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 :لشركةانبذة عن   

 بتاريخ في بورصة فلسطين ABRAJأسهم  إدراجوتم  ،1995عام  (ABRAJالوطنية )ابراج  شركة تتأسس 
 . دوالر أمريكي 11,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  14/04/2010

 
 ملخص األداء المالي:

دوالر  1515552,3إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  1132\31\13كما في شير بيانات ابراج الوطنية ت

بلغت  بارتفاع 1132دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  2225111أمريكي5 مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

دوالر أمريكي  1153555101بعد أن كان  دوالر أمريكي 211512155,1 أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %121255نسبته 

دوالر أمريكي بعد أن كان  20235121 وبلغ مجموع المطلوبات %31202بلغت نسبته  بارتفاع 1132في نهاية العام 

 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما .%0211بلغت نسبته  بانخفاض 1132دوالر أمريكي نهاية العام  325011,

 نسبته بلغت بارتفاع 1132 العام نهاية في أمريكي دوالر 3,51125121 كان أن عدب أمريكي دوالر 1355115111

33222% 

  :السهمملخص أداء 

سهم 32,013عليه حيث بلغ حجم التداول  ،دوالر أمريكي 1.17على  7102نهاية عام  الوطنية ابراجشركة أغلق سهم 

 2 مجموع األسهم المكتتبة من%6.31نسبة 2 تشكل األسهم الحرة دوالر امريكي 37,748بقيمة 
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 التغير %  2017 2016 2015 مؤشرات المالية 

 %0.00 11,000,000 11,000,000 11,000,000 راس المال المدفوع 

 %10.86 22,343,593 20,155,080 13,713,922 مجموع الموجودات 

 %8.33- 841,373 917,820 1,024,463 مجموع المطلوبات 

شامل حقوق المساهمين )غير 
 %11.77 21,502,220 19,237,260 12,689,459 حقوق االقلية(

 %28.60 9,127,878 7,097,936 1,230,482 االرباح )الخسائر( المدورة

 %226.15 2,530,742 775,953 889,096 مجموع االيرادات

ارباح )خسائر( اعادة تقييم 
 ممتلكات استثمارية

0 0 1,740,777 N/A 

 %371.04 2,309,197 490,229 236,864 الضريبةصافي الدخل قبل 

 %372.55 2,255,491 477,302 223,435 صافي الدخل 

 EPS 0.02 0.043 0.205 376.74%العائد على السهم   

 ROA 1.63% 2.37% 10.09% 326.26%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
1.76% 2.48% 10.49% 322.77% 

 %17.31- %3.77 %4.55 %7.47 المطلوبات الى الموجودات

 %44.89 %89.12 %61.51 %25.13  صافي هامش الربح

 N/A N/A N/A N/A توزيعات النقدية 

 N/A N/A N/A N/A توزيعات أسهم 

عزيز محمود عبد 

 الجواد 
 رئيس مجلس اإلدارة / ممثل لنفسه 

نائب رئيس مجلس اإلدارة/ ممثل لشركة  إياد محمد مسروجي 

 التأمين الوطنية 

 عضو مجلس االدارة / ممثل لنفسه سامر عزيز شحادة 

 عضو مجلس االدارة / ممثل لنفسه إبراهيم علي الطويل 

عضو مجلس االدارة /ممثل لشركة التأمين  سبيررزق خوري 

 الوطنية 

عضو مجلس االدارة / ممثل لشركة التأمين  فؤائد نخلة قطان 

 الوطنية 

 المدير العام / ممثل لشركة التأمين الوطنية  أحمد فؤائد مشعشع 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.17

12.870M القيمة السوقية 

1.20 
1.14 
6.31% 
5.71 

1.95 
0.60 
N/A 

 اسبوع 27اعلى سعر/

 اسبوع 27سعر/ادنى 
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/12/2102السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 :  اإلدارةأعضاء مجلس 

 (ABRAJ)ابراج الوطنية 

 7102عام ل ملخص البيانات المالية
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  األرباحجدول توزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخبار الشركة 

من قبل الشركة من قبل ثالثة مخمنين مرخصين لهذا  ومباني الشركةإعادة تقييم أراضي  1132تم في نهاية عام  -

، ولقد بين التخمين ان القيمة السوقية لهذه األراضي والمباني بلغت الغض من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

المخمنون الثالث، وهذا يعني ان القيمة السوقية  أعدهادوالر أمريكي وفق متوسط قيمة التخمين التي  ألف 115122

دوالر  ألف 315123دوالر امريكي بمبلغ  ألف 315312ألراضي ومباني الشركة تزيد عن كلفتها التاريخية البالغة 

تغير السياسة المحاسبية وإثبات عقارات  31/11/1130امريكي2 ولقد قرر مجلس اإلدارة في جلسته المعقودة بتاريخ 

، ومن أجل التحوط قرر مجلس 1132براج الوطنية بالقيمة العادلة بدال من الكلفة في البيانات المالية للعام شركة أ

 ألف دوالر امريكي مما سيؤثر على البيانات المالية كما يلي2  115331من القيمة العادلة بمبلغ  %1,إثبات ما نسبته 

o ( سيتم عمل تعديلRestatementلرصيد األرباح المدو ) رة اول المدة كونه تم تغيير سياسة الشركة لتقيم

 عقاراتها من التكلفة الى القيمة العادلة2 

o  2 دوالر امريكي ألف 05112سترتفع حقوق الملكية بمبلغ  

o  ألف دوالر امريكي والذي يمثل الفرق في التقييم ما بين العام  35223بمبلغ  1132سترتفع أرباح العام

 2 1135والعام  1132

 توزيعات ارباح

رأس المال  السنة

 المدفوع
اجتماع الهيئة  صافي الدخل

 العامة
توزيعات 

 نقديه
توزيعات 

 االسهم
2010 10,000,000 195,453  24/03/2011 *** *** 

2011 10,000,000 506,746  29/03/2012 *** 10% 

2012 11,000,000 223,887  25/03/2013 *** *** 

2013 11,000,000 352,437  27/03/2014 *** *** 

2014 11,000,000 104,742  26/03/2015 *** *** 

2015 11,000,000 223,435 31/03/2016 *** *** 

2016 11,000,000 254,130 30/03/2017 *** *** 

2017 11,000,000 2,255,491 72/10/7102 *** *** 


