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 : كبار المساهمين 

  

 

 :الشركةنبذة عن        

 .15/01/1997 بتارفلسطين في بورصة  NICوتم إدراج أسهم  ،1992العام  في( NICشركة التامين الوطنية )تأسست  

 .يكيدوالر امر 15,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 

 ملخص األداء المالي:

 3,698,930إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2018\12\31تشير بيانات التأمين الوطنية كما في  

 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  7,536,404مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،دوالر 

دوالر أمريكي بعد أن كان  107,632,517د بلغ أّما مجموع الموجودات فق%. 50.92بلغت نسبته  بانخفاض

وبلغ مجموع المطلوبات %. 3.21بلغت نسبته  بارتفاع 2017دوالر أمريكي في نهاية العام  104,284,371

%. 3.09بلغت نسبته  بارتفاع 2017دوالر أمريكي نهاية العام  64,624,019دوالر أمريكي بعد أن كان  66,620,950

نهاية العام  أمريكي فيدوالر  38,100,802دوالر أمريكي بعد أن كان  39,391,372ية فقد بلغ أما مجموع حقوق الملك

  %. 3.39بلغت نسبته  بارتفاع 2017

 

  :السهمملخص أداء 

ل عليه حيث بلغ حجم التداو امريكي، دوالر3.85على 2018عام نهاية  (NICالتامين الوطنية ) سهم شركةأغلق 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %60.89. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر6,760,046بقيمة سهم  1,651,502
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 مؤشرات المالية 
 التغير % 31/12/2018 31/12/2017

 %25.00 15,000,000 12,000,000 راس المال المدفوع 

 %3.21 107,632,517 104,284,371 مجموع الموجودات 

 %3.09 66,620,950 64,624,019 لوبات مجموع المط

حقوق المساهمين )غير شامل حقوق 

 االقلية(
38,100,802 39,391,372 3.39% 

 %14.96- 14,381,233 16,910,843 االرباح )الخسائر( المدورة

  
 التغير %  31/12/2018 31/12/2017

 %0.52 50,963,067 50,698,904 اجمالي اقساط التامين المكتسبة 

 بعد المكتسبة التأمين أقساط صافي

 العموالت
39,233,752 42,848,049 9.21% 

 بعد التأمين أعمال أرباح صافي

 الموزعة اإلدارية المصاريف
1,628,266 6,376,471 291.61% 

 %19.31- 5,582,025 6,917,864 الربح قبل الضريبة 

 %50.92- 3,698,930 7,536,404 صافي الدخل 

 EPS 0.628 0.247 -60.74%سهم   العائد على ال

 ROA 7.23% 3.44% -52.42%العائد على الموجودات 

 ROE 19.78% 9.39% -52.53%العائد على حقوق المساهمين 

 %0.12- %61.90 %61.97 المطلوبات الى الموجودات

 %52.90- %7.27 %15.43 صافي دخل أعمال التأمين الى األقساط 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.85

M75.57 القيمة السوقية 
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 خالل الفترةاعلى سعر/

 خالل الفترةادنى 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 : 

 (NIC) التامين الوطنيةشركة 

 2018 للعام مدققة غير األولية الختامية المالية البيانات ملخص

 

31/12/2017كما في  ** 
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  األرباحجدول توزيعات 

  

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 25/03/2013 20% *** 

2013 27/03/2014  20% *** 

2014 26/03/2015 15% *** 

2015 31/03/2016 12.50% *** 

2016 30/03/2017 20% *** 

2017 29/03/2018 25% 25% 

2018 28/03/2019 
رفع توصية الى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 

20% 

 

 


