


 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــركة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام هللا( 
  
  
  
  

  
  تقرير الربع الثالث

  المرحلية الـمـالـيـة والمعلومات
 2021 أيلول 30 في ةالمنتهي للفترة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    حسين اسماعيل بشار توفيق

  ممثل لشركة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة نائب رئيس    حمادفضل فضل مصطفى 

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة    جاد هللا يوسف سالم جاد هللا

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة    بولص شحادة سامر عزيز

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة    اليكس فؤاد إسكندر حنا

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة    يب برنسيفادي سعيد لب

 ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة    سبيرو خوري سبير رزق

  

  

 

 المدير العام 
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 

 مدققو حسابات الشركة
 )PWCوتر هاوس كوبرز (وبرايس 

 
 

 مستشار الشركة القانوني 
ةللمحاما ةمكتب شحاد  

  
  
  

 



 

 حملة عن الشركة 
  

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

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

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

إلى عشرة ماليين دوالر أمريكي مقسم إلى  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 562601153رقم ( مساهمة خصوصية محدودة إلى مساهمة عامة محدودة تحت

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 

من رأس المال. تمتلك شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة  %10طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 

% من أسهم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) 93.15ما نسبته 

  .ويتم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية للشركة األم

 

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

  . 2020 أيلول 30كما في  ينموظف 9 مقابل 2021 أيلول 30كما في  ينموظف 9موظفي الشركة 

  

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

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

 .االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرها

 



 

 

 اإلدارة التنفيذية
 

  المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  والخدمات المساندة المالية العام للشؤون المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق      طهسليمان مصطفى 

  
 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

 30/09/2020 30/09/2021  البيان
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي 11,000,000  رأس املال املدفوع

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

سهم   سهم119,239  عدد األسهم املتداولة 15,718  
دوالر أمريكي    قيمة األسهم املتداولة دوالر     167,607 21,356 

  عقد 17  عقد 38 عدد العقود املنفذة
  1.41 دوالر أمريكي    1.40 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  ةالتغريات خالل الفرت 
  
  

  جملس إدارة الشركة
  حبيث أصبح اجمللـس  2021 نيسان 01بتاريخ املنعقد اهليئة العامة مت انتخاب جملس إدارة جديد يف اجتماع ،

 اجلديد كما يلي:

  ممثل لنفسه    رئيس جملس اإلدارة  بشار توفيق امساعيل حسني )1
  ني الوطنيةممثل لشركة التأم         ئب رئيس جملس اإلدارة    فضل مصطفى فضل محاد  )2
  ممثل لشركة التأمني الوطنية    عضو جملس اإلدارة  جاد هللا يوسف سامل جاد هللا  )3
  ممثل لنفسه    عضو جملس اإلدارة    سامر عزيز بولص شحادة  )4
  ممثل لشركة التأمني الوطنية    عضو جملس اإلدارة    اليكس فؤاد إسكندر حنا  )5
  ة التأمني الوطنيةممثل لشرك    عضو جملس اإلدارة    فادي سعيد لبيب برنسي  )6
  ممثل لنفسه    عضو جملس اإلدارة    خوري سبري رزق سبريو  )7

  
  

  إدارة الشركة
  تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2021من عام  الثالث الربعمل يطرأ خالل.  
  

ت   مدققي احلسا
  تر هاوس  و و 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  الثالث الربعمل يطرأ خالل. 

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

  
  



 

  لقانونية اجلوهريةاإلجراءات ا
  شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضا. 

  
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 ت الشـــركة اخلـــارجي واملعلومـــات املاليـــة  املصـــادقة علـــى للعـــام  الســـنويةتقريـــر جملـــس اإلدارة وتقريـــر مـــدقق حســـا
2020. 

 م عن املوافقة على إخالء طرف أعضاء جملس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعل  .2020العام ق بتصرفا

 2020للعام  املوافقة على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة. 

 نتخاب جملس إدارة جديد للشركة ملدة أربع سنواتا. 

  تر هاوس كوبرز (و إعادة تعيني السادة برايس وPWC 2021) كمدققني خارجيني للشركة للعام.  
  

 أهم املؤشرات املالية

  

  
  

 
  

 30/09/2020 30/09/2021  البيان
 2.136 2.255 القيمة الدفرتية للسهم الواحد  

 0.660 0.621 القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية (مرة)

 0.702 0.667 صايف الدخل إىل اإليرادات

 0.013 0.012 العائد على جمموع املوجودات

 0.014 0.013  العائد على حقوق املسامهني

 0.076 0.083  معدل املديونية

 0.924 0.917 كيةنسبة املل

 2.288 3.181 نسبة التداول (مرة) 

 676,996 1,494,420  س املال العامل (دوالر أمريكي)رأ




























