ﻧﴩة إﺻﺪار ٔاﺳﻬﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ا ٔﻻوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ رﰴ ) (12ﻟﺴـﻨﺔ  2004وا ٔﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠاميت اﻟﺼﺎدرة ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ

ﴍﻛﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻻٕﺳﻼﱊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ م.ع.م
اﳌﺴﺠةل دلى ﻣﺴﺠﻞ اﻟﴩﰷت ﲢﺖ رﰴ ) (563200922ﺑﺘﺎرﱗ 1995/12/16
ﻋﺪد ا ٔﻻﺳﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻌﺎم ) (3,000,000ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻬﲈ
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رﰴ اﻻٕﻳﺪاع دلى اﻟﻬﻴﺌﺔ/1 :ب2017/
اترﱗ ﻧﻔﺎذ اﻟﻨﴩة2017/4/4 :
ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق ر ٔاس اﳌﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ رﰴPCMA/DIWAN/7963/2017 :

إﻋﺪاد:

ٔاﺑﻮ ﻏﺰاةل ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
ﻣﺪﻳﺮ إﺻﺪار
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قائمة المصطلحات والتعريفات
الھيئة :ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
القانون :قانون األوراق المالية رقم ) (12لسنة .2004
قانون الشركات :قانون الشركات لسنة  1964وتعديالته.
السوق المالي :سوق فلسطين لألوراق المالية )بورصة فلسطين(.
الشركة :شركة البنك االسالمي الفلسطيني المساھمة العامة المحدودة.
نشرة اإلصدار :نشرة خطي ة تعتم دھا الھيئ ة يع رض م ن خاللھ ا المص در أوراق ا مالي ة لالكتت اب وت ودع النش رة ل دى
الھيئة وتحتوي إفصاحا كامال عن المعلومات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار االستثمار.
م دير اإلص دار :الش خص االعتب اري الم رخص م ن الھيئ ة ال ذي يم ارس مھ ام إدارة إص دارات األوراق المالي ة و/أو
تسويقھا نيابة عن المصدر.
االكتتاب الثانوي العام :طرح االوراق المالية لالكتتاب العام لمساھمي الش ركة عن د رف ع رأس الم ال بالقيم ة االس مية
أو بعالوة إصدار على المساھمين المسجلين في سجالت مركز اإليداع والتحويل.
اإلدراج :تس جيل األوراق المالي ة الخاص ة بالش ركة ف ي الس وق بھ دف الت داول وإج راء عملي ات تس وية عق ود البي ع
والشراء ونقل ملكيتھا من خالل مركز اإليداع والتحويل.
) :(ISBKرم ز الت داول الخ اص بش ركة البن ك االس المي الفلس طيني ف ي س وق فلس طين ل الوراق المالي ة )بورص ة
فلسطين(.
نظام الشركة :النظام الداخلي لشركة البنك االسالمي الفلسطيني.
طلب االكتتاب :ھو النموذج المعد والذي يقوم المستثمر بتعبئته عند رغبته بشراء اسھم الشركة عند عملية االكتتاب.
االكتتاب :اكتتاب ثانوي عام.

4

معلومات خاصة باالسھم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام

شركة البنك االسالمي الفلسطيني المساھمة العامة المحدودة
رام ﷲ – فلسطين

ھاتف |+97022949797 :فاكس+97022979787 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة البنك االسالمي الفلسطيني المساھمة العامة المحدودة
المسجلة في وزارة االقتصاد الوطني لدى مراقب الشركات تحت الرقم )(563200922
بتاريخ 1995/12/16
عدد األسھم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام ثالثة ماليين سھما
) 3,000,000سھم(

وقيمتھا االسمية ثالثة ماليين دوالر أمريكي.
) (3,000,000دوالر أمريكي بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سھم
مضافا اليھا عالوة اصدار بمقدار ) (1,950,000دوالر أمريكي بحيث تصبح قيمتھا االجمالية ) (4,950,000أربعة
ماليين وتسعمائة وخمسون ألف دوالر أمريكي
رقم اإليداع لدى الھيئة/1 :ب2017/
تاريخ نفاذ النشرة2017/4/4 :
بموجب قرار ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقمPCMA/DIWAN/7963/2017 :

5

بيـان ھــام

لألھمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين
إن الھدف الرئيسي من إعداد ھذه النشرة ھو تقديم جميع المعلومات التي تساعد المستثمرين
على اتخاذ القرار المناسب بشأن االستثمار في األسھم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام.
تتحمل الشركة كامل المسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في ھذه النشرة وتؤكد عدم
وجود معلومات أخرى يؤدي حذفھا إلى جعل المعلومات مضللة .وال تتحمل أي جھة أخرى
أية مسؤولية لعدم تضمين ملخص نشرة اإلصدار أي معلومات أو بيانات ضرورية وھامة،
أو تضمينھا معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من مسؤولية
الشركة المصدرة.
على كل مستثمر أن يتفحص ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار ھذه ليقرر فيما إذا كان من
المناسب أن يستثمر في ھذه األسھم ،آخذاً بعين االعتبار كل الحقائق واالعتبارات المالية
المبينة في ضوء أوضاعه الخاصة.
ال يحق ألي شخص أو مستشار مالي أن يدلي بأي معلومات خالف ما ھو وارد في ھذه
النشرة ،وإذا تم ذلك فأن ھذه المعلومات يجب أن ال يعتمد عليھا كونھا غير موثقة من قبل
الشركة المصدرة.
يقر كل شخص يحصل على ھذه النش رة بأن ه ال يج وز االعتم اد عل ى أي ش خص اخ ر للتأك د
من ص حة ودق ة المعلوم ات ،ب ل يج ب عل ى الش خص ال ذي ين وي االس تثمار ف ي ھ ذه االس ھم
االعتماد على نفسه للتحقق من المالءة المالية للشركة المصدرة.
ال تتحم ل ھيئ ة س وق رأس الم ال الفلس طينية أي ة مس ؤولية لع دم تض مين نش رة اإلص دار أي ة
معلومات أو بيانات ضرورية وھامة أو تض مينھا معلوم ات أو بيان ات غي ر ص حيحة أو غي ر
دقيقة ،وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجھة التي تعدھا.
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ملخص نشرة االصدار:
اسم الشركة
نوع اإلكتتاب
رأسمال الشركة المصدرة
نوع األسھم المطروحة لالكتتاب
الثانوي العام
عدد األسھم المطروحة لالكتتاب
الثانوي العام
سعر اإلصدار
القيمة اإلجمالية لإلصدار

نوع و خصائص األسھم
نشاط الشركة
الغاية من اإلصدار

الموافقة على اإلصدار

شركة البنك االسالمي الفلسطيني
اكتتاب ثانوي عام.
بلغ رأس مال الشركة المصرح به ) (100,000,000مئة مليون دوالر
أمريكي وبلغ رأس المال المدفوع ) (66,000,000ستة وستون مليون دوالر
أمريكي.
أسھم عادية
) (3,000,000ثالثة ماليين سھم
دوالر أمريكي واحد تمثل القيمة االسمية للسھم مضافا اليه عالوة اصدار بقيمة
) (0.65دوالر أمريكي
) (3,000,000سھم و تعادل ) (3,000,000ثالثة ماليين دوالر أمريكي
كقيمة اسمية لالصدار و ) (1,950,000مليون وتسعمائة وخمسون الف دوالر
أمريكي كعالوة اصدار بحيث تصبح قيمة االصدار االجمالية )(4,950,000
أربعة ماليين وتسعمائة وخمسون ألف دوالر أمريكي
أسھم عادية بقيمة اسمية قدرھا دوالر امريكي واحد للسھم المصدر وعالوة
اصدار بقيمة ) (0.65دوالر امريكي للسھم وھي متساوية في الحقوق
وااللتزامات.
إن نشاط البنك يتمثل بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال
االستثمار وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية
 .1تلبية متطلبات السادة سلطة النقد الفلسطينية في رفع راس مال البنوك
العاملة في فلسطين .
 .2االحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال مالئمة وحسب التعليمات ذات العالقة
لمواجھة المخاطر المختلفة .
 حصلت الشركة على موافقة الھيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2010/10/24لزيادة رأس مال الشركة ﻣن ) (50ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ
الى ) (100مليون دوالر أمريكي.
 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟزﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن  50ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ اﻟﻰ 100ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﻣن ﻣراﻗب اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2010/11/24
 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ رﻓﻊ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع اﻟﻰ  75ﻣﻠﻳوندوﻻر ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2016/1/21

