نرشة إصدار أسهم وفقاً لقانون األوراق املالية رقم ( )12لسنة 2004
واألنظمة والتعليامت الصادرة مبقتضاه
رشكة البنك االسالمي العريب م.ع.م
املسجلة لدى مراقب الرشكات تحت الرقم ( )563201011بتاريخ 08/1/1995
عــدد األســهم املطروحــة لالكتتــاب الثانــوي العــام ( 25,000,000ســهم)
خمســة وعــرون مليــون ســهم.

قيمتهــا االســمية ( 25,000,000دوالر أمريــي ) خمســة وعــرون مليــون دوالر

أمريــي وعــاوة إصــدار قيمتهــا ( 0.25دوالر أمريــي) خمســة وعــرون ســنتاً
لــكل ســهم.

ســعر اإلصــدار للســهم دوالر أمريــي واحــد مضــاف إليــه عــاوة إصــدار بقيمــة

( 0.25دوالر أمريــي) خمســة وعــرون ســنتاً لــكل ســهم وبقيمــة إجامليــة

لإلصــدار تبلــغ ( 31,250,000دوالر أمريــي) واحــد وثالثــون مليــون ومائتــان
وخمســون ألــف دوالر أمريــي.

رقم اإليداع لدى الهيئة/ 2 :ب2017/
تاريخ نفاذ النرشة18/05/2017 :

مبوجب قرار هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

رقم PCMA/DIWAN/8323/2017 :بتاريخ 2017/05/17
إعداد:

رشكة العريب جروب لالستثامر

رشكة وساطة مالية ومدير إصدار وأمني إصدار

مرخصة من هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
ومملوكة للبنك العريب – فسطني
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»قامئة املصطلحات والتعريفات
»معلومات خاصة باألسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام
»بيان هام للمستثمرين
»ملخص نرشة االصدار التنفيذي
»نبذه عن رشكة البنك االسالمي العريب
»االهداف االسرتاتيجية
»دوائر العمل لدى الرشكة
»االعتبارات البيئية يف مجال عمل الرشكة
»املركز التنافيس للرشكة
» اسامء اعضاء مجلس االدارة ونسب ملكيتهم يف الرشكة
»اسامء كبار مساهمي الرشكة ونسب ملكيتهم ( 5%فأكرث)
»اسامء اعضاء هيئة الفتوى والرقابة الرشعية املوحدة
» اسامء اعضاء االدارة التنفيذية للرشكة ومناصبهم الحالية
»الهيكل التنظيمي للرشكة
»خدمات الرشكة
»املستشار القانوين للرشكة
»مدقق الحسابات القانوين للرشكة
»مسؤول سجل املساهمني يف الرشكة
»مدير االصدار
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»اسم الرشكة
»مركز الرشكة الرئييس
»رأس مال الرشكة املصدر واملدفوع بالكامل والقيمة االسمية للسهم املصدر
»تطور راس مال الرشكة
»نوع األسهم املصدرة والقيمة االسمية للسهم
»عدد األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام
»سعر السهم والقيمة اإلجاملية
»خصائص األسهم املصدرة واملكتتب بها
»قيمة وعدد وخصائص األوراق املالية التي ستصدرها الرشكة يف وقت متزامن
مع هذا اإلصدار
»نسبة االسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام
»عدد املساهمني بتاريخ 02/04/2017
»مشاركة االسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام بأرباح الرشكة للعام .2017

»
»

»آلية الترصف باألسهم غري املكتتب بها وكسور االسهم
»موافقات الجهات الرسمية عىل زيادة رأس املال

ثانياً :اسلوب اعداد وعرض البيانات املالية
ثالثاً :رشوط وإجراءات االكتتاب الثانوي العام
رابعاً :ملخص البيانات املالية
»
»

»ملخص البيانات املالية لألعوام  2014و 2015
»ملخص البيانات املالية للعام  2016و الربع االول من العام .2017

خامساً :تسجيل الرشكة املصدرة ورؤيتها ومهمتها وقيمها و غاياتها
»
»
»
»
»

»تسجيل الرشكة
»رؤية الرشكة
»رسالة الرشكة
»اهداف الرشكة
»غايات الرشكة

سادساً :حقوق ومسؤوليات املساهم ونقل ملكية األسهم
»
»
»
»
»

»حقوق املساهم
»مسؤوليات املساهم
»التقارير املرسلة للمساهمني
»نقل ملكية األسهم
»إدراج أسهم الرشكة

سابعاً :بيانات تداول سهم الرشكة يف بورصة فلسطني
ثامناً :الغاية من اإلصدار
تاسعاً :مرفقات نرشة اإلصدار
»
»
»
»

»شهادة تسجيل الرشكة لدى وزارة االقتصاد الوطني.
»عقد التأسيس والنظام الداخيل للرشكة.
»محرض اجتامع الهيئة العامة غري العادية للرشكة املنعقدة بتاريخ .26/04/2016
»اقرار املستشار القانوين للرشكة.

3

»
»
»
»
»
»

»شهادة مدقق الحسابات.
»إقرار مدير اإلصدار.
»إقرار رئيس مجلس ادارة الرشكة بخصوص االكتتاب الثانوي العام.
»تفويض الرشكة ملدير االصدار بإعداد نرشة االصدار وادارة االكتتاب الثانوي العام.
»موافقة مراقب الرشكات عىل االكتتاب الثانوي العام وعالوة االصدار.
» موافقة سلطة النقد الفلسطينية عىل زيادة رأس املال.

قامئة املصطلحات والتعريفات
»
»
»
»
»
»

»الهيئة :هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.
»القانون :قانون األوراق املالية رقم ( )12لسنة  2004وتعديالته.
»قانون الرشكات :قانون الرشكات رقم ( )12لسنة  1964وتعديالته.
»السوق املايل :بورصة فلسطني.
»الرشكة :رشكة البنك االسالمي العريب املساهمة العامة املحدودة.
»نــرة اإلصــدار :نــرة خطيــة تعتمدهــا الهيئــة يعــرض مــن خاللهــا املصــدر
أوراقــا ماليــة لالكتتــاب وتــودع النــرة لــدى الهيئــة وتحتــوي إفصاحــا كام ـاً عــن
املعلومــات التــي متكــن املســتثمر مــن اتخــاذ قــرار االســتثامر.

»

»مديــر اإلصــدار :الشــخص االعتبــاري املرخــص مــن الهيئــة الــذي ميــارس مهــام
إدارة إصــدارات األوراق املاليــة و  /أو تســويقها نيابــة عــن املصــدر.

»

»االكتتــاب الثانــوي العــام :طــرح االوراق املاليــة لالكتتــاب العــام ملســاهمي
الرشكــة عنــد رفــع رأس املــال او بعــاوة اصــدار عــى املســاهمني املســجلني يف
ســجالت مركــز االيــداع والتحويــل.

»

»اإلدراج :تســجيل األوراق املاليــة الخاصــة بالرشكــة يف الســوق بهــدف التــداول
وإجــراء عمليــات تســوية عقــود البيــع والــراء ونقــل ملكيتهــا مــن خــال مركــز
اإليــداع والتحويــل.

»

» :AIBرمــز التــداول الخــاص برشكــة البنــك االســامي العــريب املســاهمة العامــة
املحــدودة يف بورصــة فلســطني.
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معلومات خاصة باألسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام
رشكة البنك االسالمي العريب املساهمة العامة املحدودة
البرية – فلسطني
رشكة البنك االسالمي العريب املساهمة العامة املحدودة
املسجلة لدى وزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم ( )563201011بتاريخ .08/01/1995
عدد األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام ( 25,000,000سهم) خمسة
وعرشون مليون سهم.
قيمتها االسمية ( 25,000,000دوالر أمرييك ) خمسة وعرشون مليون دوالر أمرييك
وعالوة إصدار قيمتها ( 0.25دوالر أمرييك) خمسة وعرشون سنتاً لكل سهم.
سعر اإلصدار للسهم دوالر أمرييك واحد مضاف إليه عالوة إصدار بقيمة ( 0.25دوالر
أمرييك) خمسة وعرشون سنتاً لكل سهم وبقيمة إجاملية لإلصدار تبلغ (31,250,000
دوالر أمرييك) واحد وثالثون مليون ومائتان وخمسون ألف دوالر أمرييك.
رقم اإليداع لدى الهيئة/ 2 :ب2017 /
تاريخ نفاذ النرشة18/05/2017 :
مبوجب قرار هيئة سوق رأس املال الفلسطينية رقمPCMA/DIWAN/8323/2017 :
بتاريخ 2017/05/17
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بيان هام:
لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة املستثمرين
إن الهــدف الرئيــي مــن إعــداد هــذه النــرة هــو تقديــم جميــع املعلومــات
التــي تســاعد املســتثمرين عــى اتخــاذ القــرار املناســب بشــأن االســتثامر يف
األســهم املطروحــة لالكتتــاب االويل العــام.
تتحمــل الرشكــة كامــل املســؤولية فيــا يتعلــق باملعلومــات الــواردة يف
هــذه النــرة وتؤكــد عــدم وجــود معلومــات أخــرى يــؤدي حذفهــا إىل جعــل
املعلومــات مضللــة .وال تتحمــل أي جهــة أخــرى مســؤولية لعــدم تضمــن ملخــص
نــرة اإلصــدار أي معلومــات أو بيانــات رضوريــة وهامــة ،أو تضمينهــا معلومــات
أو بيانــات غــر صحيحــة أو غــر دقيقــة وإمنــا يكــون ذلــك مــن مســؤولية الرشكــة
املصــدرة.
عــى كل مســتثمر أن يتفحــص ويــدرس بعنايــة ودقــة نــرة اإلصــدار هــذه ليقــرر
فيــا إذا كان مــن املناســب أن يســتثمر يف هــذه األســهم ،آخــذا ً بعــن االعتبــار
كل الحقائــق واالعتبــارات املاليــة املبنيــة يف ضــوء أوضاعــه الخاصــة.
ال يحــق ألي شــخص أو مستشــار مــايل أن يــديل بــأي معلومــات خــاف مــا هــو
وارد يف هــذه النــرة ،وإذا تــم ذلــك فــان هــذه املعلومــات يجــب أن ال يعتمــد
عليهــا كونهــا غــر موثقــة مــن قبــل الرشكــة املصــدرة.
يقــر كل شــخص حصــل عــى هــذه النــرة بأنــه ال يجــوز االعتــاد عــى أي شــخص
آخــر للتأكــد مــن صحــة ودقــة املعلومــات ،بــل يجــب عــى الشــخص الــذي ينــوي
االســتثامر يف هــذه األســهم االعتــاد عــى نفســه للتحقــق مــن املــاءة املالية
للرشكــة املصــدرة.
ال تتحمــل هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية أيــة مســؤولية لعــدم تضمــن
نــرة اإلصــدار أيــة معلومــات أو بيانــات رضوريــة وهامــة أو تضمينهــا معلومــات
أو بيانــات غــر صحيحــة أو غــر دقيقــة ،وإمنــا يكــون ذلــك مــن مســؤولية الجهــة
التــي تعدهــا.
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ملخص نرشة اإلصدار التنفيذي
اسم الرشكة

رشكــة البنــك االســامي العــريب املســاهمة العامــة
املحــدودة.

نوع االكتتاب

اكتتاب ثانوي عام.

راس مال الرشكة املرصح
به

يبلــغ رأس مــال الرشكــة املــرح بــه خمســة وســبعون
مليــون دوالر أمرييك/ســهم ()75,000,000دوالر/
ســهم.

رأس مال الرشكة املصدر

يبلــغ رأس مــال الرشكــة املصــدر واملدفــوع بالكامــل
خمســون مليــون دوالر أمرييك/ســهم ()50,000,000
دوالر/ســهم.

نوع األسهم املطروحة
لالكتتاب الثانوي العام

أسهم عادية.

عدد األسهم املطروحة
لالكتتاب الثانوي العام

خمســة وعــرون مليــون ســهم (25,0000,000
ســهم).

سعر اإلصدار

دوالر أمريــي واحــد ،متثــل القيمــة االســمية للســهم
الواحــد ،مضافـاً إليهــا عالوة إصــدار بقيمــة ( 0.25دوالر
أمريــي ) خمســة وعــرون ســنتاً فقــط ال غــر.

قيمة اإلصدار اإلجاملية

خمســة وعــرون مليــون ســهم (25,000,000
ســهم) ،وتعــادل خمســة وعــرون مليــون دوالر
أمريــي ( 25,000,000دوالر أمريــي) كقيمــة
اســمية لإلصــدار ،و( 6,250,000مليــون دوالر أمريــي)
ســتة ماليــن ومائتــان وخمســون الــف دوالر أمريــي
كعــاوة إصــدار ،بحيــث تصبــح قيمــة اإلصــدار اإلجامليــة
( 31,250,000دوالر أمريــي ) واحــد وثالثــون مليــون
ومائتــان وخمســون الــف دوالر أمريــي فقــط ال غــر.

