شركة فلسطين للتأهين PICO
البيبنبت الوبلية لعبم ( 4102دّالس اهشٗكٖ)

هلخص الوركس الوبلي الوىحذ

4102/04/10

4101/04/10

الوْجْداث الوخذاّلت
الوْجْداث غ٘ش الوخذاّلت
إجوالٖ الوْجْداث
الوطلْباث الوخذاّلت
الوطلْباث غ٘ش الوخذاّلت
اجوالٖ الوطلْباث
سأس الواا الوذفْ
االسباح (الخسائش) الوذّسة
دمْق الوساُو٘ي

15,548,104
17,039,057
32,587,161
26,113,622
761,266
26,874,888
5,000,000
909,741
5,712,273

17,336,765
15,012,684
32,349,449
27,916,752
626,615
28,543,367
5,000,000
)(1,344,110
3,806,082
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هلخص قبئوة الذخل

4102/04/10

4101/04/10
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اجوالٖ الساط الخأه٘ي الوكخخبىت
افٖ الساط الخأه٘ي بعذ العوْالث
افٖ الوطالباث الوخكبذة
افٖ اسباح الخأه٘ي لب الوصاسٗف االداسٗت ّالعاهت
دصت فشّ الخأه٘ي هي الوصاسٗف االداسٗت ّ
العوْه٘ت
افٖ خسائش أعواا الخأه٘ي بعذ الوصاسٗف
الوْصعت علٔ فشّ الخأه٘ي
الوصاسٗف ّ االٗشاداث غ٘ش الوْصعت
افٖ الشبخ بعذ الضشائف

8,455,766
8,210,666
)(6,134,169
2,076,497

7,309,282
7,322,525
)(4,096,058
3,226,467

490

)(3,201,577

)(2,527,109

)(1,125,080
3,629,359
2,504,279

699,358
)(599,335
36,381

هلخص قبئوة التذفقبت النقذية

4102/04/10

4101/04/10

)(502,413

)(2,142,328

)(262,055

)(18,253

)(764,468

)(2,160,581

افٖ الخذفك الٌمذٕ هي (الوسخخذم فٖ) االًشطت
الخشي٘ل٘ت
افٖ الخذفك الٌمذٕ هي (الوسخخذم فٖ) االًشطت
االسخثواسٗت
افٖ الخذفك الٌمذٕ هي (الوسخخذم فٖ) االًشطت
الخوْٗل٘ت
الخي٘ش فٖ الٌمذ ّ ها فٖ دكوَ
هلخص التذاول

الم٘وت السْل٘ت للششكت $ Market Cap
عذد امسِن الوخذاّلت
ل٘وت امسِن الوخذاّلت (دّالس)
اعلٔ سعش حذاّا
ادًٔ سعش حذاّا
سعش اإلغالق
نسب هبلية

الم٘وت الذفخشٗت للسِن B.V
الم٘وت السْل٘ت الٔ الم٘وت الذفخشٗت P/B.V
الوطلْباث الٔ الوْجْداث
الوطلْباث الٔ دمْق الوساُو٘ي
العائذ علٔ الوْجْداث ROA
العائذ علٔ دمْق الوساُو٘ي ROE
العائذ علٔ السِن (دّالس/سِن) EPS

خالل 4102

خالل 4101

5,950,000
7,420
8,552
1.25
1.10
1.19

5,750,000
1,905,386
2,482,269
1.40
1.15
1.15

4102/04/10

4101/04/10

1.14
1.04
82.47%
470.48%

0.76
1.51
88.23%
749.94%

4102/04/10

4101/04/10

7.68%
43.84%
0.501

0.11%
0.96%
0.007

تىزيعبت ارببح

رأش الوبل
الوذفىع

صبفي الذخل

اجتوبع الهيئة العبهه
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الب٘اًاث الوال٘ت لعام 2014

