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ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم 2013
ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻮآﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ و ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪاول و اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺒﺬة ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31آﺎﻧﻮن أول :2013
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
 ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ
 ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
 ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
 ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
 إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )(24 - 1
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ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻤﺴﺎهﻤﻲ ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺴﻴﺪ /اﻟﻤﺴﺎهﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ،
ﻼ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة " "149ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮآﺎت رﻗ ﻢ " "12ﻟ ﺴﻨﺔ  ،1964ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة دﻋ ﻮة
ﻋﻤ ً
اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻜ ﺮام ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﺑ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺤ ﺪودة ﻟﺤ ﻀﻮر اﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎدي اﻟ ﺬي
ﺳ ﻮف ﻳﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻊ أﺑ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ – ﺷ ﺎرع
اﻟﻘ ﺪس – اﻟﺒﻴ ﺮة ،اﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ﻇﻬ ﺮ ﻳ ﻮم اﻟﺨﻤ ﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ  2014/03/27وذﻟ ﻚ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪول
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺳﻤﺎع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  2013/12/31وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
إﺧ ﻼء ﻃ ﺮف أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة وإﺑ ﺮاء ذﻣ ﺘﻬﻢ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘ ﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ .2013/12/31
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮآﺔ.
ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻣ ﺪﻗﻘﻲ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﻓ ﻲ  2014/12/31وﺗﻔ ﻮﻳﺾ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻬﻢ.

ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻢ اﻟ ﺬي ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﺣ ﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ﺗ ﺴﺠﻴﻞ اﺳ ﻤﻪ ﻓ ﻲ ﻗ ﺴﻢ اﻷﺳ ﻬﻢ ﻣ ﻊ اﻵﻧ ﺴﺔ /ﺣﻨ ﺎن هّﻤ ﺎر ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺮة – ه ﺎﺗﻒ رﻗ ﻢ  2983800ﻗﺒ ﻞ ﺛﻤ ﺎﻧﻲ وأرﺑﻌ ﻴﻦ ﺳ ﺎﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ
ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻷﺣﺪ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺗﺤﺮﻳﺮًا ﻓﻲ 2014/03/10
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ﺣﻀﺮة اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻜﺮام،،،
ﻳ ﺴﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أن ﻳﺮﺣ ﺐ ﺑﻜ ﻢ أﺟﻤ ﻞ ﺗﺮﺣﻴ ﺐ ﻓ ﻲ اﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎدي اﻟﺜ ﺎﻣﻦ وﻳﻘ ﺪم ﻟﻜ ﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وﻧﺘﺎﺋﺞ وﻧﺸﺎﻃﺎت ﺷﺮآﺘﻜﻢ ﻟﻠﻌﺎم .2013
ﺗﻌﻠﻤ ﻮن ،أن ﺷ ﺮآﺔ أﺑ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أﺳ ﺴﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  1995آ ﺸﺮآﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﺷ ﺒﻪ
آﺎﻣﻠ ﺔ ﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﺮأﺳ ﻤﺎل اﺳ ﻤﻲ وﻣ ﺪﻓﻮع ﻣﻘ ﺪارﻩ ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر أردﻧ ﻲ ،وﺳ ﺠﻠﺖ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
اﻟﻮﻗ ﺖ ﻟ ﺪى ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟ ﺸﺮآﺎت ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﻢ  562420901ﻟﺘﻜ ﻮن اﻟ ﺬراع ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ ﻟ ﺸﺮآﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وآﺎن ﺑﺎآﻮرة أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻊ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﺮة.
ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم  ،2006ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ زﻳ ﺎدة رأﺳ ﻤﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ إﻟ ﻰ 10
ﻣﻼﻳ ﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣﻮزﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ  10ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﺳ ﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺣ ﺪ و ﺗ ﻢ
ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ  2006/03/18ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮآﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﺧ ﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺤ ﺪودة إﻟ ﻰ ﺷ ﺮآﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ
ﻣﺤ ﺪودة ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﻢ  .562601153آﻤ ﺎ واﻓﻘ ﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺎدي اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ  2006/03/23ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑﺘﻮزﻳ ﻊ أﺳ ﻬﻢ ﻣﻨﺤ ﺔ
ﻣﺠﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎهﻤﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻢ ﺷ ﺮآﺔ أﺑ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻮاﻗ ﻊ ﺳ ﻬﻢ واﺣ ﺪ ﻟﻜ ﻞ
أرﺑﻌ ﺔ أﺳ ﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ،وﺗﻨﻔﻴ ﺬًا ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﺗ ﻢ ﺗﻮزﻳ ﻊ  962,600ﺳ ﻬﻢ
ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎهﻤﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ،وﺑ ﺬﻟﻚ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ رأﺳ ﻤﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻣﻮزﻋ ﺔ آﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ:
 9,037,400ﺳ ﻬﻢ ﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ 962,500 ،ﺳ ﻬﻢ ﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ،و 100
ﺳ ﻬﻢ ﻟ ﺼﻨﺪوق اﻻدﺧ ﺎر واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻟﻤ ﻮﻇﻔﻲ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ .وﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة
اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻠ ﺴﺘﻪ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ  2009/11/03إدراج أﺳ ﻬﻢ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻮرﺻ ﺔ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ
اﻟﻌ ﺎم  2010ﺑﻌ ﺪ اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎم  2009واﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ ،وﺗ ﻢ إدراج أﺳ ﻬﻢ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻮرﺻ ﺔ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ  .2010/04/14و ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
 ،2012/03/29واﻓﻘ ﺖ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑﺰﻳ ﺎدة رأﺳ ﻤﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻣ ﻦ 10
ﻣﻼﻳ ﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣ ﻮزع ﻋﻠ ﻰ  10ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﺳ ﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺣ ﺪ إﻟ ﻰ 11
ﻣﻠﻴ ﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣ ﻮزع ﻋﻠ ﻰ  11ﻣﻠﻴ ﻮن ﺳ ﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺣ ﺪ وذﻟ ﻚ
ﺑﺈﺻ ﺪار  1ﻣﻠﻴ ﻮن ﺳ ﻬﻢ ﺟﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻬﻢ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ واﺣ ﺪ وﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ أﺳ ﻬﻢ ﻣﻨﺤ ﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴ ﺔ
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻮاﻗ ﻊ ﺳ ﻬﻢ واﺣ ﺪ ﻟﻜ ﻞ ﻋ ﺸﺮة أﺳ ﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎهﻢ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أي ﻣ ﺎ
