المتـحـدة لـألوراق المـاليــة
United Securities Co.
البنك االسالمي الفلسطيني ()ISBK
ملخص البيانات المالية االولية لعام 7102
Research Department
Tel: 00970-2-2423090
research@united.ps

بيانات السهم :
)(USD

سعر االغالق *

2.15

القيمة السوقية

148.35M

اعلى سعر 27/اسبوع
ادنى سعر 27/اسبوع
اسهم الحرة %
مكرر الربحية ()P/E
القيمة الدفترية ()B.V
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية
توزيعات النقدية /القيمة السوقية

2.34
1.74
30.76%
10.18
1.59
1.35
N/A

*السعر كما في تاريخ 2102/12/31

3
2.5
2
1.5
1

كبار المساهمين :

8.16%

12.75
% 10.30
%

ملخص األداء المالي:
ّ
تشير بيانات البنك االسالمي الفلسطيني كما في  0250\50\15إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت
 5001000021دوالر أمريكي ،مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  5000210191دوالر أمريكي للفترة نفسها من
العام  0250بإرتفاع بلغت نسبته  .%51.01أ ّما مجموع الموجودات فقد بلغ  5025500000102دوالر أمريكي بعد أن كان
 12902100109دوالر أمريكي في نهاية العام  0250بارتفاع بلغت نسبته  .%01.25وبلغ مجموع المطلوبات
 92500010000دوالر أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب االستثمار المطلقة) بعد أن كان  05100010012دوالر
أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب االستثمار المطلقة) نهاية العام  0250بارتفاع بلغت نسبته .%00.11
ملخص أداء السهم:
أغلق سهم بنك اإلسالمي الفلسطيني نهاية العام على  2.15دوالر أمريكي ،حيث بلغ حجم التداول عليه 17,387,943سهم
بقيمة  37,656,355دوالر أمريكي .تشكل األسهم الحرة نسبة  %30.76من مجموع األسهم المكتتبة .اما بالنسبة الى مكرر
الربحية فقد بلغت  01.01خالل عام 07102
مؤشرات المالية

أداء السهم :

21.42
%

نبذة عن البنك:
تأسس البنك االسالمي الفلسطيني ( )ISBKعام  ،5991وتم إدراج أسهم  ISBKفي بورصة فلسطين بتاريخ
 .0229/20/20فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  0902220222مليون دوالر أمريكي.
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2015

2016

2017

التغير %

راس المال المدفوع

50,000,000

62,500,000

69,000,000

10.40%

مجموع الموجوادات

675,211,338

809,082,569

1,011,422,320

25.01%

مجموع المطلوبات

601,905,434

713,773,730

901,768,267

26.34%

حقوق المساهمين (غير شامل
حقوق االقلية)

73,305,904

95,308,839

109,654,054

15.05%

االرباح (الخسائر) المدورة

7,377,488

11,064,846

11,457,953

3.55%

صافي ايرادات العموالت

4,484,729

7,301,153

8,411,828

15.21%

حصة البنك من عائد التمويل و
االستثمارات

26,792,306

33,060,104

37,273,152

12.74%

الربح قبل الضريبة

12,464,204

16,763,170

18,403,298

9.78%

صافي الدخل

10,033,817

12,603,598

14,526,203

15.25%

العائد على السهم EPS

0.20

0.202

0.21

4.22%

العائد على الموجودات ROA

1.49%

1.56%

1.44%

-7.80%

العائد على حقوق المساهمين
ROE

13.69%

13.22%

13.25%

0.18%

المطلوبات الى الموجودات

89.14%

88.22%

89.16%

1.06%

توزيعات النقدية

8.50%

8.50%

N/A

N/A

توزيعات أسهم

N/A

%06.5

N/A

N/A
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