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  شرآة أبراج الوطنية
  دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة 
  لمساهمي شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة

  
  المساهم الكريم/ السيد

  
  طيبة وبعد، تحية

  
ادة   م     " 149"عمًال بأحكام الم انون الشرآات رق ه يسر مجلس اإلدارة   1964لسنة  " 12"من ق دعوة المساهمين    ، فإن
د في مكاتب      العاديبراج الوطنية المساهمة المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة الكرام في شرآة أ الذي سوف يعق

دة من    –شارع القدس  –لكائنة في مجمع أبراج الوطنية المرآز الرئيسي لشرآة التأمين الوطنية ا البيرة، الساعة الواح
  :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي 26/03/2015الموافق  الخميسبعد ظهر يوم 

  
 .سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه .1
  .قشته والمصادقة عليهومنا 31/12/2014سماع تقرير مدقق حسابات الشرآة للسنة المنتهية في  .2
ع المخصصات واالحتياطات            .3 ى جمي ا وعل ة السنوية والمصادقة عليه ة والميزاني ابات الختامي مناقشة الحس

  .الواردة فيها
  .الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .4
ق بتصرفاته     .5 ا يتعل ة     إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن آل م ة المنتهي م عن السنة المالي

  . 31/12/2014في 
ي        .6 ة ف نة المنتهي ن الس رآة ع ابات الش دققي حس ين م د    31/12/2015تعي س اإلدارة بتحدي ويض مجل وتف

  .أتعابهم
  

على األقل من  %10نه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين الفلسطينية فإ الحوآمةبادئ مدونة علمًا بأنه وتطبيقًا لم
  .دراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئةرآة طرح إأسهم الش

  
اع تسجيل اسمه في قسم األسهم             ذي يرغب في حضور االجتم ار   / مع اآلنسة  على المساهم ال ان هّم في المرآز   حن

رة   ة البي ي مدين رآة ف م  –الرئيسي للش اتف رق د    2983800ه د عق ن موع ل م ى األق اعة عل ين س اني وأربع ل ثم قب
  .لتوآيل لحضور االجتماع بشرط أن يكون ذلك ألحد مساهمي الشرآةاالجتماع ويجوز ا

    
  11/03/2015تحريرًا في 

  

  عزيـــز عبد الجـــواد
 س اإلدارةلس مجـرئي
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  الوطنية أبراجشركة 
  2014ام ـــلس اإلدارة لعــرير جمــتق

  
  

  حضرة المساهمين الكرام،،،
  

ي اجت ب ف ل ترحي م أجم ب بك س اإلدارة أن يرح ر مجل ادي يس ة الع ة العام اع الهيئ عم م  التاس دم لك ويق
  .2014تقريره 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

جلت ف           ي، وس ار أردن ون دين داره ملي دفوع مق مي وم مال اس ة برأس أمين الوطني رآة الت ة لش ك آامل ي ذل
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 ى   2006ف رآة إل مال الش ادة رأس ة زي أمين الوطني رآة الت ة ش س إدارة مجموع رر مجل  10، ق
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 و ت

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 ي          .562601153مح ة ف أمين الوطني رآة الت ة ش ة لمجموع ة العام ت الهيئ ا وافق آم

اريخ    اجتم ود بت ادي المعق ا الع ة        23/03/2006اعه هم منح ع أس رآة بتوزي س إدارة الش ية مجل ى توص عل
ل              د  لك هم واح ع س ة بواق راج الوطني رآة أب هم ش ن أس ة م أمين الوطني رآة الت اهمي ش ى مس ة عل مجاني

ع          م توزي رار ت ذا الق ذًا له ة، وتنفي أمين الوطني رآة الت ي ش اهم ف ا المس هم يملكه ة أس هم  962,600أربع س
  :على 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 •
  سهم لصندوق االدخار والتأمين على الحياة لموظفي شرآة التأمين الوطنية 100 •

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

طين ة فلس ام   بورص ة الع ي بداي د االنت 2010ف ة بع ابات الختامي داد الحس ن إع اء م ام ه ن الع  2009ع
ن  ا م م إدراج واعتماده رآة، وت ة للش ة العام اريخ  الهيئ طين بت ة فلس ي بورص رآة ف هم الش أس

14/04/2010.  
  

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

دار  ك بإص هم دو  1وذل مية للس ة االس د القيم هم جدي ون س ي ملي ة الر أمريك 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 ة عل  مجاني

بته  ا نس مال اإل% 10أي م ن الرأس دفوعم مي والم ام  و . س ة ع ي نهاي غ ،2014ف دد ا بل ة ع هم المملوآ ألس
ة   أمين الوطني رآة الت بته   10,013,073لش ا نس هم أي م راج  % 91.03س رآة أب مال ش وع رأس ن مجم م

   .الوطنية
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ات           2013قامت الشرآة في أوائل عام  ات و النفق ة إلدارة التأمين ة األردني دخول في شراآة مع الشرآة الوطني بال

اريخ    ، س شرآة إدارة نفقات طبية في فلسطين من أجل تأسي) Jordan) NatHealthالصحية و الطبية  م بت د ت و ق
ة         20/05/2013 ات الصحية و الطبي ات و النفق ة الفلسطينية إلدارة التأمين  NatHealth(تأسيس الشرآة الوطني

Palestine ( مقداره  اسميبرأسمال)ة  ) 800(ألف دوالر أمريكي مقسم إلى ) 800 للسهم   االسمية ألف سهم القيم
د قامت الشرآة    ، %)49(ألف سهم منها أي ما نسبته ) 392(تمتلك شرآة أبراج الوطنية ، كي واحددوالر أمري وق

  . مالال رأسألف دوالر أمريكي من حصتها من  )294(بدفع 
  

ة      ) NatHealth Palestine(من أهم غايات شرآة   ة الطبي ات والخدمات التأميني ال إدارة النفق ا  ، ممارسة أعم بم
رامج  ك إدارة ب ي ذل تراك الصحي   ف افظ االش ذها وإدارة مح أمين وتنفي رآات الت ن ش دة م أمين الصحي المعتم الت

دمي الخدمات               د مع مق ك من خالل التعاق ات وأي جهات أخرى وذل أمين  والمؤسسات والنقاب لصالح شرآات الت
عار       ل األس ة بأق دمات الطبي ل الخ ى أفض ول عل حية والحص ة والص رآة   .  الطبي ت ش ا قام  NatHealth(آم

Palestine (اعتماد نظام البطاقة الذآيةب )Smart Card(  أ ا في فلسطين       للت ى من نوعه  مين الصحي وهي األول
 .والمنطقة

  
ام     ة ع ي نهاي ّم ف ذا            2013ت ين له ين مرخص ة مخمن ل ثالث ن قب رآة م اني الش ي ومب يم أراض ادة تقي إع

ذه األ        وقية له ة الس ين أن القيم ين التخم د ب ال، ولق وق رأس الم ة س ل هيئ ن قب رض م اني  الغ ي والمب راض
ت  ذا           ) 19,168(بلغ ثالث، وه ون ال دها المخمن ي أع ين الت ة التخم ط قيم ق متوس ي وف ف دوالر أمريك أل

غ       ة بمبل ا التاريخي ن آلفته د ع رآة تزي اني الش ي ومب وقية ألراض ة الس ي أن القيم ف دوالر ) 7,207(يعن أل
ي ابقة ال   . أمريك ة الس ي السياس تمرار ف س اإلدارة االس رر مجل د ق ذه   ولق ات ه رآة بإثب ا الش ير عليه ي تس ت

  .األراضي والعقارات في البيانات المالية بقيمتها التاريخية
  

  :المباني واألراضي التالية الشرآة حاليًا تملك
  

 . مجمع أبراج الوطنية الذي تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها به .1
 . 2م 3,862ة مساحتها  من أراضي البيرة، والبالغ) 28( رقم من الحوض) 134(قطعة أرض رقم  .2
 .2م 2,348والبالغة مساحتها  عين مصباحمن أراضي ) 19(وض رقم من الح) 23(قطعة أرض رقم  .3
 .2م 28,183والبالغة مساحتها  دورا القرعمن أراضي ) 1(حوض رقم من ال) 8(قطعة أرض رقم  .4
 .2م 16,705من أراضي جفنا والبالغة مساحتها  ) 6(حوض رقم المن  )217( رقم أرضقطعة  .5
 .2م 13,259من أراضي جفنا والبالغة مساحتها ) 6(من الحوض رقم ) 214(قطعة أرض رقم  .6
 .2م 69,085من أراضي آفر قليـل والبالغة مساحتها ) 6(حوض رقم من ال) 107(قطعة أرض رقم  .7
 . 2م 11,327من أراضي آفر قليل والبالغة مساحتها ) 6(حوض رقم من ال) 108(قطعة أرض رقم  .8
 . 2م 4,838البالغة مساحتها من أراضي قرية صرة و) 3(حوض رقم من ال) 138(ة أرض رقم قطع .9

  .2م 12,231من أراضي قرية بورين والبالغة مساحتها ) 20(حوض رقم المن )  4(  قطعة أرض رقم .10
  
  

ا     ي تملكه يم األرض الت رز وتقس دف ف ة به ات الالزم إجراء الدراس ًا ب رآة حالي س إدارة الش وم مجل ويق
ة ا ي قري رآة ف رع أو إلش رار  دورا الق ى ق ول إل ع الوص ن المتوق ا، وم تثمارية عليه كنية اس احية س ة ض قام

