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 :البنك نبذة عن 

       بتاريخفلسطين في بورصة  ISBKوتم إدراج أسهم  ، 1995في العام ( ISBK) البنك االسالمي الفلسطيني  تأسس 

 .دوالر امريكي 74,000,000المدفوع  كالبنيبلغ رأس مال  فيما 02/07/2009

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\06\30 في كما الفلسطيني االسالمي البنك بيانات تشير 

 من نفسها للفترة أمريكي دوالر 6,366,025 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, أمريكي دوالر 6,260,246

ا%. 1.66 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام  كان أن بعد أمريكي دوالر 1,070,365,693 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ%. 5.94 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 1,010,369,417

(  المخصص االستثمار حساب و المطلقة االستثمار اصحاب وحقوق المطلوبات وتشمل) أمريكي دوالر 970,274,688

 االستثمار حساب و المطلقة االستثمار اصحاب وحقوق المطلوبات وتشمل) أمريكي دوالر 900,743,764 كان أن بعد

 دوالر 100,091,005 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما%. 7.72 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية(  المخصص

 %.8.70 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 109,625,653 كان أن بعد أمريكي

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  ، امريكي دوالر 1.93على  2018  األولالنصف خالل   (ISBKاالسالمي الفلسطيني ) سهم البنكأغلق 

من مجموع األسهم  %33.12شكل األسهم الحرة نسبة دوالر. ت78,843,192.76 سهم بقيمة  34,939,473التداول عليه 

  المكتتبة. 
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 التغير %  31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية 

 %7.25 69,000,000 74,000,000 راس المال المدفوع 

 %5.94 1,010,369,417 1,070,365,693  الموجوداتمجموع 

 %7.72 900,743,764 970,274,688 مجموع المطلوبات 

 %7.78 809,630,033 872,637,119 ودائع العمالء 

 %3.31 619,378,328 639,880,987 صافي التسهيالت االئتمانية

 %8.70- 109,625,653 100,091,005 حقوق المساهمين 

 %52.57- 11,428,318 5,420,564 االرباح )الخسائر( المدورة

  30/06/2018  30/06/2017  التغير %  

 ادات التمويل واالستثمار  إير
22,168,575 19,401,973 14.26% 

  عائد اصحاب االستثمارات المطلقة و المقيدة  
-2,812,392 -2,281,064 23.29% 

 واالستثمارات حصة البنك من عائد التمويل
19,356,183 17,120,909 13.06% 

 اجمالي اإليرادات 
26,465,900 23,580,202 12.24% 

  المصروفات
-17,579,422 -15,543,395 13.10% 

 الربح قبل الضريبة 
8,886,478 8,036,807 10.57% 

 صافي الدخل 
6,260,246 6,366,025 -1.66% 

 EPSالعائد على السهم   
0.085 0.086 -1.16% 

 ROAالعائد على الموجودات 
0.58% 0.63% -7.17% 

 ROEالعائد على حقوق المساهمين 
6.25% 5.81% 7.71% 

 %1.68 %89.15 %90.65 المطلوبات الى الموجودات
%73.33  صافي التسهيالت الى ودائع العمالء  76.50% -4.15% 
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 سعر االغالق * 1.93
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 خالل الفترةاعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)ة الدفترية القيم

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 
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 (ISBK)البنك االسالمي الفلسطيني 

 2018 األولالمالية خالل النصف ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 

 ك:

31/12/2017كما في  ** 

 أداء السهم:
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  األرباحجدول توزيعات 

 ISBK اخبار

 الضفة في ومكتبا فرعا 14 الفلسطيني اإلسالمي البنك شغل النظيفة، الطاقة على باالعتماد االستراتيجية خططه ضمن •

 يقوم فيما البنك، أعمال تسيير لضمان وذلك ربائية،الكه الطاقة لتوليد الشمسية الطاقة على باالعتماد غزة وقطاع الغربية

  .الغربية الضفة في العامة الشبكة في الفائض بضخ

 الدولي االتحاد من" اإلسالمية المصرفية الخدمات حيث من التميز" جائزة على الفلسطيني اإلسالمي البنك حصل •

 .لعمالئه متميزة خدمة تقديم سبيل يف يبذلها التي للجهود تقديرا   وذلك ،2018 للعام العرب للمصرفيين

 الوطنية اإلسالمية الشركة من كل بعضوية جديد إدارة مجلس انتخاب وتم استقالته الحالي البنك إدارة مجلس قدم •

 صغار عن وممثل مستقلين أعضاء وثالثة واحد بمقعد اليتامى أموال وتنمية إدارة ومؤسسة مقاعد بستة لالستثمارات

 .عضوا 11 اإلدارة مجلس أعضاء عدد ذلكب ليصبح المساهمين

 من( %8.5) بنسبة للمساهمين نقدية أرباح توزيعات بخصوص اإلدارة مجلس توصية بإقرار العامة الجمعية قامت •

 أسهم توزيع بخصوص توصيته وإقرار ،31/12/2017 بتاريخ المنتهية المالية السنة عن الواحد للسهم اإلسمية القيمة

 رأس يصبح بحيث للسهم، اإلسمية القيمة من% 7.25 وبنسبة للسهم دوالر إسمية وبقيمة سهم ونملي 5 بقيمة مجانية

 . دوالر/سهم مليون 74 المدفوع/اإلسمي المال

 إسمية وبقيمة سهم مليون 6 بقيمة المال رأس زيادة استكمال بخصوص اإلدارة مجلس توصية العامة الجمعية أقرت كما •

 عالوة بتحديد كذلك وتفويضه الزيادة، آليات وتحديد لذلك المالئم الوقت بتحديد دارةاإل مجلس وفوضت للسهم، دوالر

 .  المساهمين مصلحة يحقق وبما االختصاص ذات الجهات مع وبالتنسيق اإلصدار

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 31/03/2013 2.5%  6%  

2013 16/04/2014 6%  *** 

2014 21/04/2015 8.5%  *** 

2015 18/04/2016 8.5%  *** 

2016 29/03/2017 8.5%  075.%  

2017 16/04/2018 8.5%  7.25%  


