البنك االسالمي الفلسطيني ISBK
البيانات المالية األولية لعام ( 5102دوالر أمريكي)

حركة السهم خالل 5102

ملخص القوائم المالية
ملخص الميزانية العمومية

5102/05/10

5102/05/10

1.49%
13.69%
0.20

1.27%
11.16%
0.15

البيانات المالية لعام 5102

القيمة الدفترية للسﻬم B.V
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية P/B.V
مكرر الربحية P/E
المطلوبات الى الموجودات
صافي التسﻬيالت االئتمانية  /ودائع العمالء
العائد على الموجودات ROA
العائد على حقوق المساهمين ROE
العائد على السﻬم (دوالر/سﻬم) EPS

12/4/2015

1.47
0.98
7.18
89.14%
83.15%

1.35
0.90
8.03
88.65%
77.42%

11/4/2015

نسب مالية

5102/05/10

5102/05/10

10/4/2015

القيمة السوقية للشركة (دوالر)
عدد األسﻬم المتداولة
قيمة األسﻬم المتداولة (دوالر)
اعلى سعر تداول
ادنى سعر تداول
سعر اإلغالق

72,000,000
2,666,586
3,459,984
1.51
1.13
1.44

60,500,000
6,291,283
8,674,238
1.55
1.15
1.21

ملخص التداول

9/4/2015

خالل 5102

خالل 5102

8/4/2015

)(7,208,249
50,606,720
)(11,350,492

)(3,435,016
26,407,002
)(5,406,718

صافي التدفق النقدي من (المستﺨدم في) االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من (المستﺨدم في) االنشطة
االستثمارية
صافي التدفق النقدي من (المستﺨدم في) االنشطة التمويلية
التغير في النقد و ما في حكمﻪ

7/4/2015

)(54,748,963

)(28,378,704

ملخص قائمة التدفقات النقدية

40,000
20,000
0

6/4/2015

5102/05/10

5102/05/10

حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات
صافي ايرادات العموالت
اجمالي األيرادات
اجمالي المصروفات
صافي الربﺢ (الﺨسارة) بعد الضريبة

100,000
80,000
60,000

5/4/2015

26,792,306
4,484,729
35,687,760
)(23,223,556
10,033,817

21,635,837
3,351,067
28,772,172
)(19,345,508
7,537,607

ملخص قائمة الدخل

140,000
120,000

4/4/2015

5102/05/10

5102/05/10

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

3/4/2015

536,786,499
446,357,550

455,926,491
352,961,215

إجمالي الموجودات
اجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
االرباﺡ (الﺨسائر) المدورة
حقوق المساهمين
ودائع العمالء (شامل لحقوق أصحاب حسابات االستثمار
المطلقة)
صافي التمويالت-المباشرة

close_price

2/4/2015

675,211,338
601,905,434
50,000,000
7,377,488
73,305,904

595,259,913
527,720,241
50,000,000
5,517,182
67,539,672

trade_volume

1/4/2015

5102/05/10

5102/05/10

نبذة عن البنك االسالمي الفلسطيني

-تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مساهمة عمومية محدودة بتاريخ 6991/61/61وحصل البنك على ترخيص سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  6991/1/61حيث 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 من العام 1162ﺯيادة رأسمال البنﻙ بقيمة  127112192دوالر أمريكي ليصبﺢ  1121112111دوالر
أمريكي بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسﻬم.
-يمارس البنك اإلسالمي الفلسطيني أعمالﻪ من خالل مركزه الرئيسي في مدينة البيرة وشبكةفروعﻪ المنتشرة في فلسطين والبالﻎ عددها خمسة عشر فرعا ومكتبا واحدا.
-وقعت إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بتاريخ  62مايو  1111اتفاقية مع إدارة بنك القاهرةعمان تم بموجبﻬا شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمان فرع المعامالت اإلسالمية من قبل
البنك اإلسالمي الفلسطيني بمبلﻎ وقدرة ثالثة ماليين دوالر ،وفي بداية عام  1161تم توقيع
اتفاقية مع بنك األقصى اإلسالمي تم بموجبﻬا شراء محفظة بنك األقصى.

توزيعات ارباح

السنة

رأس المال المدفوع

صافي الدخل

اجتماع الهيئة العامه

توزيعات نقديه

توزيعات االسهم

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%

***

2015

50,000,000

10,033,817

لم يحدد بعد

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.

