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 :البنك نبذة عن   

   . بتاريخفلسطين في بورصة  ISBKوتم إدراج أسهم  ، 5991في العام ( ISBK) البنك االسالمي الفلسطيني  تأسس 

 .دوالر امريكي 0906660666فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع   02/07/2009

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8652\61\15 في كما (ISBK)البنك االسالمي الفلسطيني  بيانات تشير 

 من نفسها للفترةدوالر امريكي 3,038,790  بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،دوالر امريكي   2,672,602

 كان أن بعد دوالرا ريكي 1,062,918,521 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . (%12.05) نسبته بلغت بانخفاض 8652 العام

 المطلوبات مجموع وبلغ. %5.02 نسبته بلغت بارتفاع 8652 العام نهاية في دوالر امريكي 1,010,369,417

 % 1.11نسبته بلغت بارتفاع  8652 العام نهاية دوالر امريكي 900,743,764ن كا أن بعد  دوالر امريكي 950,723,136

 نهاية امريكي فيدوالر  109,625,653 كان أن بعددوالر امريكي 112,195,386    بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما 

 . %2.34 نسبته بلغتبارتفاع  8652 العام

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  ، امريكي دوالر 8281على  8102 األولخالل الربع   (ISBKالبنك االسالمي الفلسطيني ) أغلق سهم 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %29.74دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 76,158,127.03 سهم بقيمة  33,601,647عليه 
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 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 راس المال المدفوع 
0006660666 0006660666 0.00% 

  الموجوداتمجموع 
1,062,918,521 1,010,369,417 02.6%  

 مجموع المطلوبات 
950,723,136 900,743,764 0200%  

 %5.14 809,630,033 851,216,371 ودائع العمالء 
%2.0. 619,378,328 640,173,174 صافي التسهيالت االئتمانية  

 %2.34 109,625,653 112,195,386 حقوق المساهمين 
 االرباح )الخسائر( المدورة

14,100,921 11,428,318 23.39% 
 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 إيرادات التمويل واالستثمار  
10,746,868 9,725,231 16201%  

  عائد اصحاب االستثمارات المطلقة و المقيدة  
-10108000.  -10.,1008.  5.87% 

 واالستثمارات عائد التمويلحصة البنك من 
9,578,215 8,483,650 12.90% 

 اجمالي اإليرادات 
13,058,773 11,612,923 12.45% 

 المصروفات 
-00.1.028,  -200600.21  21.08% 

 الربح قبل الضريبة 
3,844,988 4,003,552 -3.96% 

 صافي الدخل 
2,672,602 3,038,790 -12.05% 

 EPSالعائد على السهم   
0.039 0.044 -11.36% 

 ROAالعائد على الموجودات 
0.25% 62.6%  -16.40% 

 ROEالعائد على حقوق المساهمين 
2.38% .222%  -14.06% 

 %0.33 %89.15 %89.44 المطلوبات الى الموجودات
 %1.69- %77 %75  صافي التسهيالت الى ودائع العمالء

(USD)  

 سعر االغالق * 8281

151.8M القيمة السوقية 

2.28 
2.08 
87292% 

01222 

02.1 
0211 
1271% 

 اسبوع 18اعلى سعر/

 اسبوع 18ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8102السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 كبار المساهمين : 
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 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 
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  األرباحجدول توزيعات 

 ISBK اخبار

 للهيئة التوصية قرر المجلس بأن الفلسطيني اإلسالمي البنك إدارة مجلس رئيس المصري ماهر قال 

 للسهم دوالر إسمية وبقيمة سهم،/ دوالر مليون 1.1 بمبلغ المدفوع البنك مال رأس بزيادة للبنك العامة

 أرباح بتوزيع أوصى كما مجانية، أسهم شكل على المدورة األرباح من المبلغ رسملة خالل من الواحد

 عنصر يمثل المدفوع المال رأس زيادة أن المصري وأكد .للسهم اإلسمية القيمة من %2.1 بنسبة نقدية

 وتوسيع المخاطر حجم خفض في تساهم الزيادة هذه أن كما لديها، المال رأس كفاية لرفع للمؤسسة، قوة

 أن إلى الفتا التنمية، مشروعات بتمويل يتعلق فيما منفعة يشكل المال رأس زيادة وأن االئتمانية، القاعدة

 .أمريكي دوالر مليون28.1 إلى المدفوع المال رأس سيرفع المجانية األسهم توزيع

 تشجيع إلى تهدف والتي" وأكثر أكبر: كريم توفير" التوفير حملة الفلسطيني اإلسالمي البنك أطلق 

 الواحد، للفائز شهريا شيكل ألف 581 بقيمة نقدية جوائز تقديم خالل من االدخار على الجمهور وتحفيز

 والمؤسسات الشركات من عديد لدى وخدمات بضائع على مميزة خصومات قسائم إلى إضافة

 حسابه تغذية عند أو جديد توفير حساب فتحه لدى العميل عليها يحصل قيمة فورية وهدايا الفلسطينية

 .القائم

 لألطفال المصرفي األسبوع من السادسة النسخة فعاليات في الفلسطيني اإلسالمي البنك يشارك 

 51 الموافق الخميس يوم حتى ويستمر الماضي األحد الفلسطينية النقد سلطة أطلقته الذي والشباب

 فئات كافة لدى والمصرفية المالية والثقافة الوعي مستويات رفع إلى الفعالية وتهدف 8652 مارس

 وإمكانياته قدراته من يعزز مما الثامن، الصف طلبة تستهدف حيث والشباب األطفال خاصة المجتمع

 .مستقبال المختلفة المالية األمور في

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

8108 10/11/2013 821%  .%  

2013 0./04/2012 .%  *** 

2014 20/04/2015 221%  *** 

2015 02/04/2016 221%  *** 

2016 27/01/2017 221%  1921%  

2017 06/04/2018 221%  9281%  