ﻧ ﺴﺒﺘﻪ  %10ﻣ ﻦ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎل اﻹﺳ ﻤﻲ واﻟﻤ ﺪﻓﻮع .و ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم  ،2013ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟ ﺸﺮآﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  9,937,601ﺳﻬﻢ أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %90.34ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع رأﺳﻤﺎل ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  2013ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﺷ ﺮاآﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت و اﻟﻨﻔﻘ ﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴﺔ ) (NatHealth Jordanﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ إدارة ﻧﻔﻘﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ،و ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ
 2013/05/20ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻔﻠ ﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت و اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ و اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ) NatHealth
 (Palestineﺑﺮأﺳﻤﺎل إﺳﻤﻲ ﻣﻘﺪارﻩ ) (800أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ ) (800أﻟﻒ ﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻹﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻬﻢ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ واﺣﺪ ،ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) (392أﻟﻒ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) ،(%49و ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟ ﺸﺮآﺔ
ﺑ ﺪﻓﻊ ) (294أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣ ﺼﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎل .ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻏﺎﻳ ﺎت ﺷ ﺮآﺔ NatHealth Palestine
ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل إدارة اﻟﻨﻔﻘﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ،ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إدارة ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺼﺤﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ
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ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ و إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ و اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت و اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت و أي
ﺟﻬﺎت أﺧﺮى و ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣ ﻊ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ و اﻟ ﺼﺤﻴﺔ و اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﻀﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﺑﺄﻗ ﻞ اﻷﺳ ﻌﺎر .آﻤ ﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺷ ﺮآﺔ  NatHealth Palestineﺑﺎﻋﺘﻤ ﺎد ﻧﻈ ﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺬآﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺼﺤﻲ
وهﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺗ ّﻢ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم  2013إﻋ ﺎدة ﺗﻘﻴ ﻴﻢ أراﺿ ﻲ وﻣﺒ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺨﻤﻨ ﻴﻦ ﻣﺮﺧ ﺼﻴﻦ ﻟﻬ ﺬا
اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ هﻴﺌ ﺔ ﺳ ﻮق رأس اﻟﻤ ﺎل ،وﻟﻘ ﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺨﻤ ﻴﻦ أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷراﺿ ﻲ واﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ
ﺑﻠﻐ ﺖ ) (19,168أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ وﻓ ﻖ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺘﺨﻤ ﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ أﻋ ﺪهﺎ اﻟﻤﺨﻤﻨ ﻮن اﻟ ﺜﻼث ،وه ﺬا
ﻳﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷراﺿ ﻲ وﻣﺒ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ آﻠﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ) (7,207أﻟ ﻒ دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜ ﻲ .وﻟﻘ ﺪ ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑﺈﺛﺒ ﺎت ه ﺬﻩ
اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﻣﺠﻤﻊ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ.
 .2ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (134ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (28ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﺒﻴﺮة ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  3,862م .
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 .3ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (23ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (19ﻣﻦ أراﺿﻲ ﻋﻴﻦ ﻣﺼﺒﺎح واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  2348م .
 .4ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (8ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (1ﻣﻦ أراﺿﻲ دورا اﻟﻘﺮع واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  28,183م.2
 .5ﻗﻄﻌﺔ ارض رﻗﻢ ) (217ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺿﻲ ﺟﻔﻨﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  16,705م.2
 .6ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (214ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺿﻲ ﺟﻔﻨﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  13,259م.2
 .7ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (107ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺿﻲ آﻔﺮ ﻗﻠﻴـﻞ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  69,085م.2
 .8ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (108ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (6ﻣﻦ أراﺿﻲ آﻔﺮ ﻗﻠﻴﻞ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  11,327م.2
 .9ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ ) (138ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (3ﻣﻦ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﺮة واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  4,838م.2
 .10ﻗﻄﻌﺔ أرض رﻗﻢ )  ( 4ﻣﻦ اﻟﺤﻮض رﻗﻢ ) (20ﻣﻦ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻮرﻳﻦ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  12,231م.2
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أﻇﻬ ﺮت ﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  2013أن إﻳ ﺮادات اﻟﺘ ﺄﺟﻴﺮ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻊ أﺑ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ
) (981أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) (962أﻟ ﻒ دوﻻر ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ،آﻤ ﺎ أن اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺣﻘﻘ ﺖ أرﺑﺎﺣ ﺎ
ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ ﻣﻘ ﺪارهﺎ ) (119أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) (31أﻟ ﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ
ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ،وﺑﻌ ﺪ ﺧ ﺼﻢ ﻣﺨﺼ ﺼﺎت اﻻﺳ ﺘﻬﻼك وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ واﻟﻤ ﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳ ﺔ
وﻣ ﺼﺎرﻳﻒ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ وﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻷﻣ ﻼك وﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑ ﺎح ﺣﻘﻘ ﺖ اﻟ ﺸﺮآﺔ أرﺑﺎﺣ ﺎ ﺻ ﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘ ﺪارهﺎ
) (352أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (224أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻳﻮﺻ ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﻮﻗﺮة ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ وﺗﺮﺣﻴ ﻞ
ﺻ ﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  2013إﻟ ﻰ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤ ﺪورة ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺠﻨﻴ ﺐ اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ
اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺮﺗﻔ ﻊ رﺻ ﻴﺪ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤ ﺪورة ﻓ ﻲ  2013/12/31إﻟ ﻰ
) (935أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
أﺧﻴ ﺮًا ﻳﻨﺘﻬ ﺰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ه ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻴ ﺸﻜﺮ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﻮهﺎ
ﻟ ﺸﺮآﺘﻬﻢ وﻳ ﺜﻤﻦ ﻋﺎﻟﻴ ﺎ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻄﻴﺒ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺬﻟﻬﺎ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎم اﻟ ﺸﺮآﺔ وﻣﻮﻇﻔﻮه ﺎ  ،ﺣﻴ ﺚ أن ﺗ ﻀﺎﻓﺮ ه ﺬﻩ
اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أرﺳﻴﺎ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﻧﻤﻮ وازدهﺎر .

