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 الوطنية أبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  

  
  السنوي و النصفالتقریر 

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2015 حزیران 30 في ةالمنتهي للفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس      إياد محمد مسروجي

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      سامر عزيز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      الطويل علي إبراهيم

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  لتأمين الوطنيةممثل لشرآة ا    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      أحمد فؤاد مشعشع

  

  
 
 

 المدیر العام 
 بشار توفيق حسين

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
PriceWaterHouseCoopers 

 
 مستشار الشرآة القانوني 

ةللمحاما ةمكتب شحاد/  شحادةفؤاد . أ  

  
  
  

 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  المدير العام        سينبشار توفيق ح

  العام للشؤون المالية المدير نائب        عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيققائم بأعمال         طهسليمان مصطفى 
  

 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

30/06/2015  البيان  30/06/2014  
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي11,000,000  رأس املال املدفوع

  سهم 11,000,000 سهم11,000,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1 دوالر أمريكي1  القيمة االمسية

سهم14,306  عدد األسهم املتداولة سهم 24,227     
دوالر أمريكي قيمة األسهم املتداولة 14,336 دوالر أمريكي    23,686  
 36 اًعقد   عقدا33 عدد العقود املنفذة

 0.86 دوالر أمريكي 1 دوالر أمريكي  الق غاإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  جملس إدارة الشركة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارةأي  2015األول من عام  النصفمل يطرأ خالل  •
  

  إدارة الشركة
 كنائـب  الوطنية التأمني شركة يف منصبه من حسني توفيق بشار السيد انتداب 20/05/2015مت بتاريخ  •

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

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

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

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

PriceWaterHouseCoopers  2015كمدققني خارجيني للشركة للعام. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2015من عام  األول النصفمل يطرأ خالل  •
  

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

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 .شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضايا  •

 
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

  .2015كمدققني خارجيني للشركة للعام  PriceWaterHouseCoopersتعيني السادة إعادة  •



 

  2015 أهم املؤشرات املالية

  

 

  30/06/201530/06/2014  البيان
 0.419 0.407 إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

 0.249 0.375 صايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل املبيعات

 0.222 0.371 صايف الربح إىل املبيعات

 0.008 0.012 العائد على جمموع املوجودات

 0.009 0.012 العائد على حقوق املسامهني

 0.057 0.045  معدل املديونية

 0.943 0.955 نسبة امللكية

 0.037 0.032 )مرة(معدل دوران املوجودات

 0.041 0.036 )مرة(معدل دوران املوجودات الثابتة

 1.689 0.897 )مرة(معدل دوران رأس املال العامل

 1.433 1.959 )مرة ( نسبة التداول 

 288,237 471,604  رأس املال العامل



  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  المحدودة عامةالمساھمة الأبراج الوطنية شركة 

  الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية المختصرة (غير مدققة)

  2015 حزيران 30أشھر المنتھية في  ستةلفترة ال
  البيانات المالية المرحلية المختصرةتقرير حول مراجعة  مع 



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2015 حزيران 30أشھر المنتھية في  ستةالبيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة ال
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  2      حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرةتقرير 
  

  3      بيان المركز المالي المرحلي
  

  4      المرحلي والدخل الشامل بيان الدخل
  

 5      المرحلي لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  

  6      المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

 7      المختصرة المرحلية اإليضاحات للبيانات المالية
  

  
  
  
  





  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2015حزيران  30لفترة الستة أشھر المنتھية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  بيان المركز المالي المرحلي

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
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 كما في 
 2014ول األكانون  31 2015 حزيران 30إيضاح 

 مدققة غير مدققة 
  الموجودات

  الموجودات غير المتداولة
 11,834,645  11,806,435 (3)  ستثمارات عقاريةا

 66,637  58,997    ممتلكات ومعدات
 215,600  371,377    استثمار في شركات حليفة

 12,116,882  12,236,809  مجموع الموجودات غير المتداولة
       

     الموجودات المتداولة
 102,877  103,235 ذمم مدينة

 750,876  652,603    ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
 23,027  44,922  (4)  الضرائب سلفيات

 32,720  77,441  أرصدة مدينة أخرى
 23,940  84,955  النقد والنقد المعادل

 933,440  963,156  مجموع الموجودات المتداولة
 13,050,322  13,199,965  مجموع الموجودات 

    
    حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية
 11,000,000  11,000,000 رأس المال المدفوع

 424,196  424,196  )5( حتياطي إجباريا
 1,029,391  1,186,170 أرباح متراكمة

 12,453,587  12,610,366  مجموع حقوق الملكية
 

 المطلوبات
 

   
     المطلوبات غير المتداولة

 91,859  98,047  مخصص تعويض نھاية الخدمة
 91,859  98,047  مجموع المطلوبات غير المتداولة

