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بيانات السهم:
)(USD

سعر االغالق *

1.57

القيمة السوقية

133.3M

اعلى سعر/خالل الفترة
ادنى سعر/خالل الفترة
اسهم الحرة %
مكرر الربحية ()P/E
القيمة الدفترية ()B.V
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية
توزيعات النقدية /القيمة السوقية

1.75
1.55
11.40%
15.39
1.30
1.21
2.99%

*السعر كما في تاريخ 31.03.2020

أداء السهم:

2020/1/5
2020/1/9
2020/1/20
2020/1/26
2020/1/29
2020/2/6
2020/2/16
2020/2/19
2020/2/26
2020/3/4
2020/3/10
2020/3/16
2020/3/19

1.8
1.7
1.6
1.5
1.4

كبار المساهمين كما في 2019/12/31

52.06
%

25.57
%
9.49%
شركة صندوق
االستثمار
الفلسطيني

شركة أسواق
للمحافظ
االستثمارية

بنك فلسطين

نبذة عن البنك:
تأسس البنك اإلسالمي العربي ( )AIBعام  ،1995وتم إدراج أسهم  AIBفي بورصة فلسطين بتاريخ  .1997/11/22فيما
يبلغ رأس مال البنك المدفوع  88,469,252دوالر أمريكي.
ملخص األداء المالي:
تشير بيانات البنك االسالمي العربي كما في 2020\03\31إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2,003,108
دوالر أمريكي ,مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  2,281,870دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2019
بإنخفاض بلغت نسبته  .%12.22أما مجموع الموجودات فقد بلغ  1,234,198,123دوالر أمريكي بعد أن كان
 1,271,928,380دوالر أمريكي في نهاية العام  2019بإنخفاض بلغت نسبته  .%2.97وبلغ مجموع المطلوبات
 1,119,448,926دوالر أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب االستثمار المطلقة و حساب االستثمار المخصص )
بعد أن كان  1,155,364,740دوالر أمريكي (وتشمل المطلوبات وحقوق اصحاب االستثمار المطلقة و حساب االستثمار
المخصص ) نهاية العام  2019بإنخفاض بلغت نسبته  .%3.10أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ  114,749,197دوالر
أمريكي بعد أن كان  116,563,640دوالر أمريكي في نهاية العام  2019بإنخفاض بلغت نسبته .%1.56
ملخص أداء السهم:
أغلق سهم البنك اإلسالمي العربي نهاية الربع األول عام  2020على 1.57دوالر أمريكي ،حيث بلغ حجم التداول عليه
 241,137سهم بقيمة  405,925دوالرأمريكي .تشكل األسهم الحرة نسبة  %11.40من مجموع األسهم المكتتبة.
التغير%
31/12/2019
31/03/2020
راس المال المدفوع
4.18%
84,919,252
88,469,252
مجموع الموجودات

1,234,198,123

1,271,928,380

-2.97%

مجموع المطلوبات

1,119,448,926

1,155,364,740

-3.11%

حقوق المساهمين

114,749,197

116,563,640

-1.56%

االرباح (الخسائر) المدورة

2,288,131

7,936,493

-71.17%

تسهيالت ائتمانية مباشرة

759,853,369

757,729,010

0.28%

*ودائع العمالء

1,030,865,687

1,023,561,363

0.71%

31/03/2020

31/03/2019

إيرادات التمويل واالستثمارات

12,344,909

10,419,538

التغير%
18.48%

حصة البنك من إيرادات التمويل
واالستثمارات
اجمالي االيرادات

9,808,940

8,725,646

12.42%

11,919,006

10,772,965

10.64%

مجموع المصاريف

)(9,185,898

)(7,691,095

19.44%

الربح قبل الضريبة

2,733,108

3,081,870

-11.32%

صافي الدخل

2,003,108

2,281,870

-12.22%

العائد على السهم EPS

0.023

0.027

-14.81%

العائد على الموجودات ROA

0.71%

0.58%

22.41%

العائد على حقوق المساهمين ROE
المطلوبات الى الموجودات

7.61%

6.19%

22.94%

90.70%

90.84%

-0.15%

صافي التسهيالت االئتمانية  /ودائع العمالء

73.71%

74.03%

-0.43%

* يتم احتساب مكرر الربحية باالعتماد على حصة السهم من األرباح السنوية لعام  ،2019مطروح منها حصة السهم من األرباح للربع األول لعام  ،2019ومضاف اليها حصة السهم من األرباح للربع األول لعام *.2020يتم احتساب
العائد على الموجودات و العائد على حقوق المساهمين على أساس سنوي .ودائع العمالء تشمل ودائع العمالء الجارية والتأمينات النقدية وأصحاب حسابات االستثمار المطلق.
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جدول توزيعات األرباح

السنة
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

تاريخ قرار الهيئة العامة
28/04/2013
05/05/2014
03/05/2015
26/04/2016
02/04/2017
27/03/2018
25/03/2019
25/03/2020

توزيعات األرباح
توزيعات نقدية
***
***
8.00%
***
12.00%
***
3.50%
4.7%

توزيعات األسهم
***
***
***
***
***
***
13.22%
4.18%
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