
 

 

النتائج السابقة ال  .ة 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 توصي

 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) 6102ربع األول للالبيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركة مساهمة عامة من قبل مساهمين  0080.80002تأسس البنك الوطني بتاريخ --

االقتصاد الفلسطيني بشكل عام من رجال االعمال و الشركات الفلسطينية بهدف تطوير 

مليون  00و توفير الخدمات المصرفية المتميزة، حيث تم تأسيس البنك برأس مال بلغ 

لالكتتاب  % من قبل مؤسسي البنك و طرح الفرق.0 دوالر و تم اكتتاب ما نسبته

 مساهم .  0.0000بقية على اكثر من االسهم المت تالعام حيث توزع

، استحوذ البنك الوطني على أصول و التزامات بنك اإلتحاد 0002في مطلع العام  --

األردني في فلسطين، و ترتب على الصفقة دخول بنك اإلتحاد شريكا استراتيجيا ضمن 

ميلون  52% من رأسمال المدفوع الذي ارتفع ليصل إلى 00البنك الوطني بنسبة 

 حيث حجم رأسمال . دوالر، و ليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من

% من شركة وطن لالستثمار المساهمة 000يمتلك البنك الوطني ما نسبته --

الخصوصية، والتي ضمها البنك تنفيذا التقاقية التملك و الضم ما بين بنك الرفاه لتمويل 

المشاريع الصغيرة و البنك العربي الفلسطيني لالستثمار، و بناء عليه تم تغير الصفقة 

لشركة البنك العربي الفلسطيني لالستثمار و اسمها وأصبحت ملكاً بالكامل  القانونية

 للبنك الوطني.

توزيع أرباح  01/01/0002أقرت الهيئة العامة للبنك في اجتماعها المنعقد بتاريخ --

 % من رأسمال البنك .2نقدية على المساهمين بنسبة 

 00/00/0002مجلس إدارة البنك: كما في  --

 السيد طالل ناصر الدين: رئيس مجلس اإلدارة

 السيد عمر منيب المصري: نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد سمير زريق، السيد سالمة خليل، السيدة دينا المصري، السيد كمال أبو خديجة، 

 لفيتي: أعضاء مجلس اإلدارةمعن ملحم، السيد نمر عبد الواحد، السيد عصام س السيد

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه الدخلصافي  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  17/02/2012 *** *** 

2015 75,000,000 5,441,591  14/04/2016 5.00% *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 10/06/6102 10/11/6102 ملخص الميزانية العمومية

 820,268,531 885,206,578 إجمالي الموجودات

 730,449,453 793,582,075 اجمالي المطلوبات

 75,000,000 75,000,000 رأس المال المدفوع

 6,339,990 8,874,104 االرباح )الخسائر( المدورة

 89,819,078 91,624,503 حقوق المساهمين 

 538,606,899 614,568,293 ودائع العمالء

 401,781,262 488,302,761 صافي التسهيالت االئتمانية

 10/11/6102 10/11/6102 ملخص قائمة الدخل

 4,636,274 6,712,203 صافي ايرادات الفوائد و العموالت

 5,890,775 8,517,936 اجمالي الدخل

 3,730,236 5,252,425 اجمالي المصروفات

 1,647,234 2,534,114 صافي الربح 

 10/11/6102 10/11/6102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 62,683,625 (13,916,217) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (4,102,370) 2,031,151 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

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

 63,177,500 (11,885,066) التغير في النقد و ما في حكمه

 6102خالل  6102خالل الربع االول  ملخص التداول

 119,250,000 112,500,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 28,232,417 1,884,861 عدد األسهم المتداولة

 37,613,517 2,695,207 )دوالر(قيمة األسهم المتداولة 

 1.59 1.50 اعلى سعر تداول 

 1.12 1.32 ادنى سعر تداول

 1.59 1.50 سعر اإلغالق 

 10/06/6102 10/11/6102 نسب مالية

 B.V 1.22 1.20القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.23 1.33القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 20.55 21.78مكرر الربحية 

 %89.05 %89.65 المطلوبات الى الموجودات

 %74.60 %79.45 التسهيالت االئتمانية الى ودائع العمالء

  10/11/6102 10/11/6102 

 ROA 0.29% 0.22%العائد على الموجودات 

 ROE 2.77% 1.91%العائد على حقوق المساهمين 

 %78.70 %78.80 ايرادات الفوائد و العموالت الى اجمالي الدخل

 EPS 0.0338 0.022العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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 6102الربع األول  حركة السهم خالل

 نبذة عن البنك الوطني


