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 :البنكنبذة عن   

فيما يبلغ  .29/04/2007 بتاريخ في بورصة فلسطين TNBأسهم  إدراجوتم  ،2005عام  (TNBالبنك الوطني )تأسس  

 . دوالر أمريكي 75,000,000المدفوع  البنكرأس مال 

 
 ملخص األداء المالي:

 دوالر 5,212,490 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\06\30 في كما الوطني البنك بيانات تشير

 بانخفاض 2017 العام من نفسها للفترة أمريكي دوالر 5,362,268 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, أمريكي

ا%. 2.79 نسبته بلغت  1,079,399,362 كان أن بعد أمريكي دوالر 2,071,853,323 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 دوالر 1,895,291,492 المطلوبات مجموع وبلغ%. 91.95 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر

 حقوق مجموع أما%. 93.04 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية أمريكي دوالر 981,832,185 كان أن بعد أمريكي

 بانخفاض 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 97,567,177 كان أن بعد أمريكي دوالر 89,132,505 بلغ فقد الملكية

 %.8.64 نسبته بلغت

  :السهمملخص أداء 

  عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.75على  2018لعام  األولالنصف نهاية الوطني  البنكأغلق سهم 
 من مجموع األسهم المكتتبة.  %26.88. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر 6,175,648بقيمة سهم  3,153,278
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30/06/2018 مؤشرات المالية  التغير % 31/12/2017 

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

 %91.95 1,079,399,362 2,071,853,323  الموجوداتمجموع 

 %93.04 981,832,185 1,895,291,492 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل 
 حقوق االقلية(

89,132,505 97,567,177 -8.64% 

 %0.60 7,385,788 8,165,210 االرباح )الخسائر( المدورة

 %94.68 653,847,526 1,272,908,211 صافي تسهيالت ائتمانية 

 %105.31 808,784,178 1,660,477,949  وتأمينات نقديةودائع العمالء 

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018 قائمة الدخل 

 %11.38 20,570,457 22,912,237 الفوائد الدائنة والعوائد 
صافي ايرادات الفوائد و 

 العموالت
32,935,762 16,517,128 99.40% 

 %88.83 19,654,016 37,111,901 اجمالي الدخل 

 %97.21 12,791,748- 25,226,153- اجمالي المصروفات 

 %73.20 6,862,268 11,885,748 الربح قبل الضريبة 

 %2.79- 5,362,268 5,212,490 صافي الدخل 

 EPS 0.069 0.071 -2.82%العائد على السهم   

 ROA 0.25% 0.46% -45.14%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 
ROE 

5.85% 5.71% 2.46% 

 %0.57 %90.96 %91.48 المطلوبات الى الموجودات

الى ودائع  التسهيالتصافي 
 العمالء 

76.66% 80.84% -5.18% 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.75

131.2M القيمة السوقية 

2 
1.73 

26.88% 
14.46 

1.19 
1.47 
2.72% 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 31/12/2017كبار المساهمين كما في 

 (TNB)البنك الوطني 

 2018خالل النصف االول لعام  ملخص البيانات المالية
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  اخبار البنك

 اإلسالمي البنك أسهم من مسيطرة حصة على استحواذ عملية بتنفيذ 29/03/2018 بتاريخ الوطني البنك قام -

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

 أسهم مجموع من% 45 حوالي بلغت مسيطرة حصة-لالستثمار الوطنية اإلسالمية شركة – االئتالف ليتملك

 .الفلسطيني اإلسالمي البنك

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

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

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

 أن على شخصي، بتمثيل الجواد عبد وعزيز شخصي، بتمثيل خوري غريس. ود شخصي، بتمثيل خديجة أبو

 على نقدية أرباحا توزيع كذلك العامة الهيئة وأقرت. المقبلة جلسته في ونائبا رئيسا النتخاب المجلس يعقد

 بتاريخ كما المساهمين سجل كشف حسب% 5 بنسبة دوالر مليون 75 البالغ المال رأس من المساهمين

23/4/2018 . 

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

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

 البيرة 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

 بنود تعديل ، هللا رام مدينة في عقد الذي العادي غير اجتماعها خالل الوطني، للبنك العامة الهيئة أقرت -

 باإلجماع تعديله ليتم البنك، إدارة مجلس أعضاء بعدد يتعلق فيما للشركة الداخلي والنظام التأسيس عقد

 . 11 من بدال عضوا 13 من مكونا البنك إدارة مجلس وليصبح عضوين، بواقع األعضاء عدد ورفع

 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% *** 
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 برام العامة إدارته مقر في الفلسطينيين اإلعالميين أبرز من مجموعة مع حوار جلسة الوطني البنك نظم -

 في التوفير واقع حول عرضا قدم الذي حسن، الحاج أحمد الوطني البنك عام مدير ترأسها والتي هللا،

 وأثر المجتمع، أفراد بين البنوك في االدخار ثقافة وتعزيز نشر وأهمية الفلسطيني، المصرفي القطاع

 البنك توجهات على الجلسة ضمن حسن الحاج عرج   كما. الوطني االقتصاد على المصارف في االدخار

 المالية والعادات القيم بعض وترسيخ جديدة مصرفية منتجات بطرح يتعلق فيما وخططه الحالي، للعام

 .حولها الوعي ونشر عليها الضوء اإلعالم وسائل تسليط خالل من الصحية

 الفلسطيني المصرفي القطاع في الودائع إجمالي من التوفير نسبة إلى حسن الحاج تطرق الجلسة، وخالل

 بين ما تراوحت أنها حيث نسبيا طفيف بشكل ولكن بالنمو آخذة النسبة أن موضحا ،2010 العام منذ

 البنوك بين تتنقل نفسها الموفرين قاعدة أن إلى إشارة هذه أن مبينا األحوال، أفضل في% 25 إلى% 18

 في رائج هو ما أن مؤكدا. نسبيا ضئيلة جدد موفرين دخول نسبة وان الفلسطيني المصرفي الجهاز في

 بالجائزة للحاق العمالء يدفع الذي األمر التوفير، بحسابات" اليانصيب" نظام الفلسطيني المصرفي السوق

 .  لذلك وفقا البنوك بين والتنقل حجما األكبر

له، والذي يعد األول من نوعه على مستوى افتتح البنك الوطني مركز خدمات الجمهور الرقمي التابع   -

الشرق األوسط، حيث سيتيح للعمالء وجمهور المتعاملين مع البنك الحصول على عدة خدمات عن طريق 

الدردشة عبر منصات التواصل االجتماعي من أي مكان في العالم وفي أي وقت حتى خارج ساعات الدوام 

، WhatsApp، وواتسابFacebook Messengerالرسمي. ويجمع المركز كل من فيسبوك مسنجر

من خالل الموقع االلكتروني للبنك، حيث سيتم  IM والبريد االلكتروني وايضا خدمة الرسائل الفورية

 في الوقت القريب القادم الى المجموعة.  Skypeاضافة

 سيقوم االتفاقيةهذه  وبموجب إستراتيجية. شراكة اتفاقية القدس، مركز -األطباء ونقابة الوطني البنكوقع  -

 في موظفين وتخصيص المصرفية حساباتها وتنظيم للنقابة مالية وتسهيالت خدمات بتقديم الوطني البنك

 مجموعة تقديم إلى باإلضافة النقابية، الصناديق في المتنوعة األطباء اشتراكات تسديد لتسهيل فروعه كافة

 .ذاته الوقت في ومنتسبيها للنقابة والحسابات القروض على التسهيالت من

 

 

 