نوع وخصائص األسهم
املصدرة

أسهم عادية ،بقيمة اسمية قدرها دوالر أمرييك
واحد للسهم املصدر ،وعالوة إصدار بقيمة (0.25
دوالر أمرييك) خمسة وعرشون سنتاً ،وهي
متساوية يف الحقوق وااللتزامات دون أي متييز
بينها

نشاطات الرشكة (البنك)

رشكــة مرصفيــة اســامية متــارس األعــال املرصفيــة
واملاليــة والتجاريــة وأعــال االســتثامر.
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الغاية من اإلصدار

ان الهــدف مــن اإلصــدار هــو زيــادة رأس مــال
الرشكــة ليصبــح خمســة وســبعون مليــون ســهم
( 75,000,000ســهم) بقيمــة اســمية قدرهــا خمســة
وســبعون مليــون دوالر امريــي وذلــك متاشــياً مــع
متطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية بخصــوص الحــد
االدىن لــرأس مــال البنــوك العاملــة يف االرايض
ا لفلســطينية .

املوافقة عىل اإلصدار

ســجلت الرشكــة لــدى مراقــب الــركات يف وزارة
االقتصــاد الوطنــي بتاريــخ  08/01/1995تحــت الرقــم
( )563201011كرشكــة مرصفيــة اســامية وحصلــت
الرشكــة عــى موافقــة الهيئــة العامــة غــر العاديــة
املنعقــدة بتاريــخ  26/04/2016لزيــادة رأس املــال
املــرح بــه ليصبــح ( )75,000,000دوالر امرييك وذلك
متاشــياً مــع متطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية
بخصــوص الحــد االدىن لــرأس مــال البنــوك العاملة يف
فلســطني .وحصلــت الرشكــة بتاريــخ  27/06/2016عىل
موافقــة مراقــب الــركات بزيــادة راس املــال مــن
( )50,000,000دوالر امريــي ليصبــح ()75,000,000
دوالر امريــي .كــا حصلــت الرشكة بتاريــخ 11/05/2016
عــى مصادقــة ســلطة النقــد الفلســطينية عــل قــرار
اجتــاع الهيئــة العامــة غــر العاديــة الخــاص بزيــادة
راس املــال .كذلــك حصلــت الرشكــة عــى موافقــة
هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية عــى ترخيــص
نــرة االصــدار بتاريــخ  17/5/2017مبوجــب قــرار الهيئــة
رقــم . PCMA/DIWAN/8323/2017

نبذة عن البنك:
تأســس البنــك اإلســامي العــريب كرشكــة مســاهمة عامــة بتاريــخ  08/01/1995تحــت
رقــم ( ، )563201011وقــد بــارش البنــك نشــاطه املــريف يف مطلــع عــام  1996كأول
رشكــة مرصفيــة اســامية تعمــل يف فلســطني ،ويقــوم البنــك مبامرســة األعــال
املرصفيــة وأعــال االســتثامر وفقــاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية مــن خــال املركــز
الرئيــي مبدينــة البــرة وفروعــه املنتــرة يف فلســطني والبالغــة ســتة عــر فرعـاً
ومكتب ـاً ،وال يوجــد للبنــك أيــة فــروع خــارج فلســطني ،كــا وال يوجــد للبنــك أي رشكات
تابعــة حتــى تاريــخ . 31/12/2016
ويقــوم البنــك بتقديــم مجموعــة شــاملة مــن املنتجــات التــي تلبــي املتطلبــات
املرصفيــة وفقـاً لتعاليــم الرشيعــة اإلســامية الســمحاء ،وهــذه املنتجــات ترتكــز كليـاً
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عــى القيــم اإلســامية الراقيــة ،كــا يوفــر البنــك تعامــات ماليــة خارجيــة رسيعــة
ومميــزة وكذلــك يعمــل عــى توفــر خدمــات تتمحــور حــول راحــة ورىض املتعاملــن
مــع متيزهــا بالفعاليــة والرسعــة والدقــة مــن خــال شــبكة فــروع متكاملــة معــززه
بأجهــزة رصافــات آليــه متطــورة.

االهداف االسرتاتيجية
» »الحفاظ عىل الهوية املرصفية اإلسالمية والتأكيد عليها.
» »التوسع يف الشبكة املرصفية.
» »استمرار التميز يف الربامج والخدمات.
» »تعزيز متويالت األفراد.
» »تعزيز دور البنك يف املسؤولية املجتمعية

