  12,231م.2
2

وﻳﻘ ﻮم ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺡﺎﻟﻴ ًﺎ ﺏ ﺈﺝﺮاء اﻟﺪراﺱ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﺏﻬ ﺪف ﻓ ﺮز وﺕﻘﺴ ﻴﻢ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤﻠﻜﻬ ﺎ
اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺮﻳ ﺔ دورا اﻟﻘ ﺮع أو إﻗﺎﻣ ﺔ ﺽ ﺎﺡﻴﺔ ﺱ ﻜﻨﻴﺔ اﺱ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ﻗ ﺮار
ﺏﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺥﻼل ﻋﺎم .2015
أﻇﻬ ﺮت ﺡﺴ ﺎﺏﺎت اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  2014أن إﻳ ﺮادات اﻟﺘ ﺄﺝﻴﺮ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻊ أﺏ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺏﻠﻐ ﺖ
) (935أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣﻘﺎﺏ ﻞ ) (981أﻟ ﻒ دوﻻر ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺎﺽ ﻲ ،آﻤ ﺎ أن اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺡﻘﻘ ﺖ أرﺏﺎﺡ ﺎ
ﺹ ﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘ ﺪارهﺎ ) (105أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣﻘﺎﺏ ﻞ ) (352أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺎﺽ ﻲ و ذﻟ ﻚ
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ﺏﻌ ﺪ ﺥﺼ ﻢ ﻣﺨﺼﺼ ﺎت اﻻﺱ ﺘﻬﻼك وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻥﻴﻦ اﻟﺴ ﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺼ ﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳ ﺔ وﻣﺼ ﺎرﻳﻒ ﺕﺸ ﻐﻴﻞ
اﻟﻤﺠﻤ ﻊ وﺽ ﺮﻳﺒﺔ اﻷﻣ ﻼك وﺽ ﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺏ ﺎح .و ﺡﺮﺹ ﺎ ﻣ ﻦ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻘﻠﻴ ﻞ ﻣﺼ ﺎرﻳﻒ اﺱ ﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﻨ ﻰ و ﺏﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ زﻳ ﺎدة أرﺏ ﺎح اﻟﺸ ﺮآﺔ ،ﺕ ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺥ ﻼل اﻟﻌ ﺎم  2014ﻣ ﻊ ﻣﺴﺘﺸ ﺎرﻳﻦ هﻨﺪﺱ ﻴﻴﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻴﻦ و ﺕ ﻢ ﻋﻤ ﻞ دراﺱ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻞ اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﺘﻘﻠ ﻴﺺ ﻣﺼ ﺎرﻳﻒ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﻨ ﻰ إﻟ ﻰ
اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻥ ﻰ و ﺱ ﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺥ ﻼل اﻟﻌ ﺎم  2015ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﺨﺮﺝ ﺎت ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺱ ﺔ وﺕﺮآﻴ ﺐ أﻥﻈﻤ ﺔ ﺕﻜﻴﻴ ﻒ
وﺕﺪﻓﺌﺔ وإﻥﺎرة ﺡﺪﻳﺜﺔ ﺕﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺕﻮرة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻜﻬﺮﺏﺎء و اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ.
وﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻳﻮﺹ ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﻮﻗﺮة ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﺏﺎﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ وﺕﺮﺡﻴ ﻞ
ﺹ ﺎﻓﻲ أرﺏﺎﺡﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  2014إﻟ ﻰ اﻷرﺏ ﺎح اﻟﻤ ﺪورة ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺴ ﺎﺏﻘﺔ ﺏﻌ ﺪ ﺕﺠﻨﻴ ﺐ اﻻﺡﺘﻴ ﺎﻃﻲ
اﻟﻘ ﺎﻥﻮﻥﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻷﺱﺎﺱ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ وﺏ ﺬﻟﻚ ﻳﺮﺕﻔ ﻊ رﺹ ﻴﺪ اﻷرﺏ ﺎح اﻟﻤ ﺪورة ﻓ ﻲ  2014/12/31إﻟ ﻰ
) (1,029أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.

أﺥﻴ ﺮًا

ﻳﻨﺘﻬ ﺰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ه ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺹ ﺔ ﻟﻴﺸ ﻜﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺘ ﻲ
ﻗ ﺪﻣﻮهﺎ ﻟﺸ ﺮآﺘﻬﻢ وﻳ ﺜﻤﻦ ﻋﺎﻟﻴ ﺎ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻄﻴﺒ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺏ ﺬﻟﻬﺎ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎم اﻟﺸ ﺮآﺔ وﻣﻮﻇﻔﻮه ﺎ وﻣﻮﻇﻔ ﻮ اﻟﺸ ﺆون
اﻟﻠﻮﺝﺴ ﺘﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ،ﺡﻴ ﺚ أن ﺕﻀ ﺎﻓﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﻮد ﻣ ﻊ ﺕﻮﺝﻴﻬ ﺎت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة
أرﺱﻴﺎ ﺡﺠﺮ اﻷﺱﺎس ﻟﻤﺎ ﺡﻘﻘﺘﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺕﻄﻮر وﻥﻤﻮ وازدهﺎر.

ﻡﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﺃﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻧﺒﺬﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ:
اﻻﺱﻢ

اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ

ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺠــﻮاد ﺏﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻣﺤﺎﺱﺒﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺕﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻴﻼد
1945

ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(1999

إﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺮوﺝﻲ
ﺏﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺹﻴﺪﻟﺔ –
ﻥﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺎﺝﺴﺘﻴﺮ إدارة أﻋﻤﺎل

1966

ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(2012

ﺱﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(1999

ﺵﻬﺎدة ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن 1959
ﻨﻔﺲ
ﻢ اﻟ
وﻋﻠ
واﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺏﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻋﻠ ﻮم
ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ
ﻣﺎﺝﺴ ﺘﻴﺮ ﻋﻼﻗ ﺎت
دوﻟﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺨﺒﺮة
 ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2012
وﺡﺘﻰ اﻵن.
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2014
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ICC
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2009
وﺡﺘﻰ ﻥﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2011
 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1993وﺡﺘﻰ ﻥﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
.2008
 ﺥﺒﺮة  24ﺱﻨﺔ ﻓﻲ ﺵﺮآﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1967وﺡﺘﻰ ﻋﺎم
 ،1992ﺕﻘﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺮاآﺰ آﺎن ﺁﺥﺮهﺎ ﻥﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮآﺔ.
 ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺕﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮﺏﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1994وﺡﺘﻰ ﻋﺎم .2007
 ﻣﺆﺱﺲ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺕﺄﺱﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم  1992وﺡﺘﻰ اﻵن.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ ﺱﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺥﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺡﺘﻰ ﻋﺎم .2013
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟﺮﻓﺎﻩ ﺱﺎﺏﻘًﺎ( ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺥﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺡﺘﻰ ﻋﺎم .2014
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻻﺱﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺡﺘﻰ ﻋﺎم .2010
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺝﺒﻞ داوود ﺡﺘﻰ ﻋﺎم .2010
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺕﺤﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺕﺄﺱﻴﺴﻪ
وﺡﺘﻰ اﺱﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ .2008/4/1
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺼﺎﺏﻲ ﺡﻮادث
اﻟﻄﺮق ﻣﻨﺬ ﺕﺄﺱﻴﺴﻪ وﺡﺘﻰ ﻋﺎم .2007
 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺵﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺏﺪاﻳﺔ ﻋﺎم
.2009
 رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮي ﺵﺮآﺔ ﻥﻬﺮ اﻷردن ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ.
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ ﺱﻮﺏﺮودﻳﻢ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺵﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﺎرم – اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 رﺋﻴﺲ اﺕﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ.
 ﻋﻀﻮ ﺝﻤﻌﻴﺔ رﺝﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺝﺎﻣﻌﺔ ﺏﻴﺮزﻳﺖ.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻥﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ ﻣﻄﺎﺡﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬهﺒﻲ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺏﺎﺡﺚ – ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ – رام اﷲ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺕﺪرﻳﺲ – داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ – ﺝﺎﻣﻌﺔ ﺏﺮﺝﻬﺎم ﻳﻮﻥﻎ.
 ﺏﺎﺡﺚ – اﻻﺕﺤﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ – واﺵﻨﻄﻦ.
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺪارس اﻟﻔﺮﻥﺪز.
 ﻣﺆﺱﺲ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮؤﺱﺎء.
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اﺏﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺏﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺹ ﻴﺪﻟﺔ 1946
وآﻴﻤﻴﺎء ﺹﻴﺪﻻﻥﻴﺔ

ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(1999
ﺱﺒﻴﺮ رزق ﺥﻮري
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(2013
ﻓﺆاد ﻥﺨﻠﺔ ﻗﻄﺎن
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺏﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس هﻨﺪﺱ ﺔ 1982
ﻣﺪﻥﻴﺔ
ﻣﺎﺝﺴ ﺘﻴﺮ هﻨﺪﺱ ﺔ
إﻥﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎﺝﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن

