
 

 

النتائج السابقة ال  .ي مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةإعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية فتم 

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

 (دوالر امريكي) 5102األول للنصف البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

وسجل في مدينة غزة في فلسطين، كشركة مساهمة  0691تأسس بنك فلسطين عام   --

تغيير اسم البنك الى شركة  7112نيسان  01عامة محدودة المسؤولية. وتم بتاريخ 

اسمية  مليون سهم بقيمة 711مساهمة عامة محدودة. يتألف راسمال البنك المصرح به 

مليون دوالر امريكي كما  011المدفوع البنك مال  بلغ راسدوالر امريكي واحد للسهم، و

. هذا وتم ادراج اسهم البنك للتداول في بورصة فلسطين خالل عام 7102لعام ا في نهاية

7111 . 
 

 

بهدف زيادة استخدام نقاط البيع  PALPAYشركة  1122اسس بنك فلسطين خالل العام --

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

نقطة بيع منتشرة  0111عمالء البنك القدرة على دفع فواتير الخدمات المختلفة من خالل 

في جميع انحاء فلسطين في مختلف المتاجر، المحالت التجارية والسوبرماركت 

 . طاعم والفنادق وغيرهاموال

فرعا  84 حوالي يعد بنك فلسطين من أكبر البنوك المحلية، ووصل عدد فروعه الى --

منتشرة في مختلف محافظات  صراف آلي 218ومكتبا، باالضافة الى ما يزيد عن 

ألف  111على خدمة أكثر من  موظف وموظفة، يعملوا 2201بلغ عدده الوطن، وبكادر 

 عميل من الشركات واألفراد والشركات والمؤسسات. 

وانفاذا  ،10/11/1128خ ماعه المنعقد بتاريمجلس ادارة بنك فلسطين في اجت قرر --

مليون  111باستكمال خطة رفع راس المال البنك الى  1121لقرار الهيئة العام لعام 

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

وأقرت الهيئة  .وبموافقة سلطة النقد 1122السنوات الثالثة القادمة اعتبارا من سنة 

، توزيع أرباح نقدية على 10/18/1128العامة للبنك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 211ليصبح رأس مال البنك  %1316وأسهم مجانية بنسبة  %4322المساهمين بنسبة 

توزيع أسهم مجانية  18/18/1120كما أقرت الهيئة العامة المنعقدة في  مليون دوالر. 

 . 1128عن عام  %21ح نقدية بنسبة و أربا %03260بنسبة 

  

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع 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 6301% 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 4322% 6.67% 

2014 160,000,000 40,171,813  24/04/2015 21311% 9.375% 
 

 ملخص القوائم المالية

 00/05/5102 01/10/5102 ملخص الميزانية العمومية

 2,424,773,961 2,600,679,384 إجمالي الموجودات

 2,144,667,383 2,316,757,218 اجمالي المطلوبات

 160,000,000 175,000,000 رأس المال المدفوع

  35,916,850  23,502,525 )الخسائر( المدورةاالرباح 

 279,424,146 283,178,703 )غير شامل حقوق االقلية(حقوق المساهمين 

 1,908,480,620 2,059,586,972 ودائع العمالء

 1,151,825,644 1,230,607,447 صافي التسهيالت االئتمانية

 01/10/5102 01/10/5102 ملخص قائمة الدخل

  50,334,632  58,204,242 ت الفوائد و العموالتصافي ايرادا

  57,441,624  69,177,984 اجمالي الدخل

 (32,918,948) (39,835,565) اجمالي المصروفات

  18,921,275  22,702,971 صافي الدخل

 01/10/5102 01/10/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

التدفق النقدي من )المستخدم في( صافي 

  92,119,162 (28,943,810) االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 (24,296,206)  4,362,210 االنشطة االستثمارية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 (10,984,801) (16,907,821) االنشطة التمويلية

  56,838,155 (41,489,421) في النقد و ما في حكمهالتغير 

 5102خالل  5102خالل النصف األول  ملخص التداول

 448,000,000 437,500,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 20,580,058 19,379,200 عدد األسهم المتداولة

 59,209,037 49,984,416 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 3.30 2.97 سعر تداول اعلى 

 2.70 2.50 ادنى سعر تداول

 2.80 2.50 سعر اإلغالق 

 00/05/5102 01/10/5102 نسب مالية

 B.V 1.62 1.75القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.55 1.60القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 10.00 11.20مكرر الربحية 

 %88.45 %89.08 المطلوبات الى الموجودات

 %60.35 %59.75 صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء

  01/10/5102 01/10/5102 

 ROA 0.87% 0.72%العائد على الموجودات 

 ROE 8.02% 7.27%العائد على حقوق المساهمين 

 %87.63 %84.14 ايرادات الفوائد و العموالت الى اجمالي الدخل

  EPS 0.130  0.108على السهم )دوالر/سهم(  العائد 
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 5102األول  النصفحركة السهم خالل 

 

 نبذة عن بنك فلسطين


