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 :البنك نبذة عن 

        بتاريخفلسطين في بورصة  AIBوتم إدراج أسهم  ،5991في العام  (AIB)البنك االسالمي العربي  تأسس 

 .دوالر امريكي 75,000,000يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  فيما 22/11/1997

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8352\31\15 في كما (AIB)االسالمي العربي البنك  بيانات تشير 

 من نفسها للفترةدوالر امريكي 2,250,456  بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،دوالر امريكي   1,402,175

 أن بعد ريكيامدوالرا  1,007,813,557 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . (%37.69) نسبته بلغت بانخفاض 8352 العام

 المطلوبات مجموع غوبل (.%3.20)نسبته بلغت بانخفاض 8352 العام نهاية في دوالر امريكي 1,041,103,696 كان

 بلغتبانخفاض  8352 العام نهاية دوالر امريكي 934,107,781ن كا أن بعد  دوالر امريكي 899,540,569

دوالر  106,995,915 كان أن بعددوالر امريكي 108,272,988    بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما  .(%3.70)نسبته

 .%1.19 نسبته بلغتبارتفاع  8352 العام نهاية امريكي في

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول عليه  ، امريكي دوالر 06.1على  8102 األولخالل الربع  (AIB)البنك االسالمي العربي سهم أغلق 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %11.35دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 780,514.61 سهم بقيمة  446,103
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 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 راس المال المدفوع 
75,000,000 75,000,000 0.00% 

  الموجوداتمجموع 
1,007,813,557 1,041,103,696 -3.20% 

 مجموع المطلوبات 
899,540,569 934,107,781 -3.70% 

 %4.56- 790,906,601 754,848,500 ودائع العمالء 
 %56.4 560,923,314 585,298,803 صافي التسهيالت االئتمانية

 %1.19 106,995,915 108,272,988 حقوق المساهمين 
 االرباح )الخسائر( المدورة

3,283,940 3,283,940 0.00% 
 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 إيرادات التمويل واالستثمار 
8,358,929 6,746,369 8.631% 

  عائد اصحاب االستثمارات المطلقة و المقيدة  
-1,036,047 -695,847 48.89% 

 واالستثمارات حصة البنك من عائد التمويل
7,322,882 6,050,552 21.03% 

 اجمالي اإليرادات 
8,961,433 8,053,580 11.27% 

 المصروفات 
-7,120,258 -5,233,124 36.06% 

 الربح قبل الضريبة 
1,841,175 2,820,456 -34.72% 

 صافي الدخل 
1,402,175 2,250,456 -37.69% 

 EPSالعائد على السهم   
0.039 0.044 -37.69% 

 ROAالعائد على الموجودات 
0.02 0.03 -35.64% 

 ROEالعائد على حقوق المساهمين 
0.14% 2200%  -38.43% 

%02.2 %1.30 المطلوبات الى الموجودات  -0.52% 

 %9.33 %89.72 %89.26  صافي التسهيالت الى ودائع العمالء

(USD)  

 االغالق *سعر  06.1

120M القيمة السوقية 

1.81 
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11.35% 
18.82 

1.44 
1.11 
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 اسبوع 48اعلى سعر/

 اسبوع 48ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8102السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (AIB) العربيالبنك االسالمي 

 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 

 ك:

0/08/8102.كما في  ** 

 أداء السهم:
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 AIB اخبار

 طلق البنك اإلسالمي العربي بطاقة المشتريات الجديدةا "Shopping Card" ( حيث ،)ق بأمان تسو 

تمكن هذه البطاقة العمالء من الشراء عبر اإلنترنت ونقاط البيع المعتمدة، إضافة إلى السحب النقدي من 

وتتميز هذه البطاقة بأنها مقيدة بقيمة المبلغ المشحون بها لضمان السيطرة .خالل شبكة الصرافات اآللية

وتحديد الميزانية من قبل العمالء، إضافة إلى أنه يمكن شحن البطاقة من خالل االنترنت البنكي أو 

االيداع النقدي من خالل الصرافات أو الفروع، مع األخذ بعين االعتبار أن البطاقة خاضعة بشكل كامل 

دوالر تخصم مره واحدة  51تعامالت المصرفية االسالمية، وتصدر البطاقة لثالث سنوات بأجور لل

أن بطاقة المشتريات الجديدة توفر كل ما  وأوضح المدير العام للبنك اإلسالمي العربي هاني ناصر .فقط

قاط البيع أو ورد من خصائص لعمالء البنك وأهمها الشراء من االنترنت بأمان و عمليات الشراء من ن

 السحب النقدي وبطريقة آمنه وتتميز البطاقة أيضاً بسهولة الشحن بأكثر من طريقة.

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

8108 28/14/2013 **** *** 

2013 5/05/2015 *** *** 

2014 3/05/2015 2%  *** 

2015 26/04/2016 *** *** 

2016 2/04/2017 12% *** 

2017 27/03/2018 *** *** 