دوائر العمل لدى الرشكة
» » دائرة املوارد البرشية:
إميان ـاً مــن مجلــس ادارة البنــك واإلدارة التنفيذيــة بأهميــة العنــر البــري كركيــزة
أساســية لتطــور ومنــو البنــك ،فإنــه يقــع عــى عاتق دائــرة املــوارد البرشية مســؤولية
ـوي يف تطويــر كفــاءة املوظفــن وتهيئــة بيئــة عمــل داعمــة لتعزيــز
هامــة ودو ُر حيـ ُ
قدراتهــم ومهاراتهــم واســتثامرها بالشــكل األمثــل لتحقيــق االهــداف االســراتيجية.
انعكاســا لفلســفة ورؤيــة ادارة البنــك اإلســامي العــريب والتــي تــويل اهتاممــا كبــرا ً
مبوظفيهــا ،عملــت دائــرة تنميــة املــوارد البرشيــة عــى ســن عــدة سياســات وتطويــر
عــدد مــن الربامــج التــي مــن شــأنها تحفيــز وتطويــر أداء املوظفــن .مــن أهمهــا تطوير
نظــام التقييــم الســنوي وسياســة منــح املكافــآت والزيــادات الســنوية للموظفــن
لتعزيــز الشــفافية والعدالــة وتعزيــز روح العمــل الجامعــي .أضافــة اىل ذلــك قامــت
الدائــرة بتطويــر برنامــج يقــوم عــى رعايــة وتطويــر املوظفــن املتميزيــن مــن خــال
ارشاكهــم بربامــج تدريبيــة متنوعــة وتطويــر مســارات وظيفيــة تحــايك قدراتهــم
وطموحاتهــم .كــا تــويل دائــرة تنميــة املــوارد البرشيــة أهميــة خاصــة لتعزيــز بيئــة
العمــل اإليجــايب وذلــك مــن خــال تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات وخاصــة
بــن موظفــي اإلدارة العامــة والفــروع.
كــا يتبــع البنــك سياســة ممنهجــة يف عمليــة التوظيــف  ،إذ يتــم اســتقطاب أفضــل
الكفــاءات التــي تتمتــع باملواصفــات واملؤهــات املطلوبــة ،ويتــم إجــراء املقابــات
مــع املتقدمــن مــن خــال لجنــة انتقــاء املوظفــن املختصــة يف البنــك ويتــم اختيــار
املرشــح بنــاء عــى معايــر محــددة تتبعهــا اللجنــة ومتــر عمليــة اختيــار املوظــف يف
أكــر مــن مرحلــة تعتمــد عــى نــوع وطبيعــة الوظيفــة الشــاغرة.
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» »دائرة التدريب :
تقــوم دائــرة التدريــب يف املســاهمة يف بنــاء الــكادر البــري للبنــك مــن خــال
دورهــا يف تدريــب وتطويــر أداء املوظفــن باعتبــار رأس املــال البــري الرافعــة
االساســية ألداء وتقــدم البنــك وتحقيــق أهدافــه االســراتيجية حيــث يتــم اعــداد خطــة
تدريــب ســنوية معتمــدة مــن االدارة العليــا يف البنــك تهــدف اىل مســاندة تحقيــق
أهــداف البنــك وخطتــه االســراتيجية ،بحيــث تراعــي تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة
للموظفــن اضافــة اىل تطويــر وتحســن مهاراتهــم وقدراتهــم وخرباتهــم  ،وتقــوم
الدائــرة بالبحــث عــن أفضــل الفــرص التدريبيــة التــي تســاهم يف تعزيــز ورفــع الكفــاءة
املرصفيــة للموظفــن.
» » دائرة متويل األفراد :
» »يقــدم البنــك عــددا ً مــن الربامــج التمويليــة املتكاملــة لألفــراد التــي تضمــن متويــل
كافــة احتياجاتــه الحياتيــة مبــا يتــاىش مــع تعاليــم الرشيعــة اإلســامية الغــراء،
ويقــوم البنــك بإبــرام االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع مؤسســات املجتمــع
املحــي التــي يقــدم مــن خاللهــا عروضـاً منافســة ملختلــف رشائــح املجتمــع ،حيــث
تقــدم دائــرة متويــل األفــراد يف البنــك خمســة برامــج أساســية للتمويــل هــي:
» »متويــل الســيارات :يحقــق العميــل مــن خاللــه حلــم اقتنــاء الســيارة املفضلــة
بــروط وفــرات ســداد ميــرة ومالمئــة ملختلــف رشائــح املجتمــع.
» »اســتأجر ومتلــك :يوفــر الربنامــج إمكانيــة امتــاك البيــوت بأســلوب اإلجــارة املنتهية
بالتمليــك الــذي يتميــز باملرونــة وبفــرات الســداد طويلــة األجل.
» »التمويــل الشــخيص :يســاهم هــذا الربنامــج بتوفــر كافــة االحتياجــات الشــخصية
للعمــاء مبــا يتــاىش مــع التعاليــم اإلســامية ومبميــزات تنافســية عاليــة.
» »متويــل أصحــاب املهــن :يختــص هــذا الربنامــج برشيحــة أصحــاب املهــن الحــرة الذيــن
يشــكلون نســبة كبــرة مــن املجتمــع ويســاهم بتحقيــق أحالمهــم ســواء البيــوت،
الســيارات ،الســلع ،املشــاريع الصغــرة ،مبــا يتناســب ومواردهــم املاليــة.
» »برنامــج التمويــل بضــان الذهــب :ميكــن هــذا الربنامــج العمــاء مــن متويــل
احتياجاتهــم الشــخصية واملهنيــة بضــان الذهــب ودون الحاجــة لوجــود راتــب
محــول عــى البنــك.
» » دائرة الخدمات املقدمة للمشاريع الصغرية واملتوسطة:
ينظــر البنــك إىل قطــاع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة عــى أنه مــن أهــم القطاعات
االقتصاديــة الواعــدة يف فلســطني ولــه مســتقبل كبــر وقــدرة كبرية عىل املســاهمة
يف تنميــة االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام وذلــك انطالقــا مــن مســاهمة املاليــة
العامــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل والتــي تزيــد عــن نســبة  ،50%ومــن هنــا كان
لوجــود دائــرة متويــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة يف البنــك أهميــة كــرى ،حيــث
تقــوم بتوفــر فرصــة الحصــول عــى التمويــل الــازم واالستشــارات املناســبة لهــذه
الرشيحــة الواســعة مــن خــال تقديــم الخدمــات املرصفيــة والتمويليــة التــي تتــاىش
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مــع التعاليــم اإلســامية وتتميــز باملرونــة لتتمكــن مــن خدمــة مختلــف مجــاالت عمــل
تلــك املشــاريع.
» » دائرة الخدمات املقدمة للرشكات الكربى:
يعمــل البنــك بالرشاكــة مــع الــركات الكبــرة يف فلســطني للمســاهمة يف تنميــة
وبنــاء االقتصــاد الفلســطيني  ،حيــث تقــوم دائــرة تنميــة أعــال الــركات بتوفــر
مجموعــة مــن الحلــول املبتكــرة التــي تتوافــق مــع صيــغ التمويــات الرشعيــة مــن بيــوع
املرابحــة ،املضاربــة ،املشــاركة ،االســتصناع ،اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك للــركات
الكــرى مــن خــال متويــل رأس املــال العامــل ،املــواد الخــام ومــواد التصنيــع واإلنتــاج،
متويــل األصــول واآلالت واملعــدات ،التمويــل العقــاري ،ومتويــل املشــاريع الصناعيــة
والتجاريــة .كــا يقــدم البنــك خدمــات التجــارة الخارجيــة التــي تتمثــل باالعتــادات
املســتندية ،بوالــص التحصيــل ،وخطابــات الضــان  /خدمــات تبــادل العمــات ،جميعهــا
تتناســب مــع طبيعــة عمــل تلــك الــركات ومبــا يحقــق أفضــل النتائــج لكافــة األطــراف.
يعمــل فريــق مديــري العالقــات املرصفيــة للــركات الــذي يتمتــع بخــرة واســعة
يف مختلــف القطاعــات واملجــاالت ،جنبــا إىل جنــب مــع العمــاء لتلبيــة متطلباتهــم
واحتياجاتهــم املرصفيــة قصــرة وطويلــة األجــل وتقــدم هــذه املزايــا املختلفــة مــن
خــال تزويــد العمــاء باملعلومــات الالزمــة واملشــورة املاليــة واملهن ّيــة.
» » دائرة الخزينة واألسواق املالية:
اســتمر البنــك خــال عــام  2016يف املحافظــة عــى نســب ســيولة قانونيــة جيــدة مــن
خــال اإلدارة النشــطة والفعالــة ملوجــودات ومطلوبــات البنــك لــدى دائــرة الخزينــة
وأســواق املــال ،التــي اســتطاعت بدورهــا إدارة التدفقــات النقديــة بكفــاءة وفعاليــة
مــن خــال أدوات الســوق املختلفــة مثــل اتفاقيــات مبــادالت القــروض الحســنة وعقــود
املقايضــة وغريهــا ،للمحافظــة عــى مالءة البنــك والوفــاء بالتزاماتــه وتلبيــة احتياجات
عمالئــه مــن األفــراد واملؤسســات  .كــا متكنــت اإلدارة مــن إدارة مخاطــر الســيولة
والســوق بكفــاءة عاليــة وتنويــع مصــادر األمــوال وتحســن جــودة موجــودات البنــك
وذلــك متاشــيا مــع التوجهــات االســراتيجية للبنــك وسياســته االســتثامرية وتعليــات
ســلطة النقــد الفلســطينية .
كــا اســتطاعت دائــرة الخزينــة وأســواق املــال الحفــاظ عــى مســتويات ربحيــة عاليــة
وهوامــش عوائــد جيــدة عــى الرغــم مــن تراجــع عوائــد األدوات املســتثمرة بالعمــات
األجنبيــة ،ذلــك مــن خــال تنــوع مصــادر دخــل البنــك وتعظيــم العوائــد عــن طريــق
االســتخدام األمثــل ملصــادر األمــوال واالســتفادة مــن أدوات الســوق لتحقيــق إيــرادات
متميــزة ،مــع مراعــاة تطــور األحــداث عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي للحفــاظ
عــى اســتقرار املركــز املــايل للبنــك إضافــة اىل ذلــك اســتمرت إدارة الخزينة وأســواق
املــال يف اســتقطاب املزيــد مــن ودائــع املؤسســات واألفــراد وتقديــم الحلــول
املناســبة لعمالئهــا مــن الــركات واألفــراد للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الــرف .
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» » دائرة البحث والتطوير:
تقــوم دائــرة التخطيــط والدراســات يف البنــك مبتابعــة مــؤرشات أداء البنــك عــى
مــدار العــام ومقارنتهــا مبــؤرشات األداء العــام للقطــاع املــريف ووضــع التوصيــات
الرضوريــة للمســاهمة يف تعزيــز وتطويــر أداء البنــك ،ومتابعــة تنفيــذ املوازنــة للفــروع
والدوائــر ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة لتلبيــة احتياجــات املســتفيدين داخــل البنــك
وخارجــه ،كذلــك تقــوم عــى تحليــل البيانــات واملعلومــات املتوفــرة وإجــراء املقارنــات
بــن املســوح املنفــذة لفــرات مختلفــة ،باإلضافــة اىل توثيــق النــرات والتقاريــر
اإلحصائيــة ،ودراســة رضــا الزبائــن بــكل الطــرق ومنهــا الطــرق املبــارشة أو غــر املبــارشة
مثــل املتســوق الخفــي ،ووضــع الخطــط العمليــة الحتياجــات البنــك عــى املــدى القصري
والطويــل مــن مختلــف املــوارد ووضــع املواصفــات الفنيــة الالزمــة لذلــك.
» » دائرة إدارة املخاطر:
تقــوم دائــرة ادارة املخاطــر بتطبيــق أحــدث املعايــر املرصفيــة الدوليــة الفضــى
يف إدارة كافــة أنــواع املخاطــر ســواء كانــت مخاطــر التمويــل ،العمليــات والتشــغيل،
الســوق والســيولة ،األعــال والســمعة واســتمرارية العمــل ،أمــن املعلومــات وذلــك
يف ســبيل تحقيــق الشــفافية واالمتثــال لقــرارات الجهــات الرقابيــة وتعليــات ســلطة
النقــد الفلســطينية واالســتناد إىل املعايــر الدوليــة املنبثقــة مــن إرشــادات لجنــة
بــازل . II
تقــوم الدائــرة بتقييــم مخاطــر طلبــات التمويــل وطلبــات االســتثامر ووضــع تصنيــف
ملخاطــر العمــاء ( )Risk Rating Gradeباإلضافــة اىل وضــع مخففــات لتخفيــض مخاطــر
الطلــب االئتــاين ( ) Mitigation Of Riskكــا ويتــم التجهيــز لتطبيــق متطلبــات
اتفاقيــة بــازل ( )IIوبالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ،للتحــوط الــكايف لــراس
مــال البنــك مــن املخاطــر التــي قــد تنشــأ مــن منــح التمويــات واالســتثامرات الخارجيــة
وانشــطة البنــك التشــغيلية وبحســب الدعامــة االوىل ( )Pillar Iمــن ارشــادات بــازل (،)II
كــا ويتــم العمــل وبالتعــاون مــع جهــات استشــارية ذات خــرات يف هــذا املجــال عىل
اعــداد تقييــم داخــي لكفايــة راس املــال ( )ICAAPوبحســب الدعامــة الثانيــة (Pillar
 )IIمــن ارشــادات بــازل ( ،)IIمــع تعزيــز االجــراءات الرقابيــة القامئــة للتأكــد مــن التحــوط
الــكايف لكفايــة رأس مــال البنــك لكافــة املخاطــر التــي قــد تنشــأ مــن أعــال البنــك
املختلفــة والتــي مل يتــم التحــوط منهــا ضمــن الدعامــة االوىل ( )Pillar Iمــن ارشــادات
بــازل ( ،)IIوالناتجــة امــا عــن التوســع و/أو الرتكــز و/أو الدخــول يف اســواق جديــده و/أو
القضايــا القانونيــة و/أو التغــر يف التخطيــط االســراتيجي  ،وذلــك للحفــاظ عىل جودة
األصــول ووفــرة الســيولة ملواجهــة املتطلبــات الطارئــة ،كــا ويتــم إعــداد فحوصــات
اإلجهــاد ( )Stress Testingوعكــس نتائجهــا عــى واقــع البيانــات املاليــة للبنــك ملعرفــة
حجــم تأثريهــا عــى أربــاح البنــك وأصولــه املرجحــة باملخاطــر وذلــك للتحــوط الــكايف
لــرأس مــال البنــك وبحســب إرشــادات وتوصيــات لجنــة بــازل  ،IIباإلضافــة إىل التحضــر
إلجــراء فحوصــات اســتمرارية العمــل مــن املوقــع البديــل واختبــار املوقــع البديــل
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لضــان ســر العمــل بالظــروف االســتثنائية ومــدى الجاهزيــة يف تطبيــق أعــال البنــك
للمحافظــة عــى االســتمرارية يف تقديــم أفضــل الخدمــات املرصفيــة لعمــاء البنــك
يف الظــروف الطارئــة ،باإلضافــة إىل عقــد ورش العمــل لكافــة دوائــر البنــك ملعرفــة
وتحديــد حجــم املخاطــر لــكل وحــدة والحــد و/أو التخفيــف منهــا تبعــاً للمامرســات
املرصفيــة الفضــى ،باإلضافــة إىل االســتناد إىل أدوات مســاعدة يف تحديــد وتقييــم
حجــم ومســتوى املخاطــر االئتامنيــة الناشــئة مــن التمويــات املمنوحــة لعمــاء البنــك
ومخاطــر الســوق الناشــئة عــن االســتثامر يف أســواق رأس املــال املحليــة و العامليــة.
كــا ويهــدف البنــك اىل تطويــر وتعزيــز الــدور الرقــايب يف ادارة مخاطــر الســيولة ،
مــن حيــث العمــل عــى تطويــر منهاجيتهــا واجراءاتهــا الحاليــة يف مراقبــة وتقييــم
وضــع الســيولة وحجــم فجــوات االســتحقاق مــا بــن االصــول والخصــوم ،وباالســتناد
عــى اســس ومعايــر قيــاس دوليــة يف ذلــك ،إلعطــاء صــورة شــاملة ومتكاملــة يف
ادارة موجــودات ومطلوبــات البنــك ،تهــدف مــن خاللهــا اىل الحفــاظ عــى اصــول البنك،
وتعزيــز قــدرة البنــك يف تلبيــة احتياجــات عمالئــه خاصــة يف الظــروف غــر االعتياديــة،
وذلــك مــن خــال تعزيــز الــدور الرقــايب لدائــرة ادارة املخاطــر عــى االعــال واالنشــطة
اليوميــة التــي تقــوم بهــا دائــرة الخزينــة واســواق املــال).
» » وحدة مكافحة غسيل األموال :
تعزيــزا لالســتقرار املــايل يف فلســطني وللمحافظــة عــى ســامة الجهــاز املــريف
ـن ضابــط
الفلســطيني وامتثــاال لتعليــات ســلطة النقــد الفلســطينية ،قــام البنــك بتعـ ّ
مكافحــة غســل االمــوال كمســؤول اتصــال عــى مســتوى االدارة العامــة ملراقبــة
االمتثــال ألحــكام القانــون واللوائــح والتعليــات واملعايــر والقــرارات الخاصــة مبكافحة
غســل االمــوال واالتصــال مــع وحــدة املتابعــة املاليــة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية
ملتابعــة االجــراءات الالزمــة وذلــك مــن خــال انشــاء دائــرة مســتقلة مختصــة بهــذا
املجــال.
ويتمثــل دور البنــك يف ذلــك مــن خــال اقــرار سياســة داخليــة ملكافحــة غســل االمــوال
وقاعــدة اعــرف عميلــك ،وذلــك بهــدف وضــع آليــات وضوابــط وتحديــد مســؤوليات
واضحــة والتأكــد مــن قيــام الجميــع بهــذه املســؤوليات ،بهــدف منــع الخارجــن عــن
القانــون مــن اســتخدام البنــك االســامي العــريب للقيــام بعمليــات غســل اموالهــم.
» »دائرة االمتثال :
تتمثــل مســؤولية دائــرة مراقبــة االمتثــال بــإدارة مخاطــر االمتثــال بكفــاءة لحاميــة البنك
مــن التعــرض أليــة عقوبــات ماليــة أو قانونيــة أو مخاطــر الســمعة ،والتــي قــد تنتــج عــن
عــدم االلتــزام بالقوانــن املحليــة والدوليــة ،ويقــوم املجلــس بضــان اســتقاللية
إدارة االمتثــال وضــان توفــر كــوادر برشيــة كافيــة ومدربــة ومؤهلــة  ،باإلضافــة اىل
أنــه يجــري تدويــن وتوفــر سياســة االمتثــال مــن قبــل مجلــس اإلدارة مبوجــب دليــل
االمتثــال بحيــث يغطــي جميــع جوانــب االمتثــال لضــان االلتــزام بالقوانــن واالنظمــة
املعمــول بهــا .
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االعتبارات البيئية يف مجال عمل الرشكة
البنــك اإلســامي العــريب يتبنــى يف سياســته الحفــاظ عــى البيئــة وتقديــم الرعايــات
التــي تســعى لنــر ثقافــة الحفــاظ عــى البيئــة واملؤمتــرات البيئيــة واملناخيــة منهــا،
وعــى ســبيل املثــال ال الحــر فقــد قــام البنــك خــال الربــع األول مــن عــام 2017
بتقديــم دعــم رئيــي لفعاليــات املخيــم البيئــي الثــاين و رعــى نشــاطاً ترفيهيــاً
للطالبــات املتفوقــات يف مدرســة ســميحة خليــل واختــص هــذا النشــاط بتعزيــز الوعــي
البيئــي لــدى األطفــال وكان أيضــا مــن أهــم الرعايــات املقدمــة هــو رعايــة املؤمتــر
الــدويل األول للتغــر املناخــي يف فلســطني .إن هــذه الرعايــات تنبثــق مــن مبــدأ
املســؤولية االجتامعيــة والتــي توليهــا االدارة اهميــة كبــرة ،حيــث عمــل البنــك عــى
رعايــة العديــد مــن االحــداث االقتصاديــة  ،االجتامعيــة ،الرياضيــة و الثقافيــة يف كافــة
محافظــات الوطــن.
ويجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن البنــك اعتمــد يف خطتــه االســراتيجية للعــام 2020- 2017
اســراتيجية التحــول اىل بيئــة غــر ورقيــة ،وهــذا التحــول يعــد متيــزا ً للبنــك ودعــاً
مبــارشة للبيئــة وبذلــك يكــون مــن املؤسســات الرائــدة والتــي تتبنــى الحفــاظ عــى
البيئــة وتضعــه عــى رأس أولوياتهــا.