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
أو ًﻻ:

ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو أي ﻣﻮﻇ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟ ﺸﺮآﺔ
ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻮل أي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ أو أي ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ أي ﺟﻬ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺎت ﻋﻤ ﻞ
أو ﻣﺼﺎﻟﺢ أو ﻋﻘﻮد أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ.

ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ:
)أ(

ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻷي ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد أو اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ أو اﻻرﺗﺒﺎﻃ ﺎت اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ.

)ب(

إذا آ ﺎن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻷي ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ
اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻐﻴ ﺮ ﻓﺎﻧ ﻪ
ﻳﺸﺘﺮط ﻹﺑﺮام هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
.1
.2
.3

أن ﻳ ﺘﻢ إﻓ ﺴﺎح اﻟﻤﺠ ﺎل ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ ﻟﻼﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﻋ ﺮوض ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﻘﺎت
ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة.
ﻋﻨ ﺪ ﺑﺤ ﺚ اﻟ ﺼﻔﻘﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ،ﻳﺠ ﺐ أﻻ ﻳ ﺸﺎرك اﻟﻌ ﻀﻮ ﺻ ﺎﺣﺐ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ.
أن ﻳﻜ ﻮن إﻗ ﺮار ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﻘﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻌﻀﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻷي ﻓﺮد ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ
أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﻨ ﺎﻓﺲ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﺗﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ
أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻀﻮ ،وﻳﺤﺒﺬ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻋﻦ أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﺗﺠﺎﻩ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻦ أي
ﺗﻐﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﻪ ،وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ وأﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أن ﻳ ﺸﺎرآﻮا ﻓ ﻲ
إدارة ﺷﺮآﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ،آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة أو اﻟﺘﻮﺟﻴ ﻪ ﻷﺣ ﺪ زﺑ ﺎﺋﻦ اﻟ ﺸﺮآﺔ
أو داﺋﻨﻴﻬﺎ أو ﻣﺰودﻳﻬﺎ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ.
راﺑﻌ ًَﺎ :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮآﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻷي ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ وأﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ ﺑ ﺬل آ ﻞ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮآﺔ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻣ ﻨﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ ﻣ ﻦ وراء ﻗﺮاراﺗ ﻪ أو أن ﻳﻐﺘ ﻨﻢ ﻟﻨﻔ ﺴﻪ ﻓﺮﺻ ﺔ
ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻠﺸﺮآﺔ.
ﺳﺎدﺳ ًﺎ :ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ ﺷ ﺮاء أو
ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻮر اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ إﻻ ﺑﻌ ﺪ
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺳ ﻮق رأس اﻟﻤ ﺎل وﻟ ﺴﻮق ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ
ﻼ.
اﻹﻋﻼم وأي ﺗﺪاول ﻳﻘﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃ ً
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ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
ﺗﻬ ﺪف اﻟ ﺸﺮآﺔ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺑﻴ ﻊ وﺷ ﺮاء اﻟﻌﻘ ﺎرات واﻷراﺿ ﻲ وإدارﺗﻬ ﺎ ،إﻓ ﺮاز أو اﻟﺒﻴ ﻊ ﻧﻘ ﺪا أو
ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺴﻴﻂ أو ره ﻦ اﻷراﺿ ﻲ وﺗﺄﺛﻴ ﺚ اﻟ ﺸﻘﻖ واﻟﻌﻘ ﺎرات ﻣ ﻊ ﺧ ﺪﻣﺎت أو ﺑ ﺪون ﺧ ﺪﻣﺎت ،واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ
وﺗ ﺸﺠﻴﻊ وإدارة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴ ﺔ
وﻏﻴﺮهﺎ.
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ:
ﺗﻤ ﺎرس اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺮآﺰه ﺎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺮة وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟﻬ ﺎ أﻳ ﺔ ﻓ ﺮوع أﺧ ﺮى ﺳ ﻮاء
داﺧﻞ أو ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ  10ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ .2013/12/31
أدﻧﺎﻩ ﺟﺪول ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺆهﻼﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ

اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ
دﺑﻠﻮم
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

1
0
0
2
2
5

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:
ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟ ﺸﺮآﺔ أﺑ ﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أﻳ ﺔ ﺷ ﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌ ﺔ و إﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ و
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %90.34ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﻋﻤﻼء ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ
أوﻻ :اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ:
اﻟﺮ ﻗﻢ
1

اﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
%24

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ:
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮردﻳﻦ ﻣﺤﺪدﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎ و ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻳﺸﻜﻠﻮن  %10ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮآﺔ.
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ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:
ﺗﺨﻄ ﻂ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  2014إﻟ ﻰ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ أﺳ ﻌﺎر اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺘ ﻲ
ارﺗﻔﻌ ﺖ أﺳ ﻌﺎرهﺎ ارﺗﻔﺎﻋ ﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻮاﺋ ﺪ ﻣﺠﺰﻳ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ .آﻤ ﺎ ﺗﺨﻄ ﻂ إﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ
ﺑﻨ ﺎء ﺿ ﺎﺣﻴﺔ ﺳ ﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄﻌ ﺔ اﻷرض رﻗ ﻢ ) (8ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻮض رﻗ ﻢ ) (1ﻣ ﻦ أراﺿ ﻲ ﻗﺮﻳ ﺔ دورا اﻟﻘ ﺮع
واﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻣ ﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  28,183م 2أو ﺗﻘ ﺴﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻷرض إﻟ ﻰ ﻗﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟ ﺪوﻧﻢ ﻟﻜ ﻞ ﻗﻄﻌ ﺔ و ﺑﻴﻌﻬ ﺎ و
ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺸﺮآﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ  2,550ﻣﺴﺎهﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ  2013/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ  2,548ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ .2012/12/31
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
2013
12,458
$ 12,228
56
$ 1.03
$ 0.86
$ 1.03
%0.11

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

2012
46,212
$ 45,521
73
$ 1.16
$ 0.90
$ 1.02
%0.42

ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﺟﻮدات ) ﻣﺮة(
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ) ﻣﺮة (
ﻣﻌﺪل دوران رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ) ﻣﺮة(
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول ) ﻣﺮة (
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
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2013
0.41
0.41
0.36
0.03
0.03
0.06
0.94
0.07
0.08
10.09
1.13
97,153

2012
0.42
0.25
0.23
0.02
0.02
0.10
0.90
0.07
0.08
)(17.90
0.93
)(53,763

ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻻﺳــــﻢ

ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
آﻤﺎ ﻓﻲ
2013/12/31

2013

ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

9,937,601

90.34%

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
آﻤﺎ ﻓﻲ
2012/12/31

2012

9,938,102

%90.35

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
اﻷﺳﻬﻢ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺐ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺴﺮوﺟﻲ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺤﺎدة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
إﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺮوﺟﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺳﺒﻴﺮ رزق ﺧﻮري
اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ وﻳﻤﺜﻠﻬ ﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﺴﻴﺪ /ﻓﺆاد ﻧﺨﻠﺔ ﻗﻄﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
آﻤﺎ ﻓﻲ
آﻤﺎ ﻓﻲ
2012/12/31 2013/12/31
41,976
41,976
44,000
44,137
25,258
25,505
28,557
28,557
1,667
1,667
30,304
30,372
0

5,733

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

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺐ

زوﺟ ﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻣﺤﻤ ﻮد
ﻣﺴﺮوﺟﻲ
زوﺟﺔ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺤﺎدة ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﺑﻦ ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺤﺎدة

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
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ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ
آﻤﺎ ﻓﻲ
آﻤﺎ ﻓﻲ
2012/12/31 2013/12/31
842

842

137
1,037

137
1,037

ﺃﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻧﺒﺬﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ
اﻻﺳﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺴﺮوﺟﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة أﻋﻤﺎل

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻴﻼد
1935

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(2011

ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺠــﻮاد ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(1999

1945

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺨﺒﺮة
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رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺮوﺟﻲ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻌﻴﺎت رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب
ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
رﺋﻴﺲ ﻣﺮآﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺻﺪﻗﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻖ"
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺدارة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -ﻋﻤﺎن
ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ – اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2012
وﺣﺘﻰ اﻵن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﻋﺎم 2009
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2011
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1993وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
2008
ﺧﺒﺮة  24ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  1967وﺣﺘﻰ
اﻟﻌﺎم  ،1992ﺗﻘﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاآﺰ ﻋﺪة آﺎن ﺁﺧﺮهﺎ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺮآﺔ
ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  1994وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم 2007
ﻣﺆﺳﺲ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم  1992وﺣﺘﻰ اﻵن
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻋﻀﻮ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2013
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟﺮﻓﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘَﺎ( ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(ICC
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم
2010
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺒﻞ داوود ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم 2010
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ وﺣﺘﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ 2008/04/01
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺼﺎﺑﻲ
ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم 2007

ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺤﺎدة
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(1999

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

اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺑﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺻ ﻴﺪﻟﺔ 1946
وآﻴﻤﻴﺎء ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(1999
إﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺮوﺟﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺻﻴﺪﻟﺔ –
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة أﻋﻤﺎل

1966

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )(2012

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

ﺑﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس هﻨﺪﺳ ﺔ 1982
ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻣﺎﺟ ﺴﺘﻴﺮ هﻨﺪﺳ ﺔ
إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

