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 شرآة أبراج الوطنية
  دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة 

  لمساهمي شرآة أبراج الوطنية المساهمة العامة 
  

  السيد/ المساهم الكريم
  

  تحية طيبة وبعد،
  

ام ًال بأحك ادة " عم م "149الم رآات رق انون الش ن ق نة 12" م وة 1964" لس س اإلدارة دع ر مجل ه يس ، فإن
رآة     ي ش رام ف اهمين الك راجالمس ذي         أب ادي ال ة الع ة العام اع الهيئ ور اجتم ة لحض اهمة العام ة المس الوطني

ة    راج الوطني ع أب ي مجم ائن ف ة الك أمين الوطني رآة الت ي لش ز الرئيس ي المرآ د ف وف يعق ارع –س دس  ش  –الق
ق     يس المواف وم الخم ر ي د ظه ن بع دة م اعة الواح رة، الس ال    31/03/2016البي دول األعم ي ج ر ف ك للنظ وذل

  التالي:
 

  سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه. .1
  ومناقشته والمصادقة عليه. 31/12/2015سماع تقرير مدقق حسابات الشرآة للسنة المنتهية في  .2
  ت الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها. مناقشة الحسابا .3
 الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. .4
ة          .5 ة المنتهي ق بتصرفاتهم عن السنة المالي ا يتعل إخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن آل م

 . 31/12/2015في 
نة     .6 ن الس رآة ع ابات الش دققي حس ين م ي   تعي ة ف د    31/12/2016المنتهي س اإلدارة بتحدي ويض مجل وتف

  أتعابهم.
 

ين             ون مجتمع ذين يملك اهمين ال ق للمس ه يح طينية فإن ة الفلس ة الحوآم ادئ مدون ًا لمب ه وتطبيق ًا بأن % 10علم
  على األقل من أسهم الشرآة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.

 
ور  ي حض ب ف ذي يرغ اهم ال ى المس ي   عل ار ف ان هّم ة/ حن ع اآلنس هم م م األس ي قس مه ف جيل اس اع تس االجتم

م    اتف رق رة ه ة البي ي مدين رآة ف ي للش ز الرئيس ن   2983800المرآ ل م ى األق اعة عل ين س اني وأربع ل ثم قب
  .موعد عقد االجتماع ويجوز التوآيل لحضور االجتماع بشرط أن يكون ذلك ألحد مساهمي الشرآة

 
  15/03/2016تحريرًا في 

  

  عزيـــز عبد الجـــواد
  رئيـس مجلس اإلدارة 
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  الوطنية أبراجشركة 
  2015ام ـــلس اإلدارة لعــرير جمــتق

  
ادي            ة الع ة العام اع الهيئ ي اجتم ب ف ل ترحي م أجم ب بك س اإلدارة أن يرح ر مجل ريس م   العاش دم لك ويق

  .2015تقريره عن أعمال ونتائج ونشاطات شرآتكم للعام 
  

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

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

  
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 و مالي ت
اريخ  ة      تح 18/03/2006بت اهمة عام رآة مس ى ش دودة إل ية مح اهمة خصوص رآة مس ن ش رآة م ل الش وي

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

هم يم  ة أس ع      تأربع م توزي رار ت ذا الق ذًا له ة، وتنفي أمين الوطني رآة الت ي ش اهم ف ا المس هم  962,600لكه س
  على مساهمي شرآة التأمين الوطنية، وبذلك أصبحت ملكية رأسمال الشرآة موزعة آما يلي:

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

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

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

  
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 هم الق  10مالي ين س د     مالي ي واح هم دوالر أمريك مية للس ة االس يم
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
رة أ ل عش د لك هم واح ع س اهمين بواق ى المس ة عل ةمجاني ة العام اع الهيئ اريخ اجتم اهم بت ا المس هم يمتلكه  س

بته  ا نس مال اإل10أي م ن الرأس دفوع. و % م مي والم ام  س ة ع ي نهاي غ ،2015ف ة   بل هم المملوآ دد األس ع
ة   أمين الوطني رآة الت بته   10,043,187لش ا نس هم أي م راج  91.30س رآة أب مال ش وع رأس ن مجم % م

    الوطنية.
  

ام   ل ع ات           2013 قامت الشرآة في أوائ ات والنفق ة إلدارة التأمين ة األردني دخول في شراآة مع الشرآة الوطني بال
اريخ     Jordan) NatHealthالصحية و الطبية  م بت د ت ) من أجل تأسيس شرآة إدارة نفقات طبية في فلسطين، و ق

ات و  20/05/2013 ة الفلسطينية إلدارة التأمين ات الصحية وتأسيس الشرآة الوطني ة (الطبالنفق  NatHealthي
Palestine) ة االسمية للسهم    800) ألف دوالر أمريكي مقسم إلى (800) برأسمال اسمي مقداره ) ألف سهم القيم
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د قامت الشرآة    49) ألف سهم منها أي ما نسبته (392دوالر أمريكي واحد، تمتلك شرآة أبراج الوطنية ( %)، وق
  ) ألف دوالر أمريكي.  392لمال والبالغ (ابتسديد آامل مبلغ حصتها من رأس  2015خالل العام 

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

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

رآة (          ت ش ا قام عار.  آم ل األس ة بأق دمات الطبي ل الخ ى أفض ول عل حية والحص ة والص  NatHealthالطبي
Palestine( اعتماد نظام البطاقة الذآية) بSmart Card(  أ ا في فلسطين       للت ى من نوعه  مين الصحي وهي األول

 .منطقةوال
  

ام     ة ع ي نهاي ّم ف ذا            2015ت ين له ين مرخص ة مخمن ل ثالث ن قب رآة م اني الش ي ومب يم أراض ادة تقي إع
ال  وق رأس الم ة س ل هيئ ن قب رض م طينية الغ ي  الفلس ذه األراض وقية له ة الس ين أن القيم ين التخم د ب ، ولق

ت ( اني بلغ و  20,299والمب دها المخمن ي أع ين الت ة التخم ط قيم ق متوس ي وف ف دوالر أمريك ن ) أل
غ             ة بمبل ا التاريخي ن آلفته د ع رآة تزي اني الش ي ومب وقية ألراض ة الس ي أن القيم ذا يعن ثالث، وه ال

ا     8,072( ير عليه ي تس ابقة الت ة الس ي السياس تمرار ف س اإلدارة االس رر مجل د ق ي. ولق ف دوالر أمريك ) أل
  .الشرآة بإثبات هذه األراضي والعقارات في البيانات المالية بقيمتها التاريخية

  
  المباني واألراضي التالية: الشرآة حاليًا تملك

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

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

ام    الل الع م خ د ت ة        2015وق ي قري رآة ف ا الش ي تملكه يم األرض الت رز وتقس دف ف اح به ع مس د م التعاق
اح ب ام المس رع وق ة دورا الق ات النهائي ز المخطط داد وتجهي ى   إع يم األرض إل ا تقس تج عنه ي ن  20والت

ين            قطع احتها دونم ة مس ق عام دة مراف ة واح ا وقطع د تقريب م واح ا دون دة منه ل واح احة آ كنية مس ة س
ات  ذه المخطط ديق ه م تص ا وت ة   تقريب حة البيئ رة ص ار ودائ رة اآلث ين ودائ ة المهندس ن نقاب ووزارة  م

م  ا ت الت. آم يلي المواص روع التفص ديق المش ائي تص ي  النه م المحل ل وزارة الحك ن قب م  م ر وت  النعإنش
راض روع   االعت ذا المش ى ه مي   عل حف الرس ي الص د    ةف هر واح دة ش نح م راض ل وم ق االعت ب  ح بحس

ة      الس قروي ة مج ن ثالث ة م ب خطي ى آت ول عل م الحص راض، ت رة االعت اء فت د انته ارية. وبع وانين الس الق
ام          ة الع ي نهاي روع. وف ذا المش ى ه رف عل راض أي ط دم اعت ى ع ه عل دون ب ع  2015يؤآ م رف ، ت

رو يلي  عالمش النالتفص ه وإع ادقة علي ى للمص يم األعل س التنظ ى مجل مية  إل حف الرس ي الص ذه ف تنفي
ادق         يلي المص روع التفص ات المش ع مخطط ابق م ا يتط ألرض بم راز ل ات اإلف داد مخطط دًا إلع تمهي
ف     الل النص ة خ ل قطع جيل لك ندات تس دار س راز األرض وإص ة إف ن عملي اء م ع االنته ن المتوق ه. وم علي

 .2016ن عام األول م
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ة ومستشارين    2015آما تم بداية العام  إعداد دراسة الستهالك الطاقة في مبنى أبراج الوطنية من قبل سلطة الطاق
ة في المبنى آكل      اثنين تم تعيينهما من قبل الشرآة، وآانت نتائج الدراسات بضرورة تغيير أنظمة التكييف والتدفئ

ف وبحي  ي المواق ارة ف دات اإلن ر وح ة  وتغيي روع قراب ذا المش ف ه ى   550ث يكل وفر عل ي وي ف دوالر أمريك أل
الي       110الشرآة ما يقارب  اء والسوالر الشهرية وبالت واتير الكهرب ألف دوالر أمريكي سنويا من خالل تخفيض ف

ره        ة الفلسطينية     فإن فترة استرجاع رأسمال المشروع ستبلغ خمس سنوات فقط. ومن الجدير ذآ أن سلطة الطاق ب
وك             والوآ ى قرض حسن من أحد البن الة الفرنسية للتنمية تمنحان الفرصة لشرآات القطاع الخاص للحصول عل

دة   ك شريطة استغالل القرض في مشاريع               5المحلية ولم ذا القرض وذل د ه ة فوائ ان بتغطي سنوات وبحيث تقوم
ة    تعمل على دعم وتحسين آفاءة استخدام الطاقة، وقد قامت شرآتنا بالتواصل مع سلطة    ة الفلسطينية والوآال الطاق

تبدال    الفرنسية وأعطونا موافقتهم المبدئية على منحنا فرصة الحصول على القرض الحسن من خاللهم.   م اس د ت وق
ث    دات بحي ذه الوح ي به م آل از تحك ب جه م ترآي ة وت وفرة للطاق أخرى م يارات ب ي مواقف الس ارة ف دات اإلن وح

أة  تضيء فقط عند مرور مرآبة أو شخص وتبقى   ام           مطف اني من ع م في النصف الث ا ت ات. آم اقي األوق  2015ب
ذ     إدراج عطاء تغيير أنظمة التكييف والتدفئة في مبنى أبراج الوطنية وتم إحالة العطاء على شرآة متخصصة لتنفي

  .2015هذا المشروع وتم االنتهاء من ترآيب األنظمة الجديدة في المبنى في نهاية العام 
  

ابات الش رت حس ام أظه ي ع أجير  2015رآة ف رادات الت ت  أن إي ة بلغ راج الوطني ع أب ي مجم دمات ف والخ
ل (  889( ي مقاب ف دوالر أمريك ي   935) أل ام الماض ي الع ف دوالر ف ا    ) أل ت أرباح رآة حقق ا أن الش ، آم

افية  دارها (ص ل (  223مق ي مقاب ف دوالر أمريك ك     ) أ105) أل ي و ذل ام الماض ي الع ي ف ف دوالر أمريك ل
م م  د خص غيل بع اريف تش ة ومص اريف اإلداري ارية والمص وانين الس ًا للق تهالك وفق ات االس خصص

ريبة   المجم الك وض ريبة األم دخلع وض رآة         ال ي ش رآة ف اهمة الش ن مس ة ع ائر الناتج والخس
)NatHealth Palestine) 2015) ألف دوالر أمريكي في عام 19)  والتي بلغت حوالي.  
  

