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 كبار المساهمين : 

  

 

 :الشركةنبذة عن  

    بتاريخفلسطين في بورصة  MICوتم إدراج أسهم  ،2991في العام (MICشركة المشرق للتامين )تأسست  

 .دوالر امريكي 5200,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .09/07/2006 

 ملخص األداء المالي:

  بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 1322\31\12 في كما(MICشركة المشرق للتامين ) بيانات تشير 

 العام من نفسها للفترةدوالر امريكي  132,415 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،دوالر امريكي  951,875

 كان أن بعد امريكيدوالرا  45,589,520 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  .%618.86 نسبته لغتبارتفاع ب  1322

    المطلوبات مجموع وبلغ .%3.70 نسبته بلغت بارتفاع 1322 العام نهاية في دوالر امريكي 43,961,826

 أما %1.80. نسبته بلغت بارتفاع 1322 العام نهاية دوالر امريكي 32,741,822ن كا أن بعد  دوالر امريكي33,330,413

 1322 العام نهاية امريكي فيدوالر 5,682,680 كان أن بعددوالر امريكي 6,802,459  بلغ فقد الملكية حقوق مجموع

  %17.91  نسبته بلغت بارتفاع

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول عليه  ، امريكي دوالر 1.71على  8102 األولخالل الربع  (MICشركة المشرق للتامين ) أغلق سهم 

  من مجموع األسهم المكتتبة. 11.93%دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 46,743.28 سهم بقيمة  29,963
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 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 %0.00  5,200,000  5,200,000 راس المال المدفوع 

 %3.70 43,961,826 45,589,520  الموجوداتمجموع 

 %1.80 32,741,822 33,330,413 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل حقوق 

 االقلية(
6,802,459 5,682,680 17.91% 

 %88.98 1,075,572- 120,697- االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %19.25 5,269,394 6,283,890  ايرادات اقساط مكتسبة

 %14.63 4,937,587 5,659,884  المكتسبة التأمين أقساط صافي

 المصاريف بعد التأمين أعمال أرباح صافي

 الموزعة اإلدارية
1,316,656 888,760 48.15% 

 %2.46- 192,139 187,408 ايرادات و مصروفات غير موزعة

 %206.97 396,403 1,216,850 الربح قبل الضريبة 

 %618.86 132,415 951,875 صافي الدخل 

 EPS 0.18 .0.0 618.86%العائد على السهم   

 ROA 2.09% 0.30% 593.19%العائد على الموجودات 

 ROE 13.99% 2.33% 0..005%العائد على حقوق المساهمين 

 %1.84- %74.48 %73.11 المطلوبات الى الموجودات

 %502.80 %2.51 %15.15 نسبة هامش صافي الربح
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 اسبوع 28اعلى سعر/

 اسبوع 28ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2.18السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 (MIC) شركة المشرق للتامين

 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 

 

 

10/08/8102كما في  ** 

 أداء السهم

 أداء السهم:

 

 

كبار المساهمين 

 ك:
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 اخبار الشركة 

يوم االثنين الموافق  عقدت الهيئة العامة لمجموعة شركة المشرق للتأمين اجتماعها السنوي العادي -

 رئيس مجلس اإلدارةواوضح . 1322حيث لم يتم االتفاق على توزيع أي ارباح لعام   ،11/4/1322

في ختام كلمته ان  أحد اسباب النتائج االيجابية التي حققتها الشركة وكافة شركات قطاع التأمين كانت 

لشركات الفلسطيني اإلتحاد لجهود مشتركة بين يعود الذي للتعرفة، األدنى بالحد النسبي  لاللتزامنتيجة 

 .1322عام خالل الفلسطينية المال رأس سوق وهيئة التأمين 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم نقديةتوزيعات  تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

8108 02/05/2013 *** *** 

2013 24/04/2014 *** *** 

2014 29/04/2015 *** *** 

2015 17/05/2016 *** *** 

2016 25/04/2017 *** *** 

2017 23/04/2018 *** *** 