  . 2015بهذا الشأن خالل عام 
  

ام   ي ع رآة ف ابات الش رت حس أجير  2014أظه رادات الت ت  أن إي ة بلغ راج الوطني ع أب ي مجم دمات ف والخ
ل   ) 935( ي مقاب ف دوالر أمريك ي ال ) 981(أل ف دوالر ف ي أل ام الماض ا    ع ت أرباح رآة حقق ا أن الش ، آم

افية  دارها ص ل   ) 105(مق ي مقاب ف دوالر أمريك ك     أ) 352(أل ي و ذل ام الماض ي الع ي ف ف دوالر أمريك ل
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غيل   اريف تش ة ومص اريف اإلداري ارية والمص وانين الس ًا للق تهالك وفق ات االس م مخصص د خص بع
اح المجم ريبة األرب الك وض ريبة األم ن إ. ع وض ا م تهالك   و حرص اريف اس ل مص ى تقلي رآة عل دارة الش

رآة   اح الش ادة أرب الي زي ى و بالت ي المبن ة ف ام  ، الطاق الل الع د خ م التعاق يين   2014ت ارين هندس ع مستش م
ى              ى إل ي المبن تهلكة ف ة المس اريف الطاق يص مص ل لتقل ل األمث ن الح ة ع ل دراس م عم ين و ت متخصص

ى و  د األدن ام  الح الل الع ل خ يتم العم ف   ع 2015س ة تكيي ب أنظم ة وترآي ذه الدراس ات ه ذ مخرج ى تنفي ل
  .وتدفئة وإنارة حديثة تقلل من الفاتورة الشهرية لمصاريف الكهرباء و الوقود في المبنى

  
ل        رآة وترحي ة للش 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 افي أرباحه ى ا 2014ص اطي       إل ب االحتي د تجني ابقة بع نوات الس ن الس دورة م اح الم ألرب
ي      دورة ف اح الم يد األرب ع رص ذلك يرتف رآة وب ي للش ام األساس ًا للنظ انوني وفق ى  31/12/2014الق إل

  .  ألف دوالر أمريكي) 1,029(
  
  

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

ة  أمين الوطني رآة الت ي ش ة ف تية والمالي س اإلدارة  اللوجس ات مجل ع توجيه ود م ذه الجه افر ه ث أن تض ، حي
  .قته الشرآة من تطور ونمو وازدهارأرسيا 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 

  
  )1999(تاريخ العضوية 

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

 .2014منذ عام  الوطنيةرئيس مجلس إدارة شرآة أبراج  
 .ICCعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية  
 2009الرئيسي التنفيذي لشرآة التأمين الوطنية منذ أوائل عام  

 .2011وحتى نهاية عام 
وحتى نهاية عام  1993مدير عام شرآة التأمين الوطنية منذ عام  

2008 . 
وحتى عام  1967ة في شرآة الكويت للتأمين منذ عام سن 24خبرة  

 .للشرآةمراآز آان آخرها نائب المدير العام  ، تقلد فيها عدة1992
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي  

  .2007وحتى عام  1994للتأمين منذ عام 
مؤسس وعضو في مجلس إدارة شرآة التأمين الوطنية منذ  

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

  . 2013حتى عام  لهيئةل التدقيق الداخلي
ورئيس لجنة ) الرفاه سابقًا(عضو مجلس إدارة البنك الوطني  

 . 2014حتى عام  التدقيق الداخلي في البنك
ارات الطبية عضو مجلس إدارة شرآة النخبة للخدمات واالستش 

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

 .1/4/2008 وحتى استقالته في
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث  

  .2007عام  الطرق منذ تأسيسه وحتى
  محمد مسروجيإياد 

  مجلس اإلدارة نائب رئيس
  

  )2012(تاريخ العضوية 

  –بكالوريوس صيدلة 
  ماجستير إدارة أعمال

مدير عام شرآة القدس للمستحضرات الطبية منذ بداية عام    1966
2009. 

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

  سامر عزيز شحادة
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاريخ العضوية 

شهادة عليا في القانون 
نفس  م ال وعل

  واالقتصاد
وم  الوريوس عل بك

  سياسية
ات  تير عالق ماجس

  دولية

 .مدير عام شرآة أبراج الوطنية   1959
 .مستشار مدير عام شرآة التأمين الوطنية للعالقات العامة 
 .نائب رئيس مجلس إدارة شرآة مطاحن القمح الذهبي 
 .رام اهللا –ية منظمة الصحة العالم –مساعد باحث  
 . جامعة برجهام يونغ –دائرة العلوم السياسية  –مساعد تدريس  
 . واشنطن –االتحاد الفلسطيني للتمكين  –باحث  
 .زندرئيس مجلس أمناء مدارس الفر 
 .مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء 

88



 

 .عضو في مؤسسة مبادرة آلينتون 
سة اإلنجيلية األسقفية امين المال الفخري للمجمع الكنسي التابع للكني 

 .العربية في الشرق األوسط
 .القدس – ICCامين صندوق في جمعية  
  .عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم 

  ابراهيم علي الطويل
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاريخ العضوية 

يدلة  الوريوس ص بك
  وآيمياء صيدالنية

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

  سبير رزق خوري 
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2013(تاريخ العضوية 

ة  الوريوس هندس بك
  يةمدن

ة   تير هندس ماجس
  إنشائية

 .المدير العام لمكتب رام اهللا الهندسي االستشاري   1982
 .استشاري هندسي للعديد من الشرآات و المؤسسات الفلسطينية 
 .المستقبل إسكانسابق في جمعية  إداريةعضو هيئة  
 .الكاثوليك أمناءعضو حالي في لجنة  
  .الوطنية أبراجشرآة  مجلس إدارةعضو  

  فؤاد نخلة قطان
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999(تاريخ العضوية 

 : مؤسس ومدير عدة شرآات   1948  ماجستير في القانون
 شرآة الهندسة الميكانيكية األردنية المساهمة 
شرآة الوآالة العربية للتخليص والشحن المساهمة  

 المحدودة
 شرآة صحاري لتأجير السيارات 
 شرآة أي سي أي للسياحة والسفر 

 .و مجلس إدارة في شرآة أيبكعض 
 .رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم 
  .عضو في عدة جمعيات خيرية في منطقة بيت لحم 

  أحمد فؤاد مشعشع
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2014(تاريخ العضوية 

 .مدير عام شرآة التأمين الوطنية   1972  ماجستير إدارة أعمال
 .عضو مجلس إدارة شرآة أبراج الوطنية 
 .إدارة شرآة القدس القابضةعضو مجلس  
  .النخبة للخدمات واالستشارات الطبيةعضو مجلس إدارة شرآة  
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 : اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة

ة بنسبة           ا مملوآ ك آونه ة و ذل راج الوطني من  % 91.03ال يوجد أي لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة في شرآة أب
ال شرآة        مجموعة التأمين الوطنية و تقوم اللجان المن ة أعم ة بمتابع أمين الوطني بثقة عن مجلس إدارة مجموعة الت

  .أبراج الوطنية
  

 : جلسات جملس اإلدارة
  

م يتغيب أي عضو من أعضاء     2014عقد مجلس إدارة الشرآة ست جلسات في عام     :أوال المجلس عن أي    ، ل
  %).100( 2014، وآانت نسبة حضور األعضاء للجلسات خالل العام جلسة

  
اثان ات المجلس أو عن رحالت    ىال يتقاض   :ي 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
ة  أة مجلس اإلدارة و البالغ ل عضو 2,000مكاف نويا لك ي س غ  دوالر أمريك الي مبل دوالر  14,000بإجم

  .أمريكي
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  :أعضاء اإلدارة التنفيذية
  

تاریخ  المسمى الوظيفي االسم
 التعيين

تاریخ 
 الميالد

المؤهل 
 العلمي

الشهادة 
سنة  الجهة االآادیمية العلمية

 الخبرة العمليةالتخرج

 عالقات دولية ماجستير 1959 1992 المدیر العام سامر عزیز شحادة
Brigham 

Young 
University

في مجال اإلدارة في شرآة  سنة21 1985
 الوطنية التأمين

نائب المدیر العام  عالء علي صافي
  ماجستير 1985 2010 للشؤون المالية

  +CPA 
+ محاسبة 
MBA 

University of 
Cincinnati 

/USA 
2010

في مجال تكنولوجيا  سنوات3 
في  سنوات 4المعلومات والمحاسبة، 

 أبراج آةشرالشؤون المالية في 
 و شرآة التأمين الوطنية الوطنية

قائم بأعمال مدیر   مصطفى سليمان طه
سنة في مجال التدقيق الداخلي و  200113جامعة بيرزیت  محاسبة  بكالوریوس 1979 2009 دائرة التدقيق الداخلي

 الخارجي
  

  :عدد األسهم اململوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية
  

عدد األسهم آما في  الجنسية المنصب االســــم
31/12/2014  

عدد األسهم آما في 
31/12/2013  

 25,505 25,505 فلسطيني المدير العام سامر عزيز شحادة
  

  :املزايا و املكافآت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة التنفيذية
  : آت و مزايا اإلدارة التنفيذيةالمبالغ المالية المبينة في الجدول أدناه عن آافة رواتب و مكاف تتحمل شرآة أبراج الوطنية

  2014  2013 
 46,002  39,550  العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها اإلدارةحصة 
 9,969  6,302  العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة اإلدارةحصة 
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  :أنشطة الشركة الرئيسية

  
رآة تهدف ى الش تثمار إل ع االس راء وبي ارات وش ا، ضيواألرا العق راز وإدارته ع أو إف دا 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  و الخدماتي
  .وغيرها

  
  :مركز الشركة و حجم القوى العاملة

  
ا  الشرآة  ارستم  ا  خالل  من  عمله ة  في  الرئيسي  مرآزه رة  مدين ا  يوجد  وال البي ة  له روع  أي سواء   أخرى  ف