ة ال   ي الهيئ س اإلدارة يوص ل     ومجل رآة وترحي ة للش ات المالي ى البيان ة عل رآة بالموافق وقرة للش ة الم عام
ام     ي ع ا ف افي أرباحه اطي        2015ص ب االحتي د تجني ابقة بع نوات الس ن الس دورة م اح الم ى األرب إل

ي      دورة ف اح الم يد األرب ع رص ذلك يرتف رآة وب ي للش ام األساس ًا للنظ انوني وفق ى  31/12/2015الق إل
  مريكي.  ) ألف دوالر أ1,230(
  

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 ؤون وي و الش وموظف

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

  
  )1999العضوية (تاريخ 

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

 .ICCعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية  
وحتى  2009الرئيسي التنفيذي لشرآة التأمين الوطنية منذ أوائل عام  

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

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

  .2007وحتى عام  1994عام 
و في مجلس إدارة شرآة التأمين الوطنية منذ تأسيسها عام مؤسس وعض 

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

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

 . 2014حتى عام  الداخلي في البنك
عضو مجلس إدارة شرآة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية حتى عام  

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

 .01/04/2008 استقالته في
بي حوادث عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصا 

  .2007عام  الطرق منذ تأسيسه وحتى
  إياد محمد مسروجي

  مجلس اإلدارة نائب رئيس
  

  )2012تاريخ العضوية (

  –بكالوريوس صيدلة 
  ماجستير إدارة أعمال

 .2009مدير عام شرآة القدس للمستحضرات الطبية منذ بداية عام    1966
 .شرآة نهر األردن للصناعات الدوائية رئيس هيئة مديري 
 .عضو مجلس إدارة شرآة القدس للمستحضرات الطبية 
 .الجزائر –رئيس مجلس إدارة شرآة سوبروديم  
 .الجزائر –مدير عام شرآة القدس فارم  
 .رئيس اتحاد الصناعات الدوائية 
 .عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية  
  .عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت 

  سامر عزيز شحادة
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999خ العضوية (تاري

شهادة عليا في القانون 
نفس  م ال وعل

  واالقتصاد
وم  الوريوس عل بك

  سياسية
ات  تير عالق ماجس

  دولية

 .05/2015شهر حتى  مدير عام شرآة أبراج الوطنية   1959
 .مستشار مدير عام شرآة التأمين الوطنية للعالقات العامة 
 .نائب رئيس مجلس إدارة شرآة مطاحن القمح الذهبي 
 .رام اهللا –منظمة الصحة العالمية  –باحث مساعد  
 جامعة برجهام يونغ.  –دائرة العلوم السياسية  –مساعد تدريس  
 واشنطن.  –االتحاد الفلسطيني للتمكين  –باحث  
 ز.ندرئيس مجلس أمناء مدارس الفر 
 .مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء 
 .عضو في مؤسسة مبادرة آلينتون 
 .المال الفخري للمجمع الكنسي التابع للكنيسة اإلنجيلية األسقفية أمين 
 .القدس – ICCصندوق في جمعية  أمين 
  عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم. 
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  ابراهيم علي الطويل
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )1999تاريخ العضوية (

يدلة  الوريوس ص بك
  وآيمياء صيدالنية

  .رئيس بلدية مدينة البيرة سابقا   1946
   .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 
  .الوطنية التأمينعضو مجلس إدارة شرآة  

  سبير رزق خوري 
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2013تاريخ العضوية (

ة  الوريوس هندس بك
  مدنية

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  

  فؤاد نخلة قطان
  لس اإلدارةعضو مج

  
  )1999تاريخ العضوية (

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

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

  أحمد فؤاد مشعشع
  عضو مجلس اإلدارة

  
  )2014تاريخ العضوية (

 مدير عام شرآة التأمين الوطنية.   1972  ماجستير إدارة أعمال
 عضو مجلس إدارة شرآة القدس القابضة. 
  .دمات واالستشارات الطبيةالنخبة للخعضو مجلس إدارة شرآة  

  
 : 2015التغريات التي طرأت على جملس اإلدارة خالل العام 

  أي تغيير على أعضاء مجلس اإلدارة. 2015لم يطرأ خالل العام 
  

 : اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة
ة ب         ا مملوآ ك آونه ة و ذل راج الوطني % من  91.30نسبة  ال يوجد أي لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة في شرآة أب

ال شرآة          مجموعة التأمين الوطنية و ة أعم ة بمتابع أمين الوطني ة عن مجلس إدارة مجموعة الت تقوم اللجان المنبثق
  أبراج الوطنية.

  
 جلسات جملس اإلدارة: 

م يتغيب أي عضو من أعضاء     2015عقد مجلس إدارة الشرآة ست جلسات في عام     أوال: المجلس عن أي    ، ل
  %).95( 2015، وآانت نسبة حضور األعضاء للجلسات خالل العام ذر مشروعبدون ع جلسة

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

رآة  ال الش ة بأعم ة المتعلق ة أو الداخلي م الخارجي ا أخرى عمله ى  أو أي مزاي ا يتقاضونه عل ، ويقتصر م
أة مجل ة س اإلدارة ومكاف ل عضو  2,000البالغ 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

إدارة أعمال  ماجستير 1972 2015 المدیر العام فؤاد مشعشع أحمد
 ومالية

جامعة بيرزیت و 
EMU/Turkey2008 22  سنة في مجال البنوك واالتصاالت

 والتأمين

نائب المدیر العام  عالء علي صافي
  ماجستير 1985 2010 للشؤون المالية

  +CPA 
محاسبة + 

MBA 
University of 

Cincinnati 
/USA 

في مجال تكنولوجيا  سنوات8 2010
 والتأمين المعلومات والمحاسبة

مدیر دائرة التدقيق   مصطفى سليمان طه
سنة في مجال التدقيق الداخلي و  200114جامعة بيرزیت  محاسبة  بكالوریوس 1979 2009  الداخلي

 الخارجي
  
  

  األسهم اململوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية:عدد 
  

عدد األسهم آما في  الجنسية المنصب االســــم
31/12/2015  

عدد األسهم آما في 
31/12/2014  

 102 102 فلسطيني المدير العام أحمد فؤاد مشعشع
  
  

  املزايا و املكافآت التي يتمتع بها أعضاء اإلدارة التنفيذية:
  المبالغ المالية المبينة في الجدول أدناه عن آافة رواتب و مكافآت و مزايا اإلدارة التنفيذية:  يةتتحمل شرآة أبراج الوطن

  2015  2014 
 39,550  27,497  العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها اإلدارةحصة 
 6,302  1,888  العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة اإلدارةحصة 
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  :2015خالل العام  إدارة الشركةطرأت على  التغريات التي
ن           • ارا م ة اعتب ؤون المالي ام للش دير الع ب الم بح نائ افي ليص ي ص الء عل يد ع ة الس م ترقي ت

01/01/2015. 
اريخ  • م بت اء  20/05/2015ت ارةإنه يد إع امر الس ز س حادة عزي ن ش به م دير منص ام آم رآةل ع  ش

راج ة أب الي ف  الوطني به الح ل لمنص رغ بالكام ةللتف أمين الوطني رآة الت ار ي ش دير آمستش ام الم  الع
 العامة. للعالقات

اريخ  • م بت ارة 20/05/2015ت يد إع ة  الس غل وظيف ين لش ق حس ار توفي دير بش ام م رآة ع راج ش  أب
 .هذه اإلعارةإنهاء  01/01/2016وتم بتاريخ  الوطنية

اريخ   • م بت ع     01/01/2016ت ؤاد مشعش د ف يد أحم ف الس ه آ تكلي افة لمهام رآة   باإلض ام ش دير ع م
دير      ا ين م ين تعي ة لح راج الوطني رآة أب ام ش دير ع ؤوليات م الحيات ومس ة بص أمين الوطني لت

 أصيل.
بح     • ه ليص ليمان ط طفى س يد مص ة الس م ترقي رة ت دير دائ ن  م ارا م داخلي اعتب دقيق ال الت

01/01/2016. 
  

