شركة التأهين الوطنية )(NIC
البيانات الوالية لعام ( 4102دوالس امشَكٍ)
حركة مؤشر القدس خالل 4102

هلخص الوركس الوالي الووحد

4102/04/10

4101/04/10

ال ىجىداث ال خذاولت
ال ىجىداث غُش ال خذاولت
إج لٍ ال ىجىداث
ال يلىب ث ال خذاولت
ال يلىب ث غُش ال خذاولت
اج لٍ ال يلىب ث
سأط ال ال ذفىع
االسب ح (الخس ئش) ال ذوسة
دمىق ال س ة ُ (غُش ش مل دمىق االللُت)

52,522,524
20,722,146
73,244,670
42,035,438
3,466,973
45,502,411
12,000,000
5,895,961
26,064,031

60,043,485
20,624,505
80,667,990
49,959,225
3,059,865
53,019,090
12,000,000
6,096,015
26,016,733

هلخص قائوة الدخل

4102/04/10

4101/04/10

اج لٍ الس ط الخأمُ ال كخخبىت

26,842,752

27,894,892

ص فٍ الس ط الخأمُ بعذ الع ىالث
ص فٍ اسب ح الخأمُ بعذ االَشاداث وال ص سَ
االداسَت والع مت
ال ص سَ واالَشداث غُش ال ىصعت علً فشوع الخ مُ
ص فٍ الشبخ الع ئذ ل س ة ٍ الشش ت األ

28,844,750

26,963,144

5,016,673
)(1,528,141
2,641,147

5,582,790
1,383,830
4,987,162

هلخص قائوة التدفقات النقدية

4102/04/10

4101/04/10

)(3,404,051

1,895,257

1,072,484

1,350,211

)(2,418,920
)(4,750,487

)(1,716,775
1,528,693

خالل 4102

خالل 4101

المُ ت السىلُت للشش ت (دوالس)
عذد األسهم ال خذاولت
لُ ت األسهم ال خذاولت (دوالس)
اعلً سعش حذاو
ادنً سعش حذاو
سعش اإلغالق

39,600,000
556,454
1,795,700
3.60
3.00
3.30

43,200,000
524,550
1,700,046
3.79
3.02
3.60

نسب هالية

4102/04/10

4101/04/10

2.17
1.52
15.71
174.58%
62.12%

2.17
1.66
8.82
203.79%
65.73%

4102/04/10

4101/04/10

3.61%
10.13%
0.210

6.18%
19.17%
0.408

ص فٍ الخذفك النمذٌ م (ال سخخذ فٍ) االنشيت
الخشغُلُت
ص فٍ الخذفك النمذٌ م (ال سخخذ فٍ) االنشيت
االسخث سَت
ص فٍ الخذفك النمذٌ م (ال سخخذ فٍ) االنشيت
الخ ىَلُت
الخغُش فٍ النمذ و م فٍ دك ه
هلخص التداول

المُ ت الذفخشَت للسهم B.V
المُ ت السىلُت الً المُ ت الذفخشَت P/B.V
مكشس الشبذُت P/E
ال يلىب ث الً دمىق ال س ة ُ
ال يلىب ث الً ال ىجىداث
الع ئذ علً ال ىجىداث ROA
الع ئذ علً دمىق ال س ة ُ ROE
الع ئذ علً السهم (دوالس/سهم) EPS

Quds Index

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

البُ ن ث ال لُت لع 2012

هلخص القوائن الوالية

630
610
590
570
550
530
510
490
470
450

نبذة عن شركة التأمين الوطنية
-حأسستتج شتتش ت الختتأمُ الىطنُتتت ع ت  2991شتتش ت مس ت ة ت ع متتت بشأس ت ممتتذاس 5.3ملُىن دَن س اسدنٍ ممسم الً  5.3ملُىن سهم بمُ ت اس ُت دَن س اسدنٍ وادذ لكل سهم .وح ج
صَ دة ساس الشش ت خال ع  2991الً  5..3ملُىن سهم ،والدم ل مج الشش ت بخىصَت
 %14لل س ة ُ فٍ ع  ،1442بذُث اصبخ ساط ال ت  3.1ملُتىن دَنت س ممستم التً 3.1
ملُىن سهم بمُ ت اس ُت دَن س ،وفٍ  144.حم حذىَل ساس الشش ت م الذَن س الً التذوالس
ورلك ب تنخ  2.12ملُتىن ستهم بمُ تت است ُت دوالس وحتم اَضت حىصَت استهم مج نُتت بمُ تت %3
وبزلك اصبخ سأس الشتش ت  .ملُتىن دوالس امشَكتٍ ممستم التً  .ملُتىن ستهم ،ختال عت
 2010حم حىصَ استهم منذتت مج نُتت بنستبت  %13وبتزلك اصتبخ سأست الشتش ت  24ملُتىن
دوالس .وحم خال  1421ال ىافمت علً سف سأط م الشش ت بنسبت  %14لُشحفت سأط مت
الشش ت الً  21ملُىن دوالس.
-ان األةتتذا األس ستتُت للشتتش ت ةتتٍ مضاولتتت ج ُ ت أع ت الخ ت مُ وإع ت دة الخ ت مُ والمُ تب سخث س سأط ال وال ىجىداث ال نمىلت وغُش ال نمىلت.
-حخكىن ال ج ىعت ب إلض فت إلً شش ت الخ مُ الىطنُت م الشش ث الخ لُت:شركة ابراج الوطنية :ةٍ شش ت مذسجت فٍ بىسصتت فلستيُ َبلت ساست له
 22 ،1425ملُىن دوالس ح خلك الخ مُ الىطنُت  %94.51م مج ىع ساط ال

ت فتٍ نه َتت
.

شركة النخبة للخدهات واالستثشارات الطبية :حأسسج فتٍ بذاَتت  1442بشاست  534الت
دَنت س ،وحتم علتً متذي الستنىاث ال ضتُت بشفت ساست الشتش ت حتذسَجُ لُصتل التً ملُتتىن
دوالس بعتتذ مىافمتتت الهُلتتت الع متتت للشتتش ت بخت سَ  1421/45/19بذُتتث ح لتتك شتتش ت الخت مُ
الىطنُت  %23منه .
-عقدت الشركة اجتماع هيئتهاا العاماة العادياة بتااري  ،1421/45/12حياأسب ح نمذَت علً ال س ة ُ بنسبت  %14م المُ ت اإلس ُت للسهم.

أقارت توعيا

توزيعات ارباح

ص فٍ الشبخ

اجخ ع الهُلت الع مه

حىصَع ث نمذَه

حىصَع ث االسهم

سأط ال

ال ذفىع

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%

***

2013

12,000,000

4,987,162

27/03/2014

20%

***

2014

12,000,000

2,641,147

26/03/2015

حىصُت بخىصَ  %23نمذٌ

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.

