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 كبار المساهمين : 

  

 

 :الشركةنبذة عن  

    .  بتاريخفلسطين في بورصة  AIGوتم إدراج أسهم  ، 4991في العام  ( AIG) االهلية للتامين  المجموعةتأسست  

 .دوالر امريكي 10,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .23/02/1997

 ملخص األداء المالي:

  بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8342\31\14 في كما (AIG) الشركة االهلية للتامين  بيانات تشير 

 العام من نفسها للفترةدوالر امريكي  297,930 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،دوالر امريكي  791,180

 كان أن بعد امريكيدوالرا  67,856,302 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  .%165.56 نسبته لغتبارتفاع ب  8342

    المطلوبات مجموع وبلغ .%3.37 نسبته بلغت بارتفاع 8342 العام نهاية في دوالر امريكي 65,593,219

 %3.37. نسبته بلغت بارتفاع 8342 العام نهاية امريكيدوالر  44,696,465ن كا أن بعد  دوالر امريكي46,201,097

 العام نهاية امريكي فيدوالر 20,896,754 كان أن بعددوالر امريكي 21,655,205  بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

  %3.63  . نسبته بلغت بارتفاع 8342

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  ، امريكي دوالر 1280على  8102 األولخالل الربع  ( AIG) االهلية للتامين  المجموعةأغلق سهم 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %33.61دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 1,750,246.12 سهم بقيمة  5,819,414عليه 
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 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

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

 %3.45 65,593,219 67,856,302  الموجوداتمجموع 

 %3.37 44,696,465 46,201,097 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل حقوق 

 االقلية(
21,655,205 20,896,754 36.3% 

 %55611 6,163,987 6,876,049 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %181.86 304,993 859,650  ربح انشطة التامين

 %119.09 55,763 122,172 ايرادات و مصروفات غير موزعة

 %172.16 360,756 981,822 الربح قبل الضريبة 

 %165.56 297,930 791,180 صافي الدخل 

 EPS 0.022 0.007 214.3%العائد على السهم   

 ROA 1.17% 0.45% 156.70%العائد على الموجودات 

 ROE 3.65% 1.43% 621651%العائد على حقوق المساهمين 

 %0.00 %68.1 %68.1 المطلوبات الى الموجودات

(USD)  

 سعر االغالق * 0.27

10.8M القيمة السوقية 
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 اسبوع 28اعلى سعر/

 اسبوع 28ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8002السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 (AIG) االهلية للتامين المجموعة

 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

8108 02/04/2013 *** *** 

2013 11 /06/2014 *** *** 

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

2015 01/04/2016 *** *** 

2016 82/01/2017 *** *** 

2017 08/06/2018 *** *** 