  أنشطة الشركة الرئيسية:
رآة تهدف ى الش تثمار إل ع االس راء وبي ارات وش ا،وإدارت واألراضي العق راز ه 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 ةو والص  الخدماتي
  .وغيرها

  
  مركز الشركة و حجم القوى العاملة:

ا  الشرآة  تمارس  ا  خالل  من  عمله ة  في  الرئيسي  مرآزه رة  مدين ا  يوجد  وال البي ة  له روع  أي سواء   أخرى  ف
  .31/12/2015في  اموظف 11 الشرآة موظفي عدد بلغ وقد ،داخل أو خارج فلسطين

 
   أدناه جدول يبين توزيع موظفي الشرآة حسب مؤهالتهم العلمية:

  
 الشرآة موظفي عدد   المؤهل العلمي

 1  ماجستير
 0  كالوريوسب

 0  دبلوم عالي
 2 دبلوم

 4 ثانوية عامة
 4 من ثانوية عامة أقل

 11 عدد الموظفين اإلجمالي 
  

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

    منها.% 91.30 نسبته ما تمتلك
د  ةيوج راج الوطني رآة أب رآة  لش ي ش ة وه رآة حليف ك Nathealth ش ث تمتل رآة حي بته  الش ا نس % 49م

    منها.
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                                                        :العتماد على موردين و عمالء رئيسينيا
  أوال: العمالء الرئيسيين:

  

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

  ثانيا: الموردين الرئيسيين:
  

  % فأعلى من إجمالي مشتريات الشرآة.10حليا و خارجيا يشكلون ال يوجد موردين محددين رئيسيين م
  

  :اإلجنازات
ام               )1 رع وق ة دورا الق ي قري رآة ف ا الش ي تملكه يم األرض الت رز وتقس دف ف اح به ع مس د م م التعاق ت

ى   يم األرض إل ا تقس تج عنه ي ن ة والت ات النهائي ز المخطط داد وتجهي اح بإع كنية  20المس ة س قطع
ا  دة منه ل واح احة آ م      مس ا وت ين تقريب احتها دونم ة مس ق عام دة مراف ة واح ا وقطع د تقريب م واح دون

ة ووزارة    حة البيئ رة ص ار ودائ رة اآلث ين ودائ ة المهندس ن نقاب ات م ذه المخطط ديق ه تص
الت يو المواص م المحل ا  .وزارة الحك ام  آم ة الع ي نهاي م ف ى   2015ت يلي إل روع التفص ع المش رف

  عليه وإعالن تنفيذه في الصحف الرسمية.  مجلس التنظيم األعلى للمصادقة 
ة      )2 ارة حديث ة وإن ف وتدفئ ة تكيي ب أنظم ة وترآي راج الوطني ى أب ي مبن ة ف ة الطاق ات دراس ذ مخرج تنفي

    تقلل من الفاتورة الشهرية لمصاريف الكهرباء و الوقود في المبنى.
  

  :للشركةاخلطة املستقبلية 
 :2016ل العام بناء على خطة الشرآة، سيتم تنفيذ ما يلي خال

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

تكمال            )2 رع واس يم أرض دورا الق ات تقس ى مخطط ادقة عل ى للمص يم األعل س التنظ ع مجل ل م التواص
 عة تمهيدا لبيعها.عملية اإلفراز وإصدار سندات تسجيل لكل قط

 قبة إنجازاتها بهدف تحسين نتائجها المالية.اومرNathealth  متابعة نتائج أعمال شرآة )3
  

  :أهم املؤشرات املالية
 31/12/2014  31/12/2015البيان

 1.13 1.15 القيمة الدفترية للسهم الواحد  
 0.90 1.00 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة)

 %11.21 %25.13 صافي الدخل إلى اإليرادات
 %0.80 %1.63 العائد على مجموع الموجودات

 %0.84 %1.76  حقوق المساهمينالعائد على 
 %4.57 %7.47 معدل المديونية
 %95.43 %92.53 نسبة الملكية

 1.85 1.44 نسبة التداول ( مرة ) 
 428,564 266,052 رأس المال العامل  

  

  :املساهمني
  .31/12/2014مساهم في  2,535مقابل   31/12/2015مساهم آما في  2,507بلغ عدد مساهمي الشرآة 
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  التداول على سهم الشركة: نشاط
  

  31/12/2014 31/12/2015  البيان
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي 11,000,000  رأس المال المدفوع

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

 سهم 135,750 سهم 33,315 عدد األسهم المتداولة
  دوالر أمريكي 116,250  دوالر أمريكي 34,299 قيمة األسهم المتداولة
 عقدًا 107 عقدًا 61 عدد العقود المنفذة
  دوالر أمريكي 0.70  دوالر أمريكي 0.95 أدنى سعر تداول
  دوالر أمريكي 1.05  دوالر أمريكي 1.15 أعلى سعر تداول

 دوالر أمريكي 1.02 دوالر أمريكي 1.15 سعر إغالق 
 % 1.23 % 0.30 عدل دوران السهمم

  
  :كبار مساهمي الشركة

 

 بلد المنشأ االســــم
  عدد األسهم 

آما في 
31/12/2015 

2015   
عدد األسهم 

آما في 
31/12/2014 

2014  

 %91.03 10,013,073 %91.30 10,043,187  فلسطين  شرآة التأمين الوطنية

  
  عدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة:

  

  الجنسية  المنصب  سماال
األسهم  دعد

آما في 
31/12/2015 

األسهم  دعد
آما في 

31/12/2014 
 50,000 50,000 أردني  رئيس مجلس اإلدارة   عزيز محمود عبد الجواد

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

  28,557  28,557 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   ابراهيم علي الطويل 
 30,372 30,372 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   سبير رزق خوري 

 102 102 فلسطيني عضو مجلس اإلدارة   فؤاد مشعشع أحمد
  

   جملس اإلدارة: أعضاء قرباءعدد األسهم اململوكة أل
 

  الجنسية  صلة القرابة  االسم
م األسه دعد

آما في 
31/12/2015 

عدد األسهم 
آما في 

31/12/2014 
  842  842  فلسطينية  أم إياد محمد مسروجي  رسمية حسني مسروجي

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

س أو أي موظف      أوًال: اء المجل ن أعض س اإلدارة أو ألي عضو م رئيس مجل وز ل ن ال يج م
ه أو      رى لنفس ة أخ ة أو أي منفع ة أو عيني ة مالي ول أي منفع ب أو قب رآة طل وظفي الش م
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:
المجلس أو ألي من   ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء    (أ)

ود أو       ر مباشرة في العق أفراد اإلدارة التنفيذية في الشرآة مصلحة مباشرة أو غي
  المشاريع أو االرتباطات التي تعقد مع الشرآة أو لحسابها.  

  
دراء   (ب) ن الم ن أعضاء المجلس أو ألي م رئيس مجلس اإلدارة أو ألي م ان ل إذا آ

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

  
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

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

أن يكون إقرار هذه الصفقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة      .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 يق وم بعمل منافس للشرآة آما ال يجوز أن تمث
بقًا عن أي مصلحة     اإلدارة تعارض مع مصالح أخرى للعضو، ويحبذ أن يبلغ العضو مس
ور    ذه المصالح ف ى ه رأ عل د يط ر ق رآة وعن أي تغي ر الش ة أخرى غي اه أي جه ه تج ل

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

  دائنيها أو مزوديها أو غيرهم من المتعاملين معها.  
  

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

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

  أو أن يغتنم لنفسه فرصة سنحت للشرآة.   هقرارات
  

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

ذلك       الفلسطينية رأس المال ًا ل ع مخالف داول يق و لبورصة فلسطين ولوسائل اإلعالم وأي ت
  يعتبر باطًال.
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  :املتكررةالعمليات غري 
ررة       ر متك ة غي ات ذات طبيع الي لعملي دخل ضمن       تمت ال يوجد أثر م ة و ال ت خالل السنة المالي

  نشاط الشرآة.
  

  التغريات التي طرأت على أعمال الشركة:
 أي تغيرات على أعمال الشرآة الرئيسية. 2015لم يطرأ خالل العام 

  

  :أتعاب التدقيق
برايس إعادة تعيين السادة  2015آذار  26دة بتاريخ قررت الهيئة العامة في جلستها المنعق

و تم تحديد أتعابهم من قبل مجلس  2015آمدققين خارجيين للشرآة للعام ووترهاوس آووبرز 
 اإلدارة آما يلي:

  
 2014  2015   المدقق

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

  
  :مة اجملتمع احملليو خد التربعات و املنح

دم  م تق رآةل ام     الش ي الع ي ف ع المحل ة المجتم اهمات لخدم ات أو مس د  2015أي تبرع و ال يوج
ا   رآة متعلقة بهذا الشأن وسياسة في الش ك آونه ة و التي       ذل أمين الوطني ة لمجموعة الت شرآة تابع

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

  :مساهمة الشركة يف محاية البيئة
ام     من أجل التقليل من التلوث البيئي،  ة      2015قامت الشرآة خالل الع اون مع سلطة الطاق وبالتع

ة، األمر       التكييف وتغيير أنظمة التدفئة ووالوآالة الفرنسية للتنمية ب راج الوطني ى أب ارة في مبن اإلن
  .لملوثين للبيئةالذي سيقلل من استهالك الكهرباء و الوقود ا

  
  :املخاطر

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

  
  :السيطرة

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

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

  2015  الطرف ذات العالقة
  (دوالر أمريكي) 

2014   
  (دوالر أمريكي)

  190,690  -  (التأمين الوطنية) قروض من الشرآة األم
  4,760  (1,495)  (دائن) مدين األمحساب جاري الشرآة 

  690  -  األممستحقة للشرآة فوائد قروض 
  231,651  233,533  األمإيرادات إيجار من الشرآة 

  14,617  14,597  األمشراء عقود تأمين من الشرآة 
  Nathealth(  4,321  5,228( حساب جاري الشرآة الحليفة

  22,534  27,318  إيرادات إيجار من الشرآة الحليفة
  
  

  :املعلومات للمساهمني إيصال آليةشكل و 
ل     يتم إرسال دعو ى األق ل أسبوعين عل ة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين قب

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

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

  
  :األوليةاملالية اخلتامية و البيانات  املالية االختالفات بني البيانات

 يانات المالية الختامية و البيانات المالية األولية.ال يوجد أي اختالفات بين الب
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المحدودة عامةالمساھمة الأبراج الوطنیة شركة 

الـبـیـانـات الـمـالـیـة 

2015ولاألكانون  31 فيللسنة المنتھیة 

المستقلالحسابات مدققمع تقریر 
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  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشرآة 
  2015آانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان المرآز المالي 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

3  

  
  2014  2015إیضاح 

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 11,834,645   12,227,003  (6)  استثمارات عقاریة
 66,637    52,635  (7) ممتلكات ومعدات

 215,600    294,870  (8)  حليفة شرآةاستثمار في 
 -    274,610  (9)  موجودات مالية متوفرة للبيع

 12,116,882    12,849,118  مجموع الموجودات غير المتداولة
       

     الموجودات المتداولة
 102,877   115,397 (10) ذمم مدینة

 750,876    620,927    وغير مقبوضةایرادات مستحقة 
 23,027    33,577  (11)  سلفيات الضرائب

 32,720    51,964 (12) أرصدة مدینة أخرى
 23,940    42,939 (13) النقد والنقد المعادل