املركز التنافيس
رغــم مــا يشــهده الواقــع الفلســطيني عــى مختلــف الصعــد االقتصاديــة والسياســية
واالجتامعيــة مــن عــدم اســتقرار ,إال أن البنــك اإلســامي العــريب دائم الســعي للميض
قدمـاً يف ســبيل تحســن وتطويــر أدائــه العــام مــن خــال تعزيــز قدرتــه التنافســية بــن
البنــوك العاملــة يف فلســطني ,ويتضــح هــذا مــن خــال البيانــات التــي توضــح منــوا ً
يف الحصــة الســوقية للبنــك مــن موجــودات ومتويــات وودائــع العمــاء يف القطــاع
املــريف الفلســطيني ,حيــث منــت حصتــه الســوقية مــن املوجــودات مــن نســبة 5.2%
نهايــة العــام  2015إىل نســبة  5.7%نهايــة العــام  ,2016كــا ومنــت حصتــه الســوقية
يف التمويــات املبــارشة مــن  5.4%نهايــة العــام  2015إىل  5.9%نهايــة العــام ,2016
ومنــت حصتــه مــن ودائــع العمــاء مــن نســبة  5.3%نهايــة العــام  2015إىل نســبة 6.1%
نهايــة العــام  ,2016وإذا مــا متــت مقارنــة نســب النمــو بــن البنــك اإلســامي العــريب
والقطــاع املــريف الفلســطيني خــال العــام  2016يف البنــود ســابقة الذكــر يظهــر
بــأن موجــودات البنــك كانــت نســبة منوهــا يف العــام  2016أكــر مــن الضعــف حيــث
كانــت النســبة  22%بينــا بلغــت الزيــادة يف موجــودات القطــاع املــريف نســبة 10%
األمــر الــذي يظهــر متيــز أداء البنــك مــن جهــة وفرصتــه للنمــو والتطــور من جهــة اخرى
و الجــدول التــايل يوضــح ذلــك:
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البند /نسبة النمو

املوجودات

التمويالت
املبارشة

ودائع
العمالء

القطاع املرصيف الفلسطيني

10%

18%

10%

البنك اإلسالمي العريب

22%

35%

20%

اسامء اعضاء مجلس االدارة ونسب ملكيتهم يف الرشكة:
عضو مجلس
االدارة
بنك فلسطني
بنك فلسطني
بنك فلسطني
بنك فلسطني
بنك فلسطني
رشكة اسواق
للمحافظ
االستثامرية
رشكة اسواق
للمحافظ
االستثامرية
صندوق
االستثامر
الفلسطيني
السيد سام
سامي بحور
السيد هيثم
“محمد سميح”
بركات
السيد خالد
وليد عنبتاوي

ممثل الرشكة

املنصب

عدد
االسهم

نسبة
امللكية%

د .عاطف كامل
عالونة
السيد رشدي
محمود الغاليني
السيد سلامن
“محمد طعمه”
قميله
السيد فيصل غازي
الشوا
السيد ماهر جواد
فرح

رئيس مجلس
االدارة

25,988,219

51.98%

عضو

---

---

عضو

---

---

عضو

---

---

عضو

---

---

السيد محمد
عوين ابو رمضان

عضو

12,754,406

25.51%

السيد شادي
عدنان الخطيب

عضو

---

---

د .محمد محمود
نرص

نائب رئيس
مجلس االدارة

4,734,373

9.47%

مستقل

عضو

7,000

%0.014

مستقل

عضو

15,000

%0.030

ممثل عن صغار
املساهمني

عضو

10,000

%0.020
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اسامء كبار مساهمي الرشكة ونسب ملكيتهم ( 5%فأكرث):
نسبة امللكية

عدد االسهم

اسم املساهم

51.98%

25,988,219

بنك فلسطني

25.51%

12,754,406

رشكة اسواق للمحافظ االستثامرية

9.47%

4,734,373

رشكة صندوق االستثامر الفلسطيني

اسامء اعضاء هيئة الفتوى والرقابة الرشعية املوحدة:
االسم
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املنصب

د .عروة صربي

رئيس الهيئة

د“ .محمد سليم” محمد عيل

عضوا ً ومقرر

د .شفيق عياش

عضوا ً

د .جامل الكيالين

عضوا ً

اسامء اعضاء االدارة التنفيذية للرشكة ومناصبهم الحالية:
املنصب

االسم
السيد /سامي عبد الرحيم صعيدي

املدير العام

السيد /غسان “محمد مصطفى “هاشم
جرب

نائب املدير العام

السيد/أمجد غازي الجعربي

املدير التنفيذي للعمليات واألنظمة

السيد /مصطفى رشيف أبو خيزران

مدير دائرة الشبكات واألنظمة

السيد /سائد مقداد مقدادي

مدير دائرة إدارة املخاطر

السيد /نائل حامد موىس حامده

مدير دائرة الخزينة وأسواق املال

السيد /حسان عصام صربي

مدير دائرة تنمية أعامل الرشكات

السيد /ميرسة حاتم سالمة

مدير الدائرة املالية

السيد /عامد محمود عيىس

مدير دائرة متابعة التمويل والتحصيل

السيد /نظام الزامل

مدير دائرة تنمية املطلوبات والفروع

السيد /فادي محمود رابية

مدير دائرة تنمية املوارد البرشية

السيد /محمد حسني رسور

مدير دائرة تنمية أعامل االفراد

السيد /حاتم فوزي صبح

مدير دائرة مراقبة التمويل

السيد /إبراهيم اسامعيل أبو عبدو

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخيل

السيد/عامر يونس خضريي

مدير دائرة أنظمة األعامل املرصفية

السيد /مروان محمد بدوي

مدير دائرة تنمية املشاريع الصغرية
واملتوسطة

السيد /أحمد صالح رسطاوي

مدير دائرة التخطيط والدراسات

السيدة /أديبة عبد الله عفانة

مدير دائرة الشؤون القانونية

السيدة /فريوز فتحي ذبالح

مدير دائرة االمتثال

السيد /فايز شعبان

مدير الشؤون اإلدارية

السيد /راتب عبدالله عطياين

مدير دائرة التدريب

السيد /عبدالله صالح حمد

مدير دائرة العقار واللوازم

السيد /ثائر رضار بركات

مسؤول وحدة مكافحة غسيل األموال

السيدة /ليندا محمود الشيخ يوسف

مسؤول قسم املساهمني
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ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻻﻣﺘﺜﺎل

الهيكل التنظيمي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﳌﺮاﺟﻌﺔ

داﺋﺮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺪاﺧﲇ

داﺋﺮة ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

وﺣﺪة
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ

داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

داﺋﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

داﺋﺮة اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺪراﺳﺎت

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﴩﻋﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة

اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ
داﺋﺮة اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ
داﺋﺮة اﻟﻌﻘﺎر واﻟﻠﻮازم

اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﴩﻋﻲ

داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وأﺳﻮاق اﳌﺎل
داﺋﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻋﺎﻤل اﻟﴩﻛﺎت
داﺋﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﺮﻴة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
داﺋﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻋﺎﻤل اﻷﻓﺮاد

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻧﻄﻤﺔ

داﺋﺮة أﻧﻈﻤﺔ اﻻﻋﺎﻤل اﳌﴫﻓﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻻﻧﻈﻤﺔ

داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

داﺋﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﴪ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻔﺮوع

ﻣﺪراء اﻟﻔﺮوع
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻟﺒﺮﻴة
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻳﻄﺎ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺟﻨﻦﻴ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻃﻮﻟﻜﺮم
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻏﺰة
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺧﺎﻧﻴﻮس
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع رام اﻟﻠﻪ

خدمات الرشكة

الخدمات البنكية
(الحسابات وبرامج التمويل)

حسابات االستتثامر
املخصص

حساب جاري

حسابات أصحاب
االستثامر املطلقة

برامج التوفري

ودائع ألجل

برامج التمويل

خدمات للمشاريع
الصغرية واملتوسطة

خدمات مقدمة
للرشكات الكربى

برامج متويل
األفراد
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االستثامرات الحالية واملتوقعة
يقــوم البنــك باالســتثامر يف أدوات اســتثامرية مختلفــة أهمهــا التمويــات والصكــوك
اإلســامية والتجمعــات البنكيــة وغريهــا ،وفيــا يــي رشح مختــر عــن طبيعــة هــذه
االســتثامرات:
أوال :التمويالت
يقــدم البنــك عــددا ً مــن الربامــج التمويليــة املتكاملــة والتــي تضمــن متويــل كافــة
االحتياجــات الحياتيــة مبــا يتــاىش مــع تعاليــم الرشيعــة اإلســامية الغــراء ،ويقــوم
بإبــرام االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع مؤسســات املجتمــع املحــي التــي يقــدم
مــن خاللهــا عروضـاً منافســة ملختلــف رشائــح املجتمع ،حيــث يقــدم البنك برامــج متويل
لألفــراد يف مناحــي مختلفــة كالســيارات والعقــارات والتمويــات الشــخصية وأصحــاب
املهــن ومتويــات بضــان الذهــب ،كــا يعمــل فريــق مديــري العالقــات املرصفيــة مــع
الــركات واملشــاريع الصغــرة ،والــذي يتمتــع بخــرة واســعة يف مختلــف القطاعــات
واملجــاالت ،جنبــا إىل جنــب مــع العمــاء لتلبيــة متطلباتهــم واحتياجاتهــم املرصفيــة
قصــرة وطويلــة األجــل وتقــدم هــذه املزايــا املختلفــة مــن خــال تزويــد العمــاء
باملعلومــات الالزمــة واملشــورة املاليــة واملهنيّــة.
ثانيا :الصكوك اإلسالمية والتجمعات البنكية
بلغــت اســتثامرات البنــك يف الصكــوك  20مليــون دوالر يف نهايــة العــام  ،2016حيــث
توزعــت هــذه الصكــوك يف كل مــن ديب والبحريــن وتركيــا ،كــا يقــوم البنك باالســتثامر
يف الصناديــق االســتثامرية والتجمعــات البنكيــة حيــث بلغــت  9,022,642دوالر امريــي
مــع نهايــة العــام .2016
ثالثا :االستثامر يف األسهم
يقــوم البنــك بتنويــع املحفظــة االســتثامرية بغيــة تقليــل املخاطــر ،فقــد قــام البنــك
باالســتثامر يف أســهم عــدة رشكات منهــا رشكــة االتصــاالت الفلســطينية  ،رشكــة
فلســطني للتنميــة واالســتثامر املحــدودة) باديكو القابضة(،رشكــة الشــال الصناعيــة
ورشكــة املطاحــن املرصيــة ،وقــد بلغــت القيمة العادلــة لهــذه االســتثامرات 8,746,310
دوالر أمريــي مــع نهايــة العــام .2016
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االستثامرات الحالية واملتوقعة( :بالدوالر االمرييك)
رصيد االستثامر
31/12/2016

رصيد االستثامر املتوقع
بتاريخ31/12/2017

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
اسالمية

103,384,729

116,581,876

صكوك اسالمية

20,000,000

30,000,000

مرابحات  -تجمعات بنكية

9,022,642

9,022,642

املجموع

132,407,371

155,604,518

االستثامرات الخارجية بالصايف

البلد

رصيد االستثامر
31/12/2016

رصيد االستثامر املتوقع
بتاريخ31/12/2017

فلسطني

3,511,989

3,511,989

مرص

267,755

267,755

رشكة فلسطني للتنمية
واالستثامر

فلسطني

345,680

345,680

رشكة الشامل الصناعية

فلسطني

4,374,429

4,374,429

الرشكة العربية الفلسطينية
ملراكز التسوق

فلسطني

246,457

0

8,746,310

8,499,853

االستثامر يف االرايض والعقارات

البلد

رصيد االستثامر
31/12/2016

رصيد االستثامر املتوقع
بتاريخ 31/12/2017

االستثامر يف األرايض والعقارات

فلسطني

15,904,566

15,904,566

نوع التمويل

البلد

رصيد االستثامر
بالصايف
31/12/2016

رصيد االستثامر املتوقع
بالصايف 31/12/2017

متويالت مرابحة لآلمر بالرشاء

فلسطني

372,933,293

470,450,629

متويالت مضاربة

فلسطني

6,989,454

8,817,108

إجارة منتهية بالتمليك

فلسطني

34,968,704

44,112,578

متويل استصناع

فلسطني

4,930,192

6,219,375

الحسابات املكشوفة

فلسطني

848,812

1,070,766

420,670,455

530,670,455

اسم السهم
رشكة االتصاالت الفلسطينية
الرشكة العربية للمطاحن
والصناعات الغذائية

املجموع

املجموع
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رصيد االستثامر بالصايف
31/12/2016

رصيد االستثامر املتوقع بالصايف
31/12/2017

االستثامر يف املمتلكات
واملعدات
املباين

5,084,209

6,040,084

أثاث ومعدات وتحسني مأجور

6,242,172

8,598,291

وسائط نقل

470,343

660,343

أجهزة الحاسب اآليل

1,883,619

3,467,219

13,680,343

18,765,937

املجموع

املستشار القانوين للرشكة:
السيد  /مهند سعيد محمود عساف
تلفاكس022984446 :
جوال0599-658362 :
العنــوان  :مكتــب اتقــان لالستشــارات القانونيــة  /الطابــق الثالــث /برج رام اللــه التجاري/
رام الله
مدقق الحسابات القانوين للرشكة:
السادة /رشكة إرنست ويونغ
هاتف02-2421011 :
فاكس02-2422324 :
العنوان  :مبنى باديكو هاوس/املاصيون/رم الله
مسؤول سجل املساهمني يف الرشكة:
السيدة  :ليندا الشيخ يوسف
هاتف02-2418036 :
مدير االصدار:
رشكة العريب جروب لالستثامر م.خ.م
رام الله – البلدة القدمية – عامرة الحرجة.
هاتف02-2980240 :
فاكس02-2980249 :
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نرشة إصدار أسهم
أوال :معلومات عن الرشكة واألسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام
 1–1اسم الرشكة:
رشكة البنك االسالمي العريب املساهمة العامة املحدودة.
 2–1مركز الرشكة:
يقــع مركــز الرشكــة الرئيــي يف مدينــة البــرة – شــارع نابلــس ،ولهــا فــروع يف كل
مــن مــدن نابلــس ،جنــن  ،طولكــرم  ،قلقيليــة  ،بيــت لحــم  ،الخليــل ،يطــا ،العيزريــة ،رام
اللــه  ،غــزه ،خانيونــس  ،مكتــب الجامعــة العربيــة االمريكــة و مكتــب بريزيــت.
املوقع االلكرتوين للرشكةhttp://www.aibnk.com :
 3–1رأس مال الرشكة املصدر واملدفوع بالكامل والقيمة االسمية للسهم املصدر:
يبلــغ رأس مــال الرشكــة املصــدر واملدفــوع بالكامــل ( 50,000,000دوالر أمريــي)
خمســون مليــون دوالر أمريــي مقســم إىل ( 50,000,000ســهم) خمســون مليــون
ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا دوالر واحــد للســهم املصــدر .وقــد قــررت الهيئــة
العامــة غــر العاديــة للرشكــة يف اجتامعهــا املنعقــد بتاريــخ  26/04/2016زيــادة رأس
املــال املــرح بــه مبقــدار ( 25,000,000دوالر امريــي) خمســة وعــرون مليــون
دوالر امريــي ليصبــح ( 75,000,000دوالر امريــي) خمســة وســبعون مليــون دوالر
امريــي.
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تطور راس مال الرشكة :
فيــا يــي كشــف يبــن تطــور رأس مــال الرشكــة منــذ تأسيســها حتــى نهايــة العــام
-:2016
امليزانية