1948

ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(1999

أﺡﻤﺪ ﻓﺆاد ﻣﺸﻌﺸﻊ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(2014

ﻣﺎﺝﺴﺘﻴﺮ إدارة أﻋﻤﺎل

1972

 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺱﺴﺔ ﻣﺒﺎدرة آﻠﻴﻨﺘﻮن.
 اﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻜﻨﺴﻲ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻹﻥﺠﻴﻠﻴﺔ اﻷﺱﻘﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺱﻂ.
 اﻣﻴﻦ ﺹﻨﺪوق ﻓﻲ ﺝﻤﻌﻴﺔ  – ICCاﻟﻘﺪس.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺝﺎﻣﻌﺔ ﺏﻴﺖ ﻟﺤﻢ.
 رﺋﻴﺲ ﺏﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﺮة ﺱﺎﺏﻘﺎ.
 ﻥﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ.
 ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
 ﻳﻤﻠﻚ وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺹﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة.
 ﻣﺪﻳﺮ وﺹﺎﺡﺐ ﺵﺮآﺔ ﺕﺎﺕﻜﻮ اﻥﺘﺮﻥﺎﺵﻴﻨﻮل.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ رام اﷲ اﻟﻬﻨﺪﺱﻲ اﻻﺱﺘﺸﺎري.
 اﺱﺘﺸﺎري هﻨﺪﺱﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت و اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
 ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺱﺎﺏﻖ ﻓﻲ ﺝﻤﻌﻴﺔ إﺱﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
 ﻋﻀﻮ ﺡﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻨﺎء اﻟﻜﺎﺙﻮﻟﻴﻚ.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ﻣﺆﺱﺲ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺪة ﺵﺮآﺎت:
 ﺵﺮآﺔ اﻟﻬﻨﺪﺱﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻥﻴﻜﻴﺔ اﻷردﻥﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ
 ﺵﺮآﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ واﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة
 ﺵﺮآﺔ ﺹﺤﺎري ﻟﺘﺄﺝﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات
 ﺵﺮآﺔ أي ﺱﻲ أي ﻟﻠﺴﻴﺎﺡﺔ واﻟﺴﻔﺮ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺵﺮآﺔ أﻳﺒﻚ.
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺝﺎﻣﻌﺔ ﺏﻴﺖ ﻟﺤﻢ.
 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺝﻤﻌﻴﺎت ﺥﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺏﻴﺖ ﻟﺤﻢ.
 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺎﺏﻀﺔ.
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻻﺱﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ.
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ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
ﻻ ﻳﻮﺝﺪ أي ﻟﺠﺎن ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻓ ﻲ ﺵ ﺮآﺔ أﺏ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ و ذﻟ ﻚ آﻮﻥﻬ ﺎ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺏﻨﺴ ﺒﺔ  %91.03ﻣ ﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺕﻘﻮم اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺏﻤﺘﺎﺏﻌ ﺔ أﻋﻤ ﺎل ﺵ ﺮآﺔ
أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
أوﻻ :ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺱﺖ ﺝﻠﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014ﻟ ﻢ ﻳﺘﻐﻴ ﺐ أي ﻋﻀ ﻮ ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋ ﻦ أي
ﺝﻠﺴﺔ ،وآﺎﻥﺖ ﻥﺴﺒﺔ ﺡﻀﻮر اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺠﻠﺴﺎت ﺥﻼل اﻟﻌﺎم .(%100) 2014
ﺛﺎﻧﻴ ﺎ :ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺽ ﻰ رﺋ ﻴﺲ وأﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أﻳ ﺔ ﺏ ﺪﻻت ﻋ ﻦ ﺡﻀ ﻮرهﻢ ﺝﻠﺴ ﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻋ ﻦ رﺡ ﻼت
ﻋﻤﻠﻬ ﻢ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ أو اﻟﺪاﺥﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺏﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺸ ﺮآﺔ أو أي ﻣﺰاﻳ ﺎ أﺥ ﺮى ،وﻳﻘﺘﺼ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻘﺎﺽ ﻮﻥﻪ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﻜﺎﻓ ﺄة ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة و اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ  2,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﺱ ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻋﻀ ﻮ ﺏﺈﺝﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠ ﻎ  14,000دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ.
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ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻻﺱﻢ

ﺗﺎریﺦ
اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺗﺎریﺦ
اﻟﻤﻴﻼد

اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺆهﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺱﺎﻡﺮ ﻋﺰیﺰ ﺷﺤﺎدة

اﻟﻤﺪیﺮ اﻟﻌﺎم

1992

1959

ﻡﺎﺝﺴﺘﻴﺮ

ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ

ﻋﻼء ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ

ﻥﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪیﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2010

1985

ﻡﺎﺝﺴﺘﻴﺮ
CPA +

ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ +
MBA

ﻡﺼﻄﻔﻰ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﻃﻪ

ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻡﺪیﺮ
داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺥﻠﻲ

2009

1979

ﺑﻜﺎﻟﻮریﻮس

ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ

ﺱﻨﺔ
اﻟﺘﺨﺮج

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

Brigham
Young
University

1985

 21ﺱﻨﺔ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ
اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

University of
Cincinnati
/USA

2010

 3ﺱﻨﻮات ﻓﻲ ﻡﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺝﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت واﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ 4 ،ﺱﻨﻮات ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺝﺎﻡﻌﺔ ﺑﻴﺮزیﺖ

2001

 13ﺱﻨﺔ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺥﻠﻲ و
اﻟﺨﺎرﺝﻲ

اﻟﺠﻬﺔ اﻻآﺎدیﻤﻴﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
اﻻﺱــــﻢ
ﺱﺎﻡﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة

اﻟﻤﻨﺼﺐ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ
2013/12/31
2014/12/31
25,505
25,505

ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
ﺕﺘﺤﻤﻞ ﺵﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻥﺎﻩ ﻋﻦ آﺎﻓﺔ رواﺕﺐ و ﻣﻜﺎﻓﺂت و ﻣﺰاﻳﺎ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
ﺡﺼﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﺕﺐ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻬﺎ
ﺡﺼﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوف ﺕﻌﻮﻳﺾ ﻥﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

2014
39,550
6,302
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2013
46,002
9,969

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
ﺕﻬ ﺪف اﻟﺸ ﺮآﺔ إﻟ ﻰ اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎر وﺏﻴ ﻊ وﺵ ﺮاء اﻟﻌﻘ ﺎرات واﻷراﺽ ﻲ وإدارﺕﻬ ﺎ ،إﻓ ﺮاز أو اﻟﺒﻴ ﻊ ﻥﻘ ﺪا أو
ﺏﺎﻟﺘﻘﺴ ﻴﻂ أو ره ﻦ اﻷراﺽ ﻲ وﺕﺄﺙﻴ ﺚ اﻟﺸ ﻘﻖ واﻟﻌﻘ ﺎرات ﻣ ﻊ ﺥ ﺪﻣﺎت أو ﺏ ﺪون ﺥ ﺪﻣﺎت ،واﻟﻘﻴ ﺎم ﺏﺘﻨﻤﻴ ﺔ
وﺕﺸ ﺠﻴﻊ وإدارة اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎﺕﻴ ﺔ
وﻏﻴﺮهﺎ.
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ:
ﺕﻤ ﺎرس اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺥ ﻼل ﻣﺮآﺰه ﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺮة وﻻ ﻳﻮﺝ ﺪ ﻟﻬ ﺎ أﻳ ﺔ ﻓ ﺮوع أﺥ ﺮى ﺱ ﻮاء
داﺥﻞ أو ﺥﺎرج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻗﺪ ﺏﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ  9ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ .2014/12/31
أدﻥﺎﻩ ﺝﺪول ﻳﺒﻴﻦ ﺕﻮزﻳﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺡﺴﺐ ﻣﺆهﻼﺕﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
ﻋﺪد ﻡﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ

اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺎﺝﺴﺘﻴﺮ
ﺏﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
دﺏﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ
دﺏﻠﻮم
ﺙﺎﻥﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻗﻞ ﻣﻦ ﺙﺎﻥﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

1
0
0
2
2
4

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﺝﻤﺎﻟﻲ
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ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:
ﻻ ﻳﻮﺝ ﺪ ﻟﺸ ﺮآﺔ أﺏ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أﻳ ﺔ ﺵ ﺮآﺎت ﺕﺎﺏﻌ ﺔ و إﻥﻤ ﺎ ه ﻲ ﺕﺎﺏﻌ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ
واﻟﺘﻲ ﺕﻤﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻥﺴﺒﺘﻪ  %91.03ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﻋﻤﻼء ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ:
أوﻻ :اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ:
اﻟﺮ ﻗﻢ
1

اﺱﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻥﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ إﺝﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
%25

