
 

 

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

 PICOشركة فلسطين للتأمين 

 (دوالر ايرَكٍ) 2013البيبنبت المبلية للربع الثبلث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشركت يضاهًت 1994 شباط 7حأصضج شركت فهضطٍُ نهخأيٍُ بخارَخ --

 اَهىل 10ولايج انشركت بخارَخ . خصىصُت نذي يرالب انشركاث فٍ غزة

 بخغُر وضعها انماَىٍَ يٍ شركت يضاهًت خصىصُت يذذودة انً 1995

 يهُىٌ صهى بمًُت اصًُت دوالر 5َخأنف راس يال انشركت يٍ . يضاهًت عايت

 .ايرَكٍ نهضهى انىادذ

َخركز َشاط انشركت انرئُضٍ فٍ يزاونت أعًال انخأيٍُ وإعادة انخأيٍُ -- 

وجًُع أصُاف أشغال انضًاٌ وانخعىَض يٍ خالل فروعها فٍ راو هللا، 

 . َابهش، بُج نذى، طىنكرو، لهمُهُت، انخهُم، جٍُُ وغزة

 .10/05/2010حى ادراج اصهى انشركت نهخذاول فٍ بىرصت فهضطٍُ فٍ --

 31 و 2013 أَهىل 30 يىظفا كًا فٍ 119 و101بهغ عذد يىظفٍ انشركت --

 و 33 عهً انخىانٍ، كًا بهغ عذد وكالء ويُخجٍ انشركت 2012كاَىٌ األول 

 . عهً انخىان2012ٍ كاَىٌ األول 31 و 2013 أَهىل 30 كًا فٍ 32

حشًم انمىائى انًانُت انًىدذة انمىائى انًانُت نشركت فهضطٍُ نهخأيٍُ و شركخها --

، دُث حأصضج شركت ابراج (شركت االبراج  انفهضطُُُت نهخًُُت انعمارَت)انخابعت 

 كشركت يضاهًت 2011 دزَراٌ 15انفهضطُُُت نهخًُُت انعمارَت بخارَخ 

خصىصُت،  و َخأنف رأصًال انشركت يٍ يهُىٌ صهى بمًُت اصًُت دوالر 

، و يٍ %99ايرَكٍ نهضهى انىادذ، وهٍ يًهىكت نشركت فهضطٍُ نهخأيٍُ بُضبت 

اهى غاَاث انشركت حًهك وشراء وبُع و انًخاجرة باألراضٍ و انعماراث و 

 .انشمك

 

 

 

 

 ملخص القىائم المبلية

 31/12/2012 30/09/2013 ملخص المركس المبلي المىحد

 17,557,057 17,025,826 انًىجىداث انًخذاونت

 13,996,176 14,762,517 انًىجىداث غُر انًخذاونت

 31,553,233 31,788,343 إجًانٍ انًىجىداث

 26,784,146 26,809,181 انًطهىباث انًخذاونت

 676,745 599,285 انًطهىباث غُر انًخذاونت

 27,460,891 27,408,466 اجًانٍ انًطهىباث

 5,000,000 5,000,000 رأس انًال انًذفىع

 (730,301) (676,711) انًذورة (انخضائر)االرباح 

 4,092,342 4,379,877 دمىق انًضاهًٍُ 

 30/09/2012 30/09/2013 ملخص قبئمة الدخل

  4,362,328  5,464,352 اجًانٍ الضاط انخأيٍُ انًكخخبىت

  5,907,106  5,818,263 صافٍ الضاط انخأيٍُ بعذ انعًىالث
انخأيٍُ بعذ انًصارَف  (خضائر)صافٍ ارباح 

 (761,920)  540,799 االدارَت وانعايت

 (584,267)  59,545 صافٍ انربخ بعذ انضرائب

 30/09/2012 30/09/2013 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

االَشطت  (انًضخخذو فٍ)صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ 

 (977,797) (891,165) انخشغُهُت
االَشطت  (انًضخخذو فٍ)صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ 

  1,168,139 (804,363) االصخثًارَت
االَشطت  (انًضخخذو فٍ)صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ 

 - - انخًىَهُت

  190,342 (1,695,528) انخغُر فٍ انُمذ و يا فٍ دكًه

 2012خالل  2013حتى الربع الثبلث  ملخص التداول

 Market Cap 6,350,000 7,000,000انمًُت انضىلُت نهشركت 

 2,191,800 1,179,386 عذد األصهى انًخذاونت

 3,109,261 1,647,339 (دوالر)لًُت األصهى انًخذاونت 

 1.50 1.40 اعهً صعر حذاول 

 1.40 1.27 ادًَ صعر حذاول

 1.40 1.27 صعر اإلغالق 

 31/12/2012 30/09/2013 نسب مبلية

 B.V 0.88 0.82انمًُت انذفخرَت نهضهى 

 P/B.V 1.45 1.71انمًُت انضىلُت انً انمًُت انذفخرَت  

 - - P/Eيكرر انربذُت 

 %87.03 %86.22 انًطهىباث انً انًىجىداث

 %671.03 %625.78 انًطهىباث انً دمىق انًضاهًٍُ

  30/09/2013 30/09/2012 

 ROA  0.19% 0.60% انعائذ عهً انًىجىداث

 ROE  1.36% -15.46% انعائذ عهً دمىق انًضاهًٍُ

 EPS 0.012  (0.117)  (صهى/دوالر)انعائذ عهً انضهى 

 تىزيعبت ارببح

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقديه اجتمبع الهيئة العبمه صبفي الدخل رأش المبل المدفىع السنة

2007 3,231,700 1,294,647  *** *** *** 

2008 5,000,000 941,992  *** *** *** 

2009 5,000,000 3,184,810  01/05/2010 *** *** 

2010 5,000,000 (1,697,785) 11/05/2011 *** *** 

2011 5,000,000 474,666  05/05/2012 *** *** 

2012 5,000,000 (446,937) 25/04/2013 *** *** 
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2013االولى التسعة حركة مؤشر القدس خالل االشهر   

 

 نبذة عن شركة فلسطين للتأمين


