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   1999 سنة تأسست
  
  
  

  الوطنيةأبراجشــرآة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام اهللا( 
  
  
  
  
  
  

   المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2013 حزیران 30 في ةالمنتهيلفترة الستة أشهر 



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    رئيس مجلس اإلدارة    محمد محمود مسروجي

  ممثل لنفسه   مجلس اإلدارةنائب رئيس    یز محمود عبد الجوادعز

  ممثل لنفسه      المدیر العام      سامر عزیز شحادة

  ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة      ابراهيم علي الطویل

  ممثل لشرآة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة      إیاد محمد مسروجي

  هلنفسممثل     عضو مجلس اإلدارة      سبير رزق خوري

  لشرآة التأمين الوطنيةممثل     عضو مجلس اإلدارة      فؤاد نخلة قطان

  

  
 
 

 المدیر العام 
 سامر عزیز شحادة

 
 

 مدققو حسابات الشرآة
Price Water House Coopers 

 
 

 مستشار الشرآة القانوني 
ة للمحاماةمكتب شحاد / شحادةفؤاد . أ  

  
  
  

 



 

  
 اإلدارة التنفيذية

 
  مدیر العامال          سامر عزیز شحادة

   العام للشؤون الماليةالمدیرمساعد           عالء علي صافي

   الداخليمدیر دائرة التدقيق          عبد الحميد نصار
  

 
 

  30/06/2013األوراق املالية كما يف 
  

 

 
 

 

   دوالر أمريكي11,000,000  رأس املال املدفوع
   سهم11,000,000  عدد األسهم
   دوالر أمريكي 1  القيمة االمسية

  سهم6,821  سهم املتداولةعدد األ
6,907 دوالر أمريكي  قيمة األسهم املتداولة  
13 اً عقد   عدد العقود املنفذة
1.02 دوالر أمريكي  أعلى سعر تداول
0.86 دوالر أمريكي  أدىن سعر تداول

0.86 دوالر أمريكي  غالق اإلسعر 



 

  التغريات خالل الفترة
  

  ةجملس إدارة الشرك
تعيني السادة إياد حممد مسروجي و سبري رزق         2013 آذار   25 بتاريخ   ةاملنعقدت اهليئة العامة يف جلستها      قرر •

خوري عضوين جديدين يف جملس إدارة الشركة بدالَ من العضوين املستقيلني السادة أنطون ماردروسيان و               
  . باسم فارس

  
  إدارة الشركة

 .01/01/2013اعتبارا من تاريخ عالء صايف ليصبح مساعد املدير العام للشؤون املالية مت ترقية السيد  •
  

  مدققي احلسابات
 Price Water House Coopersتعيني السادة  2013 آذار 25 بتاريخ ة املنعقدجلستهاقررت اهليئة العامة يف  •

 .2013عام كمدققني خارجيني للشركة لل
  

  النشاطات الرئيسية 
 .شركة أية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل2013 من عام  األولالنصفالل مل يطرأ خ •
  

  السيطرة
  .شركةالمل تظهر أية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على  •
  

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 .شركة ضد المقامةال يوجد أي قضايا  •

 
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 .ني السادة إياد حممد مسروجي و سبري رزق خوري عضوين جديدين يف جملس إدارة الشركةتعي •
 .2013عام كمدققني خارجيني للشركة لل Price Water House Coopersتعيني السادة  •
 

  



 

  أهم املؤشرات املالية

  
                  إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

0.364  

                  لفوائد والضريبة إىل املبيعاتصايف الربح قبل ا
0.444  

                  صايف الربح إىل املبيعات
0.376  

                  العائد على جمموع املوجودات
0.014  

                   العائد على حقوق املسامهني
0.015  

                  معدل املديونية
0.091  

                  يةنسبة امللك
0.909  

                   ) مرة( معدل دوران املوجودات 
0.036  

                  ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 
0.040  

                 ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 
(5.043) 

                  ) مرة ( نسبة التداول 
0.893  

                 املال العامل  رأس
(95,657) 

 


























