


 

 

 

ائج مل  ة ال ال ة ال ام اهال ات ال ة لل رجةاألول  ة العامة ال

 

ة: ة ع ال مات العامة األساس عل   أوًال: ال
ة:   المحدودة المساهمة الوطنية أبراج شركة  اس ال

اع: مات  الق   ال
اولها:  ABRAJ  رم ت

 ISIN:  PS 5010112959رق 

ل: خ ال   16/10/1995  تار
ق (أولى/ ع ال ة): ن ة  ثان   ثان

ه: ح  ال ال   11,000,000USD   رأس ال

ه: ال ال    11,000,000USD   رأس ال

ع: ف ال ال   11,000,000USD   رأس ال

ل اإلدارة:  الجواد عبدمحمود  عزيز/السيد  رئ م

ی العام: / ال ف ئ ال  مشعشعفؤاد أحمد  /السيد  ال

اخلي لل ق ال  طه سليمان مصطفى /السيد  :ةاس ال

ة: قل لل ارجي ال ق ال  كوبرز هاوس ووتر برايس/السادة  اس ال

ة:    الوطنية ابراج مجمع - البيرة   م ال
  009702-2983800  رق الهاتف:

وني:    info@abraj‐pal.com  ال اإلل
  

ة العامة القادم: اع اله ق ال واج مات ع ال ًا: معل   ثان
: ق ال ي ل ال ق ع ال   10/03/2021  ال

ق ه ال ضع  ان ال س   ال
ه:  ر عل ه الع ال  طينفلس لبورصة اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني والموقع الشركة مقر  ال إل

ة اع اله ح لعق اج ق ع ال   ال
:  25/03/2021  العامة العاد ال

 

  

ادة ( ة (أ) م ال ة 3ن الفق اح ل ات اإلف ة رق ( 2006) م تعل ال ن األوراق ال ادرة إلى قان ة 12وال   على ما یلي: 2004) ل
ة ( ع وق م خالل ف أس اخلي  ق ال ققة م ال ة م ة األول ام انات ال ق ع ال اح لل ع )45"اإلف ة وأر هاء  خ خ ان مًا م تار ی

ة. ال ة ال  "ال
 



 

 

 

 

قارن ة ال ائج األول ًا: ال لة:                                                                                ةثال يدو  الع   الر أم
  31/12/2020  ال

ققة)(غ    م
31/12/2019  

ققة)(   م
دات  )1 ج ع ال  م

اولة  -أ دات غ م ج  م

اولة  -ب دات م ج   م

26,566,418  
  

25,214,807  
1,351,611 

25,118,970  
  

24,155,368  
963,602 

ات) 2 ل ع ال   م
ات   -أ ل اولةم  غ م

اولة  -ب ات م ل  م

لقة  -ت ار ال ات االس ا اب ح ق أص ة) حق ارف اإلسالم  (لل

ار ال  -ث اب االس ة) ح ارف اإلسالم   (لل

2,068,360  
  

1,559,033 
509,327 
          
          

1,954,048  
  

1,440,250  
513,798  
           
           
 

ة3 ل ق ال ع حق   ) م
ة   -أ ي ال اه لة األسه العائ ل ة ح ق مل  حق

ة  -ب ة جهات غ م ق مل   حق

24,498,058  
  

24,498,058  
            

23,164,922  
  

23,164,922  
            

اح) 4 ة / األر ل غ ) ال ائ   1,552,689  1,314,459  (ال

خل5 ة ال ل ض ة ق ارة) ال  1,644,353  1,450,153  ) رح/ (خ

خل على األراح6 ة ال  )182,576( (172,629)  ) م ض

خل7 ة ال ع ض ة  ارة) ال   ) رح/ (خ
ارة)  -أ ح/ (ال ة في ال ي ال اه ق م  حق

ح/   -ب ة في ال هات غ ال ق ال ارة)حق   (ال

1,277,524   
  

1,277,524   
          

1,461,777  
  

1,461,777  
          

امل األخ 8 خل ال د ال ع ب   0  55,612  ) م

امل (9 خل ال الي ال   )8+7) إج
امل  -أ خل ال ة في ال ي ال اه ق م  حق

امل  -ب خل ال ة في ال هات غ ال ق ال   حق

1,333,136   
1,333,136   
          

1,461,777  
1,461,777  
          

ة10 ال ة ال الي خالل ال ة ال   :1) مل ع أداء ال
  .الماضي بالعام مقارنة% 12 بنسبة الشركة إيرادات انخفضت) 1
 .الماضي بالعام مقارنة% 15 بنسبة التشغيلية الشركة أرباح انخفضت) 2
 .    الماضي بالعام مقارنة% 13 بنسبة الدخل ضريبة بعد الشركة صافي دخل انخفض) 3
  .الماضي بالعام مقارنة% 6 بنسبة الشركة أصول ارتفعت) 4
  .الماضي بالعام مقارنة% 6ة بنسب الملكية حقوق ارتفعت) 5