هلخص القىائن الوبلية

حركة مؤشر القدس خالل 4102
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نبذة عن شركة فلسطين للتأمين
 شــشكت فلســط٘ي للخاه٘ــي شــشكت هســاُوت عاهــت أسســـِا هجوْعـــت هـــيسجــــاا امعوــــاا الفلســــطٌ٘٘٘ي ســــٌت ّ ،1994حعوــــ شــــشكت فلســــط٘ي
للخاه٘ــي علــٔ ّضـــ جو٘ـــ خبشاحِـــا ّاهكاً٘احِـــا فـــٖ خذهـــت االلخصـــاد
الْطٌــٖ الفلســطٌٖ٘ ّدعــن الوؤسســاث الصٌاع٘ــت ّالخجاسٗــت ّالوال٘ــت.
ٗخألف هجلس اداسة شــشكت فلســط٘ي للخاه٘ي هي ســبعت اعضاءّ ،حخوث هِاهـَ
فـــٖ هخابعـــت ســـــ٘شاعواا الشـــــشكت ّاســـــخشاح٘ج٘خِا ّخططِـــــا الوســـــخمبل٘ت
ّالــشاس الوْاصًــاث ّاالٌظوــت ّالس٘اســـاث الوال٘ـــت ّاالســـخثواسٗت ّاعخوـــاد
الب٘اًــاث الوال٘ــتّ ،حٌفــزُــزٍ الوِــام هــي خــالا لجــاى الوجلــس الوخخلفت.
سأسواا الششكت :بلغ سأسواا الششكت الوصـشح بـَ ّالوـذفْ بالكاهـ  5هل٘ـْى
دّالس أهشٗكٖ.
الششكاث الخابعـت :شـــشكت امبـــشا الفلســـطٌ٘٘ت للخٌو٘ـــت العماسٗـــت ،حاسســـج
شــشكت امبشا الفلســطٌ٘٘ت للخٌو٘ــت العماسٗــت بخاسٗــخ  ،2011/06/15د٘ــث
حوخلــــ شــــشكت فلســــط٘ي للخاه٘ــــي الوســــاُوت العاهــــت الوذــــذّدة هاًســــبخَ
99%هــــي ساسوالِــــاّ ،هــــي اُــــن غاٗــــاث الشــــشكت حولــــ ّشــــشاء ّب٘ــــ
ّالوخاجــشة باالشاضــٖ ّالعمــاساث ّاســـخججاس ّحاج٘ـــش الوباًـــٖ للســـكي اّ
سُــــي امساضــــٖ ّالشــــمك ّالعمــــاساث ّك ـ هاٗخعلــــك بِــــزا الٌشــــاط هــــي
خذهــاث اّ غ٘شُــا.
ملخص قائمة الدخل بالكلمات
ــــافٖ ألســــاط الخــــأه٘ي الوكخخبــــت بعــــذ العوــــْالث هــــي  723222525الــــٔ
اسحفــــ
 822102666دّالس فــٖ عــام  .2014فــٖ الومابـ اسحفعــج ــافٖ الوطالبــاث الوخكبــذة
ــافٖ أسبــاح
هــي ( )420962058الــٔ ( )621342169دّالس لخخســبف فــٖ اًخفــا
الخأه٘ي لب الوصـاسٗف االداسٗـت الوْصعـت علـٔ فـشّ الخـأه٘ي هـي  322262467الـٔ
 220762497دّالس فٖ  .2014هي الجذٗش بالزكش أٗضا اى دصـت فـشّ الخـأه٘ي هـي
الوصــاسٗف لــذ اسحفعــج هــي  225272109الــٔ  322012577لخخســبف فــٖ اًخفــا
ــــافٖ اسبــــاح الخــــأه٘ي هــــي  6992358دّالس فــــٖ  2013الــــٔ خســــاسة بومــــذاس
( )121252080دّالس فٖ  .2014أها بالٌسبت للوصـاسٗف ّ االٗـشاداث الي٘ـش هْصعـت
فمــذ اسحفعــج هــي ( )5992335فــٖ  2013الــٔ ٗ ّ 225042279عــْد رلــ االسحفــا
بسبف اسحفا فٖ الم٘وت العادلت السخثواساث عماسٗـت هـي ( )22711الـٔ ،327232841
ـافٖ الـشبخ الـٔ  225042279دّالس فـٖ عـام  2014هماسًـت بــ
ها أدٓ الـٔ اسحفـا
 362381دّالس فٖ عام  ،2013إٔ بٌسبت .%6783

لن يحذد بعذ

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.

