
 

 



 

 (AIB( البنك االسالمى العربى

, و سجهج فً  4991لبَىٌ انششكبث نسُت  حبسسج ششكت انبُك االساليً انؼشبً انًسبهًت انؼبيت انًذذودة)انبُك( و يمشهب انشئيسً فً يذيُت انبيشة بًمخعً

. يمىو انبُك بًًبسست االػًبل انًصشفيت و 4999ػبو  ببشش انبُك َشبطت انًصشفً فً يطهغ .4991كبَىٌ انثبًَ  8سجم يشالب انششكبث فً فهسطبٍ بخبسيخ 

و انببنغ ػذدهب  ة فً فهسطيٍانًبنيت و انخجبسيت و اػًبل االسخثًبس وفمب الدكبو انششيؼت االسالييت و رنك يٍ خالل انًشكز انشئيسً بًذيُت انبيشة و فشوػت انًُخشش

 وادذ سبؼت و يكخب

 انبياَاث االصاصيت نهشركت

 1995 شتاريخ انتاصي

 1997-11-22 تاريخ االدراج

 انشُاَير عطيه انًدير انعاو

 28/08/2014 تاريخ اَتهاء يدة يجهش االدارة

 انبيرة -شارع َابهش  -انعايت االدارة انًىقع انرئيضى

 وخدياث يانيت بُىك َشاط انشركت

  www.arabislamicbank.com انًىقع االنكتروَى

 022407060 هاتف

 

 تصنيف المساهمين

ريز 

 انشركت

يجًىع عدد  انشهر انضُت

 انًضاهًيٍ

االصهى 

انًًهىكت 

 99اقم يٍ 

االصهى 

انًًهىكت 

 يابيٍ

 011 -999 

االصهى 

انًًهىكت 

 يابيٍ

 011-999 

االصهى 

ا انًًهىكت ي

 بيٍ

0111-9999 

االصهى 

 انًًهىكت يابيٍ

 

0111-9999 

االصهى 

انًًهىكت 

اكثر يٍ 

01111 

AIB 2011 1 1,643 134 295 227 627 153 207 

  

 

http://www.arabislamicbank.com/


 

 صافى الربح   

 2112-02-10 2119-02-10 2101-02-10 )دوالر ايريكى(انبياٌ

 5,094,275 1,002,050 (2,103,540) صافى انربح بعض انضرائب

 

 0229% يمبسَت ببالسببح انسُىيت نهؼبو 229.90بهغ  0242دمك انبُك اَخفبض فً اسببدت انسُىيت يٍ ػبو 

 ملخص قائمة الدخل

 انتغير % 2009-12-31 2010-12-31 انبياٌ)دوالر ايريكى(

 (13.62) 13,981,153 12,076,450 اجًانى يجًىع االيراداث

 24.10 11,356,121 14,093,096 اجًانى يجًىع انًصاريف

 (176.82) 2,625,032 (2,016,646) صافى اندخم قبم انضريبت

 (94.65) (1,622,982) (86,894) يصروف ضرائب

 (309.92) 1,002,050 (2,103,540) صافى انربح

 (306.80) 0.025 (0.0517) عائد انضهى

 

% 01.42يجًىع انًصبسيف بُسبت % يمبسَت ببنؼبو انسببك. كًب اسحفغ 42.90و يالدظ اٌ انبُك لذ دمك اَخفبض فً يجًىع ايشاداحه انسُىيت بهغ 

 % يمبسَت ببنؼبو انسببك نُفس انفخشة229.90يمبسَت ببنؼبو انسببك ايب صبفً انشبخ فمذ اَخفط بُسبت 
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 ملخص الميزانية

 2008-12-31 انتغير% 2009-12-31 2010-12-31 )دوالر ايريكى(انبياٌ

 267,363,531 (0.96) 253,912,958 251,468,509 يجًىع انًىجىداث انًتداونت

 37,134,537 (13.39) 39,748,441 34,426,074 يجًىع انًىجىداث انغير انًتداونت

 304,498,068 (2.64) 293,661,399 285,894,583 يجًىع انًىجىداث

 126,361,323 (7.57) 98,164,900 90,730,465 يجًىع انًطهىباث انًتداونت

 ***** ***** ***** ***** هىباث انغير انًتداونتيجًىع انًط

 126,361,323 (7.57) 98,164,900 90,730,465 يجًىع انًطهىباث

 38,393,339 0.00 40,696,939 40,696,939 راس انًال انًدفىع

 47,768,326 (3.56) 49,980,388 48,202,730 يجًىع حقىق انًضاهًيٍ

 

% 2.19فً يجًىع دمىق انًسبهًيٍ بُسبت  اَخفبضدمك و % يمبسَت ببنؼبو انسببك. 0.91فً يجًىع انًىجىداث انسُىيت بهغ و يالدظ اٌ انبُك لذ دمك اَخفبض 

 % يمبسَت ببنؼبو انسببك .7.17, كًب اَخفط يجًىع انًطهىببث بُسبت  0229بؼبو يمبسَت 



 

 النسب المالية

 2101 2119 انبياٌ

 (0.052) 0.025 عائد انضهى

 1.184 1.228 فتريتانقيًت اند

 P/E -  46.706 (17.412)انقيًت انضىقيت انى انعائد

 (0.007) 0.003 انعائد انى يجًىع انًىجىداث

 (0.011) 0.005 انعائد انى حقىق انًضاهًيٍ

 0.733 0.731 صافى انفىائد و انعًىالث / صافى االيراداث انتشغيهيت

 (0.181) 0.076 صافى انربح/ اجًانى االيراداث

 0.713 0.638 َضبت انضيىنت)يرة(

 

 

 

فال  ىَيت ػهً انكبحب و انششكت.حى أػذاد هزا انخمشيش بُبًء ػهً انبيبَبث انًخبدت نهؼبيت ووفمًأ نهًؼبيش انؼهًيت انًؼًىل بهب في هزا انًجبل ودوٌ أدًَ يسئىنيت لبَ إخالء انًسئىنيت:

ألوساق انًبنيت أو وػذ بخذميك أسببح يؤكذة وإًَب هى وجهت َظش أسخشبسيت غيش يهزيت نهًسخثًشيٍ. نزا فئٌ انكبحب وانششكت غيش يؼذ هزا انخمشيش حىصيت ببنششاء أو انبيغ ألي يٍ ا

 يسئىنيٍ ػٍ أيت خسبئش يببششة أو غيش يببششة أو أيت أظشاس أخشي يًكٍ أٌ حُخج ػٍ هزا انخمشيش.

 