 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﺟراءات ﺗﺳدﻳد اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ راسﻣﺎﻝ

اﻟﺷرﻛﺔ

اﻟﻣدﻓوع

ﻣن

62,500,000

دوﻻر

/

ﺳﻬم

اﻟﻰ

 100,000,000ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون دوﻻر اﻣرﻳﻛﻲ ﻣﻘﺳوﻣﺎ اﻟﻲ 100,000,000
ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون ﺳﻬم اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺳﻬم اﻻﺳﻣﻳﺔ ) 1دوﻻر اﻣرﻳﻛﻲ(واﻻﻛﺗﺗﺎب
ﺑﻪ ﺣﺳب اﻷﺻوﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺗﻔوﻳض ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺣدﻳد آﻟﻳﺎت
ﺗﺳدﻳد اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳواء ﻣن ﺧﻼﻝ رﺳﻣﻠﺔ اﻻرﺑﺎح أو ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2017/3/29

 حصلت الشركة على موافقة ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية علىترخيص نشرة االصدار بتاريخ  3/4/2017بموجب قرار الھيئة رقم
PCMA/DIWAN/7963/2017
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نبذة عن البنك:
ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻏزة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون
اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺳﻧﺔ  ،1929وﺳﺟﻠت ﻟدى ﻣراﻗب اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﺗﺣت رﻗم ) (563200922ﺑﺗﺎرﻳﺦ
 16ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ .1995

ﺑﺎﺷر اﻟﺑﻧك ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم  ،1997وﻳﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وأﻋﻣﺎﻝ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﺑﻣدﻳﻧﺔ رام

اﷲ وﻓروﻋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن والبالغ عددھا تسعة عشر فرعا و عشرة مكاتب في اھم المناطق
الحيوية بفلسطين.
االھداف
 تقديم ونشر الخدمات المصرفية االسالمية المتميزة
 تنمية الكوادر البشرية وزيادة الكفاءة في االداء
 توفير بيئة خالية من المخاطر
 تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية
 تعظيم العائد وتحقيق أرباح مجزية
غايات الشركة:
إن الغايات التي تأسست الشركة من اجلھا ھي-:
 .1تھ دف الش ركة ال ى تغطي ة االحتياج ات االقتص ادية واالجتماعي ة ف ي مي دان الخ دمات المص رفية
وأعم ال التموي ل واالس تثمار المنظم ة عل ى غي ر أس اس الرب ا ،وتش مل ھ ذه الغاي ات عل ى وج ه
الخصوص ما يلي-:
أ .توسيع نطاق التعام ل م ع القط اع المص رفي ع ن طري ق تق ديم الخ دمات غي ر الربوي ة م ع االھتم ام
بإدخال الخدمات الھادفة إلحياء صور التكافل االجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.
ب .تط وير وس ائل اجت ذاب األم وال والم دخرات وتوجيھھ ا نح و المش اركة ف ي االس تثمار باألس لوب
المصرفي غير الربوي.
ج .توفير التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات المختلف ة والس يما تل ك القطاع ات البعي دة ع ن إمك ان
اإلفادة من التسھيالت المصرفية المرتبطة بالفائدة.

 .2تقوم الشركة – في سبيل تحقي ق غاياتھ ا – باألعم ال الت ي تمكنھ ا م ن تحقي ق تل ك الغاي ات وذل ك
عن طريق العمل في المجاالت التالية:
أ .األعمال المصرفية غير الربوية:
تم ارس الش ركة – س واء لحس ابھا أو لحس اب الغي ر ف ي داخ ل فلس طين وخارجھ ا – جمي ع
أوج ه النش اط المص رفي المعروف ة أو المس تخدمة مم ا يمك ن الش ركة أن تق وم ب ه ف ي نط اق
التزاماتھا المقررة ،ويدخل في نطاق ھذا النشاط ما يلي-:
 .1قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجاري ة وحس ابات اإلي داع المختلف ة وتأدي ة قيم ة الش يكات
المسحوبة وتقاصھا،وتحص يل األوراق التجاري ة ،وتحوي ل األم وال ف ي ال داخل والخ ارج وف تح
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.2

.3

.4
.5
.6

االعتمادات المستندية وتبليغھا ،وإصدار الكفاالت المصرفية وخطابات الضمان وكتب االعتماد
الشخصي وبطاقات االئتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية.
التعامل بالعمالت األجنبية في البي ع والش راء عل ى أس اس الس عر الحاض ر دون الس عر اآلج ل،
ويدخل في نطاق التعامل المسموح لھا به حاالت اإلق راض المتب ادل – ب دون فائ دة – للعم الت
المختلفة الجنس حسب الحاجة.
تقديم التسليف المحدد اآلجل باعتباره خدم ة مج ردة م ن الفائ دة ،إم ا بطري ق خص م الكمبي االت
التجارية قصيرة اآلجل أو بطريق اإلقراض المقسط ويمتنع على الشركة – في جمي ع األح وال
– أن تقدم ھذه الخدمة بطريق التسليف على أساس الحساب الجاري مدين.
ادارة الممتلك ات وغي ر ذل ك م ن الموج ودات القابل ة ل إلدارة المص رفية عل ى أس اس الوكال ة
باألجر.
القيام بدور الوص ي المخت ار إلدارة الترك ات وتنفي ذ الوص ايا وفق ا لألحك ام الش رعية والق وانين
المرعية بالتعاون المشترك مع الجھة الدينية ذات االختصاص.
القي ام بالدراس ات الخاص ة لحس اب المتع املين م ع الش ركة وتق ديم المعلوم ات واالستش ارات
المختلفة.

ب .الخدمات االجتماعية:
تقوم الشركة بدور الوكيل األمين في مجال تنظ يم الخ دمات االجتماعي ة الھادف ة إل ى توثي ق اواص ر
الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات واألفراد وذلك عن طريق االھتمام بالنواحي التالية:
 .1تقديم القرض الحسن للغايات اإلنتاجي ة ف ي مختل ف المج االت والمس اعدة عل ى تمك ين المس تفيد
من القرض لبدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله ومعيشته.
 .2إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات االجتماعية المعتبرة.
 .3أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستھدفة.

ج .أعمال التمويل واالستثمار:
تق وم الش ركة بجمي ع أعم ال التموي ل واالس تثمار عل ى غي ر أس اس الرب ا وذل ك م ن خ الل الوس ائل
التالية:
 .1تقديم التمويل الالزم – كليا أو جزئيا – ف ي مختل ف األح وال والعملي ات القابل ة للتص فية الذاتي ة
ويشمل ذل ك أش كال التموي ل بالمض اربة والمش اركة المتناقص ة ،وبي ع المرابح ة لالم ر بالش راء
وغير ذلك من صور مماثلة.
 .2توظيف األموال التي يرغب أصحابھا في استثمارھا المش ترك م ع س ائر الم وارد المتاح ة ل دى
الش ركة وذل ك وف ق نظ ام المض اربة المش تركة ،ويج وز للش ركة ف ي ح االت معين ة أن تق وم
بالتوظيف المحدد حسب االتفاق الخاص بذلك.
 .3تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات االستثمارية المختلفة س واء كان ت قائم ة أو تح ت
التأسيس ويشمل ذل ك عل ى س بيل المث ال البن وك اإلس المية وش ركات الت امين اإلس المي وإع ادة
التأمين التعاوني.
أ -استثمار األموال في مختلف المشاريع.
.4
ب -يشترط أن ال يتعدى مجموع استثمارات البنك الدائمة من أمواله الخاص ة نس بة خمس ة
وسبعين بالمئة من مجموع رأس المال المدفوع واحتياطيه.
ج -ادارة المحافظ المالية والعقارية غير الربوية لألفراد والمؤسسات.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة للشركة ونسب ملكيتھم في الشركة:
اﻻﺳم

2016

اﻟﻣﻧﺻب

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣﻣﺛﻝ ﺑـ
اﻟﺳﻳد ﻣﺎﻫر ﻧﺷﺄت طﺎﻫر اﻟﻣﺻري

