
 

 

النتائج السابقة ال  .مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
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 AIB  البنك االسالمي العربي

 (دوالر امريكي  ) 6102 حتى نهاية الربع الثالث المالية البيانات 

 

 

                   

 

  

               

 

 

 

 

 

 
 

تأسس البنك اإلسالمي العربي كأول شركة مصرفية إسالمية تعمل في فلسطين، ---

وهو شركة مساهمة عامة مسجلة، وباشر نشاطه المصرفي مطلع العام  5991في عام 

، ويقوم بممارسة األعمال المصرفية و أعمال االستثمار وفقا ألحكام الشريعة 5991

البيرة و فروعه المنتشرة في فلسطين و  اإلسالمية من خالل المركز الرئيسي بمدينة

البالغة أحد عشر فرعا ومكتبا واحدا، وال يوجد للبنك أية فروع خارج فلسطين، كما ال 

 يوجد للبنك أي شركات تابعة.

يوفر البنك خمسة برامج توفير تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع: توفير العمرة،  -

توفير الزواج، توفير جواهر، وفر وتملك، توفير الحج. كما يقدم البنك عددا من 

البرامج التمويلية المتكاملة لألفراد: تمويل السيارات، استأجر وتملك، التمويل 

 ج التمويل بضمان الذهب. الشخصي، تمويل أصحاب المهن، برنام

ل أيلو 82وافقت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك التي إنعقدت بتاريخ --

، حيث تم مليون دوالر أمريكي 12لمصرح به إلى االبنك ل على زيادة رأسما 8252

( سهم ليصبح 179,171,1بعدد )البنك المدفوع ل زيادة رأسما 8255ل عام خال

زيادة رأس  ,825خالل اكتتاب ثانوي. كما وتم خالل العام سهم من  ,71,87,2,,

( سهم ليصبح عدد األسهم المكتتب فيها  ,752,,572مال المدفوع بعدد )

 12رفع رأس مال البنك ليصبح  ,825سهم. وأيضا تم خالل العام  27,597122,

 ( سهم.578227,58مليون سهم بعدد )

 02/09/8251أعضاء مجلس اإلدارة: كما في --

 د.عاطف عالونة: نائب رئيس مجلس االدارة و قائم بأعمال رئيس المجلس  -

اعضاء مجلس االدارة: د. فادي قطان7 السيد سام بحور7 السيد باسم عبد الحليم7  -

 : أعضاء مجلس االدارة  السيد هيثم مسروجي7 السيدة نسرين مصلح

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

2009 40,696,939 1,002,050 28/09/2010 *** *** 

2010 40,696,939 (2,103,540) 27/04/2011 *** *** 

2011 47,672,484 887,058 03/05/2012 *** *** 

2012 47,672,484 648,513 28/04/2013 *** *** 

2013 48,719,588 3,500,463 05/05/2014 *** *** 

2014 50,000,000 4,129,844 03/05/2016 *** *** 

2015 50,000,000 5,201,692 26/04/2016 *** *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/06/6102 01/10/6102 العموميةملخص الميزانية 

 650,593,114 776,791,797 إجمالي الموجودات

 581,587,989 703,456,065 اجمالي المطلوبات

 50,000,000 50,000,000 رأس المال المدفوع

  3,698,731  7,382,432 االرباح )الخسائر( المدورة

 69,005,125 73,335,732 حقوق المساهمين 
العمالء )شامل لحقوق أصحاب حسابات االستثمار ودائع 

 517,141,614 650,609,098 المطلقة(

 311,389,595 382,892,985 المباشرة-صافي التمويالت

 01/10/6102 01/10/6102 ملخص قائمة الدخل

  12,226,657  15,449,948 حصة البنك من ايرادات التمويل و االستثمارات

  16,605,731  19,636,138 اجمالي االيرادات

  11,469,630  13,596,881 اجمالي المصروفات

  4,057,101  4,734,257 صافي الدخل

 01/10/6102 01/10/6102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (19,898,119) (60,029,782) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (12,118,580) (13,456,711) )المستخدم في( االنشطة االستثماريةصافي التدفق النقدي من 

  39,537,581  85,071,415 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  7,520,882  11,584,922 التغير في النقد و ما في حكمه

 ملخص التداول

حتى نهاية الربع الثالث 

 6102خالل  6102

 77,500,000 75,000,000 السوقية للشركة )دوالر(القيمة 

 974,654 23,780,284 عدد األسهم المتداولة

 1,179,574 34,562,094 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.56 1.55 اعلى سعر تداول 

 1.06 1.32 ادنى سعر تداول

 1.55 1.50 سعر اإلغالق 

 00/06/6102 01/10/6102 نسب مالية

 B.V 1.47 1.38القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.02 1.12القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 14.42 14.90مكرر الربحية 

 %89.39 %90.56 المطلوبات الى الموجودات

 %60.21 %58.85 صافي التسهيالت االئتمانية/ودائع العمالء

  01/10/6102 01/10/6102 

 ROA 0.61% 0.67%العائد على الموجودات 

 ROE 6.46% 6.04%العائد على حقوق المساهمين 

  EPS 0.0947  0.0811العائد على السهم )دوالر/سهم(  

ت المالية
البيانا

 
ث 

ربع الثال
ى نهاية ال

حت
8
2

5
1

 

  

 6102 حتى نهاية الربع الثالث حركة السهم

 

 نبذة عن البنك االسالمي العربي 


