
 

 

النتائج السابقة ال  .أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في مجال االستثمار، يحظر إعادة تم 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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 ) دوالر امريكي ( 5102 ربع الثبلث للالمبلية البيبنبت 

 

 

                   

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 بممارسة البنك يقوم ،6991 عام مطلع في المصرفي نشاطه البنك  باشررررررررررر--

 الشريعة ألحكام اًوفق اإلستثمار لوأعما والتجارية والمالية المصرفية لاألعما

 ومكاتبه وفروعه البيرة بمدينة الرئيسي المركز لخال من وذلك اإلسالمية

، ليصللللللل عللللللدد واحد ومكتب فروع تسعة عددها والبالغ فلسطين في المنتشرة

 .03/39/5362ا، كما في و أربعة عشر مكتب لى ثمانيةفروعها إ

 ثالثة من مكونة شرعية ورقابة فتوى هيئة إلشراف البنك عمليات تخضع--

 ومعامالت أنشطة بتدقيق تقوم التي العامة الهيئة لقب من تعيينهم يتم أشخاص

 . اإلسالمية الشريعة ألحكام مطابقتها من للتأكد المصرفية البنك

 52وافقت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك التي إنعقدت بتاريخ --

مليون دوالر  23لمصرح به إلى االبنك ل على زيادة رأسما 5363ل أيلو

بعرررررر د  البنك المدفوعل زيادة رأسما 5366عررررررام ل خال ، حيرررررر   ررررررمأمريكي

سررهم مررن اررالل اكتترراب  ررانوي.  ,71,57,2,,( سررهم ليصرربح 179,272,2)

( سهم ,763,,673زيادة رأس مال الم فوع بع د ) ,536كما و م االل العام 

سهم. وأيضا  رم ارالل العرام  27,697222,ليصبح ع د األسهم المكتتب فيها  

( 675237,65مليررون سررهم بعرر د ) 23البنررك ليصرربح رفررع رأس مررال  ,536

 سهم.

 

 

 تىزيعبت ارببح

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

2007 35,549,388 3,284,767 20/04/2008 *** 8.00% 

2008 38,393,339 5,094,275 28/04/2009 *** 6.00% 

2009 40,696,939 1,002,050 28/09/2010 *** *** 

2010 40,696,939 (2,103,540) 27/04/2011 *** *** 

2011 47,672,484 887,058 03/05/2012 *** *** 

2012 47,672,484 648,513 28/04/2013 *** *** 

2013 48,719,588 3,500,463 05/05/2014 *** *** 

2014 50,000,000 4,129,844 03/05/2015 8.00% **** 

 

 ملخص القىائم المبلية

 30/05/5102 31/19/5102 ملخص الميسانية العمىمية

 561,908,064 603,401,413 إجمالي الموجودات

 494,178,295 536,221,743 المطلوباتاجمالي 

 50,000,000 50,000,000 رأس المال الم فوع

  4,803,368  4,155,090 االرباح )الخسائر( الم ورة

 67,729,769 67,179,670 حقوق المساهمين 
ودائع العمالء )شامل لحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 425,823,500 499,012,987 المطلقة(

 247,125,470 296,064,357 المباشرة-التمويالتصافي 

 30/19/5102 31/19/5102 ملخص قبئمة الدخل

  10,687,429  12,226,657 حصة البنك من ايرادات التمويل و االستثمارات

  15,168,201  16,605,731 اجمالي االيرادات

  10,596,127  11,469,630 اجمالي المصروفات

  3,232,288  4,057,101 الضريبةصافي ال ال بع  

 30/19/5102 31/19/5102 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

  7,048,049 (19,898,119) صافي الت فق النق ي من )المستخ م في( االنشطة التشغيلية
صافي الت فق النق ي من )المستخ م في( االنشطة 

 (2,165,908) (12,118,580) االستثمارية

  33,716,386  39,537,581 النق ي من )المستخ م في( االنشطة التمويليةصافي الت فق 

  38,598,527  7,520,882 التغير في النق  و ما في حكمه

 5102خالل  5102 الربع الثبلثخالل  ملخص التداول

 55,500,000 62,500,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 3,220,963 653,009 ع د األسهم المت اولة

 3,483,983 767,467 قيمة األسهم المت اولة )دوالر(

 1.25 1.26 اعلى سعر   اول 

 1.01 1.06 ادنى سعر   اول

 1.11 1.25 سعر اإلغالق 

 30/05/5102 31/19/5102 نسب مبلية

 B.V 1.34 1.35القيمة ال فترية للسهم 

 P/B.V 0.93 0.82القيمة السوقية الى القيمة ال فترية  

 P/E 15.06 13.37مكرر الربحية 

 %87.95 %88.87 المطلوبات الى الموجودات

 %58.03 %59.33 صافي التسهيالت االئتمانية/ودائع العمالء

  31/19/5102 31/19/5102 

 ROA 0.67% 0.59%العائ  على الموجودات 

 ROE 6.04% 4.84%العائ  على حقوق المساهمين 

  EPS 0.0811  0.0665العائ  على السهم )دوالر/سهم(  

 5102 الربع الثالث حركة السهم خالل
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