نشرة إصدار أسهم

ً
وفقا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنـة
 2004واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
•المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم ( )562601427بتاريخ 24-01-2016
• عدد األسهم المطروحة لالكتتاب األولي العام ( 38,045,000سهم) ثمانية وثالثون
مليون وخمسة وأربعون الف سهم.
•قيمتها االسمية ( 38,045,000دوالر أمريكي) ثمانية وثالثون مليون وخمسة
وأربعون الف دوالر أمريكي
•سعر اإلصدار للسهم دوالر أمريكي واحد.

رقم اإليداع لدى الهيئة/2 :ب2016/
تاريخ نفاذ النشرة2016/05/16:
بموجب قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقمPCMA/Diwan/5933/2016 :

إعداد:
شركة العربي جروب لالستثمار
شركة وساطة مالية ومدير إصدار وأمين إصدار
مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ومملوكة للبنك العربي – فلسطين

المحتويات
#

المحتويات

رقم
الصفحة

1

قائمة المحتويات.

1

ً
ثانيا

لمحة عن القطاع المصرفي اإلسالمي في فلسطين

24

2

قائمة المصطلحات والتعريفات.

6

2.1

مقدمة

25

3

ملخص تنفيذي.

7

2.2

لمحة عن البنوك اإلسالمية في فلسطين.

25

4

معلومات خاصة باألسهم المطروحة لالكتتاب األولي العام.

9

5

بيان هام للمستثمرين.

10

2.3

المنتجات اإلسالمية الرئيسية للبنوك اإلسالمية في فلسطين
وحجم الطلب عليها.

26

ً
أوال

لمحة عن القطاع المصرفي في فلسطين

12

2.4

الفرص المتاحة امام البنوك اإلسالمية في فلسطين.

26

1.1

مقدمة.

13

2.5

التحديات التي تواجه البنوك اإلسالمية في فلسطين.

27

1.2

إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية.

13

2.6

الحصة السوقية للبنوك اإلسالمية في فلسطين في العام
.2014

27

1.3

إجمالي الموجودات والتسهيالت االئتمانية لدى البنوك العاملة
في االراضي الفلسطينية.

14

2.7

البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين.

28

1.4

حقوق الملكية لدى البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية.

14

2.8

مقارنة بين البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين في العام
.2014

29

1.5

ارباح وخسائر البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية.

15

2.9

التطور التاريخي ألداء البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين.

30

1.6

المحفظة االستثمارية لدى البنوك العاملة في االراضي
الفلسطينية.

15

2.10

المؤشرات المالية الرئيسية للبنوك اإلسالمية العاملة في
فلسطين مقارنة بالقطاع المصرفي.

31

1.7

اسعار الفوائد في السوق الفلسطينية.

15

1.8

هيكلية القطاع المصرفي الفلسطيني.

16

ً
ثالثا

معلومات خاصة بالشركة المصدرة
واألسهم المطروحة لالكتتاب األولي العام

32

1.9

البنود الرئيسية في قائمة الدخل للبنوك العاملة في فلسطين
كما في نهاية العام .2014

17

3.1

اسم الشركة.

33

1.10

البنود الرئيسية في الميزانية العمومية للبنوك العاملة في
فلسطين كما في نهاية العام .2014

3.2

مركز الشركة الرئيسي.

33

18

3.3

رأس مال الشركة المصرح به والقيمة اإلسمية للسهم المصدر.

33

1.11

مؤشرات االداء وكفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين
للعام .2014

19

3.4

رأس مال الشركة المكتتب به من قبل المؤسسين.

33

1.12

المؤشرات المالية المصرفية للعام .2014

20

3.5

نوع األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم.

33

1.13

الخطوات التطويرية في القطاع المصرفي الفلسطيني.

21

3.6

عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب األولي العام.

33

3.7

سعر السهم والقيمة اإلجمالية.

33

1

2

3.8

خصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها.

