
 

 

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

 (QUDS)  بنك القدس

 (دوالر امريكي) 1027 للنصف االول  البيانات المالية

 

 

 

 

 

في غزة كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم  5991نيسان  2بتاريخ تأسس بنك القدس  --

الالحقة برأس مال مقداره  هوتعديالت 5929 بموجب قانون الشركات لسنة( 1082553355)

بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي  سھم 2505550555دوالر أمريكي موزع على 2505550555

الية )بورصة وقد تم إدراج أسھم البنك للتداول في سوق فلسطين لألوراق الم .للسھم الواحد

 ادةيبز حزيران 85وحتى  2551قام البنك خالل الفترة من عام  .2551فلسطين( خالل العام 

سھم بواقع دوالر أمريكي  0308600555 صبحيل مراحل على والمدفوعه ب المصرح المال رأس

 زاحد لكل سھم . 

من أهم غايات البنك القيام بكافة األعمال المصرفية التجارية واالستثمارية من خالل اإلقراض  --

دائع واألمانات، والمتاجرة في الو والتمويل وفتح الحسابات الجارية واالعتمادات المستندية، وقبول

فرعاً باالضافة الى  28ا عمالت المختلفة من خالل فروعه المنتشرة في فلسطين والبالغ عددهال

 . 2556حزيران  85مكتباً كما في  51

 حتى 2552 عام ةينھا حتى ةيالمال للسنوات الدخل بةيضر مع ةينھائ مخالصة إجراء تم --

 وحتى 2558 لألعوام الدخل بةيضر دائرة مع ةينھائ اتيتسو إلى البنك توصلي لم هخيتار

أعماله للحصول على تسويات نھائية مع دائرة  اً يحال للبنك بييالضر المستشار تابعيو.2550

 في ةيالمنتھ للفترة الدخل بةيضر مخصص احتساب تمضريبة الدخل لألعوام التي تم ذكرها . 

النظمة و القوانين النافذة ل وفقاً  2550 األول كانون 85 في ةيالمنتھ والسنة 2556 رانيحز 85

 ومعايير التقارير المالية الدولية . 

 مقابل 2556 رانيحز 85 في كما ةيقض وثالثون ثالثة البنك على المقامة ايالقضا عدد بلغ --

 عادلي ما ايالقضا هذه مةيق بلغت ثيح. 2550 األول كانون 85 في ةيقض وعشرون خمسة

 85و 2556 رانيحز 85 في كمادوالر أمريكي  805120589و  كييأمر دوالر 106910295

 . التوالي على 2550 األول كانون

 85/0/2556 في كما دوالر مليار حوالي بلغت البنك موجودات :ملخص عن أداء المالي --

 صافي وبلغ ،2550 العام نھاية مع بالمقارنة %1نمو وبنسبة دوالر مليون 83.61 بارتفاع

 في كما بلغت النقدية والتـأمينات العمالء ودائع أن كما دوالر، مليون 051 حوالي التسھيالت

 العام نھاية في كما دوالر مليون 663.8 مقابل دوالر مليون 325.1 حوالي 85/50/2556

 بنسبة الدخل اجمالي نما كما ،%1.0 نمو وبنسبة دوالر مليون 18.8 قيمته بلغ بارتفاع 2550

 مليون 25 مع مقارنة 2556 العام من األول للنصف دوالر مليون 21 حوالي بلغ حيث 21.0%

 لنفس دوالر مليون 1.9 مقابل دوالر مليون 3.58 حوالي بلغ 2556 العام من االول للنصف الضرائب قبل ربح صافي البنك حقق فقد التشغيلي والنشاط الربحية صعيد على أما . السابق العام من الفترة لنفس دوالر

 . %80.56 نسبته بلغت بارتفاع اي 2550 العام من الفترة
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 ملخص القوائم المالية

 12/21/1022 30/06/1027 العموميةملخص الميزانية 

 960,070,324 998,760,224 الموجوداتإجمالي 

 871,003,035 900,362,895 اجمالي المطلوبات

 61,050,000 68,376,000 رأس المال المدفوع

 5,065,545 7,199,259 االرباح )الخسائر( المدورة

 89,067,289 98,397,329 حقوق المساهمين 

 777,663,613 821,090,350 ودائع العمالء

 616,366,932 605,153,383 التسهيالت االئتمانيةصافي 

 10/02/1022 10/02/1027 ملخص قائمة الدخل

 17,282,180 21,514,205 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

 20,708,276 26,000,022 اجمالي الدخل

 14,835,425 17,967,489 اجمالي المصروفات

 4,149,446 6,132,533 صافي الربح 

 10/02/1022 10/02/1027 قائمة التدفقات النقديةملخص 

 (55,906,629) 48,305,594 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 
 االستثمارية

(4,873,685) 9,143,393 

 (493,796) (134,282) التمويليةصافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (47,257,032) 43,297,627 التغير في النقد و ما في حكمه

 1022خالل  1027خالل النصف االول  ملخص التداول

 73,260,000 98,461,440 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 7,426,955 6,291,943 عدد األسهم المتداولة

 9,321,194 8,671,806 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.37 1.65 اعلى سعر تداول 

 1.11 1.20 ادنى سعر تداول

 1.20 1.44 سعر اإلغالق 

 12/21/1022 10/02/1027 نسب مالية

 B.V 1.44 1.46القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.00 0.82القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 8.37 6.98مكرر الربحية 

 %90.72 %90.15 المطلوبات الى الموجودات

 %79.26 %73.70 صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع العمالء

  10/02/1027 10/02/1022 

 ROA 0.61% 0.49%العائد على الموجودات 

 ROE 6.23% 5.15%العائد على حقوق المساهمين 

 %83.46 %82.75 ايرادات الفوائد و العموالت الى اجمالي الدخل

 EPS 0.090 0.068العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 60.03..7.6أعضاء مجلس اإلدارة كما في 

 رئيس مجلس اإلدارة  السيد أكرم عبد اللطيف جراب 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد دريد أكرم جراب 

 عضو / ممثال معالي الدكتور احمد مجدالني  هيئة التقاعد الفلسطينية 

 عضو  السيدة ربى مسروجي العلمي 

 عضو  السيد وليد نجيب االحمد 

 عضو  السيد منتصر دواس 

 عضو  السيد عاهد فايق بسيسو 

 عضو  الدكتور حامد عبد الغني جبر 

 عضو/ ممثال بالسيد لؤي قواس  صندوق االستثمار الفلسطيني 

 تم قبول إستقالة شركة جميرا لالستثمار العقاري من عضوية مجلس اإلدارة 

 توزيعات ارباح

رأس المال  السنه

 المدفوع

اجتماع الهيئة  صافي الدخل

 العامه

توزيعات 

 نقديه

توزيعات 

 االسهم

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 03/05/2016 *** 11.00% 

2016 61,050,000 10,470,704 08/05/2016 *** 12.00% 
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 0.03 النصف االول خالل حركة السهم 

 

 نبذة عن بنك القدس