  .31/12/2014في  ينموظف 9 الشرآة موظفي عدد بلغ وقد ،داخل أو خارج فلسطين
 

   :أدناه جدول يبين توزيع موظفي الشرآة حسب مؤهالتهم العلمية
  

 الشرآة موظفي عدد   المؤهل العلمي
 1  تيرماجس

 0  بكالوريوس
 0  دبلوم عالي

 2 دبلوم
 2 ثانوية عامة

 4 اقل من ثانوية عامة
 9 عدد الموظفين اإلجمالي 

  
  :الشركات التابعة للشركة

  
ة ل     ي تابع ا ه ة و إنم رآات تابع ة ش ة أي راج الوطني رآة أب د لش ة ال يوج ة  مجموع أمين الوطني رآة الت ش

  .منها% 91.03 نسبته ما التي تمتلكو
  

  :االعتماد على موردين و عمالء رئيسيني
  

  :العمالء الرئيسيين: أوال
  

  نسبة التعامل من إجمالي اإليرادات  اسم العميل  الر قم
  %25  شرآة التأمين الوطنية  1
  

  :الموردين الرئيسيين: ثانيا
  

  .يات الشرآةفأعلى من إجمالي مشتر% 10ال يوجد موردين محددين رئيسيين محليا و خارجيا يشكلون 
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  :اإلجنازات

ة        )1 رع والبالغ ة دورا الق ي قري رآة ف ى أرض الش كنية عل احية س اء ض ة بن ة إمكاني اء دراس م إنه ت
احتها  ا      2م 28,183مس ة و بيعه ل قطع دونم لك دود ال ي ح ع ف ى قط ذه األرض إل يم ه م  ، أو تقس د ت و ق

يم    إفراز و تقس رار ب اذ الق لة حي     اتخ ع منفص ا آقط ذه األرض و بيعه ن    ه ل م ار أفض ه خي اء ث أن بن
  . ضاحية سكنية

ام   )2 الل الع د خ م التعاق ل    2014ت ن الح ة ع ل دراس م عم ين و ت يين متخصص ارين هندس ع مستش م
   .األمثل لتقليص مصاريف الطاقة المستهلكة في مبنى أبراج الوطنية إلى الحد األدنى

  

  :للشركةاخلطة املستقبلية 
 :2015لي خالل العام سيتم تنفيذ ما ي، بناء على خطة الشرآة

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

ة     )2 ل قطع دونم لك دود ال ي ح ع ف ى قط يمها إل ا و تقس رع و إفرازه ة أرض دورا الق يات دراس ذ توص تنفي
 . بيعهال تمهيدا

ات )3 ذ مخرج ة     تنفي ارة حديث ة وإن ف وتدفئ ة تكيي ب أنظم ة وترآي راج الوطني ى أب ي مبن ة ف ة الطاق دراس
   .تقلل من الفاتورة الشهرية لمصاريف الكهرباء و الوقود في المبنى

  
  :أهم املؤشرات املالية

  
  2013  2014  البيان

 0.41 0.40 إجمالي الربح من العمليات إلى المبيعات
 0.41 0.14 ريبة إلى المبيعاتصافي الربح قبل الفوائد والض

 0.36 0.11 صافي الربح إلى المبيعات
 0.03 0.01 العائد على مجموع الموجودات
 0.03 0.01 العائد على حقوق المساهمين

 0.06 0.05 معدل المديونية
 0.94 0.95  نسبة الملكية

 0.07 0.07  )مرة( معدل دوران الموجودات 
 0.08 0.08 )مرة (  معدل دوران الموجودات الثابتة

 10.09 2.18 )مرة( معدل دوران رأس المال العامل 
 1.13 1.85 )مرة ( نسبة التداول 

 97,153 428,564  رأس المال العامل
  
  

  :املساهمني
  .31/12/2013مساهم في  2,550مقابل   31/12/2014مساهم آما في  2,535بلغ عدد مساهمي الشرآة 
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  :شركةنشاط التداول على سهم ال

  
  2013 2014  البيان

  12,458  135,750  عدد األسهم المتداولة 
  $ 12,228  $ 116,250  قيمة األسهم المتداولة 

  56  107  عدد العقود المنفذة 
  $ 1.03  $ 1.05  أعلى سعر تداول 
  $ 0.86  $ 0.70  أدنى سعر تداول 

  $ 1.03  $ 1.02  غالق اإلسعر 
  %0.11  %1.23  معدل دوران السهم 

  
  :كبار مساهمي الشركة

 

 بلد المنشأ االســــم
  عدد األسهم 

آما في 
31/12/2014 

2014   
عدد األسهم 

آما في 
31/12/2013 

2013  

  %90.34 9,937,601 %91.03 10,013,073  فلسطين  شرآة التأمين الوطنية

  
  :عدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة

  

  الجنسية  المنصب  االسم
األسهم  دعد

في آما 
31/12/2014 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2013 
 44,137 50,000 أردني  رئيس مجلس اإلدارة   عزيز محمود عبد الجواد

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

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

 
  

  : جملس اإلدارة أعضاء قرباءعدد األسهم اململوكة أل
 

  الجنسية  صلة القرابة  االسم
األسهم  دعد

آما في 
31/12/2014 

عدد األسهم 
ما في آ

31/12/2013 
  842  842  فلسطينية  أم إياد محمد مسروجي  رسمية حسني مسروجي

 137 137 فلسطينية  زوجة سامر عزيز شحادة   حنان عيسى شحادة 
 1,140 1,140 فلسطيني  ابن سامر عزيز شحادة   عزيز سامر شحادة 
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  قواعد حوكمة الشركة
  

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

لغيره من أي جهة لها عالقات عمل أو مصالح أو عقود أو التزامات مع الشرآة عن آل     
  .ما يتصل بمسؤولياته أو عمله في الشرآة

  
  :ثانيًا

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

في الشرآة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الصفقات التي      نالتنفيذيي
  : إلبرام هذه الصفقة ما يليتبرمها الشرآة مع الغير فإنه يشترط 

  
ع المتنافسين لالشتراك في عروض         .1 أن يتم إفساح المجال لجمي

  . هذه الصفقات على قدم المساواة
ارك         .2 ب أال يش س اإلدارة، يج ل مجل ن قب فقة م ث الص د بح عن

العضو صاحب المصلحة في مناقشات المجلس أو في التصويت 
  . على قرار إحالة الصفقة

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

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

ل العضوية في مجلس      التنفيذية للشرآة أن يقوم بعمل منافس للشرآة آما ال يجوز أن تمث
بقًا عن أي مصلحة    اإلدارة تعا رض 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
حدوثه، وال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أن يشارآوا في إدارة شرآة مشابهة أو 

ار   ديم االستش م تق وز له ا ال يج رآة، آم ة للش رآة أو  منافس ائن الش د زب ه ألح ة أو التوجي
  . دائنيها أو مزوديها أو غيرهم من المتعاملين معها

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

  
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   ال ق مصالح شخصية م نهم تحقي رآة وال يحق ألي م ق مصالح الش ة لتحقي ممكن
  . أو أن يغتنم لنفسه فرصة سنحت للشرآة هقرارات

  
رآة         :سادسًا ي الش ين ف ع المطلع ة وجمي س اإلدارة  واإلدارة التنفيذي اء مجل يس وأعض ى رئ عل

ى معلومات ج   ى    التوقف عن شراء أو بيع أسهم الشرآة فور اطالعهم عل ؤثر عل ة ت وهري
ة سوق          ذه المعلومات لهيئ د اإلفصاح الرسمي عن ه سعر السهم في السوق المالي إال بع
ر         ذلك يعتب ًا ل ع مخالف داول يق الم وأي ت ائل اإلع طين ولوس ة فلس ال و لبورص رأس الم

  .باطًال
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  :العمليات غري املتكررة
ررة       ر متك ة غي ات ذات طبيع الي لعملي دخل ضمن    خالل الس   تمت ال يوجد أثر م ة و ال ت نة المالي

  .نشاط الشرآة
  

  :التغريات التي طرأت على أعمال الشركة
 .أي تغيرات على أعمال الشرآة الرئيسية 2014لم يطرأ خالل العام 

  

  :أتعاب التدقيق
تعيين السادة برايس ووتر إعادة  2014آذار  27بتاريخ  ةالمنعقد جلستهاقررت الهيئة العامة في 

و تم تحديد أتعابهم من قبل  2014عام آمدققين خارجيين للشرآة لل) PWC(هاوس آووبرز
 :مجلس اإلدارة آما يلي

  
 2013  2014   المدقق

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
  4,000    4,000    برايس ووترهاوس آووبرز

  
  :و خدمة اجملتمع احمللي التربعات و املنح

دم  م تق رآةل ة ا  الش اهمات لخدم ات أو مس ام  أي تبرع ي الع ي ف ع المحل د  2014لمجتم و ال يوج
ة و التي       رآة متعلقة بهذا الشأن و ذلك آونها سياسة في الش أمين الوطني ة لمجموعة الت شرآة تابع

  .بدورها لديها سياسة و مبالغ مالية مخصصة لدعم المجتمع المحلي و رعايته
  

  :مساهمة الشركة يف محاية البيئة
وث البي   ارة في         ، ئي من أجل التقليل من التل ة و التكييف و اإلن ة التدفئ ر أنظم ررت الشرآة تغيي ق

  .األمر الذي سيقلل من استهالك الكهرباء و الوقود الملوثين للبيئة، مبنى أبراج الوطنية
  

  :قرارات ذات أثر مادي و معايري اجلودة الدولية
ع الشرآات ال   أآثر القرارات التي لها أثر مادي على شرآتنا خاصة و   من ة في فلسطين   جمي  عامل