34

ً
سادسا

3.9

قيمة وعدد وخصائص األوراق المالية التي ستصدرها الشركة
في وقت متزامن مع هذا اإلصدار.

34

6.1

حقوق المساهم.

3.10

موافقات الجهات الرسمية على تأسيس الشركة وإصدار
األسهم.

34

6.2

مسؤوليات المساهم.

44

ً
رابعا

شروط واجراءات االكتتاب األولي العام

6.3

التقارير المرسلة للمساهمين.

44

36

6.4

نقل ملكية األسهم.

45

4.1

آلية طرح األسهم لإلكتتاب األولي العام.

37

6.5

إدراج أسهم الشركة.

45

4.2

تقديم طلبات االكتتاب.

37

4.3

مكان االكتتاب األولي العام ومدته الزمنية.

37

ً
سابعا

الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل حصيلته

46

4.4

قبول أو رفض طلب االكتتاب األولي العام.

37

ً
ثامنا

وصف الشركة

48

8.1

لمحة عن الشركة ونشاطاتها.

49

4.5

الشروط المطلوبة لقبول االكتتاب األولي العام.

38

4.6

آلية وتاريخ إعادة األموال الفائضة في حالة تخصيص األسهم أو
رفض طلب االكتتاب األولي العام.

8.2

نشاط الشركة.

49

38

8.3

الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة.

50

4.7

ماهية اإلجراءات المتبعة في حال عدم كفاية الطلب على
االكتتاب باألسهم المطروحة.

39

8.4

ً
محليا
اعتماد الشركة المصدرة على مزودين و /او عمالء رئيسيين
ً
وخارجيا.

51

4.8

آلية الحصول على نشرة اإلصدار ومتطلبات تعبئة طلب االكتتاب
األولي العام.

39

8.5

وضع الشركة التنافسي.

51

4.9

الحد األدنى لالكتتاب في الطلب الواحد والنسبة المخصصة
لمساهمي الشركة.

39

8.6

تمتع الشركة بمزايا قانون تشجيع االستثمار.

52

8.7

االعتبارات البيئية في مجال عمل الشركة.

52

4.10

النسبة المخصصة لمساهم استراتيجي في الشركة.

39

8.8

المخاطر التي قد تنجم عن االستثمار في الشركة.

52

4.11

مشاركة األسهم المصدرة في األرباح.

39

8.9

طبيعة نشاط الشركة.

52

ً
خامسا

تسجيل الشركة المصدرة ورؤيتها ومهمتها وقيمتها وغاياتها

40

8.10

مصادر تمويل الشركة.

53

5.1

تسجيل الشركة.

41

8.11

ادارة الشركة (اللجنة التأسيسية).

54

5.2

رؤية الشركة.

41

8.12

مجلس اإلدارة والنصاب المؤهل لعضوية المجلس.

55

5.3

رسالة الشركة.

41

8.13

المستشار القانوني للشركة.

58

5.4

أهداف وغايات الشركة االستراتيجية.

41

8.14

مدقق الحسابات القانوني للشركة.

58

3

حقوق ومسؤوليات المساهم ونقل ملكية األسهم

42
43

4

قائمة المصطلحات والتعريفات
8.15

مسؤول سجل المساهمين في الشركة.

58

•الهيئة :هيئة سوق المال الفلسطينية.

8.16

مدير اإلصدار.

58

•القانون :قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة  2004وتعديالته.

ً
تاسعا

الملخص التنفيذي لدراسة الجدوى اإلقتصادية

60

9.1

الخلفية العامة.

61

9.2

المؤسسون.

61

9.3

المصرف اإلسالمي قيد التأسيس.

61

9.4

المزايا االستراتيجية للمصرف اإلسالمي.

62

9.5

لمحة عامة حول السوق الفلسطيني.

65

9.6

لمحة حول القطاع المصرفي.

65

9.7

القطاع المصرفي اإلسالمي في فلسطين.

65

9.8

االفتراضات والتوقعات المالية.

