






 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــركة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام هللا( 
  
  
  
  

  
  التقرير السنوي و

  البيانات المالية األولية
  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 



 

 لمحة عن الشركة 
  

ة تأسست شركة أبراج الوطنية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) كشركة مساهمة خصوصية محدود

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 

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

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

. تم إدراج 2006) خالل عام 562601153مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت رقم (

من  2012. تم زيادة رأسمال الشركة خالل عام 2010 أسهم 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 

  % من رأس المال.10طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 

هم شركة أبراج الوطنية. تعتبر % من أس93تمتلك شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة ما نسبته 

 .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 أخرى، وقد بلغ عدد 

  .2019 كانون األول 31كما في  ينموظف 9موظفي الشركة 

  

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

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

 .ختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرهااالستثمارات في المجاالت االقتصادية الم



 

 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشركة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس      إياد محمد مسروجي

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      بشار توفيق حسين

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      ر عزيز شحادةسام

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      الطويل علي إبراهيم

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  

 

 المدير العام 
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 
 
 

قو حسابات الشركةمدق  
 )PWCبرايس وتر هاوس كوبرز (

 
 
 

 مستشار الشركة القانوني 
ةللمحاما ة/ مكتب شحاد شحادةأ. فؤاد   

  
  
  

 



 

  

 اإلدارة التنفيذية
 

  المدير العام        أحمد فؤاد مشعشع

  العام للشؤون المالية المدير نائب        عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق        طهسليمان مصطفى 

  
 
 
 

  األوراق المالية
  

 
 
 

 

31/12/2019  البيان  31/12/2018  
  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   سهم 297,16 عدد األسهم المتداولة 19,033  
دوالر أمريكي    قيمة األسهم المتداولة دوالر أمريكي    21,378 23,752 

  عقداً 46   عقداً  36 عدد العقود المنفذة
  1.30 دوالر أمريكي    1.31 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  السنةالتغيرات خالل 
  

  مجلس إدارة الشركة
  جلس إدارة الشركةم أعضاء تغيير على أي 2019عام اللم يطرأ خالل.  
  

  
  إدارة الشركة

  تغيير على اإلدارة التنفيذية أي 2019 خالل العاملم يطرأ.  
  

  
  مدققي الحسابات

  برايس إعادة تعيين السادة  2019ذار أ 28قررت الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ
 .2019 كمدققين خارجيين للشركة للعام) PWCوتر هاوس كوبرز (

  

  
  الرئيسية النشاطات 

  شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2019 خالل العاملم يطرأ. 
  

  
  السيطرة

 شركةلم تظهر أية بوادر من قبل أي من مساهمي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على ال.  
  

  
  اإلجراءات القانونية الجوهرية

  شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضايا. 
 
  

  2019أذار  28في جلستها المعقودة بتاريخ  ئيسيةقرارات الهيئة العامة الر
 ى ات  المصادقة عل ابات الشركة الخارجي والبيان دقق حس ر م س اإلدارة وتقري ر مجل تقري

 .2018للعام  السنويةالمالية 
  ق ا يتعل ل م ن ك تهم ع راء ذم س اإلدارة وإب اء مجل رف أعض الء ط ى إخ ة عل الموافق

 .2018العام بتصرفاتهم عن 
 2018للعام  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الموافقة على. 
  وبرز (إعادة تعيين السادة اوس ك ر ه رايس وت ام ) PWCب دققين خارجيين للشركة للع كم

2019. 
  



 

2019 أهم المؤشرات المالية  
  

 
  

31/12/2019  البيان  31/12/2018  
 1.973 2.106 (دوالر أمريكي) القيمة الدفترية للسهم الواحد

 0.659 0.622 لقيمة الدفترية (مرة)القيمة السوقية إلى ا
 1.025 0.823 صافي الدخل إلى اإليرادات

 0.059 0.058 العائد على مجموع الموجودات
 0.064 0.063  العائد على حقوق المساهمين

 0.078 0.078  معدل المديونية
 0.922 0.922 نسبة الملكية

 3.667 1.875 نسبة التداول ( مرة ) 
 1,398,493 449,803  (دوالر أمريكي)رأس المال العامل  



  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  المحدودة عامةالمساهمة الأبراج الوطنية شركة 
  

  الـبـيـانـات الـمـالـيـة 

  2019 ولاألكانون  31 فيللسنة المنتهية 

  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان المركز المالي 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  
كانون األول  31

2019 
 كانون األول 31

2018   
  كانون الثاني 1

2018    
  (مدققة) (معدلة)  (مدققة) (معدلة) (غير مدققة)