رار  ، عامة يس مجلس    هو ق ى         رئ ره الجوهري عل د و أث انون الضريبة الجدي وزراء الخاص بق ال
  .الشرآة على أرباح و ضريبة القيمة المضافة زيادة مصاريف ضريبة الدخل

  
  :املخاطر

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

  
  :السيطرة

  .الشرآةلم تظهر أية بوادر من قبل أي من مساهمي الشرآة تدل على نيتهم للسيطرة على 
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  :طراف ذات عالقةعقود و صفقات أل
  

 2013  2014   الطرف ذات العالقة
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

شرآة التأمين إيرادات إيجار من 
  الوطنية

  231,651    230,546  

شرآة التأمين من  تأمينشراء عقود 
  الوطنية

  14,617    13,418  

إيرادات إيجارات من الشرآة الوطنية 
النفقات  الفلسطينية إلدارة التأمينات و

  الصحية و الطبية

  
22,534    12,188  

  

  :اإلجراءات القانونية اجلوهرية
  .جوهرية مقامة ضد أو من الشرآة قضاياإجراءات قانونية أو ال يوجد أي 

 
  :املعلومات للمساهمني إيصال آليةشكل و 

ل أسبوعين    ل   يتم إرسال دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين قب ى األق عل
ل    . من تاريخ انعقاد االجتماع ة قب آما يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلي
دى قسم الم   . أسبوع من انعقاد االجتماع ساهمين في المرآز الرئيسي     يتم وضع التقرير السنوي ل

ى صفحة    .pal.com-abrajwww للشرآة آما يتم تحميله على الموقع اإللكتروني  للشرآة و عل
  .www.pex.ps على موقع بورصة فلسطينالشرآة في 

  
  :األوليةاملالية اخلتامية و البيانات  املالية االختالفات بني البيانات

ات   هناك ين البيان ة  اختالفات ب ات   المالي ة و البيان ة  الختامي ة  المالي ناتجة عن تسجيل حصة      األولي
غ     خسائر ج الوطنية عنآة أبراشر ة بمبل  .دوالر أمريكي  78,400استثمارها في الشرآات الحليف

  :مبينا أدناه جدول يوضح هذه االختالفات بشكل تفصيلي
 اإلفصاح النهائي التعديالت اإلفصاح األولي البيان

  التعديالت على بيان الدخل
 )78,400( )78,400( - حصة المجموعة من خسائر شرآات حليفة

 104,742 )78,400( 183,142 صافي الدخل
 التعديالت على بيان المرآز المالي

 215,600 )78,400( 294,000 استثمار في شرآات حليفة
 12,116,882 )78,400( 12,195,282 مجموع الموجودات غير المتداولة

 13,050,322 )78,400( 13,128,722 مجموع الموجودات
 424,196 )7,840( 432,036 احتياطي إجباري
 1,029,391 )70,560( 1,099,951 أرباح متراآمة

 12,453,587 )78,400( 12,531,987 مجموع حقوق الملكية
 13,050,322 )78,400( 13,128,722 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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  المحدودة عامةالمساھمة الأبراج الوطنية شركة 

  الـبـيـانـات الـمـالـيـة 

  2014 ولاألكانون  31 فيللسنة المنتھية 
  المستقل الحسابات مدققمع تقرير 
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2014كانون أول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  بيان المركز المالي 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  
 2013  2014إيضاح 

   الموجودات
   الموجودات غير المتداولة

 11,966,230  11,834,645  (6)  استثمارات عقارية
 67,860  66,637  (7) معداتوممتلكات 

 294,000  215,600  (8)  استثمار في شركات حليفة
 12,328,090  12,116,882  مجموع الموجودات غير المتداولة

       
     الموجودات المتداولة

 67,441  102,877 (9) ذمم مدينة
 724,998  750,876    ايرادات مستحقة وغير مقبوضة

 13,493  23,027  (10)  الضرائب سلفيات
 22,051  32,720 (11) أرصدة مدينة أخرى
 42,804  23,940 (12) النقد والنقد المعادل

 870,787  933,440  مجموع الموجودات المتداولة
 13,198,877  13,050,322  مجموع الموجودات 

    
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 11,000,000  11,000,000  رأس المال المدفوع
 413,722  424,196 (13) احتياطي إجباري
 935,123  1,029,391  أرباح متراكمة

 12,348,845  12,453,587  مجموع حقوق الملكية
       

     المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

 76,398  91,859  (14) مخصص تعويض نھاية الخدمة
 76,398  91,859  مجموع المطلوبات غير المتداولة

       
     المطلوبات المتداولة

 500,000  190,690  (15)  قروض من جھات ذات عالقة
 95,104  90,845  مقدماإيرادات مقبوضة 

 19,734  16,560  ذمم دائنة
 158,796  206,781 (16) أرصدة دائنة أخرى

 773,634  504,876  مجموع المطلوبات المتداولة
 850,032  596,735  مجموع المطلوبات

 13,198,877  13,050,322  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

  تشكل جزءا ال يتجزأ منھا. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية من إيضاح  -
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بل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 كانون الثاني 2015.   اعتماد البيانات المالية على الصفحات من 20 إلى 36 والموافقة على إصدارھا من قِ
 
  



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  
 2013 2014 إيضاح

 اإليرادات
 717,825 671,438 إيرادات إيجارات
 262,712 263,239 إيرادات خدمات
 980,537 934,677 مجموع اإليرادات

 المصاريف
 580,729 557,218 (17) مصاريف مباشرة

 37,150 33,120 (18) المصاريف اإلدارية والعمومية
 617,879 590,338 مجموع المصاريف

344,339 362,658 

 23,152 - صافي الربح من استبعاد استثمارات عقارية
 - (78,400) (8) حليفة شركةمن نتائج أعمال  الشركةحصة 

 112,358 8,687 (19) إيرادات أخرى
 (6,873) (21,431) فروقات عملة

 (14,000) (14,000) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 - (27,978) مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 477,295 211,217 صافي الدخل قبل ضريبة األمالك والدخل

 (78,843) (76,686) ضريبة األمالك
 398,452 134,531 ضريبة الدخلصافي الدخل قبل 

 (46,015) (29,789) (10) مصروف ضريبة الدخل
 352,437 104,742 صافي الدخل

 0.032 0.010 (20) الحصة األساسية والمخفضة للسھم من صافي الدخل
 

  تشكل جزءا ال يتجزأ منھا. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية من إيضاح  -
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل الشامل 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  
2014 2013 

 352,437 104,742 صافي الدخل
      بنود الدخل الشامل

     تصنيفھا الى بيان الدخل في فترات الحقة: ان يتم  بنود يمكن
 (93,995)  - التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 (93,995)  -  مجموع بنود الدخل الشامل للسنة
 258,442  104,742  إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

  

2222



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  التغيرات في حقوق الملكية بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

 إيضاح
رأس المال 
 المدفوع

احتياطي 
 إجباري

التغير في القيمة 
 العادلة

أرباح 
 متراكمة

مجموع حقوق 
 الملكية

2013 
 12,090,403 617,930 93,995 378,478 11,000,000 2013 الثانيكانون  1الرصيد كما في 

 التغيرات خالل السنة 
 352,437 352,437 - - - صافي الدخل

 (93,995) - (93,995) - - بنود الدخل الشامل األخرى
 - (35,244) - 35,244 - )13( محول الى االحتياطي االجباري 

 12,348,845 935,123 - 413,722 11,000,000 2013  األولكانون  31الرصيد كما في 

2014 
 12,348,845 935,123 - 413,722 11,000,000 2014 الثانيكانون  1الرصيد كما في 

 التغيرات خالل السنة
 104,742 104,742 - - - صافي الدخل

 - (10,474) - 10,474 - )13( محول الى االحتياطي االجباري
 12,453,587 1,029,391 - 424,196 11,000,000 2014 األولكانون   31الرصيد كما في

  
  تشكل جزءا ال يتجزأ منھا. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية من إيضاح  -
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
    2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  التدفقات النقدية بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  
 2013 2014  إيضاح

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 398,452 134,531  صافي الدخل قبل الضريبة

 
  تسويات:

 184,848 181,146  )6،7( ھالكات ستا
 (23,152) -  أرباح استبعاد استثمارات عقارية

 (28,451) -  توزيعات نقدية مقبوضة
 (67,395) -  بيع موجودات مالية متوفرة للبيع أرباح 

 20,860 15,461  )14( مخصص تعويض نھاية الخدمة
 - 27,978  )9( مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 - 78,400  )8( حليفةال الشركةحصة الشركة من نتائج أعمال 
 437,516 485,162 

  تغير في رأس المال العامل:
 (12,589) (63,414)  ذمم مدينة

 (171,736) (25,878)  ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
 7,032 (10,669)  أرصدة مدينة أخرى

 (9,366) (3,174)  ذمم دائنة
 (68,422) (4,259)  إيرادات مقبوضة مقدما

 54,127 47,985  أرصدة دائنة أخرى
 (1,794) -  )14( دفعات تعويض نھاية الخدمة

 (32,058) (39,323)  )10( ضريبة الدخل المدفوعة
 250,356 338,784  صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

 
  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (294,000) -  شراء أسھم في شركات حليفة
 (69,098) (33,132)  )6( شراء استثمارات عقارية

 68,000 -  العائد من بيع استثمارات عقارية
 (3,495) (15,206)  )7( شراء ممتلكات ومعدات

 483,705 -  للبيعبيع موجودات مالية متوفرة 
 28,451 -  توزيعات نقدية مقبوضة

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن األنشطة 
 االستثمارية

 
(48,338) 213,563 

 
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (500,000) (309,310)  تسديدات على القرض
 (500,000) (309,310)  النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي التدفقات 

