
 

 

النتائج السابقة ال  .ستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةالتقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االتم إعداد هذا 

 تقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المس
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 QUDS   بنك القدس

 (دوالر امريكي) 5102للربع الثالث  البيانات المالية

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

دوالر أمريكي  202220222تم رفع رأسمال البنك بقيمة  0222آب  02سهم، وبتاريخ 

دوالر أمريكي بنفس  0202220222في اكتتاب خاص وبذلك أصبح رأسمال البنك 

 2202220222رفع رأسمال ليصبح   0222حزيران  02القيمة االسمية للسهم وبتاريخ 

أعلن مجلس إدارة بنك القدس في اجتماع  االسمية للسهم. دوالر أمريكي بنفس القيمة

و أسهم  %2عن توزيع ارباح نقدية بنسبة  0202-4-02الهيئة العامة المنعقد في تاريخ 

 دوالر. 2202220222ليصبح رأس مال البنك  %02بة مجانية بنس

 

اس مال فلسطيني و يعد بنك القدس احد اكبر البنوك الوطنية التي شرعت باستثمار ر --

احتاجات جميع المواطنين . و تنمية العائد على االستثمار للمساهمين  للمساهمة في تلبية

ست دائرة مستقلة لتنمية اعمال و المساهمة في تنمية و دعم االقتصاد الوطني ، حيث أس

المشاريع الصغيرة و المتوسطة تحت مسمى ) بنك القدس أعمال ( عنيت بتلبية 

 االحتياجات المصرفية المتنامية و المتطورة لهذا القطاع . 

 

حتى في عملية تحديث فروع و مكاتب البنك  0204ر البنك خالل العام مكما است --

فرعا و مكتبا ، و سيفتتح البنك خالل العام القادم  02وصل عددها في نهاية سنة الى 

فرع  20الى  0202فروعا ومكاتب اخرى لتصبح عددها خالل النصف االول من العام 

كما تم توسيع شبكة اجهزة الصراف االلي لتغطية مناطق اكثر سعيا لتمكين . و مكتب 

م البنكية بفاعلية و امان ي كافة المناطق حيث اصبح عدد العمالء من  اجراء معامالته

 صراف  22الصرافات االلية 

 

تم انتخاب السادة شركة جميرا عضوا في مجلس االدارة بدال من المؤسسة المصرفية --

 .4732-70-31الفلسطينية و تم الحصول على موافقة سلطة النقد بتاريخ 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل المدفوعرأس المال  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 5% 10% 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/05/5102 01/10/5102 ملخص الميزانية العمومية

 669,362,172 745,901,011 إجمالي الموجودات

 598,814,889 670,033,767 المطلوباتاجمالي 

 50,000,000 55,000,000 رأس المال المدفوع

 5,839,706 8,261,456 االرباح )الخسائر( المدورة

 70,547,283 75,867,244 حقوق المساهمين 

 496,980,571 618,380,846 ودائع العمالء و التأمينات النقدية

 336,171,649 398,248,679 صافي التسهيالت االئتمانية

 01/10/5102 01/10/5102 ملخص قائمة الدخل

  19,985,201  22,819,674 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

  23,809,605  28,128,151 اجمالي الدخل

 ) 16,442,182(  )18,918,286( اجمالي المصروفات

  5,867,423  7,409,865 صافي الربح  )ربح الفترة(

 01/10/5102 01/10/5102 قائمة التدفقات النقديةملخص 

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

  31,830,956  41,110,630 االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 (13,708,973) (492,691) االنشطة االستثمارية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 - (2,420,155) التمويليةاالنشطة 

  18,121,983  38,197,784 التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل  5102 الربع الثالث خالل  ملخص التداول

 48,500,000 61,600,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 5,628,623 11,239,523 عدد األسهم المتداولة

 5,456,320 11,918,405 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.04 1.18 اعلى سعر تداول 

 0.80 0.91 ادنى سعر تداول

 0.97 1.12 سعر اإلغالق 

 00/05/5102 01/10/5102 نسب مالية

 B.V 1.38 1.41القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.81 0.69القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 9.57 8.29مكرر الربحية 

 %89.46 %89.83 المطلوبات الى الموجودات

 %67.64 %64.40 صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء

  01/10/5102 01/10/5102 

 ROA 0.99% 0.92%العائد على الموجودات 

 ROE 9.77% 8.41%العائد على حقوق المساهمين 

 %83.94 %81.13 ايرادات الفوائد و العموالت الى اجمالي الدخل

 EPS 0.135 0.107العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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 5102 للربع الثالث حركة السهم خالل 

 

 نبذة عن بنك القدس


