


 

 

 

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 العامة المساهمة شركة أبراج الوطنية  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:  بشار توفيق حسين لسيد/ا  رئ م

ی العام: / ال ف ئ ال  السيد/ أحمد فؤاد مشعشع  ال

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

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

ة:   براج الوطنية أمجمع  -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   15/03/2022  ال

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

ة اع اله ح لعق اج ق ع ال   ال
:  31/03/2022  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
اخلي  ق ال ققة م ال ة م ة األول ام انات ال ق ع ال اح لل ة ("اإلف ع وق م خالل ف ة وأرع )45أس 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
  31/12/2021  ال

ققة)(غ    م
31/12/2020  

ققة)(   م
دات  )1 ج ع ال  م

اولة  -أ دات غ م ج  م

اولة  -ب دات م ج   م

28,061,862  
25,299,898  
2,761,964 

26,566,418  
25,214,807  
1,351,611 

ات) 2 ل ع ال   م
اولة  -أ ات غ م ل  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

2,309,781  
1,689,175 
620,606 
          
          

2,068,360  
1,559,033  
509,327  
           
           
 

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

25,752,081  
25,752,081  

            

24,498,058  
24,498,058  

            

اح) 4 ة / األر ل غ ) ال ائ   1,314,459  1,268,409  (ال

خل5 ة ال ل ض ة ق ارة) ال   1,450,153  1,351,046  ) رح/ (خ

اح6 خل على األر ة ال  (172,629) (162,125)  ) 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

1,188,921   
1,188,921   
          

1,277,524   
1,277,524   
          

امل األخ 8 خل ال د ال ع ب   55,612  65,102  ) 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

1,254,023   
1,254,023   
          

1,333,136   
1,333,136   
          

ة10 ال ة ال الي خالل ال ة ال   :1) مل ع أداء ال
            

 % مقارنة بالعام الماضي.    6.9) انخفض صافي دخل الشركة بنسبة 1
 ماضي.% مقارنة بالعام ال 5.6) ارتفعت أصول الشركة بنسبة2
  % مقارنة بالعام الماضي.5.1) ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 3

  

  

خ: أحمد مشعشع ار  عالء صافي ال
 نائب المدير العام للشؤون المالية  2022/   02/   13   المدير العام

  

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



 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 الوطنية أبراجشــركة 
  المساهمة العامة المحدودة

  )رام هللا( 
  
  
  
  

  
  التقرير السنوي

  البيانات المالية األوليةو
 2021 األولكانون  31 في ةالمنتهي للسنة



 

 
 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

  

  ممثل لنفسه    مجلس اإلدارة رئيس    حسين اسماعيل بشار توفيق

  ممثل لشركة التأمين الوطنية  مجلس اإلدارة رئيس نائب    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    فادي سعيد لبيب برنسي

 ممثل لنفسه    عضو مجلس اإلدارة    يسبيرو خور سبير رزق

  ممثل لشركة التأمين الوطنية    عضو مجلس اإلدارة    عزيز سامر عزيز شحادة

  

  

 

 المدير العام 
 أحمد فؤاد مشعشع

 
 

 مدققو حسابات الشركة
 )PWCوتر هاوس كوبرز (وبرايس 

 
 

 مستشار الشركة القانوني 
ةللمحاما ةمكتب شحاد  

  
  
  

 



 

 حملة عن الشركة 
  

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

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

م الواحد دينار أردني للسه 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 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 

المال. تمتلك شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة  % من رأس10طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 

% من أسهم شركة أبراج الوطنية. تعتبر الشركة تابعة لشركة التأمين الوطنية (الشركة األم) 93.16ما نسبته 

  .ويتم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية للشركة األم

 

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

  . 2020 كانون األول 31كما في  ينموظف 9 مقابل 2021 كانون األول 31كما في  ينموظف 9موظفي الشركة 

  

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

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

 .االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والخدماتية وغيرها

 



 

 

 اإلدارة التنفيذية
 

  المدير العام      أحمد فؤاد مشعشع

  والخدمات المساندة لشؤون الماليةالعام ل المدير نائب      عالء علي صافي

  الداخلي مدير دائرة التدقيق      طهسليمان مصطفى 

  
 
 

  األوراق املالية
  

 
 
 

 

 31/12/2020 31/12/2021  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   سهم122,293  عدد األسهم املتداولة 19,089 
دوالر أمريكي    قيمة األسهم املتداولة دوالر     171,883 26,108 

  عقد 26  عقد 51 عدد العقود املنفذة
  1.41 دوالر أمريكي    1.40 دوالر أمريكي   غالق اإلسعر 



 

  السنةالتغريات خالل 
  
  

  جملس إدارة الشركة
  حبيـث أصـبح اجمللـس  ،2021 نيسـان 01بتـاريخ املنعقـد اهليئة العامة مت انتخاب جملس إدارة جديد يف اجتماع

 اجلديد كما يلي:

