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 نبذة عن الشركة:  

فلسطين في بورصة  PICOوتم إدراج أسهم  ،1994العام  في( PICO)  للتأمين فلسطينشركة تأسست 

 دوالر امريكي. 7,200,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  10/05/2010.بتاريخ
 
 األداء المالي: خصمل

( 1,159,678) بلغت قد الضريبة بعد الفترة خسائر صافي أن   إلى 2019\03\31 في كما للتأمين فلسطين بيانات تشير

ا .2018 العام من نفسها للفترة أمريكي دوالر 316,613 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أمريكي، دوالر  أم 

 2018 العام نهاية في أمريكي دوالر 38,435,970 كان أن بعد أمريكي دوالر 40,278,683 بلغ فقد الموجودات مجموع

 دوالر 30,100,223 كان أن بعد أمريكي دوالر 32,826,827 المطلوبات مجموع وبلغ%. 4.79 نسبته بلغت بارتفاع

 بعد أمريكي دوالر 7,451,856 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما%. 9.06 نسبته بلغت بارتفاع 2018 العام نهاية أمريكي

 %.10.60 نسبته بلغت بانخفاض 2018 العام نهاية في أمريكي دوالر 8,335,747 كان أن

 السهم:ملخص أداء 

عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  3.96 على 2019لعام  األولخالل الربع شركة فلسطين للتامين أغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %16.63. تشكل األسهم الحرة نسبة كيمريوالر أد 3,960 بقيمةسهم  1,000
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31/03/2019 مؤشرات المالية  31/12/2018  % التغير 

 %0.00 7,200,000 7,200,000  راس المال المدفوع

 %4.79 38,435,970 40,278,683  مجموع الموجودات

 %9.06 30,100,223 32,826,827  مجموع المطلوبات

 %10.60- 8,335,747 7,451,856 همينمساحقوق ال

 %360.56- 321,633 838,045- االرباح )الخسائر( المدورة

 31/03/2019  31/03/2018   % التغير 

اجمالي أقساط التامين 
  المكتتبة

4,586,245 3,883,785 18.09% 

اجمالي األقساط المحتفظ 
 بها

4,082,616 3,576,116 14.16% 

صافي األقساط بعد 
  العموالت

4,307,678 4,138,212 4.10% 

 %48.89 2,630,640- 3,916,832-  المطالبات المتكبدة

 %466.28- 316,613 1,159,678-  الربح قبل الضريبة

 %466.28- 316,613 1,159,678-  صافي الدخل

 EPS -0.16 0.04 -500.00%   العائد على السهم

العائد على 
 ROA تالموجودا

-2.88% 0.79% -464.56% 

العائد على حقوق 
 ROE المساهمين

-15.56% 4.25% -466.11% 

 %4.07 %78.31 %81.50 المطلوبات الى الموجودات

 %440.12- %8.50 %28.91- هامش صافي الربح

(USD)  

 سعر االغالق * 3.96

M528. القيمة السوقية 

3.96 
3.96 
16.63% 
- 

1.03 
3.83 

 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة سعر/ ادني
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 سوقية / القيمة الدفترية لالقيمة ا

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
  

  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 (PICO) لسطين للتأمينفشركة 

 2019لعام  األولللربع  ملخص البيانات المالية

 

 31/12/2018كبار المساهمين كما في 
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 األرباحجدول توزيع 

 

 

 

 

 

 حاتوزيعات ارب

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2013 24/04/2014  ***  ***  

2014 23/04/2015  ***  ***  

2015 25/04/2016  ***  ***  

2016 19.03.2017 40% *** 

2016 13.07.2017 *** 20% 

2017 29.04.2018 40%  %20  

2018 19.05.2019 *** *** 