  

  

خ: أحمد مشعشع ار  عالء صافي ال

  

  (يفضل على شكل نقاط) يستعرض النمو/التراجع باألرقام والنسب المئوية ألداء الشركة المالي.يوضع ملخص  1
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 الوطنية أبراجشــركة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام هللا( 
  
  
  
  

  
  التقرير السنوي و

  البيانات المالية األولية
  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 



 

 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    عزيز محمود عبد الجواد

  ممثل لشركة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة سنائب رئي      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 

  الوطنيةممثل 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  

  
  
  

 



 

 لمحة عن الشركة 
  

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

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  2005ل. تمت زيادة رأس المال خالل عام والمكتتب بها بالكام

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

إدراج . تم 2006) 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 

لوطنية المساهمة العامة المحدودة % من رأس المال. تمتلك شركة التأمين ا10طريق 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

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

  .  2019كانون األول 31كما في  ينموظف 9 مقابل 2020 كانون األول 31كما في  ينموظف 9موظفي الشركة 

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

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

 .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 المالية
  

 
 أهم المؤشرات المالية 

 
  قرارات الهيئة العامة الرئيسية

 ى ات  المصادقة عل ابات الشركة الخارجي والبيان دقق حس ر م س اإلدارة وتقري ر مجل تقري
 .2019للعام  السنويةالمالية 

  رف الء ط ى إخ ة عل ق الموافق ا يتعل ل م ن ك تهم ع راء ذم س اإلدارة وإب اء مجل أعض
 .2019العام بتصرفاتهم عن 

 2019للعام  الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. 
 تر هاوس كوبرز (وإعادة تعيين السادة برايس وPWC ام دققين خارجيين للشركة للع ) كم

2020.  

31/12/2020  البيان  31/12/2019  
  دوالر أمريكي 11,000,000  دوالر أمريكي 11,000,000  رأس المال المدفوع

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

  سهم 297,16  سهم 19,089 عدد األسهم المتداولة
دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 26,108 قيمة األسهم المتداولة 21,378 

  عقداً  36  عقد 26 عدد العقود المنفذة
  1.31 دوالر أمريكي    1.41 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 

31/12/0202  البيان  31/12/2019  
 2.106 2.227 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 0.622 0.633 ة)القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مر
 0.823 0.819 صافي الدخل إلى اإليرادات

 0.058 0.048 العائد على مجموع الموجودات
 0.063 0.052  العائد على حقوق المساهمين

 0.078 0.078  معدل المديونية
 0.922 0.922 نسبة الملكية

 1.875 2.654 ) مرةنسبة التداول (
 449,804 842,284   (دوالر)رأس المال العامل 



 

  السنةالتغيرات خالل 
  

  
  مجلس إدارة الشركة

  النصفخالل  لرئيس مجلس اإلدارة من منصبه كنائب السيد/ إياد محمد مسروجياستقال 
 .ى حمادليحل محله السيد/ فضل مصطف 2020من عام  األول

  

  
  إدارة الشركة

  تغيير على اإلدارة التنفيذية أي 2020عام اللم يطرأ خالل.  
  

  
  مدققي الحسابات

  السادة  إعادة تعيين 2020 نيسان 09قررت الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ
 .2020 كمدققين خارجيين للشركة للعام) PWCوتر هاوس كوبرز (وبرايس 

  

  
  النشاطات الرئيسية 

  شركةأية تعديالت على النشاطات الرئيسية لل 2020عام اللم يطرأ خالل. 
  

  

  السيطرة
 شركةعلى ال لم تظهر أية بوادر من قبل أي من مساهمي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة.  

  

  
  اإلجراءات القانونية الجوهرية

  شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضايا. 
  