  ممثل لنفسه    رئيس جملس اإلدارة  بشار توفيق امساعيل حسني )1
  الوطنيةممثل لشركة التأمني          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    ليكس فؤاد إسكندر حناأ  )5
  لتأمني الوطنيةممثل لشركة ا    عضو جملس اإلدارة    فادي سعيد لبيب برنسي  )6
  ممثل لنفسه    عضو جملس اإلدارة    خوري سبري رزق سبريو  )7

  
  السـيد تسـمية، ومت 2021تشرين الثاين  25استقال السيد اليكس فؤاد إسكندر حنا من جملس اإلدارة بتاريخ 

 .2021كانون األول   15عزيز سامر عزيز شحادة كعضو جملس إدارة خلفاً له بتاريخ 
  

  إدارة الشركة
 تغيري على اإلدارة التنفيذية أي 2021عام الرأ خالل مل يط.  
  

ت   مدققي احلسا
  وتر هاوس  و برايس السادة  إعادة تعيني 2021 نيسان 01قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ

 .2021 كمدققني خارجيني للشركة للعام) PWCكوبرز (
  

  النشاطات الرئيسية 
 شركةتعديالت على النشاطات الرئيسية للأية  2021عام ال مل يطرأ خالل. 

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

  



 

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

  شركةضد ال مقامةال يوجد أي قضا. 

  
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

 ت الشـــركة اخلـــارجي واملعلومـــات املاليـــة تقريـــر جملـــس اإلدارة وت املصـــادقة علـــى للعـــام  الســـنويةقريـــر مـــدقق حســـا
2020. 

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

 2020للعام  املوافقة على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة. 

 سنوات نتخاب جملس إدارة جديد للشركة ملدة أربعا. 

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

 أهم املؤشرات املالية

  

  
  

 
  

 31/12/2020 31/12/2021  البيان
 2.227 2.341 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 0.633 0.598 القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)
 0.819 0.780 اإليراداتصافي الدخل إلى 

 0.048 0.042 العائد على مجموع الموجودات
 0.052 0.046  العائد على حقوق المساهمين

 0.078 0.082  معدل المديونية
 0.922 0.918 نسبة الملكية

 2.654 4.450 نسبة التداول (مرة) 
 842,284 2,141,358  رأس المال العامل (دوالر أمريكي)



  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  المحدودة عامةالمساهمة الأبراج الوطنية شركة 
  

  األولية (غير المدققة)الـبـيـانـات الـمـالـيـة 

  2021 ولاألكانون  31 فيللسنة المنتهية 

  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان المركز المالي 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

 كما في 

  كانون األول 31  
2021 

 كانون األول 31
2020  

  مدققة غير مدققة  
      الموجودات

     الموجودات غير المتداولة

 22,207,571 23,438,087 استثمارات عقارية
  15,456 26,010 ممتلكات ومعدات

 59,860 74,497  موجودات ضريبية مؤجلة
 806,638 824,495 استثمار في شركة حليفة

  2,125,282 936,809 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 25,214,807 25,299,898  مجموع الموجودات غير المتداولة

   
     الموجودات المتداولة

  838,424 731,148  ذمم مدينة
  280,000 1,499,078 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  19,483  21,856  أرصدة مدينة أخرى
  11,991  12,645  شيكات برسم التحصيل

  176,101  220,758  ودائع
  25,612  276,479  النقد والنقد المعادل

 1,351,611 2,761,964  الموجودات المتداولةمجموع 
    26,566,418 28,061,862 مجموع الموجودات

     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية

  11,000,000 11,000,000 رأس المال المدفوع
  1,620,393  1,739,285  احتياطي إجباري

  55,612  120,714  فروقات ترجمة عمالت أجنبية
  11,822,053  12,892,082  مدورةأرباح 

    24,498,058 25,752,081  مجموع حقوق الملكية
     المطلوبات

     المطلوبات غير المتداولة

  131,052 128,309 مخصص تعويض نهاية الخدمة
  1,427,981  1,560,866  مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1,559,033 1,689,175  مجموع المطلوبات غير المتداولة
     المطلوبات المتداولة

 ً   100,689  122,049 إيرادات مقبوضة مقدما
  12,121 27,754  الضرائبمخصص 
  34,569  96,395  ذمم دائنة

  361,948  374,408  أرصدة دائنة أخرى
  509,327  620,606  مجموع المطلوبات المتداولة

 2,068,360  2,309,781  مجموع المطلوبات 
 26,566,418 28,061,862 والمطلوباتمجموع حقوق الملكية 

  
  

 
 

  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 
  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل 
  المبالغ بالدوالر األمريكي)(جميع 

  

  

 للسنة المنتهية في 

  كانون األول 31  
2021 

  كانون األول 31
2020  

  مدققة غير مدققة  

     اإليرادات 

 485,561 486,611 إيرادات إيجارات
  930,408 885,901 أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 144,453 152,684 إيرادات خدمات
  1,560,422 1,525,196 اإليراداتمجموع 

    

