البنك االسالمي الفلسطيني ISBK
البيانات المالية للنصف األول ( 2016دوالر أمريكي)

حركة السهم خالل النصف األول 2016

ملخص القوائم المالية
ملخص الميزانية العمومية

30/06/2016

2015/12/31

إجمالي الموجودات

757,646,293

675,211,338

1.8

اجمالي المطلوبات

683,090,981

601,905,434

1.6

رأس المال المدفوع

50,000,000

50,000,000

1.4

االرباﺡ (الﺨسائر) المدورة

8,202,306

7,377,488

1.2

حقوق المساهمين

74,555,312

73,305,904

0.8

ودائع العمالء (شامل لحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة)

619,402,628

536,786,499

0.6

صافي التمويالت-المباشرة

505,474,055

446,357,550

0.4

ملخص قائمة الدخل

30/06/2016

30/06/2015

حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات

15,893,076

12,520,484

صافي ايرادات العموالت

3,334,139

2,012,037

اجمالي األيرادات

20,938,149

17,795,902

)(13,184,490

)(11,124,364

6,019,521

5,083,151

30/06/2016

30/06/2015

8,137,976

)(1,113,457

)(10,083,856

)(1,453,613

39,797,114

19,553,226

التغير في النقد و ما في حكمﻪ

37,851,234
خالل النصف األول
2016

16,986,156
خالل 2015

القيمة السوقية للشركة (دوالر)

68,000,000

72,000,000

887,433

2,666,586

1,263,670

3,459,984

اعلى سعر تداول

1.56

1.51

ادنى سعر تداول

1.25

1.13

1.36
30/06/2016

1.44
2015/12/31

القيمة الدفترية للسﻬم B.V

1.49

1.47

االسمية للسﻬم عن السنة المالية .2015

القيمة السوقية الى القيمة الدفترية P/B.V

0.91

0.98

 --أعضاء مجلس اإلدارة :كما في 2016/06/30

مكرر الربحية P/E

6.80

7.20

معالي ماهر المصري :رئيس مجلس اإلدارة

المطلوبات الى الموجودات

90.16%

89.14%

معالي رفيق النتشة :نائب رئيس مجلس اإلدارة

صافي التسﻬيالت االئتمانية  /ودائع العمالء

81.61%

83.15%

السيد عبد الحميد العبوه :أمين السر

30/06/2016
0.79%
8.07%
0.120

30/06/2015
0.82%
7.45%
0.102

اجمالي المصروفات
صافي الربﺢ (الﺨسارة) بعد الضريبة
ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من (المستﺨدم في) االنشطة التشغيلية

البيانات المالية للنصف األول 2016

صافي التدفق النقدي من (المستﺨدم في) االنشطة االستثمارية
صافي التدفق النقدي من (المستﺨدم في) االنشطة التمويلية

ملخص التداول

عدد األسﻬم المتداولة
قيمة األسﻬم المتداولة (دوالر)

سعر اإلغالق
نسب مالية

العائد على الموجودات ROA
العائد على حقوق المساهمين ROE
العائد على السﻬم (دوالر/سﻬم) EPS

55,000
45,000
35,000

1

25,000
15,000
5,000

0.2

-5,000

0

نبذة عن البنك االسالمي الفلسطيني
-تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة بتاريخ 1995/12/16وحصل البنك على ترخيص سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 1997/5/15
حيث صرحت سلطة النقد الفلسطينية للبنك بمزاولة جميع األعمال المصرفية وفقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية.
-يبلﻎ رأسمال البنﻙ المصرﺡ بﻪ  100مليون دوالر أمريكي ،تم ﺨالل النصف األول منالعام  2013ﺯيادة رأسمال البنﻙ بقيمة  2,827,793دوالر أمريكي ليصبﺢ
 50,000,000دوالر أمريكي بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسﻬم.
-يمارس البنك اإلسالمي الفلسطيني أعمالﻪ من خالل مركزه الرئيسي في مدينة البيرة وإدارتﻪ اإلقليمية في قطاع غزة ،وشبكة فروعﻪ المنتشرة في فلسطين والبالﻎ عددها 23
فرعا ومكتبا .و يطمﺢ البنك للتوسع أكثر في مناطق و محافظات لم يصل إليﻬا بعد ،بحيث
يرفع عدد فروعﻪ و مكاتبﻪ إلى  29مع نﻬاية .2016
--أقرت الﻬيئة العامة للبنك توﺯيع ارباﺡ نقدية على المساهمين بنسبة  %8.5من القيمة

معالي ماﺯن سنقرط ،د .محمود أبو ارب ،د .سالم أبو خيزران ،د .ماجد الحلو ،السيد إياد
مسروجي ،د .أنيس الحجة ،السيد صالﺡ الدغمﻪ ،معالي األستاذ الدكتور علي ﺯيدان أبو
ﺯهري :أعضاء مجلس اإلدارة

توزيعات ارباح

السنة

رأس المال المدفوع

صافي الدخل

اجتماع الهيئة العامه

توزيعات نقديه

توزيعات االسهم

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

21/04/2016

8.50%

**

2015

50,000,000

10,033,817

18/04/2016

8.50%

**

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

