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 :البنكنبذة عن   

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

 . دوالر أمريكي 83,570,667المدفوع  البنكرأس مال 

 
 ملخص األداء المالي:

دوالر  11,595,841إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2018\12\31تشير بيانات بنك القدس كما في 

 بارتفاع 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  11,180,462مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،

 1,075,629,534أمريكي بعد أن كان  دوالر 1,213,025,128أّما مجموع الموجودات فقد بلغ  %3.72بلغت نسبته 

دوالر  1,101,582,019وبلغ مجموع المطلوبات  . %12.77بلغت نسبته  بارتفاع 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 

أما مجموع حقوق  .%13.22نسبته بلغت  بارتفاع 2017دوالر أمريكي نهاية العام  972,898,860أمريكي بعد أن كان 

 بارتفاع 2017دوالر أمريكي في نهاية العام  102,730,674دوالر أمريكي بعد أن كان  111,443,109الملكية فقد بلغ 

  %.8.48بلغت نسبته 

  :السهمملخص أداء 

بقيمة هم س 14,500,696عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.88على  2018عام نهاية  بنك القدسأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  % 38.69. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر 29,703,293
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 التغير %  31/12/2018 31/12/2017 مؤشرات المالية

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

 %12.77 1,213,025,128 1,075,629,534  الموجوداتمجموع 

 %13.23 1,101,582,019 972,898,860 مجموع المطلوبات 

 %8.48 111,443,109 102,730,674 حقوق المساهمين 

 %46.86- 8,325,949 15,666,791 االرباح )الخسائر( المدورة

 %5.97 697,803,505 658,517,963 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 %12.13 959,127,792 855,348,926 العمالءودائع 

 التغير %  31/12/2018 31/12/2017 

 %11.29 51,473,309 46,251,723 الفوائد الدائنة 

 %9.11 48,750,547 44,679,253 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

 %12.15 60,199,906 53,678,398  الدخلاجمالي 

 %16.73 45,055,363 38,597,936 مجموع المصروفات 

 %0.42 15,144,543 15,080,462 الربح قبل الضريبة 

 %3.72 11,595,841 11,180,462 صافي الدخل 

 EPS 0.164 0.139 -15.24%العائد على السهم   

 ROA 1.04% 0.96% -7.69%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 
ROE 

10.88% 10.41% -4.32% 

 %0.40 %90.81 %90.45 المطلوبات الى الموجودات

 %5.51- %72.75 %76.99 الى ودائع العمالء  التسهيالتصافي 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.88

M1.157 القيمة السوقية 
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  خالل الفترةاعلى سعر/

  خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/12/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين : 

 (QUDS)بنك القدس 

 2018 للعام مدققةال غير األولية الختامية الماليةملخص البيانات 

 

 

31/12/2017كما في   
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  األرباحجدول توزيع 

 

 أخبار البنك

بتنفيذ اتفاقية االندماج بينه وبين البنك األردني الكويتي التي تم بموجبها استحواذ بنك  بنك القدسقام 

( 40القدس على فروع األردني الكويتي العاملة في فلسطين، مما رفع شبكة فروع البنك الى أربعين )

من % 10فرعاً ومكتباً، وضم موجودات ومطلوبات االردني الكويتي وإصدار أسهم لصالحه بنسبة 

رأس المال المدفوع لبنك القدس. وتعيين البنك األردني الكويتي عضوا جديداً في مجلس إدارة بنك 

عضواً. و على صعيد اخر, وقع البنك  11عضواً بدالً من  12القدس ليصبح عدد أعضاء المجلس 

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

القدس موقعاً داخل المول  لتقديم الخدمات المصرفية للعمالء، وهذا التعاون اإلستراتيجي يعزز 

تحقيق المصالح المشتركة بين البنك والشركة. كما قام البنك باستثمار أسهم في شركة اكسبرتس، 

 في فلسطين. وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات

 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% 