66

التوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر االستثمار

70

ً
عاشرا
الحادي
عشر

مرفقات نشرة اإلصدار

•قانون الشركات :قانون الشركات رقم ( )12لسنة  1964وتعديالته.
•السوق المالي :بورصة فلسطين.
•الشركة المصدرة :شركة مصرف الصفا م.ع.م.
•نشـــرة اإلصدار :نشـــرة خطيـــة تعتمدهـــا الهيئـــة يعرض مـــن خاللها
المصدر أوراقـــا مالية لالكتتاب وتودع النشـــرة لـــدى الهيئة وتحتوي
ً
كامال عن المعلومات التي تمكن المســـتثمر مـــن اتخاذ قرار
إفصاحـــا
االستثمار.
•مدير اإلصدار :الشـــخص االعتبـــاري المرخص من الهيئـــة الذي يمارس
مهـــام إدارة إصـــدارات األوراق المالية و /أو تســـويقها نيابة عن المصدر.
•رأس مـــال الشـــركة المكتتب به :هو رأس مال الشـــركة المكتتب به
من قبل المؤسســـين عند تأسيس الشركة.

11.1

صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة االقتصاد الوطني.

75

11.2

صورة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

78

11.3

إقرار المستشار القانوني بخصوص االكتتاب األولي العام.

79

•االكتتاب األولـــي العام :طرح األوراق الماليـــة المصرح بها لإلكتتاب
األولي العام عند تأســـيس الشركة.

11.4

إقرار مدير اإلصدار بخصوص االكتتاب األولي العام.

80

11.5

تفويض الشركة لمدير اإلصدار بإعداد نشرة إصدار االكتتاب
األولي العام.

81

11.6

إقرار اللجنة التأسيسية للشركة بخصوص االكتتاب األولي العام.

82

•اإلدراج :تســـجيل األوراق المالية الخاصة بالشـــركة في البورصة بهدف
التـــداول وإجراء عمليات تســـوية عقـــود البيع والشـــراء ونقل ملكيتها
من خالل مركز اإليـــداع والتحويل.

11.7

طلب تأسيس شركة مساهمة عامة.

83

11.8

موافقة سلطة النقد على تأسيس الشركة وطرح األسهم
لالكتتاب األولي العام.

87
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ملخص تنفيذي
اسم الشركة

شركة مصرف الصفا م.ع.م

نوع اإلكتتاب

اكتتاب اولي عام.

يبلـــغ رأس مال الشـــركة المصرح به خمســـة وســـبعون مليون ســـهم
( 75,000,000ســـهم) بقيمـــة اســـمية قدرهـــا ( 75,000,000دوالر
أمريكي) خمســـة وســـبعون مليـــون دوالر أمريكي ،ويبلـــغ رأس مال
رأس مال الشركة الشـــركة المكتتـــب بـــه والمدفـــوع مـــن قبل مؤسســـي الشـــركة
( 36,955,000ســـهم) ســـتة وثالثـــون مليـــون وتســـعمائة وخمســـة
المصدرة
وخمســـون الف ســـهم بقيمة اســـمية مقدارهـــا ( 36,955,000دوالر
أمريكي) ســـتة وثالثون مليون وتســـعمائة وخمســـة وخمســـون الف
دوالر أمريكـــي.
نوع األسهم
المطروحة
لالكتتاب األولي
العام

أسهم عادية.

عدد األسهم
المطروحة
لالكتتاب األولي
العام

ثمانية وثالثـــون مليون وخمســـة وأربعون ألف ســـهم (38,045,000
سهم ) .

اسم الشركة

نشاطات الشركة

تتمثل نشـــاطات واعمال الشـــركة في مزاولة جميع األعمال المصرفية
ً
ووفقا
المتطابقة مع أحكام الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء ومبادئها
للتشـــريعات الســـارية والمعتمدة في فلســـطين وتعليمـــات وتعاميم
ســـلطة النقد الفلســـطينية المنظمة للعمل المصرفي في فلســـطين،
واألســـس المعتمدة من هيئة الرقابة الشـــرعية في الشـــركة .وال يجوز
ً
منافيـــا ألحكام
لها ان تقوم بممارســـة اي نشـــاط مصرفـــي او مالي
الشريعــة اإلســالمية.