 
 (36,081) (18,864)  صافي التغير في النقد والنقد المعادل

 78,885 42,804  النقد والنقد المعادل، بداية السنة رصيد
 42,804 23,940  )12( النقد والنقد المعادل، نھاية السنة رصيد

 
 تشكل جزءا ال يتجزأ منھا. 22إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية من إيضاح  -
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
   2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  اإليضاحات للبيانات المالية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ  
 

  ) عام1إيضاح (
 1964تأسست شركة أبراج الوطنية المساھمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساھمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 

سھم بقيمة اسمية  100,000دينار أردني مقسم إلى  1,000,000وبرأس مال مقداره  1995 األولتشرين  16) بتاريخ 562420901تحت رقم (
إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى عشرة  2005دينار أردني للسھم الواحد والمكتتب بھا بالكامل. تمت زيادة رأس المال عام  10مقدارھا 

دوالر أمريكي واحد للسھم. وتم تحويل الشركة من مساھمة خصوصية محدودة إلى مساھمة  ماليين سھم مكتتب بھا بالكامل بقيمة اسمية مقدارھا
. 2010. تم إدراج أسھم الشركة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام 2006) خالل عام 562601153عامة محدودة تحت رقم (

 أمريكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سھم من عشرة ماليين دوالر 2012 عامالشركة خالل  رأسمالتم زيادة 
% من 91.03 . تمتلك شركة التأمين الوطنية المساھمة العامة المحدودة ما نسبته% من رأس المال10وذلك عن طريق توزيع أسھم مجانية بنسبة 

 .المالية للشركة األم البياناتالمالية مع  بياناتھاأسھم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) ويتم توحيد 
 

 31 ين كما فيموظف 9تمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لھا فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي الشركة 
  .2014 األولكانون 

  

تھدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا، إفراز أو البيع نقدا أو بالتقسيط أو رھن األراضي وتأثيث الشقق 
االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة االستثمارات في المجاالت 

 .ية وغيرھااتوالخدم
  

  ملخص ألھم السياسات المحاسبية) 2إيضاح (
 إلعداد استخدامھا تم تلك التي مع أدناه. إن ھذه السياسات المحاسبية متفقة ةموضح المالية البيانات إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات إن

  باستثناء ما ورد عكس ذلك.2013  األول كانون 31 في كما المالية البيانات
  

  أسس إعداد البيانات المالية
  .الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية إعدادتم 

  

  .بناء على مبدأ التكلفة التاريخيةالبيانات المالية  إعدادتم 
  

كما ويتطلب من إدارة مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات واجتھادات ھامة  يالتماشبالبيانات المالية  إعدادإن 
 ).4أھم التقديرات موضحة في إيضاح رقم (تطبيق ھذه السياسات المحاسبية. لالشركة استخدام األحكام المھنية في اختيار طرق 

  
  واإليضاحات في السياسات المحاسبيةالتغيرات 

مطابقة لتلك التي تم استخدامھا إلعداد البيانات المالية للسنة السابقة باستثناء أن  للشركة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية
  :2014من مطلع كانون الثاني قامت بتطبيق التعديالت التالية على معايير التقارير المالية الدولية إبتداء  الشركة

  

  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة  أ) (
  
، "األدوات المالية: العرض" حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية. يوضح ھذا 32التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   -

ً على جميع األطراف المقابلة في التعديل أن الحق في المقاصة يجب أال يعتمد على حدث  ً أن يكون نافذاً قانونا مستقبلي. ويجب أيضا
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.
  

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

  

الية: التسجيل والقياس" بخصوص تجديد المشتقات واستمرار محاسبة ، "األدوات الم39التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   -
التحوط. يتناول ھذا التعديل التغييرات التشريعية على المشتقات "المتداولة في السوق الموازية" وتحديد األطراف المقابلة المركزية. 

مقابلة المركزية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن ، فإن تجديد المشتقات لدى األطراف ال39وبموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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.
  

معايير الدولية للتقارير المالية، "الضرائب"، ينص على المحاسبة عن االلتزام بدفع الصادر عن لجنة تفسيرات ال 21التفسير رقم   -
"المخصصات". يتناول ھذا التفسير نوعية الحدث الملزم  37ضريبة إذا كان ھذا االلتزام ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لم يكن  .ليست ملزمة حالياً بأي ضرائب ھامة الشركة يل االلتزام. إنالذي ينشأ عنه التزام بدفع الضريبة والتوقيت الذي ينبغي فيه تسج
  .لھذا التعديل أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة
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ولم تقم  2014 الثانيكانون  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ في   (ب)
  بتطبيقھا في وقت مبكر الشركة

  

) ويتناول تصنيف الموجودات 2018 الثانيكانون  1"األدوات المالية"، (يسري اعتباراً من  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   -
 وتحل محل اإلرشادات المقررة ضمن 2014 تموزوالمطلوبات المالية وقياسھا وتسجيلھا. صدرت النسخة الكاملة من المعيار في 

بشأن تصنيف وقياس األدوات المالية. يحتفظ المعيار بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على تبسيطه  39المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ة ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وھي: التكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، القيمة العادل

الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة  من خالل
يجب قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خيار نھائي    بالموجودات المالية.

الدخل الشامل اآلخر بدالً من إعادة تدويرھا. وحالياً ھناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر  بعرض تغيرات القيمة العادلة ضمن
. وفيما يتعلق 39االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ة التصنيف والقياس ما عدا تسجيل التغيرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل بالمطلوبات المالية، فلم تطرأ أي تغييرات على طريق
ة الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما يخفّف المعيار من حدة متطلبات فعالي

عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط، وفيما يخص التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط القياسية، ويقتضي وجود 
"معدل التحوط" فيظل كالمعدل الفعلي الذي تستخدمه اإلدارة في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمراً 

ً ولكن تختلف ھذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادھا بموجب المعيار المحاسبي . ليس من المتوقع أن يكون 39الدولي رقم  مطلوبا
  على البيانات المالية للشركة. جوھري لھذا المعيار أي تأثير

  

) يتناول تسجيل 2017 الثانيكانون  1من ، "اإليرادات من العقود مع العمالء" (يسري اعتباراً 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   -
المبادئ التي تكفل نقل معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة وقيمة وتوقيت واختالف اإليرادات  ويرسىاإليرادات 

والتدفقات النقدية الناشئة من العقود المبرمة مع عمالء المنشأة. يتم تسجيل اإليرادات عندما يسيطر عميل ما على سلعة أو خدمة ويكون 
"اإليرادات" والمعيار  18استخدامھا واالستفادة منھا. يحل المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  بمقدوره بعد ذلك تحديد طريقة

على جوھري "عقود البناء" والتفسيرات المتعلقة بھما. ليس من المتوقع أن يكون لھذا المعيار أي تأثير  11المحاسبي الدولي رقم 
 البيانات المالية للشركة.

  
  العمالت األجنبية

ة األساس للشركة.  دوالر يتم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل عمل ر ال العمالت األخرى غي تم ب ي ت امالت الت ل المع تم تحوي ي
ة ات النقدي ل الموجودات والمطلوب تم تحوي ة. ي اريخ المعامل ائدة في ت ك  األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف الس وتل

لي. تظھر التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نھاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز الما
  .فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان الدخل

 
  ستثمارات عقاريةإ

تدني المتراكمة في القيمة الدفترية. يتم استھالك االستثمارات العقارية (باستثناء األراضي) تظھر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل خسائر ال
  حسب طريقة القسط الثابت وفقا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:

  

  سنوات  
  50  مباني

  10  تحسينات
  

رات  د وجود أحداث أو تغي ة عن تثمارات العقاري ة لالس ا يتم دراسة تدني القيمة الدفتري ة استرداد قيمتھ وافر إمكاني ى عدم ت في الظروف تشير ال
لمتوقع استردادھا الدفترية. عند وجود أحد ھذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادھا، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة ا

  أيھما أعلى. وھي القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو "قيمة االستخدام"،
  

  يتم استبعاد االستثمار العقاري في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامه وعدم توقع تدفق منافع اقتصادية.
 

  ممتلكات ومعدات
ك تتكون الممتلكات والمعدات من األثاث والمفروشات والسيارات. تظھر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة التاريخية بعد تخفيض قيمة االستھال
لى المتراكم. تحتوي التكلفة التاريخية على المصاريف التي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على شراء ھذه الموجودات. وھذه التكاليف تضاف إ

المالية عند  السنةالممتلكات والمعدات في حالة وجود منفعة اقتصادية مستقبلية. يتم تسجيل مصاريف الصيانة والتصليح ضمن بيان الدخل خالل 
ً على العمر االفتراضي المقدر وذلك  حدوثھا. يتم احتساب مصاريف االستھالك على الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت مبنيا

  سب النسب التالية:ح
   

2626



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
   2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  اإليضاحات للبيانات المالية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ  
 
  سنوات  

  17-5  أثاث ومفروشات
  7  سيارات

  

قيمتھا  استردادفي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات موضوعية تشير إلى عدم إمكانية  االنخفاضيتم دراسة 
، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة استردادھاالدفترية. عند وجود أحد ھذه األدلة الموضوعية وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع 

  .استردادھاالمتوقع 
  

، االنخفاضن تنسيبه لحدث تم بعد تسجيل يمك االرتفاعفي قيمة الموجودات التي تم تخفيضھا سابقاً وذلك  ارتفاعإذا تبين في وقت الحق أن ھناك 
 في بيان الدخل عند حدوثه. االرتفاعمن المخصص الذي تم تسجيله وتظھر قيمة  االرتفاعيتم عكس ھذا 

  

الخسارة في بالقيمة الدفترية، ويتم عرض الربح أو بمقارنة العائد من نتيجة البيع  ممتلكات ومعداتيتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد 
  بيان الدخل.