 933,440    864,804  مجموع الموجودات المتداولة
 13,050,322    13,713,922  مجموع الموجودات 

    
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 11,000,000   11,000,000  رأس المال المدفوع
 424,196    446,540  (14) احتياطي إجباري

 -    12,437  (15)  التغير المتراآم في القيمة العادلة
 1,029,391    1,230,482  أرباح متراآمة

 12,453,587    12,689,459  مجموع حقوق الملكية
       

     المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

 91,859   101,979  (16) مخصص تعویض نهایة الخدمة
 -    323,732  (17)  قروض

 91,859    425,711  مجموع المطلوبات غير المتداولة
       

     المطلوبات المتداولة
 190,690  -    قروض من جهات ذات عالقة
 -  88,720  (17)  الجزء المتداول من القروض 

 90,845   123,422  إیرادات مقبوضة مقدما
 16,560    128,905  ذمم دائنة

 206,781    257,705 (18) أرصدة دائنة أخرى
 504,876    598,752  مجموع المطلوبات المتداولة

 596,735    1,024,463  مجموع المطلوبات
 13,050,322    13,713,922  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
  ال یتجزأ منها. تشكل جزءًا 24إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة للبيانات المالية من إیضاح  -
  .2016 الثانيآانون  31 یخبتارمن ِقبل مجلس اإلدارة  إصدارهاوالموافقة على  33إلى  17المالية على الصفحات من  البياناتتم اعتماد  -
 



المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

بیان الدخل 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

20152014إیضاح
اإلیرادات

647,293671,438إیرادات إیجارات
241,803263,239إیرادات خدمات

889,096934,677مجموع اإلیرادات

المصاریف
)557,218()489,105((19)مصاریف مباشرة

)33,120()39,766((20)والعمومیةالمصاریف اإلداریة 
)590,338()528,871(مجموع المصاریف

360,225344,339الدخل التشغیلي

(78,400)(18,730)(8)حلیفةال شركةالحصة الشركة من نتائج أعمال 
2,4998,687(21)إیرادات أخرى
(21,431)(14,491)فروقات عملة

(14,000)(14,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(27,978)(1,953)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

313,550211,217صافي الدخل قبل ضریبة األمالك والدخل

(76,686)(76,686)ضریبة األمالك
236,864134,531صافي الدخل قبل ضریبة الدخل

(29,789)(13,429)(11)مصروف ضریبة الدخل
223,435104,742صافي الدخل

0.020.010(22)الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من صافي الدخل

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.24إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

بیان الدخل الشامل 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

20152014إیضاح
223,435104,742صافي الدخل

بنود الدخل الشامل
بیان الدخل في فترات الحقة:إلىیتم  تصنیفھا أنبنود یمكن 

-12,437(15)التغیر المتراكم في القیمة العادلة
-12,437مجموع بنود الدخل الشامل للسنة

235,872104,742إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.24إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

التغیرات في حقوق الملكیة بیان 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

إیضاح
رأس المال 

المدفوع
احتیاطي 
إجباري

التغیر المتراكم 
في القیمة العادلة

أرباح 
متراكمة

مجموع حقوق 
الملكیة

4201
935,12312,348,845-201411,000,000413,722كانون الثاني 1الرصید كما في 

التغیرات خالل السنة 
104,742104,742---صافي الدخل

-(10,474)-10,474-)14(اإلجبارياالحتیاطي إلىمحول 
1,029,39112,453,587-201411,000,000424,196األولكانون 31الرصید كما في 

2015
1,029,39112,453,587-201511,000,000424,196كانون الثاني 1الرصید كما في 

التغیرات خالل السنة
223,435223,435---صافي الدخل

12,437-12,437--)15(التغیر المتراكم في القیمة العادلة
-(22,344)-22,344-)14(اإلجبارياالحتیاطي إلىمحول 

201511,000,000446,54012,4371,230,48212,689,459كانون األول 31الرصید كما في

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.24إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

التدفقات النقدیة بیان 
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

20152014إیضاح
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

236,864134,531صافي الدخل قبل ضریبة الدخل

تسویات:
184,853181,146)6،7(ھالكات ستا

10,12015,461)16(مخصص تعویض نھایة الخدمة
1,95327,978)10(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

18,73078,400)8(حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة
452,520437,516

تغیر في رأس المال العامل:
(63,414))14,473((10)مدینةذمم 

(25,878)129,949ایرادات مستحقة وغیر مقبوضة
(10,669))19,244((12)أرصدة مدینة أخرى

(4,259)32,577إیرادات مقبوضة مقدما
(3,174)112,345ذمم دائنة

50,92447,985(18)أرصدة دائنة أخرى
(39,323))23,979()11(ضریبة الدخل المدفوعة

720,619338,784األنشطة التشغیلیة عن صافي التدفقات النقدیة الناتجة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
-)98,000((8)حلیفة شركةشراء أسھم في 

-)262,173((9)موجودات مالیة متوفرة للبیعشراء
(33,132))560,226()6(عقاریةشراء استثمارات 

(15,206))2,983()7(شراء ممتلكات ومعدات
(48,338))923,382(األنشطة االستثماریة(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
(309,310))206,456((17)تسدیدات قروض

-428,218(17)قروض 
(309,310)221,762لیةاألنشطة التموی)المستخدمة فيالناتجة عن (صافي التدفقات النقدیة 

(18,864)18,999صافي التغیر في النقد والنقد المعادل
23,94042,804النقد والنقد المعادل، بدایة السنةرصید
42,93923,940)13(نھایة السنةالنقد والنقد المعادل، رصید

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.24إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة من إیضاح -
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

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

سھم بقیمة اسمیة مقدارھا 100,000دینار أردني مقسم إلى 1,000,000وبرأس مال مقداره 1995األولتشرین 16) بتاریخ 562420901رقم (

إلى عشرة مالیین دوالر أمریكي مقسم إلى عشرة 2005عام خالل دینار أردني للسھم الواحد والمكتتب بھا بالكامل. تمت زیادة رأس المال 10

مالیین سھم مكتتب بھا بالكامل بقیمة اسمیة مقدارھا دوالر أمریكي واحد للسھم. وتم تحویل الشركة من مساھمة خصوصیة محدودة إلى مساھمة

. تم 2010سوق فلسطین لألوراق المالیة خالل عام . تم إدراج أسھم الشركة للتداول في2006) خالل عام 562601153عامة محدودة تحت رقم (

من عشرة مالیین دوالر أمریكي إلى أحد عشر ملیون دوالر أمریكي مقسمة إلى أحد عشر ملیون سھم2012عامالشركة خالل رأسمالزیادة 

من  %91.30 ة العامة المحدودة ما نسبتھ. تمتلك شركة التأمین الوطنیة المساھممن رأس المال%10وذلك عن طریق توزیع أسھم مجانیة بنسبة 

.مالیة للشركة األمالالبیاناتالمالیة مع بیاناتھاأسھم شركة أبراج الوطنیة. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمین الوطنیة (الشركة األم) ویتم توحید 

 31 كما في اً موظف11تمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئیسي في مدینة البیرة وال یوجد لھا فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي الشركة 

.)2014األول كانون31موظفین كما في 9، (2015األولكانون 

العقارات وأو بالتقسیط أو رھن األراضي وتأثیث الشقق أو البیع نقداً تھدف الشركة إلى االستثمار وبیع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا، إفراز 

.یة وغیرھاتامع خدمات أو بدون خدمات، والقیام بتنمیة وتشجیع وإدارة االستثمارات في المجاالت االقتصادیة المختلفة التجاریة والصناعیة والخدم

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

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

تم عرض البیانات المالیة بالدوالر األمریكي.
القیمة العادلة.المدرجة والتي تظھر بمتوفرة للبیع)موجودات مالیة الشركة (لیة وفقاً لمبدأ الكلفة التاریخیة باستثناء استثمارات تم إعداد البیانات الما

القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات الشركةإن إعداد البیانات المالیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة 
یرات یالمالیة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغ

ادات إصدار أحكام واجتھالشركةالملكیة. وبشكل خاص یتطلب من إدارة في احتیاطي الموجودات المالیة المتوفرة للبیع التي تظھر ضمن حقوق 
ت متفاوتة اھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا. إن التقدیرات المذكورة مبنیة بالضرورة على فرضیات وعوامل متعددة لھا درج

ل لتقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبمن التقدیر وعدم التیقن، وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ا
).4كما ھو مبین في ایضاح رقم (

واإلیضاحاتالتغیرات في السیاسات المحاسبیة
أن مطابقة لتلك التي تم استخدامھا إلعداد البیانات المالیة للسنة السابقة باستثناء للشركةالمتبعة في إعداد البیانات المالیة إن السیاسات المحاسبیة

:2015قامت بتطبیق التعدیالت التالیة على معاییر التقاریر المالیة الدولیة إبتداء من مطلع كانون الثاني الشركة

2015في السنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني ألول مرة والنافذة التطبیق الشركةالمعاییر التي تم تطبیقھا من قبل أ

2013-2011و 2012-2010المالیة الدولیة للدورات  رلمعاییر التقاریالتحسینات السنویة -

منافع الموظفین) حول الخطط محددة المنافع(-(19)الت معیار المحاسبة الدولي رقمتعدی-

2014-2012المالیة الدولیة للدورة  رلمعاییر التقاریالتعدیالت السنویة -

باالفصاحاتیتعلقبما ) 1( ر التقاریر المالیة الدولي رقمتعدیالت معیا-

.أو أي من اإلفصاحات للشركةحیث أن ھذه التعدیالت والتحسینات مجرد توضیح للمتطلبات الحالیة، فإنھا ال تؤثر على السیاسات المحاسبیة 

الجدیدة التي لم یتم تطبیقھا حتى اآلنالمعاییر والتفسیرات -ب

.الشركةولم یتم تطبیقھا مبكرا من قبل 2015األولكانون 31المالیة المنتھیة في للفتراتنشر بعض المعاییر المحاسبیة الجدیدة والتفسیرات الغیر ملزمة تم 
:بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة أدناهالشركةتقوم 

(األدوات المالیة): یتناول المعیار تصنیف وقیاس واستبعاد الموجودات والمطلوبات المالیة ویدخل قواعد جدیدة –9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

أیضا نموذج  جدید ، اجرى  مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مزید من التغییرات على قواعد التصنیف والقیاس وقدم 2014لمحاسبة التحوط. في حزیران 