        الموجودات
  المتداولةالموجودات غير 

   
 

 20,112,230 19,817,191 22,744,158 استثمارات عقارية
 25,464 22,954 18,906 ممتلكات ومعدات

 42,917 47,575 52,445  موجودات ضريبية مؤجلة
 466,543 550,234 678,316  استثمار في شركة حليفة

 - 1,189,824 661,543 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 20,647,154 21,627,778 24,155,368  الموجودات غير المتداولةمجموع 

   الموجودات المتداولة
 

 
 780,704 799,729 821,720 ذمم مدينة

 312,487 - -  موجودات مالية من خالل بيان الدخل
 15,280 2,765 33,857 سلفيات الضرائب

 16,863 19,219  15,443 أرصدة مدينة أخرى
 37,442 46,824 54,761  شيكات برسم التحصيل

 511,061 953,475  - ودائع
 42,094 100,862 37,820  النقد والنقد المعادل

 1,715,931 1,922,874  963,601  مجموع الموجودات المتداولة
 22,363,085 23,550,652 25,118,969 مجموع الموجودات

  حقوق الملكية والمطلوبات
 

 
   حقوق الملكية

  
 

 11,000,000 11,000,000 11,000,000 المدفوعرأس المال 
 1,208,229 1,346,463 1,492,640 احتياطي إجباري

 8,112,577 9,356,682 10,672,281  أرباح متراكمة
 20,320,806 21,703,145 23,164,921  مجموع حقوق الملكية

    المطلوبات
  

 
   المطلوبات غير المتداولة

 
 

 102,182 105,098 119,182 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 1,200,906 1,153,358 1,321,068  مطلوبات ضريبية مؤجلة

 186,780 64,670 - قروض
 1,489,868  1,323,126  1,440,250 مجموع المطلوبات غير المتداولة

    المطلوبات المتداولة
  

 
 98,345 113,017 64,673  الجزء المتداول من القروض

 ً  114,135 122,472 142,270 إيرادات مقبوضة مقدما
 32,442 31,970 28,956 ذمم دائنة

 307,489 256,922 277,899  أرصدة دائنة أخرى
 552,411 524,381 513,798 مجموع المطلوبات المتداولة

 2,042,279  1,847,507  1,954,048 مجموع المطلوبات 
  22,363,085 23,550,652  25,118,969  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 

 
  
  

 
 ا    



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

 
   المنتهية في للسنة

     2018كانون األول  31 2019كانون األول  31
  (معدلة) )مدققة( (غير مدققة)

  اإليرادات 
   

  619,586 522,456 إيرادات إيجارات
   543,063  1,118,070 أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

  185,481 135,767 إيرادات خدمات
     1,348,130  1,776,293 مجموع اإليرادات

 
 

   المصاريف
  

  )200,431(  )185,985( مصاريف مباشرة
  )37,546(  )37,619(  مصاريف إدارية وعامة

  )237,977(  )223,604(  مجموع المصاريف

     1,110,153  1,552,689  الدخل التشغيلي
 

 

  122,530  - ربح بيع استثمارات عقارية
  124,212  - بيان الدخل ربح بيع موجودات مالية من خالل

  -  11,165 ربح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 (16,416)  5,235 استرداد (مخصص) موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  83,691  167,282 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
  96,105  35,634 إيرادات أخرى

 (23,500) (25,850)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 (12,176) (21,971) فروقات عملة

  15,642  - المسترد من مخصص تدني القيمة
 (8,332)  16,115 استرداد (مخصص) تدني ودائع

 (3,087) (25,347) ديون مشكوك في تحصيلها (مخصص)
 (791) (135) (مخصص) تدني شيكات برسم التحصيل

    1,488,031  1,714,817  والدخلصافي الدخل قبل ضريبة األمالك 
 

 

  )76,470(  )70,465( ضريبة األمالك

    1,411,561  1,644,352  صافي الدخل قبل ضريبة الدخل
 

 

 52,206 (162,840)  إضافات ضريبية مؤجلة -إطفاءات 
  4,591 4,420 توفيرات ضريبة الدخل

 (86,019) (24,156) مصروف ضريبة الدخل 

    1,382,339  1,461,776 صافي الدخل
 

 

 0.126 0.133 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الدخل
  

  

 ا    



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل الشامل 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  
  
  
   