رأس املال املرصح به

رأس املال املدفوع

31/12/1996

JD15,000,000

JD7,500,000

31/12/1997

$21,000,000

$10,500,000

31/12/1998

$21,000,000

$10,500,000

31/12/1999

$21,000,000

$10,500,000

31/12/2000

$21,000,000

$11,025,000

31/12/2001

$21,000,000

$11,025,000

31/12/2002

$21,000,000

$11,226,207

31/12/2003

$21,000,000

$11,479,874

31/12/2004

$21,000,000

$16,876,301

31/12/2005

$21,000,000

$21,000,000

31/12/2006

$35,000,000

$31,162,145

31/12/2007

$35,549,388

$35,549,388

31/12/2008

$38,393,339

$38,393,339

31/12/2009

$40,696,939

$40,696,939

31/12/2010

$ 50,000,000

$40,696,939

31/12/2011

$ 50,000,000

$ 47,672,484

31/12/2014

$ 50,000,000

$ 50,000,000

31/12/2016

$ 75,000,000

$ 50,000,000

 4–1نوع األسهم املصدرة والقيمة االسمية للسهم:
األســهم املصــدرة مــن قبــل الرشكــة هــي أســهم عاديــة متســاوية يف الحقــوق
وااللتزامــات بقيمــة اســمية قدرهــا دوالر أمريــي واحــد مضــاف إليــه عــاوة إصــدار
بقيمــة ( 0.25دوالر أمريــي) خمســة وعــرون ســنتاً لــكل ســهم .
 5–1عدد األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام:
يبلــغ عــدد األســهم املطروحــة لالكتتــاب الثانــوي العــام مبوجــب نــرة اإلصــدار
( 25,000,000ســهم) خمســة وعــرون مليــون ســهم.
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 6–1سعر السهم والقيمة اإلجاملية:
ســيتم طــرح األســهم لالكتتــاب الثانــوي العــام ،بقيمــة اســمية قدرهــا دوالر أمريــي
واحــد للســهم املصــدر ،وعــاوة إصــدار بقيمــة ( 0.25دوالر أمريــي) خمســة وعــرون
ســنتاً وتســدد قيمــة الســهم االجامليــة بنســبة ( )100%عنــد االكتتــاب ،والقيمــة
اإلجامليــة لألســهم املطروحــة خمســة وعــرون مليون ســهم ( 25,000,000ســهم)،
وتعــادل خمســة وعــرون مليــون دوالر أمريــي ( 25,000,000دوالر أمريــي) كقيمة
اســمية لإلصــدار و( 6,250,000مليــون دوالر أمريــي) ســتة ماليــن ومائتــان وخمســون
الــف دوالر أمريــي كعــاوة إصــدار ،بحيــث تصبــح قيمــة اإلصــدار اإلجامليــة (31,250,000
دوالر أمريــي ) واحــد وثالثــون مليــون ومائتــان وخمســون الــف دوالر أمريــي فقــط
ال غــر.
 7–1خصائص األسهم املصدرة واملكتتب بها:
جميــع أســهم الرشكــة مبــا فيهــا األســهم املكتتــب بهــا واألســهم املصــدرة مبوجــب
هــذه النــرة هــي أســهم عاديــة متســاوية يف الحقــوق وااللتزامــات.
 8–1قيمــة وعــدد وخصائــص األوراق املاليــة التــي ســتصدرها الرشكــة يف وقــت
متزامــن مــع هــذا اإلصــدار:
لن تصدر الرشكة أية أوراق مالية يف وقت متزامن مع هذا اإلصدار.
 9-1نسبة االسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام:
متثــل نســبة االســهم املطروحــة لالكتتــاب الثانــوي العــام مــن رأس مــال الرشكــة
املــرح بــه واملدفــوع قبــل زيــادة رأس املــال نســبة ( .)50%
 10-1عدد املساهمني بتاريخ :02/04/2017
بلــغ عــدد مســاهمي رشكــة البنــك االســامي العــريب املســاهمة العامــة املحــدودة
كــا بتاريــخ اجتــاع الهيئــة العامــة املنعقــدة مــا مجموعــه (  )1,106مســاهم .
 02/04/2017بتاريــخ
 11-1مشاركة االسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام بأرباح الرشكة للعام 2017
ستشــارك االســهم املطروحــة لالكتتــاب الثانــوي العــام باألربــاح وفق ـاً ألحــكام قانــون
الــركات رقــم ( )12لســنة . 1964
 12-1آلية الترصف باألسهم غري املكتتب بها وكسور االسهم:
يف حــال عــدم تحقــق اكتــال االكتتــاب الثانــوي العــام بــراء كامــل االســهم
املطروحــة والبالــغ عددهــا ( )25,000,000ســهم ,فانــه يتــم تفويــض مجلــس االدارة
بالعمــل عــى ايجــاد آليــة لتغطيــة االســهم غــر املكتتــب بهــا مبــا ال يتعــارض مــع
االنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا وبالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية بعــد
موافقــة هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.
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13-1موافقات الجهات الرسمية عىل زيادة رأس املال:
» »قــررت الهيئــة العامــة غــر العاديــة للرشكــة يف اجتامعهــا املنعقــد بتاريــخ
26/04/2016زيــادة رأس املــال املــرح بــه ليصبــح ( )75,000,000دوالر امريــي
وذلــك متاشــياً مــع متطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية بخصــوص الحــد االدىن
لــرأس مــال البنــوك العاملــة يف فلســطني وفقــاً ملتطلبــات التعليــات رقــم
( )2015/06بتاريــخ .15/07/2015
» »حصلــت الرشكــة عــى مصادقــة ســلطة النقــد الفلســطينية عــل قــرار الهيئــة
العامــة للبنــك الخــاص بزيــادة رأس املــال املــرح بــه مبوجــب كتــاب ســلطة النقــد
الفلســطينية رقــم ( د ) 2016/05/6864-4بتاريــخ .11/05/2016
» »حصلــت الرشكــة عــى موافقــة مراقــب الــركات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي
الفلســطيني بزيــادة رأس املــال مــن ( )50,000,000دوالر امريــي ليصبــح
( )75,000,000دوالر امريــي بتاريــخ .27/06/2016
» »حصلــت الرشكــة عــى موافقــة اإلدارة العامــة لــأوراق املاليــة – هيئــة ســوق
رأس املــال الفلســطينية عــى طــرح مــا مجموعــه ( )25,000,000ســهم لالكتتــاب
الثانــوي العــام عــى مســاهمي الرشكــة املســجلني يف ســجالت املســاهمني
بتاريــخ  02/04/2017كل بنســبة مســاهمته بــرأس املــال مبوجــب كتــاب الهيئــة
رقــم  PCMA/DIWAN/8323/2017املــؤرخ يف . 17/05/2017
ثانياً :اسلوب اعداد وعرض البيانات املالية:
يتــم اعــداد البيانــات املاليــة وتدقيقهــا مــن قبــل رشكــة ارنســت انــد يونــغ وذلــك وفقـاً
ملعايــر املحاســبة الدوليــة وتفســراتها يف اعــداد التقاريــر املاليــة اضافــة اىل
القوانــن واالنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس املــال
الفلســطينية وســلطة النقــد الفلســطينية.
ثالثاً :رشوط وإجراءات االكتتاب الثانوي العام
» »يتــم طــرح االســهم لالكتتــاب الثانــوي العــام عــن طريــق نــر اعــان دعــوة اىل
طــرح اســهم لالكتتــاب الثانــوي العــام ،وان عنــارص هــذا الطــرح ال تكتمــل اال بنــرة
االصــدار التــي يتوجــب عــى كل مســتثمر مطالعتهــا وتفهمهــا بعمــق وعــى
ضوئهــا يتــم طلــب االكتتــاب وفقــاً لعقــد التأســيس والنظــام الداخــي والنــاذج
املعــدة لذلــك.
» »يعبــأ منــوذج طلــب االكتتــاب كام ـاً مــع كتابــة اســم املكتتــب الرباعــي مرفق ـاً بــه
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وثائــق اثبــات الشــخصية ويســلم نســبة ( )100%مــن قيمــة االســهم املكتتــب بهــا
اىل البنــك الــذي تــم االكتتــاب بواســطته.
» »يحتفــظ املكتتــب بإيصــال الدفــع بعــد ختمــه مــن البنك الــذي تــم االكتتاب بواســطته
وذلــك لحــن اســتكامل اجــراءات تســجيل اكتتابه باســهم الرشكة.
» »
» »ان االكتتــاب باســهم الرشكــة يعنــي اقــرار وموافقــة املكتتــب بالنظــام الداخــي
للرشكــة وعقــد تأسيســها.
» »عــدد االســهم املطروحــة لالكتتــاب الثانــوي العــام خمســة وعــرون مليــون
ســهم ( 25,000,000ســهم) ،وتعــادل خمســة وعــرون مليــون دوالر أمريــي
( 25,000,000دوالر أمريــي) كقيمــة اســمية لإلصــدار و( 6,250,000دوالر أمرييك)
ســتة مليــون ومائتــان وخمســون الــف دوالر أمريــي عــاوة إصــدار ،بحيــث تصبــح
قيمــة اإلصــدار اإلجامليــة ( 31,250,000دوالر أمريــي ) واحــد وثالثــون مليــون
ومائتــان وخمســون الــف دوالر أمريــي فقــط ال غــر.
» »ســعر اإلصــدار للســهم دوالر أمريــي واحــد مضــاف إليــه عــاوة إصــدار بقيمــة
( 0.25دوالر أمريــي) دوال ر امريــي.
» »تســديد قيمــة الســهم :يتــم تســديد قيمــة الســهم املكتتــب بــه بنســبة ()100%
مــن قيمتــه االجامليــة عنــد االكتتــاب.
» »فــرة االكتتــاب :يبــدأ االكتتــاب الثانــوي العــام اعتبــارا ً مــن صبــاح يــوم الخميــس
املوافــق 1/6/2017وينتهــي مســاء يــوم االحــد املوافــق  ,25/06/2017ويحــق
للرشكــة متديــد فــرة االكتتــاب الثانــوي العــام بعــد اخــذ موافقــة هيئة ســوق رأس
املــال الفلســطينية يف حــال عــدم تغطيــة االســهم املصــدرة وفقــاً لتعليــات
االصــدار الصــادرة عــن الهيئــة.
» »يتــم االكتتــاب وفقــاً لتعليــات االصــدار ويتــم االعــان عــن ذلــك يف الصحــف
املحليــة ويحــق للمكتتــب الحصــول عــى نســخة مــن عقــد التأســيس والنظــام
الداخــي ونــرة االصــدار.
» »يكــون االكتتــاب حســب نســبة كل مســاهم مــن رأســال الرشكــة كــا بتاريــخ اجتــاع
الهيئــة العامــة املنعقــد بتاريــخ  02/04/2017وتســدد نســبة ( )100%مــن قيمــة
االســهم االجامليــة املكتتــب بهــا كاملــة عنــد االكتتــاب ويجــوز دفــع هــذه القيمــة
امــا نقــدا ً او بواســطة حوالــة بنكيــة  ،وذلــك لحســاب رشكــة البنك االســامي العريب
املســاهمة العامــة املحــدودة .وال يجــوز االكتتــاب بأكــر مــن النســبة املحــددة.
» »تقــوم الرشكــة بإعــداد كشــوف بأســاء املكتتبــن باألســهم التــي ميتلكهــا كل
مســاهمي الرشكــة كــا يتــم تزويــد هيئــة ســوق رأس املــال ومراقــب الــركات
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بهــذه الكشــوف حــال االنتهــاء مــن عمليــة االكتتــاب الثانــوي العــام.
» »اذا قــام املكتتــب باالكتتــاب بأكــر مــن طلــب واحــد بنفــس االســم فســيتم معاملتها
كطلــب واحد.
» »ال يجــوز ألكــر مــن شــخص واحــد االشــراك يف الطلــب الواحــد لالكتتــاب يف تلــك
االســهم اال اذا كان شــخصاً اعتباريــاً ويحظــر االكتتــاب الوهمــي بأســاء وهميــة
وذلــك تحــت طائلــة املســؤولية يف أي مــن الحــاالت املنصــوص عليهــا يف هــذه
الفقــرة.
» »ال يجوز للشخص الواحد االكتتاب يف اسهم الرشكة اكرث من مرة واحدة.
» »يقــوم طالــب االكتتــاب بالتوقيــع عــى طلــب االكتتــاب الــذي يحتــوي عــى اقــراره
باســتالم عقــد التأســيس والنظــام الداخــي للرشكــة والنــرة املعــدة وفــق
القانــون واالصــول واطالعــه عــى كافــة محتوياتــه ودراســتها بعنايــة وفــه
مضمونهــا وموافقتــه عليهــا.
االماكن التي سيجرى فيها االكتتاب :
»

»

»
»

