
 

 

السابقة المالية. النتائج ة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي
 للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. ال تشير بالضرورة
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 ملَرو  5.3 ممرذاس  بشأسرةب  عبمر  مسربمة  ةشرشة  2991 عرب  الوطنَر  الترأمَ  شرشة  تأسست--

 صٍرربد  وتةررت. سرر   لكرر  واحررذ اسدنررٌ دٍنرربس اسررةَ  بمَةرر  سرر   ملَررو  5.3 الرري ممسرر  اسدنررٌ دٍنرربس

% 14 بتوصٍرر  الشررشة  لبمررت والحمررب سرر    ملَررو  3..5 الرري 2991 عررب  خرر   الشررشة  ساسررةب 

 سر   ملَرو  3.1 الري ممسر  دٍنربس ملَرو  3.1 الةب  ساط اصبح بحَث  1442 عب  فٌ للةسبمةَ 

 2.12 بةنح ورلك الذوالس الي الذٍنبس م  الششة  ساسةب  تحوٍ  ت  .144 وفٌ دٍنبس  اسةَ  بمَة 

 سأسررةب  اصرربح وبررزلك% 3 بمَةرر  مجبنَرر  اسرر   توصٍرر  اٍضررب وترر  دوالس اسررةَ  بمَةرر  سرر   ملَررو 

 منحر  اسر   توصٍر  تر  2010 عرب  خر   سر    ملَو  . الي ممس  امشٍكٌ دوالس ملَو  . الششة 

 الةوافمر   1421 خر   وتر  .دوالس ملَرو  24 الشرشة  سأسرةب  اصربح وبرزلك% 13 بنسرب  مجبنَ 

 .دوالس ملَو  21 الي الششة  مب  سأط لَشتف % 14 بنسب  الششة  مب  سأط سف  علي

 ببسرتمةبس والمَرب  التربمَ  وإعربد  التربمَ  أعةرب  جةَر  مضاولر  مرٌ للششة  األسبسَ  األمذاف ا --

 .الةنمول  وغَش الةنمول  ةوجوداتوال الةب  سأط

 :التبلَ  الششةبت م  الوطنَ  التبمَ  ششة  إلي ببإلضبف  الةجةوع  تتكو --

  1425 ن بٍ  فٌ ةةب ساسةبل ب ٍبلغ فلسطَ  بوسص  فٌ مذسج  ششة  مٌ : الوطنية ابراج شركة

 .الةب  ساط مجةوع م % 91.03 الوطنَ  التبمَ  تةتلك دوالس ملَو  22

 

  دٍنربس الر  534 بشاسةب  1442 بذاٍ  فٌ تأسست: الطبية واالستثشارات للخدمات النخبة شركة

بعذ موافم   دوالس ملَو  جَب لَص  اليٍعلي مذى السنوات الةبضَ  بشف  ساسةب  الششة  تذسوت  

 .من ب% 23 الوطنَ  التبمَ  ششة  تةلك بحَث 19/45/1421ال َئ  العبم  للششة  بتبسٍخ 

 

سبرب  ، حيا  أقارت توعيا  أ12/45/1423عقدت الشركة اجتماع هيئتها العامة العادية بتااري  --

 . % م  المَة  اإلسةَ  للس  23الةسبمةَ  بنسب   نمذٍ  علي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 31/12/2014 30/09/2015 ملخص المركس المالي الموحد

 52,522,524 53,303,049 الةوجودات الةتذاول 

 20,722,146 20,908,723 الةوجودات غَش الةتذاول 

 73,244,670 74,211,772 إجةبلٌ الةوجودات

 42,035,438 43,999,713 الةطلوببت الةتذاول 

 3,466,973 3,731,803 الةطلوببت غَش الةتذاول 

 45,502,411 47,731,516 اجةبلٌ الةطلوببت

 12,000,000 12,000,000 سأط الةب  الةذفوع

 5,895,961 4,799,292 االسبب  )الخسبئش( الةذوس 
حموق الةسبمةَ  )غَش شبم  حموق 

 26,064,031 24,847,862 االللَ (

 30/09/2014 30/09/2015 ملخص قائمة الدخل

  21,994,889  22,257,663 اجةبلٌ السبط التأمَ  الةكتتبى 

  22,482,883  21,823,078 صبفٌ السبط التأمَ  بعذ العةوالت
صبفٌ اسبب  التأمَ  بعذ االٍشادات 

  2,894,067  1,670,770 والةصبسٍ  االداسٍ  والعبم 
الةصبسٍ  واالٍشدات غَش الةوصع  

 (622,020) (397,388) علي فشوع التبمَ 
صبفٌ الشبح العبئذ لةسبمةٌ الششة  

  2,736,216  834,050 األ 

 30/09/2014 30/09/2015 ملخص قائمة التدفقات النقدية

صبفٌ التذفك النمذً م  )الةستخذ  فٌ( 

 (3,065,114)  1,346,362 االنشط  التشغَلَ 
صبفٌ التذفك النمذً م  )الةستخذ  فٌ( 

  593,533  211,500 االنشط  االستمةبسٍ 
)الةستخذ  فٌ( صبفٌ التذفك النمذً م  

 (2,299,964) (1,960,063) االنشط  التةوٍلَ 

 (4,771,545) (402,201) التغَش فٌ النمذ و مب فٌ حكةه

 2014خالل  2015 الربع الثالث خالل  ملخص التداول

 39,600,000 34,200,000 المَة  السولَ  للششة  )دوالس(

 556,454 237,201 عذد األس   الةتذاول 

 1,795,700 665,125 األس   الةتذاول  )دوالس(لَة  

 3.60 3.20 اعلي سعش تذاو  

 3.00 2.57 ادني سعش تذاو 

 3.30 2.85 سعش اإلغ ق 

 31/12/2014 30/09/2015 نسب مالية

 B.V 2.07 2.17المَة  الذفتشٍ  للس   
المَة  السولَ  الي المَة  الذفتشٍ   

P/B.V 1.38 1.52 

 P/E 13.57 15.71مكشس الشبحَ  

 %174.58 %192.10 الةطلوببت الي حموق الةسبمةَ 

 %62.12 %64.32 الةطلوببت الي الةوجودات

  30/09/2015 30/09/2014 

 ROA 1.12% 3.50%العبئذ علي الةوجودات 

 ROE 3.36% 10.64%العبئذ علي حموق الةسبمةَ  

  EPS 0.065  0.222العبئذ علي الس   )دوالس/س  (  

 توزيعات ارباح

 توصٍعبت االس   توصٍعبت نمذٍه اجتةبع ال َئ  العبمه صبفٌ الشبح سأط الةب  الةذفوع  

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 15% *** 
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1025 الربع الثالث خالل  السهمحركة   

 نبذة عن شركة التأمين الوطنية