 
  استثمار في شركات حليفة

ي يكون لل ك الت ة ھي تل ة. الشركات الحليف وق الملكي ة حق ة بإستخدام طريق اً  شركةيتم قيد االستثمار في الشركات الحليف ا. وفق ؤثراً عليھ وذاً م نف
ة في حصة ال لطريقة حقوق الملكية، يظھر اإلستثمار في الشركات الحليفة في بيان المركز المالي رات الالحق في  شركةبالكلفة، مضافاً إليھا التغي

ذه الشھرة  اء ھ تم إطف تثمار وال ي أو دراسة صافي موجودات الشركات الحليفة. يتم قيد الشھرة المتعلقة بالشركة الحليفة ضمن القيمة الدفترية لالس
ة من نتائج الشركات  شركةالتدني في قيمتھا بشكل منفصل. يتم قيد حصة ال ر المتحقق ائر غي اح والخس تبعاد األرب تم اس دخل . ي ان ال ة في بي الحليف

  في الشركات الحليفة. شركةوالشركات الحليفة بحدود حصة ال شركةالناتجة عن المعامالت بين ال
  

ل ال. تستخدم الشركات الحليفة نفس السياسات شركةإن السنة المالية للشركات الحليفة ھي ذات السنة المالية لل بية المستخدمة من قب  شركةالمحاس
  فيما يتعلق بالمعامالت ذات الطبيعة المتشابھة.
وم  شركةالحقاً إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر ال ة. تق ما إذا كان ھناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتھا في الشركات الحليف

ة. في في تاريخ القوائم المالية بتحديد ما إذ شركةال تثمارات في الشركات الحليف ة اإلس دني في قيم ى ت ا كان ھناك وجود ألدلة موضوعية تشير إل
  بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادھا ويتم قيد ھذا  شركةحال وجود ھذه األدلة، تقوم ال

  الفرق في قائمة الدخل.
  

دان ال في حال ة  شركةفق ين القيم ات ب د أي فروق تم قي ة. ي ة العادل ي بالقيم تثمار المتبق ار اإلس وم بإظھ ة، تق ى الشركة الحليف أثير الجوھري عل الت
  الدفترية للشركة الحليفة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان التأثير الجوھري في قائمة الدخل.

  
  دينةالذمم الم

ذمم المشكوك في تحصيلھا.تظھر الذمم المدينة بقيمة  ل أي مخصصات لل د تنزي واتير الصادرة للعمالء بع ذمم الف ذه ال ل ھ غ األصلي  و تمث المبل
تم دما  احتساب للفاتورة الصادرة للغير مطروحاً منه أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلھا. ي ديون المشكوك في تحصيلھا عن مخصص ال

  مبلغ ھذه الديون. كما وتشطب الديون المعدومة عند تحديدھا. ، أو جزء منيصبح من غير المرجح تحصيل كامل
  

  النقد والنقد المعادل
رة ثالث شھور أو أقل بعد تنزيل ، وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترصدة لدى البنوكالنقد في الصندوق، وأ على النقد والنقد المعادل يشمل

  ودائع مقيدة السحب.
  

 أرصدة دائنة أخرى
  .بل المورديتم إثبات الذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من ق

  
  قروض

ً بالقيمة العادلة، بعد  ً بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج أي فرق بين تتم تسوية القروض مبدئيا خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. وتدرج القروض الحقا
على مدار فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تحتسب  المتحصالت (بعد خصم تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد كتكلفة تمويل

تكاليف معاملة للقرض شريطة وجود احتمال بسحب بعض التسھيالت أو جميعھا. وفي ھذه الحالة، الرسوم المدفوعة إلبرام تسھيالت القروض ك
يتم تأجيل احتساب الرسوم حتى وقوع عملية السحب. وفي حال عدم توفر دليل على احتمال سحب بعض التسھيالت أو جميعھا، تتم رسملة 

ً عن خدمات السي ولة، ويتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھيالت المتعلقة بھا. تصنف القروض الرسوم وتدرج ضمن المبالغ المدفوعة مقدما
  المركز المالي. بيانشھراً على األقل بعد تاريخ  12حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لمدة  للشركةكمطلوبات متداولة ما لم يكن 

  
  تكاليف اقتراض

رة إن تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة بحيازة أو إنشاء  ة كبي رة زمني أو إنتاج موجودات مؤھلة، وھي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فت
اً لالستخدام  ى تصبح الموجودات جاھزة تمام ك الموجودات حت ة تل ى تكلف تم إضافتھا إل ا، ت ا أو بيعھ لكي تصبح جاھزة لالستخدام المرجو منھ

  المرجو منھا أو بيعھا.
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  مخصص تعويض نھاية الخدمة
  .2000) لسنة 7تساب مخصص تعويض نھاية الخدمة لموظفي الشركة طبقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم (يتم اح

  
  صندوق االدخار

وم 10تقوم الشركة باقتطاع ما نسبته  ا تق ك حسب الراتب األساسي للموظفين لغرض صندوق االدخار كم % من رواتب الموظفين الشھرية وذل
% من 15للسنوات الخمسة األولى من اشتراك الموظف في الصندوق، وبعد ذلك ترتفع نسبة مساھمة الموظفين الى % 5الشركة بالمساھمة بنسبة 

  % من رواتب الموظفين.7.5الراتب الشھري ومساھمة الشركة الى 
  

  مخصصات
محتملة ويمكن  االلتزامتكلفة تسوية  تكونعلى أن يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق 

  قياسھا بموثوقية.
 

  تحقيق اإليرادات
ر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية. يتم قياس فيتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتو

  تثناء الخصومات. كذلك يجب توفر الشروط التالية إلثبات اإليراد.على القيمة العادلة للمبالغ المقبوضة، باس بناءاإليراد 
  

  إيراد اإليجارات والخدمات:
ود عقود التأجير التي ال تنتقل فيھا مخاطر ومنافع الملكية الى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية. يتم إضافة الكلفة التي يتم تكبدھا في عقيتم تصنيف 

  بھا كإيراد إيجار على فترة عقد اإليجار. االعترافاإليجار التشغيلي الى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم 
شغيلي والخدمات على طول فترة اإليجار. يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من قبل المستأجرين لفترات ما تتحقق إيرادات اإليجار الت

المالية كإيرادات بعد تاريخ البيانات المالية كإيرادات مقبوضة مقدما بينما يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي لم يتم دفعھا كما بتاريخ البيانات 
  وغير مقبوضة.مستحقة 

 
  تحقق المصاريف

 .االستحقاقوفقاً لمبدأ عند حدوثھا المصاريف  قيديتم 
 

  ضريبة الدخل
م ( دولي رق ار المحاسبة ال ه في فلسطين ومعي دخل المعمول ب انون ضريبة ال ا لق دخل وفق ذي 12تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة ال ) وال

  كما بتاريخ بيان المركز المالي كضرائب مؤجلة.يتطلب االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة 
  

ربح المحاسبي  ربح الضريبي عن ال د يختلف ال يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي يتم احتسابھا بناء على الربح الضريبي. ق
دخل أو مصاريف ال يمكن  ر خاضعة لضريبة ال رادات غي ة بسبب إدراج إي ات المالي ي البيان ذه الظاھر ف ل ھ دخل. إن مث ا من ضريبة ال تنزيلھ

  اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلھا في السنوات الالحقة.
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  المالية إدارة المخاطر )3إيضاح (
  

  عوامل المخاطر المالية 1.3
 الشركةفيما يتعلق بالمخاطر المالية، وھي المخاطر التي تنشأ عن األدوات المالية التي تتعرض لھا  الشركةيتم إجراء عملية إدارة المخاطر داخل 

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

  

يتم إعداد تقارير  الغرض األساسي من عملية إدارة المخاطر ھو وضع حدود للمخاطر ثم التأكد من بقاء التعرض للمخاطر ضمن ھذه الحدود.
  .الشركة، ويتم رفعھا إلى كبار المسؤولين باإلدارة العليا لدى الشركةشھرية عن عملية إدارة المخاطر المالية على مستوى 

 
  مخاطر السوق

ر السوق. تنشأ مخاطر السوق ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعا
أن تتعرض من المراكز المفتوحة في (أ) العمالت األجنبية و(ب) الموجودات والمطلوبات المحملة بفائدة، والتي يتوقع  للشركةمخاطر السوق 

لتعرض المقبول لمخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة والذي يخضع للمراقبة لجميعھا لحركات عامة وخاصة في السوق. تضع اإلدارة حدوداً 
  .على أساس شھري

  
  مخاطر صرف العمالت األجنبية(أ) 

ھي لشركة إن سياسة االدوالر األمريكي. و اإلسرائيلي الشيكلمعرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبية، وبشكل رئيسي فيما يتعلق ب إن الشركة
 الدخول في معامالت تحوط العملة مع عقود آجلة لصرف العمالت، لكنھا ال تلجأ إلى استخدام محاسبة التحوط بموجب متطلبات معيار المحاسبة

  .39الدولي رقم 
  

بإدارة مخاطر العمالت األجنبية عن طريق  الشركة. إضافة إلى ذلك، تقوم 39محاسبة التحوط وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  شركةال تطبق ال
ر الحصول على مطابقة تدفقاتھا النقدية الصادرة الرئيسية مع العملة التي تنفذ بھا التدفقات النقدية (مثل إيرادات اإليجار). ويتم ذلك بشكل عام عب

