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 31/12/2018كما في كبار المساهمين 

  

 

 :الشركةنبذة عن        

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

 .دوالر امريكي 15,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 

 ملخص األداء المالي:

 2,622,381إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2019\03\31تشير بيانات التأمين الوطنية كما في  

 2018دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  1,830,137مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،دوالر 

دوالر أمريكي بعد أن كان  112,819,970د بلغ أّما مجموع الموجودات فق %.43.29بلغت نسبته  بارتفاع

وبلغ مجموع المطلوبات   %.7.29بلغت نسبته  بارتفاع 2018في نهاية العام  دوالر أمريكي 105,152,177

بلغت نسبته  بارتفاع 2018دوالر أمريكي نهاية العام  64,140,610دوالر أمريكي بعد أن كان  72,139,845

دوالر أمريكي  39,391,372أن كان  أمريكي بعددوالر  39,050,715ملكية فقد بلغ أما مجموع حقوق ال  %.12.47

 %. 0.86بلغت نسبته  بانخفاض 2018في نهاية العام 

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  امريكي،دوالر  3.75على  2019 األولخالل الربع  (NICالتامين الوطنية ) سهم شركةأغلق 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %61.23. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر 701,484بقيمة سهم  180,660عليه 
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 التغير % 31/12/2018 31/03/2019 مؤشرات المالية 

 %0.00 15,000,000 15,000,000 راس المال المدفوع 

 %7.29 105,152,177 112,819,970 مجموع الموجودات 

 %12.47 64,140,610 72,139,845 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل حقوق 

 االقلية(
39,050,715 39,391,372 -0.86% 

 %2.63- 14,381,233 14,003,614 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2018 31/03/2019  

 %11.12- 17,779,989 15,802,158 اجمالي اقساط التامين المكتسبة 

 بعد المكتسبة التأمين أقساط صافي

 العموالت
11,001,195 11,966,289 -8.07% 

 بعد التأمين أعمال أرباح صافي

 الموزعة اإلدارية المصاريف
1,626,280 1,969,357 -17.42% 

 %339.31 415,901- 995,300 عملة فروقات أرباح( خسائر)

 %25.91 2,558,872 3,221,963 الربح قبل الضريبة 

 %43.29 1,830,137 2,622,381 صافي الدخل 

 EPS 0.175 0.153 14.38%العائد على السهم   

 ROA 2.32% 1.67% 38.92%العائد على الموجودات 

 ROE 6.72% 4.92% 36.59%العائد على حقوق المساهمين 

 %4.83 %61.00 %63.94 المطلوبات الى الموجودات

 %7.13- %11.08 %10.29 صافي دخل أعمال التأمين الى األقساط 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.75

M25.56 القيمة السوقية 
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 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم: 

 (NIC) التامين الوطنيةشركة 

 2019لعام  األولخالل الربع  المالية البيانات ملخص

 

31/12/2017كما في  ** 
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  األرباحجدول توزيعات 

  

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية العامةتاريخ قرار الهيئة  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 20% *** 

 

 اخبار الشركة

 وأعضاء الشركة، مساهمو فيه شارك والذي العامة للهيئة العادي السنوي اجتماعهاNIC  الوطنية التأمين شركة قدتع -

 فلسطين سوق عن وممثل الفلسطينية المال رأس سوق هيئة عن ممثل وبحضور التنفيذية، واإلدارة اإلدارة، مجلس

 كوبرز هاوس وتر برايس الخارجي الشركة ومدقق الوطني االقتصاد وزارة في الشركات ومراقب المالية لألوراق

وافقت بحيث  .بالبيرة الوطنية التأمين لشركة الرئيسي المقر في وذلك بالشركة، الخاص القانوني والمستشار فلسطين

 ابتداء للسهم اإلسمية القيمة من% 20 بنسبة المساهمين على األرباح توزيع بخصوص اإلدارة مجلس توصية على الهيئة

 . 15/04/2019 من


