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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  3,280,298إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2019\03\31تشير بيانات البنك الوطني كما في 

 بارتفاع 2018دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  3,201,960مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،

 2,204,690,870دوالر أمريكي بعد أن كان  2,269,130,043أّما مجموع الموجودات فقد بلغ . %2.45بلغت نسبته 

دوالر  2,076,802,496وبلغ مجموع المطلوبات   %.2.92بلغت نسبته  بارتفاع 2018في نهاية العام  دوالر أمريكي

أما مجموع حقوق . %2.97بلغت نسبته  بارتفاع 2018دوالر أمريكي نهاية العام  2,016,830,274أمريكي بعد أن كان 

بلغت  بارتفاع 2018في نهاية العام أمريكي  دوالر 93,085,124أن كان  أمريكي بعد دوالر 95,446,601الملكية فقد بلغ 

 .%2.54نسبته 

  :السهمملخص أداء 

  عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.89على  2019 األولالل الربع خ( TNB)الوطني  البنكأغلق سهم 
 من مجموع األسهم المكتتبة.  %25.38. تشكل األسهم الحرة نسبة امريكي دوالر 19,489,593بقيمة سهم  11,439,372
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 التغير %  31/12/2018 31/03/2019 مؤشرات المالية

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

 %2.92 2,204,690,870 2,269,130,043  الموجوداتمجموع 

 %2.97 2,016,830,274 2,076,802,496 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل 
 حقوق االقلية(

95,446,601 93,085,124 2.54% 

 %30.90 10,616,781 13,897,079 االرباح )الخسائر( المدورة

 %2.31 1,327,001,463 1,357,693,088 صافي تسهيالت ائتمانية 

 %1.63 1,716,680,457 1,744,740,945  وتأمينات نقديةودائع العمالء 
 التغير %  31/03/2018 31/03/2019 

 %6.96 11,550,777 12,354,438 الفوائد الدائنة والعوائد 
صافي ايرادات الفوائد و 

 العموالت
22,140,231 21,045,559 5.20% 

 %8.32 23,647,845 25,616,491 اجمالي الدخل 

 %14.36 15,924,458 18,211,076 اجمالي المصروفات 

 %4.12- 7,723,387 7,405,415 قبل الضريبة بح الر

 %2.45 3,201,960 3,280,298 صافي الدخل 

 EPS 0.044 0.043 2.33%العائد على السهم   

 ROA 0.14% 0.15% -1.92%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 
ROE 

3.44% 3.19% 7.90% 

 %0.05 %91.48 %91.52 المطلوبات الى الموجودات
الى ودائع  التسهيالتصافي 

 العمالء 
77.82% 77.30% 0.67% 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.89

M7.141 القيمة السوقية 

1.9 
1.66 

25.38% 
14.88 

1.27 
1.49 
2.94% 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة سعر/ أدنى
 الحرة % أسهم 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2019السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 31/12/2018ي كبار المساهمين كما ف

 (TNB)البنك الوطني 

 2019لعام  األولخالل الربع  المالية البيانات ملخص
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  األرباحجدول توزيع 

 

 

  اخبار البنك

 دوالر مليون 75 من به المصرح البنك مال رأس رفع على اليوم، الوطني للبنك العامة الهيئة صادقت -

 على المدفوع المال رأس من نقدية أرباح% 5 توزيع الى باإلضافة دوالر، مليون 100 الى

  .دوالر مليون 3 بقيمة مجانية كأسهم% 4و دوالر مليون 3.75 بقيمة المساهمين

 حسابات مجموعة استكمال الى حسن الحاج أشار األول، الربع في البنك أطلقها التي المنتجات حول -

 لدى االدخار مبدأ يعزز الحساب ان مؤكدا. المجموعة الى" خطوتي" األطفال حساب بانضمام التوفير

 الشهرية الجائزة على السحب الى للدخول الحساب في أدنى حد وجود يشترط لم حيث األطفال، جيل

 محلية جهة مع اتفاقية توقيع بصدد البنك ان وأضاف.  صغيرة بمبالغ لو حتى التوفير على لتشجيعهم

 حساب خالل من محتاجين طلبة لصالح كتابي نت بأجهزة للتبرع الحق، وقت في عنها اإلعالن سيتم

 2019 العام خالل سيتم انه معلنا،. اسبوعيا عليه السحب يجري جهاز كل مقابل" خطوتي" التوفير

 مخدومة غير اقتصادية قطاعات تستهدف التي المتخصصة المصرفية البرامج من المزيد تطوير

 .القطاعات هذه احتياجات لدراسة حاليا البنك يجريها دراسات على بناء األمثل، بالشكل

 مدينة في العشرين فرعه افتتاح بصدد البنك ان حسن الحاج أعلن واالنتشار، التوسع يخص فيما -

 .القدس محافظة في مصرفية شبكة أكبر صاحب بذلك ليصبح القادمة، القليلة األيام في العيزرية

 

 

 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% *** 

2018 75,000,000 9,428,765 16/04/2019 5.00% 4.00% 