»يجــري االكتتــاب للمســاهمني املقيمــن داخــل فلســطني مــن خــال كافــة فــروع
البنــك االســامي العــريب املنتــرة يف فلســطني .امــا املســاهمني املقيمــن
داخــل االردن فيتــم التحويــل مــن حســاباتهم الشــخصية اىل حســاب البنــك
االســامي العــريب لــدى بنــك االردن ديب االســامي– عــان – االردن رقــم
.JO13JDIB2010000104680023320000
»املســاهمني املقيمــن يف دول الخليــج يفضــل تحويــل قيمــة االكتتــاب بعملــة
اليــورو اىل حســاب البنــك االســامي العــريب لــدى بنــك االردن ديب االســامي –
عــان – االردن رقــم .    JO80JDIB2010000104680043320000
» عــى كافــة املســاهمني كتابــة االســم الرباعــي ورقــم الوثيقــة يف الحوالــة
البنكيــة.
» ترســل منــاذج االكتتــاب مــع صــورة قســيمة التحويــل وصــورة عــن وثيقــة اثبــات
الشــخصية للبنــك االســامي العــريب – قســم املســاهمني ومــن خــال ص.ب631 :
البــرة /فلســطني ،فاكــس  ،0097022407065او الربيــد اإللكــروين
linda@aibnk.com

اسلوب وتاريخ اعادة االموال الفائضة يف حالة رفض طلب االكتتاب:
» »يف حالــة رفــض االكتتــاب ســيتم التواصــل مــع املكتتــب للتنســيق حــول آليــة اعــادة
األمــوال الفائضــة او اعــادة االمــوال الفائضــة مــن خــال فــرع البنــك الــذي تــم مــن
خاللــه االكتتــاب.
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» »تكــون الرشكــة مســؤولة عــن إعــادة االمــوال يف حالــة رفــض طلــب االكتتــاب
الثانــوي العــام وذلــك خــال مــدة ال تزيــد عــن ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ إغــاق
االكتتــاب الثانــوي العــام  ،وإذا تخلفــت الرشكــة عــن ذلــك ألي ســبب مــن األســباب
فيرتتــب لــكل مــن املســتحقني لتلــك املبالــغ فائــدة عليهــا تحســب مــن بدايــة
الشــهر التــايل مبــارشة ملــدة الثالثــن يومـاً املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة،
ومبعــدل أعــى ســعر للفائــدة الســائدة بــن البنــوك الفلســطينية عــى الودائــع
ألجــل خــال ذلــك الشــهر.
» »االجــراءات املتبعــة يف حــال عــدم كفايــة الطلــب عــى االكتتــاب باألســهم
املطروحــة :إذا مل يتــم االكتتــاب بكامــل األســهم املطروحــة بعــد انقضــاء املــدة
القانونيــة يتــم تطبيــق تعليــات االصــدار الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس املــال
بهــذا الخصــوص.
الحصول عىل نرشة االصدار واملتطلبات املتعلقة بتعبئة طلب االكتتاب:
» » اذا كان االكتتــاب تــم مــن داخــل فلســطني :يتــم الحصــول عــى نــرة اإلصــدار
وطلــب االكتتــاب الثانــوي العــام وعقــد التأســيس والنظــام الداخــي للرشكــة
واملتطلبــات املتعلقــة بتعبئــة طلــب االكتتــاب الثانــوي العــام مــن البنــك االســامي
العــريب وفروعــه املنتــرة يف فلســطني باعتبــاره البنــك الوحيــد املعتمــد
لتلقــي طلبــات االكتتــاب ،او مــن خالل املوقــع اإللكــروين للبنــك www.aibnk.com
 ،وعــى املكتتــب تعبئــة طلــب االكتتــاب بدقــة وعنايــة وتوقيعــه حســب االصــول
وتســليم طلــب االكتتــاب ملوظــف البنــك االســامي العــريب .
» » امــا اذا كان االكتتــاب تــم مــن خــارج فلســطني :يتــم الحصــول عــى نــرة اإلصــدار
وطلــب االكتتــاب الثانــوي العــام وعقــد التأســيس والنظــام الداخــي للرشكــة
واملتطلبــات املتعلقــة بتعبئــة طلــب االكتتــاب الثانــوي العــام مــن خــال املوقــع
اإللكــروين للبنــك  www.aibnk.comوعــى املكتتــب ارســال طلــب االكتتــاب
وقســيمة التحويــل باإلضافــة اىل صــورة عــن وثيقــة اثبــات الشــخصية اىل الربيــد
اإللكــروين linda@aibnk.com.
» »مشــاركة االســهم يف االربــاح :ســوف تشــارك االســهم يف ابــاح الرشكــة وفقــاً
ألحــكام قانــون الــركات.
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رابعاً :ملخص البيانات املالية
 1 -4ملخص البيانات املالية لألعوام  2014و.2015
قامئة املركز املايل
املوجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
استثامرات لدى بنوك إسالمية
متويالت ائتامنية مبارشة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
امللكية
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
استثامرات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات رضيبية مؤجلة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثامر
املطلقة وحقوق امللكية
املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

حسابات العمالء الجارية
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة

مخصصات الرضائب
مطلوبات رضيبية مؤجلة
مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثامر املطلقة
حقوق امللكية
رأس املال املدفوع
احتياطي إجباري
احتياطي مخاطر مرصفية عامة
احتياطي التقلبات الدورية
احتياطي االستثامرات العقارية
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
االستثامر املطلقة وحقوق امللكية
حساب االستثامر املخصص
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2015
دوالر أمرييك

2014
دوالر أمرييك

97.703.663
173.079.928
7.299.941
311.389.595

72.000.147
187.736.698
9.151.261
247.125.470

9.551.074

7.367.258

9.000.000
15.097.245
8.081.492
1.705.851
946.017
16.738.308
650.593.114

15.333.943
7.122.567
1.897.360
973.285
13.200.075
561.908.064

51.283.376

57.782.596

158.280.226

134.342.107

18.364.448

14.127.281

3.036.068
520.755
1.607.002
7.999.174

241.091.049

2.767.446
290.108
1.900.767
5.613.878

216.824.183

340.496.940

277.354.112

50.000.000
3.664.180
4.801.966
2.219.807
4.406.326
214.115
3.698.731
69.005.125

50.000.000
3.144.011
3.796.060
1.439.553
4.220.867
325.910
4.803.368
67.729.769

650.593.114

561.908.064

3.264.205

9.418.517

قامئة الدخل

2015

2014

دوالر أمرييك

دوالر أمرييك

اإليرادات

إيرادات التمويل واالستثامرات

18.084.479

15.515.590

ينزل :عائد أصحاب حسابات االستثامر املطلقة
والتأمينات النقدية

()1.230.973

()816.313

16.853.506

14.699.277

28.921

105.402

2.208.202

1.781.070

144.784

157.641

حصة البنك من إيرادات التمويل واالستثامرات

حصة البنك كمضارب من إيرادات حساب االستثامر
املخصص
صايف إيرادات العموالت

أرباح عمالت أجنبية

أرباح موجودات مالية

اسرتداد تدين متويالت ائتامنية مشكوك
يف تحصيلها

اسرتداد مخصص تدين استثامرات
إيرادات أخرى
إجاميل اإليرادات
املرصوفات

نفقات املوظفني

مصاريف تشغيلية أخرى
استهالكات وإطفاءات

غرامات سلطة النقد الفلسطينية

2.470.622

1.889.964

19.184

11.944

-

905.736

623.730

419.273

22.348.949

19.970.307

7.311.032

6.591.436

6.823.078

6.439.387

10.000

-

1.394.147

1.210.854

إجاميل املرصوفات

15.538.257

14.241.677

الربح قبل الرضائب

6.810.692

5.728.630

مرصوف الرضائب

()1.609.000

()1.598.786

5.201.692

4.129.844

0.104

0.083

ربح السنة
الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح
السنة
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قامئة الدخل الشامل

للسنة املنتهية يف  13كانون األول

ربح السنة

2015

2014

دوالر أمرييك

دوالر أمرييك

5.201.692

4.129.844

بنود الدخل الشامل األخرى:

أرباح متحققة منقولة إىل قامئة الدخل

()159.367

-

()159.367

-

بنود سيتم إعادة تصنيفها إىل قامئة الدخل
يف فرتات الحقة:
التغري يف القيمة العادلة للموجودات
املالية

()111.795

()89.503

51.061

126.544

رضائب مؤجلة

293.765

()39.292

إجاميل بنود الدخل الشامل األخرى

73.664

()2.251

5.275.356

4.127.593

أرباح تقييم استثامرات عقارية

إجاميل الدخل الشامل للسنة
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الرصيد يف نهاية السنة

تسديدات اكتتاب خاص

املحول إىل االحتياطيات

إجاميل الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد يف بداية السنة

 31كانون األول 2014

توزيعات أرباح نقدية
الرصيد يف نهاية السنة

املحول إىل (من) االحتياطيات

إجاميل الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد يف بداية السنة

 31كانون األول 2015

50.000.000

1.280.412

-

-

-

-

48.719.588

50.000.000

-

-

-

-

50.000.000

دوالر أمرييك

املدفوع

رأس املال

قامئة التغريات يف حقوق امللكية

3.144.011

-

412.984

-

-

-

2.731.027

3.664.180

520.169

-

-

-

3.144.011

دوالر أمرييك

إجباري

3.796.060

-

()141.291

-

-

-

3.937.351

4.801.966

1.005.906

-

-

-

3.796.060

دوالر أمرييك

مرصفية عامة

مخاطر

1.439.553

-

619.477

-

-

-

820.076

2.219.807

780.254

-

-

-

4.220.867

-

-

87.252

87.252

-

4.133.615

4.406.326

-

185.459

185.459

-

1.439.553

4.220.867

دوالر أمرييك

عقارية
دوالر أمرييك

دورية

تقلبات

استثامرات

االحتياطيات

325.910

-

-

()89.503

()89.503

-

415.413

214.115

-

()2.306.329

-

4.129.844

1.280.412

4.127.593

4.803.368

()891.170

-

4.129.844

62.321.764

67.729.769

-

()2.251

4.129.844

1.564.694

()4.000.000
3.698.731

()4.000.000
69.005.125

-

()111.795

5.201.692

5.275.356

()111.795

5.201.692

67.729.769

دوالر أمرييك

حقوق امللكية

-

5.201.692

4.803.368

دوالر أمرييك

مدورة

أرباح

صايف

73.664

-

325.910

العادلة
دوالر أمرييك

يف القيمة

التغري املرتاكم
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قامئة التدفقات النقدية

للسنة املنتهية يف  31كانون األول

2015
دوالر أمرييك

2014
دوالر أمرييك

6.810.692

5.728.630

482.000
1.394.147
()19.184
()53.728
()3.016
()159.367
8.451.544

392.000
1.210.854
()11.944
19.787
7.339.327

()9.342.711
()64.244.941

13.254.636
()55.788.198

أشهر
استثامرات لدى بنوك إسالمية تستحق لفرتة تزيد عن ثالثة أشهر
موجودات أخرى
حسابات العمالء الجارية
تأمينات نقدية
مطلوبات أخرى
صايف النقد املستخدم يف أنشطة التشغيل قبل الرضائب

()9.205.010
3.151.261
()3.538.233
23.938.119
4.237.167
2.385.296

()6.938.692
()3.831.954
3.396.843
23.749.426
6.847.997
431.227

واملخصصات
رضائب مدفوعة
مخصصات متنوعة مدفوعة

()44.167.508
()1.186.844
()213.378

()11.539.388
()2.064.163
()332.813

صايف النقد املستخدم يف أنشطة التشغيل
أنشطة االستثامر
رشاء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
رشاء موجودات مالية بالكلفة املطفأة
رشاء استثامرات عقارية
بيع استثامرات عقارية
رشاء ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات
رشاء موجودات غري ملموسة
بيع موجودات غري ملموسة
صايف النقد املستخدم يف أنشطة االستثامر
أنشطة التمويل
الزيادة يف رأس املال
توزيعات أرباح نقدية
الزيادة يف حسابات االستثامر املطلقة
صايف النقد من أنشطة التمويل
الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

()45.567.730

()13.936.364

()2.306.065
13.470
()9.000.000
()561.315
849.074
()2.127.673
78.729
()251.132
28.000
()13.276.912

()233.638
()140.458
()1.753.211
40.859
()587.100
()2.673.548

()4.000.000
63.142.828
59.142.828
298.186
157.229.920
157.528.106

1.280.412
43.599.457
44.879.869
28.269.957
128.959.963
157.229.920

أنشطة التشغيل
الربح قبل الرضائب
تعديالت:
مخصصات متنوعة
استهالكات وإطفاءات
اسرتداد تدين متويالت ائتامنية مشكوك يف تحصيلها
(أرباح) خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
أرباح بيع استثامرات عقارية
التغري يف املوجودات واملطلوبات:
متطلبات االحتياطي اإللزامي النقدي
متويالت ائتامنية مبارشة
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق لفرتة تزيد عن ثالثة
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قامئة التغريات يف حساب االستثامر املخصص
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

2015

2014

دوالر أمرييك

دوالر أمرييك

ودائع

ودائع

حسابات االستثامر املخصص – عمالء

استثامرية

استثامرية

إستثامرات لدى بنوك إسالمية

3.264.205

9.418.517

مجموع حساب االستثامر املخصص

3.264.205

9.418.517

إجاميل الدخل املتحقق خالل السنة

95.083

334.203

حصة البنك كمضارب من إيرادات حساب االستثامر
املخصص

()28.921

()105.402

صايف دخل أصحاب االستثامر املخصص خالل
السنة

66.162

228.801

35

قامئة مصادر واستخدامات املكاسب غري الرشعية
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