بھذه  التعدیالت اكتمل اآلن معیار األدوات المالیة الجدید حیث یجب أن یطبق للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد االول من كانون ولالنخفاض في القیمة

.2018الثاني

لالعتراف باإلیراد. ھذا وسوف یحل یة معیار جدیدحاسبة الدول،" اإلیراد من العقود مع العمالء": أصدر مجلس الم15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -

 علىوالذي یغطي عقود البناء. بناء 11والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعیار المحاسبة الدولي رقم 18ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم 

وبالتالي فإن فكرة السیطرة تحل محل فكرة المخاطر والعائد. -لسلعة أو الخدمة للعمیل المعیار الجدید یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل السیطرة على ا

.2018یسمح المعیار بتطبیق مكبر. ویطبق إلزامیا للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 

في فترات التقاریر الحالیة أو المستقبلیة، وعلى المعامالت المستقبلیة  ةالشركال توجد معاییر أخرى غیر نافذة والتي یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على 
.المتوقعة
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العمالت األجنبیة
��ΔϛήѧѧѧѧѧѧθϠϟ�α ΎѧѧѧѧѧѧγϷ�ΔϠϤϋ�ϞΜϤϳ�ϱάϟ�ϲϜϳήϣϷ�έϻϭΪϟΎΑ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ν ήϋ�ϢΘϳ�έϻϭΪϟ�ήϴϏ�ϯ ήΧϷ�ΕϼϤόϟΎΑ�ϢΘΗ�ϲΘϟ�ΕϼϣΎόϤϟ�ϞϳϮΤΗ�ϢΘϳ

�ϰϟ·�ΔϨѧѧѧδϟ�ϝϼΧ�ϲϜϳήϣϷ�ϚϠΗϭ�ΔϳΪϘϨϟ�ΕΎΑϮϠτ Ϥϟϭ�ΕΩϮΟϮϤϟ�ϞϳϮΤΗ�ϢΘϳ��ΔϠϣΎόϤϟ�ΦϳέΎΗ�ϲϓ�ΓΪΎѧѧѧδϟ�ϑ ήѧѧѧμ ϟ�έΎόѧѧѧγϷ�˱ΎϘϓϭ�ϲϜϳήϣϷ�έϻϭΪϟ
ي. تظھر لالتي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نھایة السنة إلى الدوالر األمریكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المركز الما

.من ربح أو خسارة في بیان الدخلفروقات التحویل 

عقاریةستثماراتا
ناء األراضي) ثتظھر االستثمارات العقاریة بالكلفة بعد تنزیل خسائر التدني المتراكمة في القیمة الدفتریة. یتم استھالك االستثمارات العقاریة (باست

حسب طریقة القسط الثابت وفقا للعمر االنتاجي المتوقع كما یلي:

سنوات
  50  مباني

10تحسینات

Ϥϴϗ�ΩΩήΘѧѧѧѧγ�ΔϴϧΎϜϣ·�ήϓϮΗ�ϡΪϋ�ϰϟ�ήϴѧѧѧѧθΗ�ϑ ϭήψϟ�ϲϓ�ΕήϴϐΗ�ϭ�Ι ΪΣ�ΩϮΟϭ�ΪϨϋ�ΔϳέΎϘόϟ�ΕέΎϤΜΘѧѧѧѧγϼϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϲϧΪΗ�ΔѧѧѧѧγέΩ�ϢΘϳھا ت
ع استردادھا القیمة الدفتریة للقیمة المتوقالدفتریة. عند وجود أحد ھذه األدلة وعندما تزید القیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع استردادھا، یتم تخفیض 

وھي القیمة العادلة بعد تنزیل مصاریف البیع أو "قیمة االستخدام"، أیھما أعلى.

یتم استبعاد االستثمار العقاري في حالة البیع أو عند التوقف عن استخدامھ وعدم توقع تدفق منافع اقتصادیة.

ممتلكات ومعدات
والمعدات بالكلفة بعد تنزیل اإلستھالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة الدفتریة. یتم استھالك الممتلكات تظھر الممتلكات واآلالت

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

17-5أثاث ومفروشات
7سیارات

ΩήΘѧѧѧѧѧγ·�ΔϴϧΎϜϣ·�ήϓϮΗ�ϡΪϋ�ϰϟ·�ήϴѧѧѧѧѧθΗ�ϑ ϭήψϟ�ϲϓ�ΕήϴϐΗ�ϭ�Ι ΪΣ�ΩϮΟϭ�ΪϨϋ�ΕΪόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϠϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϲϧΪΗ�ΔѧѧѧѧѧγέΩ�ϢΘϳ�Ω
ϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ξ ϴϔΨΗ�ϢΘϳ�ˬΎϫΩΩήΘѧѧѧѧѧѧγ�ϊ ϗϮΘϤϟ�ΔϤϴϘϟ�Ϧϋ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ΪϳΰΗ�ΎϣΪϨϋϭ�ΔϟΩϷ�ϩάϫ�ΪΣ�ΩϮΟϭ�ΪϨϋ��ΔϳήΘϓΪϟ�ΎϬΘϤϴϗمة المتوقع قیل

إستردادھا وھي القیمة العادلة مخصوماً منھا مصاریف البیع أو "القیمة في االستخدام"، أیھما أعلى.
لقیمة ایتم إحتساب ورسملة التكالیف المتكبدة إلستبدال مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات التي یتم التعامل معھا بشكل منفصل، كما یتم شطب 

Θѧѧѧѧѧѧδϣ�˯ΰΟ�ϱϷ�ΔϳήΘϓΪϟ�ϊϓΎϨϤϟ�ΓΩΎϳί �ΪϨϋ�ς Ϙϓ�ΔϘΣϼϟ�ϯ ήΧϷ�ΕΎϘϔϨϟ�ΔϠϤѧѧѧѧѧѧγέ�ϢΘϳ��ϝΪΒΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧμ Θϗϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϴϠΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϟ�Εϻ
والمعدات. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في بیان الدخل.

حلیفة شركةاستثمار في 
ة طریقة حقوق الملكیة. الشركات الحلیفة ھي تلك التي یكون للشركة نفوذاً مؤثراً علیھا. وفقاً لطریقباستخدامیتم قید االستثمار في الشركات الحلیفة 

�ήϬψϳ�ˬΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣέΎϤΜΘѧѧγϻ�ϲϓΎѧѧλ �ϲϓ�Δϛήѧѧθϟ�Δѧѧμ Σ�ϲϓ�ΔϘΣϼϟ�ΕήϴϐΘϟ�ΎϬϴϟ·�˱ΎϓΎѧѧπ ϣ�ˬΔϔϠϜϟΎΑ�ϲϟΎϤϟ�ΰϛήϤϟ�ϥΎϴΑ�ϲϓ�ΔϔϴϠΤϟ�ΕΎϛήѧѧθϟ�ϲϓ
ϗ�ϢΘϳ��ΔϔϴϠΤϟ�ΕΎϛήѧθϟ�ΕΩϮΟϮϣ�ϲϧΪΘϟ�ΔѧγέΩ�ϭ�ΓήϬѧθϟ�ϩάϫ�˯Ύϔρ·�ϢΘϳ�ϻϭ�έΎϤΜΘѧγϼϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϦϤѧο �ΔϔϴϠΤϟ�ΔϛήѧθϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΓήϬѧθϟ�Ϊϴ

ة الناتجة عن . یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المتحققج الشركات الحلیفة في بیان الدخلفي قیمتھا بشكل منفصل. یتم قید حصة الشركة من نتائ
شركة والشركات الحلیفة بحدود حصة الشركة في الشركات الحلیفة.المعامالت بین ال

لشركة اإن السنة المالیة للشركات الحلیفة ھي ذات السنة المالیة للشركة. تستخدم الشركات الحلیفة نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل 
فیما یتعلق بالمعامالت ذات الطبیعة المتشابھة.

طریقة حقوق الملكیة تقرر الشركة ما إذا كان ھناك ضرورة لقید خسائر تدني إضافیة على استثماراتھا في الشركات الحلیفة. تقوم الستخدامالحقاً 
�ΦϳέΎΗ�ϲϓ�ΔϛήѧѧθϟΕΎϧΎϴΒϟ�ΔϤϴϗ�ϲϓ�ϲϧΪΗ�ϰϟ·�ήϴѧѧθΗ�ΔϴϋϮѧѧο Ϯϣ�ΔϟΩϷ�ΩϮΟϭ�ϙΎϨϫ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ΪϳΪΤΘΑ�ΔϴϟΎϤϟΕέΎϤΜΘѧѧγϻΤϟ�ΕΎϛήѧѧθϟ�ϲϓ�ϲϓ��ΔϔϴϠ

Οϭ�ϝΎΣ�Δϛήѧѧθϟ�ϡϮϘΗ�ˬΔϟΩϷ�ϩάϫ�ΩϮΏΎѧѧδΘΣΎΑ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϦϴΑ�ϕήϔϟ�ϞΜϤΗ�ϲΘϟϭ�ϲϧΪΘϟ�ΔϤϴϗέΎϤΜΘѧѧγϼϟ�ϊ ϗϮΘϤϟ�ΔϤϴϘϟϭήΘѧѧγΎϫΩΩویتم قید ھذا
الدخل.بیانالفرق في 

ن القیمة الدفتریة . یتم قید أي فروقات بیالمتبقي بالقیمة العادلةاالستثمارفي حال فقدان الشركة التأثیر الجوھري على الشركة الحلیفة، تقوم بإظھار 
الدخل.بیانالمتبقي والعائد من البیع بتاریخ فقدان التأثیر الجوھري في لالستثمارللشركة الحلیفة والقیمة العادلة 
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موجودات مالیة متوفرة للبیع 
إلیھا مصاریف االقتناء.یتم قید الموجودات المالیة المتوفرة للبیع عند الشراء بالقیمة العادلة مضافاً 

ملیات الشراء عیتم قید عملیات الشراء والبیع العادیة للموجودات المالیة في تاریخ الصفقة وھو تاریخ االلتزام بشراء أو بیع الموجودات المالیة. إن 
لیھ ددة وفقاً للقوانین أو وفقاً لما ھو متعارف عوالبیع العادیة للموجودات المالیة ھي تلك التي یتم فیھا تحویل الموجودات المالیة خالل الفترة المح