1948

 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬهﺒﻲ
 ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺣﺚ – ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ – رام اﷲ
 ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺲ – داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺟﻬﺎم ﻳﻮﻧﻎ.
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺪز
 ﻣﺆﺳﺲ وﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮؤﺳﺎء
 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎدرة آﻠﻴﻨﺘﻮن
 اﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻔﺨﺮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻜﻨﺴﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ اﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ اﻷﺳﻘﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
 اﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوق ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ  – ICCاﻟﻘﺪس
 رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ
 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ
 ﻣﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 ﻳﻤﻠﻚ وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة
 ﻣﺪﻳﺮ وﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺗﻜﻮ اﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻨﻮل
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎم ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻘ ﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤ ﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋ ﺎم
2009
 رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ ﻣﺪﻳﺮي ﺷﺮآﺔ ﻧﻬﺮ اﻷردن ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ ﺳﻮﺑﺮودﻳﻢ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﺎرم – اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ
 ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ رام اﷲ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري
 اﺳﺘﺸﺎري هﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﺳﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻋﻀﻮ ﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ أﻣﻨﺎء اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮآﺔ أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻣﺆﺳﺲ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺪة ﺷﺮآﺎت:
 ﺷﺮآﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ
 ﺷ ﺮآﺔ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠ ﻴﺺ واﻟ ﺸﺤﻦ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة
 ﺷﺮآﺔ ﺻﺤﺎري ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات
 ﺷﺮآﺔ أي ﺳﻲ أي ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ
 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ أﻳﺒﻚ
 رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
 ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
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ﺟﻠﺴﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ:
أوﻻ :ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻲ ﻋ ﺎم  ،2013ﻟ ﻢ ﻳﺘﻐﻴ ﺐ أي ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋ ﻦ أي ﺟﻠ ﺴﺔ ﺑ ﺪون ﻋ ﺬر
ﻣﺸﺮوع ،وآﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮر اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺠﻠﺴﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .(%88) 2013
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻲ رﺋ ﻴﺲ وأﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أﻳ ﺔ ﺑ ﺪﻻت ﻋ ﻦ ﺣ ﻀﻮرهﻢ ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻋ ﻦ رﺣ ﻼت ﻋﻤﻠﻬ ﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ أو
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ،وﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻜﺎﻓ ﺄة ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة و اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ  2,000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜ ﻲ ﺳ ﻨﻮﻳﺎ
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ.
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ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻴﻼد

ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺤﺎدة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

15/12/1992

27/01/1959

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ﻋﻼء ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

09/11/2010

06/04/1985

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
CPA +

اﻻﺳﻢ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﺨﺮج

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺆهﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ

Brigham Young
University

1985

 20ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ MBA +

University of
Cincinnati /USA

2010

 3ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 3 ،ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮآﺔ
أﺑﺮاج اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻻآﺎدﻳﻤﻴﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
اﻟﻤﻨﺼﺐ

اﻻﺳــــﻢ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺳﺎﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺤﺎدة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﻼء ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻲ
2012/12/31
2013/12/31
25,258
25,505
--

--

ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
2013
14,000
46,002
9,969

ﻣﻜﺎﻓﺎّت وﻣﺼﺎرﻳﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺣﺼﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﺣﺼﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوف ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
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2012
13,129
39,672
7,499

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮرة ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ
ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25ﺁذار  2013ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎدة ﺑﺮاﻳﺲ ووﺗﺮ هﺎوس
آﻮوﺑﺮز) (PWCآﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻟﻠﻌﺎم  2013ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة إرﻧﺴﺖ و ﻳﻮﻧﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
.2012
اﻟﻤﺪﻗﻖ

2013
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
4,000
-

ﺑﺮاﻳﺲ ووﺗﺮهﺎوس آﻮوﺑﺮز
إرﻧﺴﺖ و ﻳﻮﻧﻎ

2012
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
3,500

ﺍﻟﺘﱪﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺢ ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍجملﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮآﺔ أي ﺗﺒﺮﻋﺎت أو ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2013
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺘﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ و ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺔ ،هﻮ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ و أﺛﺮﻩ اﻟﺠﻮهﺮي ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ و ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ أﻳﺔ ﺑﻮادر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ.
ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻄﺮف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

2013
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
230,546

ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
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2012
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
229,757

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

ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺳ ﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع .آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن دﻋﻮة اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ
أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع .ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟ ﺴﻨﻮي ﻟ ﺪى ﻗ ﺴﻢ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ
ﻟﻠﺸﺮآﺔ آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ  www.abraj-pal.comو ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻔﺤﺔ
اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ .www.pex.ps
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.

17

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
الـبـيـانـات الـمـالـيـة
للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
بيان المركز المالي
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
استثمار في شركات حليفة
موجودات مالية متوفرة للبيع
مجموع الموجودات غير المتداولة

)(6
)(7
)(8
)(9

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة
مخصص الضرائب
أرصدة مدينة أخر.
النقد وأشباه النقد
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

)(30
)(33
)(32
)(31

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي إجباري
احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
أرباح متراكمة
مجموع حقوق الملكية

)(34
)(9

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
قرض طويل األجل
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
الجزء قصير األجل من القرض طويل األجل
إيرادات مقبوضة مقدما
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخر.
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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

73,614
13,493
740,876
42,804
870,787
13,198,877

3310001000
413,722
935,123
12,348,845

831385
3213301008
5301105
12,701,498
651313
271450
5721066
781885
231,313
31,333,111

3310001000
1781478
911995
6371910
12,090,403

)(36
)(37

76,398
76,398

571112
5001000
557,332

)(37

5001000
95,104
19,734
158,796
773,634
850,032
13,198,877

5001000
3611526
291300
3041669
292,393
3,133,332
31,333,111

)(18

20

3131

2012

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
بيان الدخل
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح
اإليرادات
إيرادات إيجارات
إيرادات خدمات
مجموع اإليرادات

2012

2013
7371825
2621732
931,312

688,574
273,670
933,333

5801729
171350
332,329
133,333

561,108
64,768
625,876
336,368

211352
3321158
)(6,873
)(14,000
322,393

716
40,460
)(3,472
)(867
)(13,129
360,096

)(78,843
193,333

)(125,721
234,375

ضريبة الدخل
ربح السنة

)(13

)(46,015
133,312

)(10,488
223,887

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

)(22

10112

00020

المصاريف
مصاريف مباشرة
مصاريف إدارية وعامة
مجموع المصاريف
الربح التشغيلي

)(19
)(20

صافي الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
إيرادات أخر.
فوائد بنكية
فروقات عملة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح السنة قبل ضريبة األمالك والدخل

)(23

ضريبة األمالك
ربح السنة قبل ضريبة الدخل

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية (من صفحة  )37-8تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
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شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
بيان الدخل الشامل
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخر:.
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية (من صفحة  )37-8تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
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2013
133,312

2012
223,887

)(93,995
)(93,995
333,333

72,833
72,833
296,720

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
بيان التغيرات في حقوق الملكية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح
3133
الرصيد كما في  3كانون ثاني 3133
التغيرات خالل السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول الى االحتياطي االجباري
توزيعات أسهم
الرصيد كما في  13كانون أول 3133
3131
الرصيد كما في  3كانون ثاني 3131
التغيرات خالل السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول الى االحتياطي االجباري
الرصيد كما في  31كانون أول 3131

