


 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــركة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام هللا( 
  
  
  
  

  
  التقرير ربع السنوي و

  المرحلية البيانات الـمـالـيـة
 2021 آذار 31 في المنتهي للربع



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشركة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة يسنائب رئ      فضل مصطفى حماد

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      بشار توفيق حسين

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      سامر عزيز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      الطويل عليإبراهيم 

  الوطنية ممثل لشركة التأمين    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  

  

 

 المدير العام 
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 

 مدققو حسابات الشركة
 )PWCوتر هاوس كوبرز (وبرايس 

 
 

 مستشار الشركة القانوني 
ةللمحاما ةمكتب شحاد  

  
  
  

 



 

 حملة عن الشركة 
  

لعامة المحدودة (الشركة) كشركة مساهمة خصوصية محدودة تأسست شركة أبراج الوطنية المساهمة ا

وبرأسمال  1995تشرين األول  16) بتاريخ 562420901تحت رقم ( 1964بمقتضى قانون الشركات لسنة 

دينار أردني للسهم الواحد  10سهم بقيمة اسمية مقدارها  100,000دينار أردني مقسم إلى  1,000,000مقداره 

إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى  2005. تمت زيادة رأس المال خالل عام والمكتتب بها بالكامل

عشرة ماليين سهم مكتتب بها بالكامل بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم. وتم تحويل الشركة من 

دراج . تم إ2006) خالل عام 562601153مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم (

من  2012. تم زيادة رأسمال الشركة خالل عام 2010أسهم الشركة للتداول في بورصة فلسطين خالل عام 

عشرة ماليين دوالر أمريكي إلى أحد عشر مليون دوالر أمريكي مقسمة إلى أحد عشر مليون سهم وذلك عن 

وطنية المساهمة العامة المحدودة % من رأس المال. تمتلك شركة التأمين ال10طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 

% من أسهم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) ويتم 93ما نسبته 

  .توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية للشركة األم

 

لها فروع أخرى، وقد بلغ عدد تمارس الشركة عملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وال يوجد 

  . 2020 آذار 31كما في  ينموظف 9 مقابل 2021 آذار 31كما في  ينموظف 9موظفي الشركة 

  

تهدف الشركة إلى االستثمار وبيع وشراء العقارات واألراضي وإدارتها، إفراز أو البيع نقداً أو بالتقسيط أو 

يث الشقق والعقارات مع خدمات أو بدون خدمات، والقيام بتنمية وتشجيع وإدارة رهن األراضي وتأث

 .االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرها

 



 

 

 اإلدارة التنفيذية
 

  المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  والخدمات المساندة العام للشؤون المالية المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق      طهسليمان مصطفى 

  
 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

31/03/2021  البيان  31/03/2020  
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي 11,000,000  رأس املال املدفوع

  سهم 11,000,000  سهم 11,000,000  عدد األسهم
  والر أمريكي د 1  دوالر أمريكي  1  القيمة االمسية

سهم30,454 عدد األسهم املتداولة سهم 140     

دوالر أمريكي    قيمة األسهم املتداولة دوالر أمريكي    43,237 181 

  عقود 4  عقد 12 عدد العقود املنفذة
  1.28 دوالر أمريكي    1.41 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفرتة
  
  

  جملس إدارة الشركة
  تغيري على جملس اإلدارة أي 2021مل يطرأ خالل الربع األول من عام.  
  

  
  إدارة الشركة

  تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2021مل يطرأ خالل الربع األول من عام.  
  

  
ت   مدققي احلسا

  وس  وتر هاو برايس السادة  إعادة تعيني 2021 نيسان 01قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ
 .2021 كمدققني خارجيني للشركة للعام) PWCكوبرز (

  
  

  النشاطات الرئيسية 
  شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2021من عام  الربع األولمل يطرأ خالل. 

  
  

  السيطرة
 شركةمل تظهر أية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على ال.  

  
  

  ونية اجلوهريةاإلجراءات القان
  شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضا. 

  
  



 

2021 أهم املؤشرات املالية  
  

 
  

31/03/2021  البيان  31/03/2020  
 2.113 2.238 القيمة الدفرتية للسهم الواحد  

 0.606 0.630 القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية (مرة)

 0.501 1.026 صايف الدخل إىل اإليرادات

 0.003 0.006 موع املوجوداتالعائد على جم

 0.003 0.006  العائد على حقوق املسامهني

 0.078 0.078  معدل املديونية

 0.922 0.922 نسبة امللكية

 2.028 3.35 نسبة التداول (مرة) 

 523,994 1,192,675  س املال العامل (دوالر أمريكي)رأ




























