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 :شركةالنبذة عن   

 بتاريخ في بورصة فلسطين GUIتم إدراج وتداول أسهم و ، 0202سنة  (GUIالعالمية المتحدة للتأمين )شركة تأسست  
  .مريكيدوالر أ 8,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  . 02/20/0200

 
 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 0202\20\00 في كما للتأمين المتحدة العالميةالشركة  بيانات تشير 

 العام من نفسها للفترة أمريكي دوالر 225,400 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أمريكي، دوالر 919,197

ا. %4.00 نسبته بلغت بارتفاع 0202  كان أن بعد أمريكي دوالر 14,010,020 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 52,210,502 المطلوبات مجموع وبلغ. %5.00 نسبته بلغت بارتفاع 0202 العام نهاية في أمريكي دوالر 10,102,224

 حقوق مجموع أما. %0.22 نسبته بلغت بارتفاع 0202 العام نهاية أمريكي دوالر 52,251,512 كان أن بعد أمريكي دوالر

 بلغت بارتفاع 0202 العام نهاية أمريكي في دوالر 04,420,050 كان أن بعد أمريكي دوالر 01,505,401 بلغ فقد الملكية

 .%4.22 هنسبت

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  ،دوالر امريكي 8288على 8102 األولخالل الربع  (GUIالعالمية المتحدة للتأمين )شركة الأغلق سهم 

من مجموع األسهم  %82212. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 680,162سهم بقيمة  023,681على التداول 

 ,  3261 ربحية فقد بلغتالمكتتبة. اما بالنسبة الى مكرر ال

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60/08/8102 في كما 

Research Department 
Tel:  00970-2-2423090 
research@united.ps 

 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 %0.00 8,000,000 8,000,000 راس المال المدفوع 

 %4.23 62,638,885 65,291,301  الموجوداتمجموع 

 %3.70 47,049,460 48,791,438 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل حقوق 

 االقلية(
16,414,526 15,503,143 5.88% 

 %27.18 3,382,405 4,301,602 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير % 31/03/2017 31/03/2018 

 %18.98 10,102,386 12,020,302 إيرادات أقساط مكتسبة

صافي أقساط التامين المكتسبة بعد 
 العموالت 

10,495,490 8,452,678 24.17% 

قبل صافي ارباح اعمال التامين 
 المصاريف االدارية والعامة

3,878,983 2,474,969 56.73% 

صافي ارباح اعمال التامين بعد 
 المصاريف االدارية والعامة

1,718,262 706,335 143.26% 

 %6.12 1,202,775 1,276,395 الربح قبل الضريبة 

 %5.11 874,523 919,197 صافي الدخل 

 EPS 0.11 0.11 0.00%العائد على السهم   

 ROA 1.41% 1.71% -17.54%العائد على الموجودات 

 ROE 5.60% 6.34% -11.67%العائد على حقوق المساهمين 

 %0.51- %75.11 %74.73 المطلوبات الى الموجودات

(USD)  

 سعر االغالق * 8288

17.760M القيمة السوقية 

2.35 
1.55 
25.47% 
6.34 

2.05 
1.08 
6.33% 

 اسبوع 28اعلى سعر/

 اسبوع 28ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)لدفترية القيمة ا

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8102السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين : 

 (GUI)العالمية المتحدة للتأمين 

 8102 األول خالل الربع ملخص البيانات المالية
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  األرباحدول توزيعات ج

 

 

 اخبار الشركة

بعاء رام هللا في يوم األر –ي فندق الكرمل عقدت الهيئة العامة العادية للشركة العالمية المتحدة للتأمين اجتماعها ف -

وذلك بناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين. وقد تضمن  .0202الموافق الحادي عشر من شهر نيسان )ابريل( 

بإجماع الحاضرين ومن  والتوصيات والموافقة عليهاجدول أعمال االجتماع جملة من المواضيع التي تم نقاشها 

 أهمها: 

من رأسمال الشركة  %02قة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع المواف -

 دوالر امريكي.  222,222بمبلغ  امريكي.دوالر  2,222,222والبالغ االسمي المدفوع 

دوالر  0.122,222سهم، بقيمة  0,122,222الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة راس مال الشركة بمبلغ  -

منحة مجانية على مساهمي الشركة بنسبة  أسهمامريكي بقيمة اسمية دوالر واحد للسهم. وذلك عن طريق توزيع 

دوالر امريكي، ليصبح راس مال الشركة  2,222,222والمدفوع والبالغ من رأسمال الشركة االسمي  02%

 سهم.  1,122,222دوالر امريكي مقسمة الى  1,122,222

 

 

  

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

رأس المال   السنة

 المدفوع

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه العامةاجتماع الهيئة  صافي الربح

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

2011 5,000,000 813,840 22/03/2012 *** 02.22% 

2012 5,000,000 2,433,201 19/03/2013 2.42% 00.42% 

2013 6,187,500 820,629 2/4/2014 4.22% 02.42% 

2014 8,000,000 719,372 8/4/2015 4.22% *** 

2015 8,000,000 720,281 11/4/2016 4.22% *** 

2016 8,000,000 362,636 10/4/2017 02.22% *** 

2017 8,000,000 2,832,883 11/04/2018 02.22% 02.22% 


