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 كبار المساهمين : 

  

 

 :الشركةنبذة عن        

  بتاريخفلسطين في بورصة  NICوتم إدراج أسهم  ،1992العام  في( NICشركة التامين الوطنية )تأسست  

 .دوالر امريكي 12,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .15/01/1997  .

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8302\30\03 في ( كماNICالوطنية )شركة التامين  بيانات تشير 

 من نفسها للفترةدوالر امريكي  3,056,601 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة امريكي،دوالر  1,692,901

ا. %%44.61- نسبته لغتب بانخفاض 8302 العام  أن بعد أمريكي دوالر 032,200,220 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ. %0.83 نسبته بلغت بارتفاع 8302 العام نهاية في أمريكي دوالر 032,822,020 كان

 .%0.00 نسبته بلغت بارتفاع 8302 العام نهاية أمريكي دوالر 02,082,303 كان أن بعد أمريكي دوالر 02,382,302

 العام نهاية امريكي فيدوالر  38,100,802 كان أن بعددوالر امريكي  37,216,799  بلغ فقد الملكية حقوق مجموع اأم

 . 8.08% نسبته بلغت بانخفاض 8302

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  امريكي، دوالر 85.2على 8102األول النصف خالل  (NICالتامين الوطنية ) سهم شركةأغلق 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %61.17دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 5,480,777 بقيمة سهم  098999220عليه 
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 التغير %  31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية 

 %25.00 12,000,000 15,000,000 راس المال المدفوع 

 %3.29 104,284,371 107,716,881  الموجوداتمجموع 

 %6.66 64,624,019 68,925,037 مجموع المطلوبات 

 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(
37,216,799 38,100,802 -2.32% 

 %24.75- 16,910,843 12,725,908 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018  

 %15.50 25,302,883 29,224,635 اجمالي اقساط التامين المكتسبة 

 %19.77 18,692,497 22,387,300 العموالت بعد المكتسبة التأمين أقساط صافي

 المصاريف بعد التأمين أعمال أرباح صافي

 الموزعة اإلدارية
2,263,581 2,833,888 -20.12% 

 على موزعة غير وعامة إدارية مصاريف

 التأمين فروع
-361,785 -339,899 6.44% 

 %10.33- 3,233,659 2,899,727 الربح قبل الضريبة 

 %44.61- 3,056,601 1,692,901 صافي الدخل 

 EPS 0.113 0.255 -55.69%العائد على السهم   

 ROA 1.57% 3.34% -52.99%العائد على الموجودات 

 ROE 4.55% 11.09% -58.97%العائد على حقوق المساهمين 

 %3.26 %61.97 %63.99 المطلوبات الى الموجودات

 %52.07- %12.08 %5.79 نسبة هامش صافي الربح 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.58

53.7M القيمة السوقية 
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 اسبوع 8.على سعر/ا

 اسبوع 8.ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 03/60/8302السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 (NIC) التامين الوطنيةشركة 

 8102 األولالمالية خالل النصف ملخص البيانات 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 الشركة  اخبار

 قرارات الهيئة العامة العادية  -

 :يلي ما 8302 آذار 83 بتاريخ المنعقد اجتماعها في العامة الهيئة قررت

o سهم لكل سنت 82 يعادل ما أي المدفوع المال رأس من% 82 بنسبة نقدية أرباح توزيع 

 .أمريكي دوالر 0,333,333 إجمالية بقيمة العامة الهيئة اجتماع بتاريخ المسـاهم يمتلكه

 العادية غير العامة الهيئة قرارات -

o عن أمريكي دوالر مليون 02 إلى أمريكي دوالر مليون 08 من الشركة مال رأس زيادة 

 سهم يعادل ما أي المدفوع المال رأس من% 82 بنسبة مجانية منحة أسهم توزيع طريق

 .العامة الهيئة اجتماع بتاريخ المساهم يمتلكها أسهم أربعة لكل

o أعاله المال رأس زيادة يعكسا بحيث للشركة التأسيس وعقد الداخلي النظام تعديل. 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

8108 25/03/2013 20% *** 

2013 87/03/2012 20% *** 

2014 26/03/2015 15% *** 

2015 31/03/2016 12.5% *** 

2016 30/03/2017 20% *** 

2017 29/03/2018 25% 25% 