       
     المطلوبات المتداولة

 190,690  -    قروض من جھات ذات عالقة
 90,845  256,126  إيرادات مقبوضة مقدما

 16,560  23,095  ذمم دائنة
 206,781  212,331  أرصدة دائنة أخرى

 504,876  491,552  مجموع المطلوبات المتداولة
 596,735  589,599  مجموع المطلوبات

 13,050,322  13,199,965  والمطلوباتمجموع حقوق الملكية 
  

  ال يتجزأ منھا. ) تشكل جزءاً 9-7إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من صفحة    -
  



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2015حزيران  30المرحلية المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھية في  البيانات المالية

 
  المرحلي والدخل الشامل بيان الدخل

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
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 حزيران 30لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 2014 2015 إيضاح
 غير مدققة غير مدققة

 اإليرادات
 350,064  297,617 إيرادات إيجارات
 136,635  125,457 إيرادات خدمات
 486,699  423,074 مجموع اإليرادات

   
      المصاريف

 282,879  250,974   مصاريف مباشرة
 22,688  19,712 مصاريف إدارية وعامة

 305,567  270,686 مجموع المصاريف
 181,132  152,388 الربح التشغيلي

   
 -  57,777    حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة

 5,808  1,035 إيرادات أخرى
 (7,000)  (7,000)    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (11,973)  (6,994)    عملةفروقات 
 (8,576)  -    مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 159,391  197,206    ربح الفترة قبل ضريبة األمالك والدخل
       

 (38,343)  (38,343)    ضريبة األمالك
 121,048  158,863    ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

     
 (13,198)  (2,084)  (4) ضريبة الدخل
 107,850  156,779 ربح الفترة

 -  -     بنود الدخل الشامل 
 107,850  156,779     إجمالي الدخل الشامل للفترة

 0.010  0.014  )7( الحصة األساسية والمخفضة للسھم من ربح الفترة
  

  ال يتجزأ منھا. ) تشكل جزءاً 9-7إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من صفحة    -
  



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2015حزيران  30لفترة الستة أشھر المنتھية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
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رأس المال 
 المدفوع

 احتياطي
 المجموع أرباح متراكمة إجباري

 12,453,587  1,029,391 11,000,000424,196  2015كانون ثاني  1الرصيد كما في 
         التغيرات خالل الفترة 

 156,779  156,779 --  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 12,610,366  1,186,170 11,000,000424,196  (غير مدققة) 2015حزيران  30الرصيد كما في 

            
              

 12,348,845  935,123 11,000,000413,722  2014كانون ثاني  1الرصيد كما في 
         التغيرات خالل الفترة 

 107,850  107,850 --  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 12,456,695  1,042,973 11,000,000413,722  (غير مدققة) 2014حزيران  30الرصيد كما في 

  
  ال يتجزأ منھا. ) تشكل جزءاً 9-7إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من صفحة    -
  



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2015حزيران  30لفترة الستة أشھر المنتھية في المرحلية المختصرة  البيانات المالية

 
  التدفقات النقدية المرحليبيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
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 حزيران 30لفترة الستة أشھر المنتھية في     
 2014 2015  إيضاح

 غير مدققة غير مدققة    
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  
 121,048 158,863  الدخل قبل ضريبة ربح الفترة
   تسويات:
 89,468 90,112  استھالكات

 8,576 -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
 11,657  6,188  مخصص تعويض نھاية الخدمة
 -  (57,777)  حليفةال الشركةحصة الشركة من نتائج أعمال 

التدفقات النقدية من األنشطة تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي 
 التشغيلية:

  
 

 (38,511) (358)  ذمم مدينة
 7,234 98,273   ايرادات مستحقة وغير مقبوضة

 (58,273) (44,721)   أرصدة مدينة اخرى
 (18,879)  6,535   ذمم دائنة

 156,447 165,281   إيرادات مقبوضة مقدما
 4,560  5,550   أرصدة دائنة أخرى

)4(  ضريبة الدخل المدفوعة   (23,979) (39,291) 
 244,036 403,967  ن األنشطة التشغيليةعصافي التدفقات النقدية الناتجة 

   
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (98,000)   شراء أسھم في شركات حليفة
 (13,758) (53,461)  عقارية استثماراتشراء 

 (4,133) (801)  شراء ممتلكات ومعدات
 (17,891) (152,262)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

   
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (250,000) (190,690)  قروض من جھات ذات عالقةتسديدات على ال
 (250,000) (190,690)  النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي التدفقات 

