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بيانات السهم :
)(USD

سعك لالزالق *
لدقيم لدسطقي
لعلى سعك 25/لسبطع
لدنى سعك 25/لسبطع
لسهم لدحك %
سككر لدكبحي ()P/E
لدقيم لدسطقي ()B.V
لدقيم لدسطقي  /لدقيم لدىفتكن
تطزنعا لدنقىن  /لدقيم لدسطقي

2.65
530M
2.42
2.40
85.39%
10.60
1.99
1.33
N/A

*السعر كما في تاريخ 54,2/,5/3,

أداء السهم :
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2-Jan-17 2-May-17 2-Sep-17

كبار المساهمين :

7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
شركة المهلب
مؤسسة
الكويتية
التمويل الدولية
العقارية

نبذة عن البنك:
تأسس بنك فلسطين عام  ِ 0691سسجل دى سسل لدركاا ف لدسلط لدطنني لدللسطيني ف سىنن زة ف فلسطين
اركا سساهم عاس سحىسد تحت رقم  690011169بمطجب قانطن لدركاا دسن  0606ستعىنالته لدالحق .
نتأدف رأسمال لدبنك لدمصكح به سن  011سليطن سهم بقيم إسمي دسالر أسكنك سلحى دلسهم ,بلغ رأس لدمال لدمىفطع سبلغ
 011,111,111دسالر أسكنك س  066,119,996دسالر أسكنك اما ف  00اانطن لالسل  0102س  0109على لدتطلد .
تم إدرلج أسهم لدبنك دلتىلسل ف بطرص فلسطين خالل عام 0116
ملخص األداء المالي:
تريك بيانا بنك فلسطين اما ف  0102\00\00إدى ّ
أن صاف أرباح لدلتك بعى لدضكنب قى بلغت  50,888,023دسالر
أسكنك سقارن سع صاف أرباح بعى لدضكنب بمقىلر  50,985,680دسالر أسكنك دللتك نلسها سن لدعام  0109بتكلجع
نليف بلغت نسبته  1%1106أ ّسا سلمطع لدمطجطدل فقى بلغ  2,992,900,960دسالر أسكنك بارتلاع بلغت نسبته
 1%09191سبلغ سلمطع لدمطلطبا  2,202,990,092دسالر أسكنك بارتلاع بلغت نسبته 1%06109
ملخص أداء السهم:
أزلق سهم بنك فلسطين نهان لدعام على  56.2دسالر لسكنك حيث بلغ حلم لدتىلسل عليه  ,21,141211سهم بقيم
 34114112,3دسالر 1ترك لألسهم لدحك نسب  %85.39سن سلمطع لألسهم لدمكتتب  1لسا بادنسب لدى سككر لدكبحي فقى
بلغت  ,46.4خالل عام ,54,2
مؤشرات المالية

2015

2016

2017

التغير %

راس المال المدفوع

175,000,000

195,008,685

200,000,000

2.56%

مجموع الموجودات

2,785,203,240

4,118,629,230

4,884,822,851

18.60%

مجموع المطلوبات

2,479,446,936

3,715,054,433

4,434,861,164

19.38%

حقوق المساهمين (غير شامل
حقوق االقلية)

304,998,354

366,964,210

398,353,315

8.55%

االرباح (الخسائر) المدورة

30,647,037

36,171,383

51,138,854

41.38%

صافي إيرادات الفوائد والتمويل
واالستثمار والعموالت

115,655,568

149,135,734

182,781,606

22.56%

اجمالي الدخل

136,787,234

177,484,615

220,934,607

24.48%

الربح قبل الضريبة

54,570,455

67,999,090

72,983,244

7.33%

صافي الدخل

43,091,915

50,985,680

50,888,023

-0.19%

العائد على السهم EPS

0.23

0.26

0.25

-3.85%

العائد على الموجودات ROA

1.55%

1.24%

1.04%

-15.99%

العائد على حقوق المساهمين
ROE

14.13%

13.89%

12.77%

-8.03%

المطلوبات الى الموجودات

89.02%

90.20%

90.79%

0.65%

صافي التسهيالت االئتمانية  /ودائع
العمالء

61.92%

70.42%

66.83%

-5.10%

توزيعات النقدية

10.29%

10.44%

*N/A

N/A

توزيعات أسهم

5.71%

2.56%

N/A

N/A
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