
 

 

النتائج السابقة ال  .ةان تعتبر بمثابة مشورة او توصٌة فً مجال االستثمار، ٌحظر إعادة أو صٌاغة هذا التقرٌر بدون تصرٌح من الشركة المتحدة لألوراق المالٌ تم إعداد هذا التقرٌر من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالٌة لغاٌات توفٌر المعلومات فقط، وال ٌجب

 فً كل أنواع االستثمار.تشٌر بالضرورة للنتائج المستقبلٌة. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالٌة دقة هذا التقرٌر. توجد دائما مخاطرة 

 

 BOP بنك فلسطين

 (دٚالر اِزٌىً) 6102 لربع الثبلثا حتى نهبية البيبنبت المبلية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ٚصجً فً ِذٌٕت غزة فً فٍضطٍٓ، وشزوت ِضاّ٘ت ػاِت  1960حأصش بٕه فٍضطٍٓ ػاَ   --

حغٍٍز اصُ اٌبٕه اٌى شزوت ِضاّ٘ت ػاِت  2007ٍٔضاْ  15ِذذٚدة اٌّضؤٌٍٚت. ٚحُ بخارٌخ 

. ٘ذا 2015ٌؼاَ ا ٍٍِْٛ دٚالر اِزٌىً وّا فً ٔٙاٌت 175اٌّذفٛع اٌبٕه ِاي  بٍغ راسِٚذذٚدة. 

ٚأصبخ ثأً أوبز اٌشزواث   2005 بٕه ٌٍخذاٚي فً بٛرصت فٍضطٍٓ خالي ػاَٚحُ ادراج اصُٙ اٌ

% ِٓ إجّاًٌ اٌمٍّت اٌضٛلٍت الصُٙ اٌشزواث 15اٌّذرجت دٍث حبٍغ لٍّخٗ اٌضٛلٍت ِا ٌزٌذ ػٓ 

 اٌّذرجت فً اٌبٛرصت. 

 

د اٌفزٚع ٌؼذ اٌبٕه ِٓ أوبز اٌبٕٛن اٌٛطٍٕت، وّا ٌؼذ اٌبٕه ِٓ أوثز اٌبٕٛن أخشارا ِٓ دٍث ػذ--

صزاف آًٌ ِٕخشز فً ِخخٍف  117فزػا ِٚىخبا، باالضافت إٌى ِا ٌزٌذ ػٓ  57اٌخً ٚصٍج إٌى 

ِٛظفت ٚ ِٛظف، ٌؼٍّْٛ ػٍى خذِت أوثز ِٓ  10405ِذافظاث اٌٛطٓ، ٚ بىادر ػذدٖ 

 ػًٍّ ِٓ أفزاد ِٚؤصضاث بّخخٍف األٔٛاع ٚ األدجاَ. 7500000

 

بهدف زٌادة استخدام نقاط البٌع  PALPAYة شرك 3122اسس بنك فلسطٌن خالل العام --

عمالء  PALPAYحٌث تمنح  ،االلكترونٌة التابعة له عبر تأسٌس شركة جدٌدة الدارة هذه الخدمة

نقطة بٌع منتشرة فً جمٌع  60:11البنك القدرة على دفع فواتٌر الخدمات المختلفة من خالل 

طاعم والفنادق مانحاء فلسطٌن فً مختلف المتاجر، المحالت التجارٌة والسوبرماركت وال

 . وغٌرها

% من البنك اإلسالمً 42بشراء حصة إضافٌة بنسبة  3127نسٌان  39قام البنك بتارٌخ  --

ما نسبته  العربً، حٌث أصبحت إجمالً حصة بنك فلسطٌن فً البنك اإلسالمً العربً

على اندماج البنك  3127آذار  36%. كما أقرت الهٌئة العامة غٌر العادٌة بتارٌخ 9:.62

 التجاري الفلسطٌنً مع بنك فلسطٌن.

قام البتك بتنفٌذ االندماج الفعلً للموجودات و مطلوبات البنك التجاري الفلسطٌنً ضمن   -

و االندماج  3127اٌار  5لموقعة بتارٌخ موجودات و مطلوبات البنك وفقا التفاقٌة االندمالج ا

 3127اٌلول  9الفعلً بتارٌخ 

، توزٌع أرباح نقدٌة على 36/14/3127أقرت الهٌئة العامة للبنك فً اجتماعها المنعقد بتارٌخ 

ملٌون  296% لٌصبح رأس مال البنك 6.82% وأسهم مجانٌة بنسبة :21.3المساهمٌن بنسبة 

 دوالر. 