رﺋﻳس ﻣﺟﻠس اﻻدارة

د .ﻣﺣﻣود ﻓرﻳد أﺑو اﻟرب

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة

12.75%

7,969,698

ﺷرﻛﺔ أﺳواق ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﺳﻳد ﻣﺎزن ﺳﻧﻘرط
اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد اﻟﻌﺑوﻩ

13,390,620

أﻣﻳن ﺳر ﻣﺟﻠس اﻻدارة

21.42%

ﻣؤﺳﺳﺔ إدارة وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻣواﻝ اﻟﻳﺗﺎﻣﻰ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑـ
ﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻣﺟﻠس

رﻓﻳق ﺷﺎﻛر اﻟﻧﺗﺷﺔ

3,124,978

اﻹدارة

5.00%

ﻣﻣﺛﻝ ﻋن ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن
ﻣﻣﺛﻝ ﻋن ﺻﻐﺎر

د .ﻣﺎﺟد ﻋطﺎ ذﻳﺎب ﺣﻠو

10,000

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن

%0.02

ﺑﻧك اﻟﻘدس ﻣﻣﺛﻝ ﺑـ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة

اﻟﺳﻳد اﻳﺎد ﻣﺳروﺟﻲ

8.16%

5,102,563

ﻣرﻛز روزان ﻟﻌﻼج اﻟﻌﻘم وأطﻔﺎﻝ اﻷﻧﺎﺑﻳب ﻣﻣﺛﻝ ﺑـ
د .ﺳﺎﻟم اﺑو ﺧﻳزران

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة

3,879,512

6.21%

ﺻﻼح ﻓﺎﻳز اﺣﻣد اﻟدﻏﻣﻪ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة

4,114,966

6.58%

د .اﻧﻳس اﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺣﺟﻪ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة

14,603

0.02%

ﻋﻠﻰ زﻳدان أﺑو زﻫري

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻻدارة

12,500

0.02%

اسماء كبار مساھمي الشركة ونسب ملكيتھم ) %5فأكثر(:
اﻻﺳم

ﻋدد اﻷﺳﻬم

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ

2016

2015

2016

2015

ﺷرﻛﺔ اﺳواق ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ

13,390,620

10,712,496

%21.42

%21.42

ﺷرﻛﺔ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ

7,969,698

6,375,759

%12.75

%12.75

ﺑﻧك اﻟﻘدس

5,102,563

3,718,087

%8.16

%7.44

ﺻﻼح ﻓﺎﻳز اﺣﻣد اﻟدﻏﻣﻪ

4,114,966

3,237,923

%6.58

%6.48

م .روزان اﻟطﺑﻲ ﻟﻌﻼج اﻟﻌﻘم واطﻔﺎﻝ اﻻﻧﺎﺑﻳب

3,879,512

3,002,276

%6.21

%6.00

ﻣؤﺳﺳﺔ ادارة وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻣواﻝ اﻟﻳﺗﺎﻣﻰ

3,124,978

2,370,762

%5.00

%4.74
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اسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومناصبھم الحالية:
اﻻﺳم

ﻋدد اﻻﺳﻬم

اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﻳﻔﻲ

ﺑﻳﺎن ﻗﺎﺳم

اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم

ﻻ ﻳوﺟد

ﺻﺎﺋب ﺳﻣور

ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم

45,705

ﻋﻣﺎد اﻟﺳﻌدي

ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗوزﻳﻊ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻋزﻳز ﺣﻣﺎد

ﻣدﻳر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺧطﻳط واﻟﺗطوﻳر واﻟﺗﺳوﻳق

12,500

أﻛرم ﺣﻣدان

واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﺣﻣد ﺷﺣﺎدة

ﻣدﻳر اﻟداﺋرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻋﺑداﻟرؤوف ﻋﻼوﻧﺔ

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟﻣﻧﺢ

ﻻ ﻳوﺟد

ﺳﺎﻣر ﻣﻔﺎرﺟﺔ

ﻣدﻳر داﺋرة إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

ﻻ ﻳوﺟد

ﻓراس ﻧﺻر

ﻣدﻳر داﺋرة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻻ ﻳوﺟد

ﻋﺎﺋد اﺑو رﻣﺿﺎن

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺷؤون اﻻدارﻳﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

زﻫﻳر ﺑزور

ﻣدﻳر داﺋرة اﺟﺎزة وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ

ﻻ ﻳوﺟد

وﻟﻳد اﻟﺷﺎﻳب

ﻣدﻳر اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

رﺿوان ﻗطﻳﻧﺔ

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺗدﻗﻳق اﻟداﺧﻠﻲ

6,353

أﻣﻳن ﻧﺎﺻر

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺧزﻳﻧﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﺿﺣﻲ اﻟوزﻧﻲ

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻋﺎﺻم اﻟﻣﺻري

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت

ﻻ ﻳوﺟد

ﺑﺎﺳم ﺧﺎﻟد ﺑدر

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

ﻣﻬدي اﻟرﻓﺎﻋﻲ

ﻣدﻳر داﺋرة اﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ

ﻻ ﻳوﺟد

زاﻳد ﺷﻘﻳر

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ

ﻻ ﻳوﺟد

اﺑراﻫﻳم ﺳﻠﻣﺎن

ﻣدﻳر داﺋرة اﻟﺗﺳوﻳق

ﻻ ﻳوﺟد

اﺣﻣد ﻋﺑداﷲ

ﻣدﻳر وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻳﻝ اﻻﻣواﻝ وﺗﻣوﻳﻝ اﻻرﻫﺎب

ﻻ ﻳوﺟد

اﺣﻣد اﺷﺗﻳﻪ

ﻣﺳؤوﻝ وﺣدة اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ

ﻻ ﻳوﺟد

أسماء أعضاء ھيئة الرقابة الشرعية:
اﻟﻣﻧﺻب

اﻻﺳم
أ.د ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن ﻋﻔﺎﻧﺔ

رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ

أ.د ﻣﺎﻫر ﺣﺎﻣد اﻟﺣوﻟﻲ

ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ

د .ﻣﺣﻣد طﺎرق اﻟﺟﻌﺑري

ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ

د .ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺻﻠﺢ اﻟﺳرطﺎوي

ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ
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المستشار القانوني:

ﺷرﻛﺔ اﺗﻘﺎن

ﻫﺎﺗف02-2986444 :

ﻓﺎﻛس02-2967872 :

اسم مدقق الحسابات الخارجي:

دﻳﻠوﻳت اﻧد ﺗوش )اﻟﺷرق اﻻوﺳط (
ﻫﺎﺗف02-2980048 :

ﻓﺎﻛس02-2959153 :
مسؤول سجل المساھمين بالشركة:

اﻟﺳﻳد /ﺧﻠﻳﻝ أﺑو ﻫدﻳﺔ

مدير اإلصدار:

شركة ابو غزاله لالستشارات
رام ﷲ
ھاتف022988220 :
فاكس022988219 :
جوال0599550514 :
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نشرة إصدار أسھم

أوالً  :معلومات عن الشركة واألسھم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام
 .1اسم الشركة:
شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني المساھمة العامة المحدودة.
 .2مركز الشركة:
اإلدارة العامة
المركز الرئيسي ،رام ﷲ
ھاتف |+97022949797 :فاكس+97022979787 :
البريد االلكترونيinfo@islamicbank.ps :
ص.ب 2106
اإلدارة اإلقليمية ،غزة
ھاتف | +97082827360 :فاكس+97082825269 :
 .3رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع والقيمة االسمية للسھم:
إن رأس المال المصرح به للشركة يبلغ ) (100,000,000مئة مليون دوالر أمريكي ،يمثل )(100,000,000
مئة مليون سھم بقيمة اسمية دوالر واحد للسھم.
يبلغ رأس مال الشركة المكتت ب ب ه م ن قب ل المؤسس ين والمس اھمين ) (66,000,000س تة وس تون ملي ون س ھم،
بقيمة اسميه قدرھا ) (66,000,000دوالر أمريكي.
يبلغ رأس المال المدفوع ) (66,000,000ستة وستون مليون دوالر أمريكي.
وفيمايلي كشف يبين تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسھا حتى نھاية العام :2016
رأس المال المصرح به

