
 

 

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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 ذوي األعمال رجال من مجموعة قبل من أسست فلسطينية عامة مساهمة شركة--

 .التأمين صناعة في العريقة الخبرات

 

 تحت فلسطينية عامة مساهمة كشركة الوطني االقتصاد وزارة لدى الشركة سجلت --

 حصلت وقد0 أمريكي دوالر 206660666 وقدره مال برأس( 215166265) رقم

 رقم تحت الفلسطينية المال رأس سوق هيئة من المهنة مزاولة رخصة على الشركة

 .أمريكي دوالر 006660666 الحالي مالها رأس ليصبح ،62/4/5666 بتاريخ( 66)

 

اليوم على خارطة الوطن الفلسطيني من  الشركة العالمية المتحدة للتامين يمتد نشاط--

 .الشمال الى الجنوب وذلك من خالل فروعها ومكاتبها ووكالئها

 

وفي إطار التطور ومواكبة التغيرات االقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة --

عمل بكل جهد وعزيمة وضعت الشركة خطة استراتيجية واضحة طويلة األمد ....فهي ت

للمشاركة بالنهوض بسوق التأمين الفلسطيني واالرتقاء بصناعة التأمين في فلسطين 0 

وألجل ذلك حرصت العالمية المتحدة للتأمين على تقديم خدماتها على أعلى المستويات 

وعقدت اتفاقيات إعادة تأمين بقيادة معيدين من الدرجة االولى وبطاقة استيعابية عالية 

ما تم استقطاب وتعيين فريق متمرس من الخبراء في صناعة التامين المحلي والعربي 0ك

 .والعالمي

 

 26/65/5661اعضاء مجلس االدارة كما في 

 رئيس المجلس : السيد جمال نايف براهمة

 نائب الرئيس : السيد نبيل جوزيف قطران

0 السيد لؤي خوري 0 صيام 0 السيد روبرت جنفزيان 0 السيد تحسين براهمة السيد سعيد 

 السيد جان صليب 0 الدكتور سميح العبد : اعضاء مجلس االدارة 

 
 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

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

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

2011 5,000,000 813,840 22/03/2012 *** 66.66% 

2012 5,000,000 2,433,201 19/03/2013 0.26% 65.26% 

2013 6,187,500 820,629 2/4/2014 2.66% 60.26% 

2014 8,000,000 719,372 8/4/2015 2.66% *** 

2015 8,000,000 720,281 11/4/2016 2.66% *** 

2016 8,000,000 902,085 10/4/2017 66.66% *** 
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 ملخص القوائم المالية

 10/06/6102 10/06/6102 ملخص المركز المالي الموحد

 38,536,356 40,156,667 الموجودات المتداولة

 8,727,503 7,893,971 الموجودات غير المتداولة

 47,263,859 48,050,638 إجمالي الموجودات

 33,017,382 31,749,054 المطلوبات المتداولة

 1,457,417 3,368,499 المطلوبات غير المتداولة

 34,474,799 35,117,553 اجمالي المطلوبات

 8,000,000 8,000,000 رأس المال المدفوع

 1,296,191 3,181,864 االرباح )الخسائر( المدورة

 12,789,060 12,933,085 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 10/06/6102 10/06/6102 ملخص قائمة الدخل

 33,876,113 34,253,507 اجمالي اقساط التأمين المكتتبىة

 27,556,578 29,522,270 صافي اقساط التأمين بعد العموالت

 2,111,674 2,573,138 صافي ارباح التأمين بعد المصاريف االدارية والعامة

 (1,464,612) (1,535,074) المصاريف و االيردات غير الموزعة على فروع التامين

 720,732 630,937 صافي الربح بعد الضرائب

 10/06/6102 10/06/6102 قائمة التدفقات النقديةملخص 

 (36,737) 1,523,704 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 981,840 (694,109) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (482,665) 44,574 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 462,438 874,169 التغير في النقد و ما في حكمه

 6102خالل  6102خالل  ملخص التداول

 13,200,000 12,720,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 272,320 979,277 عدد األسهم المتداولة

 447,098 1,518,364 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.90 1.65 اعلى سعر تداول 

 1.62 1.52 ادنى سعر تداول

 1.65 1.59 سعر اإلغالق 

 10/06/6102 10/06/6102 نسب مالية

 B.V 1.62 1.60القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.98 1.03القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 19.88 18.33مكرر الربحية 

 %72.94 %73.08 المطلوبات الى حقوق المساهمين

 %269.56 %271.53 المطلوبات الى الموجودات

  10/06/6102 10/06/6102 

 ROA 1.31% 1.52%العائد على الموجودات 

 ROE 4.88% 5.64%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 7.51% 6.23%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 1.84% 2.13%نسبة هامش صافي الربح 

 EPS 0.080 0.090العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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6102 خالل السهمحركة   

العالمية المتحدة للتأميننبذة عن شركة   


