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 :ترست العالمية للتامينشركة  

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

 
 ملخص األداء المالي:

   بلغ قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 30/09/2018 في كما للتامينترست العالمية شركة بيانات  تشير

 من نفسها للفترة دوالر أمريكي  2,738,661 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،أمريكيدوالر  2,922,392

ا .%6.71 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام    تكان أن بعد والر أمريكيد 193,954,283 تبلغ فقد الموجودات مجموع أم 

    المطلوبات مجموع وبلغ %5.36 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في دوالر أمريكي184,079,499

 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية دوالر أمريكي 124,094,398 تكان أن بعد دوالر أمريكي134,367,067

 في دوالر أمريكي 53,660,326 تكان أن بعد دوالر أمريكي 53,340,101 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما.8.28%

 .%0.60 نسبته بلغتنخفاض با 2017 العام نهاية

  السهم:ملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر 3.45على  2018لعام نهاية الربع الثالث  مع ترست العالمية للتامينشركة أغلق سهم 

من مجموع األسهم  %38.13. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي 5,766,479.87بقيمة سهم 1,715,651عليه 

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

 10,000,000 15,000,000 راس المال المدفوع 
50.00% 

 184,079,499 193,954,283 مجموع الموجوادات 
5.36% 

 124,094,398 134,367,067 مجموع المطلوبات 
8.28% 

 حقوق المساهمين
53,340,101 53,660,326 

-0.60% 

 17,332,688 14,833,061 االرباح )الخسائر( المدورة
-14.42% 

 30/09/2017 30/09/2018 قائمة الدخل
 التغير % 

اجمالي اقساط التامين 

 المكتسبة 

79,826,903 72,480,516 

10.14% 

 التأمين أقساط صافي

 العموالت بعد المكتسبة

59,076,595 54,429,654 

8.54% 

 غير وعامة إداریة مصاریف

 التأمين فروع على موزعة

-1,836,688 -1,671,975 

9.85% 

 4,480,094 5,460,836 الربح قبل الضریبة 
21.89% 

 2,738,661 2,922,392 صافي الدخل 
6.71% 

 EPS 0.19 0.27العائد على السهم   
-28.86% 

العائد على الموجودات 

ROA 

1.51% 1.70% 

-11.34% 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 

5.48% 6.11% 

-10.30% 

 المطلوبات الى الموجودات
69.28% 67.41% 

2.77% 

 %2.96 %3.86 هامش الربح
-2.53% 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.45

51.75M القيمة السوقية 

4.58 
3.01 
38.13% 
9.55 

3.56 
0.97 
4.44% 

 خالل الفترةاعلى سعر/

 خالل الفترةأدني سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 (TRUST) ترست العالمية للتامينشركة 

 2018لعام  حتى نهایة الربع الثالث ملخص البيانات المالية

 

 31/12/2017كبار المساهمين كما في 
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 األرباحجدول توزيع 

 

 

 اخبار الشركة 

أظهر مسح لالقتصادي، أن شركة ترست للتأمين، تصدرت شركات التأمين العاملة في  -

وبحسب بيانات  .2017أقساط التأمين المكتتبة في فلسطين، من حيث حصتها في إجمالي 

لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تصدرت شركة ترست للتأمين، الشركات التسع العاملة 

 54.7تبة، بقيمة تكة تملك حصة في أقساط التأمين المفي السوق الفلسطينية، كأكثر شرك

ماليين دوالر  5.4صافي أرباح بلغت كانت ترست العالمية للتأمين قد حققت  .مليون دوالر

أمريكي، لكنها لم تعلن حينها إن كانت قيمة األرباح تشمل أرباح شركة التكافل للتأمين التي 

 تتبع لها.

 قرارات الهيئة العامة العادية  -

 :يلي ما 2018 نيسان 10 بتاريخ المنعقد اجتماعها في العامة الهيئة قررت

o إجمالية بقيمة للسهم القيمة االسميةمن  % 20 بنسبة نقدية أرباح توزيع 

 .أمريكي دوالر 2,000,000

o  50رفع توصية للهيئة العامة غير العادية للموافقة على توزيع اسهم مجانية بنسبة %

مليون دوالر  15مليون دوالر أمريكي الى  10فع رأسمال الشركة من ، لرلكل سهم

مليون  15مليون دوالر أمريكي موزعه على  15أمريكي ليصبح رأس مال الشركة 

 مجانية.دوالر أمريكي للسهم الواحد توزع كأسهم منحة  اسميةسهم بقيمة 

 توزیعات ارباح

 توزیعات االسهم توزیعات نقدیة تاریخ 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% 