2015

2014

دوالر أمرييك

دوالر أمرييك

مصادر املكاسب غري الرشعية
فوائد بنكية

60.042

113.503

عوائد متويالت ائتامنية مبارشة

114.362

93.216

مجموع مصادر املكاسب غري الرشعية

174.404

206.719

أوجه الرصف
تربعات

174.404

206.719

مجموع أوجه الرصف

174.404

206.719

-

-

رصيد املكاسب غري الرشعية يف نهاية السنة
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 : 2 -4ملخص البيانات املالية للعام  2016و الربع االول من العام .2017
قامئة املركز املايل املرحلية كام يف  31أذار 2017

 31اذار
2017

 31كانون االول
2016

دوالر امرييك

دوالر امرييك

نقد وارصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
استثامرات لدى بنوك اسالمية

196,667,694
135,567,819
9,022,642

144,997,677
117,324,841
9,022,642

متويالت ائتامنية مبارشة

467,114,958

419,694,912

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

8,595,236

8,746,310

موجودات مالية بالكلفة املطفأة
استثامرات عقارية
ممتلكات ومعدات
موجودات رضيبية مؤجلة
موجودات غري ملموسة
موجودات اخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق اصحاب حسابات االستثامر املطلقة
وحقوق امللكية
املطلوبات :

19,750,000
16,233,209
14,966,725
1,850,698
945,587
49,968,960
920,683,528

20,000,000
15,904,566
13,680,343
1,850,698
808,372
39,411,800
791,442,161

ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
حسابات العمالء الجارية

117,802,516
234,148,167

72,213,649
203,240,813

1,894,633
12,807,211

1,894,633
13,779,729

املوجودات :

تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصصات الرضائب

مطلوبات رضيبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
مجموع املطلوبات

حقوق اصحاب حسابات االستثامر املطلقة
حقوق امللكية:
راس املال املدفوع
احتياطي اجباري

احتياطي مخاطر مرصفية عامة

36,420,553
3,523,002
1,433,017

24,623,895
3,328,079
863,017

408,029,099

319,943,815

435,090,312

396,288,492

50,000,000

50,000,000

6,460,811

6,460,811

4,286,262

4,286,262

احتياطي تقلبات دورية
احتياطي االستثامرات العقارية

3,152,930
5,194,998

3,152,930
5,194,998

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

)(486,842

)(590,649

ارباح مدورة

8,955,958

6,705,502

صايف حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق اصحاب حسابات االستثامر
املطلقة وحقوق امللكية

77,564,117

75,209,854

920,683,528

791,442,161

0

155,001

حساب االستثامر املخصص
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قامئة الدخل املرحلية للفرتة املنتهية يف  31أذار 2017
 31أذار 2017

 31أذار 2016

دوالر امرييك

دوالر امرييك

ايرادات التمويل واالستثامرات

6,746,369

4,924,810

ينزل  :عائد اصحاب حسابات االستثامر املطلقة

)(695,847

)(350,830

حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثامرات
حصة البنك كمضارب من ايرادات حساب االستثامر

6,050,522

4,573,980

0

4,747

صايف ايرادات العموالت

662,460

626,749

أرباح عمالت اجنبية

1,237,792

442,233

57,500

57,500

-

296,233

45,306

33,275

8,053,580

6,034,717

االيرادات

املخصص

عوائد استثامرات عقارية
أرباح موجودات مالية
ايرادات اخرى
اجاميل االيرادات
املرصوفات
نفقات املوظفني

2,471,251

1,928,041

مصاريف تشغيلية اخرى

2,232,316

1,815,224

استهالكات واطفاءات

498,972

370,267

30,585

2,694

5,233,124

4,116,226

2,820,456

1,918,491

مرصوف الرضائب

)(570,000

)(370,000

ربح الفرتة

2,250,456

1,548,491

0.0450

0.0310

مخصص تدين متويالت مشكوك يف تحصيلها
اجاميل املرصوفات
الربح قبل الرضائب

الحصة االساسية واملخفضة للسهم من ربح الفرتة
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قامئة الدخل الشامل املرحلية للفرتة املنتهية يف  31آذار 2017
 31أذار 2017

ربح الفرتة
بنود الدخل الشامل االخرى
التغري يف القيمة العادلة للموجودات
املالية
مجموع بنود الدخل الشامل االخرى
اجامىل الدخل الشامل للفرتة

 31أذار 2016

دوالر امرييك

دوالر امرييك

103,807
ـــــــــــــــــــــــــ
103,807

)(354,612
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)(354,612

2,250,456

2,354,263

1,548,491

1,193,879
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50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

3,664,180

3,664,180

4,286,262

4,286,262

4,801,966

4,801,966

6,460,811

6,460,811

2,219,807

2,219,807

3,152,930

3,152,930

(جميع املبالغ بالدوالر األمرييك)

قامئة التغريات يف حقوق امللكية املرحلية للفرتة املنتهية يف  31أذار 2017

الرصيد يف نهاية الفرتة

ربح الفرتة
بنود الدخل الشامل
االخرى
محول اىل االحتياطيات

الرصيد يف بداية الفرتة

 31أذار 2016

الرصيد يف نهاية الفرتة

ربح الفرتة
بنود الدخل الشامل
االخرى
محول اىل االحتياطيات

الرصيد يف بداية الفرتة

 31أذار 2017

رأس املال
املدفوع

احتياطي
اجباري

احتياطي
مخاطر
مرصفية عامة

احتياطي
تقلبات
دورية

)(140,498

)(354,612

4,406,326

5,247,222

1,548,491

1,548,491

214,115

3,698,731

69,005,125

4,406,326

)(486,842

8,955,958

70,199,004

)(354,612

-

77,564,117

2,250,456

2,250,456
103,807

5,194,998

5,194,998

6,705,502

75,209,854

103,807

)(590,649

التغري
املرتاكم
يف القيمة
العادلة

احتياطي
االستثامرات
العقارية

أرباح
مدورة

صايف
حقوق
امللكية
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قامئــة التدفقــات النقديــة املرحليــة
للفــرة املنتهيــة يف  31أذار 2017
 31أذار 2017
انشطة التشغيل

دوالر امرييك

الربح قبل الرضائب

2,820,456

 31أذار 2016
دوالر امرييك
1,918,491

تعديالت:
مخصص تعويض نهاية الخدمة

218,764

136,532

استهالكات واطفاءات

498,972

370,267

مخصص تدين متويالت ائتامنية مشكوك يف
تحصيلها

30,585

2,694

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل حقوق امللكية

10,926

-

-

)(3,550

3,579,703

2,424,434

(أرباح) استبعاد ممتلكات ومعدات
التغري يف املوجودات واملطلوبات
االحتياطي االلزامي النقدي

)(5,745,627

التمويالت املبارشة

)(47,450,631

)(43,823,508

2,932,350

)(3,523,121

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
تستحق لفرتة تزيد عن ثالثة أشهر
االستثامرات لدى بنوك اسالمية تستحق لفرتة
تزيد عن ثالثة اشهر

)(3,744,093

-

1,277,299

املوجودات االخرى

)(7,762,675

)(8,003,149

التأمينات النقدية

11,796,658

4,400,732

ودائع العمالء

30,907,354

12,212,942

)(972,518

1,768,760

)(12,715,386

)(37,009,704

)(23,841

)(30,223

رضائب مدفوعة

)(2,794,485

)(1,411,830

صايف النقداملستخدم يف أنشطة التشغيل

)(15,533,712

)(38,451,757

املطلوبات االخرى
صايف النقد املستخدم يف انشطة التشغيل
قبل الرضائب واملخصصات
مخصص تعويض نهاية الخدمة مدفوع
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انشطة االستثامر
رشاء ممتلكات ومعدات

)(1,708,837

)(297,239

)(213,732

-

-

)(3,250,000

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
حقوق امللكية

243,955

-

بيع موجودات مالية بالكلفة املطفأة

250,000

-

)(328,643

)(77,370

-

74,310

)(1,757,257

)(3,550,299

رشاء موجودات غري ملموسة
رشاء موجودات مالية بالكلفة املطفأة

رشاء استثامرات عقارية
بيع ممتلكات ومعدات
صايف النقد املستخدم يف من أنشطة
االستثامر
انشطة التمويل
الزيادة يف رأس املال

-

-

الزيادة يف حسابات االستثامر املطلقة

38,801,820

19,914,189

صايف النقد من انشطة التمويل

38,801,820

19,914,189

الزيادة يف النقد وما يف حكمه

21,510,851

)(22,087,867

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

114,972,465

157,528,106

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

136,483,316

135,440,239

42

خامساً :تسجيل الرشكة املصدرة ورؤيتها ورسالتها واهدافها وغاياتها
 5-1تسجيل الرشكة:
تأســس البنــك اإلســامي العــريب كأول رشكــة مرصفيــة إســامية تعمــل يف فلســطني,
يف عــام 1995وهــو رشكــة مســاهمة عامــة مســجلة تحــت رقــم  ، 563201011وبــارش
نشــاطه املــريف مطلــع العــام  ، 1996ويقــوم مبامرســة األعــال املرصفيــة وأعــال
االســتثامر وفق ـاً ألحــكام الرشيعــة اإلســامية مــن خــال املركــز الرئيــي مبدينــة البــرة
وفروعــه املنتــرة يف فلســطني والبالغــة ســتة عــر فرعـاً ومكتبـاً ،وال يوجــد للبنــك أيــة
فــروع خــارج فلســطني ،كــا وال يوجــد للبنــك أي رشكات تابعــة حتــى تاريــخ . 31/12/2016
 5-2رؤية الرشكة:
يعمــل البنــك عــى ترســيخ مبــدأ التعامــل مــع النظــام املــريف اإلســامي كخيــار أول
للتعامــل املــريف والقيــام بــدور فعــال يف النهــوض بالنظــام االقتصــادي اإلســامي
لتحقيــق مبــدأ التكافــل ومراعــاة األهــداف االجتامعيــة اإلســامية ،ويلتــزم البنــك بتقديــم
حلــول وخدمــات مرصفيــة إســامية عرصيــة ذات جــودة عاليــة ،مــن خــال االســتمرار يف
تســويق وتعميــق مبــادئ االقتصــاد اإلســامي محليـاً ودوليـاً والعمــل ضمــن روح الفريــق
الواحــد ،وتدريــب الكــوادر عــى األعــال املرصفيــة حســب الرشيعــة اإلســامية وقبــول
املشــورة مــن الجميــع ملــا فيــه خدمــة املجتمــع.
 5-3رسالة الرشكة:
يســعى البنك إىل تلبيــة االحتياجــات املرصفيــة املتنوعــة للمتعاملــن وفــق أحــكام
الرشيعــة اإلســامية الغــراء والتــي تضاهــي أو تفــوق متطلباتهــم وتوقعاتهــم مبــا
يضمــن تحقيــق أفضــل العوائــد املمكنــة للمســاهمني واملودعــن عــى أســاس يتســم
بالثبــات واالســتقرار ،وتقديــم خدمــات مرصفيــة إســامية باســتخدام وســائل التكنولوجيــا
واالتصــاالت الحديثــة اســتجابة ملتطلبــات التطــور واإلبــداع واملنافســة وتنــوع رغبــات
العمــاء ،واســتخدام أحــدث التقنيــات املتاحــة وتطبيــق أرقــى املعايــر املهنيــة.
 5-4اهداف الرشكة:
  تلبيــة االحتياجــات املرصفيــة املتنوعــة للمتعاملــن وفــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية
الغــراء والتــي تضاهــي أو تفــوق متطلباتهــم وتوقعاتهــم مبــا يضمــن تحقيــق أفضــل
العوائــد املمكنــة للمســاهمني واملودعــن عــى أســاس يتســم بالثبــات واالســتقرار.
وتقديــم خدمــات مرصفيــة إســامية باســتخدام وســائل التكنولوجيــا واالتصــاالت الحديثــة
اســتجابة ملتطلبــات التطــور واإلبــداع واملنافســة وتنــوع رغبــات العمــاء ،وتنميــة املــوارد
البرشيــة يف البنــك واســتخدام أحــدث التقنيــات املتاحــة وتطبيــق أرقــى املعايــر
املهنيــة.
أ -االهداف قصرية االجل
» »الحفاظ عىل العمالء الحاليني وتوسيع قاعدة عمالئه.
» »مراجعة وتعزيز الخدمات والربامج القامئة وتطوير منتجات جديدة.
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» »تعزيــز رقابــة املخاطــر بحيــث يتــوازن التوســع والنمــو مــع الرقابــة عــى الجــودة
وتخفيــض املخاطــر.
» »تعزيــز القــوة االيراديــة للبنــك بشــكل يــؤدي اىل رفــع العائــد عــى حقــوق امللكيــة
وتعظيــم مــؤرشات الربحيــة لتصبــح مجزيــة ومنافســة للبنــوك االخــرى يف النظــام
املــريف الفلســطيني.
ب) االهداف طويلة االجل
» »تعزيز مكانة البنك يف السوق املحيل من خالل تعظيم الحصة السوقية للبنك.
» »تعظيم ربحية البنك من خالل تبني اسرتاتيجيات واضحة ومنهجية.
» »تعزيز قدرة البنك عىل الوصول اىل زبائنه وتلبية رغباتهم من خالل التفرع.
» » تخفيض التكاليف ومبا اليؤثر عىل جودة االداء ورسعة التنفيذ للخدمات.
 5-5غايات الرشكة:
تهــدف الرشكــة اىل القيــام بجميــع الخدمــات املرصفيــة واعــال التمويــل واالســتثامر
عامــة ،لحســابها او لحســاب الغــر ،يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة عــى غــر اســاس
الربــا .ويف ســبيل ذلــك تقــوم الرشكــة باالعــال التــي متكنهــا مــن تحقيــق تلــك الغايــات
والتــي تشــمل عــى ســبيل املثــال ال الحــر االعــال التاليــة:
» »قبــول الودائــع النقديــة وفتــح الحســابات الجاريــة وحســابات االيــداع املختلفــة وتأديــة
الشــيكات املســحوبة وتقاصهــا ،وتحصيــل االوراق التجاريــة وتحويــل االمــوال وفتــح
االعتــادات املســتندية وتبليغهــا واصــدار الكفــاالت املرصفيــة وخطابــات الضــان
وكتــب االعتــاد الشــخيص وغــر ذلــك مــن الخدمــات املرصفيــة.
» »التعامــل بالــرف للعمــات املختلفــة يف البيــع والــراء عــى اســاس الســعر الحــارض
دون الســعر اآلجــل.
» »القيــام بتوظيــف االمــوال املتاحــة لالســتثامر وفــق الصــور الرشعيــة املقــررة ،وذلــك
عــى اســاس رشكات املضاربــة او املشــاركة املتناقصــة وبيــع املرابحــة لآلمــر بالرشاء
والتعامــل بالســلم واملزارعــة واملقاولــة وغــر ذلــك مــن الصــور املقبولــة للتعامــل
بهــا يف الفقــه االســامي.
» »توظيــف االمــوال التــي يرغــب اصحابهــا يف اســتثامرها املشــرك مــع املــوارد
املتاحــة لــدى الرشكــة وفــق نظــام املضاربــة املشــركة.
» »ادارة عمليــات التمويــل املجمعــة لتنفيــذ املشــاريع ذات الجــدوى االقتصاديــة لصالــح
الجهــات الرســمية والخاصــة ويدخــل يف ذلــك تنظيــم واصــدار ســندات املقارضــة
وادارتهــا وتنفيــذ املشــاريع املتعلقــة بهــا.
» »امتــاك واســتئجار االرايض بهــدف تطويرهــا وبيعهــا واســتثامرها بالتأجــر او اعــادة
التأجــر وانشــاء املشــاريع املختلفــة يف مجــاالت الزراعــة والصناعــة والســياحة
واالســكان وكذلــك امتــاك واســتئجار املعــدات وغريهــا مــن االمــوال املنقولــة بهــدف
تأجريهــا واســتثامرها.
» »يجــوز للرشكــة ان تكــون لهــا مصلحــة او ان تشــرك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع
الــركات والهيئــات التــي متــارس اعــاال شــبيهه بأعاملهــا او التــي تعاونهــا عــى
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تحقيــق غاياتهــا.
» »ادراة املمتلــكات وغــر ذلــك مــن املوجــودات القابلــة لــادارة املرصفيــة والقيــام
بــدور الــويص املختــار الدارة الــركات وتنفيــذ الوصايــا وفقــاً لألحــكام الرشعيــة
والقوانــن املرعيــة.
سادساً :حقوق ومسؤوليات املساهم ونقل ملكية األسهم
 6-1حقوق املساهم:
أ) املشــاركة يف األربــاح املتحققــة للرشكــة بعــد موافقــة الهيئــة العامة عليها ،ويشــارك
املســاهمون يف أربــاح الرشكــة وخســائرها وناتــج تصفيتهــا بنســبة مســاهمتهم يف
الرشكــة.
ب) حضــور اجتــاع الهيئــة العامــة العاديــة وغــر العاديــة للرشكــة لبحــث وإقــرار جــدويل
األعــال املقرريــن حســب أحــكام قانــون الــركات وهــي كالتــايل:
الهيئة العامة العادية-:
»
»
»
»
»
»
»

