
 

 

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

 ل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في ك
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 AIGالمجموعة االهلية للتامين 

 (أمريكيدوالر )   5102 الربع الثالث البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عة - شركة المجمو ست  ية تأس تاريخ  االهل تامين ب يو  01لل هداف 0991يول شمل ا ، وت

عويض  ضمان والت نواع ال المجموعة القيام بجميع اعمال التامين واعادة التامين وجميع ا

  واستثمار االموال في الموجودات المنقولة وغير منقولة.

في -- مدفوع  به وال صرح  تامين الم ية لل عة االهل مال المجمو لغ راس    30/06/2015ب

لغ لى  10,000,000 مب سم ا يون دوالر مق سمية  40,000,000مل مة ا سهم بقي يون  مل

  دوالر امريكي لكل سهم. 0..1قدرها 

 : (100./01/10)كمررا فرري نهايررة للمجموعررة االهليررة للتررامين  التابعررةالشررركات  -

 

 مليون دوالر مملوكة بالكامل للمجموعة 0الشركة االهلية للعقارات : راسمالها 

دوالر مملوكررة بالكامررل  011,111المتحرردة للتسررويل والترردمات : راسررمالها الشررركة 

 للمجموعة

دوالر مملوكررة بالكامررل  011,111شررركة اريرره للهندسررة واالستشررارات: راسررمالها 

 للمجموعة
 

 ( :100./01/10للمجموعررة االهليررة للتررامين )كمررا فرري نهايرررة  الحليفررةالشررركات -

 .%01.11ة: نسبة الملكية شركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفي
 

شركة  و 100./01/10موظفا كما في  000تتكون الشركة من  - تب ال عدد فروع ومكا

 .وكالء 0فرعاً ومكتباً باإلضافة إلى  01

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع السنة

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

 00/05/5102 01/09/5102 ملخص المركز المالي الموحد

 25,920,246 27,144,638 الموجودات المتداولة

 20,198,994 19,901,162 الموجودات غير المتداولة

 46,119,240 47,045,800 إجمالي الموجودات

 29,144,310 29,301,673 المطلوبات المتداولة

 1,570,768 1,357,792 المطلوبات غير المتداولة

 30,715,078 30,659,465 اجمالي المطلوبات

 10,000,000 10,000,000 رأس المال المدفوع

  3,481,546 4,219,829 االرباح )التسائر( المدورة

 15,404,162 16,386,335 حقوق المساهمين 

 01/09/5102 01/09/5102 ملخص قائمة الدخل

  243,676 1,712,409 صافي)خسارة( ارباح انشطة التأمين 

 853,718 (439,820) صافي ربح قطاع االستثمار 

  1,048,568  1,072,589 صافي الدخل )العائد لمساهمي الشركة االم(

 01/09/5102 01/09/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (377,960) (525,928) صافي التدفل النقدي من )المستتدم في( االنشطة التشغيلية

 (336,990)  523,816 من )المستتدم في( االنشطة االستثماريةصافي التدفل النقدي 

 (1,000,000) (179,295) صافي التدفل النقدي من )المستتدم في( االنشطة التمويلية

 (1,714,950) (181,407) التغير في النقد و ما في حكمه

 ملخص التداول

 الربع الثالث خالل 

 5102خالل  5102

 Market Cap 5,200,000 5,600,000القيمة السوقية للشركة 

 3,855,666 4,199,289 عدد األسهم المتداولة

 544,313 539,823 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 0.17 0.15 اعلى سعر تداول 

 0.12 0.12 ادنى سعر تداول

 0.14 0.13 سعر اإلغالق 

 00/05/5102 01/09/5102 نسب مالية

 B.V 1.64 1.54القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.08 0.09القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 2.28 2.46مكرر الربحية 

 %66.60 %65.17 المطلوبات الى الموجودات

 %199.39 %187.10 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  01/09/5102 01/09/5102 

 %2.17 %2.28 العائد على الموجودات

 %6.92 %6.55 المساهمينالعائد على حقوق 

  EPS 0.027  0.026العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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 5102 الربع الثالث حركة السهم خالل 

المجموعة االهلية للتاميننبذة عن   


