المشرق للتأمين )(MIC
البيانات المالية ( 4102دوالر امريكي)
حركة مؤشر القدس خالل 4102

ملخص القوائم المالية
ملخص المركز المالي الموحد

4102/04/10

4101/04/10

الم ج دات المتكاولة

12,820,234

10,648,292

الم ج دات غير المتكاولة

13,746,317

7,915,318

جمالي الم ج دات

26,566,551

18,563,610

الميل بات المتكاولة

19,663,610

16,901,668

880,212

678,290

20,543,822

17,579,958

الما المكي ع

5,200,000

5,200,000

االرباح (الخسائر) المكور

)(4,606,241

)(4,776,775

حق ق المساهمين (غير شامل حق ق االقلية)

1,188,159

983,652

ملخص قائمة الدخل

4102/04/10

4101/04/10

اجمالي اقسال التأمين المكتت ىة

14,675,744

13,982,252

صايي اقسال التأمين باك الام الت

12,322,239

10,148,147

553,738

1,001,075

)(107,696

)(796,610

189,482

151,858

ملخص قائمة التدفقات النقدية

4102/04/10

4101/04/10

صايي التكيف اللقكي من (المستخكم يي) االنشية التشغيلية

1,269,821

1,868,708

)(1,699,346

)(633,038

271,477

)(864,400

التغير يي اللقك و ما يي حكم،

)(158,048

371,270

ملخص التداول

خالل 4102

خالل 4101

القيمة الس قية للشركة (دوالر)

2,496,000

2,496,000

عكد األساا المتكاولة

1,248,595

1,024,688

599,326

491,850

اعل سار تكاو

-

-

ادن سار تكاو

-

-

سار اتغلق

0.48

0.48

4102/04/10

4101/04/10

القيمة الكيترية للساا B.V

0.23

0.19

السيد زياد اسحق صيام بعدد أسهم  4001000سهم بنسبة %0.29

القيمة الس قية ال القيمة الكيترية P/B.V

2.10

2.54

مكرر الرباية P/E

السيد جالل كاظم ناصر الدين بعدد أسهم  22011,0سهم بنسبة %2.40

13.17

16.44

1729.05%

1787.21%

77.33%

94.70%

4102/04/10

4101/04/10

0.71%
15.95%
0.04

0.82%
15.44%
0.03

الميل بات غير المتكاولة
اجمالي الميل بات
رم

المصاريف وااليردات غير الم زعة عل يروع التامين
صايي الرب الاائك لمساهمي الشركة األم

ال يانات المالية 4102

صايي التكيف اللقكي من (المستخكم يي) االنشية االستثمارية
صايي التكيف اللقكي من (المستخكم يي) االنشية التم يلية

قيمة األساا المتكاولة (دوالر)

نسب مالية

الميل بات ال حق ق المساهمين
الميل بات ال الم ج دات
الاائك عل الم ج دات ROA
الاائك عل حق ق المساهمين ROE
الاائك عل الساا (دوالر/ساا) EPS

2/1/2014
19/01/2014
30/01/2014
12/2/2014
25/02/2014
10/3/2014
23/03/2014
3/4/2014
16/04/2014
29/04/2014
13/05/2014
27/05/2014
9/6/2014
22/06/2014
3/7/2014
16/07/2014
6/8/2014
19/08/2014
1/9/2014
14/09/2014
25/09/2014
13/10/2014
27/10/2014
9/11/2014
20/11/2014
3/12/2014
16/12/2014
30/12/2014

صايي ارباح التأمين باك االيرادات والمصاريف االدارية والاامة

Quds Index

630
610
590
570
550
530
510
490
470
450

نبذة عن المشرق للتأمين
-تأسست شركة المشرق للتأمين عام  2991كشركة مساهمة عامة .كان رأس ماال الشاركةسنة  211241290 ،1002دوالر أمريكي وتمت زيااد راساما الشاركة خال عاام 1009
الاا  011001000دوالر والحقااا قاماات الشااركة بتخفااير رمساامالاا عااام  1022ليصااا
 011001000دوالر .لقااك كااام عااام  1022عامااا مفصااليا يااي حيااا الشااركة حياا ت لاات
الشركة رئاساة اتتاااد الفلساييلي لشاركات التاأمين .و تماار الشاركة بيا و تسا يف كاياة
من اع التأمين باستثلاء تأميلات الاياا ياي كاياة ملاالف السالية ال للياة الفلساييلية بماا ييااا
القك .
-ام األهااكا األساسااية للشااركة هااي تاقيااف رسااالتاا و رايتاااا اللاباااة ماان قااراء وا اااةللمستق ل و المساهمة الفاعلة يي تي ير صلاعة التأمين يي يلسايين و الرقاي بااا لا معلا
المست يات و المساركة يي بلاء و ناضة اتقتصاد الا للي الفلساييلي و تيا يرإ ببعت ارهاا
محك مك ناتا ،و للام مان خال تقاكيا خاكماتاا الممياو لبماا ر زبائلااا انيلقاا مان قاعاك
الشراكة المت ادلة باعت ارها مظلة ممام لصال و ممتلكات مؤملياا.
-كباااااااااااااااار المسااااااااااااااااهمين فاااااااااااااااي الشاااااااااااااااركة كماااااااااااااااا فاااااااااااااااي عاااااااااااااااام :1022السيد وائل أيوب زعرب بعدد أسهم  210,41920سهم بنسبة %10.,2
السيد أيوب وائل زعرب بعدد أسهم  9101920سهم بنسبة %20.,4

السيد أسد إبراهيم برانسي بعدد اسهم  2201000سهم بنسبة %2.44
السيد راغب نادر الحج حسن بعدد أسهم  2121040سهم بنسبة %2.12
السادة شركة سجاير القدس بعدد أسهم  19,12,0سهم بنسبة %0.04
السيد جورج جبران نصر بعدد أسهم  1,21401سهم بنسبة %0.42

توزيعات ارباح

صايي الرب

اجتماع الايئة الاام،

ت زياات نقكي،

ت زياات االساا

رم

الما المكي ع

2008

6,214,690

)(224,523

2/4/2009

***

***

2009

7,200,000

919,896

9/5/2010

***

***

2010

7,200,000

)(1,774,447

16/05/2011

***

***

2011

5,200,000

)(1,113,489

26/02/2012

***

***

2012

5,200,000

)(847,672

12/5/2013

***

***

2013

5,200,000

151,858

24/04/2014

***

***

2014

5,200,000

2,914,1

لا ياكد حت تاريخ 1020/01/12

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي ة في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة
ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

