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 البنك:نبذة عن 

        بتاريخفلسطين في بورصة  AIBوتم إدراج أسهم  ،1995في العام  (AIB)البنك االسالمي العربي  تأسس 

 .كيدوالر امري 75,000,000يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  فيما 22/11/1997

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\09\30 في كما (AIB)االسالمي العربي البنك  بيانات تشير 

 من نفسها للفترةدوالر امريكي 5,833,250  بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة امريكي،دوالر   5,376,889

 كان أن بعد ريكيامدوالرا 1,060,087,256 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  .%7.82 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام

 959,214,31 المطلوبات مجموع غوبل %1.82 نسبته بلغت رتفاعبا 2017 العام نهاية في دوالر امريكي 1,041,103,696

 حقوق مجموع أما %2.69 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية مريكيدوالر ا 934,107,781ن كا أن بعد  دوالر امريكي

 بانخفاض 2017 العام نهاية امريكي فيدوالر  106,995,915 كان أن بعددوالر امريكي 100,872,945    بلغ فقد الملكية

 %5.72 نسبته بلغت

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  ، امريكي دوالر 1.63على  2018 حتى نهاية الربع الثالث لعام  (AIB)البنك االسالمي العربي سهم أغلق 

من مجموع األسهم  %11.33دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة  2,474,973.27 سهم بقيمة  1,500,365التداول عليه 

  المكتتبة. 
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 التغير %  31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية 

 %0.00 75,000,000 75,000,000 ع راس المال المدفو

 %1.82 1,041,103,696 1,060,087,256  الموجوداتمجموع 

 %2.69 934,107,781 959,214,311 مجموع المطلوبات 

 %6.71 790,906,601 843,949,160 ودائع العمالء 
 %20.46 560,923,314 675,663,277 صافي التسهيالت االئتمانية

 %5.72- 106,995,915 100,872,945 حقوق المساهمين 

 %141.09 3,283,940 7,917,347 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/09/2017 30/09/2018  

 %24.10 21,433,898 26,600,353 إيرادات التمويل واالستثمار 

 %72.22 2,139,207- 3,684,123-  عائد اصحاب االستثمارات المطلقة و المقيدة  

 %18.77 19,294,691 22,916,230 واالستثمارات د التمويلعائ بنك منحصة ال

 %9.75 25,679,892 28,182,882 اجمالي اإليرادات 

 %20.53 17,754,737 21,400,273 المصروفات 

 %14.42- 7,925,156 6,782,609 الربح قبل الضريبة 

 %7.82- 5,833,250 5,376,889 صافي الدخل 

 EPS 0.072 0.078 -7.69%  العائد على السهم 

 ROA 0.51% 0.60% -15.46%العائد على الموجودات 

 ROE 5.33% 5.57% -4.30%العائد على حقوق المساهمين 
 %0.85 %89.72 %90.48 الموجوداتالمطلوبات الى 

 %12.88 %70.92 %80.06  صافي التسهيالت الى ودائع العمالء
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 سعر االغالق * 1.63

122.25M القيمة السوقية 
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 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 ترية السوقية / القيمة الدفالقيمة 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 
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 (AIB) العربيالبنك االسالمي 

 2018ية الربع الثالث لعام المالية حتى نهايانات ملخص الب

 

كبار المساهمين 

 ك:

31/12/2017كما في  ** 

 أداء السهم:
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 AIB اخبار

ق بأمان(، حيث ( "Shopping Card" لعربي بطاقة المشتريات الجديدةطلق البنك اإلسالمي اا • تسو 

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

 حون بها لضمان السيطرةوتتميز هذه البطاقة بأنها مقيدة بقيمة المبلغ المش.خالل شبكة الصرافات اآللية

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

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

تخصم مره واحدة دوالر  15سنوات بأجور للتعامالت المصرفية االسالمية، وتصدر البطاقة لثالث 

أن بطاقة المشتريات الجديدة توفر كل ما  دير العام للبنك اإلسالمي العربي هاني ناصروأوضح الم .فقط

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

 شحن بأكثر من طريقة.بطاقة أيضاً بسهولة الالسحب النقدي وبطريقة آمنه وتتميز ال

 التوقيع تم و الفلسطينيين، للمعلمين العام االتحاد مع مشترك تعاون اتفاقية العربي االسالمي البنك وقع •

 و العربي االسالمي بالبنك االتحاد ثقة مدى االتفاقية هذه وتمثل. هللا رام في للبنك العامة االدارة مبنى في

 وناقش الفلسطينية، االقتصادية المجتمعية بالقضايا االنخراط في البنك رسالة و مهمة و رؤية أيضا تجسد

 للمعلمين الحياه جوانب تالمس التي و تطبيقها الممكن من التي و المستقبلية المشاريع و االفكار الطرفان

 .بتطويرها تساعد و

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم نقديةتوزيعات  تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 28/04/2013 **** *** 

2013 5/05/2014 *** *** 

2014 3/05/2015 8%  *** 

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

2016 2/04/2017 12% *** 

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