استغالل حصيلة
اإلصدار

ســـيتم اســـتغالل حصيلة اإلصـــدار لتغطية الجـــزء غير المكتتـــب به من
رأس مال الشـــركة المصرح بـــه والبالـــغ ( 38,045,000دوالر أمريكي)
ثمانية وثالثـــون مليون وخمســـة وأربعون الـــف دوالر أمريكي بهدف
ممارســـة نشـــاطاتها المصرفيـــة المتطابقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة
اإلســـامية الســـمحاء بما يمكنها من تحقيق أهدافهـــا وغاياتها الواردة
في عقد تأســـيس الشـــركة ونظامهـــا الداخلي.

آلية دفع قيمة
تـــم دفع قيمـــة األســـهم المكتتب بها مـــن قبل المؤسســـين بموجب
األسهم المكتتب
حـــواالت نقدية إلى حســـاب شـــركة مصـــرف الصفـــا م.ع.م لدى بنك
بها من قبل
القاهرة عمان – فلســـطين.
المؤسسين
سعر اإلصدار

دوالر أمريكي واحد تمثل القيمة االسمية للسهم الواحد.

قيمة اإلصدار
اإلجمالية

ثمانية وثالثـــون مليون وخمســـة وأربعون ألف ســـهم (38,045,000
ســـهم) وتعادل ثمانيـــة وثالثون مليون وخمســـة وأربعـــون ألف دوالر
أمريكـــي ( 38,045,000دوالر أمريكـــي) كقيمة اســـمية لإلصدار.

نوع وخصائص
األسهم المصدرة

أســـهم عاديـــة بقيمـــة اســـمية قدرهـــا دوالر أمريكي واحد للســـهم
المصـــدر وهي متســـاوية فـــي الحقـــوق وااللتزامـــات دون أي تمييز
بينها .
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شركة مصرف الصفا م.ع.م

الموافقة على
اإلصدار

ســـجلت الشـــركة لدى مراقب الشـــركات في وزارة االقتصاد الوطني
بتاريخ  24-01-2016تحت الرقم ( )562601427كشـــركة مســـاهمة
عامـــة محـــدودة برأس مـــال مصرح به قدره خمســـة وســـبعون مليون
دوالر أمريكـــي ( 75,000,000دوالر أمريكـــي) موزعـــة على خمســـة
وســـبعين مليـــون ســـهم ( 75,000,000ســـهم) بقيمة اســـمية دوالر
أمريكي واحد للســـهم .وقد اكتتب مؤسســـو الشـــركة بمـــا مجموعه
( 36,955,000ســـهم) ســـتة وثالثـــون مليـــون وتســـعمائة وخمســـة
وخمســـون الف ســـهم مـــن رأس المـــال المصـــرح به وســـيتم طرح ما
مجموعـــه ( 38,045,000ســـهم) ثمانيـــة وثالثـــون مليون وخمســـة
وأربعـــون الف ســـهم لالكتتـــاب األولي العـــام .كما حصلت الشـــركة
على الموافقة المبدئية من ســـلطة النقد الفلســـطينية على تأســـيس
مصـــرف الصفـــا لمزاولـــة اعمالهـــا المصرفيـــة المتفقة مـــع أحكام
الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء بتاريـــخ  26-07-2015بموجب كتاب
رقم ( 229م.م ،)07/2015/وكتاب ســـلطة النقد الفلســـطينية لتمديد
الموافقـــة المبدئية لتأســـيس مصرف الصفا بتاريـــخ  2016/12/28رقم
(د .)4-18925/12/2015كمـــا حصلـــت الشـــركة على ترخيص نشـــرة
إصـــدار االكتتاب األولي العام في فلســـطين بتاريـــخ  2016/5/16من
قبـــل هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية.
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معلومات خاصة باألسهم المطروحة
لالكتتاب األولي العام

بيان هام
لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
رام اهلل – فلسطين
•المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم ( )562601427بتاريخ 24-01-2016
• عدد األسهم المطروحة لالكتتاب األولي العام ( 38,045,000سهم) ثمانية
وثالثون مليون وخمسة وأربعون الف سهم.
•قيمتها االسمية ( 38,045,000دوالر أمريكي) ثمانية وثالثون مليون وخمسة
وأربعون الف دوالر أمريكي
•سعر اإلصدار للسهم دوالر أمريكي واحد.