الميزانية
1996/12/31
1997/12/31
1998/12/31
1999/12/31
2000/12/31
2001/12/31
2002/12/31
2003/12/31
2004/12/31
2005/12/31
2006/12/31
2007/12/31
2008/12/31
2009/12/31
2010/12/31
2011/12/31
2012/12/31
2013/12/31
2014/12/31
2015/12/31
2016/12/31

20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
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رأس المال المدفوع
5,168,112
7,873,412
8,475,923
9,073,933
9,829,704
9,829,704
9,829,704
9,829,704
9,829,704
17,334,597
20,000,000
21,554,378
21,554,378
35,941,087
46,021,665
46,021,665
47,172,207
50,000,000
50,000,000
50,000,000
62,500,000

 .4نوع األسھم المصدرة والقيمة االسمية للسھم:
إن األسھم المطروحة لالكتتاب عن طريق االكتتاب الثانوي العام بموجب ھذه النشرة ھي أسھم عادي ة ،متس اوية
في الحقوق وااللتزامات دون التمييز بينھا و بقيمة اس مية مق دارھا دوالر أمريك ي واح د للس ھم الواح د وع الوة
اصدار قدرھا ) (0.65دوالر أمريكي للسھم الواحد وغير قابلة للتجزئة.

 .5عدد األسھم المطروحة لالكتتاب:
إن عدد األسھم المطروح ة لالكتت اب ع ن طري ق االكتت اب الث انوي الع ام بموج ب ھ ذه النش رة ھ و ) 3,000,000

سھم( لمساھمي الشركة بتاريخ 2017/4/10

 .6سعر السھم و القيمة اإلجمالية:
إن طرح األسھم لالكتتاب عن طري ق االكتت اب الث انوي الع ام بموج ب ھ ذه النش رة س يتم بالقيم ة االس مية لألس ھم
)دوالر أمريك ي واح د( مض اف اليھ ا ع الوة اص دار قيمتھ ا ) (0.65دوالر أمريك ي لك ل س ھم ،وتبل غ القيم ة
اإلجمالية لألسھم المطروحة ) (4,950,000دوالر أمريكي.

 .7خصائص األسھم المصدرة ،والمكتتب بھا:
جميع أسھم الشركة بما فيھا االسھم المكتتب بھا واالسھم المصدرة بموجب ھذه النشرة ھي أسھم عادية متساوية
في الحقوق وااللتزامات.

 .8عدد وقيمة وخصائص األوراق المالية التي ستصدرھا الشركة في وقت متزامن مع ھذا اإلصدار:
لن تصدر الشركة أية أوراق مالية في وقت متزامن مع ھذا اإلصدار.

 .9نسبة األسھم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام:
بلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع ) (66,000,000دوالر أمريكي موزعة على ) (66,000,000سھم
قبل زيادة رأس مال الشركة وتمثل نسبة األسھم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام والبالغة ) (3,000,000سھم
بقيمة اسمية ) (3,000,000دوالر أمريكي من رأس المال المدفوع ما نسبته 4.54%

 .10المساھمين الذين يحق لھم االكتتاب:
قرر مجلس إدارة البنك االسالمي الفلسطيني في اجتماعه المنعقد بتاريخ  2017/2/15الموافقة على اعتماد
موعد إغالق بورصة فلسطين بتاريخ  2017/4/10كتاريخ يحق فيه لحملة االسھم بالمشاركة في االكتتاب
الثانوي العام.

 .11مشاركة األسھم في األرباح:
سوف تشارك األسھم في أرباح الشركة حسب أحكام قانون الشركات.

 .12الية التصرف باالسھم غير المكتتب بھا وكسور االسھم:
في حال عدم تحقق اكتمال االكتتاب الثانوي العام بشراء كامل االسھم المطروحة والبالغ عددھا
) (3,000,000سھم ،فأنه يتم تفويض مجلس االدارة بالعمل على اتخاذ قرار بھا بما ال يتعارض مع
االنظمة والتعليمات المعمول بھا.
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 .13موافقات الجھات الرسمية:

 ﺳﺟﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدى ﻣراﻗب اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺗﺣت اﻟرﻗم ) (563200922ﺑﺗﺎرﻳﺦ ،1996/12/16ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة ﺑرأس ﻣﺎﻝ ﻣﺻرح ﺑﻪ ﻗدرﻩ ) (20,000,000ﻋﺷرون ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ

) (20,000,000ﻋﺷرون ﻣﻠﻳون ﺳﻬم ﺑﻘﻳﻣﺔ اﺳﻣﻳﺔ دوﻻر اﻣرﻳﻛﻲ واﺣد ﻟﻠﺳﻬم.

 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟزﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ  30ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  30ﻣﻠﻳون ﺳﻬم ﻟﻳﺻﺑﺢ 50ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﻣن ﻣراﻗب اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  25ﻧﻳﺳﺎن .2007

 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻳﺻﺑﺢ  35ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 23ﻧﻳﺳﺎن .2008
 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻳﺻﺑﺢ  50ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 19أﻳﺎر .2010
 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟزﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن  50ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ اﻟﻰ  100ﻣﻠﻳون دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ ﻣن ﻣراﻗباﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ و ازرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2010/11/24

 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ رﻓﻊ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣدﻓوع اﻟﻰ  75ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ2016/1/21

 ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﺟراءات ﺗﺳدﻳد اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ راس ﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻓوع ﻣن  62,500,000دوﻻر /ﺳﻬم اﻟﻰ  100,000,000ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون دوﻻر اﻣرﻳﻛﻲ ﻣﻘﺳوﻣﺎ اﻟﻲ  100,000,000ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون ﺳﻬم اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺳﻬم اﻻﺳﻣﻳﺔ ) 1دوﻻر اﻣرﻳﻛﻲ(واﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﻪ ﺣﺳب اﻷﺻوﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺗﻔوﻳض ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺣدﻳد
آﻟﻳﺎت ﺗﺳدﻳد اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺳواء ﻣن ﺧﻼﻝ رﺳﻣﻠﺔ اﻻرﺑﺎح أو ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2017/3/29

 واﻓﻘت ﻫﻳﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ طرح ) (3,000,000ﺳﻬم ﺑﻘﻳﻣﺔ اﺳﻣﻳﺔ ) (3,000,000دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲوﻋﻼوة أﺻدار ﻗدرﻫﺎ ) (0.65دوﻻر ﻟﻛﻝ ﺳﻬم ٕواﻧﻔﺎذ ﻧﺷرة ﻟﻬذا اﻟطرح ﺑﺗﺎرﻳﺦ .2017/04/03

ثانيا :اسلوب اعداد وعرض البيانات المالية:
.1

.2

يتم إعداد البيانات المالي ة وفق ا للمع ايير الدولي ة للتق ارير المالي ة والتفس يرات الص ادرة حولھ ا ووفق ا لمب دأ
التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية للمتاجرة وموج ودات مالي ة مح ددة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل
بي ان ال دخل والموج ودات المالي ة المت وفرة للبي ع والمش تقات المالي ة الت ي تظھ ر بالقيم ة العادل ة بت اريخ
البيانات المالية وكذلك يتم إظھار الموجودات والمطلوبات المالية المتحولة لھا بالقيمة العادلة.
إن الدوالر األمريكي ھو عملة إظھار البيانات المالية وھو يمثل العملة الرئيسية للشركة.

