
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. 
 

 

  

 

 :التكافل الفلسطينية للتأمين 

 بتاريخ في بورصة فلسطين TICأسهم  إدراجوتم  ،2006عام  (TICالفلسطينية للتأمين )التكافل  شركة تتأسس 
 .دوالر أمريكي 10,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  04/05/2011

 
 ملخص األداء المالي:

 بلغ قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 30/09/2018 في كما الفلسطينية للتأمينالتكافل  شركةبيانات  تشير

 العام من نفسها للفترة دوالر أمريكي1,787,183 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, دوالر أمريكي 1,980,864

ا.%10.84 نسبته بلغت بارتفاع 2017  تكان أن بعد دوالر أمريكي 63,568,084 تبلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 46,935,722 المطلوبات مجموع وبلغ %8.22 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في دوالر أمريكي 58,741,227

 مجموع أما.%12.01 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية دوالر أمريكي 41,902,103 تكان أن بعد دوالر أمريكي

 2017 العام نهاية في دوالر أمريكي 16,839,124 تكان أن بعد دوالر أمريكي16,632,362 بلغ فقد الملكية حقوق

 .%1.23 نسبته بلغت نخفاضبا

  السهم:ملخص أداء 

حيث بلغ حجم  أمريكي،دوالر 2.24على  2018 نهاية الربع الثالث لعام مع التكافل الفلسطينية للتأمين شركةأغلق سهم 

من مجموع األسهم  %9.08. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي 268,342.87بقيمة سهم  115,409عليه التداول 

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

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

 %8.22 58,741,227 63,568,084  الموجودات مجموع

 %12.01 41,902,103 46,935,722  المطلوبات مجموع

 %1.23- 16,839,124 16,632,362  المساهمين حقوق

المدورة( الخسائر) االرباح  2,417,884 1,833,192 31.89% 
 

 التغير % 30/09/2017 30/09/2018

 %11.07 29,323,984 32,569,406  التكافل اإليرادات إجمالي

 قبل المكتسبة التكافل االقساط صافي

 العموالت

27,921,657 25,107,800 11.21% 

 بعد المكتسبة التكافل االقساط صافي

 العموالت

26,030,883 23,680,233 9.93% 

 %21.42 16,155,676- 19,615,864-  المتكبدة المطالبات صافي

 %19.01 2,415,112 2,874,288  الضريبة قبل الربح

 %10.84 1,787,183 1,980,864  الدخل صافي

 EPS 0.20 0.18 11.11%   السهم على العائد

 ROA 3.12% 3.32% -6.15% الموجودات على العائد

 ROE 11.91% 12.07% -1.30% المساهمين حقوق على العائد

الموجودات الى المطلوبات  73.84% 71.33% 3.51% 

 %0.78 %6.39 %6.44  الربح صافي هامش

(USD)  

 سعر االغالق * 2.24

22.4M القيمة السوقية 

2.97 
1.86 
9.08% 

9.74 

1.66 
1.35 
3.21% 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى 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: 

 (TIC)التكافل الفلسطينية للتأمين 

 2018حتى نهاية الربع الثالث لعام  ملخص البيانات المالية

 

 31/12/2017كبار المساهمين كما في 
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 األرباحجدول توزيع 

 

 اخبار الشركة 

 الثالثاء( للتأمين اجتماع هيئتها العامة يوم TIC) للتأمين الفلسطينية التكافلشركة  عقدت -

على المساهمين  ارباح نقديةحيث أقرت الهيئة العامة توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  03/04/2017

 .% من القيمة اإلسمية للسهم10بنسبة  2017عن السنة المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه العامةاجتماع الهيئة  صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

2008 6,375,000  (398,653) 04/08/2009 *** *** 

2009 6,375,000  248,503  22/04/2010 *** *** 

2010 7,435,507 859,194 19/05/2011 5% *** 

2011 9,350,000 821,369 04/09/2012 *** *** 

2012 8,500,000 932,465 30/03/2013 5% *** 

2013 8,500,000 755,334 30/04/2014 7% *** 

2014 8,500,000 1,924,573 23/04/2015 15% *** 

2015 8,500,000 843,738 30/03/2016 *** 10% 

2016 9,350,000 812,974 24/04/2017 *** *** 

2017 10,000,000 2,193,584 03/04/2018 10% *** 