إن الهــدف الرئيســي مــن إعــداد هــذه النشــرة هــو تقديــم جميــع
المعلومــات التــي تســاعد المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرار
المناســب بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب
األولــي العــام.
تتحمـــل الشـــركة كامل المســـؤولية فيمـــا يتعلـــق بالمعلومات الـــواردة في هذه
النشـــرة وتؤكـــد علـــى عـــدم وجـــود معلومات أخـــرى يـــؤدي حذفها إلـــى جعل
المعلومـــات مضللة؛ وال تتحمل أي جهة أخرى مســـؤولية عدم تضمين ملخص نشـــرة
اإلصـــدار أي معلومـــات أو بيانات ضروريـــة وهامة ،أو تضمينها معلومـــات أو بيانات
غيـــر صحيحـــة أو غير دقيقـــة وإنما يكـــون ذلك من مســـؤولية الشـــركة المصدرة.
على كل مســـتثمر أن يتفحـــص ويدرس بعناية ودقة نشـــرة اإلصدار هـــذه ليقرر فيما
ً
آخذا بعين االعتبار كل الحقائق
إذا كان من المناســـب أن يســـتثمر في هذه األســـهم،
ً
وفقـــا ألوضاعه الخاصة.
واالعتبـــارات المالية المبنية
ً
خالفـــا لما هو وارد
ال يحق ألي شـــخص أو مستشـــار مالي أن يدلـــي بأية معلومات
في هذه النشـــرة ،وإذا تـــم ذلك فيجب أال يعتمـــد على تلك المعلومـــات كونها غير
موثقة من قبل الشـــركة المصدرة.
يقر كل شـــخص حصل على هذه النشـــرة بأنـــه ال يجوز االعتماد على أي شـــخص آخر
للتأكـــد من صحة ودقـــة المعلومات ،بل يجب على الشـــخص الذي ينوي االســـتثمار
فـــي هـــذه األســـهم االعتماد على نفســـه للتحقـــق من المـــاءة المالية للشـــركة
المصدرة.
ال تتحمـــل هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية أية مســـؤولية لعدم تضمين نشـــرة
اإلصـــدار أية معلومـــات أو بيانات ضرورية وهامـــة أو تضمينها معلومـــات أو بيانات
غيـــر صحيحة أو غيـــر دقيقة ،وإنمـــا يكون ذلك من مســـؤولية الشـــركة المصدرة.
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ً
أوال:
لمحة عن
القطاع المصرفي
في فلسطين
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 1-3إجمالي الموجودات والتســـهيالت االئتمانية لدى البنوك العاملة
في االراضي الفلسطينية

 1–1مقدمة:
ً
واحدا مـــن اهـــم القطاعـــات االقتصادية
يعتبـــر القطـــاع المصرفـــي الفلســـطيني
الحيوية في فلســـطين ،حيث يســـاهم بشـــكل مباشر وغير مباشـــر في الناتج المحلي
اإلجمالـــي وتعزيـــز النمو االقتصادي .وقد شـــهد هـــذا القطاع في اآلونـــة االخيرة
ً
ً
ملحوظا من خـــال الدور الـــذي لعبته ســـلطة النقد الفلســـطينية في تعزيز
تطـــورا
النمـــو واالداء الفعال ،حيث شـــرعت باتخـــاذ مجموعة من الخطـــوات الرامية لتطوير
البنيـــة التحتيـــة لهـــذا القطاع ،وتحســـين شـــبكة االمان المالـــي ،وتطويـــر اجراءات
ً
وفقا ألفضل الممارســـات الدوليـــة في هذا المجـــال؛ اضافة إلى
وانظمـــة الرقابـــة
تطويـــر نظام مدفوعات ونظام آلي للمقاصة .كما قامت ســـلطة النقد الفلســـطينية
بتأســـيس وانشـــاء مؤسســـة لضمان الودائع الفلســـطينية والعمل على تحسين ثقة
العمالء ،مما أســـهم في تحســـين حجم ونوعيـــة األصول لدى البنـــوك العاملة في
فلســـطين وتعزيز قدرتهـــا على تحمل المخاطـــر المتوقعة وغيـــر المتوقعة.

