المتـحـدة لـألوراق المـاليــة
United Securities Co.

شركة ترست العالمية للتامين ()TRUST
ملخص البيانات المالية خالل الربع األول 8102
Research Department
Tel: 00970-2-2423090
research@united.ps

بيانات السهم :
)(USD

سعر االغالق *

4.55

القيمة السوقية

45.5M

اعلى سعر 48/اسبوع
ادنى سعر 48/اسبوع
%30.10
اسهم الحرة %
10.34
مكرر الربحية ()P/E
5.42
القيمة الدفترية ()B.V
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية 0.84
توزيعات النقدية /القيمة السوقية %5555
4.58
4.50

*السعر كما في تاريخ 24.8/03/31

أداء السهم:
4.6
4.55

نبذة عن الشركة:
تأسست شركة ترست العالمية للتامين ( )TRUSTفي العام  ،5991وتم إدراج أسهم  TRUSTفي بورصة فلسطين بتاريخ
 .. 13/05/2008فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  10,000,000دوالر امريكي.
ملخص األداء المالي:
تشير بيانات شركة ترست العالمية للتامين ( )TRUSTكما في  8352\31\15إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد
بلغت  2,008,483دوالر امريكي  ،مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  1,431,030دوالر امريكي للفترة نفسها
من العام  8352بارتفاع بلغت نسبته .40.35%أما مجموع الموجودات فقد بلغ  180,999,821دوالرا ريكي بعد أن كان
 174,540,790دوالر امريكي في نهاية العام  8352بارتفاع بلغت نسبته  .3.70%وبلغ مجموع المطلوبات
120,134,489دوالر امريكي بعد أن كان  114,555,689دوالر امريكي نهاية العام  8352بارتفاع بلغت نسبته
 .4.87%أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 54,184,350دوالر امريكي بعد أن كان 53,660,326دوالر امريكي في نهاية
العام  8352بارتفاع بلغت نسبته .%0.89
ملخص أداء السهم:
أغلق سهم شركة ترست العالمية للتامين ( )TRUSTخالل الربع األول  8102على  5544دوالر امريكي  ،حيث بلغ حجم
التداول عليه  2,893سهم بقيمة  13,202.94دوالر .تشكل األسهم الحرة نسبة  %30.10من مجموع األسهم المكتتبة.

مؤشرات المالية

31/03/2018

31/12/2017

التغير %

راس المال المدفوع

10,000,000

10,000,000

0.00%

مجموع الموجودات

180,999,821

174,540,790

3.70%

مجموع المطلوبات

120,134,489

114,555,689

4.87%

حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

54,184,350

53,660,326

89.0%

االرباح (الخسائر) المدورة

19,341,171

17,332,688

5591.%

31/03/2018

31/03/2017

التغير %

اجمالي اقساط التامين المكتسبة

29,450,568

25,173,564

16.99%

صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

19,858,247

17,479,652

16.31%

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

2,679,136

2,162,996

23.86%

-586,849

-542,697

8.14%

3,613,267

2,326,872

55.28%

صافي الدخل

2,008,483

1,431,030

40.35%

العائد على السهم EPS

0.20

41.0

42.85%

العائد على الموجودات ROA

1.11%

0.82%

35.36%

العائد على حقوق المساهمين ROE

3.71%

2.67%

69.33%

المطلوبات الى الموجودات

66.37%

65.63%

1.13%

نسبة هامش صافي الربح

10.11%

8.19%

36.44%

4.5
4.45
3/3/24.8

2/3/24.8

./3/24.8

كبار المساهمين
ك:
41.43%

14.91%
7.21%

محي الدين شركة ترست
حماد
اسماعيل أبو محمد حسن العالمية
للتأمين
الجمل
الشنب
قبرص

50%
40%
30%
20%
10%
0%

**كما في 8102/08/10
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جدول توزيعات األرباح

توزيعات ارباح
السنة

تاريخ قرار الهيئة العامة

توزيعات نقدية

توزيعات االسهم

8108

01/05/2013

0854%

***

2013

81/05/2015

01%

***

2014

20/05/2015

11%

***

2015

01/05/2016

***

***

2016

08/05/2017

04%

***

2017

01/05/2018

21%

41%

اخبار الشركة

 أظهر مسح لالقتصادي ،أن شركة ترست للتأمين ،تصدرت شركات التأمين العاملة في فلسطين ،منحيث حصتها في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في  .8352وبحسب بيانات لهيئة سوق رأس المال
الفلسطينية ،تصدرت شركة ترست للتأمين ،الشركات التسع العاملة في السوق الفلسطينية ،كأكثر شركة
تملك حصة في أقساط التأمين المكتتبة ،بقيمة  1..2مليون دوالر .كانت ترست العالمية للتأمين قد
حققت صافي أرباح بلغت  1..ماليين دوالر أمريكي ،لكنها لم تعلن حينها إن كانت قيمة األرباح تشمل
أرباح شركة التكافل للتأمين التي تتبع لها.
 قرارات الهيئة العامة العاديةقررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  53نيسان  8352ما يلي:
 oتوزيع أرباح نقدية بنسبة  % 83من القيمة االسمية للسهم بقيمة إجمالية  803330333دوالر
أمريكي.
 oرفع توصية للهيئة العامة غير العادية للموافقة على توزيع اسهم مجانية بنسبة  %13لكل سهم،
لرفع رأسمال الشركة من  53مليون دوالر أمريكي الى  51مليون دوالر أمريكي ليصبح رأس
مال الشركة  51مليون دوالر أمريكي موزعه على  51مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي
للسهم الواحد توزع كأسهم منحة مجانية.
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