
 

 

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

 .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية
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 PCBالبنك التجاري الفلسطيني 

 (دوالر امريكي) 5102األول للربع البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركة مساهمة عامة محدودة  2991تأسس البنك التجاري الفلسطيني خالل العام  --

ية التجارية في مركزها الرئيسي في مدينة رام هللا، يتعاطى البنك كافة االعمال المصرف

اطار القوانين النافذة في مناطق السلطة الفلسطينية من خالل فروعه المنتشرة داخل 

 .فلسطين

مليون دوالر، في  56مبلغ  1122بلغ رأس المال المصرح به كما في نهاية العام  --

أقرت الهيئة . دوالر أمريكي 2101150165حين بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع 

إلغاء قرار الهيئة العامة غير  11/12/1122العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 

مليون دوالر   56والقاضي برفع رأس مال البنك الى  21/22/1122العادية بتاريخ 

  . مليون دوالر 61وبالتالي أصبح رأس مال البنك المصرح به 

و فروعه  مركزه الرئيسي في رام هللاه من خالل يدير البنك التجاري الفلسطيني اعمال --

 .الفلسطينية الرئيسيةة المنتشرة في المدن تالس

  . 1122في نهاية العام  موظفا 256بلغ عدد موظفي البنك  --

أعلن البنك التجاري الفلسطيني عن حصوله على موافقة سلطة النقد الفتتاح ثالثة  --

 فظة بيت لحم، ومحافظة الخليل خالل العامفروع جديدة في كل من خان يونس، ومحا

4102 . 

صادقت الهيئة العامة غير العادية للبنك التجاري الفلسطيني باإلجماع على  --

مليون دوالر من خالل طرح  6.0.640.04رفع رأس مال البنك ليصبح 

ماليين دوالر تحول الى  .0سندات قرض لالكتتاب بقيمة اسمية اجمالية 

حويل، مع حق البنك في تسديد الفائدة المترتبة واإلطفاء أسهم بتاريخ الت

  0 المبكر

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

2006 20,000,000 (310,702) 18/02/2008 *** *** 

2007 20,000,000 (270,258) 05/10/2008 *** *** 

2008 30,026,056 217,038  05/07/2009 *** *** 

2009 30,026,056 2,001,967  26/04/2010 *** *** 

2010 30,026,056 1,794,022  26/05/2011 *** *** 

2011 30,026,056 589,127  28/03/2012 *** *** 

2012 30,026,056 62,167  16/05/2013 *** *** 

2013 30,026,056 114,682  05/05/2014 *** *** 

2014 30,026,056 1,198,637 20/04/2015 *** *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 10/05/5102 10/11/5102 ملخص المركز المالي الموحد

 279,352,043 264,718,967 إجمالي الموجودات

 243,038,037 227,628,986 اجمالي المطلوبات

 30,026,056 30,026,056 رأس المال المدفوع

 (4,684,348) (4,147,350) المدورة( الخسائر)االرباح 

 36,314,006 37,089,981 حقوق المساهمين 

 155,309,186 154,088,970 ودائع العمالء

 128,793,403 134,035,565 المباشرة-صافي التسهيالت

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة الدخل

  2,085,938  2,429,027 ائد والعموالتصافي ايرادات الفو

  2,286,168  2,557,768 اجمالي الدخل

 (2,011,282) (2,147,553) اجمالي المصروفات

  274,886  335,395 صافي الدخل

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (10,352,914) (4,654,466) االنشطة التشغيلية( المستخدم في)صافي التدفق النقدي من 

 (5,389,248) (6,743,547) االنشطة االستثمارية( المستخدم في)صافي التدفق النقدي من 

 - - االنشطة التمويلية( المستخدم في)صافي التدفق النقدي من 

 (15,742,162) (11,398,013) التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل  5102خالل الربع األول  ملخص التداول

 21,919,021 19,516,936 (دوالر)القيمة السوقية للشركة 

 460,560 177,321 عدد األسهم المتداولة

 313,441 117,175 (دوالر)قيمة األسهم المتداولة 

 0.84 0.70 اعلى سعر تداول 

 0.65 0.62 ادنى سعر تداول

 0.73 0.65 سعر اإلغالق 

 10/05/5102 10/11/5102 نسب مالية

 B.V 1.24 1.21قيمة الدفترية للسهم ال

 P/B.V 0.53 0.60القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 18.57 20.86مكرر الربحية 

 %87.00 %85.99 المطلوبات الى الموجودات

 %82.93 %86.99 ودائع العمالء/ صافي التسهيالت االئتمانية 

  10/11/5102 10/11/5102 

 %0.12 %0.13 داتالعائد على الموجو

 %0.94 %0.90 العائد على حقوق المساهمين

 EPS 0.011 0.01(  سهم/دوالر)العائد على السهم 
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5102األول حركة السهم خالل الربع   

 

سطينينبذة عن البنك التجاري الفل  


