
 

 

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

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست

 BOP بنك فلسطين

 (دوالر امريكي) 7102للربع االول  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 

مليون دوالر امريكي كما في  021المدفوع البنك مال  بلغ راسومساهمة عامة محدودة. 

 بنك للتداول في بورصة فلسطين خالل عام. هذا وتم ادراج اسهم ال7101لعام ا نهاية

% 01وأصبح ثاني أكبر الشركات المدرجة حيث تبلغ قيمته السوقية ما يزيد عن   7111

 من إجمالي القيمة السوقية السهم الشركات المدرجة في البورصة. 

 

عدد يعد البنك من أكبر البنوك الوطنية، كما يعد البنك من أكثر البنوك انتشارا من حيث --

صراف آلي  002فرعا ومكتبا، باالضافة إلى ما يزيد عن  12الفروع التي وصلت إلى 

موظفة و موظف، يعملون  00411منتشر في مختلف محافظات الوطن، و بكادر عدده 

 عميل من أفراد ومؤسسات بمختلف األنواع و األحجام. 2110111على خدمة أكثر من 

 

بهدف زيادة استخدام نقاط  PALPAYركة ش 1122اسس بنك فلسطين خالل العام --

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

PALPAY  00911عمالء البنك القدرة على دفع فواتير الخدمات المختلفة من خالل 

 نقطة بيع منتشرة في جميع انحاء فلسطين في مختلف المتاجر، المحالت التجارية

 . طاعم والفنادق وغيرهاموالسوبرماركت وال

 12/11/1122مجلس إدارة البنك: كما في 

 السيد هاشم الشوا: رئيس مجلس اإلدارة

السيد ماهر فرح، األستاذ الدكتور هاني نجم، السيد فيصل الشوا، السيد محمد الحرباوي، 

لنا حجلة، السيد السيد طارق الشكعة، السيد جون خوري، السيد طارق العقاد، السيدة 

 عبد هللا الغانم: أعضاء مجلس اإلدارة.

 

 

 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 2501% 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 3511% 6.67% 

2014 160,000,000 40,171,813  24/04/2015 21511% 95120% 

2015 175,000,000 43,167,433  25/03/2016 21519% 5.71% 

2016 195,008,685 50,985,680 06/04/2017 10.44% 2.56% 
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 ملخص القوائم المالية

 10/07/7102 10/11/7102 ملخص الميزانية العمومية

 4,118,629,230 4,697,909,596 الموجوداتإجمالي 

 3,715,054,433 4,281,971,300 اجمالي المطلوبات

 195,008,685 195,008,685 رأس المال المدفوع

 36,171,383 37,714,213 االرباح )الخسائر( المدورة

 366,964,210 378,224,083 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 3,143,151,591 3,543,412,883 ودائع العمالء

 2,213,463,765 2,276,555,662 صافي التسهيالت االئتمانية

 10/11/7102 10/11/7102 ملخص قائمة الدخل

 29,792,214 42,323,745 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

 36,867,780 52,859,864 اجمالي الدخل

 (23,198,565) (36,306,431) اجمالي المصروفات

 10,397,246 12,346,175 صافي الربح

 10/11/7102 10/11/7102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (69,321,247) 278,150,053 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 40,901,661 5,149,599 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (7,648,226) (114,751) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 (36,067,812) 283,184,901 التغير في النقد و ما في حكمه

 7102خالل  7102خالل الربع االول  ملخص التداول

 516,773,015 526,523,450 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 41,829,094 3,085,399 عدد األسهم المتداولة

 109,556,677 8,408,138 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 3.04 2.85 اعلى سعر تداول 

 2.48 2.65 ادنى سعر تداول

 2.65 2.70 سعر اإلغالق 

 10/07/7102 10/11/7102 نسب مالية

 B.V 1.94 1.88القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.39 1.41القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 10.00 9.81مكرر الربحية 

 %90.20 %91.15 المطلوبات الى الموجودات

 %70.42 %64.25 صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء

  10/11/7102 10/11/7102 

 ROA 0.26% 0.36%العائد على الموجودات 

 ROE 3.26% 3.51%العائد على حقوق المساهمين 

 %80.81 %80.07 ايرادات الفوائد و العموالت الى اجمالي الدخل

 EPS 0.063 0.053العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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 7102خالل الربع االول حركة السهم 

 

 نبذة عن بنك فلسطين


