البنك الىطني TNB
البيبنبت الوبلية للعبم ( 4102دوالر ايرٌكً)

حركة السهم خالل 3202

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الويزانية العوىهية

1.10
1.29

0.82
1.17

4102/04/10

4101/04/10

1.13
1.14
17.92
88.23%
84.40%

1.10
1.06
16.25
89.62%
90.97%

4102/04/10

4101/40/10

0.65%
5.55%
84.50%
0.083

0.74%
6.65%
85.11%
0.072

انبٍاناث انًانٍت نهعاو 4102

األول 4102

ادنى سعر تذاول
سعر اإلغالق
نسب هبلية

انمًٍت انذفترٌت نهسهى B.V
انمًٍت انسىلٍت انى انمًٍت انذفترٌت P/B.V
يكرر انربحٍت P/E
انًطهىباث انى انًىجىداث
انتسهٍالث االئتًانٍت انى ودائع انعًالء
انعائذ عهى انًىجىداث ROA
انعائذ عهى حمىق انًساهًٍن ROE
اٌراداث انفىائذ و انعًىالث انى اجًانً انذخم
انعائذ عهى انسهى (دوالر/سهى) EPS

12/2/2014

انمًٍت انسىلٍت نهشركت (دوالر)
عذد األسهى انًتذاونت
لًٍت األسهى انًتذاونت (دوالر)
اعهى سعر تذاول

91,548,986
16,736,071
19,581,762
1.38

58,500,000
8,148,149
7,620,088
1.19

0.8
11/2/2014

هلخص التذاول

4102/04/10

4101/40/10

صافً انتذفك اننمذي ين (انًستخذو فً) االنشطت انتشغٍهٍت
صافً انتذفك اننمذي ين (انًستخذو فً) االنشطت االستثًارٌت
صافً انتذفك اننمذي ين (انًستخذو فً) االنشطت انتًىٌهٍت
انتغٍر فً اننمذ و يا فً حكًه

0.9
10/2/2014

49,181,559
)(23,289,607
21,086,253
46,978,205

10,396,669
)(9,880,009
6,311
522,971

1

9/2/2014

هلخص قبئوة التذفقبت النقذية

4102/04/10

4101/04/10

1.1

8/2/2014

اجًانً انذخم
اجًانً انًصروفاث
صافً انربح

19,976,985
14,050,602
4,438,380

15,455,028
10,334,785
3,600,243

1.2

7/2/2014

صافً اٌراداث انفىائذ و انعًىالث

16,881,409

13,154,145

1.3

6/2/2014

هلخص قبئوة الذخل

4102/04/10

4101/04/10

1.4

5/2/2014

صافً انتسهٍالث االئتًانٍت

298,630,685

228,289,517
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4/2/2014

ودائع انعًالء

353,824,711

250,947,918

1.5

3/2/2014

حمىق انًساهًٍن

80,010,532

54,966,018

close_price

2/2/2014

إجًانً انًىجىداث
اجًانً انًطهىباث
رأس انًال انًذفىع
االرباح (انخسائر) انًذورة

679,908,084
599,897,552
70,968,206
3,806,855

529,598,977
474,632,959
49,881,953
477,923

trade_volume

1/2/2014

4102/04/10

4101/04/10

نبذة عن البنك الوطني
-قام البنك الوطنً (بنك الرفاه سابقا) بانجاز المرحلة األولى من عملٌة رفع رأس مالالبنك ،من خالل طرح أسهم الزٌادة على كبار مساهمٌه فً اكتتاب خاص انتهى مساء
 23كانون الثانً من عام  ،3123وقد تمت تغطٌة  %36من األسهم المطروحة من
خالل اكتتاب شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة بخمسة مالٌٌن سهم سددت قٌمتها نقدا،
وخمسة مالٌٌن سهم اخرى اكتتبت بها شركة مسار العالمٌة مقابل اسهم بقٌمة خمسة
مالٌٌن دوالر للبنك من حصة شركة مسار فً شركة فلسطٌن لتموٌل الرهن العقاري.
 -تم استكمال عملٌة رفع رأس المال الى  61ملٌون دوالر من خالل اندماج البنكالوطنً (بنك الرفاه ساٌقا) مع البنك العربً الفلسطٌنً لالستثمار ،مقابل اصدار اسهم
بعشرة مالٌٌن دوالر فً "الوطنً" لصالح مالكً البنك العربً الفلسطٌنً لالستثمار،
وتقضً االتفاقٌة باندماج البنكٌن عبر استحواذ البنك الوطنً (الرفاه سابقا) على
موجودات ومطلوبات البنك العربً الفلسطٌنً لالستثمار ومقابل قٌمة صافً موجوداته
ٌحصل مساهمو البنك العربً الفلسطٌنً لالستثمار على أسهم فً البنك الوطنً.
-بناءا على قرار الهٌئة العامة الغٌر عادٌة للبنك الوطنً فً تارٌخ 3125/16/24لزٌادة رأس مال البنك من  61ملٌون دوالر أمرٌكً الى  86ملٌون دوالر أمرٌكً ،تم
احالة موضوع تغطٌة رأس المال الى لجنة االستثمار .وبعد عقد اجتماع لجنة االستثمار
بتارٌخ  3125/17/32تم التوصل الى قرار بتغطٌة رأس المال والبالغ  36ملٌون
دوالر من خالل طرح اسهم لالكتتاب الثانوي العام لمساهمً البنك بالقٌمة االسمٌة
(دوالر واحد للسهم) وتمت موافقة المجلس على قرار لجنة االستثمار و اتخاذ قرار
مجلس االدارة بالتمرٌر بتارٌخ  3125/18/25و ذلك احتكاما لتعلٌمات االصدار
الصادرة عن هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة

تىزيعبت ارببح

السنة

رأس الوبل الوذفىع

صبفي الذخل

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقذيه

تىزيعبت االسهن

2006

28,843,645

)(142,961

15/05/2007

***

***

2007

29,843,475

762,131

27/04/2008

***

***

2008

29,869,382

)(3,250,468

26/04/2009

***

***

2009

29,871,624

1,853,977

29/04/2010

***

***

2010

29,871,624

211,087

25/04/2011

***

***

2011

29,875,642

568,262

05/09/2012

***

***

2012

49,875,642

2,021,100

13/05/2013

***

***

2013

49,881,953

3,600,243

14/04/2014

***

***

2014

70,968,206

4,438,380

لن يحذد حتى 3202/23/32

تم إعداد هذا التقرٌر من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالٌة لغاٌات توفٌر المعلومات فقط ،وال ٌجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصٌة فً مجال االستثمارٌ ،حظر إعادة أو صٌاغة هذا التقرٌر بدون تصرٌح من الشركة المتحدة لألوراق المالٌة .النتائج السابقة ال
تشٌر بالضرورة للنتائج المستقبلٌة .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالٌة دقة هذا التقرٌر .توجد دائما مخاطرة فً كل أنواع االستثمار.

