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 :البنك نبذة عن 

 فيما  22/09/2005.بتاريخفلسطين في بورصة  BOPوتم إدراج أسهم  ،1960في العام ( BOP) فلسطينبنك  تأسس 

 .دوالر امريكي 200.000.000يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\06\30 في كما (BOPبنك فلسطين ) بيانات تشير 

 نفسها للفترةدوالر امريكي  22,776,204 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،دوالر امريكي   23,102,877

 بعد ريكيامدوالرا  4,563,902,782 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . (%1.43) نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام من

 المطلوبات مجموع وبلغ. %6.57 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية في دوالر امريكي 4,884,822,851 كان أن

 بلغتبانخفاض  2017 العام نهاية دوالر امريكي 4,434,861,164ن كا أن بعد  دوالر امريكي 4,181,141,906

دوالر  398,353,315 كان أن بعددوالر امريكي  336,177,314 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما %5.72   نسبته

 . %15.61 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية امريكي في

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول عليه  ، امريكي دوالر 2.50على  2018 األول النصفخالل ( BOP) فلسطينبنك  أغلق سهم 

من مجموع األسهم  %80.41. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر25,643,292 سهم بقيمة  10,054,900

  المكتتبة. 
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 التغير %  31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية 

                 راس المال المدفوع 
200,000,000  

      
200,000,000  

0.00% 

 %6.57- 4,884,822,851 4,563,902,782 مجموع الموجودات 

 %5.72- 4,434,861,164 4,181,141,906 مجموع المطلوبات 

 %2.58- 3,768,631,790 3,671,347,975 ودائع العمالء 

 %3.40 2,518,590,540 2,604,112,333 صافي التسهيالت االئتمانية

 %15.61- 398,353,315 336,177,314 حقوق المساهمين 

 %49.96- 51,138,854 25,588,226 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018  

 %4.65 73,876,894 77,311,392 الفوائد الدائنة

 %8.11 85,969,358 92,937,389 صافي ايرادات الفوائد والعموالت

 %5.73 108,337,517 114,926,166 اجمالي الدخل 

 %9.53- (73,367,126) (80,360,371) اجمالي المصروفات 

 %1.16- 34,970,391 34,565,795 الربح قبل الضريبة 

 %1.43 22,776,204 23,102,877 صافي الدخل 

 EPS 0.12 0.114 5.26%العائد على السهم   

 ROA 0.51% 0.49% 4.08%العائد على الموجودات 

 ROE 6.87% 6.17% 11.35%العائد على حقوق المساهمين 

 %0.65 %91.02 %91.61 المطلوبات الى الموجودات

 %4.31 %68 %70.93 صافي التسهيالت الى ودائع العمالء 

(USD)  

 سعر االغالق * 2.50

500M القيمة السوقية 
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 خالل الفترة  اعلى سعر

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 
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مؤسسة التمويل الدولية 
(IFC)

 (BOP) بنك فلسطين

 2018 األولالمالية خالل النصف ملخص البيانات 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 البنك  اخبار

اجتماعها السنوي العادي  2018/03/29عقدت الجمعية العمومية لبنك فلسطين يوم الخميس الموافق  •

بدأت الجلسة بعد اكتمال وغير العادي في مقر المركز الرئيسي لإلدارة العامة، بمدينة رام هللا، حيث 

لجمعية %.وفي سياق االجتماع، وافقت ا69.84نصاب االجتماع بأغلبية مساهمي البنك وبنسبة 

مليون دوالر أمريكي من  27العمومية على أجندة االجتماع وعلى توصية مجلس اإلدارة توزيع مبلغ 

% من رأس المال المدفوع نقداً على المساهمين المسجلين لدى بورصة 13.5األرباح المتحققة بواقع 

 لبنك. كل بقدر نصيبه في رأس مال ا 2018/03/28فلسطين بتاريخ يوم األربعاء الموافق 

حصل بنك فلسطين على شهادة اإللتزام بتطبيق معايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع  •

ملتزمة بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع من مجلس  اإللكترونية كأول مؤسسة مصرفية فلسطينية

 Payment Card Industry Data Security (PCI DSS)  حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي

Standardsمن جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك  .ومقرها في الواليات المتحدة األميركية

فلسطين عن فخره لحصول البنك على هذه الشهادة مؤكداً على أن البنك رسم استراتيجية خاصة لحماية 

  .العمالء وسرية معلوماتهم وجعلها من أولوياته

في حي الطيرة بمحافظة رام هللا و البيرة, و هذا المكتب الذي يحمل افتتح بنك فلسطين مكتبه الجديد  •

 ضمن شبكة فروع و مكاتب بنك فلسطين في داخل الوطن.  72الرقم 

وقع بنك فلسطين و الصندوق الفلسطيني للتشغيل و الحماية االجتماعية ووزارة المالية اتفاقية لخلق  •

عبر تمويل مشاريع صغيرة و متناهية الصغر  فرص عمل للخريجين و الشباب العاطلين عن العمل

 ون دوالر امريكي. و جرى توقيع االتفاقية في مقر الصندوق بمدينة رام هللا.ملي 50بقيمة 

 االرباحتوزيعات 

 توزيعات االسهم نقديةتوزيعات  تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 26/04/2013 7.5% 11.94% 

2013 25/04/2014 8.33% 6.66% 

2014 24/04/2015 12% 9.375% 

2015 25/03/2016 10.286% 5. 714% 

2016 6/04/2017 10.44% 2.56% 

2017 29/03/2018 13.5% *** 
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 2018 للعام العالمية المالية EMEA Finance مجلة من جوائز ثالث على" فلسطين بنك" حصل •

 األوسط الشرق في بنك أفضل جائزة البنك ونال الماضي، العام خالل المتميزة وأعماله لجهوده وذلك

 المسؤولية مجال في بنك أفضل وجائزة فلسطين، في بنك أفضل وجائزة المالي، الشمول مجال في

 . األوسط الشرق في االجتماعية

 250 إلى% 20 بنسبة البنك رأسمال زيادة على ،(BOP) فلسطين لبنك العادية العمومية صادقت •

  المنعقدة عمومتيه في البنك أقرها التي الزيادة وبعد .فلسطين لبورصة بيان بحسب دوالر، مليون

 بقيمة سهم، مليون 250 على موزعة دوالر، مليون 250 البنك رأسمال يصبح ؛29/03/2018بتاريخ 

 القيمة بنفس سهم، مليون 200 على موزعة دوالر، مليون 200 من بدال سهم، لكل واحد دوالر اسمية

 .للسهم األسمية


