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 :البنكنبذة عن   

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

 . دوالر أمريكي 83,570,667المدفوع  البنكرأس مال 

 
 ملخص األداء المالي:

 دوالر 6,346,303 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\09\30 في كما بنك القدس بيانات تشير

 بانخفاض 2017 العام من نفسها للفترة أمريكي دوالر9,417,984 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أمريكي،

ا. %32.62 نسبته بلغت  1,075,629,534 كان أن بعد أمريكي دوالر1,152,375,832 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 دوالر 1,039,933,341 المطلوبات مجموع وبلغ. %7.14 نسبته بلغت ارتفاعب 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر

 حقوق مجموع أما.%6.89 نسبته بلغت رتفاعبا 2017 العام نهاية أمريكي دوالر 972,898,860 كان أن بعد أمريكي

 رتفاعبا 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 102,730,674 كان أن بعد أمريكي دوالر112,442,491 بلغ فقد الملكية

 .%9.45 نسبته بلغت

  :السهمملخص أداء 

  عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.78على  2018 الربع الثالثنهاية  مع بنك القدسأغلق سهم 
من مجموع األسهم  % 38.44. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر 27,701,124.75بقيمة سهم 13,346,996

 المكتتبة. 
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 التغير % 31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية

 %22.22 68,376,000 83,570,667 راس المال المدفوع 

 %7.14 1,075,629,534 1,152,375,832  الموجوداتمجموع 

 %6.89 972,898,860 1,039,933,341 مجموع المطلوبات 

 %9.45 102,730,674 112,442,491 حقوق المساهمين 

 %48.53- 15,666,791 8,064,048 االرباح )الخسائر( المدورة

 %2.93 658,517,963 677,789,664 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 %9.65 855,348,926 937,882,043 ودائع العمالء

 التغير %  30/09/2017 30/09/2018 

 %11.19 34,073,365 37,887,128 الفوائد الدائنة 

 %10.83 32,750,446 36,296,154 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

 %14.25 39,178,565 44,762,501  الدخلاجمالي 

 %28.58 27,860,581 35,824,046 مجموع المصروفات 

 %21.02- 11,317,984 8,938,455 الربح قبل الضريبة 

 %32.62- 9,417,984 6,346,303 صافي الدخل 

 EPS 0.076 0.137 -44.57%العائد على السهم   

 ROA 0.55% 0.94% -44.53%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 

5.64% 9.28% 
-41.49% 

 %39.22- %90.45 %90.24 المطلوبات الى الموجودات

 الى ودائع العمالء  التسهيالتصافي 
72.27% 76.99% 

-0.23% 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.78

148.7M القيمة السوقية 

2.40 
1.75 

38.44% 
16.18 

1.35 
1.32 

4.72% 

  خالل الفترةاعلى سعر/

  خالل الفترة سعر/ ادنى
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين : 

 (QUDS)بنك القدس 

 2018حتى نهاية الربع الثالث لعام ملخص البيانات 
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  األرباحجدول توزيع 

 

 أخبار البنك

الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في تكنولوجيا قام بنك القدس بإستثمار أسهم في شركة اكسبرتس  إحدى الشركات  -

 المعلومات في فلسطين.

 بعد إستحواذه على فروع البنك األردني الكويتي فرًعا ومكتباً  40بنك القدس يرفع شبكة فروعه إلى  -

يتم بموجبها إستحواذ بنك أعلن بنك القدس وبعد النجاح الكامل في تنفيذ اتفاقية اإلندماج بينه وبين البنك األردني الكويتي التي 

القدس على فروع البنك األردني الكويتي العاملة في فلسطين وضم موجوداته ومطلوباته أن فروع البنك األردني الكويتي في 

، جاء ذلك بعد موافقة سلطة النقد 26/8/2018فلسطين أصبحت فروعا لبنك القدس إعتبارا من صباح األحد الموافق 

 ية االندماج.الفلسطينية على اتفاق

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

لتقديم الخدمات المصرفية للعمالء، فيما يدفع هذا التعاون اإلستراتيجي نحو تحقيق المصالح المشتركة   موقعاً داخل المول

 .بين البنك والشركة

ادقت الهيئة العامة لبنك القدس،على اإلتفاقية الموقعة مع البنك األردني الكويتي بشأن اإلستحواذ على كافة فروعه وص -

% من رأس المال 10العاملة في فلسطين، كما وافقت الهيئة العامة على إصدار أسهم لصالح "األردني الكويتي" بنسبة 

دني الكويتي عضوا جديداً في مجلس إدارة بنك القدس ليصبح عدد أعضاء المدفوع للبنك، كما صادقت على تعين البنك األر

 .عضواً  11بدالً من  12المجلس 

يسر بنك القدس أن يعلن عن توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية مع البنك األردني الكويتي يتم بموجبها إندماج فروع البنك   -

بنك القدس، كما يتم بموجب اإلتفاقية دخول البنك األردني  األردني الكويتي في فلسطين وضم موجوداته ومطلوباته في

 .% من رأس مال البنك وحصوله على مقعد تمثيلي في مجلس اإلدارة 10في بنك القدس بنسبة   الكويتي كشريك إستراتيجي

 

 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% 