 1-2إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية
تشـــير احصـــاءات ســـلطة النقد الفلســـطينية فـــي نهاية العـــام  2014إلـــى ارتفاع
إجمالـــي الودائع لـــدى البنوك العاملة في االراضي الفلســـطينية بنســـبة  5%لتصل
قيمتهـــا إلـــى  9,662مليون دوالر أمريكـــي مقارنة بالعـــام  .2013وقد جاءت هذه
الزيـــادة من خـــال الودائع غيـــر المصرفية او ما يســـمى بودائع العمـــاء .في حين
تراجـــع حجـــم الودائع المصرفيـــة بنســـبة  19.1%لتصل إلـــى  728.2مليـــون دوالر
أمريكـــي او  6.2%مـــن إجمالـــي مطلوبات الجهـــاز المصرفي وبحوالـــي  7.5%من
إجمالـــي الودائع لـــدى البنوك بنهايـــة العام .2014
امـــا فيما يتعلق بودائـــع العمالء (الودائع غيـــر المصرفية) ،فقد شـــكلت  75.6%من
إجمالـــي مطلوبـــات البنـــوك وحوالـــي  92.5%من إجمالـــي الودائع لـــدى البنوك
بنهايـــة العـــام  .2014وقـــد ارتفعت هـــذه الودائع بحوالـــي  7.6%مقارنـــة بالعام
 2013لتصـــل إلى مـــا قيمتـــه  8,934مليون دوالر أمريكـــي .وقد اعتبر هـــذا النمو
ً
مؤشـــرا على ثقـــة العمالء المســـتمرة في القطـــاع المصرفي
فـــي ودائع العمالء
كمالذ آمـــن وموثوق لحفـــظ مدخراتهم.
وقـــد توزعت ودائـــع العمالء بين القطـــاع العام والخـــاص بنســـبة  8.8%و 91.2%
علـــى التوالي فـــي عـــام  2014مقارنة مـــع  8.2%و 91.8%لـــكال القطاعين على
التوالـــي بنهاية العـــام  .2013وقد ســـيطرت ودائـــع القطاع الخـــاص المقيم على
الحصـــة االكبـــر من ودائـــع القطـــاع الخـــاص الكلية بنســـبة  96.2%مقارنـــة بحصة
القطـــاع الخاص غير المقيـــم التي بلغت  3.8%مـــن إجمالي ودائـــع القطاع الخاص
ا لكلية .
ومـــن الناحيـــة الجغرافيـــة ،بلغت ودائـــع العمالء في الضفـــة الغربيـــة  ،88.9%بما
قيمتـــه  7,940مليـــون دوالر أمريكـــي .فيما بلغـــت ودائع العمالء فـــي قطاع غزة
ما نســـبته  11.1%بما قيمتـــه  994.1مليون دوالر أمريكي؛ وهـــذا ناتج عن الظروف
االقتصاديـــة الصعبة التي يعيشـــها قطـــاع غزه منذ فتـــرة طويلة.
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ارتفـــع إجمالي حجم الموجودات لدى البنوك الفلســـطينية مـــن العام  2012وحتى
العـــام  2013بنســـبة  ،11.4%حيث بلـــغ إجمالي هـــذه الموجـــودات بنهاية العام
 2013مـــا قيمتـــه  11,190مليـــون دوالر أمريكـــي .في حين بلغ حجم التســـهيالت
االئتمانية المباشـــرة  40%من إجمالـــي هذه الموجودات بنهايـــة العام  .2013كما
تـــم منح القطاع الخاص ما نســـبته  69.3%مـــن إجمالي هذه التســـهيالت االئتمانية
مقابـــل  30.7%منهـــا للقطـــاع العـــام .وقـــد اظهر هـــذا التوزيـــع انخفـــاض قيمة
التســـهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العام بنســـبة  2.4%مقارنـــة بالعام ،2012
بعد ان بلغ حجم التســـهيالت االئتمانيـــة الممنوحة للقطاع العام فـــي العام 2013
مـــا قيمتـــه  1,374مليون دوالر أمريكـــي مقارنة ب  1,407مليـــون دوالر في العام
 .2012فـــي المقابل ،ارتفعت حصـــة القطاع الخاص من هذه التســـهيالت االئتمانية
إلـــى  69.3%في العام  2013مقارنـــة بحوالي  66.5%فـــي العام .2012
ً
ارتفاعا فـــي حجم التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة
امـــا العـــام  ،2014فقد ســـجل
بنســـبة  9.3%مقارنة بالعـــام  ،2013لتصل قيمتها إلى حوالـــي  4,895مليون دوالر
ً
مؤشـــرا على اســـتمرارية البنوك فـــي توجهها
أمريكـــي .وقد اعتبرت هـــذه الزيادة
نحو توظيف واســـتخدام مصادر اموالهـــا في االقتصاد المحلـــي بالرغم من المخاطر
المحيطة باالقتصاد الفلســـطيني.
وقد جـــاء توزيع هـــذه التســـهيالت االئتمانيـــة الممنوحة خـــال العـــام  2014بين
القطاعين العام والخاص بنســـبة  25.3%و 74.7%علـــى التوالي مقارنة مع 30.7%
ً
مؤشـــرا على
و 69.3%للقطاعيـــن على التوالـــي بنهاية العام  .2013وقد اعتبر ذلك
تراجـــع حجم هذه التســـهيالت الممنوحة للقطـــاع العام بنســـبة  9.7%مقارنة بالعام
 2013مقابل ارتفاع التســـهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص بنســـبة 17.7%
مقارنة بالعام .2013

