بنك القدس QUDS
البيانات المالية النصف االول ( 2016دوالر امريكي)
حركة السهم خالل النصف االول 2016

ملخص القوائم المالية
إجمالي الموجودات
اجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
االرباح (الخسائر) المدورة

30/06/2016
843,213,317
762,574,982
61,050,000
2,659,432

2015/12/31
804,160,135
727,207,684
55,000,000
6,080,538

حقوق المساهمين

80,638,335

76,952,451

ودائع العمالء

686,348,181

647,009,472

صافي التسهيالت االئتمانية

530,200,076

432,396,576

ملخص قائمة الدخل

30/06/2016
17,611,113

2015/06/30
15,234,644

21,164,935
15,292,084
4,149,446
30/06/2016

18,779,698
12,968,787
4,010,911
2015/06/30

)(55,906,629

21,504,230

9,143,393

262,396

)(493,796
)(47,257,032
خالل النصف االول 2016
73,870,500
4,438,065

)(1,654,090
20,112,536
خالل 2015
71,500,000
14,444,220

5,678,409
1.37
1.11
1.21
30/06/2016
1.32
0.92
8.29
90.44%
77.25%
30/06/2016
0.49%
5.15%
83.21%
0.068

15,705,762
1.30
0.91
1.30
2015/12/31
1.40
0.93
8.90
90.43%
66.83%
2015/06/30
0.55%
5.61%
81.12%
0.073

ملخص الميزانية العمومية

صافي ايرادات الفوائد و العموالت
اجمالي الدخل
اجمالي المصروفات
صافي الربح

البيانات المالية للنصف االول 2016

ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة
التشغيلية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة
االستثمارية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة
التمويلية
التغير في النقد و ما في حكمه
ملخص التداول

القيمة السوقية للشركة (دوالر)
عدد األسهم المتداولة
قيمة األسهم المتداولة (دوالر)
اعلى سعر تداول
ادنى سعر تداول
سعر اإلغالق
نسب مالية

القيمة الدفترية للسهم B.V
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية P/B.V
مكرر الربحية P/E
المطلوبات الى الموجودات
صافي التسهيالت االئتمانية  /ودائع العمالء
العائد على الموجودات ROA
العائد على حقوق المساهمين ROE
ايرادات الفوائد و العموالت الى اجمالي الدخل
العائد على السهم (دوالر/سهم) EPS
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نبذة عن بنك القدس
 -بنك القدس هو أحد أكبر البنوك العاملية في فلسطين و االسرع نمواً ،وجاء تأسيسالبنك في  2نيسان من العام  1995ليكون مقره الرئيسي في مدينة القدس ومقرة المؤقت
في مدينة رام هللا  ،و تم اختيار مدينة القدس بصفتها العاصمة الفلسطينية المستقلة ،و
أختيرت التسمية ترسيخا لشعار" بنك الوطن و المواطن"  .و يرتكز عمل البنك على
جذب ودائع العالء على مختلف أنواعها .فضالً عن وضع حلول تمويلية تستهدف
األفراد و الشركات ،باإلضافة إلى المشاريع المتوسطة و الصغيرة في مختلف القطاعات
و المشاركة في دعم االقتصاد الوطني .
 -تأسس بنك القدس كشركة مساهمة عامة محدودة .و يمارس نشاطه المصرفيةبرأسمال حالي يبلغ  55ميلون دوالر أمريكي .يدير بنك القدس نشاطه المصرفية من
خالل اإلدارة اإلقليمية العامة و من خالل  31فرعا ً ومكتباً .وخالل عشرون عاماً من
االنجاز و التطور ،سعى البنك لتوسيع رقعة خدماته و شبكة فروعه في كافة مدن الضفة
الغربية و قطاع غزة .كما حرص على توظيف مصادر األموال لديه ،وذلك للقيام بدور
فعال و تنموي لكافة شرائح عمالئه.
-يعد بنك القدس أحد أكبر البنوك الوطنية ،التي شرعت باستثمار رأس مال فلسطينيللمساهمة في تلبية احتياجات جميع المواطنين .و تنمية العائد على االستثمارللمساهمين
و المساهمة في تنمية ودعم االقتصاد الوطني.
-مجلس إدارة البنك :كما في 2016/06/30السيد أكرم جراب :رئيس مجلس اإلدارة
السيد عبد الرحيم جردانة :نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيدة ربى العلمي ،السيد وليد األحمد ،السيد صالح احميد ،السيد منتصر الدواس ،السيد
عاهد بسيسو ،السيد دريد جراب ،السيد لؤي قواس ،السيد معين اليازجي :أعضاء
مجلس اإلدارة.

توزيعات ارباح

السنه

رأس المال المدفوع

صافي الدخل

اجتماع الهيئة العامه

توزيعات نقديه

توزيعات االسهم

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

5.00%

10.00%

2015

55,000,000

8,018,747

5/3/2016

***

11.00%

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظ ر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