ثالثا :شروط وإجراءات االكتتاب الثانوي العام
 .1يتم طرح االسھم لالكتتاب الثانوي العام عن طريق نشر اعالن دعوة الى طرح اسھم لالكتتاب الثانوي
العام ،وان عناصر ھذا الطرح ال تكتمل اال بنشرة االصدار التي يتوجب على كل مستثمر مطالعتھا
وتفھمھا بعمق وعلى ضوئھا يتم طلب االكتتاب وفقا ً لعقد التأسيس والنظام الداخلي والنماذج المعدة
لذلك.
 .2يعب أ نم وذج طل ب االكتت اب ك امالً م ع كتاب ة اس م المكتت ب الرب اعي مرفق ا ً ب ه وث ائق اثب ات الشخص ية
ويسلم ) (%100من قيمة االسھم المكتتب بھا الى البنك الذي تم االكتتاب بواسطته.
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 .3يح تفظ المكتت ب بايص ال ال دفع بع د ختم ه م ن البن ك ال ذي ت م االكتت اب بواس طته وذل ك لح ين اس تكمال
اجراءات تسجيل اكتتابه باسھم الشركة.
 .4ان االكتتاب باسھم الشركة يعني اقرار وموافقة المكتتب بالنظام الداخلي للشركة وعقد تأسيسھا.
 .5عدد االسھم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام ) (3,000,000س ھم قيمتھ ا االس مية ) (3,000,000دوالر
.6
.7

.8
.9

أمريكي.
القيم ة االس مية للس ھم المط روح لالكتت اب الث انوي الع ام دوالر أمريك ي واح د باالض افة ال ى ع الوة
إصدار قيمتھا ) (0.65دوالر.
فترة االكتتاب :يبدأ االكتتاب الثانوي العام اعتباراً من صباح يوم االحد المواف ق  2017/4/16وينتھ ي
مس اء ي وم االح د المواف ق  2017/5/14ويح ق للش ركة تمدي د فت رة االكتت اب الث انوي الع ام بع د اخ ذ
موافقة ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية في حال ع دم تغطي ة االس ھم المص درة وفق ا ً لتعليم ات إص دار
األوراق المالية رقم ) (5لسنة  2008الصادرة عن مجلس إدارة ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
ي تم االكتت اب وفق ا ً لتعليم ات االص دار وي تم االع الن ع ن ذل ك ف ي الص حف المحلي ة ويح ق للمكتت ب
الحصول على نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي ونشرة االصدار.
ي تم االكتت اب لمس اھمي الش ركة بنس بة ال تتج اوز  % 4.54م ن االس ھم المملوك ه للمس اھم بت اريخ
 ،2017/4/10م ع مراع اة ع دم تجزئ ة الس ھم الواح د وتس دد قيم ة األس ھم المكتت ب بھ ا كامل ة عن د
االكتتاب.

.10تقوم الشركة باعداد كشف باسماء المكتتبين باالسھم الت ي يمتلكھ ا ك ل مس اھمي الش ركة كم ا ي تم تزوي د
ھيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات بھذه الكشف حال االنتھاء من عملية االكتتاب الثانوي العام.
.11اذا قام المكتتب باالكتتاب بأكثر من طلب واحد بنفس االسم فسيتم معاملتھا كطلب واحد.
.12ال يج وز الكث ر م ن ش خص واح د االش تراك ف ي الطل ب الواح د لالكتت اب ف ي تل ك االس ھم اال اذا ك ان
شخص ا ً اعتباري ا ً ويحظ ر االكتت اب ال وھمي باس ماء وھمي ة وذل ك تح ت طائل ة المس ؤولية ف ي أي م ن
الحاالت المنصوص عليھا في ھذه الفترة.
.13يق وم طال ب االكتت اب ب التوقيع عل ى طل ب االكتت اب ال ذي يحت وي عل ى اق راره باس تالم عق د التأس يس
والنظام الداخلي للشركة والنشرة المعدة وفق القانون واالصول واطالعه على كافة محتوياته ودراس تھا
بعناية وفھم مضمونھا وموافقته عليھا.
.14يجري االكتتاب داخل فلسطين من خالل كافة فروع البنك االسالمي الفلسطيني المنتشرة في محافظ ات
الوطن ويجري االكتت اب خ ارج فلس طين م ن خ الل تحوي ل قيم ة االكتت اب ال ى الحس اب الت الي  :البن ك
االسالمي الفلسطيني فرع الماصيون ،حساب رقم (1406666 -836) :سويفت ك ود(PIBCPS22) :
 IBAN: PS55 PIBC 0836 1406 6660 0131 0000 0عل ى ان ترس ل نم اذج االكتت اب م ع ص ورة
قسيمة االيداع من قبل المساھم للبنك االسالمي الفلسطيني فاكس رقم.+97022979787 :
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.15اسلوب وتاريخ اعادة االموال الفائضة في حالة رفض طلب االكتتاب:
أ .في حالة رفض االكتتاب سيتم اعادة األموال الفائضة من خالل فرع البنك الذي تم االكتتاب من خالله.
ب .تكون الشركة مسؤولة عن اعادة االموال في حالة رفض طلب االكتتاب الثانوي العام وذل ك خ الل م دة
ال تزيد عن ثالثين يوم ا ً م ن ت اريخ اغ الق االكتت اب الث انوي الع ام ،وإذا تخلف ت الش ركة ع ن ذل ك ألي
سبب من األسباب فيترتب لكل من المستحقين لتل ك المب الغ فائ دة عليھ ا تحس ب م ن بداي ة الش ھر الت الي
مباشرة لم دة الثالث ين يوم ا ً المنص وص عليھ ا ف ي ھ ذه الم ادة ،وبمع دل أعل ى س عر للفائ دة الس ائدة ب ين
البنوك الفلسطينية على الودائع ألجل خالل ذلك الشھر.
.16االجراءات المتبعة في حال ع دم كفاي ة الطل ب عل ى االكتت اب باالس ھم المطروح ة :إذا ل م ي تم االكتت اب
بكامل عدد األسھم المطروحة بعد انقضاء المدة القانوني ة فإن ه ي تم تف ويض مجل س االدارة بالعم ل عل ى
اتخ اذ ق رار بھ ا بم ا ال يتع ارض م ع االنظم ة والتعليم ات المعم ول بھ ا وبالتنس يق م ع س لطة النق د
الفلسطينية بعد موافقة ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية
.17الحص ول عل ى نش رة االص دار والمتطلب ات المتعلق ة بتعبئ ة طل ب االكتت اب :ي تم الحص ول عل ى نش رة
اإلصدار وطلب االكتت اب الث انوي الع ام وعق د التأس يس والنظ ام ال داخلي للش ركة والمتطلب ات المتعلق ة
بتعبئة طلب االكتتاب الثانوي الع ام م ن كاف ة ف روع البن ك االس المي الفلس طيني باعتب اره البن ك الوحي د
المعتمد لتلقي طلبات االكتتاب .وعلى المكتتب تعبئة طلب االكتت اب بدق ة وعناي ة وتوقيع ه أم ام موظ ف
البنك المختص.
.18مشاركة االسھم في االرباح :سوف تشارك االسھم في ارباح الشركة وفقا ً الحكام قانون الشركات.
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خامسا :تسجيل الشركة المصدرة ورؤيتھا ورسالتھا واھدافھا وغاياتھا:
 .1تسجيل الشركة:
تأسست شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني المساھمة العامة المحدودة في مدينة غزة بمقتضى قانون
الشركات لسنة  ،1929وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم ) (563200922بتاريخ
 16كانون األول .1995
باشر البنك نشاطه المصرفي في مطلع عام  ،1997ويقوم البنك بممارسة األعمال المصرفية
والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل المركز الرئيسي
بمدينة رام ﷲ وفروعه المنتشرة في فلسطين والبالغ عددھا تسعة عشر فرعا وعشرة مكاتب في اھم
المناطق الحيوية بفلسطين.
 يبلغ رأسمال البنك المصرح به  100.000.000سھم بقيمة اسمية دوالر امريكي واحد للسھم. بلغ رأس مال البنك المكتتب به ) (62,500,000اثنان وستون مليون وخمسمائة الف سھم ،بقيمةاسميه قدرھا ) (62,500,000دوالر أمريكي حتى تاريخ 2016/12/31
 تم توزيع أسھم مجانية بنسبة  %5.6ليكون اجمالي االسھم الموزعة ) (3,500,000سھم بقيمةاسمية ) (3,500,000دوالر ليصبح رأس المال المدفوع ) (66,000,000دوالر امريكي وتم
الحصول على موافقة ھيئة سوق رأس المال بخصوص ذلك بتاريخ 2017/4/2
 سيتم زيادة رأس مال البنك بقيمة ) (3,000,000ليصبح ) (69,000,000تسعة وستون مليوندوالر باالكتتاب الثانوي العام المعلن في ھذه النشره
.2