»سامع تقرير مجلس االدارة.
»سامع تقرير مدققي حسابات الرشكة عن احوالها وحساباتها وميزانيتها.
»مناقشة حسابات الرشكة وميزانيتها واملصادقة عليها.
»انتخاب اعضاء مجلس االدارة.
»انتخاب مدققي الحسابات للسنة املالية للرشكة.
»تحديد االرباح التي يجب توزيعها بناء عىل اقرتاح مجلس االدارة.
»البحــث يف اقرتاحــات االســتدانة والرهــن واعطــاء الكفــاالت حســبام يقتضيــه نظامهــا
واتخــاذ القــرارات بذلــك.

الهيئة العامة غري العادية-:
»
»
»
»
»

» تعديــل نظــام الرشكــة او عقــد تأسيســها رشيطــة ان تغــر احــكام عقــد التأســيس
املتعلقــة بغايــات الرشكــة يجــب ان تقــرن مبوافقــة املحكمــة.
»اندماج الرشكة يف رشكة او مؤسسة اخرى.
»فسخ الرشكة وتصفيتها.
»اقالة احد اعضاء مجلس االدارة او رئيسها.
»نقل مركز الرشكة الرئييس.

 6-2مسؤوليات املساهم:
مسؤولية املساهم محدودة بعدد األسهم التي ميتلكها يف رأس مال الرشكة.
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 6-3التقارير املرسلة إىل املساهمني:
يرتتــب عــى مجلــس إدارة الرشكــة أن يعــد خــال مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن
تاريــخ انتهــاء الســنة املاليــة للرشكــة البيانــات والتقاريــر التاليــة وذلــك لعرضهــا عــى
الهيئــة العامــة-:
أ) امليزانيــة الســنوية العامــة للرشكــة وحســاب أرباحهــا وخســائرها وتدفقاتهــا النقديــة
مقارنــة مــع مــا حققتــه منهــا يف الســنة املاليــة الســابقة ،وكذلــك البيانــات اإليضاحيــة
لتلــك الحســابات مصدقــة جميعهــا مــن مدققــي حســابات الرشكــة.
ب) خطة عمل الرشكة للسنة التالية.
ج) التقريــر الســنوي ملجلــس اإلدارة عــن أعــال الرشكــة خــال الســنة املاليــة موضــوع
التقريــر متضمنــاً كافــة البيانــات واملعلومــات واالفصاحــات التــي تحددهــا هيئــة ســوق
رأس املــال وقانــون الــركات والقوانــن والتعليــات األخــرى ذات العالقــة.
عــى أن ترســل هــذه التقاريــر ملســاهمي الرشكــة – بالربيــد أو تســلم باليــد مبوجــب
التوقيــع باالســتالم – ومعهــا الدعــوة الجتــاع الهيئــة العامــة وذلــك قبــل ( )14يومـاً عــى
األقــل مــن التاريــخ املقــرر لعقــد اجتــاع الهيئــة العامــة.
 6-4نقل ملكية األسهم:
بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات االكتتــاب الثانــوي العــام وتســجيل األوراق املاليــة املصــدرة
لــدى الهيئــة ،ســتقوم الرشكــة وبالتنســيق مــع هيئــة ســوق رأس املــال بتقديــم طلــب
إدراج أســهمها يف بورصــة فلســطني وإيــداع ســجل مســاهمي الرشكــة لــدى مركــز
اإليــداع والتحويــل باعتبــاره الجهــة الوحيــدة التــي يتــم مــن خاللهــا نقــل ملكيــة األســهم
بعــد إدراجهــا يف الســوق .ويشــرط مركــز اإليــداع والتحويــل تزويــده ببيانــات محــددة يتــم
تدوينهــا يف طلــب االكتتــاب وذلــك لغايــات إيــداع الورقــة املاليــة ليتمكــن املســاهم
مــن نقــل ملكيــة أســهمه لــدى املركــز .وعليــه فــان مــن الــروري لــكل مكتتــب أن يقــوم
بتعبئــة طلــب االكتتــاب املرفــق بهــذه النــرة بدقــة ووضــوح.
 6-5إدراج أسهم الرشكة:
أ) ســتقوم الرشكــة بتقديــم طلــب إدراج االســهم التــي ســيتم اصدارهــا يف بورصــة
فلســطني وذلــك بعــد موافقــة الهيئــة والبورصــة عــى اإلدراج.
ب) تكــون االســهم التــي ســيتم اصدارهــا قابلــه للتــداول يف بورصــة فلســطني وفقــاً
ألحــكام قانــون األوراق املاليــة رقــم ( )12لســنة  2004واألنظمــة والتعليــات الصــادرة
مبقتضــاه ومــن ذلــك تعليــات وأنظمــة الســوق املــايل ،بحيــث يكــون التــداول مــن خــال
الوســطاء املاليــن املرخصــن مــن قبــل الهيئــة واملعتمديــن مــن قبــل بورصــة فلســطني.
ج) يحــق لــكل مــن انتقلــت إليــه ملكيــة ســهم بســبب وفــاة مالكــه أو إفالســه الحصــول
عــى نفــس الحصــص يف األربــاح وغريهــا مــن الفوائــد والحقــوق.

46

د) تنتقــل األســهم باملــراث وتســجل وفقـاً لقواعــد تســجيل بيــع األســهم وذلــك مبوجــب
طلــب يقدمــه الورثــة أو وكالئهــم أو أوصيائهــم إىل مركــز اإليــداع ،وتقســم األســهم بــن
الورثــة وفقـاً لألحــكام الرشعيــة والنصــوص القانونيــة املعمــول بهــا يف هــذه الخصــوص.
ه) ال يجــوز يف جميــع األحــوال تحويــل أو نقــل ملكيــة جــزء مــن الســهم الواحــد ،فالســهم
غــر قابــل للتجزئــة .ولكــن يف حــال وفــاة املســاهم تنتقــل األســهم إىل ورثتــه الرشعيــن
فيشــركون يف ملكيــة الســهم الواحــد بحكــم أنهــم خلــف ملورثهــم ،وينطبــق هــذا
الحكــم عليهــم إذا اشــركوا يف ملكيــة أكــر مــن ســهم واحــد مــن تركــة مورثهــم عــى
أن يختــاروا يف الحالتــن احدهــم ليمثلهــم تجــاه الرشكــة ولديهــا .وإذا تخلفــوا عــن
ذلــك خــال املــدة التــي يحددهــا لهــم مجلــس إدارة الرشكــة ،فيعــن املجلــس احدهــم
ليمثلهــم تجــاه الرشكــة.

سابعاً :بيانات تداول سهم الرشكة يف بورصة فلسطني لغاية :31/03/2017
البند

القيمة

سعر اغالق السهم يف 31/03/2017

 1.86دوالر امرييك.

اعىل سعر تداول للسهم من  01/01/2017ولغاية 31/03/2017

 1.89دوالر امرييك.

ادىن سعر تداول للسهم من  01/01/2017ولغاية 31/03/2017

 1.52دوالر امرييك.

عدد االسهم املتداولة من  01/01/2017ولغاية 31/03/2017

 1,110,519سهم.

قيمة االسهم املتداولة من  01/01/2017ولغاية 31/03/2017

 1,903,799دوالر امرييك.

عدد الصفقات املنفذة من  01/01/2017ولغاية 31/03/2017

 472صفقة.

ثامناً :الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل حصيلته
أ) إن الغايــة مــن اإلصــدار هــي تســديد الجــزء غــر املكتتــب بــه مــن راس املــال املــرح بــه
ليصبــح راس املــال املــرح بــه واملدفــوع ( )75,000,000دوالر امريــي وذلــك متاشــياً
مــع متطلبــات ســلطة النقــد الفلســطينية بخصــوص الحــد االدىن لــرأس املــال الخــاص
بالبنــوك العاملــة يف فلســطني وذلــك اســتنادا ً اىل قانــون املصــارف وتعليــات ســلطة
النقــد الفلســطينية املعمــول بهــا بهــذا الخصــوص.
ب) ســتقوم الرشكــة باســتغالل صــايف حصيلــة هــذا اإلصــدار والبالغــة ( 31,250,000دوالر
أمريــي) واحــد وثالثــون مليــون ومائتــان وخمســون ألــف دوالر أمريــي باإلضافــة إىل
رأس املــال املدفــوع مــن قبــل مســاهمي الرشكــة والبالــغ ( 50,000,000دوالر أمريــي)
خمســون مليــون دوالر أمريــي يف تطويــر الخدمــات واملنتجــات باإلضافــة إىل توســيع
الشــبكة املرصفيــة للبنــك ،حيــث بلغــت عــدد فــروع البنــك  16فرعــا ومكتــب  ،يف حــن أنــه
مــن املســتهدف زيــادة عــدد الفــروع إىل  30فرعــا خــال فــرة الخطــة االســراتيجية .2020
األمــر الــذي يســاعد عــى توفــر الســيولة الالزمــة لزيــادة االســتثامرات ورفــع نســبة
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كفايــة رأس املــال.
ج) لــن يكــون هنــاك نقــص يف حصيلــة مبالــغ االكتتــاب باعتبــار انــه ســيتم تطبيــق قانــون
الــركات وتعليــات الهيئــة.
مالحظــه :ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال مــع البنــك االســامي العــريب– قســم
املســاهمني هاتــف رقــم  0097022418036او مــن خــال الربيــد اإللكــروين .linda@aibnk.
 ،comوممــن مل يســتلم الربيــد املتعلــق باالكتتــاب مراجعــة فــرع البنــك املوجــود يف
منطقتــه.
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