  روض تمويلية بالعملة المعنية وإبرام عقود آجلة لصرف العملة.ق
  

  مخاطر األسعار(ب) 
معرضة لمخاطر األسعار عدا عن  الشركةن إتعرض ھام لمخاطر األسعار ألنھا ال تملك أي أوراق مالية أو سلع مدرجة.  شركةال يوجد لل

  .االدوات المالية مثل مخاطر أسعار العقارات التي تتضمن مخاطر إيجارات العقارات
  

  مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة(ج) 
أسعار الفائدة السوقية ليس لھا تأثير مباشر وھام ال تحقق مقداراً ھاماً من الفائدة، فإن التغيرات في  الشركةبما أن الموجودات المحملة بفائدة لدى 

  .الشركةعلى دخل 
  

  مخاطر االئتمان
مالية ما سيتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر عبر اإلخفاق في الوفاء بالتزام. ليس الداة األمخاطر االئتمان ھي المخاطرة بأن أحد أطراف 

المحتفظ به لدى البنوك والذمم المدينة التجارية بما في ذلك النقد المعادل االئتمان من النقد وتركزات ھامة لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر  شركةلل
لطرف مبالغ اإليجار المستحقة من المستأجرين. تتم إدارة مخاطر االئتمان بھيكلة مخاطر االئتمان المقبولة لديھا من خالل وضع حدود لتعرضھا 

  .مقابل معين
سياسات للتحقق من إبرام عقود اإليجار مع مستأجرين من ذوي التاريخ  الشركةربع سنوية أو أكثر. تطبق  تخضع ھذه المخاطر لمراجعة

سياسات للحد من مبلغ التعرض االئتماني. يتم اعتماد الحدود على مستوى مخاطر االئتمان حسب الفئة  شركةلدى ال. االئتماني المناسب فقط
  ع سنوي. كما يخضع استخدام الحدود االئتمانية للمراقبة بشكل منتظم.والمنطقة من قبل مجلس اإلدارة بشكل رب

  لمخاطر االئتمان حسب فئة األصل المالي باستثناء المشتقات وضمانات اإليجارات: الشركة فيما يلي الحد األقصى لتعرض
  

 2013  2014  البيـــــــان
67,441  102,877 ذمم مدينة

42,804  23,940 النقد والنقد المعادل
  

 مخاطــر السيولة:
 على والحصول األجل قصيرة االستثمارات وإدارة المدينة الذمم تحصيل من التأكد طريق عن وذلك السيولة مخاطر إدارة على الشركة تعمل

  .األم الشركة من التمويل
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  السداد:الجدول أدناه يعرض التدفقات النقدية المتوقعة لسداد تلك اإللتزمات مقسمة حسب فترة 
  

 العمر      
شھر6-0 المبلغ   البيـــــــان  تحت الطلب 12-7شھر 

 --190,690190,690 قروض من جھات ذات عالقة
 --16,56016,560  ذمم دائنة

 206,78147,88467,26091,637  أرصدة دائنة أخرى
  

  إدارة رأس المال 2.3
وق  ىالشركة بالتأكد من المحافظة عليتمثل الھدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال  دعم نشاط الشركة ويعظم حق نسب رأسمال مالئمة بشكل ي

م ت ة العمل. ل رات الظروف االقتصادية وطبيع ا في ضوء تغي ة عليھ ديالت الالزم ال وإجراء التع م الملكية. تقوم الشركة بإدارة ھيكلة رأس الم ق
نالشركة بإجراء أية تعديالت على األھداف والسياسا ال خالل الس ة رأس الم ة بھيكلي ةت واالجراءات المتعلق ال  الشركةتراقب  .ة الحالي رأس الم

  على أساس نسبة المديونية. يتم احتساب ھذه النسبة بقسمة مجموع القروض على مجموع رأس المال.
يتم احتساب مجموع رأس المال كحقوق ملكية،  .النقد المعادلعلى أساس إجمالي القروض ناقصاً النقد و الشركةويتم حساب صافي الدين من قبل 

  المركز المالي، باإلضافة إلى صافي الدين. بيانكما تظھر في 
 2014 2013 

 500,000   190,690  مجموع القروض 
 )42,804(   )23,940(  النقد المعادلالنقد ويطرح: 

 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 

 

اح الم دفوع واألرب ال الم ل في رأس الم ال تتمث ة رأس الم ةإن البنود المتضمنة في ھيكلي اري و تراكم اطي اإلجب وعاالحتي  12,453,587 بمجم
 .2013 األولكانون  31امريكي كما في  دوالر12,348,845 مقابل  2014 األولكانون  31كما في دوالر أمريكي 

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية 3.3

  تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتھا المالية:
  مالية نشطة لألدوات المالية.المستوى األول: باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابھة تماما في أسواق  -
  وى الثاني: بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غير مباشر.تالمس -
  المستوى الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتھا. -
  

  :2013و  2014كانون األول  31 في لألدوات المالية كمام الدفترية والقيم العادلة يمقارنة للق يمثل الجدول التالي
  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية
 2014    2013    2014    2013  

               موجودات مالية
 42,804  23,940 23,94042,804 النقد والنقد المعادل

 67,441  102,877 102,87767,441 ذمم مدينة
 22,051  32,720 32,72022,051 أرصدة مدينة اخرى

 159,537132,296 159,537  132,296 
     مطلوبات مالية

 500,000  190,690 190,690500,000 قروض من جھات ذات عالقة
 19,734  16,560 19,734 16,560 ذمم دائنة

 158,796  206,781 206,781158,796 أرصدة دائنة أخرى
 414,031678,530 414,031  678,530 
  

ناء عمليات البيع تم إظھار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بھا عمليات التبادل بين جھات معنية بذلك، باستث
  اإلجبارية أو التصفية.

ك ھإن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى  ة وذل ا الدفتري ر لقيمھ ي مقاربة بشكل كبي
  لكون تلك األدوات ذات فترة سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
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  ) التقديرات4إيضاح (
لھا أثر بالغ محاسبية  واجتھاداتوتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب القيام بتقديرات وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية إن إعداد البيانات المالية 

لھا أثر في اإليرادات  واالجتھاداتالمحتملة. كما أن ھذه التقديرات  االلتزاماتفي مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن 
خصصات. وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتھادات ھامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية والمصاريف والم

إن النتائج الحقيقية من المحتمل أن تختلف جات متفاوتة من التقدير والتنبؤ. وأوقاتھا. إن ھذه التقديرات أساسھا فرضيات وعوامل متعددة لھا در
  ذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.عن التقديرات و

  

  اإلجتھادات التي قامت بھا الشركة: أھمفيما يلي . تھا ضمن البيانات المالية معقولةإدارة الشركة بأن تقديرا اعتقاد في
  

  تدني الموجودات غير المالية:
وحدة انتاج النقد عن القيمة المتوقع استردادھا. تمثل القيمة المتوقع استردادھا القيمة العادلة  منيتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل 

على معلومات  بناءة مطروحا منھا مصاريف البيع ستخدام ايھما أعلى. يتم احتساب القيمة العادللالمطروحا منھا مصاريف البيع أو القيمة العادلة 
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:
  لتحديد مخصص ضريبة الدخل. تعتقد إدارة الشركة بأن ھذه التقديرات واالفتراضات معقولة.تستخدم الشركة تقديرات معينة 

  

  األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
  تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وتقوم بتعديلھا، إن لزم األمر، في نھاية كل سنة مالية.

  

  الذمم المدينةمخصص تدني 
 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.
  
  ) قطاعات األعمال5يضاح (إ

ال  تم عرض قطاعات األعم م ي ة واحدة، ل ة جغرافي زة في منطق اري ومتمرك بما أن أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع االستثمار العق
    التشغيلية أو الجغرافية في البيانات المالية.
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  ) استثمارات عقارية6إيضاح (
ً لتقارير مخمنين متخصصين  الشركةفي أراٍض ومباٍن بالكلفة. تقدر إدارة  الشركةاستثمارات يمثل ھذا البند  القيمة العادلة لھذه األراضي وفقا

  . تعكس القيمة العادلة ظروف السوق كما في تاريخ التقييم. 2013كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  19,167,935بمبلغ 
  

 الل السنة كما يلي:خ لقد كانت الحركة على االستثمارات العقارية
  

 2013    2014   مباني وديكورات األراضي 
 14,397,526  7,095,7467,319,56014,415,306 الرصيد في بداية السنة

 69,098  25,4967,63633,132 إضافات
 (51,318)  --- استبعادات

  7,121,2427,327,19614,448,438  14,415,306 
 (2,449,076)  (2,613,793)(2,613,793)- االستھالك المتراكم

 11,966,230  7,121,2424,713,40311,834,645 الرصيد في نھاية السنة
  
  :د كانت الحركة على االستھالك المتراكم خالل السنة كما يليلق
  

 2014    2013 
 2,287,518  2,449,076 الرصيد في بداية السنة

 168,028  164,717 إضافات
 (6,470)  - استبعادات

 2,449,076  2,613,793 الرصيد في نھاية السنة
 

  ومعدات ممتلكات )7إيضاح (
  

 :تفاصيل البند
  

 المجموع  سيارات  أثاث ومفروشات 2013
           التكلفة

 144,567  93,31651,251 2013 الثانيكانون  1الرصيد كما في 
 3,495  -3,495 اإلضافات

 -  -- االستبعادات
 148,062  96,81151,251 2013 األولكانون  31الرصيد كما في 

    
    االستھالك المتراكم

 63,382  56,3057,077 2013 الثانيكانون  1الرصيد كما في 
 16,820  9,1337,687 اإلضافات

