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 :االهلية للتامين المجموعة 

فلسطين في بورصة  AIGوتم إدراج أسهم  ،1994العام  في( AIG) االهلية للتامين  المجموعةتأسست 

 ر امريكي.دوال 10,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  23/02/1997.بتاريخ
 

 ملخص األداء المالي:

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2018\06\30تشير بيانات المجموعة االهلية للتأمين كما في 

دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  710,326دوالر أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  1,478,300

دوالر أمريكي بعد أن كان  66,662,734أّما مجموع الموجودات فقد بلغ . .%108.12نسبته  بلغت بارتفاع 2017

 44,795,293%. وبلغ مجموع المطلوبات 1.63بلغت نسبته  بارتفاع 2017دوالر أمريكي في نهاية العام  65,593,219

 .%0.22بلغت نسبته  بارتفاع 2017دوالر أمريكي نهاية العام  44,696,465دوالر أمريكي بعد أن كان 

دوالر أمريكي في نهاية العام  20,896,754دوالر أمريكي بعد أن كان  21,867,441أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 

 .%4.65بلغت نسبته  بارتفاع 2017
 

  السهم:ملخص أداء 

عليه بلغ حجم التداول  حيث أمريكي،دوالر  0.27على  2018 األول النصفنهاية االهلية للتامين  المجموعةأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %33.61. تشكل األسهم الحرة نسبة والر أمريكيد 2,038,429.90 بقيمةسهم  6,835,380
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 التغير % 31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية

%0.00 10,000,000 10,000,000 راس المال المدفوع   

%1.63 65,593,219 66,662,734 مجموع الموجودات   

%0.22 44,696,465 44,795,293 مجموع المطلوبات   

%4.65 20,896,754 21,867,441 حقوق المساهمين  

%8.44 6,163,987 6,684,457 االرباح )الخسائر( المدورة  

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018 

اجمالي أقساط التامين 
 المكتتبة 

14,574,081 13,869,586 5.08%  

)خسارة( قطاع  صافي ربح
 االستثمار 

994,336 -739,867 234.39%  

%85.92 927,186 1,723,869 الربح قبل الضريبة   

%108.12 710,326 1,478,300 صافي الدخل   

EPS 0.037 0.018 105.56%العائد على السهم     

ROA 2.22% 1.12%العائد على الموجودات   98.28%  

العائد على حقوق المساهمين 
ROE 

766.%  3.88%  74.30%  

%67.20 المطلوبات الى الموجودات  68.14%  -1.39% 

%10.14 هامش الربح  5.12% 98.06%  

(USD)  

 سعر االغالق * 0.27

10.80M القيمة السوقية 

0.35 
0.25 
33.61% 
3.17 

0.55 
0.49 

 

 اسبوع 52اعلى سعر/

 اسبوع 52ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 (AIG) االهلية للتامين المجموعة

 2018لعام  األولخالل النصف  ملخص البيانات المالية

 

 31/12/2017كبار المساهمين كما في 
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 األرباحجدول توزيع 

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 18/04/2013 *** *** 

2013 30/06/2014 *** *** 

2014 14/04/2015 *** *** 

2015 10/04/2016 *** *** 

2016 29/10/2017 *** *** 

2017 12/06/2018 *** *** 


