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 :الشركةنبذة عن 

في بورصة فلسطين بتاريخ   ABRAJ، وتم إدراج أسهم 1995( عام ABRAJالوطنية )تأسست شركة ابراج 

 دوالر أمريكي. 11,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  14/04/2010

 

 المالي: ملخص األداء

 قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\09\30 في المنتهية التسعة الشهور فترة عن أبراج الوطنية بيانات تشير  

 من نفسها للفترةدوالر أمريكي  389,480  بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, دوالر أمريكي  541,043 بلغت

ا.%38.91 تهنسب بلغت إرتفاعب 2017 العام  كان أن بعددوالر أمريكي  22,874,756  بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 857,846 المطلوبات مجموع وبلغ. %2.38 نسبته بلغت إرتفاعب 2017 العام نهاية فيدوالر أمريكي  22,343,593

 حقوق مجموع أما. %1.96 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهايةدوالر أمريكي  841,373  كان أن بعد دوالر أمريكي

 بلغت إرتفاعب 2017 العام نهاية في دوالر أمريكي 21,502,220كان  أن بعددوالر أمريكي  22,016,910بلغ  فقد الملكية

 .%2.39 نسبته

 

  :السهمملخص أداء 

 17,148داول عليه حيث بلغ حجم الت ،أردنيدينار  1.26على  2018الربع الثالث مع نهاية الوطنية أبراج  شركةسهم أغلق 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %6.19. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 21,333.8بقيمة سهم 

 

 

 :السهم أداء
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 التغير %  31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية 

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

 %2.38  22,343,593   22,874,756   الموجوداتمجموع 

 %1.96  841,373   857,846  مجموع المطلوبات 

 حقوق المساهمين
 22,016,910   21,502,220  2.39% 

 %6.19  9,127,878   9,692,882  االرباح )الخسائر( المدورة

 % التغير 30/09/2017 30/09/2018 

 %4.37  597,408   623,524  مجموع اإليرادات

 %10.37- (196,253)  (175,902)   مجموع المصاريف

 %11.58  401,155   447,622  الربح التشغيلي

 %63.67  477,525   781,589  والدخل األمالكالربح قبل الضريبة 

 %38.91  389,480   541,043  صافي الدخل 

 EPS 0.049 0.035 40.00%العائد على السهم   

 ROA 2.37% 2.76% -14.44%العائد على الموجودات 

 ROE 2.46% 2.95% -16.80%د على حقوق المساهمين العائ

 %0.41- %3.77 %3.75 المطلوبات الى الموجودات

 %33.10 %65.19 %86.77 هامش صافي الربح 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.26

13.86M القيمة السوقية 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 توزيعات ارباح

 سهمتوزيعات اال توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 25/03/2013 *** *** 

2013 27/03/2014 *** *** 

2014 26/03/2015 *** *** 

2015 31/03/2016 *** *** 

2016 30/03/2017 *** *** 

2017 29/03/2018 *** *** 