 -  -- االستبعادات
 80,202  65,43814,764 2013 األولكانون  31الرصيد كما في 

 67,860  31,37336,487 صافي القيمة الدفترية 
  

 المجموع  سيارات  أثاث ومفروشات 2014
           التكلفة

  148,062    51,251    96,811 2014 الثانيكانون  1الرصيد كما في 
 15,206  -15,206 اإلضافات

 -  -- االستبعادات
 163,268  112,01751,251 2014 األولكانون  31الرصيد كما في 

    
    االستھالك المتراكم

 80,202  65,43814,764 2014 الثانيكانون  1الرصيد كما في 
 16,429  8,7417,688 اإلضافات

 -  -- االستبعادات
 96,631  74,17922,452 2014 األولكانون  31الرصيد كما في 

 66,637  37,83828,799 صافي القيمة الدفترية 
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
   2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  اإليضاحات للبيانات المالية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ  
 

  استثمار في شركات حليفة )8إيضاح (
  

  تفاصيل البند:

  القيمة الدفترية لالستثمار            
    

    بلد التأسيس
نسبة 
  2013    2014    الملكية

الفلسطينية إلدارة التأمينات الشركة الوطنية 
  والنفقات الصحية والطبية

  
% 49  فلسطين   215,600  294,000 

 
  حليفة كما يلي:الشركة اللقد كانت الحركة على حساب استثمار في 

2014 2013 
 - 294,000 الرصيد في بداية السنة

 294,000 - شركات حليفةشراء 
 - )78,400( حليفةال الشركةحصة الشركة من نتائج أعمال 

 294,000 215,600 الرصيد في نھاية السنة
  

  ذمم مدينة )9إيضاح (
  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 71,957  132,008  ذمم مدينة
 (5,913)  (33,891)  مخصص تدني قيمة الذمم المدينة

  98,117  66,044 
 1,397  4,760  حساب جاري الشركة األم

  102,877  67,441 
  

 فيما يلي حركة مخصص تدني الذمم المدينة:
  2014    2013  

 13,979  5,913  الرصيد في بداية السنة
 -  27,978  المخصصفي  زيادة

 (8,066)  -  ديون معدومة
 5,913  33,891  الرصيد في نھاية السنة

  

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

  90أقل من     
    يوم

91-180  
    يوم

181-270  
    يوم

271-360  
  المجموع    يوم

2014    21,971    -    8,533    67,613    98,117  
2013   10,658    6,502    2,510    46,374    66,044  

  
  الضرائب سلفيات) 10(إيضاح 

  

  تفاصيل البند:
 2014    2013  

 (27,450)  (13,493) دائرة ضريبة الدخل في بداية السنة الرصيد المستحق من
 46,015  29,789 إضافات خالل السنة

 2,788  3,541  ضريبة الدخل تتوفيرا
 (34,846)  (42,864) ضرائب مدفوعة

 (13,493)  (23,027) في نھاية السنةالرصيد المستحق من دائرة ضريبة الدخل 
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
   2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  اإليضاحات للبيانات المالية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ  
 

الربح الضريبي: عفيما يلي تسوية الربح المحاسبي م  
  2014    2013  

 398,452  134,531  الربح المحاسبي قبل الضريبة
 118,330  270,189  مصروفات غير مقبولة ضريبيا

 516,782  404,720  الربح الخاضع للضريبة 
 101,560  79,341  ضريبة الدخل القانونية

 (47,306)  (46,011)  تقاص من ضريبة األمالك المدفوعة
 (2,788)  (3,541)  خصميات ضريبة الدخل

 (5,451)  -  ضريبة دخل سنوات سابقة
 46,015  29,789  مصروف ضريبة الدخل
 12%  22%  نسبة الضريبة الفعلية

  
  أخرى أرصدة مدينة )11إيضاح (

  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 6,173  16,079  ذمم مستحقة من موظفين
 15,878  4,612  مصاريف مدفوعة مقدما
 -  12,029  ضريبة القيمة المضافة

  32,720  22,051 
  

  النقد والنقد المعادل )12إيضاح (
 

  تفاصيل البند:
  2014   2013  

 155  852  نقد في الصندوق
 42,649  23,088  حسابات جارية لدى البنوك

  23,940  42,804 
 

  إجباري احتياطي )13إيضاح (
% من األرباح السنوية وفقاً لقانون الشركات وھو غير قابل للتوزيع 10تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات بنسبة 

  على المساھمين.
 

 ص تعويض نھاية الخدمةصمخ )14إيضاح (
  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 57,332  76,398  بداية السنة الرصيد في
 20,860  15,461  يضاف مخصص السنة

 (1,794)  -  يطرح دفعات تمت خالل السنة
 76,398  91,859  الرصيد في نھاية السنة

  
  قروض من جھات ذات عالقة )15إيضاح (

  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 500,000  190,690  أقساط قرض تستحق خالل عام
  190,690   500,000 

 

دوالر  1,000,000اتفاقية قرض طويل األجل مع شركة التأمين الوطنية (الشركة االم) بمبلغ  2012 الثانيوقعت الشركة في شھر تشرين 
 أربعةعلى داده % ويتم س3على القرض فائدة بنسبة أمريكي وذلك لتمويل االحتياجات التمويلية للشركة ألغراض شراء قطع أراضي. يستحق 

الموافقة على إعادة جدولة  2014 الثانيتشرين  18تم بتاريخ  أقساط سنوية مع فترة سماح تصل الى ستة أشھر من تاريخ الحصول على القرض.
خصم الدفعات الشھرية  بعدالمستحق  % على الرصيد3إلى خمس دفعات شھرية وبنسبة فائدة  2014 األولكانون  31المبلغ المتبقي كما في 

  تام من قبل الشركة.والسداد ال
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
   2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  اإليضاحات للبيانات المالية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ  
 

  أرصدة دائنة أخرى )16إيضاح (
  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 65,316  80,369  صندوق ادخار الموظفين
 31,746  33,884  مصاريف مستحقة

 14,000  14,000  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 6,340  11,268  مخصص اجازات الموظفين

 41,179  67,260  أرصدة دائنة أخرى
 215  -  ضريبة القيمة المضافة

  206,781  158,796 
  

  مصاريف مباشرة )17إيضاح (
  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 168,028  164,717  استھالك استثمارات عقارية
 193,272  177,128  رواتب ومنافع موظفين*

 113,682  110,681  كھرباء وماء
 75,816  72,663  محروقات

 12,337  12,962  صيانة 
 13,418  14,617  تأمينات

 4,176  4,450  نظافة وضيافة
  557,218  580,729 

  

  يشمل بند رواتب ومنافع الموظفين:
  2014    2013  

 153,518  141,374  رواتب موظفين
 30,860  21,763  مصروف تعويض نھاية الخدمة

 5,735  6,920  مصروف صندوق االدخار
 2,092  6,055  مصروف مخصص إجازات

 1,067  1,016  مكافآت موظفين
  177,128  193,272 
  

  المصاريف اإلدارية والعمومية )18إيضاح (
  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 5,700  7,011  رسوم اشتراكات
 8,535  5,180  اتعاب مھنية واستشارية

 16,820  16,429  استھالكات
 2,657  1,685  مصاريف سيارات

 1,960  1,786  وفاكس وھاتفبريد 
 1,478  1,029  أخرى

  33,120  37,150 

  
  إيرادات أخرى )19إيضاح (

  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 28,451  -  توزيعات أرباح نقدية
 67,395  - ايرادات بيع أسھم
 11,243  3,475 إيرادات أخرى

 5,269  5,212  إيرادات مواقف سيارات
  8,687  112,358 
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  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
   2014كانون األول  31للسنة المنتھية في البيانات المالية 

 

  اإليضاحات للبيانات المالية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ  
 

  صافي الدخلالحصة األساسية والمخفضة للسھم من ) 20إيضاح (
  

  تفاصيل البند:
  2014    2013  

 352,437  104,742  ضريبة الدخل بعد صافي الدخل
 11,000,000  11,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسھم المكتتب بھا
 0.032  0.010  صافي الدخلالحصة األساسية والمخفضة للسھم من 

 
  ) معامالت مع جھات ذات عالقة21(إيضاح 

ليا يمثل ھذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جھات ذات عالقة والتي تتضمن المساھمين الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة الع
قة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة وأية شركات يسيطرون عليھا أو لھم القدرة على التأثير بھا. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعل

  من قبل مجلس إدارة الشركة.
  

 فيما يلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:
  2014    2013  

 500,000  190,690  قروض من الشركة األم
 1,397  4,760  حساب جاري الشركة االم

 1,779  690  فوائد قروض مستحقة للشركة االم
 4,601  5,228  الشركة الحليفةحساب جاري 

  
  الت التالية مع جھات ذات العالقة:تتضمن قائمة الدخل المعام

  2014    2013  
 230,546  231,651  إيرادات إيجار من الشركة االم

 13,418  14,617  شراء عقود تأمين من الشركة االم
 12,188  22,534  الحليفة إيرادات إيجار من الشركة

  
  االدارة العليا:رواتب ومنافع 

  2014    2013 
 14,000  14,000  مكافاّت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 46,002  39,550  حصة االدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بھا 
 9,969  6,302  حصة االدارة العليا من مصروف تعويض نھاية الخدمة 

 
  ) تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية 22إيضاح (

قتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة الشركة ألنشطتھا ويؤثر ن عدم أستقرار الوضع السياسي واالا ،تمارس الشركة أنشطتھا في فلسطين
 سلبا على أدائھا.

3636