ﺙﺎﻥﻴﺎ :اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ:
ﻻ ﻳﻮﺝﺪ ﻣﻮردﻳﻦ ﻣﺤﺪدﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎ و ﺥﺎرﺝﻴﺎ ﻳﺸﻜﻠﻮن  %10ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮآﺔ.
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ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ:
 (1ﺕ ﻢ إﻥﻬ ﺎء دراﺱ ﺔ إﻣﻜﺎﻥﻴ ﺔ ﺏﻨ ﺎء ﺽ ﺎﺡﻴﺔ ﺱ ﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺮﻳ ﺔ دورا اﻟﻘ ﺮع واﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ
ﻣﺴ ﺎﺡﺘﻬﺎ  28,183م 2أو ﺕﻘﺴ ﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻷرض إﻟ ﻰ ﻗﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﺡ ﺪود اﻟ ﺪوﻥﻢ ﻟﻜ ﻞ ﻗﻄﻌ ﺔ و ﺏﻴﻌﻬ ﺎ ،و ﻗ ﺪ ﺕ ﻢ
اﺕﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار ﺏ ﺈﻓﺮاز و ﺕﻘﺴ ﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻷرض و ﺏﻴﻌﻬ ﺎ آﻘﻄ ﻊ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﺡﻴ ﺚ أﻥ ﻪ ﺥﻴ ﺎر أﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ ﺏﻨ ﺎء
ﺽﺎﺡﻴﺔ ﺱﻜﻨﻴﺔ.
 (2ﺕ ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺥ ﻼل اﻟﻌ ﺎم  2014ﻣ ﻊ ﻣﺴﺘﺸ ﺎرﻳﻦ هﻨﺪﺱ ﻴﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻴﻦ و ﺕ ﻢ ﻋﻤ ﻞ دراﺱ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻞ
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻥﻰ.
ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:
ﺏﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺥﻄﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ،ﺱﻴﺘﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺥﻼل اﻟﻌﺎم :2015
 (1ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ أﺱ ﻌﺎر اﻷراﺽ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﺏﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ ﺏﻴ ﻊ اﻷراﺽ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ارﺕﻔﻌ ﺖ أﺱ ﻌﺎرهﺎ ارﺕﻔﺎﻋ ﺎ
ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻣﻦ أﺝﻞ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ.
 (2ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﺕﻮﺹ ﻴﺎت دراﺱ ﺔ أرض دورا اﻟﻘ ﺮع و إﻓﺮازه ﺎ و ﺕﻘﺴ ﻴﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻗﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﺡ ﺪود اﻟ ﺪوﻥﻢ ﻟﻜ ﻞ ﻗﻄﻌ ﺔ
ﺕﻤﻬﻴﺪا ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ.
 (3ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﺨﺮﺝ ﺎت دراﺱ ﺔ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺒﻨ ﻰ أﺏ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﺕﺮآﻴ ﺐ أﻥﻈﻤ ﺔ ﺕﻜﻴﻴ ﻒ وﺕﺪﻓﺌ ﺔ وإﻥ ﺎرة ﺡﺪﻳﺜ ﺔ
ﺕﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺕﻮرة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻜﻬﺮﺏﺎء و اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻰ.
ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺒﻴﺎن
إﺝﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺏﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﺹﺎﻓﻲ اﻟﺮﺏﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﺹﺎﻓﻲ اﻟﺮﺏﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺝﻮدات
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺪﻳﻮﻥﻴﺔ
ﻥﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﺝﻮدات ) ﻣﺮة(
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﺝﻮدات اﻟﺜﺎﺏﺘﺔ ) ﻣﺮة (
ﻣﻌﺪل دوران رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ) ﻣﺮة(
ﻥﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول ) ﻣﺮة (
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ

2014
0.40
0.14
0.11
0.01
0.01
0.05
0.95
0.07
0.08
2.18
1.85
428,564

2013
0.41
0.41
0.36
0.03
0.03
0.06
0.94
0.07
0.08
10.09
1.13
97,153

ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ:
ﺏﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ  2,535ﻣﺴﺎهﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ  2014/12/31ﻣﻘﺎﺏﻞ  2,550ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ .2013/12/31
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ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
2014
135,750
$ 116,250
107
$ 1.05
$ 0.70
$ 1.02
%1.23

اﻟﺒﻴﺎن
ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺱﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﻔﺬة
أﻋﻠﻰ ﺱﻌﺮ ﺕﺪاول
أدﻥﻰ ﺱﻌﺮ ﺕﺪاول
ﺱﻌﺮ اﻹﻏﻼق
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺴﻬﻢ

2013
12,458
$ 12,228
56
$ 1.03
$ 0.86
$ 1.03
%0.11

ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
اﻻﺱــــﻢ
ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺏﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ
2014
آﻤﺎ ﻓﻲ
2014/12/31
%91.03 10,013,073

ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ
2013
آﻤﺎ ﻓﻲ
2013/12/31
90.34% 9,937,601

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
اﻻﺱﻢ
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد
إﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺮوﺝﻲ
ﺱﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة
اﺏﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺱﺒﻴﺮ رزق ﺥﻮري
اﺡﻤﺪ ﻓﺆاد ﻣﺸﻌﺸﻊ

اﻟﻤﻨﺼﺐ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻥﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

أردﻥﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ
ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ
آﻤﺎ ﻓﻲ
آﻤﺎ ﻓﻲ
2013/12/31 2014/12/31
44,137
50,000
1,667
1,667
25,505
25,505
28,557
28,557
30,372
30,372
102
102

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻗﺮﺑﺎء ﺃﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
اﻻﺱﻢ
رﺱﻤﻴﺔ ﺡﺴﻨﻲ ﻣﺴﺮوﺝﻲ
ﺡﻨﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﺵﺤﺎدة
ﻋﺰﻳﺰ ﺱﺎﻣﺮ ﺵﺤﺎدة

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺹﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺏﺔ
أم إﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺮوﺝﻲ
زوﺝﺔ ﺱﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة
اﺏﻦ ﺱﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺵﺤﺎدة
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ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ
ﻋﺪد اﻷﺱﻬﻢ
آﻤﺎ ﻓﻲ
آﻤﺎ ﻓﻲ
2013/12/31 2014/12/31
842
842
137
137
1,140
1,140

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
أو ًﻻ:

ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻋﻀ ﻮ ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو أي ﻣﻮﻇ ﻒ ﻣ ﻦ
ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻃﻠ ﺐ أو ﻗﺒ ﻮل أي ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو ﻋﻴﻨﻴ ﺔ أو أي ﻣﻨﻔﻌ ﺔ أﺥ ﺮى ﻟﻨﻔﺴ ﻪ أو
ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ أي ﺝﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ أو ﻋﻘﻮد أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﻋ ﻦ آ ﻞ
ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺏﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺕﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ.

ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ:
)أ(

ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻣﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻷي ﻣ ﻦ
أﻓﺮاد اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺵ ﺮة أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺵ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد أو
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أو اﻻرﺕﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺏﻬﺎ.

)ب(

إذا آ ﺎن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻷي ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪراء
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺵﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺵﺮة ﻓ ﻲ أي ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻔﻘﺎت اﻟﺘ ﻲ
ﺕﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﺈﻥﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻹﺏﺮام هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1.
2.
.3

أن ﻳﺘﻢ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﻦ ﻟﻼﺵ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﻋ ﺮوض
هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة.
ﻋﻨ ﺪ ﺏﺤ ﺚ اﻟﺼ ﻔﻘﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ،ﻳﺠ ﺐ أﻻ ﻳﺸ ﺎرك
اﻟﻌﻀﻮ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إﺡﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
أن ﻳﻜﻮن إﻗﺮار هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺏﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜ ﻲ أﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة
ﺏﻌﺪ اﺱﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻀﻮ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻷي ﻓﺮد ﻣﻦ اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ أن ﻳﻘﻮم ﺏﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺕﻤﺜ ﻞ اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻹدارة ﺕﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺥﺮى ﻟﻠﻌﻀﻮ ،وﻳﺤﺒﺬ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺴ ﺒﻘًﺎ ﻋ ﻦ أي ﻣﺼ ﻠﺤﺔ
ﻟ ﻪ ﺕﺠ ﺎﻩ أي ﺝﻬ ﺔ أﺥ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮآﺔ وﻋ ﻦ أي ﺕﻐﻴ ﺮ ﻗ ﺪ ﻳﻄ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﻓ ﻮر
ﺡﺪوﺙﻪ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺸﺎرآﻮا ﻓﻲ إدارة ﺵﺮآﺔ ﻣﺸﺎﺏﻬﺔ أو
ﻣﻨﺎﻓﺴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ،آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﻢ ﺕﻘ ﺪﻳﻢ اﻻﺱﺘﺸ ﺎرة أو اﻟﺘﻮﺝﻴ ﻪ ﻷﺡ ﺪ زﺏ ﺎﺋﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ أو
داﺋﻨﻴﻬﺎ أو ﻣﺰودﻳﻬﺎ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ.
راﺏﻌ ًَﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ أن ﺕﻘﺪم ﻗﺮﺽًﺎ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ أي ﻥﻮع ﻷي ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﺥﺎﻡﺴ ًﺎ :ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ وأﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ ﺏ ﺬل آ ﻞ اﻟﺠﻬ ﻮد
اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺸ ﺮآﺔ وﻻ ﻳﺤ ﻖ ﻷي ﻣ ﻨﻬﻢ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﺵﺨﺼ ﻴﺔ ﻣ ﻦ وراء
ﻗﺮاراﺕﻪ أو أن ﻳﻐﺘﻨﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﺮﺹﺔ ﺱﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺮآﺔ.
ﺱﺎدﺱ ًﺎ :ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ وأﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻄﻠﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺵﺮاء أو ﺏﻴﻊ أﺱﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻮر اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺝﻮهﺮﻳ ﺔ ﺕ ﺆﺙﺮ ﻋﻠ ﻰ
ﺱﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻻ ﺏﻌ ﺪ اﻹﻓﺼ ﺎح اﻟﺮﺱ ﻤﻲ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺱ ﻮق
رأس اﻟﻤ ﺎل و ﻟﺒﻮرﺹ ﺔ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ وﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم وأي ﺕ ﺪاول ﻳﻘ ﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔ ًﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ
ﻼ.
ﺏﺎﻃ ً
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ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ:
ﻻ ﻳﻮﺝﺪ أﺙﺮ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻜ ﺮرة ﺕﻤ ﺖ ﺥ ﻼل اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ و ﻻ ﺕ ﺪﺥﻞ ﺽ ﻤﻦ
ﻥﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﺥﻼل اﻟﻌﺎم  2014أي ﺕﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ:

ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺝﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺏﺘﺎرﻳﺦ  27ﺁذار  2014إﻋﺎدة ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎدة ﺏﺮاﻳﺲ ووﺕﺮ
هﺎوس آﻮوﺏﺮز) (PWCآﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﺥﺎرﺝﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻌﺎم  2014و ﺕﻢ ﺕﺤﺪﻳﺪ أﺕﻌﺎﺏﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻤﺪﻗﻖ
ﺏﺮاﻳﺲ ووﺕﺮهﺎوس آﻮوﺏﺮز

2014
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
4,000

2013
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
4,000

ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺢ ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍجملﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ:
ﻟ ﻢ ﺕﻘ ﺪم اﻟﺸ ﺮآﺔ أي ﺕﺒﺮﻋ ﺎت أو ﻣﺴ ﺎهﻤﺎت ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم  2014و ﻻ ﻳﻮﺝ ﺪ
ﺱﻴﺎﺱﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻬﺬا اﻟﺸﺄن و ذﻟﻚ آﻮﻥﻬﺎ ﺵ ﺮآﺔ ﺕﺎﺏﻌ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ و اﻟﺘ ﻲ
ﺏﺪورهﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺱﻴﺎﺱﺔ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ و رﻋﺎﻳﺘﻪ.
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:
ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻠ ﻮث اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ،ﻗ ﺮرت اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺕﻐﻴﻴ ﺮ أﻥﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌ ﺔ و اﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ و اﻹﻥ ﺎرة ﻓ ﻲ
ﻣﺒﻨﻰ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺱﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺱﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺏﺎء و اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻠﻮﺙﻴﻦ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺙﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮآﺘﻨﺎ ﺥﺎﺹ ﺔ و ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺔ ،ه ﻮ ﻗ ﺮار رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﺨ ﺎص ﺏﻘ ﺎﻥﻮن اﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ و أﺙ ﺮﻩ اﻟﺠ ﻮهﺮي ﻋﻠ ﻰ
زﻳﺎدة ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺥﻞ و ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أرﺏﺎح اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ:
ﻻ ﻳﻮﺝﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺕﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺥﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺡﻘﺔ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺵﺄﻥﻬﺎ اﻟﺘﺄﺙﻴﺮ اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ:
ﻟﻢ ﺕﻈﻬﺮ أﻳﺔ ﺏﻮادر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ ﻥﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ.
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ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ:
اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إﻳﺮادات إﻳﺠﺎر ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺷﺮاء ﻋﻘﻮد ﺕﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
إﻳﺮادات إﻳﺠﺎرات ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت و اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴﺔ

2014
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

2013
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

231,651

230,546

14,617

13,418

22,534

12,188

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ:
ﻻ ﻳﻮﺝﺪ أي إﺝﺮاءات ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺝﻮهﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺽﺪ أو ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺷﻜﻞ ﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ:

ﻳﺘﻢ إرﺱﺎل دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺝﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺱ ﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ
ﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ اﻥﻌﻘﺎد اﻻﺝﺘﻤﺎع .آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻥﺸﺮ إﻋﻼن دﻋﻮة اﻥﻌﻘﺎد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼ ﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ
أﺱﺒﻮع ﻣﻦ اﻥﻌﻘﺎد اﻻﺝﺘﻤﺎع .ﻳﺘﻢ وﺽﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴ ﻨﻮي ﻟ ﺪى ﻗﺴ ﻢ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺮﺉﻴﺴ ﻲ
ﻟﻠﺸﺮآﺔ آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺕﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ  www.abraj-pal.comو ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﻔﺤﺔ
اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺏﻮرﺹﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ .www.pex.ps
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ:

هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺏ ﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ و اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻥﺎﺕﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺕﺴ ﺠﻴﻞ ﺡﺼ ﺔ
ﺷﺮآﺔ أﺏﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺉﺮ اﺱﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺤﻠﻴﻔ ﺔ ﺏﻤﺒﻠ ﻎ  78,400دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ.
ﻣﺒﻴﻨﺎ أدﻥﺎﻩ ﺝﺪول ﻳﻮﺽﺢ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺏﺸﻜﻞ ﺕﻔﺼﻴﻠﻲ:
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻨﻬﺎﺉﻲ
اﻹﻓﺼﺎح اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺒﻴﺎن
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺏﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ
)(78,400
)(78,400
ﺡﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺉﺮ ﺷﺮآﺎت ﺡﻠﻴﻔﺔ
ﺹﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
104,742
)(78,400
183,142
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺏﻴﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
215,600
)(78,400
294,000
اﺱﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺡﻠﻴﻔﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺝﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
12,116,882
(78,400) 12,195,282
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺝﻮدات
13,050,322
(78,400) 13,128,722
424,196
)(7,840
432,036
اﺡﺘﻴﺎﻃﻲ إﺝﺒﺎري
1,029,391
)(70,560
1,099,951
أرﺏﺎح ﻣﺘﺮاآﻤﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺡﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
12,453,587
(78,400) 12,531,987
ﻣﺠﻤﻮع ﺡﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺎت
13,050,322
(78,400) 13,128,722
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
الـبـيـانـات الـمـالـيـة
للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون أول 2014
بيان المركز المالي
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
استثمار في شركات حليفة
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
ذمم مدينة
ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
سلفيات الضرائب
أرصدة مدينة أخرى
النقد والنقد المعادل
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

)(6
)(7
)(8

11,834,645
66,637
215,600
12,116,882

11,966,230
67,860
294,000
12,328,090

)(9

102,877
750,876
23,027
32,720
23,940
933,440
13,050,322

67,441
724,998
13,493
22,051
42,804
870,787
13,198,877

)(10
)(11
)(12

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي إجباري
أرباح متراكمة
مجموع حقوق الملكية

)(13

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مخصص تعويض نھاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
قروض من جھات ذات عالقة
إيرادات مقبوضة مقدما
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2014

2013

11,000,000
424,196
1,029,391
12,453,587

11,000,000
413,722
935,123
12,348,845

)(14

91,859
91,859

76,398
76,398

)(15

190,690
90,845
16,560
206,781
504,876
596,735
13,050,322

500,000
95,104
19,734
158,796
773,634
850,032
13,198,877

)(16

 إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية من إيضاح  1إلى  22تشكل جزءا ال يتجزأ منھا.اعتماد البيانات المالية على الصفحات من  20إلى  36والموافقة على إصدارھا من ِقبل مجلس اإلدارة بتاريخ  25كانون الثاني .2015
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
بيان الدخل
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح
اإليرادات
إيرادات إيجارات
إيرادات خدمات
مجموع اإليرادات
المصاريف
مصاريف مباشرة
المصاريف اإلدارية والعمومية
مجموع المصاريف

)(17
)(18

صافي الربح من استبعاد استثمارات عقارية
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
إيرادات أخرى
فروقات عملة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
صافي الدخل قبل ضريبة األمالك والدخل

)(8
)(19

ضريبة األمالك
صافي الدخل قبل ضريبة الدخل
)(10

مصروف ضريبة الدخل
صافي الدخل
الحصة األساسية والمخفضة للسھم من صافي الدخل

)(20

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية من إيضاح  1إلى  22تشكل جزءا ال يتجزأ منھا.
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2014

2013

671,438
263,239
934,677

717,825
262,712
980,537

557,218
33,120
590,338
344,339

580,729
37,150
617,879
362,658

)(78,400
8,687
)(21,431
)(14,000
)(27,978
211,217

23,152
112,358
)(6,873
)(14,000
477,295

)(76,686
134,531

)(78,843
398,452

)(29,789
104,742
0.010

)(46,015
352,437
0.032

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
بيان الدخل الشامل
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
صافي الدخل
بنود الدخل الشامل

2014
104,742

2013
352,437

104,742

)(93,995
)(93,995
258,442

بنود يمكن ان يتم تصنيفھا الى بيان الدخل في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
مجموع بنود الدخل الشامل للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية من إيضاح  1إلى  22تشكل جزءا ال يتجزأ منھا.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
بيان التغيرات في حقوق الملكية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح
2013
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2013
التغيرات خالل السنة
صافي الدخل
بنود الدخل الشامل األخرى
محول الى االحتياطي االجباري
الرصيد كما في  31كانون األول 2013
2014
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2014
التغيرات خالل السنة
صافي الدخل
محول الى االحتياطي االجباري
الرصيد كما في 31كانون األول 2014

)(13

)(13

رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجباري

11,000,000

378,478

93,995

11,000,000

35,244
413,722

)(93,995
-

352,437
)(35,244
935,123

11,000,000

413,722

-

935,123

12,348,845

11,000,000

10,474
424,196

-

104,742
)(10,474
1,029,391

104,742
12,453,587
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التغير في القيمة
العادلة

