المشرق للتأمين )(MIC
البيانات المالية للربع الثالث ( 1025دوالر امريكي)
حركة مؤشر القدس خالل الربع الثالث 1025

ملخص القوائم المالية
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
اجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
االرباح (الخسائر) المدور
حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

15,018,466
13,504,396
28,522,862
21,370,704
900,614
22,271,318
5,200,000
)(4,531,986
1,511,108

14,023,486
12,543,065
26,566,551
19,663,610
880,212
20,543,822
5,200,000
)(4,668,820
1,188,159

ملخص قائمة الدخل

1025/09/00

1022/09/00

اجمالي اقساط التأمين المكتتبىة

11,476,567

11,305,806

صافي اقساط التأمين بعد العموالت
صافي ارباح التأمين بعد االيرادات والمصاريف
االدارية والعامة
المصاريف وااليردات غير الموزعة عل فروع
التامين
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم

9,278,609

9,350,062

490,518

1,048,988

)(491,673
136,834

)(452,649
707,862

1025/09/00

1022/09/00

البيانات المالية للربع الثالث 1025

ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة
التشغيلية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة
االستثمارية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة
التمويلية
التغير في النقد و ما في حكمه

Quds
510
500
490
480
470
460
450

4/1/2015
18/01/2015
28/01/2015
9/2/2015
19/02/2015
3/3/2015
16/03/2015
26/03/2015
7/4/2015
19/04/2015
29/04/2015
12/5/2015
25/05/2015
4/6/2015
16/06/2015
28/06/2015
8/7/2015
23/07/2015
4/8/2015
16/08/2015
26/08/2015
7/9/2015
17/09/2015

ملخص المركز المالي الموحد

1025/09/00

1022/21/02

نبذة عن المشرق للتأمين
---تأسست شركة المشرق للتأمين عام  2991كشركة مساهمة عامة .كان رأس مال الشركة سنة 211241290 ،1002دوالر أمريكييي وتمييت زييياد راسييمال الشييركة خيي ل عييام  1009اليي
 011001000دوالر والح قا قا مت ال شركة بتخ فيض رأ سمالها عام  1022لي صبح 011001000
دوالر .ل قد كان عام  1022عا ما مف صليا في ح يا ال شركة ،ح يث تو لت ال شركة رئا سة اإلت حاد
الفلسطيني لشركات التأمين .و تمارس الشركة ب يع و ت سويق كا فة أ نواع ال تأمين با ستثناء تأمي نات
الحيا في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس .

158,247

896,752

)(1,745,578

)(1,227,413

414,627
)(1,172,704

543,446
212,785

خالل الربع الثالث 1025

خالل 1022

القيمة السوقية للشركة (دوالر)
عدد األسهم المتداولة
قيمة األسهم المتداولة (دوالر)
اعل سعر تداول
ادن سعر تداول
سعر اإلغ ق

2,496,000
0
0
0.48

2,496,000
1,248,595
599,326
0.48

نسب مالية

1025/09/00

1022/21/02

السيد وليد وائل زعرب بعدد أسهم  001000سهم بنسبة %2.44

القيمة الدفترية للسهم B.V
القيمة السوقية ال القيمة الدفترية P/B.V
مكرر الربحية P/E
المطلوبات ال حقوق المساهمين
المطلوبات ال الموجودات

0.29
1.65
12.00
1473.84%
78.08%

0.23
2.10
12.00
1729.05%
77.33%

السيد وسيم وائل زعرب بعدد أسهم  001000سهم بنسبة %2.44

1025/09/00

1022/09/00

0.48%
9.06%
0.03

2.70%
60.18%
0.14

ملخص التداول

العائد عل الموجودات ROA
العائد عل حقوق المساهمين ROE
العائد عل السهم (دوالر/سهم) EPS

-ان األهداف األساسية للشركة هي تحقيق رسالتها و رؤيتها النابعة من قراء واضحة للمستقبل والم ساهمة الفاع لة في ت طوير صناعة ال تأمين في فل سطين و الر قي ب ها إ ل أع ل الم ستويات و
المساركة في بناء و نهضة اإلقتصاد الوطني الفلسطيني و تطويره بإعتبارها أ حد مكونا ته ،و ذ لك
من خ ل تقديم خدماتها المم يز لجم هور زبائن ها انط قا من قا عد ال شراكة المتباد لة باعتبار ها
مظلة أمان لصالح و ممتلكات مؤمنيها.
-كبار المساهمين في الشركة كما في عام :1024السيد وائل أيوب زعرب بعدد أسهم  0441409سهم بنسبة %20.40
السيد أيوب وائل زعرب بعدد أسهم  0041222سهم بنسبة %24.02

السيد ج ل كاظم ناصر الدين بعدد أسهم  2201130سهم بنسبة %2.40
السيد "نادر الياس" أحمد مغربي بعدد اسهم  201000سهم بنسبة %0.29
السيد راغب نادر الحج حسن بعدد أسهم  2121040سهم بنسبة %2.12
الساد شركة سجاير القدس بعدد أسهم  1931230سهم بنسبة %0.04
الساد شركة األردنية الفرنسية للتأمين بعدد أسهم  2101043سهم بنسبة %1.42

توزيعات ارباح

رأس المال المدفوع

صافي الربح

اجتماع الهيئة العامه

توزيعات نقديه

توزيعات االسهم

2008

6,214,690

)(224,523

2/4/2009

***

***

2009

7,200,000

919,896

9/5/2010

***

***

2010

7,200,000

)(1,774,447

16/05/2011

***

***

2011

5,200,000

)(1,113,489

26/02/2012

***

***

2012

5,200,000

)(847,672

12/5/2013

***

***

2013

5,200,000

151,858

24/04/2014

***

***

2014

5,200,000

2391431

29/04/2015

***

***

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.