في أنظمة السوق.
ΪΒϤϟ�ΕΎΒΛϺϟ�˱ΎϘΣϻ��ΓήΟΎΘϤϠϟ�ΔϴϟΎϣ�ΕΩϮΟϮϤϛ�ΎϬϔϴϨѧѧѧѧѧѧμ Η�ϢΘϳ�Ϣϟ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�ϲϫ�ϊϴΒϠϟ�ΓήϓϮΘϣ�ΔϴϟΎϣ�ΕΩϮΟϮϤϛ�ΔϔϨѧѧѧѧѧѧμ Ϥϟ�ΔϴϜϠϤϟ�ΕϭΩ�ϥ·ي، یُعاد ئ

Θϳϭ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟΎΑ�ϊϴΒϠϟ�ΓήϓϮΘϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΩϮΟϮϤϟ�ϢϴϴϘΗ�ΏΎѧѧѧѧδΣ�ϲϓ�ϯ ήΧϷ�ϞϣΎѧѧѧѧθϟ�ϞΧΪϟ�ΩϮϨΑ�Ϧϣ�ΪϨΒϛ�ΔϘϘΤϤϟ�ήϴϏ�ήΎѧѧѧѧδΨϟ�ϭ�ΡΎΑέϷ�Ϊϴϗ�Ϣ
فائض اعادة التقییم والتغیر في القیمة العادلة ضمن حقوق الملكیة إلى أن:

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

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

الذمم المدینة
�ΔϤϴϘΑ�ΔϨϳΪϤϟ�Ϣϣάϟ�ήϬψΗ˯ϼϤόϠϟ�ΓέΩΎѧѧѧμ ϟ�ήϴΗϮϔϟ�ΎϬϠϴѧѧѧμ ΤΗ�ϲϓ�ϙϮϜѧѧѧθϤϟ�ϢϣάϠϟ�ΕΎѧѧѧμ ѧѧѧμ Ψϣ�ϱ�ϞϳΰϨΗ�ΪόΑو تمثل ھذه الذمم�ώϠΒϤϟ�ϲϠѧѧѧλ Ϸ

ϢΘϳ��ΎϬϠϴѧѧμ ΤΗ�ϲϓ�ϙϮϜѧѧθϤϟ�ϥϮϳΪϠϟ�κ ѧѧμ Ψϣ�ϱ�ϪϨϣ�˱ΎΣϭήτϣ�ήϴϐϠϟ�ΓέΩΎѧѧμ ϟ�ΓέϮΗΎϔϠϟΏΎѧѧδΘΣ�ΎϣΪϨϋ�ΎϬϠϴѧѧμ ΤΗ�ϲϓ�ϙϮϜѧѧθϤϟ�ϥϮϳΪϟ�κ ѧѧμ Ψϣ
ا وتشطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا.مبلغ ھذه الدیون. كم، أو جزء منیصبح من غیر المرجح تحصیل كامل

النقد والنقد المعادل
د تنزیل شھور أو أقل بع ة، وودائع قصیرة األجل تستحق خالل فترة ثالثرصدة لدى البنوكالنقد في الصندوق، وأ على النقد والنقد المعادلیشمل

.شھور أو أقل ةفترة ثالثوشیكات برسم التحصیل تستحق خالل ،السحبودائع مقیدة 

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

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

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

یتم تأجیل احتساب الرسوم حتى وقوع عملیة السحب. وفي حال عدم توفر دلیل على احتمال سحب بعض التسھیالت أو جمیعھا، تتم رسملة الرسوم 
یالت المتعلقة بھا. تصنف القروض كمطلوبات متداولة وتدرج ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً عن خدمات السیولة، ویتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھ

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

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

صندوق االدخار
�ϪΘΒѧѧδϧ�Ύϣ�ωΎτΘϗΎΑ�Δϛήѧѧθϟ�ϡϮϘΗ10%�ϡϮϘΗ�ΎϤϛ�έΎΧΩϻ�ϕϭΪϨѧѧλ �ν ήϐϟ�ϦϴϔυϮϤϠϟ�ϲѧѧγΎѧѧγϷ�ΐ Ηήϟ�ΐ ѧѧδΣ�ϚϟΫϭ�ΔϳήϬѧѧθϟ�ϦϴϔυϮϤϟ�ΐ Ηϭέ�Ϧϣ

من  %15مساھمة الموظفین الى للسنوات الخمسة األولى من اشتراك الموظف في الصندوق، وبعد ذلك ترتفع نسبة %5الشركة بالمساھمة بنسبة 
من رواتب الموظفین.%7.5الراتب الشھري ومساھمة الشركة الى 

مخصصات
تملة ویمكن مح االلتزامتكلفة تسویة على أن تكونیتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق 

قیاسھا بموثوقیة.

تحقیق اإلیرادات
اإلیراد ر إمكانیة قیاس مبالغ اإلیرادات بموثوقیة. یتم قیاسفیتم إثبات اإلیرادات عندما یصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادیة على الشركة وتو

على القیمة العادلة للمبالغ المقبوضة، باستثناء الخصومات.  بناء

إیراد اإلیجارات والخدمات:
ال تنتقل فیھا مخاطر ومنافع الملكیة الى المستأجر كعقود إیجار تشغیلیة. یتم إضافة الكلفة التي یتم تكبدھا في عقود عقود التأجیر التي یتم تصنیف 

اإلیجار التشغیلي الى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر.
رات ما التي دفعت من قبل المستأجرین لفتتتحقق إیرادات اإلیجار التشغیلي والخدمات على طول فترة اإلیجار. یتم قید قیمة اإلیجارات والخدمات 

بینما یتم قید قیمة اإلیجارات والخدمات التي لم یتم دفعھا كما بتاریخ البیانات المالیة كإیرادات اً ات المالیة كإیرادات مقبوضة مقدمبعد تاریخ البیان
مستحقة وغیر مقبوضة.

تحقق المصاریف
.االستحقاقوفقاً لمبدأ عند حدوثھا المصاریف قیدیتم 
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ضریبة الدخل
��Ϣϗέ�ϲϟϭΪϟ�ΔΒѧѧѧγΎΤϤϟ�έΎϴόϣϭ�Ϧϴτ ѧѧѧδϠϓ�ϲϓ�ϪΑ�ϝϮϤόϤϟ�ϞΧΪϟ�ΔΒϳήѧѧѧο �ϥϮϧΎϘϟ�ΎϘϓϭ�ϞΧΪϟ�ΔΒϳήѧѧѧπ ϟ�κ ѧѧѧμ Ψϣ�ωΎτΘϗΎΑ�Δϛήѧѧѧθϟ�ϡϮϘΗ12 والذي (

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

سبي یمثل مصروف ضریبة الدخل  سابھا بناء على الربح الضریبي. قد یختلف الربح الضریبي عن الربح المحا الضریبة المستحقة والتي یتم احت
�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϥ·��ϞΧΪϟ�ΔΒϳήѧѧѧѧο �Ϧϣ�ΎϬϠϳΰϨΗ�ϦϜϤϳ�ϻ�ϒϳέΎѧѧѧѧμ ϣ�ϭ�ϞΧΪϟ�ΔΒϳήѧѧѧѧπ ϟ�Δόѧѧѧѧο ΎΧ�ήϴϏ�ΕΩήϳ·�ΝέΩ·�ΐ ΒѧѧѧѧδΑ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϲϓ�ήϫΎψϟ

عة أو یمكن تنزیلھا في السنوات الالحقة.اإلیرادات أو المصاریف قد تكون خاض

المالیةإدارة المخاطر)3إیضاح (

عوامل المخاطر المالیة1.3
تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا وتخفیفھا. ولتحقیق ھذا الھدف، استراتیجیةبإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل الشركةتقوم 
ة یدارة بالتعاون مع كافة مراكز العمل المسؤولة عن تحدید المخاطر المتعلقة بأنشطتھا ووضع الضوابط الرقابیة المناسبة ومراقبة استمراراإلتقوم 

ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر.الشركةفعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة 

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر
 كةالشرعمل  استراتیجیةإن مراقبة المخاطر وإدارتھا یتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر وأن ھذه الحدود تعكس 

قد تنجم  يوتحلیلھا للتعرف على المخاطر المتوقعة التالشركةوعوامل السوق المختلفة المحیطة بھا. یتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى 
دارة.اإلعنھا. یتم عرض وشرح ھذه المعلومات لمجلس 

رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزیع الشركةمحددة وتتولى إدارة استراتیجیةسیاسات مالیة إلدارة المخاطر المختلفة ضمن الشركةتتبع 
في  راالستراتیجي األمثل لكل من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، وتشمل المخاطر: مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر التغی

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

مخاطر السوق-

 رر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسھم، ومخاطھي مخاط
اسات یتنشأ مخاطر السوق نتیجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسھم، ویتم مراقبة ھذه المخاطر وفقا لس.العمالت االجنبیة

.الشركةمحددة من قبل إدارة وإجراءات

مخاطر أسعار الفائدة
المحملة بفائدة لدى الشركة ال تحقق مقداراً ھاماً من الفائدة، فإن التغیرات في أسعار الفائدة السوقیة لیس لھا تأثیر أو المطلوباتبما أن الموجودات
الشركة.نتائج أعمالمباشر وھام على 

أسعار األسھممخاطر التغیر في
األخرى تیبین الجدول التالي حساسیة حساب التغیر في القیمة العادلة نتیجة للتغیرات الممكنة المحتملة في أسعار األسھم مع بقاء جمیع المتغیرا

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

الدخلبیاناألثر على حقوق الملكیةاألثر على التغیر في المؤشر
دوالر أمریكيدوالر أمریكي2015

-1,244%10بورصة فلسطین

الدخلبیاناألثر على األثر على حقوق الملكیةالتغیر في المؤشر
دوالر أمریكيدوالر أمریكي2014

--%10بورصة فلسطین

مخاطر العمالت األجنبیة
مقابل العمالت األجنبیة على بیان الدخل، مع بقاء جمیع الدوالر األمریكيفیما یلي جدول یوضح أثر التغیر الممكن المعقول في سعر صرف 

المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبیة مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه:

2015

الزیادة في سعر صرف 
مقابل  العمالت األجنبیة

الدوالر األمریكي
األثر على ربح السنة قبل 

الضریبة
دوالر أمریكي

1,449%10الشیقل اإلسرائیلي
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2014