أرباح
متراكمة

مجموع حقوق
الملكية

617,930

12,090,403
352,437
)(93,995
12,348,845

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
بيان التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل الضريبة

2014
134,531

تسويات:
استھالكات
أرباح استبعاد استثمارات عقارية
توزيعات نقدية مقبوضة
أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
مخصص تعويض نھاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة

)(6،7

2013
398,452

181,146
15,461
27,978
78,400
437,516

184,848
)(23,152
)(28,451
)(67,395
20,860
485,162

)(63,414
)(25,878
)(10,669
)(3,174
)(4,259
47,985
)(39,323
338,784

)(12,589
)(171,736
7,032
)(9,366
)(68,422
54,127
)(1,794
)(32,058
250,356

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء أسھم في شركات حليفة
شراء استثمارات عقارية
العائد من بيع استثمارات عقارية
شراء ممتلكات ومعدات
بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
توزيعات نقدية مقبوضة
صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة عن األنشطة
االستثمارية

)(33,132
)(15,206
-

)(294,000
)(69,098
68,000
)(3,495
483,705
28,451

)(48,338

213,563

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تسديدات على القرض
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)(309,310
)(309,310

)(500,000
)(500,000

صافي التغير في النقد والنقد المعادل
رصيد النقد والنقد المعادل ،بداية السنة
رصيد النقد والنقد المعادل ،نھاية السنة

)(18,864
42,804
23,940

)(36,081
78,885
42,804

)(14
) (9
) (8

تغير في رأس المال العامل:
ذمم مدينة
ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
أرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
إيرادات مقبوضة مقدما
أرصدة دائنة أخرى
دفعات تعويض نھاية الخدمة
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

)(14
)(10

) (6
) (7

)(12
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (1عام
تأسست شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة )الشركة( كشركة مساھمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1964
تحت رقم ) (562420901بتاريخ  16تشرين األول  1995وبرأس مال مقداره  1,000,000دينار أردني مقسم إلى  100,000سھم بقيمة اسمية
مقدارھا  10دينار أردني للسھم الواحد والمكتتب بھا بالكامل .تمت زيادة رأس المال عام  2005إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى عشرة
ماليين سھم مكتتب بھا بالكامل بقيمة اسمية مقدارھا دوالر أمريكي واحد للسھم .وتم تحويل الشركة من مساھمة خصوصية محدودة إلى مساھمة
عامة محدودة تحت رقم ) (562601153خالل عام  .2006تم إدراج أسھم الشركة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام .2010
تم زيادة رأسمال الشركة خالل عام  2012من عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سھم
وذلك عن طريق توزيع أسھم مجانية بنسبة  %10من رأس المال .تمتلك شركة التأمين الوطنية المساھمة العامة المحدودة ما نسبته  %91.03من
أسھم شركة أبراج الوطنية .تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية )الشركة األم( ويتم توحيد بياناتھا المالية مع البيانات المالية للشركة األم.
تمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لھا فروع أخرى ،وقد بلغ عدد موظفي الشركة  9موظفين كما في 31
كانون األول .2014
تھدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا ،إفراز أو البيع نقدا أو بالتقسيط أو رھن األراضي وتأثيث الشقق
والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات ،والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية
والخدماتية وغيرھا.
إيضاح ) (2ملخص ألھم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية موضحة أدناه .إن ھذه السياسات المحاسبية متفقة مع تلك التي تم استخدامھا إلعداد
البيانات المالية كما في  31كانون األول  2013باستثناء ما ورد عكس ذلك.
أسس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد البيانات المالية بناء على مبدأ التكلفة التاريخية.
إن إعداد البيانات المالية بالتماشي مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات واجتھادات ھامة كما ويتطلب من إدارة
الشركة استخدام األحكام المھنية في اختيار طرق لتطبيق ھذه السياسات المحاسبية .أھم التقديرات موضحة في إيضاح رقم ).(4
التغيرات في السياسات المحاسبية واإليضاحات
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامھا إلعداد البيانات المالية للسنة السابقة باستثناء أن
الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية على معايير التقارير المالية الدولية إبتداء من مطلع كانون الثاني :2014
)أ(

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

-

التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،32األدوات المالية :العرض" حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية .يوضح ھذا
التعديل أن الحق في المقاصة يجب أال يعتمد على حدث مستقبلي .ويجب أيضا ً أن يكون نافذاً قانونا ً على جميع األطراف المقابلة في
سياق العمل االعتيادي ،وكذلك في حال العجز عن السداد أو اإلعسار أو اإلفالس .كما يتضمن التعديل آليات التسوية .لم يكن لھذا
التعديل أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة.

-

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،36االنخفاض في قيمة الموجودات" ،بشأن اإلفصاحات عن المبالغ القابلة لالسترداد
للموجودات غير المالية .لم يكن لھذا التعديل أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة.

-

التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،39األدوات المالية :التسجيل والقياس" بخصوص تجديد المشتقات واستمرار محاسبة
التحوط .يتناول ھذا التعديل التغييرات التشريعية على المشتقات "المتداولة في السوق الموازية" وتحديد األطراف المقابلة المركزية.
وبموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39فإن تجديد المشتقات لدى األطراف المقابلة المركزية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن
محاسبة التحوط .ينص التعديل على اإلعفاء من وقف محاسبة التحوط عندما يلبي تجديد أداة التحوط معايير محددة .لم يكن لھذا التعديل
أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة.

-

التفسير رقم  21الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية" ،الضرائب" ،ينص على المحاسبة عن االلتزام بدفع
ضريبة إذا كان ھذا االلتزام ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم " 37المخصصات" .يتناول ھذا التفسير نوعية الحدث الملزم
الذي ينشأ عنه التزام بدفع الضريبة والتوقيت الذي ينبغي فيه تسجيل االلتزام .إن الشركة ليست ملزمة حاليا ً بأي ضرائب ھامة .لم يكن
لھذا التعديل أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
)ب(

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني  2014ولم تقم
الشركة بتطبيقھا في وقت مبكر
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية") ،يسري اعتباراً من  1كانون الثاني  (2018ويتناول تصنيف الموجودات
والمطلوبات المالية وقياسھا وتسجيلھا .صدرت النسخة الكاملة من المعيار في تموز  2014وتحل محل اإلرشادات المقررة ضمن
المعيار المحاسبي الدولي رقم  39بشأن تصنيف وقياس األدوات المالية .يحتفظ المعيار بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على تبسيطه
ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وھي :التكلفة المطفأة ،القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،القيمة العادلة
من خالل الربح والخسارة .يعتمد أساس التصنيف على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة
بالموجودات المالية .يجب قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خيار نھائي
بعرض تغيرات القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر بدالً من إعادة تدويرھا .وحاليا ً ھناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر
االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39وفيما يتعلق
بالمطلوبات المالية ،فلم تطرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا تسجيل التغيرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل
الشامل اآلخر ،وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .كما يخفّف المعيار من حدة متطلبات فعالية
التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط القياسية ،ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط ،وفيما يخص
"معدل التحوط" فيظل كالمعدل الفعلي الذي تستخدمه اإلدارة في أغراض إدارة المخاطر .ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمراً
مطلوبا ً ولكن تختلف ھذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادھا بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39ليس من المتوقع أن يكون
لھذا المعيار أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة.

-

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،15اإليرادات من العقود مع العمالء" )يسري اعتباراً من  1كانون الثاني  (2017يتناول تسجيل
اإليرادات ويرسى المبادئ التي تكفل نقل معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة وقيمة وتوقيت واختالف اإليرادات
والتدفقات النقدية الناشئة من العقود المبرمة مع عمالء المنشأة .يتم تسجيل اإليرادات عندما يسيطر عميل ما على سلعة أو خدمة ويكون
بمقدوره بعد ذلك تحديد طريقة استخدامھا واالستفادة منھا .يحل المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم " 18اإليرادات" والمعيار
المحاسبي الدولي رقم " 11عقود البناء" والتفسيرات المتعلقة بھما .ليس من المتوقع أن يكون لھذا المعيار أي تأثير جوھري على
البيانات المالية للشركة.

