
Tel:  00970-2-2423090 >  Fax: 00970-2-2423091  >   El-Bireh,Al-Madaen Street, Masrouji Bldg.  > URL: www.United.ps 

 المتـحـدة لـألوراق المـاليــة

United Securities Co. 
 

 

 
11.98%

9.32% 9.09%

7.43%
6.82%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

  

 

 :شركةالنبذة عن   

 بتاريخ في بورصة فلسطين GUIتم إدراج وتداول أسهم و ، 0202سنة  (GUIالعالمية المتحدة للتأمين )شركة تأسست  
  .دوالر أمريكي 8,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  . 02/20/0200

 
 ملخص األداء المالي:

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  0202\00\00العالمية المتحدة للتأمين كما في شركة تشير بيانات  

دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  020002,مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،دوالر  0022802,0

دوالر أمريكي بعد أن كان  00,080886,جودات فقد بلغ . أّما مجموع المو%282.80بلغت نسبته  بارتفاع ,020

 2,00200680. وبلغ مجموع المطلوبات %02.00بلغت نسبته  بارتفاع ,020دوالر أمريكي في نهاية العام  2800000,00

 . %,00.0بلغت نسبته  بارتفاع ,020دوالر أمريكي نهاية العام  0600280608دوالر أمريكي بعد أن كان 

 

  :السهمملخص أداء 

عليه حيث بلغ حجم التداول  ،دوالر امريكي 1.58نهاية العام على  (GUIالعالمية المتحدة للتأمين )شركة أغلق سهم 

من مجموع األسهم المكتتبة. اما  %34.22. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 384,682سهم بقيمة  1830555

 0 3202خالل عام  2.24 بالنسبة الى مكرر الربحية فقد بلغت
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 التغير %  2017 2016 2015 مؤشرات المالية 

 %0.00 8,000,000 8,000,000 8,000,000 راس المال المدفوع 

 %30.19 62,638,885 48,111,613 47,263,859 مجموع الموجوادات 

 %31.26 46,173,581 35,178,528 34,474,799 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل 
 %26.85 16,379,022 12,912,360 12,674,391 حقوق االقلية(

 %113.09 4,083,108 1,916,098 1,296,191 االرباح )الخسائر( المدورة

 %18.46 40,766,787 34,414,937 32,551,225 إيرادات أقساط مكتسبة

صافي ارباح اعمال التامين قبل 
 المصاريف االدارية والعامة

8,324,247 8,896,274 7,671,029 -13.77% 

)خسائر( أرباح بيع وإعادة تقييم 
 االستثمارات

695,394 0 4,035,523 N/A 

 %312.28 3,802,372 922,275 1,031,564 الربح قبل الضريبة 

 %487.82 3,708,762 630,937 720,732 صافي الدخل 

 EPS 0.09 0.08 0.46 475.00%العائد على السهم   

 ROA 1.52% 1.31% 5.92% 351.49%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
5.69% 4.89% 22.64% 363.40% 

 %0.81 %73.71 %73.12 %72.94 المطلوبات الى الموجودات

 %396.23 %9.10 %1.83 %2.21 هامش صافي الربح 

 N/A 0.00% %10.00 %5.00 توزيعات النقدية 

 N/A N/A N/A N/A توزيعات أسهم 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.58

12.64M القيمة السوقية 

1.83 
1.43 
26.30% 
3.36 

2.05 
0.77 
N/A 

 اسبوع 53على سعر/ا

 اسبوع 53ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/12/2202السعر كما في تاريخ *

 
 

  السهم:بيانات 

  السهم:أداء 

 كبار المساهمين : 

 (GUI)العالمية المتحدة للتأمين 

 7102عام ل االولية ملخص البيانات المالية
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