
 

 

النتائج السابمة ال  .ٌحظر إعادة أو صٌاغة هذا التمرٌر بدون تصرٌح من الشركة المتحدة لألوراق المالٌةمن خالل الشركة المتحدة لألوراق المالٌة لغاٌات توفٌر المعلومات فمط، وال ٌجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصٌة فً مجال االستثمار، تم إعداد هذا التمرٌر 

 ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالٌة دلة هذا التمرٌر. توجد دائما مخاطرة فً كل أنواع االستثمار.تشٌر بالضرورة للنتائج المستمبلٌة. 
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 QUDS   بنك القذس

 (دٔالر ايزٌكً) 4102 لعبم البيبنبت الوبلية

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 2000000000بُك انمذس كشزكت يضاًْت عايت يحذٔدة بزأصًال يمذارِ  تأصش --

صٓى بمًٍت اصًٍت يمذارْا دٔالر أيزٌكً نكم  2000000000دٔالر ايزٌكً يمضى انى 

دٔالر أيزٌكً  200000000تى رفع رأصًال انبُك بمًٍت  2002آب  20ٔبتارٌخ صٓى، 

دٔالر أيزٌكً بُفش  2200000000فً اكتتاب خاص ٔبذنك أصبح رأصًال انبُك 

 2000000000رفع رأصًال نٍصبح   2002حزٌزاٌ  22انمًٍت االصًٍت نهضٓى ٔبتارٌخ 

 االصًٍت نهضٓى. دٔالر أيزٌكً بُفش انمًٍت
 

 
بنن المدس وشركة التأمٌن الوطنٌة، اتفالٌة لتمدٌم خدمات تأمٌنٌة للشركة عبر ولع --

فروع البنن المنتشرة فً كافة محافظات الضفة الغربٌة ولطاع غزة علما بان بنن 

فرعاً ومكتباً. حٌث سٌتم العمل على بٌع خدمات شركة  12المدس ٌمدم خدماته عبر 

 .ن البننالتأمٌن الوطنٌة مباشرةً لعمالء وزبائ

 
 

وافك حملة أسهم بنن المدس، فً اجتماع غٌر عادي عمدته الهٌئة العامة برام هللا  --

ملٌون دوالر، من  255على رفع رأس مال البنن الى  50/50/1522بتارٌخ وعمان، 

 ومن المتولع ان .ملٌونا حالٌا، وفوضوا مجلس اإلدارة تحدٌد آلٌة تحمٌك الزٌادة 05

مع  تكون برسملة ارباح )توزٌع ارباح على شكل اسهم مجانٌة( فً السنوات المادمة

 .دخول شرٌن استراتٌجً فً البنن امكانٌة 
 

 

 

، ٌتم (MEPS) مع شركة الشرق االوسط لخدمات الدفع اتفالٌة ولع بنن المدس--

حلول  بموجبها اصدار بطالات ماستر كارد البالتٌنٌة والذهبٌة والفضٌة وغٌرها من

وٌحظى البنن بموجب هذة االتفالٌة بصالحٌة اصدار بطالات ماستر كارد  ،الدفع

 . البالتٌنٌة والذهبٌة والفضٌة

 
 

 للبننالمدٌر العام منصب سمٌح صبٌح  السٌداعلن مجلس ادارة بنن المدس عن تسلم --

 . 13/02/2014ابتداءا من تارٌخ   

 

 

 

 

 

  

 

 

 هلخص القىائن الوبلية

 10/04/4101 10/04/4102 هلخص الويزانية العوىهية

 532,582,375 669,362,172 إجًانً انًٕجٕداث

 467,590,455 598,814,889 اجًانً انًطهٕباث

 50,000,000 50,000,000 رأس انًال انًذفٕع

 (289,912) 5,839,706 االرباح )انخضائز( انًذٔرة

 64,991,920 70,547,283 حمٕق انًضاًٍٍْ 

 401,177,301 494,228,499 ٔدائع انعًالء

 287,349,992 336,171,649 االئتًاٍَتصافً انتضٍٓالث 

 10/04/4101 10/04/4102 هلخص قبئوة الذخل

  22,878,055  28,372,985 صافً اٌزاداث انفٕائذ ٔ انعًٕالث

  27,121,925  33,872,396 اجًانً انذخم

 (19,837,276) (23,639,492) اجًانً انًصزٔفاث

  4,739,649  7,232,904 صافً انزبح 

 10/04/4101 10/04/4102 قبئوة التذفقبت النقذيةهلخص 

صافً انتذفك انُمذي يٍ )انًضتخذو فً( االَشطت 

  68,577,698  43,202,788 انتشغٍهٍت
صافً انتذفك انُمذي يٍ )انًضتخذو فً( االَشطت 

 (12,612,402) (17,974,180) االصتثًارٌت
صافً انتذفك انُمذي يٍ )انًضتخذو فً( االَشطت 

 - - انتًٌٕهٍت

  55,965,296  25,228,608 انتغٍز فً انُمذ ٔ يا فً حكًّ

 4101خالل  4102خالل  هلخص التذاول

 49,500,000 48,500,000 انمًٍت انضٕلٍت نهشزكت )دٔالر(

 3,157,945 5,628,623 عذد األصٓى انًتذأنت

 2,748,989 5,456,320 لًٍت األصٓى انًتذأنت )دٔالر(

 1.06 1.04 اعهى صعز تذأل 

 0.74 0.80 ادَى صعز تذأل

 0.99 0.97 صعز اإلغالق 

 10/04/4101 10/04/4102 نسب هبلية

 B.V 1.41 1.30انمًٍت انذفتزٌت نهضٓى 

 P/B.V 0.69 0.76انمًٍت انضٕلٍت انى انمًٍت انذفتزٌت  

 P/E 6.71 10.44يكزر انزبحٍت 

 %87.80 %89.46 انًطهٕباث انى انًٕجٕداث

 %71.63 %68.02 صافً انتضٍٓالث االئتًاٍَت / ٔدائع انعًالء

  10/04/4102 10/04/4101 

 ROA 1.08% 0.89%انعائذ عهى انًٕجٕداث 

 ROE 10.25% 7.29%انعائذ عهى حمٕق انًضاًٍٍْ 

 %84.35 %83.76 اٌزاداث انفٕائذ ٔ انعًٕالث انى اجًانً انذخم

 EPS 0.145 0.095انعائذ عهى انضٓى )دٔالر/صٓى(  

 تىزيعبت ارببح

 تىزيعبت االسهن تىزيعبت نقذيه اجتوبع الهيئة العبهه صبفي الذخل رأس الوبل الوذفىع 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 *** *** 

 لن يحذد بعذ  7,232,904 50,000,000 2014

ث انًانٍت
انبٍاَا
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 4102حركة السهم خالل 

 

 نبذة عن بنك القدس