()34
()35

()34

أرباح
متراكمة

المجموع

احتياطي
إجباري

رأس المال
المدفوع
10,000,000

356,089

21,162

1,416,432

11,793,683

1,000,000
11,000,000

22,389
378,478

72,833
93,995

2211887
((22,389
)(1,000,000
617,930

296,720
12,090,403

11,000,000

123,323

93,995

617,930

12,090,403

33,111,111

151244
331,233

)(93,995
-

1521417
)(35,244
913,331

258,442
33,133,333

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية (من صفحة  )37-8تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
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التغير في القيمة
العادلة

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
بيان التدفقات النقدية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
2013
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل ضريبة الدخل

2012

1981452

234,375

3841848
)(23,152
)(28,451
)(67,395
201860
333,333

3901830
)(736
)(12,120
301262
333,393

تغير في رأس المال العامل:
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخر.
ذمم دائنة
إيرادات مقبوضة مقدما
أرصدة دائنة أخر.
دفعات تعويض نهاية الخدمة
دفعات الضرائب
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

)(8,483
)(168,810
)(9,366
)(68,422
541327
)(1,794
)(32,058
331,133

)(37,172
57,240
331351
581536
391174
)(1,391
)(81,572
333,219

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

)(294,000
)(69,098
681000
)(3,495
483,705
281453
213,563

)(3,039,716
)(53,080
321414
321320
)(3,068,242

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
سحوبات قرض طويل األجل
تسديدات على القرض
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن األنشطة التمويلية

)(500,000
)(500,000

1,000,000
1,000,000

النقص في النقد وأشباه النقد
رصيد النقد وأشباه النقد ،بداية السنة
رصيد النقد وأشباه النقد ،نهاية السنة

)(36,081
23,333
33,313

)(1,619,503
3,393,133
23,333

تسويات:
استهالكات
أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
توزيعات نقدية مقبوضة
إيرادات بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
مخصص تعويض نهاية الخدمة

 -إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية (من صفحة  )37-8تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
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شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح ( )3عام
تأسست شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساهمة خصوصية محدودة بمقتضى قانون الشركات لسنة 3964
تحت رقم ( )562420903بتاريخ  36تشرين أول  3995وبرأس مال مقداره  310001000دينار أردني مقسم إلى  3001000سهم بقيمة اسمية
مقدارها  30دينار أردني للسهم الواحد والمكتتب بها بالكامل .تمت زيادة رأس المال عام  2005إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى عشرة
ماليين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم .وتم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة
عامة محدودة تحت رقم ( )562603351خالل عام  .2006تم إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام .2030
تم زيادة رأس مال الشركة خالل عام  2032من عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون
سهم وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة  %30من رأس المال .تمتلك شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته
 % 90.14من أسهم شركة أبراج الوطنية .تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) ويتم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية
للشركة األم.
تمارس الشركة عملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد لها فروع أخر ،.وقد بلغ عدد موظفي الشركة  30موظفين كما في
 13كانون أول .2031
تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها ،إفراز أو البيع نقدا أو بالتقسيط أو رهن األراضي وتأثيث الشقق
والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات ،والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية
والخدماتية وغيرها.
إيضاح ( )3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية موضحة أدناه .إن هذه السياسات المحاسبية متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد
البيانات المالية كما في  13كانون األول  2032باستثناء ما ورد عكس ذلك.
أسس إعداد البيانات المالية
تم اعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
يتم اعداد البيانات المالية بناء على مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء قياس الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة.
إن اعداد البيانات المالية بالتماشي مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بالتقديرات واالجتهادات الهامة كما ويتطلب من
إدارة الشركة استخدام األحكام المهنية في اختيار طرق لتطبيق هذه السياسات المحاسبية .أهم التقديرات موضحة في إيضاح رقم (.)4
التغيرات في السياسات المحاسبية
(أ) المعــايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة
هنــاك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعــايير والتفسيرات ذات الصلة بأنشطة الشركة وواجبة التطبيق على الفترات السنوية التي
تبدأ في  3كانون ثاني  2031وقد تم تطبيقهــا أثنــاء إعداد هذه البيانات المــالية .نتيجةً لطبيعة هيكل وعمليات الشركة ،لم يكن هنــاك أي أثر
جوهري لهذه المعايير والتعديالت على البيانات المــالية.
فيمــا يلي قائمة بالمعايير/التفسيرات ذات الصلة بالشركة والتي تم إصدارهــا وأصبحت واجبة التطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعــد  3كانون
ثاني :2031
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " ،3عرض البيانات المــالية" ،واجبة التطبيق في  3تموز 2032؛
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " ،39منافع الموظفين" ،واجبة التطبيق في  3كانون ثاني 2031؛
 تعديل على المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم " ،7األدوات المــالية :اإلفصاحات" ،واجب التطبيق في  3كانون ثاني 2031؛
 تعديل على المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم " ،31قياس القيمة العادلة" ،واجب التطبيق في  3كانون ثاني .2031
لم يكن هنــاك أثر جوهري على البيانات المــالية للشركة ألي من المعايير الدولية للتقارير المــالية أو التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقارير المــالية أو تعديالت تلك المعــايير واجبة التطبيق للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في أو بعــد  3كانون ثاني .2031
(ب) المعايير والتفسيرات الجديدة غير واجبة التطبيق بعــد
هنــاك عدد من المعــايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات واجبة التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعــد  3كانون ثاني 2031
والتي لم يتم تطبيقهــا أثنــاء إعداد هذه البيانات المــالية:



تعديل على معــيار المحاسبة الدولي رقم " ،12األدوات المــالية :العرض" فيمــا يتعلق بمقاصة الموجودات والمطلوبات ،واجب
التطبيق في  3كانون ثاني 2034؛
تعديل على معــيار المحاسبة الدولي رقم " ،16انخفاض قيمة الموجودات" فيمــا يتعلق بإفصاحات المبالغ االستردادية ،واجب التطبيق
في  3كانون ثاني 2034؛
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المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم " ،9األدوات المــالية" .يُعــد المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  9هو أول معيــار يصدر كجزء
من مشروع أكبر ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  .19ويُبقي المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  9على نموذج القياس المختلط
ولكن يقوم بتبسيطه كمــا يضع فئتين أساسيتين للقياس بالنسبة للموجودات المــالية :التكلفة المطفأة والقيمة العــادلة .يستند أســاس
التصنيف إلى نموذج أعمــال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المــالي .ويستمر تطبيق إرشــاد معيار المحاسبة
الدولي رقم  19على انخفاض قيمة الموجودات المــالية ومحاسبة التحوط.
وكجزء من التعديالت المحدودة لمشروع المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  ،9قرر مجلس المعايير المحاسبية الدولية وبشكل مبدئي
في اجتمــاع المجلس في تموز  2031أن يقوم بتأجيل التــاريخ اإللزامي للمعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  .9وقد وافق المجلس
على أال يصبح تاريخ اإللزام بوجوب التطبيق هو الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعــد  3كانون ثاني  2035ولكن يُترك ذلك التاريخ
مفتوحــا ً في انتظــار االنتهــاء من متطلبات انخفاض القيمة والتصنيف والقياس .ونتيجةً لهذه القرارات والتغييرات المقترحة على
المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم  ،9سيتم تغيير الدليل االنتقــالي.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المــالية والتعديالت في البيانات المــالية في الفترة المبدئية عندمــا يصبح التطبيق
إلزامياً .ويشير التقييم المبدئي لألثر المحتمل إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هنــاك أثر كبير لتطبيق غالبية هذه المعــايير على المبــالغ التي تم
اإلفصاح عنهــا في البيانات المــالية ولكن من المتوقع أن يستوجب األمر إفصاحات إضافية.
العمالت األجنبية
يتم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل عملة األسـاس للشـركة .يـتم تحويـل المعـامالت التـي تـتم بـالعمالت األخـر .غيـر الـدوالر
األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ً ألسعار الصرف السائدة فـي تـاريخ المعاملـة .يـتم تحويـل الموجـودات والمطلوبـات النقديـة وتلـك
التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخر .في نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي .تظهر
فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان الدخل.
ممتلكات ومعدات
تتكون الممتلكات والمعدات من األثاث والمفروشات والسيارات .تظهر الممتلكات والمعدات حسب التكلفة التاريخية بعد تخفيض قيمة االستهالك
المتراكم .تحتوي التكلفة التاريخية على المصاريف التي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على شراء هذه الموجودات .وهذه التكاليف تضاف إلى
الممتلكات والمعدات في حالة وجود منفعة اقتصادية مستقبلية .يتم تسجيل مصاريف الصيانة والتصليح ضمن بيان الدخل خالل السنة المالية عند
حدوثها .يتم احتساب مصاريف االستهالك على الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت مبنياً على العمر االفتراضي المقدر وذلك
حسب النسب التالية:
سنوات
37-5
7

