
 

 

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

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

 (دوالر امريكي) 5102ربع األول للالبيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحلة األولى من عملية رفع رأس مال بانجاز قام البنك الوطني )بنك الرفاه سابقا( --

طرح أسهم الزيادة على كبار مساهميه في اكتتاب خاص انتهى مساء  خالل، من البنك

من األسهم المطروحة من  %12، وقد تمت تغطية 1121من عام كانون الثاني  21

، خالل اكتتاب شركة االتصاالت الفلسطينية بخمسة ماليين سهم سددت قيمتها نقدا  

 خمسةمقابل اسهم بقيمة  يةماليين سهم اخرى اكتتبت بها شركة مسار العالم خمسةو

 .في شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري مسارشركة  ماليين دوالر للبنك من حصة

 

مليون دوالر من خالل اندماج البنك  21الى عملية رفع رأس المال  تم استكمال --

مقابل اصدار اسهم ، البنك العربي الفلسطيني لالستثمارالوطني )بنك الرفاه سايقا( مع 

، الوطني" لصالح مالكي البنك العربي الفلسطيني لالستثمار"بعشرة ماليين دوالر في 

وتقضي االتفاقية باندماج البنكين عبر استحواذ البنك الوطني )الرفاه سابقا ( على 

موجودات ومطلوبات البنك العربي الفلسطيني لالستثمار ومقابل قيمة صافي موجوداته 

 .مو البنك العربي الفلسطيني لالستثمار على أسهم في البنك الوطنييحصل مساه

 

 21/12/1122بناءا على قرار الهيئة العامة الغير عادية للبنك الوطني في تاريخ --

مليون دوالر أمريكي، تم  52مليون دوالر أمريكي الى  21لزيادة رأس مال البنك من 

تثمار. وبعد عقد اجتماع لجنة احالة موضوع تغطية رأس المال الى لجنة االس

 12تم التوصل الى قرار بتغطية رأس المال والبالغ  12/10/1122االستثمار بتاريخ 

مليون دوالر من خالل طرح اسهم لالكتتاب الثانوي العام لمساهمي البنك بالقيمة 

االسمية )دوالر واحد للسهم( وتمت موافقة المجلس على قرار لجنة االستثمار و اتخاذ 

و ذلك احتكاما لتعليمات االصدار  22/15/1122رار مجلس االدارة بالتمرير بتاريخ ق

 الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

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  17/05/2015 *** *** 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 10/05/5102 10/11/5102 ملخص الميزانية العمومية

  679,908,084  734,947,088 إجمالي الموجودات

  599,897,552  648,907,552 اجمالي المطلوبات

  70,968,206  75,000,000 رأس المال المدفوع

  3,806,855  5,967,394 االرباح )الخسائر( المدورة

  80,010,532  86,039,536 حقوق المساهمين 

  353,824,711  382,386,905 ودائع العمالء

  298,630,685  309,970,674 صافي التسهيالت االئتمانية

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة الدخل

  3,655,582  4,636,274 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

  4,957,492  5,890,775 اجمالي الدخل

  3,079,492  3,730,236 اجمالي المصروفات

  1,878,000  2,160,539 الربح قبل الضرائبصافي 

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 (4,676,018)  62,683,625 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (2,861,614) (4,102,370) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 -  4,596,245 التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية صافي

 (7,537,632)  63,177,500 التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل  5102خالل الربع األول  ملخص التداول

 91,548,986 97,500,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 16,736,071 11,388,422 عدد األسهم المتداولة

 19,581,762 13,080,279 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.38 1.30 اعلى سعر تداول 

 1.10 1.12 ادنى سعر تداول

 1.29 1.30 سعر اإلغالق 

 10/05/5102 10/11/5102 نسب مالية

 B.V 1.15 1.13القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.13 1.14القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 15.66 15.54مكرر الربحية 

 %88.23 %88.29 المطلوبات الى الموجودات

 %84.40 %81.06 التسهيالت االئتمانية الى ودائع العمالء

  10/11/5102 10/11/5102 

 ROA 0.29% 0.35%العائد على الموجودات 

 ROE 2.51% 3.32%العائد على حقوق المساهمين 

 %73.74 %78.70 و العموالت الى اجمالي الدخلايرادات الفوائد 

  EPS 0.0286  0.0376العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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 5102الربع األول  خالل حركة السهم

 نبذة عن البنك الوطني


