
 

 

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

 طرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخا
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 AIGالمجموعة االهلية للتامين 

 (أمريكيدوالر )   5102للربع االول البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وتشتتعا مهتت م  0991ي ويتت   01ولتتتيميب اتتتيري   مالهليتتم تأسستتش كتترلم موعةع  تتم--

موعةع  م موقييم اةعيع م عيل موتيميب وم يدة موتيميب وجعيع منت م  مومتعيو وموتيت ي  

  ومستثعير مالم مل في موع ج دمت موعنق وم وغير منق وم.

  31/12/2011التتر رمم متتيل موعةع  تتم مالهليتتم ولتتتيميب موعمتترع اتت  وموعتت ف   فتتي --

مليتت و ستتقى اقيعتتم مستتعيم  88,199,813مليتت و دوالر مقستتى موتت   3,871,387 مبلتتر

وقت  ومفقتش موقي تم موييمتم ولشترلم فتي مجتعي قتي  دوالر ممريكي وكتا ستقى. 0..1ق رهي 

متب  %09.11 ل  ت صيم مةلس مدمرة موشترلم ات ييتع  .10./81/11موعنيق  اتيري  

وذوك ورفع رأم متيل موشترلم  رمم موعيل موعكتبب ليسقى مةينيم  ل  مسيهعي موشرلم

  ملي و دوالر. 01مو  

 : (101./81/10)لعي في نقييم ولعةع  م مالهليم ولتيميب  موتيايمموشرليت  --

 ملي و دوالر معل لم ايوكيما ولعةع  م 8موشرلم مالهليم وليقيرمت : رمسعيوقي 

ايوكيمتتتا دوالر معل لتتتم  011,111موشتتترلم موعت تتت ة ولتستتت يت ومواتتت ميت : رمستتتعيوقي 

 ولعةع  م

دوالر معل لتتتم ايوكيمتتتا  011,111كتتترلم مريتتتك ولقن ستتتم ومالستشتتتيرمت: رمستتتعيوقي 

 ولعةع  م
 

 ( :101./81/10ولعةع  م مالهليم ولتيميب )لعي في نقييم  مو ليفمموشرليت --
 

 %9.08.كرلم مالت يد وال عير و مالستثعير: نسبم موعلكيم 

 %81.11موة فيم: نسبم موعلكيم كرلم ميني جي ثيرميل ولطيقم 

 

  د فرو  ومكيتتب موشترلم  و 101./81/10م ظفي لعي في  088تتك و موشرلم مب --

 .وليا ومح فر يً ومكتبيً ايإلضيفم إو   00

 

 توزيعات ارباح

 ت ييييت مالسقى ت ييييت نق ي  مجتعي  موقي م موييم  صيفي موراح رأم موعيل موع ف   موسنم

2006 7,596,913 1,622,431  3/3/2007 *** *** 

2007 7,596,913 2,402,332  3/29/2008 16.00% 6.00% 

2008 8,052,728 1,195,726  27/3/2009 12.00% 4.00% 

2009 8,374,837 2,141,797  29/03/2010 16.00% *** 

2010 8,374,837 36,651  28/04/2011 *** *** 

2011 8,374,837 1,684,443  30/4/2012 *** 19.41% 

2012 10,000,000 (639,340) 18/04/2013 *** *** 

2013 10,000,000 2,041,548 30/06/2014 *** *** 

2014 10,000,000 2,270,471 14/04/2015 *** *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 10/05/5104 10/11/5102 ملخص المركز المالي الموحد

 25,920,246 26,427,875 موع ج دمت موعت مووم

 20,198,994 19,834,486 موع ج دمت غير موعت مووم

 46,119,240 46,262,361 إجعيوي موع ج دمت

 29,144,310 29,169,427 موعطل ايت موعت مووم

 1,570,768 1,466,942 موعطل ايت غير موعت مووم

 30,715,078 30,636,369 مجعيوي موعطل ايت

 10,000,000 10,000,000 رأم موعيل موع ف  

  3,481,546 3,875,341 مالرايع )مواسيئر( موع ورة

 15,404,162 15,625,992 حق ق موعسيهعيب 

 10/11/5104 10/11/5102 ملخص قائمة الدخل

 (219,830) 300,774 صيفي)خسيرة( مرايع منشطم موتأميب 

 475,750  167,550 صيفي راح قطي  مالستثعير 

  255,920  437,550 صيفي مو خا )موييئ  وعسيهعي موشرلم مالم(

 10/11/5104 10/11/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (1,831,626) (580,633) صيفي موت فت مونق ي مب )موعستا م في( مالنشطم موتشغيليم

  1,306,280  70,765 )موعستا م في( مالنشطم مالستثعيريمصيفي موت فت مونق ي مب 

 - (41,667) صيفي موت فت مونق ي مب )موعستا م في( مالنشطم موتع يليم

 (525,346) (551,535) موتغير في مونق  و مي في حكع 

 5104خالل  5102خالل الربع األول  ملخص التداول

 Market Cap 5,600,000 5,600,000موقيعم موس قيم ولشرلم 

 3,855,666 1,483,955   د مألسقى موعت مووم

 544,313 185,066 قيعم مألسقى موعت مووم )دوالر(

 0.17 0.15 م ل  سير ت مول 

 0.12 0.12 مدن  سير ت مول

 0.14 0.14 سير مإلغالق 

 10/05/5104 10/11/5102 نسب مالية

 B.V 0.39 0.39موقيعم مو فتريم ولسقى 

 P/B.V 0.36 0.36موقيعم موس قيم مو  موقيعم مو فتريم  

 P/E 2.46 2.46مكرر مورا يم 

 %66.60 %66.22 موعطل ايت مو  موع ج دمت

 %199.39 %196.06 موعطل ايت مو  حق ق موعسيهعيب

  10/11/5102 10/11/5104 

 %0.52 %0.95 موييئ   ل  موع ج دمت

 %1.56 %2.80 موييئ   ل  حق ق موعسيهعيب

  EPS 0.0109  0.0063موييئ   ل  موسقى )دوالر/سقى(  
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 5102الربع األول حركة السهم خالل 

المجموعة االهلية للتاميننبذة عن   