أثاث ومفروشات
سيارات

يتم دراسة االنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات موضوعية تشير إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها
الدفترية .عند وجود أحد هذه األدلة الموضوعية وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة
المتوقع استردادها.
إذا تبين في وقت الحق أن هناك ارتفاع في قيمة الموجودات التي تم تخفيضها سابقا ً وذلك االرتفاع يمكن تنسيبه لحدث تم بعد تسجيل االنخفاض،
يتم عكس هذا االرتفاع من المخصص الذي تم تسجيله وتظهر قيمة االرتفاع في بيان الدخل عند حدوثه.
استثمارات عقارية
تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل خسائر التدني المتراكمة في القيمة الدفترية .يتم استهالك االستثمارات العقارية (باستثناء األراضـي)
حسب طريقة القسط الثابت وفقا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:
سنوات
50
30

مباني
ديكورات

يتم دراسة تدني القيمة الدفترية لالسـتثمارات العقاريـة عنـد وجـود أحـداث أو تغيـرات فـي الظـروف تشـير الـى عـدم تـوافر إمكانيـة اسـترداد قيمتهـا
الدفترية .عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها
وهي القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو "القيمة في االستخدام" ،أيهما أعلى.
يتم استبعاد االستثمار العقاري في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامه وعدم توقع تدفق منافع اقتصادية نتيجة بيعه.
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استثمار في شركات حليفة
يتم قيد االستثمار فـي ال شـركات الحليفـة بالكلفـة ،ويـتم قيـد توزيعـات االربـاح فـي قائمـة الـدخل .تقـوم الشـركة بدراسـة وجـود أدلـة علـى تـدني قيمـة
االستثمار في الشركات الحليفة .في حال وجدت هذه االدلة ،يتم قيد خسارة تدني القيمة الدفترية في قائمة الدخل.
موجودات مالية متوفرة للبيع
يتم قيد الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مضافا اليها مصـاريف االقتنـاء عنـد الشـراء ويعـاد تقييمهـا الحقـا بالقيمـة العادلـة ،ويـتم قيـد
االرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الشامل .وفي حال بيع هذه الموجـودات أو
جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم تسجيل االرباح أو الخسائر الناتجـة عـن ذلـك فـي قائمـة الـدخل بمـا فـي ذلـك المبـالغ المقيـدة سـابقا فـي بنـد
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية والتي تخص هذه الموجودات .يمكـن اسـترجاع خسـارة التـدني التـي
تم تسجيلها سابقا في قائمة الدخل اذا ما تبين بموضوعية أن الزيادة في القيمة العادلة قـد حـدثت فـي فتـرة الحقـة لتسـجيل خسـارة التـدني ،حيـث يـتم
استرجاع خسائر التدني في أسهم الشركات من خالل قائمة الدخل الشامل.
تظهر الموجودات المالية التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالكلفة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.
تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في تاريخ البيانات المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة .إذا وجد مثل هذا الدليل ،فإنه
يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل .بالنسبة ألدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يتضمن الدليل الموضوعي
انخف اض القيمة الجوهري أو طويل األمد .يتم قياس جوهرية االنخفاض بالرجوع الى الكلفة األصلية لالستثمار ،ويتم قياس طول أمد االنخفاض
بالرجوع الى السنة التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة االصلية .يمثل التدني الفرق بين الكلفة االصلية والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أية
خسارة تدني معترف بها سابقا ضمن قائمة الدخل.
القيمة العادلة لألدوات المالية
إن اسعار اإلغالق بتاريخ البيانات المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.
يتم تقـدير القيمـة العادلـة للبنـود الخاضـعة للفائـدة بنـاء علـى التـدفقات النقديـة المتوقعـة المخصـومة باسـتخدام نفـس أسـعار الفائـدة لبنـود تحمـل نفـس
الشروط وصفات المخاطر.
يتم تحديد القيمـة العادلـة لالسـتثمارات غيـر المدرجـة فـي أسـواق ماليـة بـالرجوع الـى القيمـة السـوقية السـتثمارات مماثلـة أو وفقـا للتـدفقات النقديـة
المتوقعة المخصومة.
الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أي مخصصات للذمم المشكوك في تحصيلها .المبلغ األصلي للفاتورة الصادرة للغير
مطروحا ً منه أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها .يتم احتساب مخصص الـديون المشـكوك فـي تحصـيلها عنـدما يصـبح مـن غيـر المـرجح
تحصيل كامل ،أو جزء من مبلغ هذه الديون .كما وتشطب الديون المعدومة عند تحديدها.
النقد وأشباه النقد
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يشمل النقد وأشباه النقد على النقد في الصندوق ،وأرصدة لد .البنوك ،وودائع قصيرة األجل ألقل من ثالثة
أشهر.
أرصدة دائنة أخرى
يتم إثبات الذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وإن كانت تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن
قياسها بموثوقية.
تحقيق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية .يتم قياس
اإليراد بناء على القيمة العادلة للمبالغ المقبوضة ،باستثناء الخصومات .كذلك يجب توفر الشروط التالية إلثبات اإليراد.
إيراد اإليجارات والخدمات:
يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية الى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية .يتم إضافة الكلفة التي يتم تكبدها في عقود
اإليجار التشغيلي الى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها كإيراد إيجار على فترة عقد اإليجار.
تتحقق إيرادات اإليجار الت شغيلي والخدمات على طول فترة اإليجار .يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من قبل المستأجرين لفترات ما
بعد تاريخ البيانات المالية كإيرادات مقبوضة مقدما بينما يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي لم يتم دفعها كما بتاريخ البيانات المالية كإيرادات
مستحقة وغير مقبوضة.
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إيرادات أرباح األسهم
تتحقق أرباح أو خسائر تداول االستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول ،ويتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من الشركات
المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقا ً لمبدأ االستحقاق.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقـا لقـانون ضـريبة الـدخل المعمـول بـه فـي فلسـطين ومعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم ( )32والـذي
يتطلب االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ بيان المركز المالي كضرائب مؤجلة.
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي يتم احتسابها بناء على الربح الضريبي .قد يختلـف الـربح الضـريبي عـن الـربح المحاسـبي
الظاهر فـي البيانـات الماليـة بسـبب إدراج إيـرادات غيـر خاضـعة لضـريبة الـدخل أو مصـاريف ال يمكـن تنزيلهـا مـن ضـريبة الـدخل .إن مثـل هـذه
اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
إيضاح ( )1إدارة المخاطر
 301عوامل المخاطر المالية
تتألف المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة والقرض طويل األجل والجزء القصير األجل منه وأرصدة دائنة أخر ..إن الهدف من هذه
المطلوبات المالية هي تمويل نشاطات الشركة .باإلضافة الى ذلك تمتلك الشركة موجودات مالية مثل الذمم المدينة وأرصدة مدينة اخر .والتي
تنشا بشكل مباشر من طبيعة نشاط الشركة.
إن المخاطر األساسية الناتجة عن االدوات المالية للشركة هي مخاطر التغير في أسعار األسهم ومخاطر السيولة .تقوم إدارة الشركة بمراجعة
والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر التغير في أسعار األسهم:
يبين الجدول التالي حساسية حساب التغير في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقـاء جميـع المتغيـرات االخـر.
المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
التغير في المؤشر
%

