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 :التكافل الفلسطينية للتأمين 

 بتاريخ في بورصة فلسطين TICأسهم  إدراجوتم  ،2006عام  (TICالتكافل الفلسطينية للتأمين ) شركة تتأسس 
 .ر أمريكيدوال 10,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  04/05/2011

 
 ملخص األداء المالي:

 بلغ قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 30/06/2018 في كما التكافل الفلسطينية للتأمين شركةبيانات  تشير

 من نفسها للفترة دوالر أمريكي 1,326,703 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, دوالر أمريكي 2,230,214

ا%. 68.10 نسبته بلغت تفاعبار 2017 العام  تكان أن بعد دوالر أمريكي 61,888,070 تبلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 45,028,423 المطلوبات مجموع وبلغ% 5.36 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في دوالر أمريكي 58,741,227

 مجموع أما%. 7.46 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية دوالر أمريكي 41,902,103 تكان أن بعد دوالر أمريكي

 2017 العام نهاية في دوالر أمريكي 16,839,124 تكان أن بعد دوالر أمريكي 16,859,647 بلغ فقد الملكية حقوق

 %.0.12 نسبته بلغت بارتفاع

  السهم:ملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،والر د 1.88على  2018 األول النصفنهاية  التكافل الفلسطينية للتأمين شركةأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %9.08. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي 227,734.52بقيمة سهم  94,771عليه 
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 التغير % 31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية

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

 %5.36 58,741,227 61,888,070  الموجودات مجموع

 %7.46 41,902,103 45,028,423  المطلوبات مجموع

 %0.12 16,839,124 16,859,647  المساهمين حقوق

المدورة( الخسائر) االرباح  2,617,364 1,833,192 42.78% 
 

 التغير % 30/06/2017 30/06/2018

 %15.56 19,884,294 22,978,566  التكافل اشتراكات من اإليرادات إجمالي

 قبل المكتسبة التكافل االقساط صافي

 العموالت

18,594,203 16,444,796 13.07% 

 بعد المكتسبة التكافل االقساط صافي

 العموالت

17,373,952 15,608,667 11.31% 

 %18.07 10,047,580- 11,862,913-  المتكبدة المطالبات صافي

 %94.23 1,785,660 3,468,298  الضريبة قبل الربح

 %68.10 1,326,703 2,230,214  الدخل صافي

 EPS 0.22 0.13 69.23%   السهم على العائد

 ROA 3.60% 2.55% 41.41% الموجودات على العائد

 ROE 13.23% 8.96% 47.56% المساهمين حقوق على العائد

الموجودات الى المطلوبات  72.76% 71.33% 2.00% 

 %45.47 %6.67 %9.71  الربح صافي هامش

(USD)  

 سعر االغالق * 1.88

M18.8 القيمة السوقية 

2.97 
1.86 
9.08% 

6.27 

1.69 
1.12 
3.21% 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى 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: 

 (TIC)التكافل الفلسطينية للتأمين 

 2018لعام  األولخالل النصف  ملخص البيانات المالية

 

 31/12/2017كبار المساهمين كما في 
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 األرباحجدول توزيع  

 

 

 

 اخبار الشركة 

 الثالثاء( للتأمين اجتماع هيئتها العامة يوم TIC) للتأمين الفلسطينية التكافلشركة  عقدت -

على المساهمين  ارباح نقديةحيث أقرت الهيئة العامة توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  03/04/2017

 .% من القيمة اإلسمية للسهم10بنسبة  2017عن السنة المالية 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه العامةاجتماع الهيئة  صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

2008 6,375,000  (398,653) 04/08/2009 *** *** 

2009 6,375,000  248,503  22/04/2010 *** *** 

2010 7,435,507 859,194 19/05/2011 5% *** 

2011 9,350,000 821,369 04/09/2012 *** *** 

2012 8,500,000 932,465 30/03/2013 5% *** 

2013 8,500,000 755,334 30/04/2014 7% *** 

2014 8,500,000 1,924,573 23/04/2015 15% *** 

2015 8,500,000 843,738 30/03/2016 *** 10% 

2016 9,350,000 812,974 24/04/2017 *** *** 

2017 10,000,000 2,193,584 03/04/2018 10% *** 


