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 نبذة عن البنك :  

 بموجب( 1082553355) رقم تحت محدودة عامة مساھمة كشركة غزة في 5991 سانین 2 خیبتار القدس بنك تأسس 

 2505550555 على موزع كيیأمر دوالر2505550555 مقداره مال برأس الالحقة التهیوتعد 5929 لسنة الشركات قانون

 ةیالالم لألوراق نیفلسط سوق في للتداول البنك أسھم إدراج تم وقد. الواحد للسھم كيیأمر دوالر مقدارھا ةیإسم مةیبق سھم

 المصرح المال رأس ادةیبز حزیران 85 وحتى 2551 عام من الفترة خالل البنك قام. 2551 العام خالل( نیفلسط بورصة)

 . سھم لكل واحد أمریكي دوالر بواقع سھم 0308600555 صبحیل مراحل على والمدفوع به

 

 ملخص األداء المالي:

دوالر  5505350,02إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضریبة قد بلغت  2556\52\85تشیر بیانات بنك القدس كما في  

بإرتفاع  2550دوالر أمریكي للفترة نفسھا من العام  ,550,65065أمریكي0 مقارنة مع صافي أرباح بعد الضریبة بمقدار 

دوالر  90505620806دوالر أمریكي بعد أن كان  ,505610029018. أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %0.63نسبته بلغت 

دوالر أمریكي بعد  96203930305. وبلغ مجموع المطلوبات %,52.5بإرتفاع بلغت نسبته  2550أمریكي في نھایة العام 

 . %55.65اع بلغت نسبته بإرتف 2550دوالر أمریكي نھایة العام  36505510563أن كان 

 

 :  ملخص أداء السهم

سھم بقیمة  094,954,10دوالر امریكي0 حیث بلغ حجم التداول علیه  7107على  7102أغلق بنك القدس نھایة عام 

من مجموع األسھم المكتتبة. اما بالنسبة الى مكرر الربحیة فقد بلغت  %9114,دوالر. تشكل األسھم الحرة  714,174501

                                .7102خالل عام  %21112رتفع سھم بنك القدس بنسبة ا 07153
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 التغير %  2017 2016 2015 مؤشرات المالية 

 %12.00 68,376,000 61,050,000 55,000,000 راس المال المدفوع 

 %12.04 1,075,629,534 960,072,367 804,160,135 مجموع الموجوادات 

 %11.70 972,898,860 871,005,078 727,207,684 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل 

 حقوق االقلية(
76,952,451 89,067,289 102,730,674 15.34% 

 %209.28 15,666,791 5,065,545 6,080,538 االرباح )الخسائر( المدورة

 %19.13 44,679,253 37,504,714 32,024,630 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

 %21.15 15,080,462 12,447,282 11,800,935 الربح قبل الضريبة 

 %6.78 11,180,462 10,470,704 8,018,747 صافي الدخل 

 EPS 0.146 0.172 0.164 -4.38%العائد على السهم   

 ROA 1.00% 1.09% 1.04% -4.69%العائد على الموجودات 

 ROE 10.42% 11.76% 10.88% -7.42%العائد على حقوق المساهمين 

 %0.30- %90.45 %90.72 %90.43 المطلوبات الى الموجودات

صافي التسهيالت االئتمانية / ودائع 

 العمالء
66.83% 79.26% 76.99% -2.86% 

 N/A N/A N/A N/A توزيعات النقدية 

 N/A N/A %12 %11 توزيعات أسهم 

(USD)  

 سعر االغالق * 2.12

 القیمة السوقیة  144,957,120

2.13 
1.20 
45.08% 
12.93 
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 اسبوع 97على سعر/ا

 اسبوع 97ادنى سعر/
 اسھم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحیة )
 (B.Vالقیمة الدفتریة )

 القیمة السوقیة / القیمة الدفتریة 

توزیعات النقدیة/ القیمة 

     السوقیة

 

  0/07/7102,السعر ما في تاریخ * 

 
 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (QUDS) القدسبنك 

 7102 األولية لعامملخص البيانات المالية 

 


