
 

 

النتائج السابقة ال  .هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة 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
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 PCB بنك التجاري الفلسطيني

 (دوالر امريكي) 2016األول  للنصفالبيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ة دكشركة مساهمة عامة محدو 1992تأسس البنك التجاري الفلسطيني خالل العام   --

الرئيسي في مدينة رام هللا، يتعاطى البنك كافة االعمال المصرفية التجارية في مركزها 

إطار القوانين النافذة في مناطق السلطة الفلسطينية من خالل فروعة المنتشرة داخل 

 فلسطين .

 

يقوم البنك بتقديم االعمال المصرفية المتعلقة بناشطة من خالل مركزه و فروعة --

 و مكتبه و فروعه الستة المنتشرة في المدن الفلسطينية الرئيسية.الرئيسي في رام هللا 

 

 30,026,056مبلع  2016حزيران  30بلغ راس المال المكتتب به و المدفوع كما في  --

الهيئة العاامة غير العادية للبنك خالل الفترة االندماج مع بنك دوالر أمريكي ، وافقت 

، 2016أيار  4ية االندماج مع خالل الشراء بتاريخ وقام البنك بالتوقيع على اتفاق فلسطين

و التي بموجبها يقوم بنك فلسطين بشراء موجودات و االلتزام بمطلوبات البنك المحددة 

 كمركز مالي مبدئي لالتفاق. 2016أيار  4كما بتاريخ 

 

أعلن البنك التجاري الفلسطيني عن حصوله على موافقة سلطة النقد الفتتاح ثالثة  --

فظة الخليل خالل العام اع جديدة في كل من خان يونس، و محافظة بيت لحم، و محفرو

2014. 

 

 30/06/2016مجلس إدارة البنك: كما في 

 : رئيس مجلس اإلدارةملحس محمود زهدي محمودالسيد 

 : نائب رئيس مجلس اإلدارة نصار نصار راجي هانيالسيد 

 وليد ماهر، السيد ملحس زهدي محمود فهد، السيد العوري يعقوب محمد جمال السيد

 عبدالحميد محمد وليد، السيد ملحس زهدي محمود باسم، السيد العطاري محمد

 زياد. د :، السيد عنبتاوي وليد خالد، السيد شحاده عزيز سامر، السيد العطاري

 أعضاء مجلس اإلدارة.: الرفاعي سمير ، السيد البرغوثي

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح المدفوع رأس المال السنة

2010 30,026,056 1,794,022 26/05/2011 *** *** 

2011 30,026,056 589,127 28/03/2012 *** *** 

2012 30,026,056 62,167 16/05/2013 *** *** 

2013 30,026,056 114,682 05/05/2014 *** *** 

2014 30,026,056 1,198,637 20/04/2015 *** *** 

2015 30,026,056 570,000  03/05/2016 *** *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 31/12/2015 30/06/2016 ملخص الميزانية العمومية

 282,896,132 260,204,696 إجمالي الموجودات

 244,831,927 226,739,184 اجمالي المطلوبات

 30,026,056 30,026,056 رأس المال المدفوع

 (3,601,936) (1,066,461) االرباح )الخسائر( المدورة

 38,064,205 33,465,512 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 186,828,640 165,571,931 ودائع العمالء

 151,292,553 152,015,753 صافي التسهيالت االئتمانية

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة الدخل

  4,840,677  5,579,394 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

  5,162,082  8,770,408 اجمالي الدخل

  (4,459,203) ( 4,751,231) اجمالي المصروفات

  570,000  3,808,813 الربحصافي 

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  8,862,918 (6,589,998) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (2,429,596)  1,640,720 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

  0 (10,660,833) من )المستخدم في( االنشطة التمويليةصافي التدفق النقدي 

  6,433,322 (15,610,111) التغير في النقد و ما في حكمه

 ملخص التداول

االول  النصفخالل 

 2015خالل  2016

 37,623,972 24,621,366 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 7,481,211 13,131,414 عدد األسهم المتداولة

 6,512,233 12,808,542 األسهم المتداولة )دوالر(قيمة 

 1.00 1.14 اعلى سعر تداول 

 0.58 0.82 ادنى سعر تداول

 0.92 0.82 سعر اإلغالق 

 31/12/2015 30/06/2016 نسب مالية

 B.V 1.11 1.27القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.74 0.73القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 6.31 92.00مكرر الربحية 

 %86.54 %87.14 المطلوبات الى الموجودات

 %80.98 %91.81 صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء

  30/06/2016 30/06/2015 

 ROA 1.46% 0.19%العائد على الموجودات 

 ROE 11.38% 1.51%العائد على حقوق المساهمين 

 EPS 0.127 0.02العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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 2016النصف األول  حركة السهم خالل

 

 نبذة عن بنك التجاري الفلسطيني


