
 

 

النتائج السابقة ال  .لألوراق المالية ة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدةتم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
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 ISBKالبنك االسالمي الفلسطيني 

 (أِسٌىً دٚالز) 4102 للربع الثبلثالبيبنبت المبلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65/61/6884بخبزٌخ  اٌبٕه اإلظالًِ اٌفٍعطًٍٕ وشسوت ِعبّ٘ت ػٍِّٛت ِحدٚدةحأظط --

حٍث صسحج ظٍطت  64/4/6886ٚحصً اٌبٕه ػٍى حسخٍص ظٍطت إٌمد اٌفٍعطٍٍٕت بخبزٌخ 

 إٌمد اٌفٍعطٍٍٕت ٌٍبٕه بّصاٌٚت جٍّغ األػّبي اٌّصسفٍت ٚفمب ألحىبَ اٌشسٌؼت اإلظالٍِت.

إٌصف األٚي ِٓ اٌؼبَ ي خَ خال، دٚالز أّزٍىًٍٍِْٛ  100ٗ اٌبٕن اٌّصزح بي ٍبٍغ زأعّب--

دٚالز  4121112111ٌٍصبح دٚالز أِسٌىً  127162682بمٍّت اٌبٕن ي شٍبدة زأعّب 1162

 أّزٍىً بمٍّت اعٍّت دٚالز أّزٍىً ٚاحد ٌٍعَٙ.   

 تٚشبى اٌبٍسةاٌسئٍعً فً ِدٌٕت  ِسوصِٖٓ خالي  أػّبٌٗ ٌّبزض اٌبٕه اإلظالًِ اٌفٍعطًٍٕ--

 ىخبب ٚاحدا. ِٚ ػشس فسػب خّعت ػدد٘باٌببٌغ ٚ فٍعطٍٓفسٚػٗ إٌّخشسة فً 

احفبلٍت ِغ إدازة بٕه اٌمب٘سة   1114ِبٌٛ  62ٚلؼج إدازة اٌبٕه اإلظالًِ اٌفٍعطًٍٕ بخبزٌخ --

ػّبْ حُ بّٛجبٙب شساء صبفً ِٛجٛداث بٕه اٌمب٘سة ػّبْ فسع اٌّؼبِالث اإلظالٍِت ِٓ لبً 

حُ حٛلٍغ  1161ٚفً بداٌت ػبَ   اٌفٍعطًٍٕ بّبٍغ ٚلدزة ثالثت ِالٌٍٓ دٚالز،اٌبٕه اإلظالًِ 

 . احفبلٍت ِغ بٕه األلصى اإلظالًِ حُ بّٛجبٙب شساء ِحفظت بٕه األلصى

اٌمٍّت االظٍّت % ِٓ 5حٛشٌغ ازببح ٔمدٌت ػٍى اٌّعبٍّ٘ٓ بٕعبت ألسث اٌٍٙئت اٌؼبِت ٌٍبٕه --

 .65/13/1163 بخبزٌخاٌري ػمد  خالي اجخّبػٙب ٚذٌه، 1162ػٓ اٌعٕت اٌّبٌٍت  ٌٍعُٙ

 

 

 ملخص القىائم المبلية

 00/04/4100 01/10/4102 ملخص الميسانية العمىمية

 502,251,830 594,637,297 إجّبًٌ اٌّٛجٛداث

 438,788,179 529,525,806 اجّبًٌ اٌّطٍٛببث

 50,000,000 50,000,000 زأض اٌّبي اٌّدفٛع

  2,909,091  4,395,380 االزببح )اٌخعبئس( اٌّدٚزة

 63,463,651 65,111,492 حمٛق اٌّعبٍّ٘ٓ 
حعبببث االظخثّبز  ٚدائغ اٌؼّالء )شبًِ ٌحمٛق أصحبة

 389,275,657 460,749,868 اٌّطٍمت(

 268,801,784 329,627,323 اٌّببشسة-صبفً اٌخٌّٛالث

 01/10/4100 01/10/4102 ملخص قبئمة الدخل

  13,226,977  15,788,881 حصت اٌبٕه ِٓ اٌساداث اٌخًٌّٛ ٚاالظخثّبزاث 

  2,174,686  2,625,829 صبفً اٌساداث اٌؼّٛالث

  16,797,248  21,431,479 اجّبًٌ األٌساداث

 (10,270,631) (13,134,507) اجّبًٌ اٌّصسٚفبث

  5,047,548  5,231,402 صبفً اٌسبح )اٌخعبزة( بؼد اٌضسٌبت

 01/10/4100 01/10/4102 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

صبفً اٌخدفك إٌمدي ِٓ )اٌّعخخدَ فً( االٔشطت 

  21,380,360 (17,716,940) اٌخشغٍٍٍت
صبفً اٌخدفك إٌمدي ِٓ )اٌّعخخدَ فً( االٔشطت 

 (3,691,679) (2,372,001) االظخثّبزٌت
صبفً اٌخدفك إٌمدي ِٓ )اٌّعخخدَ فً( االٔشطت 

  35,896,026  27,427,477 اٌخٌٍٍّٛت

  53,584,707  7,338,536 اٌخغٍس فً إٌمد ٚ ِب فً حىّٗ

 4100خالل  4102الربع الثبلث  خالل ملخص التداول

 77,000,000 63,500,000 اٌمٍّت اٌعٛلٍت ٌٍشسوت )دٚالز(

 16,209,182 5,671,638 ػدد األظُٙ اٌّخداٌٚت

 18,604,048 7,893,680 لٍّت األظُٙ اٌّخداٌٚت )دٚالز(

 1.56 1.55 اػٍى ظؼس حداٚي 

 0.91 1.15 ادٔى ظؼس حداٚي

 1.54 1.27 ظؼس اإلغالق 

 00/04/4100 01/10/4102 نسب مبلية

 B.V 1.30 1.27اٌمٍّت اٌدفخسٌت ٌٍعُٙ 

 P/B.V 0.98 1.21اٌمٍّت اٌعٛلٍت اٌى اٌمٍّت اٌدفخسٌت  

 P/E 9.69 11.76ِىسز اٌسبحٍت 

 %87.36 %89.05 اٌّطٍٛببث اٌى اٌّٛجٛداث

 %69.05 %71.54 صبفً اٌخعٍٙالث االئخّبٍٔت / ٚدائغ اٌؼّالء

  01/10/4102 01/10/4100 

 ROA 0.88% 1.01%اٌؼبئد ػٍى اٌّٛجٛداث 

 ROE 8.03% 8.17%اٌؼبئد ػٍى حمٛق اٌّعبٍّ٘ٓ  

  EPS 0.105  0.101اٌؼبئد ػٍى اٌعُٙ )دٚالز/ظُٙ(  

 تىزيعبت ارببح

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقديه اجتمبع الهيئة العبمه صبفي الدخل رأش المبل المدفىع السنة 

2006 31,162,145  3,922,667  29/04/2007 *** *** 

2007 35,549,388  5,298,511  21/04/2008 *** *** 

2008 38,393,339  1,002,050  23/04/2009 *** *** 

2009 40,696,939  (2,103,540) 28/09/2010 *** *** 

2010 46,021,665  1,594,453  27/04/2011 *** *** 

2011 46,021,665  4,034,147  02/02/2012 *** 2.50% 

2012 47,172,207  5,825,988  31/03/2013 2.50% 6.00% 

2013 50,000,000  6,526,862  16/04/2014 6.00% *** 
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4102 الربع الثالثخالل حركة السهم   

 

البنك االسالمي الفلسطيني نبذة عن  