 للسنة المنتهية في
  

    2018 كانون األول 31 2019كانون األول  31
  (معدلة) )مدققة( )غير مدققة(

  1,382,339  1,461,776  صافي الدخل

  الدخل الشامل األخرىبنود 
   

 قة:بنود يمكن أن يتم تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الح
   

  -   - التغير المتراكم في القيمة العادلة

  -   -  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

  1,382,339  1,461,776  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
  

  
  

 ا    



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  التغيرات في حقوق الملكية بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

  
   

رأس المال 
 المدفوع

 
إحتياطي 
 إجباري

 
التغير في القيمة 

 العادلة

 
 أرباح متراكمة

 
مجموع حقوق 

 الملكية

2018 
          

  11,000,000 قبل التعديل 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 

1,324,028  
 

50,314  
 

9,127,878  
 

21,502,220  
 (23,425)   26,889 )50,314( - - )9(رقم للتقارير المالية أثر تطبيق المعيار الدولي 

 (1,157,989))1,042,190( - (115,799) - الضرائب المؤجلة –تعديالت سنوات سابقة 
  20,320,806  8,112,577 - 1,208,229 11,000,000 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

  1,382,339  1,382,339 -  -  - صافي الدخل
  -  (138,234) -  138,234 - محول الى االحتياطي االجباري

  21,703,145  9,356,682 - 1,346,463 11,000,000 2018كانون األول  31الرصيد كما في 
      

2019       
  11,000,000 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 
1,346,463 

 
- 

 
9,356,682 

 
21,703,145 

 - صافي الدخل
 

-  
 

- 
 

1,461,776 
 

1,461,776 
  - محول إلى االحتياطي اإلجباري

 
146,177 

 
- 

 
(146,177) 

 
- 

  11,000,000 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
 

1,492,640 
 

-  
 

10,672,281 
 

23,164,921            

  
  

    
  

   
ا 

 



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
    2019كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  التدفقات النقدية بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

 
   للسنة المنتهية في

 2019كانون األول  31
  

   2018 كانون األول 31
 )غير مدققة(

  
  (معدلة) )مدققة(

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   

  1,644,352 صافي الدخل قبل ضريبة الدخل
 

1,411,561  
 :تسويات

  
  

  6,451 استهالك ممتلكات ومعدات
 

4,546  
  25,347 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 
3,087  

 (16,115) مخصص تدني ودائع )استرداد(
 

8,332   
 (5,235) مخصص موجودات مالية بالكلفة المطفأة )استرداد(

 
16,416   

  135 مخصص تدني شيكات برسم التحصيل
 

791   
  14,084 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 
2,916   

 (1,118,070) أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية
 

)543,063(  
  - ربح بيع استثمارات عقارية

 
)122,530(  

 (11,165) بالكلفة المطفأةربح بيع موجودات مالية 
 

-   
 (167,282) حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة

 
)83,691(  

  - ضريبة -بنود غير نقدية 
 

)11,524(  
  - ربح بيع موجودات مالية من خالل بيان الدخل

 
)124,212(  

  )23,425(   - )9(رقم للتقارير المالية أثر تطبيق المعيار الدولي 
 372,502  539,204  

  التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
   

 )47,338( ذمم مدينة
 

)6,470( 
  )8,072(  شيكات برسم التحصيل

 
)10,173(  

   3,776  أرصدة مدينة أخرى
 

)2,356(  
  )3,014(  ذمم دائنة

 
)472(  

 ً    19,798  إيرادات مقبوضة مقدما
 

8,337   
   20,977  أرصدة دائنة أخرى

 
)50,567(  

   -  شراء موجودات مالية من خالل بيان الدخل
 

)7,520(  
   -  بيع موجودات مالية من خالل بيان الدخل

 
444,219   

  )50,828(  ضريبة الدخل المدفوعة
 

(57,389) 
   307,801  صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

 
856,813  

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
    

  969,590 ودائع لدى البنوك
 

)442,963( 
  )1,808,897(  شراء استثمارات عقارية

 
)97,928(  

   -  بيع استثمارات عقارية
 

1,058,560   
   544,681  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 
)1,206,240(  

   39,200  حليفة شركةالتغير في استثمار 
 

-   
  )2,036(   )2,403(  شراء ممتلكات ومعدات

  )257,829(  صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
 

)690,607(  
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    

 )113,014( تسديدات قروض
 

)107,438( 

 )113,014( صافي التدفقات النقدية  (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
 

 
)107,438( 

 
 )63,042(  النقد والنقد المعادلصافي التغير في 

  
58,768  

  100,862 بداية السنة ،رصيد النقد والنقد المعادل
  

42,094   
 37,820  نهاية السنة ،رصيد النقد والنقد المعادل

  
100,862  


