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 :ترست العالمية للتامينشركة  

  بتاريخفلسطين في بورصة  TRUSTوتم إدراج أسهم  ،1995العام  في( TRUST) ترست العالمية للتامينشركة تأسست  
 دوالر امريكي. 15,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 13/05/2008 .

 
 ملخص األداء المالي:

 2,273,352إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2019\03\31للتأمين كما في  العالميةتشير بيانات ترست 

 2018دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  2,008,483مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،دوالر 

 179,108,662والر أمريكي بعد أن كان د 185,056,848أّما مجموع الموجودات فقد بلغ . %13.19بلغت نسبته  بارتفاع

دوالر  121,300,090وبلغ مجموع المطلوبات   .%3.32بلغت نسبته  بارتفاع 2018دوالر أمريكي في نهاية العام 

أما مجموع حقوق . %2.90بلغت نسبته  بارتفاع 2018دوالر أمريكي نهاية العام  117,880,012أمريكي بعد أن كان 

بلغت  بارتفاع 2018دوالر أمريكي في نهاية العام  54,460,847دوالر أمريكي بعد أن كان  56,368,600الملكية فقد بلغ 

 .%3.50نسبته 

  السهم:ملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  3.60على  2019خالل الربع األول لعام  ترست العالمية للتامينشركة أغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %38.13. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي 214,022بقيمة  60,892عليه 

                               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Department 
Tel:  00970-2-2423090 
research@united.ps 

31/03/2019 مؤشرات المالية  31/12/2018  التغير % 

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

 %3.32 179,108,662 185,056,848  الموجوداتمجموع 

 %2.90 117,880,012 121,300,090 مجموع المطلوبات 

 حقوق المساهمين
56,368,600 54,460,847 3.50% 

 %14.89 15,270,542 17,543,894 االرباح )الخسائر( المدورة

  31/03/2019  31/03/2018  % التغير 

اجمالي اقساط التامين 
 المكتتبة   

28,556,289 29,450,568 -3.04% 

المكتتبة صافي أقساط التأمين 
 العموالت بعد

20,644,823 19,858,247 3.96% 

صافي أرباح اعمال التأمين 
 اإلداريةبعد المصاريف 

  والعامة

3,704,877 2,679,136 38.29% 

 %4.77 3,613,267 3,785,661 الربح قبل الضريبة 

صافي الربح العائد على 
 مساهمي الشركة االم 

2,273,352 2,008,483 13.19% 

 EPS 0.15 0.20 -25%العائد على السهم   

 ROA 1.23% 1.11% 10.81%العائد على الموجودات 
العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
4.03% 3.71% 8.63% 

 %0.41- %65.81 %65.55 المطلوبات الى الموجودات

األقساط الى حقوق 
  المساهمين

45.44% 46.23% -1.72% 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.60

M54 القيمة السوقية 

3.78 
3.42 
38.13% 
11.25 

3.76 
0.96 
4.03% 

 خالل الفترةاعلى سعر/

 خالل الفترةأدني سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
  

  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 (TRUST) ترست العالمية للتامينشركة 

 2019للربع األول لعام  الماليةملخص البيانات 

 

 /201831/12كبار المساهمين كما في 
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 األرباحجدول توزيع 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم نقديةتوزيعات  تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 10/04/2013 12.5% *** 

2013 20/04/2014 10% *** 

2014 21/04/2015 10% *** 

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

2016 12/04/2017 15% *** 

2017 10/04/2018 20% 50% 

2018 10/04/2019 15% *** 


