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 :البنكنبذة عن   

فيما يبلغ  .92/40/9442 بتاريخ في بورصة فلسطين TNBأسهم  إدراجوتم  ،2005عام  (TNBالبنك الوطني )تأسس  

 . دوالر أمريكي 75,000,000رأس مال الشركة المدفوع 

 
 ملخص األداء المالي:

 دوالر 1094302,4 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 9432\41\13 في كما الوطني البنك بيانات تشير

 بارتفاع 9432 العام من نفسها للفترة أمريكي دوالر ,90220022 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة0 أمريكي

ا. %15.39 نسبته بلغت  30422012201,9 كان أن بعد أمريكي دوالر 9032901,201,4 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 دوالر 3022200440,41 المطلوبات مجموع وبلغ. %,343.9 نسبته بلغت بارتفاع 9432 العام نهاية في أمريكي دوالر

 حقوق مجموع أما. %343.04 نسبته بلغت بارتفاع 9432 العام نهاية أمريكي دوالر 22302190321 كان أن بعد أمريكي

 بارتفاع 9432 العام نهاية في أمريكي دوالر 2201,20322 كان أن بعد أمريكي دوالر 344019201,3 بلغ فقد الملكية

 .%1.40 نسبته بلغت

  :السهمملخص أداء 

 8892089,2  عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  0828على  8102 األولنهاية الربع الوطني  البنكأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  % 1810,. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر 782,280,2بقيمة سهم 
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Research Department 
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 لتغير %ا 31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية

 %0.00 75,000,000 75,000,000 راس المال المدفوع

 %101.26 1,079,399,362 2,172,368,560 الموجوداتمجموع 

 %101.40 981,832,185 1,977,400,603 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين )غير 
 االقلية(شامل حقوق 

100,528,561 97,567,177 3.04% 

 %43.35 7,385,788 10,587,748 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018 قائمة الدخل

 %133.04 9,643,114 22,472,718 الفوائد الدائنة والعوائد
صافي ايرادات الفوائد 

 والعموالت
21,045,559 8,017,119 162.51% 

 %146.44 9,595,741 23,647,845 اجمالي الدخل

 %119.11 3,524,876 7,723,387 الربح قبل الضريبة

 %15.39 2,774,876 3,201,960 صافي الدخل

 EPS 0.043 0.037 15.39%العائد على السهم   
العائد على الموجودات 

ROA 
0.15% 0.26% -42.66% 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
3.19% 2.84% 11.99% 

 %0.07 %90.96 %91.03 المطلوبات الى الموجودات

الى ودائع  التسهيالتصافي 
 العمالء

75.28% 88.02% -14.47% 

 N/A 5% N/A توزيعات النقدية

 N/A N/A N/A توزيعات أسهم

(USD)  

 سعر االغالق * 1.82

136.5M القيمة السوقية 

8 
0827 
30.01% 
14.80 

1.34 
08,, 
2.72% 

 اسبوع 78اعلى سعر/

 اسبوع 78سعر/ادنى 
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8102السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين : 

 (TNB)البنك الوطني 

 8102لعام  األولخالل الربع  ملخص البيانات المالية
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  اخبار البنك

 اإلسالمي البنك أسهم من مسيطرة حصة على استحواذ عملية بتنفيذ 8102/,89/1 بتاريخ الوطني البنك قام -

 ستثمار،لال الوطنية اإلسالمية الشركة باسم الوطني البنك يقوده مساهمين ائتالف خالل من وذلك الفلسطيني

 أسهم مجموع من %7, حوالي بلغت مسيطرة حصة-لالستثمار الوطنية اإلسالمية شركة – االئتالف ليتملك

 8الفلسطيني اإلسالمي البنك

 تمثيلب الدين ناصر طالل بعضوية القادمة أعوام لألربع جديد إدارة مجلس الوطني للبنك العامة الهيئة انتخبت -

 تاالتصاال وشركة بمقعدين، لالستثمار العالمية مسار وشركة شخصي، بتمثيل المصري وعمر شخصي،

 كمال إلى ةباإلضاف شخصي، بتمثيل المصري ودينا واحد، بمقعد األردني االتحاد وبنك بمقعدين، الفلسطينية

 أن لىع شخصي، بتمثيل الجواد عبد وعزيز شخصي، بتمثيل خوري غريس8 ود شخصي، بتمثيل خديجة أبو

 على قديةن أرباحا توزيع كذلك العامة الهيئة وأقرت8 المقبلة جلسته في ونائبا رئيسا النتخاب المجلس يعقد

 بتاريخ كما المساهمين سجل كشف حسب %7 بنسبة دوالر مليون 27 البالغ المال رأس من المساهمين

8,/,/8102 . 

 في نوعها من األولى هي هللا، رام في عمل ورشة Esells Academy مع وبالتعاون الوطني البنك نظم -

 ضافي،ا دخل لتحقيق منها االستفادة وطرق العالمية االلكترونية التجارة حول لألكاديمية، الغربية الضفة

 يرةالب في الفلسطيني األحمر الهالل قاعة في الندوة جرت. لديهم موجودة ومستعملة جديدة منتجات وبيع

 .الغربية الضفة مناطق مختلف ومن واألعمار الفئات كافة من المهتمين من كبير حشد بحضور

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه العامةاجتماع الهيئة  صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

2010 29,871,624 211,087 25/04/2011 *** *** 

2011 29,875,642 568,262 09/05/2012 *** *** 

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 *** *** 

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

2016 75,000,000 7,402,240 20/04/2017 5.00% *** 

2017 75,000,000 9,204,749 24/04/2018 5.00% *** 


