
 

 

النتائج السابقة ال  .ة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةتم 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

 AIB))  البنك االسالمي العربي

 (دوالر امريكي  ) 7102 حتى نهاية الربع الثالث المالية البيانات 

 

 

 

 

 

 

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

وهو شركة مساهمة عامة مسجلة، وباشر نشاطه  5991فلسطين، في عام 

، ويقوم بممارسة األعمال المصرفية و أعمال 5991المصرفي مطلع العام 

االستثمار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل المركز الرئيسي بمدينة 

 البالغ عددها أربعة عشر فرعاً ومكتبين. رة و فروعه المنتشرة في فلسطين والبي

يعتبر البنك تابعاً لشركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة )بنك   -

من رأسمال البنك، وعليه يتم توحيد  %15.95فلسطين( والتي تملك ما نسبته 

 القوائم المالية لبنك فلسطين. 

نيسان  2عقد بتاريخ قررت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها الذي --

مليون دوالر أمريكي من خالل االكتتاب  21زيادة رأسمال البنك الى  2152

الثانوي لحملة االسهم في ذلك التاريخ . تم خالل الفترة االكتتاب بمبلغ 

دوالر أمريكي حيث بلغ رأسمال البنك المصرح به والمدفوع  2572517222

ة اسمية دوالر أمريكي بقيم 2572517222مبلغ  2152حزيران  51كما في 

 دوالر امريكي واحد للسهم .

توصل البنك خالل الفترة الى تسوية نهائية مع دوائر الضريبية عن نتائج أعماله 

7 علماً بأن البنك كان قد قام 2152باستثناء عام  2151حتى  2151لألعوام من 

المستثار  في موعده القانوني، ويتابع 2152بتقديم االقرار الضريبي عن عام 

الضريبي إجراء التسوية النهائية مع دوائر الضريبية. أن المبالغ الفعلية 

للضرائب التي قد تدفع تعتمد على نتائج المخالصات النهائية مع الدائر الضريبية 

. 

تشير بيانات البنك االسالمي العربي عن فترة الشهور التسعة المنتهية في   --

دوالر  320037,3,ح الفترة بعد الضريبة قد بلغت إلى أّن صافي أربا 7302\30\03

دوالر أمريكي للفترة  4320437,2أمريكي3 مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

 .%70.70بإرتفاع بلغت نسبته  7302ام نفسها من الع
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 ملخص القوائم المالية

 العموميةملخص الميزانية 
03/30/7302 00/07/7302 

 إجمالي الموجودات
977,970,187 791,442,161 

 اجمالي المطلوبات
873,302,659 716,232,307 

 رأس المال المدفوع
73,858,387 50,000,000 

 االرباح )الخسائر( المدورة
4,871,023  6,705,502  

 حقوق المساهمين 
104,667,528 75,209,854 

 العمالء )شامل لحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة(ودائع 
779,828,352 624,153,200 

 المباشرة-صافي التمويالت
564,059,601 430,067,116 

 ملخص قائمة الدخل
03/30/7302 03/30/7302 

 حصة البنك من ايرادات التمويل و االستثمارات
19,294,691  15,461,944  

 اجمالي االيرادات
25,603,553  19,636,138  

 اجمالي المصروفات
(17,678,397) (13,596,881) 

 صافي الدخل
5,833,250  4,734,257  

 ملخص قائمة التدفقات النقدية
03/30/7302 03/30/7302 

 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
(38,382,568) (60,029,782) 

 )المستخدم في( االنشطة االستثمارية صافي التدفق النقدي من
(6,295,910) (13,465,711) 

  85,071,415  94,710,790 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  11,575,922  50,032,312 التغير في النقد و ما في حكمه
حتى نهاية الربع الثالث  ملخص التداول

 7302خالل   7302

 77,500,000 135,899,432 السوقية للشركة )دوالر(القيمة 

 عدد األسهم المتداولة
2,598,923 23,887,409 

 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(
4,422,710 34,719,606 

 اعلى سعر تداول 
1.98 1.55 

 1.32 1.50 ادنى سعر تداول

 سعر اإلغالق 
1.84 1.55 

 00/07/7302 03/30/7302 نسب مالية

 B.Vالقيمة الدفترية للسهم 
1.42 1.50 

 P/B.Vالقيمة السوقية الى القيمة الدفترية  
1.30 1.03 

 P/Eمكرر الربحية 
14.84 12.50 

 %90.50 %89.30 المطلوبات الى الموجودات

 صافي التسهيالت االئتمانية/ودائع العمالء
72.33% 68.90% 

  03/30/7302 03/30/7302 

 ROA 0.60% 0.61%العائد على الموجودات 

 ROE 5.57% 6.46%العائد على حقوق المساهمين 

  EPS 0.079  0.095العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 0303007302كما في أعضاء مجلس االدارة 

 رئيس مجلس االدارة / ممثل بنك فلسطين  الدكتور عاطف كمال عالونة 

نائب رئيس مجلس االدارة / ممثل صندوق االستثمار  الدكتور محمد محمود مصر 

 الفلسطيني 
 عضو / ممثل بنك فلسطين  السيد رشدي محمود الغالييني 

 عضو / ممثل بنك فلسطين  السيد سلمان"محمد طعمة" قميله

 عضو / ممثل بنك فلسطين  السيد فيصل غازي الشوا 

 عضو / ممثل بنك فلسطين  السيد ماهر جواج فرح 

 عضو/ ممثل شركة اسواق للمحافظ االستثمارية  السيد محمد عوني ابو رمضان 

 عضو / ممثل شركة اسواق للمحافظ االستثمارية  السيد شادي عدنان الخطيب 

 عضو / عضو مستقل  السيد سام سامي بحور 

 عضو / عضو مستقل  السيد هيثم "محمد سميح بركات 

 عضو / ممثل عن صغار المساهمين  السيد خالد وليد عنبتاوي 

 توزيعات ارباح

رأس المال  السنة

 المدفوع

اجتماع الهيئة  صافي الدخل

 العامه

توزيعات 

 نقديه

توزيعات 

 االسهم

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 *** *** 

2016 50,000,000 6,220,821 02/04/2017 12.00% *** 
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 7302حتى نهاية الربع الثالث  السهم حركة

 

 نبذة عن البنك االسالمي العربي 


