
 

 

النتائج السابقة ال  .التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية ة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذاتم 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 

 (أمريكي دوالر) 5102للربع الثالث البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61/61/6991بتاريخ  تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة--

حيث صرحت سلطة  61/1/6991وحصل البنك على ترخيص سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 

 اإلسالمية.النقد الفلسطينية للبنك بمزاولة جميع األعمال المصرفية وفقا ألحكام الشريعة 

النصف األول من العام ل تم خال، دوالر أمريكيمليون  100البنك المصرح به ل يبلغ رأسما--

دوالر  1121112111ليصبح دوالر أمريكي  127112192بقيمة البنك ل زيادة رأسما 1162

 أمريكي بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.   

 وشبكة البيرةالرئيسي في مدينة  مركزهخالل من  أعماله يمارس البنك اإلسالمي الفلسطيني--

 كتبا واحدا. مو عشر فرعا خمسة عددهاالبالغ و فلسطينفروعه المنتشرة في 

اتفاقية مع إدارة بنك القاهرة   1111مايو  62وقعت إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بتاريخ --

المعامالت اإلسالمية من قبل عمان تم بموجبها شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمان فرع 

تم توقيع  1161وفي بداية عام   البنك اإلسالمي الفلسطيني بمبلغ وقدرة ثالثة ماليين دوالر،

 . اتفاقية مع بنك األقصى اإلسالمي تم بموجبها شراء محفظة بنك األقصى

االسمية  القيمةمن  %7.1توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة للبنك  مجلس االدارة قرأ--

 .1162عن السنة المالية  للسهم

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع 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% *** 

2014 50,000,000  7,537,607  21/04/2015 8.50% *** 
 

 ملخص القوائم المالية

 00/05/5102 01/10/5102 ملخص الميزانية العمومية

 595,259,913 653,811,555 إجمالي الموجودات

 218,065,241 243,599,780 اجمالي المطلوبات

 50,000,000 50,000,000 رأس المال المدفوع

  5,517,182  8,110,124 االرباح )الخسائر( المدورة

 67,539,672 70,826,051 حقوق المساهمين 
ودائع العمالء )شامل لحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 455,926,491 517,948,648 المطلقة(

 352,961,215 410,028,669 المباشرة-صافي التمويالت

 01/10/5102 01/10/5102 ملخص قائمة الدخل

  15,788,881  19,488,061 حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات 

  2,625,829  3,265,639 صافي ايرادات العموالت

  21,493,875  26,764,823 اجمالي األيرادات

 (13,196,903) (16,578,438) اجمالي المصروفات

  5,231,402  7,657,998 صافي الربح )الخسارة( بعد الضريبة

 01/10/5102 01/10/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (17,716,939) (13,374,972) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
)المستخدم في( االنشطة صافي التدفق النقدي من 

 (2,372,001) (5,315,985) االستثمارية

  27,427,477  26,041,323 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  7,338,537  7,350,366 التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل  5102الربع الثالث خالل   ملخص التداول

 60,500,000 64,500,000 للشركة )دوالر(القيمة السوقية 

 6,291,283 2,017,044 عدد األسهم المتداولة

 8,674,238 2,554,251 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.55 1.34 اعلى سعر تداول 

 1.15 1.13 ادنى سعر تداول

 1.21 1.29 سعر اإلغالق 

 00/05/5102 01/10/5102 نسب مالية

 B.V 1.42 1.35القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.91 0.90القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 8.60 8.07مكرر الربحية 

 %36.63 %37.26 المطلوبات الى الموجودات

 %77.42 %79.16 صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء

  01/10/5102 01/10/5102 

 ROA 1.17% 0.88%العائد على الموجودات 

 ROE 10.81% 8.03%العائد على حقوق المساهمين  

  EPS 0.153  0.105العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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5102 ربع الثالث الخالل حركة السهم   

 

االسالمي الفلسطينيالبنك  نبذة عن  