-

العمالت األجنبية
يتم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل عمل ة األس اس للش ركة .ي تم تحوي ل المع امالت الت ي ت تم ب العمالت األخ رى غي ر ال دوالر
األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ً ألسعار الصرف الس ائدة ف ي ت اريخ المعامل ة .ي تم تحوي ل الموج ودات والمطلوب ات النقدي ة وتل ك
التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نھاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي .تظھر
فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان الدخل.
إستثمارات عقارية
تظھر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل خسائر التدني المتراكمة في القيمة الدفترية .يتم استھالك االستثمارات العقارية )باستثناء األراض ي(
حسب طريقة القسط الثابت وفقا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:
سنوات
50
10

مباني
تحسينات

يتم دراسة تدني القيمة الدفتري ة لالس تثمارات العقاري ة عن د وج ود أح داث أو تغي رات ف ي الظ روف تش ير ال ى ع دم ت وافر إمكاني ة اس ترداد قيمتھ ا
الدفترية .عند وجود أحد ھذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادھا ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع اس تردادھا
وھي القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو "قيمة االستخدام" ،أيھما أعلى.
يتم استبعاد االستثمار العقاري في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامه وعدم توقع تدفق منافع اقتصادية.
ممتلكات ومعدات
تتكون الممتلكات والمعدات من األثاث والمفروشات والسيارات .تظھر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة التاريخية بعد تخفيض قيمة االستھالك
المتراكم .تحتوي التكلفة التاريخية على المصاريف التي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على شراء ھذه الموجودات .وھذه التكاليف تضاف إلى
الممتلكات والمعدات في حالة وجود منفعة اقتصادية مستقبلية .يتم تسجيل مصاريف الصيانة والتصليح ضمن بيان الدخل خالل السنة المالية عند
حدوثھا .يتم احتساب مصاريف االستھالك على الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت مبنيا ً على العمر االفتراضي المقدر وذلك
حسب النسب التالية:
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سنوات
17-5
7

أثاث ومفروشات
سيارات

يتم دراسة االنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات موضوعية تشير إلى عدم إمكانية استرداد قيمتھا
الدفترية .عند وجود أحد ھذه األدلة الموضوعية وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادھا ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة
المتوقع استردادھا.
إذا تبين في وقت الحق أن ھناك ارتفاع في قيمة الموجودات التي تم تخفيضھا سابقا ً وذلك االرتفاع يمكن تنسيبه لحدث تم بعد تسجيل االنخفاض،
يتم عكس ھذا االرتفاع من المخصص الذي تم تسجيله وتظھر قيمة االرتفاع في بيان الدخل عند حدوثه.
يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد ممتلكات ومعدات بمقارنة العائد من نتيجة البيع بالقيمة الدفترية ،ويتم عرض الربح أو الخسارة في
بيان الدخل.
استثمار في شركات حليفة
يتم قيد االستثمار ف ي الش ركات الحليف ة بإس تخدام طريق ة حق وق الملكي ة .الش ركات الحليف ة ھ ي تل ك الت ي يك ون للش ركة نف وذاً م ؤثراً عليھ ا .وفق ا ً
لطريقة حقوق الملكية ،يظھر اإلستثمار في الشركات الحليفة في بيان المركز المالي بالكلفة ،مضافا ً إليھا التغي رات الالحق ة ف ي حص ة الش ركة ف ي
صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشھرة المتعلقة بالشركة الحليفة ضمن القيمة الدفترية لالس تثمار وال ي تم إطف اء ھ ذه الش ھرة أو دراس ة
التدني في قيمتھا بشكل منفصل .يتم قيد حصة الشركة من نتائج الش ركات الحليف ة ف ي بي ان ال دخل  .ي تم اس تبعاد األرب اح والخس ائر غي ر المتحقق ة
الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات الحليفة بحدود حصة الشركة في الشركات الحليفة.
إن السنة المالية للشركات الحليفة ھي ذات السنة المالية للشركة .تستخدم الشركات الحليفة نف س السياس ات المحاس بية المس تخدمة م ن قب ل الش ركة
فيما يتعلق بالمعامالت ذات الطبيعة المتشابھة.
الحقا ً إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر الشركة ما إذا كان ھناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتھا في الشركات الحليف ة .تق وم
الشركة في تاريخ القوائم المالية بتحديد ما إذا كان ھناك وجود ألدلة موضوعية تش ير إل ى ت دني ف ي قيم ة اإلس تثمارات ف ي الش ركات الحليف ة .ف ي
حال وجود ھذه األدلة ،تقوم الشركة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادھا ويتم قيد ھذا
الفرق في قائمة الدخل.
ف ي ح ال فق دان الش ركة الت أثير الج وھري عل ى الش ركة الحليف ة ،تق وم بإظھ ار اإلس تثمار المتبق ي بالقيم ة العادل ة .ي تم قي د أي فروق ات ب ين القيم ة
الدفترية للشركة الحليفة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان التأثير الجوھري في قائمة الدخل.
الذمم المدينة
تظھر الذمم المدينة بقيمة الف واتير الص ادرة للعم الء بع د تنزي ل أي مخصص ات لل ذمم المش كوك ف ي تحص يلھا .و تمث ل ھ ذه ال ذمم المبل غ األص لي
للفاتورة الصادرة للغير مطروحا ً منه أي مخصص للديون المش كوك ف ي تحص يلھا .ي تم احتس اب مخص ص ال ديون المش كوك ف ي تحص يلھا عن دما
يصبح من غير المرجح تحصيل كامل ،أو جزء من مبلغ ھذه الديون .كما وتشطب الديون المعدومة عند تحديدھا.
النقد والنقد المعادل
يشمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق ،وأرصدة لدى البنوك ،وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالث شھور أو أقل بعد تنزيل
ودائع مقيدة السحب.
أرصدة دائنة أخرى
يتم إثبات الذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل المورد.
قروض
تتم تسوية القروض مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة .وتدرج القروض الحقا ً بالتكلفة المطفأة .يتم إدراج أي فرق بين
المتحصالت )بعد خصم تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد كتكلفة تمويل على مدار فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تحتسب
الرسوم المدفوعة إلبرام تسھيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض شريطة وجود احتمال بسحب بعض التسھيالت أو جميعھا .وفي ھذه الحالة،
يتم تأجيل احتساب الرسوم حتى وقوع عملية السحب .وفي حال عدم توفر دليل على احتمال سحب بعض التسھيالت أو جميعھا ،تتم رسملة
الرسوم وتدرج ضمن المبالغ المدفوعة مقدما ً عن خدمات السيولة ،ويتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھيالت المتعلقة بھا .تصنف القروض
كمطلوبات متداولة ما لم يكن للشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لمدة  12شھراً على األقل بعد تاريخ بيان المركز المالي.
تكاليف اقتراض
إن تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة ،وھي الموجودات التي تس تغرق بالض رورة فت رة زمني ة كبي رة
لكي تص بح ج اھزة لالس تخدام المرج و منھ ا أو بيعھ ا ،ت تم إض افتھا إل ى تكلف ة تل ك الموج ودات حت ى تص بح الموج ودات ج اھزة تمام ا ً لالس تخدام
المرجو منھا أو بيعھا.
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مخصص تعويض نھاية الخدمة
ً
يتم احتساب مخصص تعويض نھاية الخدمة لموظفي الشركة طبقا لقانون العمل الفلسطيني رقم ) (7لسنة .2000
صندوق االدخار
تقوم الشركة باقتطاع ما نسبته  %10من رواتب الموظفين الشھرية وذل ك حس ب الرات ب األساس ي للم وظفين لغ رض ص ندوق االدخ ار كم ا تق وم
الشركة بالمساھمة بنسبة  %5للسنوات الخمسة األولى من اشتراك الموظف في الصندوق ،وبعد ذلك ترتفع نسبة مساھمة الموظفين الى  %15من
الراتب الشھري ومساھمة الشركة الى  %7.5من رواتب الموظفين.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق على أن تكون تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن
قياسھا بموثوقية.
تحقيق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية .يتم قياس
اإليراد بناء على القيمة العادلة للمبالغ المقبوضة ،باستثناء الخصومات .كذلك يجب توفر الشروط التالية إلثبات اإليراد.
إيراد اإليجارات والخدمات:
يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنتقل فيھا مخاطر ومنافع الملكية الى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية .يتم إضافة الكلفة التي يتم تكبدھا في عقود
اإليجار التشغيلي الى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بھا كإيراد إيجار على فترة عقد اإليجار.
تتحقق إيرادات اإليجار التشغيلي والخدمات على طول فترة اإليجار .يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من قبل المستأجرين لفترات ما
بعد تاريخ البيانات المالية كإيرادات مقبوضة مقدما بينما يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي لم يتم دفعھا كما بتاريخ البيانات المالية كإيرادات
مستحقة وغير مقبوضة.
تحقق المصاريف
ً
يتم قيد المصاريف عند حدوثھا وفقا لمبدأ االستحقاق.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لض ريبة ال دخل وفق ا لق انون ض ريبة ال دخل المعم ول ب ه ف ي فلس طين ومعي ار المحاس بة ال دولي رق م ) (12وال ذي
يتطلب االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ بيان المركز المالي كضرائب مؤجلة.
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي يتم احتسابھا بناء على الربح الضريبي .ق د يختل ف ال ربح الض ريبي ع ن ال ربح المحاس بي
الظ اھر ف ي البيان ات المالي ة بس بب إدراج إي رادات غي ر خاض عة لض ريبة ال دخل أو مص اريف ال يمك ن تنزيلھ ا م ن ض ريبة ال دخل .إن مث ل ھ ذه
اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلھا في السنوات الالحقة.

