
 

 

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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تأمين شركة تأسست-- ية ال شركة 2991 عام الوطن ساهمة ك مة م سمال عا قداره برأ يون 5.3 م  مل

نار ني دي سم ارد لى مق يون 5.3 ا مة سهم مل سمية بقي نار ا ني دي حد ارد كل وا مت. سهم ل يادة وت  ز

سمال شركة را لى 2991 عام خالل ال يون 3..5 ا قا سهم، مل مت والح شركة قا يع ال  %14 بتوز

يون 3.1 المال راس اصبح بحيث ،1442 عام في للمساهمين نار مل سم دي لى مق يون 3.1 ا  سهم مل

 2.12 بمنح وذلك الدوالر الى الدينار من الشركة راسمال تحويل تم .144 وفي دينار، اسمية بقيمة

يون مة سهم مل سمية بقي تم دوالر ا ضا و يع اي سهم توز ية ا مة مجان بذلك %3 بقي صبح و سمال ا  رأ

سهم توزيع تم 2010 عام خالل سهم، مليون . الى مقسم امريكي دوالر مليون . الشركة حة ا  من

سبة مجانية بذلك %13 بن سمال اصبح و شركة رأ يون 24 ال تم .دوالر مل قة  1421 خالل و  المواف

 .دوالر مليون 21 الى الشركة مال رأس ليرتفع %14 بنسبة الشركة مال رأس رفع على

لة هي للشركة األساسية األهداف ان-- يع مزاو مال جم تامين أع عادة ال تامين وإ يام ال ستثمار والق  با

 .المنقولة وغير المنقولة موجوداتوال المال رأس

 :التالية الشركات من الوطنية التامين شركة إلى باإلضافة المجموعة تتكون--

 ،1425 نهاية في كما راسمالها يبلغ فلسطين بورصة في مدرجة شركة هي : الوطنية ابراج شركة

 .المال راس مجموع من %94.51 الوطنية التامين تمتلك دوالر مليون 22

 

لف 534 براسمال 1442 بداية في تأسست: الطبية واالستثشارات للخدمات النخبة شركة نار ا  ،دي

بعد موافقة  دوالر مليون جيا ليصل الىيعلى مدى السنوات الماضية برفع راسمال الشركة تدروتم 

 .منها %23 الوطنية التامين شركة تملك بحيث 19/45/1421الهيئة العامة للشركة بتاريخ 

 

تاريخ -- قرت توزيع أ12/45/1423عقدت الشركة اجتماع هيئتها العامة العادية ب باح ، حيث أ ر

 . من القيمة اإلسمية للسهم %23المساهمين بنسبة  نقدية على
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 02/21/1022 00/00/1025 ملخص المركز المالي الموحد

 52,522,524 56,121,446 الموجودات المتداولة

 20,722,146 20,689,666 الموجودات غير المتداولة

 73,244,670 76,811,112 إجمالي الموجودات

 42,035,438 46,276,391 المطلوبات المتداولة

 3,466,973 3,659,129 المطلوبات غير المتداولة

 45,502,411 49,935,520 اجمالي المطلوبات

 12,000,000 12,000,000 رأس المال المدفوع

 5,895,961 5,198,099 االرباح )الخسائر( المدورة
حقوق المساهمين )غير شامل حقوق 

 26,064,031 25,308,834 االقلية(

 00/00/1022 00/00/1025 ملخص قائمة الدخل

  15,067,348  16,130,814 اجمالي اقساط التأمين المكتتبىة

  15,486,817  15,175,190 صافي اقساط التأمين بعد العموالت
صافي ارباح التأمين بعد االيرادات 

  2,219,147  1,465,572 والمصاريف االدارية والعامة
المصاريف وااليردات غير الموزعة 

 (83,626)  196,897 على فروع التامين
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 

  2,168,772 1,154,723 األم

 00/00/1022 00/00/1025 ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 (2,777,427)  1,436,934 االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 (758,665)  186,014 االنشطة االستثمارية
)المستخدم في( صافي التدفق النقدي من 

 (2,095,285) (1,837,513) االنشطة التمويلية

 (5,631,377) (214,565) التغير في النقد و ما في حكمه

 1022خالل  1025خالل النصف األول  ملخص التداول

 39,600,000 33,000,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 556,454 131,500 عدد األسهم المتداولة

 1,795,700 381,127 األسهم المتداولة )دوالر(قيمة 

 3.60 3.20 اعلى سعر تداول 

 3.00 2.64 ادنى سعر تداول

 3.30 2.75 سعر اإلغالق 

 02/21/1022 00/00/1025 نسب مالية

 B.V 2.11 2.17القيمة الدفترية للسهم 
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

P/B.V 1.30 1.52 

 P/E 13.10 15.71مكرر الربحية 

 %174.58 %197.30 المطلوبات الى حقوق المساهمين

 %62.12 %65.01 المطلوبات الى الموجودات

  00/00/1025 00/00/1022 

 ROA 1.43% 2.66%العائد على الموجودات 

 ROE 4.35% 8.19%العائد على حقوق المساهمين 

  EPS 0.092  0.176العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 توزيعات ارباح

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

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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5102األول  النصفخالل  السهمحركة   

 نبذة عن شركة التأمين الوطنية


