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 :لشركةانبذة عن   

 10/05/2010 بتاريخ في بورصة فلسطين PICOأسهم  إدراجوتم  ،1994عام  (PICOشركة فلسطين للتأمين )تأسس  
 . دوالر أمريكي 7,200,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 

 
 ملخص األداء المالي:

  قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن    إلى2019\09\ 30  في المنتهية التسعة الشهور فترة عن للتأمين فلسطين بيانات تشير

 نفسها للفترة أمريكي دوالر( 1,593,351) بمقدار الضريبة بعد خسائر صافي مع مقارنة أمريكي، دوالر  114,179 بلغت

ا .2018 العام من  أمريكي دوالر  38,435,970 كان أن بعد أمريكي دوالر  44,766,425 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 كان أن بعد أمريكي دوالر 35,676,182 المطلوبات مجموع وبلغ%.  16.47 نسبته  بلغت بارتفاع 2018 العام نهاية في

 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما%. 18.52 نسبته  بلغت بارتفاع 2018 العام نهاية أمريكي دوالر 30,100,223

 %.9.05 نسبته  بلغت بارتفاع 2018 العام نهاية في أمريكي دوالر 8,335,747 كان أن بعد أمريكي دوالر 9,090,243

  :السهمملخص أداء 

  عليهحيث بلغ حجم التداول  امريكي، دوالر 3.96 على 2019الربع الثالث لعام نهاية شركة فلسطين للتأمين أغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.   %16.64. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 9,476سهم بقيمة  2,400
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 التغير % 31.12.2018 30.09.2019 مؤشرات المالية 

 %0.00 7,200,000 7,200,000 راس المال المدفوع 

 %16.47 38,435,970 44,766,425  الموجوداتمجموع 

 %18.52 30,100,223 35,676,182 مجموع المطلوبات 

 %9.05 8,335,747 9,090,243 حقوق المساهمين 

 %35.50 321,633 435,812 االرباح )الخسائر( المدورة
 

 التغير % 30.09.2018 30.09.2019

 %21.31 11,917,910 14,457,416 اجمالي أقساط التامين المكتتبة 

صافي االقساط المكتسبة بعد 
 العموالت

12,824,505 11,879,699 7.95% 

 %16.47- 9,813,826- 8,197,640- صافي المطالبات المتكبدة 

 %111.77 1,494,475- 175,882 الربح قبل الضريبة 

 %107.17 1,593,351- 114,179 صافي الدخل 

 EPS 0.016 -0.221 107.24%العائد على السهم   

 ROA 0.93% -0.77% 112.08%العائد على الموجودات 

 ROE 4.58% -3.76% 221.81%العائد على حقوق المساهمين 

 %1.76 %78.31 %79.69 المطلوبات الى الموجودات

 %105.91 %13.37- %0.79 هامش صافي الربح 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.96

28.5M القيمة السوقية 

3.96 
3.77 
16.64% 
- 

1.26 
3.14 
- 

 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

 30.09.2019السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين

 (PICO)شركة فلسطين للتأمين 

 2019\09\30 في  المنتهية األولى التسعة للشهور المالية البيانات عنملخص 

 

 أثر ألخذ وذلك ،2019 الربع الثالث األرباح من السهم حصة لها ويضاف 2018 للربع الثالث األرباح من السهم حصة منها مطروح 2018 لعام السنوية األرباح من السهم حصة على باالعتماد الربحية مكرر احتساب يتم* . 

 سنوي.  أساس*تم احتساب العائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين على . 4 اخر في األرباح
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  األرباح جدول توزيعات 

 جدول توزيعات األرباح

 توزيعات األسهم  توزيعات نقدية  تاريخ قرار الهيئة العامة السنة 

2013 22.04.2014 *** *** 

2014 23.04.2015 *** *** 

2015 25.04.2016 *** *** 

2016 19.03.2017 40% *** 

2016 13.07.2017 *** 20% 

2017 29.04.2018 40% 20% 

2018 19.05.2019 *** *** 

 

 


