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 :البنك نبذة عن 

 فيما 22/09/2005   .بتاريخفلسطين في بورصة  BOPوتم إدراج أسهم  ،0691في العام ( BOP) فلسطينبنك  تأسس 

 0دوالر امريكي 21101110111يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 

 لمالي:ملخص األداء ا

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2102\11\10 في كما(BOPبنك فلسطين ) بيانات تشير 

 نفسها للفترةدوالر امريكي  12,346,175 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،دوالر امريكي   12,417,912

 بعد ريكيامدوالرا  4,804,394,604 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  0 (%0.58) نسبته بلغت بارتفاع 2102 العام من

 مجموع وبلغ0 %0091- نسبته بلغت بانخفاض 2102 العام نهاية في دوالر امريكي 4,884,822,851 كان أن

  بانخفاض 2102 العام نهاية دوالر امريكي 4,434,861,164ن كا أن بعد  دوالر امريكي 4,368,222,146 المطلوبات

 398,353,315 كان أن بعددوالر امريكي  384,410,865 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما %1.50-   نسبته بلغت

 . %3.50- نسبته بلغت بانخفاض 2102 العام نهاية امريكي فيدوالر 

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول عليه  ، امريكي دوالر 8076على  8102 ولاألخالل الربع ( BOP) فلسطينبنك  أغلق سهم 

  من مجموع األسهم المكتتبة0  %22.80دوالر0 تشكل األسهم الحرة نسبة 12,584,262.63 سهم بقيمة  4,831,907
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 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 راس المال المدفوع 
                

022,222,222  

      

022,222,222  
0.00% 

 %1.65- 4,884,822,851 4,804,394,604 مجموع الموجودات 

 %1.50- 4,434,861,164 4,368,222,146 مجموع المطلوبات 

 %3.09- 3,768,631,790 3,652,284,106 ودائع العمالء 

%94.1 2,518,590,540 2,556,171,042 صافي التسهيالت االئتمانية  

 %3.50- 398,353,315 384,410,865 حقوق المساهمين 

 %30.05- 51,138,854 35,773,546 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %8.05 36,109,234 39,015,281 الفوائد الدائنة والعوائد

صافي ايرادات الفوائد ,  والتمويل 

 والعموالت
.4,,.1,.24 .0,202,,.4 10.46% 

 %13.60 52,859,864 60,046,172 اجمالي الدخل 

(2,924,420.) اجمالي المصروفات   (24,224,.29)  18.81% 

 %2.15 16,553,433 16,909,640 الربح قبل الضريبة 

 %0.58 12,346,175 12,417,912 صافي الدخل 

 EPS 0.06 0.06 0.58%العائد على السهم   

 ROA 0.26% 0.25% 2.26%العائد على الموجودات 

ROE 3.23% 2492%العائد على حقوق المساهمين   4.23% 

 %0.15 %90.79 %90.92 المطلوبات الى الموجودات

 %4.73 %66.83 %69.99 صافي التسهيالت الى ودائع العمالء 

(USD)  

 سعر االغالق * 2.67

534M القيمة السوقية 
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 اسبوع 28ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8102السعر كما في تاريخ *
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 بيانات السهم : 

 (BOP) بنك فلسطين

 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 
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 البنك  اخبار

  دي اجتماعها السنوي العا 2102/11/26عقدت الجمعية العمومية لبنك فلسطين يوم الخميس الموافق

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

لجمعية 0وفي سياق االجتماع، وافقت ا%96026نصاب االجتماع بأغلبية مساهمي البنك وبنسبة 

مليون دوالر أمريكي من  22العمومية على أجندة االجتماع وعلى توصية مجلس اإلدارة توزيع مبلغ 

من رأس المال المدفوع نقداً على المساهمين المسجلين لدى بورصة  %0101األرباح المتحققة بواقع 

لبنك0 حيث سيقوم كل بقدر نصيبه في رأس مال ا 2102/11/22فلسطين بتاريخ يوم األربعاء الموافق 

 في كافة فروع البنك0  10/16/2102البنك بالبدء بتوزيع األرباح النقدية اعتبارا من يوم األحد الموافق 

وبالنظر الى انجازات البنك في العام الماضي، فقد أشار الشوا الى أن هذه االنجازات انعكست بصورة 

على مكانتـه فـي السـوق كأكبـر مؤسسـة  إيجابِية على مؤشرات األداء الرئيسية، حيث حافظ البنك

مليار دوالر،  1وصلت موجودات البنك إِلى ما يُقارب  2102مصرفية في فلسطين0 ففي نهاية العام 

مليون دوالر، األَمـر الـذي مكـن البنـك  220وارتفع إِجمالــي الدخــل خالل العام الماضي ليصل إِلى 

مليون دوالر مما أَدى إِلى ارتفاع  16ســاب الضريبــة بقيمة من تحقيـق أَربـاح صافيـة بعــد احت

مليار دوالر مما  102مليون دوالر0 كما نمت ودائِـع العمـالء لتصل إِلى  611حقــوق المســاِهمين إِلى 

يعكـس الثقـة العالية التـي يتمتـع بهــا البنــك في السوق الفلسطيني0 وقد استمر البنك في دعم وتَطوير 

قتصاد الفلسطيني من خالل تقديم التمويــل الالِزم لجميــع شــرائا المجتمع والقطاعــات التــي اإلِ 

تســاهم فــي تحريك العجلة اإِلقتصادية والحد من البطالة، حيث وصل حجم التسهيالت االئتمانية إِلى 

 0مليار دوالر  201

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

8108 26/14/2013 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% .2 714% 

2016 6/04/2017 10.44% 2.56% 

2017 29/03/2018 13.5% *** 
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 المعلومات وبيانات بطاقات الدفع  حصل بنك فلسطين على شهادة اإللتزام بتطبيق معايير أمن

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

Standardsعبر السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس من جانبه .ومقرها في الواليات المتحدة األميركية ،

إدارة مجموعة بنك فلسطين عن فخره لحصول البنك على هذه الشهادة مؤكداً على أن البنك رسم 

مبيناً بأن هذه الشهادة تضاف  0استراتيجية خاصة لحماية العمالء وسرية معلوماتهم وجعلها من أولوياته

التابعة لتحقيقها في مجال الخدمات اإللكترونية،  الى اإلنجازات التي يسعى بنك فلسطين ومجموعته

وذلك بتقديم أفضل الوسائل التي تضمن تحقيق رسالة البنك في السعي لبلوغ ثقة جميع متعامليه بتقديم 

وتعزز من  VISA, MasterCard خدمات مميزة تتماشى مع المتغيرات ضمن إطار االلتزام بمبادئ

 .لمصرفية وتوفر قنوات وخدمات دفع آمنة لهمحماية بيانات حاملي بطاقات البنك ا

 

 