األثر على حقوق
الملكية
دوالر أمريكي

3131
أسهم متداولة في بورصة فلسطين

-

-

3133
أسهم متداولة في بورصة فلسطين

+ 30

531013

مخاطــر السيولة:
تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية في تواريخ استحقاقها.
الجدول أدناه يعرض التدفقات النقدية المتوقعة لسداد تلك اإللتزمات مقسمة حسب فترة السداد:
البيـــــــان
الجزء قصير األجل من القرض طويل األجل
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخر.

المبلغ
5331250
391714
158,796

 3-1شهر
2571500
381435
-

العمر
 7-12شهر
2511750
31139
-

تحت الطلب
158,796

 301إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق
الملكية .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل .لم تقم
الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واالجراءات المتعلقة بهيكلية رأس المال خالل السنة الحالية.
إن البنود المتضمنة في هيكلية رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطيات االخر .بمجمـوع  12,348,845دوالر
أمريكي كما في  13كانون أول  2031مقابل  3210901401دوالر امريكي كما في  13كانون أول .2032
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شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 101القيمة العادلة لألدوات المالية
تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:
 المستو .األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية. المستو .الثاني :بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. المستو .الثالث :بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في  13كانون األول  2031و :2032
القيمة الدفترية
3131
موجودات مالية
النقد وأشباه النقد
موجودات مالية متوفرة للبيع
ذمم مدينة
أرصدة مدينة اخر.
مطلوبات مالية
قرض طويل األجل
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخر.

القيمة العادلة
3131

3133

3133

421804
711634
7241998
333,333

781885
510,305
65,131
5581689
3,331,131

421804
711634
7241998
333,333

781885
510,305
65,131
5581689
3,331,131

5001000
391714
3521456
323,391

1,000,000
291300
3001057
3,339,332

5001000
391714
3521456
323,391

1,000,000
291300
3001057
3,339,332

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع
اإلجبارية أو التصفية.
 إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخر .والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخر .هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلكلكون تلك األدوات ذات فترة سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع التي لها أسعار سوقية وفقا ألسعار تداولها في تاريخ البيانات المالية. تم إظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة وذلك لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق.إيضاح ( )3التقديرات
إن إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب القيام بتقديرات واجتهادات محاسبية لها أثر بالغ
في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .كما أن هذه التقديرات واالجتهادات لها أثر في اإليرادات
والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية .وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام
بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها .إن هذه التقديرات أساسها فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة
من التقدير والتنبؤ .إن النتائج الحقيقية من المحتمل أن تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات
في المستقبل.
في اعتقاد إدارة الشركة بأن تقديراتها ضمن البيانات المالية معقولة ومفصلة وخصوصا لآلتي:
تدني الموجودات غير المالية:
يتحقق التدني عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة انتاج النقد عن القيمة المتوقع استردادها .تمثل القيمة المتوقع استردادها القيمة العادلة
مطروحا منها مصاريف البيع أو القيمة العادلة في االستخدام ايهما أعلى .يتم احتساب القيمة العادلة مطروحا منها مصاريف البيع بناء على
معلومات متوفرة من حركات بيع ملزمة على أسس تجارية لموجودات مشابهة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها مطروحا منها المصاريف
اإلضافية للتخلص من األصل .يتم احتساب القيمة في االستخدام وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة.
الضرائب:
تستخدم الشركة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واالفتراضات معقولة.
األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية كل سنة مالية.
مخصص تدني الذمم المدينة
تقدم الشركة خدماتها لقاعدة من عمالئها ضمن شروط تسهيالت معينة .عندما يتوفر لد .إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن
يتم تحصيلها ،فإن إدارة الشركة تستخدم تقديرات معينة ،بناء على خبرات سابقة ،لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.
إيضاح ( )3قطاعات األعمال
بما أن أنشطة الشركة متمثلة بشكل رئيسي في قطاع االستثمار العقاري ومتمركزة فـي منطقـة جغرافيـة واحـدة ،لـم يـتم عـرض قطاعـات األعمـال
التشغيلية أو الجغرافية في البيانات المالية.
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شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح ( )3ممتلكات ومعدات
تفاصيل البند:
3133
التكلفة
الرصيد كما في  3كانون الثاني 2032
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  13كانون أول 3133

931487
1,829
93,316

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  3كانون الثاني 2032
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  13كانون أول 3133
صافي القيمة الدفترية

46,942
9,363
56,305
37,011

أثاث ومفروشات

سيارات
161407
51,251
)(36,407
51,251

23,647
8,139
)(24,709
7,077
44,174

أثاث ومفروشات

سيارات

المجموع
127,894
53,080
)(36,407
144,567

70,589
17,502
)(24,709
63,382
81,185
المجموع

3131
التكلفة
الرصيد كما في  3كانون الثاني 2031
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  13كانون أول 3131

93,316
3,495
96,811

51,251
51,251

144,567
3,495
148,062

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  3كانون الثاني 2031
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد كما في  13كانون أول 3131
صافي القيمة الدفترية

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

7,077
7,687
14,764
36,487

63,382
16,820
80,202
67,860

إيضاح ( )2استثمارات عقارية
تفاصيل البند:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
االستهالك المتراكم
الرصيد في نهاية السنة

األراضي
7,026,648
69,098
7,095,746
7,095,746

مباني وديكورات
7,370,878
)(51,318
7,319,560
2,449,076
4,870,484

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

2012
3311571830
110191736
33,192,333
()212871538
33,331,113

لقد كانت الحركة على االستهالك المتراكم خالل السنة كما يلي:
2013
3,332,333
3681028
)(6,470
3,339,123

الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
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2012
3,333,331
3711108
3,332,333