الزیادة في سعر صرف 
مقابل  العمالت األجنبیة

الدوالر األمریكي
األثر على ربح السنة قبل 

الضریبة
دوالر أمریكي

2,143%10الشیقل اإلسرائیلي

السیولةمخاطر-

على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ استحقاقھا، وللوقایة من ھذه المخاطر تقوم اإلدارة الشركةتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة 
یاجاتھا احتالشركةتراقب مصادر التمویل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالھا واالحتفاظ برصید كاف من النقد والنقد المعادل.بتنویع

لمقابلة أي التزامات عند نشوئھا.للسیولة على أساس شھري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافیة 

األدوات المالیة. یتم تحدید االستحقاق التعاقدي لألدوات المالیة بناء على المدة المتبقیة الستحقاق األداة یوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق
بمراقبة استحقاق األدوات المالیة بھدف التأكد من توفر السیولة الالزمة.الشركةالمالیة من تاریخ البیانات المالیة. تقوم إدارة 

العمر

شھر12-7شھر6-0المبلغالبیـــــــان
12أكثر من 
شھر

412,45247,95740,763323,732قروض 
--128,905128,905ذمم دائنة

-257,70558,075199,630أرصدة دائنة أخرى

مخاطر االئتمان-

للطرف اآلخر عبر اإلخفاق في الوفاء بالتزام. لیس  ما مالیة سیتسبب في خسارة مالیةالداة األمخاطر االئتمان ھي المخاطرة بأن أحد أطراف 
ھامة لمخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل المحتفظ بھ لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة بما في ذلك تتركیزا للشركة

مخاطر االئتمان المقبولة لدیھا من خالل وضع حدود لتعرضھا لطرف مبالغ اإلیجار المستحقة من المستأجرین. تتم إدارة مخاطر االئتمان بھیكلة 
.مقابل معین

سیاسات للتحقق من إبرام عقود اإلیجار مع مستأجرین من ذوي التاریخ االئتماني الشركةتخضع ھذه المخاطر لمراجعة ربع سنویة أو أكثر. تطبق 
سیاسات للحد من مبلغ التعرض االئتماني. یتم اعتماد الحدود على مستوى مخاطر االئتمان حسب الفئة والمنطقة من قبل  شركةلدى ال.المناسب فقط

مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي. كما یخضع استخدام الحدود االئتمانیة للمراقبة بشكل منتظم.
المالي باستثناء المشتقات وضمانات اإلیجارات:لمخاطر االئتمان حسب فئة األصل الشركةفیما یلي الحد األقصى لتعرض

20152014البیـــــــان
115,397102,877ذمم مدینة

620,927750,876إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة
42,93923,940النقد والنقد المعادل

إدارة رأس المال2.3
سمال  سمال مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة ویعظم حقوق  ىالشركة بالتأكد من المحافظة علیتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأ نسب رأ

Η�Ϣϟ��ϞϤόϟ�ΔόϴΒρϭ�ΔϳΩΎѧѧѧѧѧμ Θϗϻ�ϑ ϭήψϟ�ΕήϴϐΗ�˯Ϯѧѧѧѧѧο �ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�Δϣί ϼϟ�ΕϼϳΪόΘϟ�˯ήΟ·ϭ�ϝΎϤϟ�α έ�ΔϠϜϴϫ�ΓέΩΈΑ�Δϛήѧѧѧѧѧθϟ�ϡϮϘΗ��ΔϴϜϠϤϟم ق
ΎѧѧγΎϴѧѧδϟϭ�ϑ ΪϫϷ�ϰϠϋ�ΕϼϳΪόΗ�Δϳ�˯ήΟΈΑ�ΔϛήѧѧθϟϨѧѧδϟ�ϝϼΧ�ϝΎϤϟ�α έ�ΔϴϠϜϴϬΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�Ε˯ήΟϻϭ�ΕΔϴϟΎΤϟ�Δ.�ΐ ϗήΗΔϛήѧѧθϟ رأس المال

على أساس نسبة المدیونیة. یتم احتساب ھذه النسبة بقسمة مجموع القروض على مجموع رأس المال.
على أساس إجمالي القروض ناقصاً النقد والنقد المعادل. یتم احتساب مجموع رأس المال كحقوق ملكیة، الشركةویتم حساب صافي الدین من قبل 

المركز المالي، باإلضافة إلى صافي الدین.بیان كما تظھر في 
20152014

412,452190,690مجموع القروض 
)23,940()42,939(یطرح: النقد والنقد المعادل

369,513166,750صافي الدیون 
12,689,45912,453,587مجموع حقوق الملكیة 

13,058,97212,620,337إجمالي رأس المال 
%1.5%3.2نسبة المدیونیة 

دوالر 12,689,459بمجموعاالحتیاطي اإلجباري وتراكمةإن البنود المتضمنة في ھیكلیة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح الم
.2014األولكانون 31امریكي كما في دوالر12,453,587 مقابل  2015 األولكانون  31كما في أمریكي 

القیمة العادلة لألدوات المالیة3.3
تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة ألدواتھا المالیة:
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

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

:2014و 2015كانون األول  31 في م الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة كمایمقارنة للقیمثل الجدول التالي

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
2015201420152014

موجودات مالیة
42,93923,94042,93923,940النقد والنقد المعادل

-274,610-274,610متوفرة للبیعموجودات مالیة 
115,397102,877115,397102,877ذمم مدینة

48,91528,10848,91528,108أرصدة مدینة اخرى
481,861154,925481,861154,925

مطلوبات مالیة
190,690-190,690-قروض من جھات ذات عالقة

-88,720-88,720من القروضالجزء المتداول 
128,90516,560128,90516,560ذمم دائنة

218,549172,897218,549172,897أرصدة دائنة أخرى
436,174380,147436,174380,147

ت البیع عملیات التبادل بین جھات معنیة بذلك، باستثناء عملیاتم إظھار القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وفقا للقیم التي یمكن أن تتم بھا 
اإلجباریة أو التصفیة.

) التقدیرات4إیضاح (
لھا أثر بالغ محاسبیة واجتھاداتوتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب القیام بتقدیرات وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة إن إعداد البیانات المالیة 

لھا أثر في اإلیرادات والمصاریفواالجتھاداتالمحتملة. كما أن ھذه التقدیرات االلتزاماتفي مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة واإلفصاح عن 
. إن ھذه بلیة وأوقاتھاوالمخصصات. وبشكل خاص یتطلب من إدارة الشركة القیام بأحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستق

ك إن النتائج الحقیقیة من المحتمل أن تختلف عن التقدیرات وذلجات متفاوتة من التقدیر والتنبؤ. التقدیرات أساسھا فرضیات وعوامل متعددة لھا در
نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

التي قامت بھا الشركة:االجتھاداتھا ضمن البیانات المالیة معقولة. فیما یلي أھم تإدارة الشركة بأن تقدیرااعتقاد في

تدني الموجودات غیر المالیة:
وحدة انتاج النقد عن القیمة المتوقع استردادھا. تمثل القیمة المتوقع استردادھا القیمة العادلة  منیتحقق التدني عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل 

علومات على م ة مطروحا منھا مصاریف البیع بناءستخدام ایھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادللالمطروحا منھا مصاریف البیع أو القیمة العادلة 
سس تجاریة لموجودات مشابھة أو أسعار سوق یمكن مالحظتھا مطروحا منھا المصاریف اإلضافیة للتخلص متوفرة من حركات بیع ملزمة على أ

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

الضرائب:
ھذه التقدیرات واالفتراضات معقولة.تستخدم الشركة تقدیرات معینة لتحدید مخصص ضریبة الدخل. تعتقد إدارة الشركة بأن 

األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة وتقوم بتعدیلھا، إن لزم األمر، في نھایة كل سنة مالیة.

مخصص تدني الذمم المدینة
ضمن شروط تسھیالت معینة. عندما یتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضوعیة بأن بعض ھذه الدیون لن تقدم الشركة خدماتھا لقاعدة من عمالئھا 

یتم تحصیلھا، فإن إدارة الشركة تستخدم تقدیرات معینة، بناء على خبرات سابقة، لتحدید مبالغ الدیون المشكوك في تحصیلھا.

) قطاعات األعمال5إیضاح (
�ΔϠΜϤΘϣ�Δϛήѧѧѧθϟ�Δτ ѧѧѧθϧ�ϥ�ΎϤΑ�ϝΎϤϋϷ�ΕΎϋΎτ ϗ�ν ήϋ�ϢΘϳ�Ϣϟ�ˬΓΪΣϭ�ΔϴϓήϐΟ�ΔϘτ Ϩϣ�ϲϓ�ΓΰϛήϤΘϣϭ�ϱέΎϘόϟ�έΎϤΜΘѧѧѧγϻ�ωΎτ ϗ�ϲϓ�ϲѧѧѧδϴέ�ϞϜѧѧѧθΑ

التشغیلیة أو الجغرافیة في البیانات المالیة.