 1-4حقوق الملكية لدى البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية
اشـــارت احصاءات ســـلطة النقد الفلســـطينية للعام  2014إلى ارتفاع صافي حقوق
الملكيـــة لـــدى البنوك العاملـــة في االراضـــي الفلســـطينية بنســـبة  7.7%مقارنة
بالعـــام  2013لتصـــل إلى ما قيمتـــه  1,464مليون دوالر أمريكي ،لتشـــكل بذلك ما
نســـبته  12.4%مـــن إجمالي مصادر امـــوال الجهاز المصرفي في فلســـطين مقارنة
بمـــا نســـبته  12.2%بنهايـــة العام  .2013وقد شـــكل بنـــد رأس المـــال المدفوع ما
نســـبته  66.7%من صافي حقـــوق الملكية باعتبـــاره المكون الرئيســـي في حقوق
ملكيـــة هـــذه البنوك وخط الدفـــاع االول امـــام المخاطر التي يمكـــن ان تواجهها.
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 1-5ارباح وخسائر البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية
بلغ صافي اربـــاح البنوك العاملة في االراضي الفلســـطينية بنهايـــة العام  2014ما
ً
مرتفعا بنســـبة  2%مقارنـــة بالعام  .2013حيث
قيمتـــه  145.7مليون دوالر أمريكي،
بلغـــت ايرادات هـــذه البنوك مـــا قيمته  492.7مليـــون دوالر أمريكـــي بزيادة بلغت
 6.7%مقارنـــة بالعام  2013مقابل مصاريف تشـــغيلية بلغت قيمتهـــا  294.5مليون
دوالر أمريكـــي ،أي بارتفـــاع نســـبته  17.1%عـــن العـــام  .2013وقد جـــاءت غالبية
االيـــرادات المتحققة مـــن الفوائد وبما قيمتـــه  359.9مليون دوالر أمريكي بنســـبة
 73%مـــن صافي االيـــراد المتحقق مقارنة مع ما نســـبته  74.9%بنهاية العام 2013
فـــي حين جـــاء باقي االيراد مـــن الدخل المتحقق مـــن غير الفوائد بنســـبة  27%في
نهايـــة العام  2014مقارنـــة بحوالي  25.1%في نهايـــة العام .2013