  
  
 



  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  المحدودة عامةالمساهمة الأبراج الوطنية شركة 
  

  الـبـيـانـات الـمـالـيـة 

  2020 ولاألكانون  31 فيللسنة المنتهية 

  



  المحدودة العامةساهمة الم أبراج الوطنيةشركة 
  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان المركز المالي 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

 
   كما في

  كانون األول 31
2020 

 كانون األول 31
2019    

  مدققة غير مدققة
      الموجودات

  الموجودات غير المتداولة
   

 22,744,158 22,207,571 استثمارات عقارية
  18,906  15,456 ممتلكات ومعدات

 52,445 59,860  موجودات ضريبية مؤجلة
 678,316 806,638 استثمار في شركة حليفة

  661,543  2,125,282 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
    24,155,368 25,214,807  مجموع الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة
   

  -  280,000 جودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلمو
  821,722  838,424  ذمم مدينة

  33,857  -  سلفيات الضرائب
  15,442  19,483  أرصدة مدينة أخرى

  54,761  11,991  شيكات برسم التحصيل
  -  176,101  ودائع

  37,820  25,612  النقد والنقد المعادل
 963,602 1,351,611  مجموع الموجودات المتداولة

    25,118,970 26,566,418 مجموع الموجودات

 حقوق الملكية والمطلوبات
   

 حقوق الملكية
   

  11,000,000  11,000,000 رأس المال المدفوع
  1,492,641  1,620,393  احتياطي إجباري

  -  55,612  فروقات ترجمة عمالت أجنبية
  10,672,281  11,822,053  أرباح متراكمة

    23,164,922 24,498,058  موع حقوق الملكيةمج
 المطلوبات

   

 المطلوبات غير المتداولة
   

  119,182  131,052 مخصص تعويض نهاية الخدمة
  1,321,068  1,427,981  مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1,440,250 1,559,033  مجموع المطلوبات غير المتداولة
 المطلوبات المتداولة

   

  64,673  - قروض
 ً   142,270  100,689  إيرادات مقبوضة مقدما

  -  12,121  مخصص ضريبة
  28,956  34,569  ذمم دائنة

  277,899  361,948  أرصدة دائنة أخرى
 513,798 509,327  مجموع المطلوبات المتداولة

 1,954,048 2,068,360 مجموع المطلوبات 
 25,118,970 26,566,418 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
  

  لسيد/ عالء صافيا
  نائب المدير العام 
   للشؤون المالية 

        مصطفى طه /السيد
   مدير دائرة التدقيق الداخلي

السيد/ أحمد مشعشع   
المدير العام        

 ا    



  المحدودة العامةالمساهمة  ج الوطنيةأبراشركة 
  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

   للسنة المنتهية في 
  كانون األول 31

2020 
  كانون األول 31

2019  
  

  مدققة غير مدققة
  اإليرادات 

   

 522,456 485,561 إيرادات إيجارات
 1,118,070  930,408 أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 135,767 144,453 إيرادات خدمات
      1,776,293  1,560,422 مجموع اإليرادات

 المصاريف
   

  )185,985(  )198,647( مصاريف مباشرة
  )37,619(  )47,316(  ارية وعامةمصاريف إد

  )223,604(  )245,963(  مجموع المصاريف
      1,552,689  1,314,459  الدخل التشغيلي

  -  30,662 ربح بيع استثمارات عقارية
ن خالل مالتغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة 

  بيان الدخل
43,860  -  

  11,165  -  المطفأةربح بيع موجودات مالية بالكلفة 
  167,282  156,010  حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة

  35,634  84,065  إيرادات أخرى
  )25,850(  )38,500(  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  )21,970(  )19,126(  فروقات عملة
  )4,132(  )45,395(  صافي (خسائر) انخفاض القيمة

      1,714,818  1,526,035  لصافي الدخل قبل ضريبة األمالك والدخ

  )70,465(  )75,882( ضريبة األمالك
      1,644,353  1,450,153  صافي الدخل قبل ضريبة الدخل

  )162,840(  )99,498( (إطفاءات) ناتج موجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة
  4,420  2,044  توفيرات ضريبة الدخل

  )24,156(  )75,175(  مصروف ضريبة الدخل 
      1,461,777  1,277,524  خلصافي الد

 0.133 0.116 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من صافي الدخل
  

 
  

  السيد/ عالء صافي
  نائب المدير العام 
   للشؤون المالية 

السيد/ أحمد مشعشع   
المدير العام        

 ا    

السيد/ مصطفى طه        
مدير دائرة التدقيق الداخلي   



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل الشامل 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  
  