     المصاريف

  )198,647( (204,501) مصاريف مباشرة
  )47,316( (52,286)  مصاريف إدارية وعامة

  )245,963( (256,787)  مجموع المصاريف
  1,314,459 1,268,409  الدخل التشغيلي

    

 150,793 272,110 عوائد االستثمارات
 156,010 50,755  أعمال شركة حليفةحصة الشركة من نتائج 

 7,794 8,080  إيرادات أخرى
 (38,500) (43,000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (19,126) (20,016)  فروقات عملة
 (45,395) (116,021)  صافي خسائر انخفاض القيمة

  1,526,035 1,420,317  صافي الدخل قبل ضريبة األمالك والدخل
    

  )75,882( (69,271) ضريبة األمالك
  1,450,153 1,351,046  صافي الدخل قبل ضريبة الدخل

    

  )172,629( (162,125)  مصروف ضريبة الدخل 
  1,277,524 1,188,921  صافي الدخل

    

 0.116 0.108 الحصة األساسية للسهم من صافي الدخل
  

 
  

  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 
  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  بيان الدخل الشامل 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  
  

 كانون األول 31 
2021 

 كانون األول 31
2020  

  مدققة غير مدققة  
  1,277,524  1,188,921  صافي الدخل

      بنود الدخل الشامل األخرى

      بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة
  55,612 65,102 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

  55,612 65,102  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

  1,333,136 1,254,023  إجمالي الدخل الشامل للسنة



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  التغيرات في حقوق الملكية بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

  
  

 
رأس المال 

 المدفوع
 احتياطي 

 إجباري
فروقات ترجمة  

 عمالت أجنبية
مجموع حقوق   مدورةأرباح   

 الملكية

2020                

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

 1,277,524  1,277,524   -  -   -  صافي الدخل

 55,612   -   55,612   -   -  بنود الدخل الشامل األخرى

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

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

2021           

 24,498,058 11,822,053  55,612 1,620,393 11,000,000 2021كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 1,188,921  1,188,921   -  -   -  صافي الدخل

 65,102   -   65,102   -   -  بنود الدخل الشامل األخرى

 -  )118,892(   -  118,892   -  محول إلى االحتياطي اإلجباري

 25,752,081  12,892,082   120,714  1,739,285   11,000,000  (غير مدققة) 2021كانون األول   31الرصيد كما في 
  

  
  



  المحدودة العامةالمساهمة  أبراج الوطنيةشركة 
    2021كانون األول  31للسنة المنتهية في البيانات المالية 

 

  التدفقات النقدية بيان 
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  

 للسنة المنتهية في 

  كانون األول 31  
2021 

 كانون األول 31
2020  

      مدققة غير مدققة  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1,450,153 1,351,046 صافي الدخل قبل ضريبة الدخل
     تسويات:

 (930,408) (885,901) القيمة العادلة لالستثمارات العقارية )أرباح(
 3,694 3,859 ممتلكات ومعدات استهالك

 (156,010)  )50,755( حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
 45,395  116,021 صافي خسائر انخفاض القيمة

 11,870  15,505 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 (30,662)  - بيع استثمارات عقارية )ربح(

 (43,860)  )14,490( الدخل التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
 (76,271)  )106,304( عوائد االستثمارات

 -  )42,776( بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة )ربح(
 -  )131,947( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )ربح(

  254,258  273,901 
    :في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتغير 

 (49,725) )5,950( ذمم مدينة
 (4,041)  )2,373( أرصدة مدينة أخرى

 ً  (41,581)  21,360 إيرادات مقبوضة مقدما
 43,493 (806) شيكات برسم التحصيل

 5,613 61,826 ذمم دائنة
 84,049  12,460 أرصدة دائنة أخرى

 (236,140)  )2,257,742( شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 -  1,185,101 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ل دفعات األنشطة التشغيلية قبصافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن 

  وضريبة الدخلتعويض نهاية الخدمة 
)731,866(  75,569 

 -  )18,248(  دفعات تعويض نهاية الخدمة
 (27,153)  )28,244(  ضريبة الدخل المدفوعة

 48,416  )778,358(  صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن األنشطة التشغيلية
     

   من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية 

 (177,700) )47,300( ودائع
 (1,475,235)  )245,164( شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 -  1,463,368 بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 -  13,045 التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 (12,612)  )344,615( شراء استثمارات عقارية
 1,510,269  - استثمارات عقاريةبيع 

 83,300  98,000 التغير في استثمار في شركة حليفة
 (244)  )14,413( شراء ممتلكات ومعدات

 76,271  106,304 عوائد استثمارات مقبوضة
 4,049  1,029,225  صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية

     

   التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (64,673) - قروض
 (64,673)  -  صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة التمويلية

     

 (12,208) 250,867 صافي التغير في النقد والنقد المعادل
 37,820  25,612  بداية السنة ،رصيد النقد والنقد المعادل
 25,612 276,479  نهاية السنة ،رصيد النقد والنقد المعادل




