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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 

 
 ي:المالملخص األداء 

دوالر  209400202إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  9432\39\13بيانات البنك الوطني كما في  تشير

 بارتفاع 9432دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  200490904أمريكي0 مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

 88008220408دوالر أمريكي بعد أن كان  3042201220129د بلغ . أّما مجموع الموجودات فق%90.12بلغت نسبته 

دوالر  28308190382. وبلغ مجموع المطلوبات %93.28بلغت نسبته  بارتفاع 9432دوالر أمريكي في نهاية العام 

 . %91.23بلغت نسبته  بارتفاع 9432دوالر أمريكي نهاية العام  22901220082أمريكي بعد أن كان 

  :همالسملخص أداء 

                     عليه حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  1.84على نهاية العام الوطني  البنكأغلق سهم 
 من مجموع األسهم المكتتبة.  %31.81. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 5,763,448سهم بقيمة 3,205,058
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 التغير %  2017 2016 2015 مؤشرات المالية 

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

 %21.98 1,079,399,362 884,875,048 820,268,531  الموجوداتمجموع 

 %23.91 981,832,185 792,379,485 730,449,453 مجموع المطلوبات 

وق حقوق المساهمين )غير شامل حق
 االقلية(

89,819,078 92,495,563 97,567,177 5.48% 

 %15.98 7,385,788 6,368,323 6,339,990 االرباح )الخسائر( المدورة

 %19.82 43,046,452 35,925,791 27,394,930 الفوائد الدائنة

 %18.28 33,868,539 28,634,883 22,328,880 والعموالتصافي ايرادات الفوائد 

 %19.32 12,044,749 10,094,212 7,406,894 الربح قبل الضريبة 

 %24.35 9,204,749 7,402,240 5,441,591 صافي الدخل 

 EPS 0.073 0.099 0.123 24.24%العائد على السهم   

 ROA 0.66% 0.84% 0.85% 1.61%العائد على الموجودات 

 ROE 6.06% 8.00% 9.43% 17.88%العائد على حقوق المساهمين 

 %1.57 %90.96 %89.55 %89.05 المطلوبات الى الموجودات

اجمالي  والعموالت الىايرادات الفوائد 
 الدخل

86.98% 86.97% 85.41% -1.80% 

 N/A N/A N/A N/A توزيعات النقدية 

 N/A N/A N/A N/A توزيعات أسهم 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.84

138M القيمة السوقية 

1.98 
1.63 
31.81% 
14.96 

1.30 
1.41 
N/A 

 اسبوع 25اعلى سعر/

 اسبوع 25ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 قيمة السوقية / القيمة الدفترية ال

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/12/2710السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (TNB)بنك الوطني ال

 7102عام ل االولية ملخص البيانات المالية
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