 كانون األول 31 
2020 

 كانون األول 31
2019  

  
  مدققة غير مدققة

   1,461,777   1,277,524  صافي الدخل
  بنود الدخل الشامل األخرى

   

   -   55,612 فروقات ترجمة عمالت أجنبية
   -   55,612  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

   1,461,777   1,333,136  للسنة إجمالي الدخل الشامل
  
  
  
  

  

  
  

  السيد/ عالء صافي
  نائب المدير العام

   للشؤون المالية 

        مصطفى طه /السيد
   مدير دائرة التدقيق الداخلي

السيد/ أحمد مشعشع   
المدير العام        

 ا    



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  لتغيرات في حقوق الملكية ابيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

  
  

 
ال رأس الم

 المدفوع
 احتياطي 

 إجباري
فروقات ترجمة  

 عمالت أجنبية
مجموع حقوق   أرباح متراكمة  

 الملكية

2019                

  21,703,145   9,356,682    -   1,346,463    11,000,000  2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

  1,461,777   1,461,777    -   -    -  صافي الدخل

  -  )146,178(    -   146,178    -  محول إلى االحتياطي اإلجباري

  23,164,922   10,672,281    -   1,492,641    11,000,000  (مدققة) 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
           

2020           

  23,164,922   10,672,281    -   1,492,641    11,000,000 2020كانون الثاني  1الرصيد كما في 

  1,277,524   1,277,524    -   -    -  ي الدخلصاف

  55,612      55,612       فروقات ترجمة عمالت أجنبية

  -  )127,752(    -   127,752    -  محول إلى االحتياطي اإلجباري

  24,498,058   11,822,053    55,612   1,620,393    11,000,000  (غير مدققة) 2020كانون األول   31الرصيد كما في 
  

  
  

    
  

  
  السيد/ عالء صافي
  نائب المدير العام

   للشؤون المالية 

        مصطفى طه /السيد
   مدير دائرة التدقيق الداخلي

السيد/ أحمد مشعشع   
المدير العام        

 ا    



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
    2020كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  التدفقات النقدية بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

 للسنة المنتهية في 

 كانون األول 31  
2020 

  األول كانون 31
2019  

      مدققة غير مدققة  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   1,644,353   1,450,153 صافي الدخل قبل ضريبة الدخل
     تسويات:

  )1,118,070(  )930,408( أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
   6,452   3,694  استهالك ممتلكات ومعدات

  )167,282(  )156,010(  ن نتائج أعمال شركة حليفةحصة الشركة م
   4,132   45,395  صافي خسائر انخفاض القيمة

   14,084   11,870  مخصص تعويض نهاية الخدمة
   -  )30,662(  ربح بيع استثمارات عقارية

  )11,165(   -  ربح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  394,032  372,504  

    العامل : التغير في رأس المال

  )47,340(  )49,725( ذمم مدينة
 (8,072)  43,493  شيكات برسم التحصيل

   3,777  )4,041( أرصدة مدينة أخرى
  )3,014(   5,613  ذمم دائنة

 ً    19,798  )41,581(  إيرادات مقبوضة مقدما
   20,977   84,049  أرصدة دائنة أخرى

  431,840  358,630   
  )50,828(  )27,153(  ضريبة الدخل المدفوعة

   307,802   404,687  صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

   969,590  )177,700( ودائع
  )427,892(  )1,475,235(  شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

   972,573   -  بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  )1,808,897(  )12,612(  شراء استثمارات عقارية

   -   1,510,269  بيع استثمارات عقارية
   -  )280,000(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

   39,200   83,300  التغير في االستثمار في شركة حليفة
  )2,404(  )244(  شراء ممتلكات ومعدات

  )257,830(  )352,222(  ة (المستخدمة في) األنشطة االستثماريةصافي التدفقات النقدي
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  )113,014(  )64,673( تسديدات قروض
  )113,014(  )64,673(  صافي التدفقات النقدية  (المستخدمة في) األنشطة التمويلية

    

  )63,042(  )12,208( صافي التغير في النقد والنقد المعادل
   100,862   37,820  رصيد النقد والنقد المعادل ، بداية السنة
  37,820  25,612  رصيد النقد والنقد المعادل ، نهاية السنة

 
  

  السيد/ عالء صافي
  نائب المدير العام

   للشؤون المالية 

        مصطفى طه /السيد
   مدير دائرة التدقيق الداخلي

السيد/ أحمد مشعشع   
مدير العام        ال

 ا    


