
 

 

النتائج السابقة ال  .ياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةالمتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صتم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة 

 المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة 
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 BOP بنك فلسطين

 (دوالر ايزٌكً) 5103للربع األول البيبنبت المبلية 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

وصجم فً يذٌُت غزة فً فهضطٍٍ، كشزكت يضاهًت  1690تأصش بُك فهضطٍٍ عاو   --

تغٍٍز اصى انبُك انى شزكت  2002ٍَضاٌ  11عايت يحذودة انًضؤونٍت. وتى بتارٌخ 

اصًٍت  يهٍىٌ صهى بمًٍت 200يضاهًت عايت يحذودة. ٌتأنف راصًال انبُك انًصزح به 

ر ايزٌكً كًا يهٍىٌ دوال 110انًذفىع انبُك يال  بهغ راسدوالر ايزٌكً واحذ نهضهى، و

. هذا وتى ادراج اصهى انبُك نهتذاول فً بىرصت فهضطٍٍ خالل عاو 2013نعاو ا فً َهاٌت

2001 . 
 

 

بهدف زيادة استخدام نقاط البيع  PALPAYشركة  3122اسس بنك فلسطين خالل العام --

 PALPAYحيث تمنح  ،االلكترونية التابعة له عبر تأسيس شركة جديدة الدارة هذه الخدمة

نقطة بيع منتشرة  6111عمالء البنك القدرة على دفع فواتير الخدمات المختلفة من خالل 

في جميع انحاء فلسطين في مختلف المتاجر، المحالت التجارية والسوبرماركت 

 . طاعم والفنادق وغيرهاموال

فرعا  59 حوالي يعد بنك فلسطين من أكبر البنوك المحلية، ووصل عدد فروعه الى --

منتشرة في مختلف محافظات  صراف آلي 215با، باالضافة الى ما يزيد عن ومكت

ألف  711على خدمة أكثر من  موظف وموظفة، يعملوا 2267بلغ عدده الوطن، وبكادر 

 عميل من الشركات واألفراد والشركات والمؤسسات. 

وانفاذا  ،13/3125/:1ماعه المنعقد بتاريخ مجلس ادارة بنك فلسطين في اجت قرر --

مليون  311باستكمال خطة رفع راس المال البنك الى  3121لقرار الهيئة العام لعام 

دوالر وذلك خالل الثالث سنوات القادمة من خالل رسملة جزء من ارباح البنك عن 

وأقرت الهيئة  .وبموافقة سلطة النقد 3124السنوات الثالثة القادمة اعتبارا من سنة 

، توزيع أرباح نقدية على 36/15/3125عها المنعقد بتاريخ العامة للبنك في اجتما

 271% ليصبح رأس مال البنك 7378% وأسهم مجانية بنسبة 9344المساهمين بنسبة 

توزيع أسهم مجانية  35/15/3126كما أقرت الهيئة العامة المنعقدة في  مليون دوالر. 

 . 3125% عن عام 23% و أرباح نقدية بنسبة 3486:بنسبة 

  

 ىزيعبت ارببحت

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقديه اجتمبع الهيئة العبمه صبفي الربح رأش المبل المدفىع السنة

2008 81,404,137 23,556,336 24/04/2009 *** 22.80% 

2009 100,000,000 26,830,254 05/10/2010 21.40% *** 

2010 100,000,000 30,121,967 29/04/2011 *** 20.00% 

2011 120,000,000 34,057,753 27/04/2012 8361% 11.67% 

2012 134,000,000 38,410,797 26/04/2013 7.50% 11.94% 

2013 150,000,000 40,465,951  25/04/2014 9344% 6.67% 

2014 160,000,000 40,171,813  24/04/2015 23311% 9.375% 
 

 ملخص القىائم المبلية

 10/05/5102 10/11/5103 ملخص الميسانية العمىمية

 2,424,773,961 2,439,326,278 انًىجىداثإجًانً 

 2,144,667,383 2,150,178,578 اجًانً انًطهىباث

 160,000,000 160,000,000 رأس انًال انًذفىع

  35,916,850  45,853,186 االرباح )انخضائز( انًذورة

 279,424,146 288,423,600 )غٍز شايم حمىق االلهٍت(حمىق انًضاهًٍٍ 

 1,908,480,620 1,944,378,792 ودائع انعًالء

 1,151,825,644 1,258,534,043 صافً انتضهٍالث االئتًاٍَت

 10/11/5102 10/11/5103 ملخص قبئمة الدخل

  25,142,199  29,026,639 صافً اٌزاداث انفىائذ و انعًىالث

  28,268,335  32,679,305 اجًانً انذخم

 (15,724,713) (19,574,843) اجًانً انًصزوفاث

  9,562,372  9,989,049 صافً انذخم

 10/11/5102 10/11/5103 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

 (7,875,225) (176,225,786) صافً انتذفك انُمذي يٍ )انًضتخذو فً( االَشطت انتشغٍهٍت

 (10,197,982)  13,734,774 صافً انتذفك انُمذي يٍ )انًضتخذو فً( االَشطت االصتثًارٌت

  0  0 صافً انتذفك انُمذي يٍ )انًضتخذو فً( االَشطت انتًىٌهٍت

 (18,073,207) (162,491,012) انتغٍز فً انُمذ و يا فً حكًه

 5102خالل  5103خالل الربع األول  ملخص التداول

 448,000,000 441,600,000 انمًٍت انضىلٍت نهشزكت )دوالر(

 20,580,058 15,618,521 عذد األصهى انًتذاونت

 59,209,037 39,979,709 لًٍت األصهى انًتذاونت )دوالر(

 3.30 2.90 اعهى صعز تذاول 

 2.70 2.50 ادَى صعز تذاول

 2.80 2.76 صعز اإلغالق 

 10/05/5102 10/11/5103 نسب مبلية

 B.V 1.80 1.75انمًٍت انذفتزٌت نهضهى 

 P/B.V 1.53 1.60انمًٍت انضىلٍت انى انمًٍت انذفتزٌت  

 P/E 11.04 11.20يكزر انزبحٍت 

 %88.45 %88.15 انًطهىباث انى انًىجىداث

 %60.35 %64.73 صافً انتضهٍالث االئتًاٍَت / ودائع انعًالء

  10/11/5103 10/11/5102 

 ROA 0.41% 0.40%انعائذ عهى انًىجىداث 

 ROE 3.46% 3.61%انعائذ عهى حمىق انًضاهًٍٍ 

 %88.94 %88.82 اٌزاداث انفىائذ و انعًىالث انى اجًانً انذخم

  EPS 0.062  0.060انعائذ عهى انضهى )دوالر/صهى(  
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 نبذة عن بنك فلسطين