   
 (23,855) 61,015  النقد المعادلفي النقد و )النقصالزيادة (

 42,804 23,940  ، بداية الفترةالنقد المعادلرصيد النقد و
 18,949 84,955  ، نھاية الفترةالنقد المعادلرصيد النقد و

  
  ال يتجزأ منھا. ) تشكل جزءاً 9-7إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية المختصرة (من صفحة    -

 
 



  المحدودة العامةالمساھمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2015 حزيران 30في  أشھر المنتھية ستةال المرحلية المختصرة لفترة البيانات المالية

 
  اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 )األمريكيبالدوالر (جميع المبالغ  
 

7  

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

سمية إسھم بقيمة  100,000دينار أردني مقسم إلى  1,000,000وبرأس مال مقداره  1995تشرين أول  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 

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

والر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون من عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى أحد عشر مليون د 2012 عامتم زيادة رأس مال الشركة خالل 
 . تمتلك شركة التأمين الوطنية المساھمة العامة المحدودة ما نسبتهمن رأس المال %10وذلك عن طريق توزيع أسھم مجانية بنسبة  سھم

المالية  البياناتمن أسھم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) ويتم توحيد قوائمھا المالية مع  91.13%
 .للشركة األم

 30كما في موظفين  9الشركة تمارس الشركة عملھا من خالل مركزھا الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لھا فروع أخرى، وقد بلغ عدد موظفي 
 .2015حزيران 

  
  :تھدف الشركة إلى

 ستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتھا،اإل -
 أو بالتقسيط أو رھن األراضي وتأثيث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، إفراز أو البيع نقداً  -
 .ية وغيرھااتالمختلفة التجارية والصناعية والخدمقتصادية ستثمارات في المجاالت اإلالقيام بتنمية وتشجيع وإدارة اإل -

  

  .2015تموز  15الشركة بتاريخ من قبل مجلس إدارة  2015حزيران  30كما في المختصرة المالية المرحلية  البياناتتم إقرار 
 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة ولم يتم تدقيقھا.تم فقط مراجعة 
  

  اإلعداد والسياسات المحاسبيةأسس ) 2إيضاح (
ً  2015 حزيران 30 أشھر المنتھية في ستةالمختصرة للشركة للالبيانات المالية المرحلية تم إعداد  التقارير " 34الدولي رقم  لمعيار المحاسبة وفقا

  المالية المرحلية" وتم عرضھا بالدوالر األمريكي.
  

ة البيانات الإعداد التي تكون موجودة عادة عند  كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبةال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة  نوية المالي س
انون أول  31مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في  المالية المرحلية المختصرة ة ھذه البياناتيجب قراءبالتالي و دادھا  2014ك م إع ي ت والت

 ً   .المالية الدولية التقارير لمعايير وفقا
  

تنتھي في  2015حزيران  30إن نتائج أعمال الستة أشھر المنتھية في  ي س ة الت نة المالي ة للس ائج المتوقع ى النت  31ال تمثل بالضرورة مؤشراً عل
  .2015كانون األول 

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية  -أ

متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة  شركةللمرحلية المختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية ال
على جوھري ت أي أثر الينتج عن تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتعدي . من غير المتوقع أن2014 كانون أول 31المنتھية في 

  .2015كانون أول  31للسنة المنتھية كما في  شركةللالمركز أو األداء المالي 
  

  والتقديرات األسس  -ب
 والمطلوبات الموجودات في مبالغ تؤثر واجتھادات بتقديرات القيام الشركة إدارة من يتطلب المحاسبية السياسات وتطبيق المالية البيانات إعداد إن

 خاص وبشكل ات.والمخصص والمصاريف اإليرادات تؤثر في واالجتھادات التقديرات ھذه أن كما .المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المالية
المذكورة والمتماشية مع  التقديرات وأوقاتھا. إن المستقبلية النقدية مبالغ التدفقات لتقدير ھامة واجتھادات أحكام إصدار الشركة إدارة من يتطلب

 فرضيات على بالضرورة مبنية والتي تم إعدادھا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية)( 2014كانون أول  31كما في  شركةالبيانات المالية السنوية لل
 أوضاع الناجمة عن التغيرات نتيجة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وإن التيقن وعدم التقدير من متفاوتة لھا درجات متعددة وعوامل
  .المستقبل في التقديرات تلك وظروف

  

  المخاطر إدارة  -ت
 مراجعة يتم حيث مواجھتھا وتخفيفھا وسبل المخاطر تحدد استراتيجية خالل من وذلك متعددة بوسائل المتنوعة المخاطر بإدارة الشركة تقوم