) استثمارات عقاریة6إیضاح (
، ین متخصصینمخمن ثالثة في أراٍض ومباٍن بالكلفة. تقدر إدارة الشركة القیمة العادلة لھذه األراضي وفقاً لتقاریرالشركةیمثل ھذا البند استثمارات 

31دوالر أمریكي كما في 20,298,993التقییممعدل  بلغحیث وتقوم الشركة باحتساب معدل الثالثة تخمینات لتقییم ھذه االستثمارات العقاریة 
. تعكس القیمة العادلة ظروف السوق كما في تاریخ التقییم.2014كانون األول 31دوالر أمریكي كما في  19,167,935 ابلمق 2015األول كانون
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

لقد كانت الحركة على االستثمارات العقاریة خالل السنة كما یلي:

20152014مباني ودیكوراتاألراضي
7,121,2427,327,19614,448,43814,415,306الرصید في بدایة السنة

16,323543,903560,22633,132إضافات
----استبعادات

7,137,5657,871,09915,008,66414,448,438
(2,613,793)(2,781,661)(2,781,661)-االستھالك المتراكم

7,137,5655,089,43812,227,00311,834,645الرصید في نھایة السنة

:لقد كانت الحركة على االستھالك المتراكم خالل السنة كما یلي

20152014
2,613,7932,449,076الرصید في بدایة السنة

167,868164,717إضافات
--استبعادات

2,781,6612,613,793الرصید في نھایة السنة

ستثمارات عقاریة لصالح بنك فلسطینمصنفة ضمن بند تقع في منطقة جفنا وال*تم رھن قطعة أرض لشركة كضمان للقرض الممنوح ل بالكامل ا
�Ώ�ήϬѧѧѧѧѧѧη�ϲϓ2015 31كما في  دوالر أمریكي877,566قیمتھا العادلةمعدل بلغ، كما ویدوالر أمریكي577,673، تبلغ تكلفة ھذه األرض 

.2015األول كانون
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

ومعداتممتلكات)7إیضاح (

:تفاصیل البند

المجموعسیاراتأثاث ومفروشات2014
التكلفة

201496,81151,251148,062كانون الثاني 1الرصید كما في 
15,206-15,206اإلضافات

---االستبعادات
2014112,01751,251163,268كانون األول 31الرصید كما في 

االستھالك المتراكم
201465,43814,76480,202كانون الثاني 1الرصید كما في 

8,7417,68816,429اإلضافات
---االستبعادات

201474,17922,45296,631كانون األول 31الرصید كما في 
37,83828,79966,637صافي القیمة الدفتریة 

المجموعسیاراتأثاث ومفروشات2015
التكلفة

2015112,01751,251163,268الثانيكانون 1الرصید كما في 
2,983-2,983اإلضافات

---االستبعادات
2015115,00051,251166,251كانون األول 31الرصید كما في 

االستھالك المتراكم
201574,17922,45296,631الثانيكانون 1الرصید كما في 

9,2977,68816,985اإلضافات
---االستبعادات

201583,47630,140113,616كانون األول 31الرصید كما في 
31,52421,11152,635صافي القیمة الدفتریة 

حلیفة شركةاستثمار في )8إیضاح (

تفاصیل البند:
القیمة الدفتریة لالستثمار

بلد التأسیس
نسبة 
20152014الملكیة

الشركة الوطنیة الفلسطینیة إلدارة التأمینات 
294,870215,600%49فلسطینوالنفقات الصحیة والطبیة

حلیفة كما یلي:الشركة اللقد كانت الحركة على حساب استثمار في 
20152014

215,600294,000الرصید في بدایة السنة
-98,000شراء شركات حلیفة

)78,400()18,730(حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة
294,870215,600الرصید في نھایة السنة

:فیما یلي حصة الشركة من موجودات ومطلوبات الشركة الحلیفة
20152014

89,793103,840موجودات غیر متداولة 
284,792112,534متداولةموجودات 

149,97326,474مطلوبات متداولة 
:فیما یلي حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة

317,144206,158اإلیرادات 
)78,400()18,730(نتائج أعمال السنة
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

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

:تفاصیل البند

ذمم مدینة)10إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

149,288132,008ذمم مدینة
(33,891)(33,891)مخصص تدني قیمة الذمم المدینة

115,39798,117
4,760-حساب جاري الشركة األم

115,397102,877

فیما یلي حركة مخصص تدني الذمم المدینة:
20152014

33,8915,913الرصید في بدایة السنة
1,95327,978المخصص في زیادة

-(1,953)دیون معدومة
33,89133,891الرصید في نھایة السنة

:2014و2015األولكانون 31تحلیل ألعمار الذمم المدینة التي لم یحدث علیھا أي تدني في القیمة كما في ،فیما یلي

90أقل من 
یوم

91-180
یوم

181-270
یوم

271-360
المجموعیوم

2015--6,640108,757115,397
201421,971-8,53367,61398,117

الضرائبسلفیات )11إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

23,02713,493الرصید المستحق من دائرة ضریبة الدخل في بدایة السنة
25,51042,864ضرائب مدفوعةیضاف: 

ینزل:
(29,789)(13,429)ضریبة الدخل للسنة

(3,541)(1,531)توفیرات ضریبة الدخل
33,57723,027الرصید المستحق من دائرة ضریبة الدخل في نھایة السنة

الربح الضریبي: عفیما یلي تسویة الربح المحاسبي م
20152014

236,864134,531الربح المحاسبي قبل الضریبة
150,879270,189مصروفات غیر مقبولة ضریبیا

387,743404,720الربح الخاضع للضریبة 
60,97179,341ضریبة الدخل القانونیة

(46,011)(46,011)تقاص من ضریبة األمالك المدفوعة
(3,541)(1,531)خصمیات ضریبة الدخل
13,42929,789مصروف ضریبة الدخل

22%%6الفعلیةنسبة الضریبة

20152014
القیمة العادلةعدد األسھمالقیمة العادلةعدد األسھمالشركةاسم

الشركة-الوطنیةشركة التأمین 
--94,693274,610األم 
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

أخرىأرصدة مدینة)12إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

23,12812,029ضریبة القیمة المضافة
16,58416,079ذمم مستحقة من موظفین

-9,203)17(إیضاح فوائد مستحقة من سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة الفلسطینیة
3,0494,612مصاریف مدفوعة مقدما

51,96432,720

النقد والنقد المعادل)13إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

438852نقد في الصندوق
42,50123,088حسابات جاریة لدى البنوك

42,93923,940

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

على المساھمین.

المتراكم في القیمة العادلةالتغیر)15إیضاح (
:تفاصیل البند

20152014
--الرصید في بدایة السنة

-12,437أرباح غیر متحققة
-12,437الرصید في نھایة السنة

ص تعویض نھایة الخدمةصمخ )16إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

91,85976,398الرصید في بدایة السنة
10,12015,461یضاف مخصص السنة

--یطرح دفعات تمت خالل السنة
101,97991,859الرصید في نھایة السنة

) قروض17إیضاح (
تفاصیل البند:

20152014
-412,452قروض طویلة األجل من بنوك محلیة

-(88,720)الجزء المتداول من القروض طویلة األجل
323,732-

فیما یلي أرصدة القروض حسب سنة االستحقاق:
دوالر أمریكي

201688,720ما یستحق خالل عام 
2017101,744
2018106,989
2019112,480
20202,519

412,452
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المحدودةالعامةالمساھمة أبراج الوطنیةشركة 
2015كانون األول 31للسنة المنتھیة في البیانات المالیة 

اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

شراء المعدات لتمویلدوالر أمریكي  500,000بمبلغ  أحد البنوك المحلیةاتفاقیة قرض طویل األجل مع 2015آب خالل شھرالشركةوقعت -
ویسدد  متناقصة %5. یستحق على القرض فائدة سنویة بمعدل ذات الصلة بأنظمة كفاءة الطاقة من اجل تحسین كفاءة استخدام الطاقة في مبانیھا

.2015خالل عام دوالر أمریكي 15,767تسدیدصرف التمویل. تمتاریخ من لمدة ثالثة شھوربعد فترة سماح قسطاً شھریاً 57القرض بموجب 

.للشركةرھن أرض تابعة تم الحصول على القرض بضمانة 

سطینیة والمدعوم من سلطة الطاقة الفلمبنى الشركةقامت الشركة بالحصول على ھذا القرض من اجل تنفیذ مشروع تحسین كفاءة استخدام الطاقة في 
.وبالشراكة مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة، بحیث تقوم سلطة الطاقة الفلسطینیة بتسدید الفائدة المترتبة على القرض كدعم وتشجیع للمشروع

أرصدة دائنة أخرى)18إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

96,02080,369صندوق ادخار الموظفین
39,15633,884مصاریف مستحقة

14,00014,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
4,47711,268مخصص اجازات الموظفین

-442ضریبة رواتب الموظفین
103,61067,260أرصدة دائنة أخرى

257,705206,781

مصاریف مباشرة)19إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

167,868164,717استھالك استثمارات عقاریة
145,812177,128رواتب ومنافع موظفین*

90,772110,681كھرباء وماء
51,63472,663محروقات

13,51012,962صیانة 
14,59714,617تأمینات

4,9124,450نظافة وضیافة
489,105557,218

یشمل بند رواتب ومنافع الموظفین:
20152014

128,120141,374رواتب موظفین
12,00821,763مصروف تعویض نھایة الخدمة

6,3226,920مصروف صندوق االدخار
6,055(1,473)مصروف مخصص إجازات(استرداد) 

8351,016مكافآت موظفین
145,812177,128

المصاریف اإلداریة والعمومیة)20إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

16,98516,429استھالكات
8,4855,180اتعاب مھنیة واستشاریة

7,7157,011رسوم اشتراكات
1,0711,685مصاریف سیارات

2,4611,786برید وفاكس وھاتف
3,0491,029أخرى

39,76633,120
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اإلیضاحات للبیانات المالیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

إیرادات أخرى)21إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

2,3625,212إیرادات مواقف سیارات
1373,475إیرادات أخرى

2,4998,687

صافي الدخلالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من )22إیضاح (

تفاصیل البند:
20152014

223,435104,742بعد ضریبة الدخلصافي الدخل
11,000,00011,000,000المتوسط المرجح لعدد األسھم المكتتب بھا

0.020.010الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من صافي الدخل

) معامالت مع جھات ذات عالقة23إیضاح (
ذات عالقة والتي تتضمن المساھمین الرئیسیین، أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا یمثل ھذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جھات 

عالقة من لوأیة شركات یسیطرون علیھا أو لھم القدرة على التأثیر بھا. یتم اعتماد سیاسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات ا
قبل مجلس إدارة الشركة.

لمعامالت مع الجھات ذات العالقة:فیما یلي األرصدة وا
20152014

190,690-قروض من الشركة األم
4,760(1,495)(دائن) مدینحساب جاري الشركة االم

690-فوائد قروض مستحقة للشركة االم
4,3215,228حساب جاري الشركة الحلیفة

العالقة:الت التالیة مع جھات ذات الدخل المعامبیانتضمن ی
20152014

233,533231,651إیرادات إیجار من الشركة االم
14,59714,617شراء عقود تأمین من الشركة االم
27,31822,534إیرادات إیجار من الشركة الحلیفة

رواتب ومنافع االدارة العلیا:
20152014

14,00014,000ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارةآتمكاف
27,49739,550حصة االدارة العلیا من الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا 

1,8886,302حصة االدارة العلیا من مصروف تعویض نھایة الخدمة 

) تركیز المخاطر في المنطقة الجغرافیة 24إیضاح (
المنطقة یزید من خطر ممارسة الشركة ألنشطتھا ویؤثر قتصادي في الوضع السیاسي واالاستقرارن عدم ا،تمارس الشركة أنشطتھا في فلسطین

سلبا على أدائھا.
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