.3

.4

.5

الرؤية
البنك الفلسطيني الرائد في أنشطة وخدمات الصيرفة اإلسالمية التي تلبي احتياجات ومتطلبات
العمالء
الرسالة
ً
التميّز في األسواق المستھدفة من خالل تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية وفقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،والسير قدما ً في تلبية االحتياجات المالية لكافة شرائح المجتمع المحلي تحقيقا ً لمبدأ
المشاركة في المكاسب
االھداف
 تقديم ونشر الخدمات المصرفية اإلسالمية المتميزة
 تنمية الكوادر البشرية وزيادة الكفاءة في األداء
 توفير بيئة خالية من المخاطر
 تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية
 تعظيم العائد وتحقيق أرباح مجزية
غايات الشركة:
إن الغايات التي تأسست الشركة من اجلھا ھي-:
 .1تھ دف الش ركة ال ى تغطي ة االحتياج ات االقتص ادية واالجتماعي ة ف ي مي دان الخ دمات المص رفية
وأعم ال التموي ل واالس تثمار المنظم ة عل ى غي ر أس اس الرب ا ،وتش مل ھ ذه الغاي ات عل ى وج ه
الخصوص ما يلي-:
توس يع نط اق التعام ل م ع القط اع المص رفي ع ن طري ق تق ديم الخ دمات غي ر الربوي ة م ع
أ.
االھتم ام بإدخ ال الخ دمات الھادف ة إلحي اء ص ور التكاف ل االجتم اعي الم نظم عل ى أس اس المنفع ة
المشتركة.
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تطوير وسائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيھھا نحو المشاركة في االستثمار باألس لوب
ب.
المصرفي غير الربوي.
توفير التمويل الالزم لسد احتياجات القطاع ات المختلف ة والس يما تل ك القطاع ات البعي دة ع ن
ج.
إمكان اإلفادة من التسھيالت المصرفية المرتبطة بالفائدة.

 .2تقوم الشركة – في سبيل تحقي ق غاياتھ ا – باألعم ال الت ي تمكنھ ا م ن تحقي ق تل ك الغاي ات وذل ك
عن طريق العمل في المجاالت التالية:
األعمال المصرفية غير الربوية:
أ.
تم ارس الش ركة – س واء لحس ابھا أو لحس اب الغي ر ف ي داخ ل فلس طين وخارجھ ا – جمي ع
أوج ه النش اط المص رفي المعروف ة أو المس تخدمة مم ا يمك ن الش ركة إن تق وم ب ه ف ي نط اق
التزاماتھا المقرر ،ويدخل في نطاق ھذا النشاط ما يلي-:
.1

.2

.3

.4
.5
.6

ب.

قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وحسابات اإليداع المختلفة وتأدي ة قيم ة الش يكات
المسحوبة وتقاصھا،وتحصيل األوراق التجارية ،وتحويل األموال في ال داخل والخ ارج وف تح
االعتم ادات المس تندية وتبليغھ ا ،وإص دار الكف االت المص رفية وخطاب ات الض مان وكت ب
االعتماد الشخصي وبطاقات االئتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية.
التعامل بالعمالت األجنبية في البيع والشراء على أساس الس عر الحاض ر دون الس عر اآلج ل،
ويدخل في نطاق التعامل المسموح لھا به حاالت اإلقراض المتبادل – بدون فائدة – للعمالت
المختلفة الجنس حسب الحاجة.
تقديم التسليف المحدد اآلجل باعتباره خدمة مجردة من الفائدة ،إم ا بطري ق خص م الكمبي االت
التجاري ة قص يرة اآلج ل أو بطري ق اإلق راض المقس ط ويمتن ع عل ى الش ركة – ف ي جمي ع
األحوال – إن تقدم ھذه الخدمة بطريق التسليف على أساس الحساب الجاري مدين.
ادارة الممتلك ات وغي ر ذل ك م ن الموج ودات القابل ة ل إلدارة المص رفية عل ى أس اس الوكال ة
باألجر.
القيام بدور الوصي المختار إلدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفق ا لألحك ام الش رعية والق وانين
المرعية بالتعاون المشترك مع الجھة الدينية ذات االختصاص.
القي ام بالدراس ات الخاص ة لحس اب المتع املين م ع الش ركة وتق ديم المعلوم ات واالستش ارات
المختلفة.

الخدمات االجتماعية:
تقوم الشركة بدور الوكيل األمين في مج ال تنظ يم الخ دمات االجتماعي ة الھادف ة إل ى توثي ق اواص ر
الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات واألفراد وذلك عن طريق االھتمام بالنواحي التالية:
 .1تقديم القرض الحسن للغايات اإلنتاجية في مختلف المجاالت والمساعدة عل ى تمك ين المس تفيد
من القرض لبدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله ومعيشته.
 .2إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات االجتماعية المعتبرة.
 .3أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستھدفة.

ج.

أعمال التمويل واالستثمار:
تق وم الش ركة بجمي ع أعم ال التموي ل واالس تثمار عل ى غي ر أس اس الرب ا وذل ك م ن خ الل الوس ائل
التالية:
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تق ديم التموي ل ال الزم – كلي ا أو جزئي ا – ف ي مختل ف األح وال والعملي ات القابل ة للتص فية الذاتي ة
ويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة ،وبيع المرابح ة لالم ر بالش راء وغي ر
ذلك من صور مماثلة.
 .1توظيف األموال التي يرغب أصحابھا ف ي اس تثمارھا المش ترك م ع س ائر الم وارد المتاح ة ل دى
الش ركة وذل ك وف ق نظ ام المض اربة المش تركة ،ويج وز للش ركة ف ي ح االت معين ة أن تق وم
بالتوظيف المحدد حسب االتفاق الخاص بذلك.
 .2تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات االس تثمارية المختلف ة س واء كان ت قائم ة أو تح ت
التأسيس ويش مل ذل ك عل ى س بيل المث ال البن وك اإلس المية وش ركات الت امين اإلس المي وإع ادة
التأمين التعاوني.
 .3أ .استثمار األموال في مختلف المشاريع.
ب .يش ترط أن ال يتع دى مجم وع اس تثمارات البن ك الدائم ة م ن أموال ه الخاص ة نس بة خمس ة
وسبعين بالمئة من مجموع رأس المال المدفوع واحتياطيه.
ج .ادارة المحافظ المالية والعقارية غير الربوية لألفراد والمؤسسات.

 .6وصف الشركة والشركات الحليفة والتابعة لھا وأعمالھا:
 شركة البنك االسالمي الفلسطيني مسجلة وتمارس أعمالھا وسجلت لدى وزارة االقتصاد الوطنيبتاريخ 1995 /12/16
 ال تتبع شركة البنك االسالمي الفلسطيني ألي شركة . ال يوجد شركات تابعة لشركة البنك االسالمي الفلسطيني . الشركات الحليفة لشركة البنك االسالمي الفلسطيني ھياﺳم اﻟﺷرﻛﺔ

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ

ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن

ﻟﻠﺗﺎﻣﻳن

اﻻﺳﻼﻣﻲ

ﺷرﻛﺔ اﻻﺟﺎرة اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ
2016/12/31

اﻻﺟﺎرة اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻳﺔ

ﻧوع اﻟﺷرﻛﺔ

%26.23

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ

%33.33

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺻوﺻﻳﺔ

 .7وضع الشركة التنافسي كما في :2016/12/31
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ واﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
اﻟﺑﻳﺎن

اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ

اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ

اﻟﺣﺻﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء

651,702,780

10,595,800,000

% 6.25

ﺗﻣوﻳﻼت ﻣﺑﺎﺷرة

539,950,891

6,865,900,000

% 8.12

 .8المخاطر التي قد تنجم عن االستثمار:
تتمثل المخاطر التي يمكن ان تنجم عن االستثمار في انخفاض سعر سھم البنك االسالمي الفلسطيني
الى ما دون سعر االصدار وھي حالة نادرة الحدوث اذا ما اخذنا بعين االعتبار االمور االتية :
 .1السعر السوقي الحالي للسھم مقارنة مع سعر االصدار .
 .2التطور التاريخي لسعر السھم .
 .3التطور التاريخي ومعدالت النمو السابقة للبنك في كافة المؤشرات المالية .
 .4التقديرات المستقبلية ألداء البنك
وفيما عدا ذلك ال يوجد اية مخاطر مرتبطة بزيادة راس المال بل على العكس فان زيادة رأس المال
ھي من اجل تدعيم قاعدة راس المال وبالتالي تخفيض المخاطر التي يمكن ان يواجھھا البنك مستقبال .
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سادسا :حقوق ومسؤوليات المساھم ونقل ملكية األسھم:
 .1حقوق المساھم:
أ-
ب-

