المتـحـدة لـألوراق المـاليــة
United Securities Co.

شركة التامين الوطنية ()NIC
ملخص البيانات المالية خالل الربع األول 8102
Research Department
Tel: 00970-2-2423090
research@united.ps

بيانات السهم :
)(USD

سعر االغالق *

5544

القيمة السوقية

4.48M

4.85
اعلى سعر 48/اسبوع
3.27
ادنى سعر 48/اسبوع
اسهم الحرة %
61.83
مكرر الربحية ()P/E
%
القيمة الدفترية ()B.V
7.11
الدفترية
القيمة
القيمة السوقية /
0501
توزيعات النقدية /القيمة السوقية 0551
%1542
*السعر كما في تاريخ 8312/03/31

أداء السهم
5
4.5
4

نبذة عن الشركة:
تأسست شركة التامين الوطنية ( )NICفي العام  ،1992وتم إدراج أسهم  NICفي بورصة فلسطين بتاريخ
 .. 15/01/1997فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  12,000,000دوالر امريكي.
ملخص األداء المالي:
تشير بيانات شركة التامين الوطنية ( )NICكما في  8332\31\13إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت
 1,849,618دوالر امريكي  ،مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  1,597,499دوالر امريكي للفترة نفسها من
العام  8332بارتفاع بلغت نسبته  .15.78%أما مجموع الموجودات فقد بلغ  109,605,677دوالرا ريكي بعد أن كان
 101,740,504دوالر امريكي في نهاية العام  8332بارتفاع بلغت نسبته  .7.73%وبلغ مجموع المطلوبات
 70,854,553دوالر امريكي بعد أن كان  62,080,152دوالر امريكي نهاية العام  8332بارتفاع بلغت
نسبته 14.13%أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 37,179,179دوالر امريكي بعد أن كان  16,910,843دوالر
امريكي في نهاية العام  8332بانخفاض بلغت نسبته .-2.42%
ملخص أداء السهم:
أغلق سهم شركة التامين الوطنية ( )NICخالل الربع األول 8102على  5544دوالر امريكي  ،حيث بلغ حجم التداول
عليه  1,013,974سهم بقيمة  4,481,940.84دوالر .تشكل األسهم الحرة نسبة  %61.83من مجموع األسهم المكتتبة.

مؤشرات المالية

31/03/2018

31/12/2017

التغير %

راس المال المدفوع

12,000,000

12,000,000

0.00%

مجموع الموجودات

109,605,677

101,740,504

7.73%

مجموع المطلوبات

70,854,553

62,080,152

14.13%

حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

37,179,179

38,100,802

-2.42%

االرباح (الخسائر) المدورة

15,740,980

16,910,843

-6.92%

31/03/2018

31/03/2017

التغير %

اجمالي اقساط التامين المكتسبة

17,779,989

13,677,304

30.00%

صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

11,878,909

9,498,163

17.52%

صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف
اإلدارية الموزعة
مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على
فروع التأمين
الربح قبل الضريبة

1,714,839

1,508,608

13.67%

-211,302

-177,093

19.32%

2,558,872

1,748,389

46.36%

صافي الدخل

1,849,618

1,597,499

15.78%

العائد على السهم EPS

0.154

33100

15.78%

العائد على الموجودات ROA

1.69%

1.57%

7.47%

العائد على حقوق المساهمين ROE

2.38%

3.28%

-27.44%

المطلوبات الى الموجودات

64.64%

61%

5.94%

نسبة هامش صافي الربح

15.57%

17%

-7.42%

3.5
0/0/8312

8/0/8312

3

1/0/8312

كبار المساهمين :
6.58%

6.26%
4.66%

اردميس حبيب
مردروسيان

صندوق االدخار و
التامين على الحياة
لموظفي التامين
الوطنية

توفيق اسماعيل
حسين

7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

**كما في 8101/08/00
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جدول توزيعات األرباح

توزيعات ارباح
السنة

تاريخ قرار الهيئة العامة

توزيعات نقدية

توزيعات االسهم

8108

25/03/2013

20%

***

2013

87/03/2015

20%

***

2014

26/03/2015

15%

***

2015

31/03/2016

12.5%

***

2016

30/03/2017

20%

***

2017

29/03/2018

25%

25%

اخبار الشركة

 قرارات الهيئة العامة العاديةقررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  82آذار  8332ما يلي:
 oتوزيع أرباح نقدية بنسبة % 82من رأس المال المدفوع أي ما يعادل  82سنت لكل سهم
يمتلكه المسـاهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بقيمة إجمالية  103330333دوالر أمريكي.
 قرارات الهيئة العامة غير العادية oزيادة رأس مال الشركة من  38مليون دوالر أمريكي إلى  32مليون دوالر أمريكي عن
طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة % 82من رأس المال المدفوع أي ما يعادل سهم
لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.
 oتعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة بحيث يعكسا زيادة رأس المال أعاله.
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