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 :البنكنبذة عن   

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

 . دوالر أمريكي 83,570,667المدفوع  البنكرأس مال 

 
 ملخص األداء المالي:

دوالر  2,463,264إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2019\03\31تشير بيانات بنك القدس كما في  

 بارتفاع 2018دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  2,257,496مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،

 1,213,025,128دوالر أمريكي بعد أن كان  1,168,066,988أّما مجموع الموجودات فقد بلغ  %.9.11بلغت نسبته 

دوالر  1,054,304,520وبلغ مجموع المطلوبات . %3.71بلغت نسبته  بانخفاض 2018دوالر أمريكي في نهاية العام 

أما مجموع حقوق %. 4.29بلغت نسبته  بانخفاض 2018دوالر أمريكي نهاية العام  1,101,582,019أمريكي بعد أن كان 

 بارتفاع 2018دوالر أمريكي في نهاية العام  111,443,109دوالر أمريكي بعد أن كان  113,762,468ملكية فقد بلغ ال

  %.2.08بلغت نسبته 

  :السهمملخص أداء 

هم س 10,476,295عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.90على 2019 األولخالل الربع  بنك القدسأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  % 46.69. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر 19,294,372بقيمة 
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 التغير %  31/12/2018 31/03/2019 مؤشرات المالية

 %0.00 83,570,667 83,570,667 راس المال المدفوع 

 %3.71- 1,213,025,128 1,168,066,988  الموجوداتمجموع 

 %4.29- 1,101,582,019 1,054,304,520 مجموع المطلوبات 

 %2.08 111,443,109 113,762,468 حقوق المساهمين 

 %29.59 8,325,950 10,789,214 االرباح )الخسائر( المدورة

 %2.62 697,803,505 716,097,921 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 %1.50- 959,127,792 944,698,057 ودائع العمالء

 التغير %  31/03/2019 31/03/2019 

 %10.04 12,447,677 13,696,882 الفوائد الدائنة 

 %1.41 12,502,873 12,679,105 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

 %4.95 15,356,680 16,116,555  الدخلاجمالي 

 %3.01 12,180,194 12,546,608 مجموع المصروفات 

 %12.39 3,176,486 3,569,947 الربح قبل الضريبة 

 %9.11 2,257,496 2,463,264 صافي الدخل 

.EPS 0.029 0.027 417العائد على السهم    % 

 ROA 0.211% 0.210% 0.48%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 
ROE 

2.17% 2.14% 1.40% 

 %0.61- %90.81 %90.26 المطلوبات الى الموجودات

 %4.19 %72.75 %75.80 الى ودائع العمالء  التسهيالتصافي 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.90

158.7M القيمة السوقية 

1.97 
1.74 

46.69% 
13.48 

1.36 
1.40 

2.98% 

  خالل الفترةاعلى سعر/

  خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 31/12/2018كما في كبار المساهمين 

 (QUDS)بنك القدس 

 2019خالل األول لعام  الماليةملخص البيانات 
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  األرباحجدول توزيع 

 

 أخبار البنك

 في  الماضي االحد يوم والعشرين الرابع العادي اجتماعها القدس لبنك لمساهمي العامة الهيئة عقدت

 بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على صادقت حيث وعمان، غزة مدينتي مع وبالتزامن هللا رام مدينة

 أعمال نتائج على وافقت كما مجانية أسهم7.9% و نقدا   5.6% بنسبة المساهمين على نقدية أرباحا

 في المنتهية للسنة  المالية والبيانات اإلدارة مجلس تقرير على الهيئة وصادقت 2018 لعام البنك

31/12/2018. 

 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% 

2018 83,570,667 11,595,481 21/04/2019 5.6% 7.90% 


