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 :االهلية للتامين المجموعة 

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

 يكي.ر امردوال 10,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  23/02/1997.بتاريخ
 

 ملخص األداء المالي:

 بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\09\30 في المنتهية التسعة الشهور فترة عن للتأمين االهلية المجموعة بيانات تشير

 أمريكي دوالر 1,206,117 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أمريكي، دوالر 1,104,579 بلغت قد الضريبة

ا%. 8.42 سبتهن بلغت بانخفاض 2017 العام من هانفس للفترة  أمريكي دوالر 66,338,927 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ%. 1.14 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 65,593,219 كان أن بعد

%. 0.26 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية أمريكي دوالر 44,696,465 كان أن بعد أمريكي دوالر 44,816,693

 العام نهاية في أمريكي دوالر 20,896,754 كان أن بعد أمريكي دوالر 21,522,234 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

 %.2.99 نسبته بلغت بارتفاع 2017

  السهم:ملخص أداء 

عليه حجم التداول  بلغ حيث أمريكي،دوالر  0.38على  2018الثالث اية الربع همع ناالهلية للتامين  المجموعةأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %31.95. تشكل األسهم الحرة نسبة والر أمريكيد 4,871,8140 بقيمةسهم  14,979,826

                               

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

 التغير % 31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية

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

 %1.14 65,593,219 66,338,927  موجوداتلامجموع 

 %0.27 44,696,465 44,816,693 مجموع المطلوبات 

 %2.99 20,896,754 21,522,234 حقوق المساهمين

 %2.99 6,163,987 6,348,108 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/09/2017 30/09/2018 

أقساط التامين اجمالي 
 المكتتبة 

21,310,564 21,575,203 -1.23% 

 %8.70- 19,156,450 20,822,249 يرادات قطاع االعمال اجمالي إ

اجمالي مصروفات قطاع 
 االعمال 

-19,623,048 -17,694,333 -10.90% 

 %17.98- 1,462,117 1,199,201 الربح قبل الضريبة 

 %8.42- 1,206,117 1,104,579 صافي الدخل 

 EPS 0.028 0.030 -6.67%العائد على السهم   

 ROA 1.67% 1.88% -11.22%ئد على الموجودات العا

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
5.13% 6.43% -20.16% 

 %0.86- %68.14 %67.56 المطلوبات الى الموجودات

 %7.44- %5.93 %5.49 الربحصافي هامش 

(USD)  

 سعر االغالق * 0.38

15.2M القيمة السوقية 

0.44 
0.25 
31.95% 
5.93 

0.54 
0.71 

 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 السوقية / القيمة الدفترية  القيمة

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/09/2018ما في تاريخ السعر ك*

 
  

  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 (AIG) ميناالهلية للتا المجموعة

 2018لعام حتى نهاية الربع الثالث  ةملخص البيانات المالي

 

 31/12/2017كبار المساهمين كما في 
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 األرباحزيع ول توجد

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة لسنةا

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

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

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

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

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

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


