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 كبار المساهمين : 

  

 

 :الشركةنبذة عن        

 بتاريخفلسطين في بورصة  NICوتم إدراج أسهم  ،1992العام  في( NICشركة التامين الوطنية )تأسست  

 .ريكيدوالر ام 15,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .15/01/1997  .

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\09\30 في ( كماNICشركة التامين الوطنية ) بيانات تشير 

 من نفسها للفترةدوالر امريكي  4,132,293 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة امريكي،دوالر  2,742,514

ا %. 33.63 نسبته لغتب فاضبانخ 2017 العام  أن بعد أمريكي دوالر 108,639,198 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ .%4.18 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 104,284,371 كان

 .%6.23 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية أمريكي دوالر 64,624,019 كان أن بعد أمريكي دوالر68,649,319

 العام نهاية امريكي فيدوالر  38,100,802 كان أن بعددوالر امريكي 38,413,161  بلغ فقد الملكية حقوق مجموع اأم

 . 0.82% نسبته بلغت بارتفاع 2017

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  امريكي، دوالر3.47على 2018 نهاية الربع الثالث لعام مع (NICالتامين الوطنية ) سهم شركةأغلق 

من مجموع األسهم  %61.03. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر6,271,135.69بقيمة سهم  1,514,689التداول عليه 

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

 %25.00 12,000,000 15,000,000 راس المال المدفوع 

 %4.18 104,284,371 108,639,198  مجموع الموجودات

 %6.23 64,624,019 68,649,319 مجموع المطلوبات 

 %0.82 38,100,802 38,413,161 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 %18.23- 16,910,843 13,827,884 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/09/2017 30/09/2018  

 %3.30 39,693,985 41,004,584 مين المكتسبة اجمالي اقساط التا

 %13.34 29,661,639 33,619,437 العموالت بعد المكتسبة التأمين أقساط صافي

 المصاريف بعد التأمين أعمال أرباح صافي

 الموزعة اإلدارية
3,364,724 4,266,843 -21.14% 

 على موزعة غير وعامة إدارية مصاريف

 التأمين فروع
-518,090 -493,585 4.96% 

 %16.08- 4,838,403 4,060,507 الربح قبل الضريبة 

 %33.63- 4,132,293 2,742,514 صافي الدخل 

 EPS 0.183 0.344 -22.22%العائد على السهم   

 ROA 2.52% 4.36% -42.07%العائد على الموجودات 

 ROE 7.14% 14.43% -50.53%العائد على حقوق المساهمين 

 %1.97 %61.97 %63.19 تالمطلوبات الى الموجودا

 %35.75- %10.41 %6.69 نسبة هامش صافي الربح 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.47

52.05M القيمة السوقية 

4.85 
3.23 
61.03% 
7.43 

2.56 
1.36 
7.20% 

 ل الفترةخالاعلى سعر/

 خالل الفترةادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 لنقدية/ القيمة السوقيةيعات اتوز

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 (NIC) التامين الوطنيةشركة 

 2018نهاية الربع الثالث لعام  المالية حتىملخص البيانات 

 

31/12/2017كما في  ** 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 الشركة  اخبار

 قرارات الهيئة العامة العادية  -

 :يلي ما 2018 آذار 29 بتاريخ المنعقد اجتماعها في العامة الهيئة قررت

o سهم لكل سنت 25 يعادل ما أي المدفوع لمالا رأس من% 25 بنسبة نقدية أرباح توزيع 

 .أمريكي دوالر 3,000,000 إجمالية بقيمة العامة الهيئة اجتماع بتاريخ المسـاهم يمتلكه

 العادية غير العامة الهيئة قرارات -

o عن أمريكي دوالر مليون 15 إلى أمريكي دوالر مليون 12 من الشركة مال رأس زيادة 

 سهم يعادل ما أي المدفوع المال رأس من% 25 بنسبة ةمجاني منحة أسهم توزيع طريق

 .العامة الهيئة اجتماع بتاريخ المساهم يمتلكها أسهم أربعة لكل

o أعاله المال رأس زيادة يعكسا بحيث للشركة التأسيس وعقد الداخلي النظام تعديل. 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 25/03/2013 20% *** 

2013 27/03/2014 20% *** 

2014 26/03/2015 15% *** 

2015 31/03/2016 12.5% *** 

2016 30/03/2017 20% *** 

2017 29/03/2018 25% 25% 