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح ( )3استثمار في شركات حليفة
تفاصيل البند:
القيمة الدفترية لالستثمار
بلد التأسيس

نسبة
الملكية

3131

3133

فلسطين

% 49

294,000

-

الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات
والنفقات الصحية والطبية
إيضاح ( )9موجودات مالية متوفرة للبيع
يشمل هذا البند استثمارات في أسهم شركات محلية:
أسهم في شركات مدرجة

3131

3133
510,305

3131
93,995
()93,995
-

3133
21,162
72,833
93,995

-

التغيرات على حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع:
الرصيد في بداية السنة
التغييرات في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية السنة
إيضاح ( )31ذمم مدينة
تفاصيل البند:
ذمم مدينة
مخصص تدني قيمة الذمم المدينة
حساب جاري الشركة األم

3131
78,130
)(5,913
72,217
1,397
73,614

3133
76,619
)(13,979
62,640
2,491
65,131

3131
311979
)(8,066
3,931

3133
13,979
13,979

فيما يلي حركة مخصص تدني الذمم المدينة:
الرصيد في بداية السنة
ديون معدومة
الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي ،تحليل ألعمار الذمم المدينة التي لم يحدث عليها أي تدني في القيمة كما في  13كانون أول  2031و :2032

3131
3133

أقل من 91
يوم
301658
27,365

331-93
يوم
61502
19,607

321-333
يوم
21530
11,119

31

131-323
يوم
221100
1,008

اكثر من 133
يوم
101247
3,541

المجموع
721237
62,640

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح ( )31مخصص الضرائب
تفاصيل البند:
الرصيد (المستحق من) المستحق الى دائرة ضريبة الدخل في بداية السنة
إضافات خالل السنة
توفيرات ضريبة الدخل
ضرائب مدفوعة
الرصيد المستحق من دائرة ضريبة الدخل في نهاية السنة

3131
)(27,450
461035
2,788
)(34,846
)(13,493

3133
411614
10,488
21183
()83,953
)(27,450

3131
1981452
3381110
5361782
3031560
)(47,306
)(2,788
)(5,451
33,133

3133
234,375
162,087
396,462
77,621
)(75,432
)(2,381
10,680
10,488

فيما يلي تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
الربح المحاسبي قبل الضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الربح الخاضع للضريبة
ضريبة الدخل القانونية
تقاص من ضريبة األمالك المدفوعة
خصميات ضريبة الدخل
ضريبة دخل سنوات سابقة
إيضاح ( )33أرصدة مدينة أخرى
تفاصيل البند:
3131
7241998
351878
231,323

ايرادات مستحقة وغير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما
ضريبة القيمة المضافة

3133
5511262
311177
51427
323,133

إيضاح ( )31النقد وأشباه النقد
تفاصيل البند:
3131
نقد في الصندوق
حسابات جارية لد .البنوك

155
42,649
42,804

3133
1,216
771669
23,333

إيضاح ( (33احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات بنسبة  %30من األرباح السنوية وفقا ً لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع
على المساهمين.
إيضاح ( )33توزيعات أسهم
قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  29آذار  2032توزيع اسهم مجانية بنسبة  %30من رأس مال الشركة بإجمالي
 310001000سهم بقيمة أسمية دوالر أمريكي واحد لكل سهم.
إيضاح ( )33مخصص تعويض نهاية الخدمة
تفاصيل البند:
3131
571112
201860
)(1,794
23,193

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

32

3133
48,461
10,262
)(1,391
57,332

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح ( )32قرض طويل األجل
تفاصيل البند:
3131
قرض طويل األجل
أقساط قرض طويل األجل تستحق خالل عام

5001000
311,111

3133
1,000,000
)(500,000
500,000

وقعت الشركة في شهر تشرين ثاني  2032اتفاقية قرض طويل األجل مع شركة التأمين الوطنية (الشركة االم) بمبلغ  310001000دوالر أمريكي
وذلك لتمويل االحتياجات التمويلية للشركة ألغراض شراء قطع أراضي .يستحق على القرض فائدة بنسبة  %1ويتم سداده على أربع أقساط
سنوية مع فترة سماح تصل الى ستة أشهر من تاريخ الحصول على القرض.
إيضاح ( )33أرصدة دائنة أخرى
تفاصيل البند:
3131
651136
131746
341000
61140
431379
235
333,293

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

3133
511803
281744
311329
41632
41181
313,339

* تقوم الشركة بأقتطاع ما نسبته  %30من رواتب الموظفين الشهرية وذلك حسب الراتب األساسي للموظفين لغرض صندوق االدخار كما تقوم
الشركة بالمساهمة بنسبة  %5للسنوات الخمسة األولى من اشتراك الموظف في الصندوق ،وبعد ذلك ترتفع نسبة مساهمة الموظفين الى  %35من
الراتب الشهري ومساهمة الشركة الى  %7.5من رواتب الموظفين.
إيضاح ( )39مصاريف مباشرة
تفاصيل البند:

3131
استهالك استثمارات عقارية
رواتب ومنافع موظفين
كهرباء وماء
محروقات
صيانة
تأمينات
نظافة وضيافة

3681028
3911272
3311682
751836
321117
311438
41376
331,239

3133
173,308
166,762
107,160
79,662
15,077
13,261
5,878
561,108

إيضاح ( )31مصاريف ادارية وعامة
تفاصيل البند:

3131
رسوم اشتراكات
اتعاب مهنية واستشارية
استهالكات
مصاريف سيارات

51700
81515
361820
21657
31960
31478
12,331

بريد وفاكس وهاتف

أخر.
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3133
27,312
311740
371502
21524
31974
31736

64,768

شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية للسنة المنتهية يوم  13كانون أول 2013
اإليضاحات للبيانات المالية
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
إيضاح ( )33إيرادات أخرى
تفاصيل البند:

3131
فوائد بنكية
توزيعات أرباح نقدية
ايرادات بيع أسهم
إيرادات أخر.

281453
671195
331241
51269
333,133

إيرادات مواقف سيارات

3133
381560
321320
51000
41780
31,331

إيضاح ( (33الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
تفاصيل البند:
3131
1521417
3310001000
0.032

صافي ربح السنة بعد ضريبة الدخل
المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

3133
223,887
11,000,000
0.020

إيضاح ( )31معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين ،أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
من قبل مجلس إدارة الشركة.
فيما يلي األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة:
2013
5001000
1,397
31779
41603

قروض من الشركة األم
حساب جاري الشركة االم
فوائد قروض مستحقة للشركة االم
حساب جاري الشركة الحليفة

2012
1,000,000
2,491
3,472
-

تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة:
إيرادات إيجار من الشركة االم
شراء عقود تأمين من الشركة االم
فوائد قروض الشركة األم
إيرادات إيجار من الشركة الحليفة

3131
2101546
311438
31779
321388

3133
229,757
13,261
3,472
-

2013
341000
461002
91969

2012
13,129
39,672
7,499

رواتب ومنافع االدارة العليا:
مكافاّت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
حصة االدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها
حصة االدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة

إيضاح ( )33تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة أنشطتها في فلسطين ،ان عدم أستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة الشركة ألنشطتها ويؤثر
سلبا على أدائها وعلى القدرة على استرداد موجوداتها من خالل عملياتها.
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