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بيانات السهم :
)(USD

سعر االغالق *

1.30

القيمة السوقية

97.50M

اعلى سعر/خالل الفترة
ادنى سعر/خالل الفترة
اسهم الحرة %
مكرر الربحية ()P/E
القيمة الدفترية ()B.V
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية
توزيعات النقدية /القيمة السوقية

1.43
1.21
%19.12
22.41
1.28
1.02
-

*السعر كما في تاريخ 2018/06/30

مؤشرات المالية

30/06/2018

31/12/2017

التغير %

راس المال المدفوع

75,000,000

68,000,000

10.29%

مجموع الموجودات

412,435,008

443,291,111

-6.96%

مجموع المطلوبات

316,684,364

352,391,753

-10.13%

ودائع العمالء
صافي التسهيالت االئتمانية

293,184,682
224,412,056

297,663,960
210,578,198

-1.50%
64.11%

حقوق المساهمين

95,750,644

90,899,358

5.34%

االرباح (الخسائر) المدورة

3,258,109

4,348,270

-25.07%

30/06/2018

30/06/2017

التغير %

الفوائد الدائنة
صافي ايرادات الفوائد والعموالت
اجمالي الدخل

9,145,341
9,863,239
10,971,843

7,719,502
8,430,334
9,318,318

18.47%
17.00%
17.74%

اجمالي المصروفات

7,618,674

6,649,662

14.57%

25.00%

الربح قبل الضريبة

3,353,169

2,668,656

25.65%

20.00%

صافي الدخل

2,467,657

1,966,860

25.46%

15.00%

العائد على السهم EPS

0.03

0.03

13.75%

العائد على الموجودات ROA

0.60%

0.44%

34.85%

العائد على حقوق المساهمين ROE

2.58%

2.16%

19.11%

5.00%

المطلوبات الى الموجودات

76.78%

79.49%

-3.41%

0.00%

صافي التسهيالت الى ودائع العمالء

76.54%

70.74%

8.20%

أداء السهم:
1.45
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1

كبار المساهمين كما في 2017/12/31

19.36%
17.32%

10.29%

10.00%

هيئة التقاعد شركة اسواق شركة اليزن
للمحافظ لالستثمارات
الفلسطيني
االستثمارية

نبذة عن البنك :
تأسس بنك االستثمار الفلسطيني ( )PIBCفي العام  ،1994وتم إدراج أسهم  PIBCفي بورصة فلسطين بتاريخ .
13/02/1997فيما يبلغ رأس مال البنك المدفوع  75,000,000دوالر امريكي.
ملخص األداء المالي:
تشير بيانات بنك االستثمار الفلسطيني كما في  2018\06\30إلى ّ
أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت
 2,467,657دوالر أمريكي ,مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  1,966,860دوالر أمريكي للفترة نفسها من
العام  2017بارتفاع بلغت نسبته  .%25.46أ ّما مجموع الموجودات فقد بلغ  412,435,008دوالر أمريكي بعد أن كان
 443,291,111دوالر أمريكي في نهاية العام  2017بانخفاض بلغت نسبته  .%6.96وبلغ مجموع المطلوبات
 316,684,364دوالر أمريكي بعد أن كان  352,391,753دوالر أمريكي نهاية العام  2017بانخفاض بلغت نسبته
 .%10.13أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ  95,750,644دوالر أمريكي بعد أن كان  90,899,358دوالر أمريكي في
نهاية العام  2017بارتفاع بلغت نسبته .%5.34
ملخص أداء السهم:
أغلق سهم بنك االستثمار الفلسطيني ( )PIBCخالل النصف األول  2018على  1.30دوالر امريكي  ،حيث بلغ حجم
التداول عليه  10,724,732سهم بقيمة  14,110,256دوالر .تشكل األسهم الحرة نسبة  %19.12من مجموع األسهم
المكتتبة.
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جدول توزيعات األرباح
توزيعات ارباح
السنة

تاريخ قرار الهيئة العامة

توزيعات نقدية

توزيعات االسهم

2012

8/05/2013

***

***

2013

12/06/2014

2.73%

3.77%

2014

14/05/2015

***

2.3636%

2015

26/05/2016

***

***

2016

30/04/2017

***

2.348%

2017

24/04/2018

***

4.60115%

اخبار البنك

• عقدت الهيئة العامة لشركة بنك االستثمار الفلسطيني اجتماعها السنوي العادي الثالث والعشرين يوم
الثالثاء الموافق  2018/4/24في مبنى اإلدارة العامة للبنك برام هللا .وتم خالل االجتماع مناقشة بنود
جدول االعمال الذي تضمنته الدعوة الموجه للمساهمين وقد أقرت وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها
على توزيع مبلغ ( )3,299,068دوالر كأسهم منحة مجانية وبما نسبته  %4.6من رأس المال المدفوع
وذلك ليصبح رأس المال المدفوع ( )75مليون دوالر/سهم وعلى التقرير االداري والمالي لنشاط البنك
وشركته التابعة المتمثل بالبيانات المالية خالل العام .2017
• من منطلق تطوير الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها البنك جرى يوم السبت الموافق
 2018/04/21إشهار مذكره تفاهم مع شركه مدفوعاتكم للدفع االلكتروني األردنية ومقرها بمدينه
عمان العاصمة األردنية.وتهدف مذكره التفاهم الى تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز خدمات
الدفع والتحصيل االلكتروني من حيث تسهيل عمليه االستفسار عن قيمه الفواتير وسدادها من خالل
القنوات اإللكترونية المتاحة على مدار الساعة بكل سهوله وأمان .وصرح رئيس مجلس إدارة بنك
االستثمار الفلسطيني السيد أبو دية ان توقيع هذه االتفاقية جاء انطالقا من رؤية البنك الهادفة للتطوير
ونمو االقتصاد واستحداثا لجيل جديد من األنظمة في عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا وبشكل لحظي
يتيح للعمالء تسديد الدفعات بسهولة وامان عبر االنترنت او من خالل الهاتف المحمول ،وتوفير تجربه
للعمالء خاليه من أي عقبات عن طريق تقليص دوره تحصيل األموال وتحقيق اعلى المستويات األمان
والرقابة المطلوبة في القطاع المالي.
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