28

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (3إدارة المخاطر المالية
 1.3عوامل المخاطر المالية
يتم إجراء عملية إدارة المخاطر داخل الشركة فيما يتعلق بالمخاطر المالية ،وھي المخاطر التي تنشأ عن األدوات المالية التي تتعرض لھا الشركة
خالل أو في نھاية فترة التقرير .تشمل المخاطر المالية مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار
األخرى( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
الغرض األساسي من عملية إدارة المخاطر ھو وضع حدود للمخاطر ثم التأكد من بقاء التعرض للمخاطر ضمن ھذه الحدود .يتم إعداد تقارير
شھرية عن عملية إدارة المخاطر المالية على مستوى الشركة ،ويتم رفعھا إلى كبار المسؤولين باإلدارة العليا لدى الشركة.
مخاطر السوق
مخاطر السوق ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .تنشأ
مخاطر السوق للشركة من المراكز المفتوحة في )أ( العمالت األجنبية و)ب( الموجودات والمطلوبات المحملة بفائدة ،والتي يتوقع أن تتعرض
جميعھا لحركات عامة وخاصة في السوق .تضع اإلدارة حدوداً للتعرض المقبول لمخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة والذي يخضع للمراقبة
على أساس شھري.
)أ( مخاطر صرف العمالت األجنبية
إن الشركة معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبية ،وبشكل رئيسي فيما يتعلق بالشيكل اإلسرائيلي والدوالر األمريكي .إن سياسة الشركة ھي
الدخول في معامالت تحوط العملة مع عقود آجلة لصرف العمالت ،لكنھا ال تلجأ إلى استخدام محاسبة التحوط بموجب متطلبات معيار المحاسبة
الدولي رقم .39
ال تطبق الشركة محاسبة التحوط وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  .39إضافة إلى ذلك ،تقوم الشركة بإدارة مخاطر العمالت األجنبية عن طريق
مطابقة تدفقاتھا النقدية الصادرة الرئيسية مع العملة التي تنفذ بھا التدفقات النقدية )مثل إيرادات اإليجار( .ويتم ذلك بشكل عام عبر الحصول على
قروض تمويلية بالعملة المعنية وإبرام عقود آجلة لصرف العملة.
)ب( مخاطر األسعار
ال يوجد للشركة تعرض ھام لمخاطر األسعار ألنھا ال تملك أي أوراق مالية أو سلع مدرجة .إن الشركة معرضة لمخاطر األسعار عدا عن
االدوات المالية مثل مخاطر أسعار العقارات التي تتضمن مخاطر إيجارات العقارات.
)ج( مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة
ً
ً
بما أن الموجودات المحملة بفائدة لدى الشركة ال تحقق مقدارا ھاما من الفائدة ،فإن التغيرات في أسعار الفائدة السوقية ليس لھا تأثير مباشر وھام
على دخل الشركة.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھي المخاطرة بأن أحد أطراف األداة المالية ما سيتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر عبر اإلخفاق في الوفاء بالتزام .ليس
للشركة تركزات ھامة لمخاطر االئتمان .تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل المحتفظ به لدى البنوك والذمم المدينة التجارية بما في ذلك
مبالغ اإليجار المستحقة من المستأجرين .تتم إدارة مخاطر االئتمان بھيكلة مخاطر االئتمان المقبولة لديھا من خالل وضع حدود لتعرضھا لطرف
مقابل معين.
تخضع ھذه المخاطر لمراجعة ربع سنوية أو أكثر .تطبق الشركة سياسات للتحقق من إبرام عقود اإليجار مع مستأجرين من ذوي التاريخ
االئتماني المناسب فقط .لدى الشركة سياسات للحد من مبلغ التعرض االئتماني .يتم اعتماد الحدود على مستوى مخاطر االئتمان حسب الفئة
والمنطقة من قبل مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي .كما يخضع استخدام الحدود االئتمانية للمراقبة بشكل منتظم.
فيما يلي الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان حسب فئة األصل المالي باستثناء المشتقات وضمانات اإليجارات:
2014
102,877
23,940

البيـــــــان
ذمم مدينة
النقد والنقد المعادل

2013
67,441
42,804

مخاطــر السيولة:
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من تحصيل الذمم المدينة وإدارة االستثمارات قصيرة األجل والحصول على
التمويل من الشركة األم.
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الجدول أدناه يعرض التدفقات النقدية المتوقعة لسداد تلك اإللتزمات مقسمة حسب فترة السداد:
المبلغ
190,690
16,560
206,781

البيـــــــان
قروض من جھات ذات عالقة
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى

6-0شھر
190,690
16,560
47,884

العمر
7-12شھر
67,260

تحت الطلب
91,637

 2.3إدارة رأس المال
يتمثل الھدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بش كل ي دعم نش اط الش ركة ويعظ م حق وق
الملكية .تقوم الشركة بإدارة ھيكلة رأس الم ال وإج راء التع ديالت الالزم ة عليھ ا ف ي ض وء تغي رات الظ روف االقتص ادية وطبيع ة العم ل .ل م تق م
الشركة بإجراء أية تعديالت على األھداف والسياسات واالج راءات المتعلق ة بھيكلي ة رأس الم ال خ الل الس نة الحالي ة .تراق ب الش ركة رأس الم ال
على أساس نسبة المديونية .يتم احتساب ھذه النسبة بقسمة مجموع القروض على مجموع رأس المال.
ويتم حساب صافي الدين من قبل الشركة على أساس إجمالي القروض ناقصا ً النقد والنقد المعادل .يتم احتساب مجموع رأس المال كحقوق ملكية،
كما تظھر في بيان المركز المالي ،باإلضافة إلى صافي الدين.
2013
2014
500,000
190,690
مجموع القروض
)(42,804
)(23,940
يطرح :النقد والنقد المعادل
457,196
166,750
صافي الديون
12,348,845
12,453,587
مجموع حقوق الملكية
12,806,041
12,620,337
إجمالي رأس المال
%3.6
%1.3
نسبة المديونية
إن البنود المتض منة ف ي ھيكلي ة رأس الم ال تتمث ل ف ي رأس الم ال الم دفوع واألرب اح المتراكم ة واالحتي اطي اإلجب اري بمجم وع 12,453,587
دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2014مقابل  12,348,845دوالر امريكي كما في  31كانون األول .2013
 3.3القيمة العادلة لألدوات المالية
تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتھا المالية:
 المستوى األول :باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابھة تماما في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية. المستوى الثاني :بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثالث :بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتھا.يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  31كانون األول  2014و :2013
القيمة الدفترية
2014
موجودات مالية
النقد والنقد المعادل
ذمم مدينة
أرصدة مدينة اخرى
مطلوبات مالية
قروض من جھات ذات عالقة
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى

القيمة العادلة
2013

2014

2013

23,940
102,877
32,720
159,537

42,804
67,441
22,051
132,296

23,940
102,877
32,720
159,537

42,804
67,441
22,051
132,296

190,690
16,560
206,781
414,031

500,000
19,734
158,796
678,530

190,690
16,560
206,781
414,031

500,000
19,734
158,796
678,530

تم إظھار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بھا عمليات التبادل بين جھات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع
اإلجبارية أو التصفية.
إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى ھي مقاربة بش كل كبي ر لقيمھ ا الدفتري ة وذل ك
لكون تلك األدوات ذات فترة سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (4التقديرات
إن إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب القيام بتقديرات واجتھادات محاسبية لھا أثر بالغ
في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .كما أن ھذه التقديرات واالجتھادات لھا أثر في اإليرادات
والمصاريف والمخصصات .وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتھادات ھامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية
وأوقاتھا .إن ھذه التقديرات أساسھا فرضيات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدير والتنبؤ .إن النتائج الحقيقية من المحتمل أن تختلف
عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
في اعتقاد إدارة الشركة بأن تقديراتھا ضمن البيانات المالية معقولة .فيما يلي أھم اإلجتھادات التي قامت بھا الشركة:
تدني الموجودات غير المالية:
يتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل من وحدة انتاج النقد عن القيمة المتوقع استردادھا .تمثل القيمة المتوقع استردادھا القيمة العادلة
مطروحا منھا مصاريف البيع أو القيمة العادلة لالستخدام ايھما أعلى .يتم احتساب القيمة العادلة مطروحا منھا مصاريف البيع بناء على معلومات
متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية لموجودات مشابھة أو أسعار سوق يمكن مالحظتھا مطروحا منھا المصاريف اإلضافية للتخلص
من األصل .يتم احتساب القيمة في االستخدام وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
الضرائب:
تستخدم الشركة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة بأن ھذه التقديرات واالفتراضات معقولة.
األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وتقوم بتعديلھا ،إن لزم األمر ،في نھاية كل سنة مالية.
مخصص تدني الذمم المدينة
تقدم الشركة خدماتھا لقاعدة من عمالئھا ضمن شروط تسھيالت معينة .عندما يتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض ھذه الديون لن
يتم تحصيلھا ،فإن إدارة الشركة تستخدم تقديرات معينة ،بناء على خبرات سابقة ،لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلھا.
إيضاح ) (5قطاعات األعمال
بما أن أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع االستثمار العق اري ومتمرك زة ف ي منطق ة جغرافي ة واح دة ،ل م ي تم ع رض قطاع ات األعم ال
التشغيلية أو الجغرافية في البيانات المالية.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (6استثمارات عقارية
ً
ومبان بالكلفة .تقدر إدارة الشركة القيمة العادلة لھذه األراضي وفقا لتقارير مخمنين متخصصين
أراض
يمثل ھذا البند استثمارات الشركة في
ٍ
ٍ
بمبلغ  19,167,935دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  . 2013تعكس القيمة العادلة ظروف السوق كما في تاريخ التقييم.
لقد كانت الحركة على االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
االستھالك المتراكم
الرصيد في نھاية السنة

