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 البنك:نبذة عن 

      .بتاريخفلسطين في بورصة  PIBCوتم إدراج أسهم  ،1994في العام ( PIBCبنك االستثمار الفلسطيني ) تأسس 

 .امريكي دوالر 75,000,000المدفوع  البنكيبلغ رأس مال  فيما 13/02/1997

 المالي:ملخص األداء 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2019\03\31تشير بيانات بنك االستثمار الفلسطيني كما في 

دوالر أمريكي للفترة نفسها من  1,284,092مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  دوالر أمريكي, 1,062,702

دوالر أمريكي بعد أن  462,376,677أّما مجموع الموجودات فقد بلغ  %. 17.24بلغت نسبته  بانخفاض 2018العام 

وبلغ مجموع المطلوبات  .%1.66بلغت نسبته  بارتفاع 2018دوالر أمريكي في نهاية العام  454,812,026كان

بلغت نسبته  بارتفاع 2018دوالر أمريكي نهاية العام  357,266,735دوالر أمريكي بعد أن كان  363,691,102

دوالر أمريكي في  97,545,291دوالر أمريكي بعد أن كان  98,685,576أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ  %.1.80

 %.1.17 بلغت نسبته بارتفاع 2018نهاية العام 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  امريكي، دوالر 1.16على  2019لعام  األولع خالل الرب (PIBCاالستثمار الفلسطيني ) سهم بنكأغلق 

من مجموع األسهم  %18.82دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 1,967,099بقيمة  سهم 1,782,169التداول عليه 

  المكتتبة. 

 التغير %  31/12/2018 31/03/2019 مؤشرات المالية

 %0.00 75,000,000 75,000,000 راس المال المدفوع

 %1.66 454,812,026 462,376,677 مجموع الموجودات

 %1.80 357,266,735 363,691,102 مجموع المطلوبات

 %7.97 304,558,672 328,841,259 ودائع العمالء

 %2.29 218,082,858 223,071,151 صافي التسهيالت االئتمانية 

 %1.17 97,545,291 98,685,576 حقوق المساهمين

 %32.06 3,314,771 4,377,473 المدورةاالرباح )الخسائر( 

 التغير %  31/03/2018 31/03/2019 

 %3.64 4,477,934 4,640,947 الفوائد الدائنة

 %2.16 4,781,392 4,884,682 صافي ايرادات الفوائد والعموالت

 %4.52 5,379,211 5,622,135 اجمالي الدخل

 %17.29 3,458,640- 4,056,766- اجمالي المصروفات

 %18.49- 1,920,571 1,565,369 الربح قبل الضريبة

 %17.24- 1,284,092 1,062,702 صافي الدخل

 EPS 0.014 0.017 -17.65%العائد على السهم   

 ROA 0.23% 0.31% -25.81%العائد على الموجودات 

 ROE 1.08% 1.34% -19.40%العائد على حقوق المساهمين 

 %0.14 %78.55 %78.66 المطلوبات الى الموجودات

 %5.27- %71.61 %67.84 صافي التسهيالت الى ودائع العمالء
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 بيانات السهم : 

 (PIBCبنك االستثمار الفلسطيني )

 2019لعام  األولالربع خالل  المالية البيانات ملخص

 

 31/12/2018المساهمين كما في كبار 

 أداء السهم:
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 البنك  اخبار

 والعشرين الرابع العادي السنوي اجتماعها الفلسطيني االستثمار بنك لشركة العامة الهيئة عقدت -

 مبلغ توزيع على اجتماعها في العامة الهيئة وصادقت أقرت وقد. 23/4/2019 الموافق الثالثاء يوم

( 3,000,000) ومبلغ المدفوع المال رأس من% 4 نسبته وبما نقدية ارباح دوالر( 3,000,000)

 رأس ليصبح وذلك المدفوع المال رأس من% 4 نسبته وبما مجانية منحة كأسهم سهم/دوالر مليون

 . سهم/دوالر مليون( 78) المدفوع المال

 االثنين يوم تم وطولكرم حيث نابلس محافظتي في جديدين تفرعين  الفلسطيني االستثمار بنك افتتح -

 الشرقية، بالمنطقة نابلس بمدينة العشرين التفرع افتتاح 22/4/2019 الموافق

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

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% 

2018 23/04/2019 4% 4% 