المشاركة في األرباح المتحققة للشركة بعد موافقة الھيئة العامة عليھا ،ويشارك المساھمون في أرباح
الشركة وخسائرھا وناتج تصفيتھا بنسبة مساھمتھم في الشركة.
حضور اجتماعات الھيئة العامة العادية وغير العادية للشركة لبحث وإقرار جدولي األعمال المقررين
حسب أحكام قانون الشركات وھي كالتالي:
 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة وخططھا المستقبلية.
 سماع تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة وصحة حساباتھا وأرباحھا والمصادقة
عليه.
 مناقشة التقارير والحسابات والميزانيات الخاصة بالشركة والمصادقة عليھا وتبرئة ذمة أعضاء
مجلس اإلدارة.
 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
 المصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح.
 انتخاب مدققي حسابات الشركة.
 تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامھا األساسي.
 اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.
 تمليك العاملين في الشركة ألسھم في رأسمالھا.
 فسخ الشركة وتصفيتھا.
 زيادة وتخفيض رأسمال الشركة.
 التصويت في الھيئة العامة للشركة على إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضاء
المجلس حسب أحكام قانون الشركات.
 التصويت في الھيئة العامة للشركة على القرارات المتعلقة باالقتراحات المقدمة من مجلس اإلدارة
حول احتياجات الشركة المالية ومصادر التمويل واالقتراض والرھن وتقديم الكفاالت بما يتفق
مع القوانين السارية ونظام الشركة.
 االشتراك في التصويت سواء بالحضور شخصيا ً أو بواسطة وكيل بموجب وكالة خطية بعدد من
األصوات يساوي األسھم التي يمتلكھا أصالة ووكالة وفقا ً ألحكام قانون الشركات.

 .2مسؤوليات المساھم:
مسؤولية المساھم محدودة بعدد األسھم التي يمتلكھا في رأسمال الشركة.
 .3التقارير المرسلة للمساھمين:
يترتب على مجلس إدارة الشركة أن يعد خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشھر من تاريخ انتھاء السنة
المالية للشركة البيانات والتقارير التالية وذلك لعرضھا على الھيئة العامة:
أ-
ب-
ت-

الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحھا وخسائرھا وتدفقاتھا النقدية مقارنة مع ما حققته منھا
في السنة المالية السابقة ،وكذلك البيانات اإليضاحية لتلك الحسابات مصدقة جميعھا من مدققي
حسابات الشركة الخارجي.
خطة عمل للشركة للسنة التالية.
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية موضوع التقرير متضمنا ً كافة
البيانات والمعلومات واالفصاحات التي تحددھا ھيئة سوق رأس المال وقانون الشركات والقوانين
والتعليمات األخرى ذات العالقة.
على أن ترسل ھذه التقارير لمساھمي الشركة – بالبريد أو تسلم باليد ومعھا الدعوة الجتماع الھيئة
العامة وذلك قبل ) (14يوما ً على األقل من التاريخ المقرر لعقد اجتماع الھيئة العامة.

 .4نقل ملكية األسھم:
بعد االنتھاء من إجراءات االكتتاب الثانوي العام وتسجيل االوراق المالية المصدرة لدى الھيئة،
ستقوم الشركة وبالتنسيق مع ھيئة سوق رأس المال بتقديم طلب إدراج أسھمھا في بورصة فلسطين
وإيداع سجل مساھمي الشركة لدى مركز اإليداع والتحويل باعتباره الجھة الوحيدة التي يتم من
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خاللھا نقل ملكية االسھم بعد إدراجھا في السوق .ويشترط مركز اإليداع والتحويل تزويده ببيانات
محددة يتم تدوينھا في طلب االكتتاب وذلك لغايات إيداع الورقة المالية ليتمكن المساھم من نقل ملكية
أسھمه لدى المركز .وعليه فإن من الضروري لكل مكتتب أن يقوم بتعبئة طلب االكتتاب المرفق
بھذه النشرة بدقة ووضوح.
 .5إدراج أسھم الشركة:
ستقوم الشركة بتقديم طلب إدراج أسھم الزيادة في سوق فلسطين لألوراق المالية )بورصة
أ.
فلسطين( وذلك بعد موافقة الھيئة والبورصة على اإلدراج.
ب .يكون السھم قابالً للتداول بعد إدراجه في السوق المالي وفق أحكام قانون الشركات وقانون
األوراق المالية رقم ) (12لسنة  2004واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه )رقم ) (5لسنة
 2008الصادرة عن مجلس إدارة ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية( ،ومن ذلك تعليمات
وانظمة السوق المالي ،بحيث يكون التداول من خالل الوسطاء الماليين المرخصين من قبل
الجھات المختصة لھذه الغاية.
تنشأ الحقوق وااللتزامات بين بائع أسھم الشركة ومشتريھا والغير وفق األحكام واألسس التي
ج.
يحددھا قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
يحق لكل من انتقلت إليه ملكية سھم بسبب وفاة مالكه أو إفالسه الحصول على نفس الحصص
د.
في األرباح وغيرھا من العوائد والحقوق.
تنتقل األسھم بالميراث وتسجل وفقا ً لقواعد تسجيل بيع األسھم وذلك بموجب طلب يقدمه الورثة
ه.
أو وكالؤھم أو أوصياؤھم إلى مركز اإليداع ،وتقسم األسھم بين الورثة وفقا ً لألحكام الشرعية
والنصوص القانونية المعمول بھا في ھذه الخصوص.
ال يجوز في جميع األحوال تحويل أو نقل ملكية جزء من السھم الواحد ،فالسھم غير قابل
و.
للتجزئة .ولكن في حال وفاة المساھم تنتقل األسھم إلى ورثته الشرعيين فيشتركون في ملكية
السھم الواحد بحكم أنھم خلف لمورثھم ،وينطبق ھذا الحكم عليھم إذا اشتركوا في ملكية أكثر
من سھم واحد من تركة مورثھم على أن يختاروا في الحالتين أحدھم ليمثلھم تجاه الشركة
ولديھا .وإذا تخلفوا عن ذلك خالل المدة التي يحددھا لھم مجلس إدارة الشركة ،فيعين المجلس
أحدھم ليمثلھم تجاه الشركة.

سابعا :بيانات تداول سھم الشركة في بورصة فلسطين من - 2016/1/1
2016/12/31
اﻟﻘﻳﻣﺔ

اﻟﺑﻧد
ﺳﻌر اﻏﻼق اﻟﺳﻬم ﻓﻲ 2016/12/31

1.71

اﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺗداوﻝ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن  2016/1/1وﻟﻐﺎﻳﺔ 2016/12/31

1.73

ادﻧﻰ ﺳﻌر ﺗداوﻝ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن  2016/1/1وﻟﻐﺎﻳﺔ 2016/12/31

1.25

ﻋدد اﻻﺳﻬم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣن  2016/1/1وﻟﻐﺎﻳﺔ 2016/12/31

4,250,525

ﻗﻳﻣﺔ اﻻﺳﻬم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣن  2016/1/1وﻟﻐﺎﻳﺔ 2016/12/31

6,591,686

ﻋدد اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻣن  2016/1/1وﻟﻐﺎﻳﺔ 2016/12/31

1,268
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ثامنا :الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل حصيلته:
الغاية من االصدار:
 .1تلبية متطلبات السادة سلطة النقد الفلسطينية في رفع راس مال البنوك العاملة في فلسطين .
 .2االحتفاظ بنسبة كفاية راس مال مالئمة وحسب التعليمات ذات العالقة لمواجھة المخاطر
المختلفة .
كيفية استغالله :
 .1تمويل خطة التوسع واالنتشار للبنك في مختلف محافظات الوطن .

