
 

 

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

 الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن 

 AIB  البنك االسالمي العربي

 (دوالر امريكي  ) 2016األول  للنصفالمالية البيانات 

 

 

                   

 

 

               

 

 

 

 

 

 
 

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

وهو شركة مساهمة عامة مسجلة، وباشر نشاطه المصرفي مطلع العام  1995في عام 

، ويقوم بممارسة األعمال المصرفية و أعمال االستثمار وفقا ألحكام الشريعة 1996

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

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

 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 

تمويلية المتكاملة لألفراد: تمويل السيارات، استأجر وتملك، التمويل البرامج ال

 الشخصي، تمويل أصحاب المهن، برنامج التمويل بضمان الذهب. 

ل أيلو 28وافقت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك التي إنعقدت بتاريخ --

، حيث تم يكيمليون دوالر أمر 50لمصرح به إلى االبنك ل على زيادة رأسما 2010

( سهم ليصبح 6,975,545بعدد )البنك المدفوع ل زيادة رأسما 2011ل عام خال

زيادة رأس  2014سهم من خالل اكتتاب ثانوي. كما وتم خالل العام  47,672,484

( سهم ليصبح عدد األسهم المكتتب فيها  1,047,104مال المدفوع بعدد )

 50فع رأس مال البنك ليصبح ر 2014سهم. وأيضا تم خالل العام  48,719,588

 ( سهم.1,280,412مليون سهم بعدد )

 30/06/2015أعضاء مجلس اإلدارة: كما في --

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

اعضاء مجلس االدارة: د. فادي قطان, السيد سام بحور, السيد باسم عبد الحليم,  -

 : أعضاء مجلس االدارة  ي, السيدة نسرين مصلحالسيد هيثم مسروج

 

 

 

 

 

 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

 31/12/2015 30/06/2016 ملخص الميزانية العمومية

 650,593,114 732,516,043 إجمالي الموجودات

 581,587,989 660,940,628 اجمالي المطلوبات

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

  3,698,731  5,676,645 االرباح )الخسائر( المدورة

 69,005,125 71,575,415 حقوق المساهمين 

حسابات االستثمار  ودائع العمالء )شامل لحقوق أصحاب

 517,141,614 612,598,320 المطلقة(

 311,389,595 382,302,712 المباشرة-صافي التمويالت

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة الدخل

  7,859,539  9,805,832 حصة البنك من ايرادات التمويل و االستثمارات

  10,951,090  12,575,822 اجمالي االيرادات

 (7,520,922) (8,667,352) المصروفاتاجمالي 

  2,701,168  3,028,470 صافي الدخل

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (22,587,564) (57,587,002) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (9,682,710) (11,372,316) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

  34,179,981  54,496,180 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  1,909,707 (14,463,138) التغير في النقد و ما في حكمه

 2015الل خ 2016 ول النصف االخالل  ملخص التداول

 77,500,000 73,000,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 974,654 23,681,471 عدد األسهم المتداولة

 1,179,574 34,423,078 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.56 1.54 اعلى سعر تداول 

 1.06 1.44 ادنى سعر تداول

 1.55 1.46 سعر اإلغالق 

 31/12/2015 30/06/2016 نسب مالية

 B.V 1.43 1.38القيمة الدفترية للسهم 

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

 P/E 14.04 14.90مكرر الربحية 

 %89.39 %90.23 المطلوبات الى الموجودات

 %60.21 %62.41 صافي التسهيالت االئتمانية/ودائع العمالء

  30/06/2016 30/06/2015 

 ROA 0.41% 0.45%العائد على الموجودات 

 ROE 4.23% 4.10%العائد على حقوق المساهمين 

  EPS 0.061  0.0540العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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