
 

 

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

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

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1/6/2015 2/6/2015 3/6/2015

trade_volume close_price

 QUDS   بنك القدس

 (دوالر امريكي) 5102 للربع األول البيانات المالية

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

دوالر  0202220222بنك القدس كشركة مساهمة عامة محدودة برأسمال مقداره  تأسس --

سهم بقيمة اسمية مقدارها دوالر أمريكي لكل سهم،  0202220222امريكي مقسم الى 

دوالر أمريكي في اكتتاب  202220222تم رفع رأسمال البنك بقيمة  0222آب  02وبتاريخ 

دوالر أمريكي بنفس القيمة االسمية للسهم  0202220222خاص وبذلك أصبح رأسمال البنك 

دوالر أمريكي بنفس  2202220222رفع رأسمال ليصبح   0222حزيران  02وبتاريخ 

 االسمية للسهم. القيمة
 

 
بنك القدس وشركة التأمين الوطنية، اتفاقية لتقديم خدمات تأمينية للشركة عبر فروع وقع --

البنك المنتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة علما بان بنك القدس يقدم 

فرعاً ومكتباً. حيث سيتم العمل على بيع خدمات شركة التأمين الوطنية  12خدماته عبر 

 .ن البنكمباشرةً لعمالء وزبائ

 
 

وافق حملة أسهم بنك القدس، في اجتماع غير عادي عقدته الهيئة العامة برام هللا  --

 05مليون دوالر، من  255على رفع رأس مال البنك الى  50/50/1522بتاريخ وعمان، 

تكون  ومن المتوقع ان .مليونا حاليا، وفوضوا مجلس اإلدارة تحديد آلية تحقيق الزيادة

 مع امكانية  برسملة ارباح )توزيع ارباح على شكل اسهم مجانية( في السنوات القادمة

 .دخول شريك استراتيجي في البنك
 

، يتم بموجبها (MEPS) مع شركة الشرق االوسط لخدمات الدفع اتفاقية وقع بنك القدس--

ويحظى  ،حلول الدفعاصدار بطاقات ماستر كارد البالتينية والذهبية والفضية وغيرها من 

البنك بموجب هذة االتفاقية بصالحية اصدار بطاقات ماستر كارد البالتينية والذهبية 

 . والفضية

 
 

   للبنكالمدير العام منصب سميح صبيح  السيداعلن مجلس ادارة بنك القدس عن تسلم --

 . 31/20/0232ابتداءا من تاريخ 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع السنه

2006 50,000,000 (1,728,912) 30/04/2007 *** *** 

2007 50,000,000 972,764  19/05/2008 *** *** 

2008 50,000,000 (5,971,848) 18/06/2009 *** *** 

2009 50,000,000 2,677,253  07/01/2010 *** *** 

2010 50,000,000 4,404,155  06/05/2011 *** *** 

2011 50,000,000 4,581,794  05/10/2012 *** *** 

2012 50,000,000 3,267,925  14/05/2013 *** *** 

2013 50,000,000 4,739,649  29/04/2014 *** *** 

2014 50,000,000 7,232,904  23/04/2015 0% 25% 

 

 ملخص القوائم المالية

 10/05/5102 10/11/5102 ملخص الميزانية العمومية

 669,362,172 673,748,773 الموجوداتإجمالي 

 598,814,889 601,258,590 اجمالي المطلوبات

 50,000,000 50,000,000 رأس المال المدفوع

 5,839,706 8,478,405 االرباح )الخسائر( المدورة

 70,547,283 72,940,183 حقوق المساهمين 

 494,228,499 509,833,725 ودائع العمالء

 336,171,649 357,231,838 التسهيالت االئتمانيةصافي 

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة الدخل

  6,217,309  6,956,278 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

  7,399,491  8,610,696 اجمالي الدخل

 (5,131,871) (5,971,997) اجمالي المصروفات

  2,267,620  2,638,699 قبل الضرائبصافي الربح 

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (1,000,304)  1,595,872 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (2,355,179) (411,968) االستثمارية

 - - التمويليةصافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (3,355,483)  1,183,904 التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل  5102خالل الربع األول  ملخص التداول

 48,500,000 52,000,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 5,628,612 1,772,465 عدد األسهم المتداولة

 5,456,320 1,730,715 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.04 1.09 اعلى سعر تداول 

 0.80 0.93 ادنى سعر تداول

 0.97 1.04 سعر اإلغالق 

 10/05/5102 10/11/5102 نسب مالية

 B.V 1.45 1.41القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.72 0.69القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 7.17 6.69مكرر الربحية 

 %89.46 %89.24 الموجوداتالمطلوبات الى 

 %68.02 %70.07 صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء

  10/11/5102 10/11/5102 

 ROA 0.39% 0.42%العائد على الموجودات 

 ROE 3.64% 3.45%العائد على حقوق المساهمين 

 %84.02 %80.79 ايرادات الفوائد و العموالت الى اجمالي الدخل

 EPS 0.053 0.045العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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 5102الربع األول حركة السهم خالل 

 

 نبذة عن بنك القدس


