
 

 

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

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
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 (GUI)الشركت العبلويت الوتحدة للتأهين 

 (دَالس امشٔىٓ) 2014 لعبمالبيبنبث الوبليت 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

وششوخ مغبٌمخ عبمخ، ثشأعمبي  24/03/2010رأعغذ الششوخ ثزبسٔخ --

 سالدَ لعَاث معٍ 500000000 علّ عخَصمدَالس  500000000لٕمزً 

 .معٍ لوي َادذ

دصلذ الششوخ علّ سخصخ مضاَلخ المٍىخ مه ٌٕئخ عُق سأط المبي  --

، رم صٔبدح سأعمبي الششوخ ثزبسٔخ 15/04/2010الفلغطٕىٕخ ثزبسٔخ 

دَالس أمشٔىٓ َرله ثزُصٔع أعٍم  505000000لٕصجخ  22/03/2012

% مه الشأعمبي االعمٓ َالمذفُع، َرم 10مجبوٕخ علّ المغبٌمٕه ثىغجخ 

دَالس  601870500، لٕصجخ 19/03/2013صٔبدح سأعمبي الششوخ ثزبسٔخ 

، َرم  % مه سأط مبي الششوخ12.5عه طشٔك رُصٔع أعٍم مجبوٕخ ثُالع 

دَالس  800000000لٕصجخ  02/04/2014الششوخ ثزبسٔخ  صٔبدح سأعمبة

% مه 17.5أمشٔىٓ َ رله ثزُصٔع أعٍم مجبوٕخ علّ المغبٌمٕه ثىغجخ 

 الشأعمبي الششوخ .

رمزله الششوخ العبلمٕخ المزذذح ششوخ أمالن لإلعزثمبس العمبسْ َالزجبسح --

خصُصٕخ مغجلخ لذِ َصاسح االلزصبد الُطىٓ ثشأط ٌَٓ ششوخ مغبٌمخ 

% 96دَالس، دٕث أن الششوخ العبلمٕخ المزذذح رمزله  200000000مبي 

 مه سأط مبي ٌزي الششوخ.

لشس مجلظ االداسح أن ٔجذأ ثأَي اعزثمبس لً مه خالي ثىبء أَي مجىّ  --

م الجذء لششوخ أمالن لالعزثمبس العمبسْ َالزجبسح فٓ مذٔىخ الجٕشح، دٕث ر

فٓ عملٕخ الجىبء فٓ المُلع َمه المزُلع اوٍبء المششَع فٓ شٍش أٔبس 

 ، ثبالضبفخ الّ مجىّ اخش فٓ مذٔىخ وبثلظ. 2014

 

 

رُصٕخ  08/04/2015ألشد الٍٕئخ العبمخ للششوخ الزٓ عمذد ثزبسٔخ --

 % .5مجلظ االداسح ثزُصٔع أسثبح ومذٔخ علّ المغبٌمٕه ثىغخ 

 

 

 

 

 

 

 

 هلخص القىائن الوبليت

13/31/1132 هلخص الوركس الوبلي الوىحد  13/31/1131  

 30,515,494 33,147,645 المُجُداد المزذاَلخ

 7,150,200 10,052,564 المُجُداد غٕش المزذاَلخ

 37,665,694 43,200,209 إجمبلٓ المُجُداد

 26,834,073 30,723,494 المطلُثبد المزذاَلخ

 832,650 1,088,629 المطلُثبد غٕش المزذاَلخ

 27,666,723 31,812,123 اجمبلٓ المطلُثبد

 6,187,500 8,000,000 سأط المبي المذفُع

  1,683,639 1,119,515 االسثبح )الخغبئش( المذَسح

 9,914,098 11,289,733 دمُق المغبٌمٕه 

13/31/1132 هلخص قبئوت الدخل  13/31/1131  

  33,627,026  23,503,285 المىززجىخ الزأمٕه الغبط اجمبلٓ

  27,916,729  28,690,347 العمُالد ثعذ الزأمٕه الغبط صبفٓ
 االداسٔخ المصبسٔف ثعذ الزأمٕه اسثبح صبفٓ

  780,438  3,556,396 َالعبمخ

 (671,342) (1,264,488) الزبمٕه فشَع علّ المُصعخ غٕش المصبسٔف

  815,756  755,892 الضشائت ثعذ الشثخ صبفٓ

13/31/1132 هلخص قبئوت التدفقبث النقديت  13/31/1131  
الزذفك الىمذْ مه )المغزخذم فٓ( االوشطخ صبفٓ 

  4,447,868  130,442 الزشغٕلٕخ
صبفٓ الزذفك الىمذْ مه )المغزخذم فٓ( االوشطخ 

 (1,657,260) (3,087,672) االعزثمبسٔخ
صبفٓ الزذفك الىمذْ مه )المغزخذم فٓ( االوشطخ 

 (673,958)  1,923,529 الزمُٔلٕخ

  2,116,650 (1,033,701) الزغٕش فٓ الىمذ َ مب فٓ دىمً

1132 خالل هلخص التداول 1131 خالل   

 9,033,750 15,040,000 المٕمخ الغُلٕخ للششوخ )دَالس(

 156,937 252,454 عذد األعٍم المزذاَلخ

 212,684 462,277 لٕمخ األعٍم المزذاَلخ )دَالس(

 1.50 2.10 اعلّ ععش رذاَي 

 1.23 1.46 ادوّ ععش رذاَي

 1.46 1.88 ععش اإلغالق 

13/31/1132 نسب هبليت  13/31/1131  

 B.V 1.41 1.60المٕمخ الذفزشٔخ للغٍم 

 P/B.V 1.33 0.91المٕمخ الغُلٕخ الّ المٕمخ الذفزشٔخ  

 P/E 18.80 11.07مىشس الشثذٕخ 

 %73.45 %73.64 المطلُثبد الّ المُجُداد

 %279.06 %281.78 المطلُثبد الّ دمُق المغبٌمٕه

  31/12/2014  31/12/2013  

 ROA 1.75% 2.17%العبئذ علّ المُجُداد 

 ROE 6.70% 8.23%العبئذ علّ دمُق المغبٌمٕه 

 EPS 01.0 01.30العبئذ علّ الغٍم )دَالس/عٍم(  

 تىزيعبث ارببح

 تىزيعبث االسهن تىزيعبث نقديه اجتوبع الهيئت العبهه صبفي الدخل رأش الوبل الودفىع السنت

2010 5,000,000 38,196  30/03/2011 *** *** 

2011 5,000,000 813,840  22/03/2012 *** 10.00% 

2012 5,500,000 2,433,201  19/03/2013 7.50% 12.50% 

2013 6,187,500 820,629  2/4/2014 5.00% 17.50% 

2014 8,000,000 719,372 8/4/2015 5.00% *** 
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1132حركة السهم خالل   

الشركة العالمية المتحدة للتأميننبذة عن   


