
 

 

النتائج السابقة ال  .تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية

 .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية
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 NIC))شركة التبمين الىطنية  

 (دٔالس ايشٌكً) 2013 البيبنبت المبلية للربع األول

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 3.5 يمذاسِ بشأعًبل عبيت يغبًْت كششكت 1992 عبو انٕطٍُت انخأيٍٍ ششكت حأعغج--

. عٓى نكم ٔادذ اسدًَ دٌُبس اعًٍت بمًٍت عٓى يهٌٍٕ 3.5 انى يمغى اسدًَ دٌُبس يهٌٍٕ

 لبيج ٔالدمب عٓى، يهٌٍٕ 3.85 انى 1994 عبو خالل انششكت ساعًبل صٌبدة ٔحًج

 يهٌٍٕ 5.4 انًبل ساط اصبخ بذٍث ،2006 عبو فً نهًغبًٍٍْ% 40 بخٕصٌع انششكت

 ساعًبل حذٌٕم حى 2008 ٔفً دٌُبس، اعًٍت بمًٍت عٓى يهٌٍٕ 5.4 انى يمغى دٌُبس

 ٔحى دٔالس اعًٍت بمًٍت عٓى يهٌٍٕ 1.41 بًُخ ٔرنك انذٔالس انى انذٌُبس يٍ انششكت

 دٔالس يهٌٍٕ 8 انششكت سأعًبل اصبخ ٔبزنك% 5 بمًٍت يجبٍَت اعٓى حٕصٌع اٌضب

 بُغبت يجبٍَت يُذت اعٓى حٕصٌع حى 2010 عبو خالل عٓى، يهٌٍٕ 8 انى يمغى ايشٌكً

 عهى انًٕافمت  2012 خالل ٔحى. دٔالس يهٌٍٕ 10 انششكت سأعًبل اصبخ ٔبزنك% 25

. دٔالس يهٌٍٕ 12 انى انششكت يبل سأط نٍشحفع% 20 بُغبت انششكت يبل سأط سفع

 ٔانمٍبو انخبيٍٍ ٔإعبدة انخبيٍٍ أعًبل جًٍع يضأنت ًْ نهششكت األعبعٍت األْذاف اٌ--

. انًُمٕنت ٔغٍش انًُمٕنت ٔانًٕجٕداث انًبل سأط ببعخثًبس

: انخبنٍت انششكبث يٍ انٕطٍُت انخبيٍٍ ششكت إنى ببإلضبفت انًجًٕعت حخكٌٕ--

 فً كًب ساعًبنٓب ٌبهغ فهغطٍٍ بٕسصت فً يذسجت ششكت ًْ:  الىطنية ابراج شركة

 . انًبل ساط يجًٕع يٍ% 90 انٕطٍُت انخبيٍٍ حًخهك دٔالس يهٌٍٕ 10  ،2010 َٓبٌت

 

 350 بشاعًبل 2007 بذاٌت فً حأعغج: الطبية واالستثشبرات للخدمبت النخبة شركة

 بخصٕص االداسة يجهظ حٕصٍت عهى انُخبت نششكت انعبيت انٍٓئت ٔٔافمج دٌُبس، انف

 انخبيٍٍ ششكت حًهك بذٍث دٔالس يهٌٍٕ انى دٔالس انف 600 يٍ انششكت ساعًبل سفع

. يُٓب% 85 انٕطٍُت
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ملخص القىائم المبلية

 2012-12-31 2013-03-31 ملخص المركس المبلي المىحد

 52,366,185 56,548,930 انًٕجٕداث انًخذأنت

 21,066,120 20,323,965 انًٕجٕداث غٍش انًخذأنت

 73,432,305 76,872,895 إجًبنً انًٕجٕداث

 45,785,349 49,595,551 انًطهٕببث انًخذأنت

 2,713,008 2,947,893 انًطهٕببث غٍش انًخذأنت

 48,498,357 52,543,444 اجًبنً انًطهٕببث

 12,000,000 12,000,000 سأط انًبل انًذفٕع

 6,253,418 5,627,629 انًذٔسة (انخغبئش)االسببح 

 23,530,996 22,869,547 (غٍش شبيم دمٕق االلهٍت)دمٕق انًغبًٍٍْ 

 2012-03-31 2013-03-31 ملخص قبئمة الدخل

 7,048,428  7,894,497 اجًبنً الغبط انخأيٍٍ انًكخخبىت

 7,344,894  6,638,226 صبفً الغبط انخأيٍٍ بعذ انعًٕالث
صبفً اسببح انخأيٍٍ بعذ االٌشاداث ٔ انًصبسٌف 

 1,969,885  1,527,388 االداسٌت
انًصبسٌف ٔ االٌشداث غٍش انًٕصعت عهى فشٔع 

 761,616  743,037 انخبيٍٍ

  2,216,124  1,746,380 صبفً انشبخ بعذ انضشائب

 2012-03-31 2013-30-31 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

االَشطت  (انًغخخذو فً)صبفً انخذفك انُمذي يٍ 

 (473,655) (2,635,293) انخشغٍهٍت
االَشطت  (انًغخخذو فً)صبفً انخذفك انُمذي يٍ 

 (2,649,437)  1,510,033 االعخثًبسٌت
االَشطت  (انًغخخذو فً)صبفً انخذفك انُمذي يٍ 

  40,500  84,783 انخًٌٕهٍت

 (3,082,592) (1,040,477) انخغٍش فً انُمذ ٔ يب فً دكًّ

 2012خالل  2013خالل الربع االول  ملخص التداول

 Market Cap 38,760,000 46,440,000انمًٍت انغٕلٍت نهششكت 

 642,276 34,346 عذد األعٓى انًخذأنت

 2,204,292 124,700 (دٔالس)لًٍت األعٓى انًخذأنت 

 4.38 3.79 اعهى ععش حذأل 

 3.10 3.23 ادَى ععش حذأل

 3.87 3.23 ععش اإلغالق 

 2012-12-31 2013-03-31 نسب مبلية

 B.V 1.91 1.96انمًٍت انذفخشٌت نهغٓى 

 P/B.V 1.69 1.97انمًٍت انغٕلٍت انى انمًٍت انذفخشٌت  

 P/E 8.08 9.68يكشس انشبذٍت 

 %66.04 %68.35 انًطهٕببث انى انًٕجٕداث

 %206.10 %229.75 انًطهٕببث انى دمٕق انًغبًٍٍْ

  31-03-2013 31-03-2012 

 %2.91 %2.27 انعبئذ عهى انًٕجٕداث

 %10.48 %9.69 انعبئذ عهى دمٕق انًغبًٍٍْ

  EPS 0.146  0.222  (عٓى/دٔالس)انعبئذ عهى انغٓى 

 تىزيعبت ارببح

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقديه اجتمبع الهيئة العبمه صبفي الربح رأش المبل المدفىع  

2006 7,627,119 580,746  21/03/2007 15% *** 

2007 7,627,119 2,559,754  27/03/2008 *** 5% 

2008 8,000,000 2,397,216  26/03/2009 15% *** 

2009 8,000,000 3,915,958  25/03/2010 20% 25% 

2010 10,000,000 5,277,065  24/03/2011 20% *** 

2011 10,000,000 2,949,868  29/03/2012 15% 20% 

2012 12,000,000 4,712,693 25/03/2013 20% *** 
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2013حركة السهم خالل األشهر الثالث األولى   

 نبذة عن شركة التأمين الوطنية