تاسعا :عناوين كافة فروع البنك:
اﻟﻬﺎﺗف

اﻟﻔﺎﻛس

اﻟﻔرع

رام اﷲ اﻟﻣﺻﻳون -ﺷﺎرع اﻟﺟﻬﺎد -ص.ب 2106

02-2949797

02-2979787

اﻹدارة اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ

ﻏزة  -اﻟﻧﺻر

08-2827360

08-2825269

ﻓرع اﻟﻣﺻﻳون

رام اﷲ  -ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺣدﻳﻘﺔ اﻻﻣم

02-2949777

02-2979770

ﻣﻛﺗب رام اﷲ

رام اﷲ  -ﺷﺎرع اﻟﻘدس ص.ب 2106

02-2973221

02-2973226

اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري

ﺿﺎﺣﻳﺔ اﻟرﻳﺣﺎن  -أﺑو ﻗش رام اﷲ  -داﺧﻝ ﻣﺳﺗﺷﻔﻲ اﻟرﻳﺣﺎن

022820262

022820261

ﻓرع ﻏزﻩ اﻟرﺋﻳﺳﻲ

ﻏزﻩ – ﺣﻲ اﻟرﻣﺎﻝ -ﺷﺎرع ﻋﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﺎر ص.ب 1244

08-2825259

08-2827380

ﻣﻛﺗب اﻟﺷﺟﺎﻋﻳﺔ

ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟدﻳن  -ﻗرب ﻣﻔرق اﻟﺷﺟﺎﻋﻳﺔ

08-2800887

08-2800985

رأس اﻟﺟورة -ﻣﻳدان اﻟﻘدس ﻗرب داﺋرة اﻟﺳﻳر ص.ب 230

02-2226778

02-2226780

دوار اﻟﺻﺣﺔ – ﺷﺎرع اﻟﻌدﻝ – ص.ب 664

02-2299131

02-2226769

ﻣﻛﺗب اﻟﺷﻳوخ

اﻟﺧﻠﻳﻝ  -اﻟﺷﻳوخ  -ﻣدﺧﻝ اﻟﺷﻳوخ اﻟرﺋﻳﺳﻲ

022561121

022561124

ﻣﻛﺗب أذﻧﺎ

اﻟﺧﻠﻳﻝ  -أذﻧﺎ  -ﺷﺎرع اﻟﺑﻠدﻳﺔ  -ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣرﻛز ﺷرطﺔ أذﻧﺎ

02-2205666

02-2205668

ﻣﻛﺗب دو ار

ﻣﻛﺗب دو ار  -اﻟﺧﻠﻳﻝ  -دو ار ﺷﺎرع اﻟﺑﻧوك

02-2281717

02-2283856

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ -اﻟﻣرﻛز
اﻟرﺋﻳﺳﻲ

ﻓرع رأس اﻟﺟورة-
اﻟﺧﻠﻳﻝ
ﻓرع وادي اﻟﺗﻔﺎح -
اﻟﺧﻠﻳﻝ

اﻟﻌﻧوان
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ﻓرع ﺟﺑﺎﻟﻳﺎ

ﺟﺑﺎﻟﻳﺎ اﻟﺑﻠد – ﺷﺎرع ﺻﺎﻟﺢ دردوﻧﻪ

08-2481108

08-2481107

ﻣﻛﺗب ﺑﻳت ﻻﻫﻳﺎ

ﺷﺎرع ﺑﻳت ﻻﻫﻳﺎ اﻟﻌﺎم ﻗرب ﺑﻠدﻳﺔ ﺑﻳت ﻻﻫﻳﺎ

08-2479444

08-2479666

ﻓرع ﺑﻳت ﻟﺣم

ﺑﻳت ﻟﺣم – ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ – ﺷﺎرع اﻟﻘدس اﻟﺧﻠﻳﻝ

02-2754405

02-2754777

ﻓرع اﻟﻧﺻﻳرات

اﻟﻧﺻﻳرات -دوار اﻟﻧﺻﻳرات -ﺷﺎع ﺻﻼح اﻟدﻳن

08-2561600

08-2567601

ﻓرع ﻧﺎﺑﻠس

ﻧﺎﺑﻠس – وﺳط اﻟﺑﻠد – ﺷﺎرع ﺳﻔﻳﺎن – ﻋﻣﺎرة ﻋﻧﺗر

09-2385232

09-2385231

ﻓرع ﺧﺎﻧﻳوﻧس

ﺧﺎﻧﻳوﻧس اﻟﺑﻠد – ﺷﺎرع اﻟﻬﻧدي – ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ

08-2060830

08-2060833

ﻓرع اﻟﻌﻳزرﻳﺔ

اﻟﻌﻳزرﻳﺔ – ﻣﻔرق ﻗﺑﺳﺔ – اﻟﺷﺎرع اﻟرﺋﻳﺳﻲ

02-2793333

02-2793336

ﻓرع رﻓﺢ

رﻓﺢ – دوار اﻟﻧﺟﻣﺔ – ﺷﺎرع ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن

08-2139401

08-2139400

ﻣﻛﺗب ﺗﻝ اﻟﺳﻠطﺎن

ﺗﻝ اﻟﺳﻠطﺎن  -ﺷﺎرع اﻟﺑﺣر

08-2142777

08-2142666

ﻓرع ﺟﻧﻳن

ﺟﻧﻳن – ﺷﺎرع أﺑو ﺑﻛر

04-2504052

04-2504053

ﻓرع اﻟﺑﻳرة

اﻟﺑﻳرة -ﻗرب اﻟﻬﻼﻝ اﻷﺣﻣر

02-2407152

02-2406595

ﻓرع اﻟﻣﻧﺗزﻩ

ﺷﺎرع اﻟﺷوﻳﺗرة  -ﻣﺟﻣﻊ ﻧﺎﺑﻠس ﻣوﻝ

09-2335810

09-2335817

ﻓرع دﻳر اﻟﺑﻠﺢ

دﻳر اﻟﺑﻠﺢ -ﺷﺎرع اﻟﺷﻬداء  -اﻟﻣﺣطﺔ

08-2539991

08-2539993

ﻓرع اﻟﻧﺻر

ﻏزة – ﺷﺎرع ﻣﻣدوح ﺻﻳدم

08-2855831

08-2855834

ﻓرع طوﻟﻛرم

طوﻟﻛرم -ﺷﺎرع ﻧﺎﺑﻠس

09-2678904

09-2678911

ﻣﻛﺗب ﺑدﻳﺎ

ﺳﻠﻔﻳت  -ﺑﻠدﻳﺔ ﺑدﻳﺎ  -اﻟﺷﺎرع اﻟرﺋﻳﺳﻲ  -ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑﻳر

09-2991920

09-2991922

ﻓرع أرﻳﺣﺎ

أرﻳﺣﺎ  -ﺷﺎرع ﻗﺻر ﻫﺎﺷم

02-2314980

02-2314984

ﻓرع طوﺑﺎس

طوﺑﺎس  -اﻟﺷﺎرع اﻟرﺋﻳﺳﻲ -وﺳط اﻟﺑﻠد

09-2573937

09-2573940
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عاشرا :التوقعات المستقبلية للبنك

اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك
اﻟﺑﻳﺎن
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻳﻼت
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻳرادات
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت

2014
455,926,491
352,961,215

2015
536,786,499
446,357,550

2017

2016

811,710,000

651,702,781

646,600,000

539,950,891

2018
972,171,540
763,154,659

2019

2020

1,152,724,114

1,366,809,074

887,597,568

1,025,106,805

28,772,172

35,687,760

46,424,030

53,394,848

59,811,746

68,661,059

78,191,666

19,345,508

23,223,556

29,660,860

32,501,542

36,886,680

42,501,078

49,163,995

ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح ﻗﺑﻝ
اﻟﺿرﻳﺑﺔ
اﻟﺿرﻳﺑﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح

9,426,664

12,464,204

16,763,170

20,893,307

22,925,066

26,159,980

29,027,672

1,889,057

2,430,387

4,159,572

6,476,925

7,106,770

8,109,594

8,998,578

7,537,607

10,033,817

12,603,598

14,416,381

15,818,295

18,050,386

20,029,094
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أحد عشر :قائمة المرفقات
 .1إقـرار مجلس اإلدارة
 .2إقرار مدير اإلصدار
 .3كتاب تكليف اعداد النشرة وادارة عملية االكتتاب
 .4كتاب تفويض بتقديم طلب لطرح أسھم لالكتتاب الثانوي العام والمتابعة لدى الھيئة
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