 تحديد عن مسؤولة العمل مراكز كافة فإن ذلك الى إضافة .منھا والحد تخفيضھا على والعمل الضرورية لمواجھتھا اإلجراءات وتبني المخاطر
 تحديد المسؤول عن ھو الشركة إدارة مجلس يعتبر .فعاليتھا استمرارية ومراقبة المناسبة الرقابية الضوابط ووضع المتعلقة بنشاطھا المخاطر
 المخاطر إدارةال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة تحت بند  .الشركة في المخاطر ومراقبة

كانون  31كما في  شركةالتي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنوية وبالتالي يجب قراءة ھذه البيانات مع البيانات المالية السنوية لل
    والتي تم إعدادھا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. 2014أول 
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  ) إستثمارات عقارية3إيضاح (
  
  تفاصيل البند:  

 2014كانون األول  31    2015حزيران  30   المباني األراضي 
 14,415,306  14,448,438 7,121,2427,327,196 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 33,132  53,461 7,75445,707 الفترة / السنةخالل  إضافات
  7,128,9967,372,903 14,501,899  14,448,438 

 (2,613,793)  (2,695,464) (2,695,464)- الفترة / السنةخالل  اإلستھالك المتراكم
 11,834,645  11,806,435 7,128,9964,677,439 الرصيد في نھاية الفترة / السنة

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

  

 2014كانون األول  31    2015حزيران  30   
 2,449,076  2,613,793  الرصيد في بداية الفترة / السنة

 164,717  81,671  الفترة / السنةخالل  إضافات
 -  -  الفترة / السنةخالل  استبعادات

 2,613,793  2,695,464  نھاية الفترة / السنةالرصيد في 
 

  ضرائب سلفيات) 4إيضاح (
  

  :فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل الفترة / السنة
  

 2014كانون األول  31    2015حزيران  30   
)23,027(  الرصيد في بداية الفترة / السنة   (13,493) 

 29,789  2,084  / السنة إضافات خالل الفترة
 3,541  1,531   خالل الفترة / السنة توفيرات ضريبة الدخل

 (42,864)  (25,510)  خالل الفترة / السنة ضرائب مدفوعة
 (23,027)  (44,922)  الرصيد في نھاية الفترة / السنة

  
  إجباري احتياطي) 5إيضاح (

  
تم اقتطاع  1964) لسنة 12وفقاً لقانون الشركات رقم ( ه في فلسطين، ي اري وال  %10المعمول ب اطي اإلجب نوية لحساب االحتي اح الس من األرب

ى  اري عل اطي اإلجب ع االحتي ا ال يجوز توزي ال، كم ع رأس الم ادل رب ا يع اطي المتجمع م غ مجموع االحتي ل أن يبل ذا االقتطاع قب يجوز وقف ھ
  .المختصرة اري حسب أحكام قانون الشركات حيث أن ھذه البيانات المالية مرحليةالمساھمين. لم تقم الشركة باقتطاع االحتياطي اإلجب
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  قطاعات األعمال) 6إيضاح (
  
  أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع واحد وھو قطاع االستثمار العقاري ومتركزة في منطقة جغرافية واحدة. كافة نإ

  
  ربح الفترة الحصة األساسية والمخفضة للسھم من) 7إيضاح (

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

  
  2014حزيران  30    2015حزيران  30   
         
 دوالر أمريكي 

 107,850  156,779  ربح الفترة
      
 سھم  

 11,000,000  11,000,000  المتداولة خالل الفترةالمتوسط المرجح لألسھم 
      
 دوالر أمريكي  

 0.010  0.014  الحصة األساسية والمخفضة للسھم من ربح الفترة
  

  ) معامالت مع جھات ذات عالقة8إيضاح (
  

الرئيسيين واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون تعتبر المعامالت كمعامالت مع جھات ذات عالقة عندما تتم مع الشركات الحليفة والمساھمين 
إدارة عليھا أو لھم القدرة على التأثير بھا. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل مجلس 

  .الشركة
  

 فيما يلي األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة:
 2014حزيران  30    2015حزيران  30  

 250,000  -  قروض من الشركة األم
 300  (1,854)  )/مدين(دائن حساب جاري الشركة االم

 5,298  4,356  حساب جاري الشركة الحليفة
 

  تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالية مع جھات ذات العالقة:
 2014حزيران  30    2015حزيران  30  

 115,894  116,565  إيرادات إيجار من الشركة االم
 7,251   7,290  شراء عقود تأمين من الشركة االم

 10,458  13,640  الحليفة إيرادات إيجار من الشركة
 

 رواتب ومنافع االدارة العليا:
 2014حزيران  30    2015حزيران  30

 26,769  19,779 منافع قصيرة األجل
 4,678  413 حصة اإلدارة العليا من تعويض نھاية الخدمة
 7,000  7,000 مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 


