
Tel:  00970-2-2423090 >  Fax: 00970-2-2423091  >   El-Bireh,Al-Madaen Street, Masrouji Bldg.  > URL: www.United.ps 

 المتـحـدة لـألوراق المـاليــة

United Securities Co. 
 

 

  

 

 :البنكنبذة عن   

فيما يبلغ  .22/03/1997 بتاريخ في بورصة فلسطين البنكأسهم  إدراجوتم  ،1995عام  (QUDS) بنك القدستأسس  

 . دوالر أمريكي 75,213,600المدفوع  البنكرأس مال 

 
 :ملخص األداء المالي

 دوالر 5,072,471 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\06\30 في كما بنك القدس بيانات تشير

 بانخفاض 2017 العام من نفسها للفترة أمريكي دوالر 6,132,533 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أمريكي،

ا%. 17.29 نسبته بلغت  1,075,629,534 كان أن بعد أمريكي دوالر 1,047,006,378 غبل فقد الموجودات مجموع أم 

 دوالر 950,968,684 المطلوبات مجموع وبلغ%. 2.66 نسبته بلغتبانخفاض  2017 العام نهاية في أمريكي دوالر

 حقوق مجموع أما%. 2.25 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية أمريكي دوالر 972,898,860 كان أن بعد أمريكي

 بانخفاض 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 102,730,674 كان أن بعد أمريكي دوالر 96,037,694 بلغ فقد لكيةالم

 %.6.52 نسبته بلغت

  :السهمملخص أداء 

سهم  1,344  عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.94على  2018 نصف االولنهاية ال بنك القدسأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  % 42.71. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر 10,931,434بقيمة 
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 التغير % 31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية

 %10.00 68,376,000 75,213,600 راس المال المدفوع 

 %2.66- 1,075,629,534 1,047,006,378  الموجوداتمجموع 

 %2.25- 972,898,860 950,968,684 مجموع المطلوبات 

 %6.52- 102,730,674 96,037,694 حقوق المساهمين 

 %54.91- 15,666,791 7,064,062 االرباح )الخسائر( المدورة

 %2.03- 658,517,963 645,145,977 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 %0.14 855,348,926 856,534,697 ودائع العمالء

 غير % الت 30/06/2017 30/06/2018 قائمة الدخل 

 %11.39 22,416,854 24,971,171 الفوائد الدائنة 
صافي ايرادات الفوائد و 

 العموالت
24,475,632 21,514,205 13.76% 

 %15.94 26,000,022 30,143,185 اجمالي اإليرادات 

 %28.00 17,967,489- 22,998,859- مجموع المصروفات 

 %11.06- 8,032,533 7,144,326 الربح قبل الضريبة 

 %17.29- 6,132,533 5,072,471 صافي الدخل 

 EPS 0.067 0.090 -24.81%العائد على السهم   
العائد على الموجودات 

ROA 
0.48% 0.61% -21.10% 

العائد على حقوق المساهمين 
ROE 

5.28% 6.23% -15.25% 

 %0.42 %90.45 %90.83 المطلوبات الى الموجودات

ع الى ودائ التسهيالتصافي 
 العمالء 

75.32% 76.99% -2.17% 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.94

145.9M لسوقيةالقيمة ا 

2.40 
1.85 

42.71% 
13.76 

1.28 
1.52 

4.72% 

  خالل الفترةاعلى سعر/

  خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 السهم:  أداء

 كبار المساهمين : 

 (QUDS)بنك القدس 

 2018خالل النصف االول لعام  ملخص البيانات المالية
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  األرباحجدول توزيع 

 

 أخبار البنك

 هللا رام مدينة في 12/4/2018 الموافق الماضي الخميس يوم العادي اجتماعها القدس لبنك لمساهمي العامة الهيئة عقدت -

 بنسبة المساهمين على نقدية أرباحا بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على صادقت حيث وعمان، غزة مدينتي مع وبالتزامن

وصادقت الهيئة على تقرير مجلس اإلدارة  2017مجانية كما وافقت على نتائج أعمال البنك لعام  أسهم% 10و نقدا  % 10

 . 2018وخطة العمل لعام  31/12/2017والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

أعلن "بنك القدس" لعمالئه المميزين، عن إطالق بطاقة "وورلد إيليت االئتمانية"، سعيا  منه لطرح أفضل وأحدث المنتجات  -

والخدمات البنكية، التي تمنح مستخدميها الكثير من العروض الحصرية والخدمات االستثنائية إلى جانب باقة من المزايا 

البنك عن برنامج "برايم أفراد وشركات" الذي يمنح العمالء التمتع بتجربة مصرفية  الفريدة في أنحاء العالم كافة كما كشف

 .بأعلى الدرجات واحترافيةضمن خصوصية 

، حيث ستقوم الشركة بالبدء بتزويد أنظمة ®Bank-BI لتنفيذ مشروع    Pio-Tech شركة  وقع بنك القدس اتفاقية مع -

، وانظمة الربحية المصرفية Calculation Engine ألنظمة الحسابيةوا Bank-BI®DWH ُمستودع البيانات المشتركة

سيمكن البنك من تطوير قاعدة البيانات الموحدة لعمالئه والتي تسهل عملية الوصول  ®DWH  Bank-BI.إن تطبيق نظام

راء التحليل على البيانات للبيانات المطلوبة من التقارير الالزمة إلتخاذ القرارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة إضافة إلى إج

   Bank-BI® Segmentation Solutionوالمعلومات من خالل نظام

وافقت الجمعية العمومية لبنك القدس، على دمج فروع البنك التجاري األردني الكويتي، مقابل حصة استراتيجية للبنك  -

 المال رأس من% 10 تشكل سهم مليون 8.35 ربمقدا للبنك جديدة أسهم إصدار الهيئة وقررت .األردني في البنك الفلسطيني

 .فلسطين في فروعه مقابل الكويتي االردني البنك لصالح الزيادة، بعد المدفوع

 

 

 

 توزيعات ارباح

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

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 08/05/2017 *** 12.00% 

2017 68,376,000 11,180,462 12/04/2018 10.00% 10.00% 



Tel:  00970-2-2423090 >  Fax: 00970-2-2423091  >   El-Bireh,Al-Madaen Street, Masrouji Bldg.  > URL: www.United.ps 

 المتـحـدة لـألوراق المـاليــة

United Securities Co. 
 

 

 في االستمرار االدارة مجلس العادية غير العامة الهيئة وكلفت دوالر، مليون 83.6 المال رأس يرتفع الجديد، وباإلصدار

 الى عضوا 11 من االدارة مجلس اعضاء عدد الهيئة ورفعت .دوالر مليون 100 الغالب به، المصرح المال رأس استكمال

 .الكويتي االردني للبنك عشر الثاني المقعد يخصص ان على عضوا، 12

 القدس بنك منح بموجبها يتم مشترك، تفاهم اتفاقية القابضة الكاسا لشركة المملوكة فلسطين مول وإدارة القدس بنك وقع -

 المشتركة المصالح تحقيق نحو االستراتيجي التعاون هذا يدفع فيما للعمالء، المصرفية الخدمات لتقديم  لمولا داخل موقعا  

 العالية مكانته وتأكيد لعمالئه المتنوعة البرامج تقديم في البنك مساعي ضمن االتفاقية هذه توقيع ويأتي  .والشركة البنك بين

 في نشرت التي المعطيات أظهرته ما وهذا الوطن، مستوى على المحلي بالمجتمع انتشارا األكثر البنوك أحد باعتباره من

 . مؤخرا   الصادرة البنوك جمعية مجلة

 

 

 

 