 03/30/6302 ا فيمجلس إدارة البنك: كم

 السٌد هاشم الشوا: رئٌس مجلس اإلدارة

السٌد ماهر فرح، األستاذ الدكتور هانً نجم، السٌد فٌصل الشوا، السٌد محمد الحرباوي، السٌد 

طارق الشكعة، السٌد جون خوري، السٌد طارق العقاد، السٌدة لنا حجلة، السٌد عبد هللا الغانم: 

 أعضاء مجلس اإلدارة.

 

 ارببحتىزيعبت 

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

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

2011 120,000,000 34,057,753 27/04/2012 7.50% 11.67% 

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

2013 150,000,000 40,438,831  25/04/2014 8.33% 6.67% 

2014 160,000,000 40,171,813  24/04/2015 12.00% 9.375% 

2015 175,000,000 43,167,433  25/03/2016 10.29% 5.71% 

 

 ملخص القىائم المبلية

 00/06/6102 01/19/6102 ملخص الميسانية العمىمية

 2,785,203,240 4,253,676,432 اٌّٛجٛداثإجّاًٌ 

 2,479,446,936 3,867,697,642 اجّاًٌ اٌّطٍٛباث

 175,000,000 195,008,685 رأس اٌّاي اٌّذفٛع

  30,647,037  31,131,243 االرباح )اٌخضائز( اٌّذٚرة

 304,998,354 350,124,354 دمٛق اٌّضاٍّ٘ٓ )غٍز شاًِ دمٛق االلٍٍت(

 2,242,782,298 3,205,825,367 ٚدائغ اٌؼّالء

 1,388,805,441 2,141,821,518 صافً اٌخضٍٙالث االئخّأٍت

 01/19/6102 01/19/6102 ملخص قبئمة الدخل

  86,989,656  106,029,969 صافً اٌزاداث اٌفٛائذ ٚ اٌؼّٛالث

  103,844,785  126,880,602 اجّاًٌ اٌذخً

 (61,181,064) (77,348,011) اجّاًٌ اٌّصزٚفاث

  33,305,409  38,190,625 صافً اٌزبخ

 01/19/6102 01/19/6102 ملخص قبئمة التدفقبت النقدية

 20,212,019  68,888,680 صافً اٌخذفك إٌمذي ِٓ )اٌّضخخذَ فً( االٔشطت اٌخشغٍٍٍت

 (2,374,789) (72,380,353) صافً اٌخذفك إٌمذي ِٓ )اٌّضخخذَ فً( االٔشطت االصخثّارٌت

 (18,183,743)  32,660,725 صافً اٌخذفك إٌمذي ِٓ )اٌّضخخذَ فً( االٔشطت اٌخٌٍٍّٛت

 (346,513)  29,169,052 اٌخغٍز فً إٌمذ ٚ ِا فً دىّٗ

 ملخص التداول

 حتى نهبية الربع الثبلث

 6102خالل  6102

 525,000,000 501,172,320 اٌمٍّت اٌضٛلٍت ٌٍشزوت )دٚالر(

 38,871,609 25,137,223 ػذد األصُٙ اٌّخذاٌٚت

 104,804,214 67,595,255 لٍّت األصُٙ اٌّخذاٌٚت )دٚالر(

 3.01 3.04 اػٍى صؼز حذاٚي 

 2.45 2.48 ادٔى صؼز حذاٚي

 3.00 2.57 صؼز اإلغالق 

 00/06/6102 01/19/6102 نسب مبلية

 B.V 1.80 1.74اٌمٍّت اٌذفخزٌت ٌٍضُٙ 

 P/B.V 1.43 1.72اٌمٍّت اٌضٛلٍت اٌى اٌمٍّت اٌذفخزٌت  

 P/E 10.28 12.00ِىزر اٌزبذٍت 

 %89.02 %90.93 اٌّطٍٛباث اٌى اٌّٛجٛداث

 %61.92 %66.81 صافً اٌخضٍٙالث االئخّأٍت / ٚدائغ اٌؼّالء

  01/19/6102 01/19/6102 

 ROA 0.90% 1.21%اٌؼائذ ػٍى اٌّٛجٛداث 

 ROE 10.91% 11.33%اٌؼائذ ػٍى دمٛق اٌّضاٍّ٘ٓ 

 %83.77 %83.57 اٌزاداث اٌفٛائذ ٚ اٌؼّٛالث اٌى اجّاًٌ اٌذخً

  EPS 0.195  0.190اٌؼائذ ػٍى اٌضُٙ )دٚالر/صُٙ(  
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 6302 حتى نهاية الربع الثالثحركة السهم 

 

 نبذة عن بنك فلسطين