األراضي
7,095,746
25,496
7,121,242
7,121,242

مباني وديكورات
7,319,560
7,636
7,327,196
)(2,613,793
4,713,403

2014
14,415,306
33,132
14,448,438
)(2,613,793
11,834,645

2013
14,397,526
69,098
)(51,318
14,415,306
)(2,449,076
11,966,230

لقد كانت الحركة على االستھالك المتراكم خالل السنة كما يلي:
2014
2,449,076
164,717
2,613,793

الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
الرصيد في نھاية السنة

2013
2,287,518
168,028
)(6,470
2,449,076

إيضاح ) (7ممتلكات ومعدات
تفاصيل البند:
أثاث ومفروشات

2013
التكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2013
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2013

93,316
3,495
96,811

االستھالك المتراكم
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2013
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2013
صافي القيمة الدفترية

56,305
9,133
65,438
31,373

سيارات
51,251
51,251
7,077
7,687
14,764
36,487

أثاث ومفروشات

سيارات

المجموع
144,567
3,495
148,062
63,382
16,820
80,202
67,860
المجموع

2014
التكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2014
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2014

96,811
15,206
112,017

51,251
51,251

148,062
15,206
163,268

االستھالك المتراكم
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2014
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2014
صافي القيمة الدفترية

65,438
8,741
74,179
37,838

14,764
7,688
22,452
28,799

80,202
16,429
96,631
66,637
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (8استثمار في شركات حليفة
تفاصيل البند:
القيمة الدفترية لالستثمار
الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات
والنفقات الصحية والطبية

بلد التأسيس

نسبة
الملكية

فلسطين

% 49

2014
215,600

2013
294,000

لقد كانت الحركة على حساب استثمار في الشركة الحليفة كما يلي:
2014
294,000
)(78,400
215,600

الرصيد في بداية السنة
شراء شركات حليفة
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
الرصيد في نھاية السنة

2013
294,000
294,000

إيضاح ) (9ذمم مدينة
تفاصيل البند:
ذمم مدينة
مخصص تدني قيمة الذمم المدينة
حساب جاري الشركة األم

2014
132,008
)(33,891
98,117
4,760
102,877

2013
71,957
)(5,913
66,044
1,397
67,441

2014
5,913
27,978
33,891

2013
13,979
)(8,066
5,913

فيما يلي حركة مخصص تدني الذمم المدينة:
الرصيد في بداية السنة
زيادة في المخصص
ديون معدومة
الرصيد في نھاية السنة

فيما يلي ،تحليل ألعمار الذمم المدينة التي لم يحدث عليھا أي تدني في القيمة كما في  31كانون األول  2014و :2013

2014
2013

أقل من 90
يوم
21,971
10,658

180-91
يوم
6,502

270-181
يوم
8,533
2,510

360-271
يوم
67,613
46,374

المجموع
98,117
66,044

إيضاح ) (10سلفيات الضرائب
تفاصيل البند:
2014
)(13,493
29,789
3,541
)(42,864
)(23,027

الرصيد المستحق من دائرة ضريبة الدخل في بداية السنة
إضافات خالل السنة
توفيرات ضريبة الدخل
ضرائب مدفوعة
الرصيد المستحق من دائرة ضريبة الدخل في نھاية السنة
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2013
)(27,450
46,015
2,788
)(34,846
)(13,493

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
فيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2014
134,531
270,189
404,720
79,341
)(46,011
)(3,541
29,789
%22

الربح المحاسبي قبل الضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الربح الخاضع للضريبة
ضريبة الدخل القانونية
تقاص من ضريبة األمالك المدفوعة
خصميات ضريبة الدخل
ضريبة دخل سنوات سابقة
مصروف ضريبة الدخل
نسبة الضريبة الفعلية

2013
398,452
118,330
516,782
101,560
)(47,306
)(2,788
)(5,451
46,015
%12

إيضاح ) (11أرصدة مدينة أخرى
تفاصيل البند:
2014
16,079
4,612
12,029
32,720

ذمم مستحقة من موظفين
مصاريف مدفوعة مقدما
ضريبة القيمة المضافة

2013
6,173
15,878
22,051

إيضاح ) (12النقد والنقد المعادل
تفاصيل البند:
2014
852
23,088
23,940

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك

2013
155
42,649
42,804

إيضاح ) (13احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات بنسبة  %10من األرباح السنوية وفقا ً لقانون الشركات وھو غير قابل للتوزيع
على المساھمين.
إيضاح ) (14مخصص تعويض نھاية الخدمة
تفاصيل البند:
2014
76,398
15,461
91,859

الرصيد في بداية السنة
يضاف مخصص السنة
يطرح دفعات تمت خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

2013
57,332
20,860
)(1,794
76,398

إيضاح ) (15قروض من جھات ذات عالقة
تفاصيل البند:
2014
190,690
190,690

أقساط قرض تستحق خالل عام

2013
500,000
500,000

وقعت الشركة في شھر تشرين الثاني  2012اتفاقية قرض طويل األجل مع شركة التأمين الوطنية )الشركة االم( بمبلغ  1,000,000دوالر
أمريكي وذلك لتمويل االحتياجات التمويلية للشركة ألغراض شراء قطع أراضي .يستحق على القرض فائدة بنسبة  %3ويتم سداده على أربعة
أقساط سنوية مع فترة سماح تصل الى ستة أشھر من تاريخ الحصول على القرض .تم بتاريخ  18تشرين الثاني  2014الموافقة على إعادة جدولة
المبلغ المتبقي كما في  31كانون األول  2014إلى خمس دفعات شھرية وبنسبة فائدة  %3على الرصيد المستحق بعد خصم الدفعات الشھرية
والسداد التام من قبل الشركة.
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شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (16أرصدة دائنة أخرى
تفاصيل البند:
2014
80,369
33,884
14,000
11,268
67,260
206,781

صندوق ادخار الموظفين
مصاريف مستحقة
مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص اجازات الموظفين
أرصدة دائنة أخرى
ضريبة القيمة المضافة

2013
65,316
31,746
14,000
6,340
41,179
215
158,796

إيضاح ) (17مصاريف مباشرة
تفاصيل البند:
استھالك استثمارات عقارية
رواتب ومنافع موظفين*
كھرباء وماء
محروقات
صيانة
تأمينات
نظافة وضيافة

2014
164,717
177,128
110,681
72,663
12,962
14,617
4,450
557,218

2013
168,028
193,272
113,682
75,816
12,337
13,418
4,176
580,729

2014
141,374
21,763
6,920
6,055
1,016
177,128

2013
153,518
30,860
5,735
2,092
1,067
193,272

يشمل بند رواتب ومنافع الموظفين:
رواتب موظفين
مصروف تعويض نھاية الخدمة
مصروف صندوق االدخار
مصروف مخصص إجازات
مكافآت موظفين

إيضاح ) (18المصاريف اإلدارية والعمومية
تفاصيل البند:
2014
7,011
5,180
16,429
1,685
1,786
1,029
33,120

رسوم اشتراكات
اتعاب مھنية واستشارية
استھالكات
مصاريف سيارات
بريد وفاكس وھاتف
أخرى

2013
5,700
8,535
16,820
2,657
1,960
1,478
37,150

إيضاح ) (19إيرادات أخرى
تفاصيل البند:
2014
توزيعات أرباح نقدية
ايرادات بيع أسھم
إيرادات أخرى
إيرادات مواقف سيارات

3,475
5,212
8,687
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2013
28,451
67,395
11,243
5,269
112,358

شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتھية في  31كانون األول 2014
اإليضاحات للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
إيضاح ) (20الحصة األساسية والمخفضة للسھم من صافي الدخل
تفاصيل البند:
2014
104,742
11,000,000
0.010

صافي الدخل بعد ضريبة الدخل
المتوسط المرجح لعدد األسھم المكتتب بھا
الحصة األساسية والمخفضة للسھم من صافي الدخل

2013
352,437
11,000,000
0.032

إيضاح ) (21معامالت مع جھات ذات عالقة
يمثل ھذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جھات ذات عالقة والتي تتضمن المساھمين الرئيسيين ،أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
وأية شركات يسيطرون عليھا أو لھم القدرة على التأثير بھا .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة
من قبل مجلس إدارة الشركة.
فيما يلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:
قروض من الشركة األم
حساب جاري الشركة االم
فوائد قروض مستحقة للشركة االم
حساب جاري الشركة الحليفة

2014
190,690
4,760
690
5,228

2013
500,000
1,397
1,779
4,601

2014
231,651
14,617
22,534

2013
230,546
13,418
12,188

2014
14,000
39,550
6,302

2013
14,000
46,002
9,969

تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالية مع جھات ذات العالقة:
إيرادات إيجار من الشركة االم
شراء عقود تأمين من الشركة االم
إيرادات إيجار من الشركة الحليفة
رواتب ومنافع االدارة العليا:
مكافاّت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
حصة االدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بھا
حصة االدارة العليا من مصروف تعويض نھاية الخدمة

إيضاح ) (22تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة أنشطتھا في فلسطين ،ان عدم أستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة الشركة ألنشطتھا ويؤثر
سلبا على أدائھا.
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