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 :نبذة عن الشركة 

فلسطين في بورصة  AIGوتم إدراج أسهم  ،1994العام  في( AIG) االهلية للتامين  المجموعةتأسست 

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

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\12\31 في كما للتأمين االهلية المجموعة بيانات تشير

 من نفسها للفترة أمريكي دوالر 2,637,510 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أمريكي، دوالر 1,919,052

ا%. 27.24 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام  كان أن بعد أمريكي دوالر 64,459,965 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ%. 1.73 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 65,593,219

%. 5.02 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية أمريكي دوالر 44,696,465 كان أن بعد أمريكي دوالر 42,448,558

 العام نهاية في أمريكي دوالر 20,896,754 كان أن بعد أمريكي دوالر 22,011,407 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

  %.5.33 نسبته بلغت بارتفاع 2017

  السهم:ملخص أداء 

عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  0.39على  2018نهاية عام االهلية للتامين  المجموعةأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %31.27 سبه. تشكل األسهم الحرة نوالر أمريكيد 5,681,211 بقيمةسهم 17,075,008
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 التغير % 31/12/2017 31/12/2018 مؤشرات المالية

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

 %1.73- 65,593,219 64,459,965 مجموع الموجودات 

 %5.03- 44,696,465 42,448,558 مجموع المطلوبات 

 %5.33 20,896,754 22,011,407 حقوق المساهمين

 %14.88 6,163,987 7,081,134 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير % 31/12/2017 31/12/2018  

 %2.53- 28,200,860 27,487,590 اجمالي أقساط التامين المكتتبة 

 %2.84- 28,459,508 27,652,047 اجمالي إيرادات قطاع االعمال 

 %0.72 25,396,385- 25,580,149- اجمالي مصروفات قطاع االعمال 

 %32.36- 3,063,123 2,071,898 الربح قبل الضريبة 

 %27.24- 2,637,510 1,919,052 صافي الدخل 

 EPS 0.048 0.066 -27.27%العائد على السهم   

 ROA 2.98% 4.02% -25.87%العائد على الموجودات 

 ROE 8.72% 12.62% -30.90%العائد على حقوق المساهمين 

 %3.36- %68.14 %65.85 المطلوبات الى الموجودات

 %25.58- %9.93 %7.39 هامش صافي الربح

(USD)  

 سعر االغالق * 0.39

15.6 M القيمة السوقية 
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 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

 31/12/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 (AIG) االهلية للتامين المجموعة

 2018 للعام المدققة غير األولية الختامية المالية البيانات ملخص

 31/12/2017كبار المساهمين كما في 
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 األرباحجدول توزيع 

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 18/04/2013 *** *** 

2013 30/06/2014 *** *** 

2014 14/04/2015 *** *** 

2015 10/04/2016 *** *** 

2016 29/10/2017 *** *** 

2017 12/06/2018 *** *** 