 1-6المحفظـــة االســـتثمارية لـــدى البنـــوك العاملـــة فـــي االراضي
الفلســـطينية
اشـــارت احصاءات ســـلطة النقد الفلســـطينية إلى قيـــام البنوك خـــال العام 2014
باســـتثمار  8.3%مـــن إجمالي موجوداتهـــا فـــي االوراق المالية مقارنة بما نســـبته
 7.7%فـــي العـــام  ،2013بزيادة قدرهـــا  .15%وقد بلغت قيمة هذه االســـتثمارات
 985.6مليـــون دوالر أمريكي ،األمر الـــذي يعكس مدى اهتمام البنـــوك بهذا النوع
مــن االسـتــثـمــار.
في المقابـــل ،تأثرت قرارات البنوك االســـتثمارية طويلة االجل بحالة عدم االســـتقرار
السياســـي واالقتصادي المحلـــي واالقليمي ،حيث انخفض اســـتثمار هـــذه البنوك
في الشـــركات والمؤسســـات المصرفية التابعة والشـــقيقة في عام  2014بنســـبة
 6.5%مقارنـــة بالعـــام  ،2013لتنخفض قيمة هذه االســـتثمارات إلـــى  145مليون
دوالر أمـريـكـي.

ونتيجـــة لذلـــك ،تراجـــع الهامش بين اســـعار فائـــدة االقـــراض وااليداع علـــى عملة
الدينـــار االردنـــي مـــن  7.10نقطة فـــي العام  2013إلـــى  6.96نقطـــة في العام
 2014مقابـــل تراجـــع على مســـتوى الـــدوالر مـــن  6.89نقطة إلـــى  5.58نقطة.
ً
ايضا على عملة الشـــيقل االســـرائيلي مـــن  10.25نقطة إلى 9.50
وتراجع الهامش
نقطة في العـــام .2014

 1-8هيكلية القطاع المصرفي الفلسطيني
بلـــغ عـــدد البنـــوك العاملة فـــي االراضـــي الفلســـطينية بنهايـــة العـــام  2014ما
ً
بنـــكا ،وهـــو نفس العـــدد بنهايـــة العـــام  .2013وبلغ عـــدد البنوك
مجموعـــه 17
ً
ايضا نفس العـــدد بنهاية العام
المحليـــة  7بنوك مقارنـــة ب  10بنوك وافدة ،وهـــو
 .2013امـــا البنـــوك الوافدة ،فقـــد وزعت إلى  8بنـــوك اردنية وبنـــك مصري واحد
وبنك أجنبـــي واحد.
اما عـــن عدد الفـــروع والمكاتـــب التابعة لهـــذه البنوك ،فقـــد بلغ مجمـــوع الفروع
ً
فرعا
والمكاتـــب التابعـــة للبنـــوك المحليـــة بنهاية العـــام  2014ما مجموعـــه 142
ً
ً
ً
ومكتبـــا بنهاية العـــام  .2013كما ارتفع
فرعـــا
ومكتبـــا مقارنة بمـــا مجموعه 125
ً
ً
ومكتبـــا في عام
فرعا
عـــدد الفـــروع والمكاتب التابعـــة للبنوك الوافدة إلـــى 116
ً
ً
ومكتبا بنهايـــة العـــام  ،2013وزعت إلى
فرعـــا
 2014مقارنـــة بمـــا مجموعه 112
 109فـــروع ومكاتـــب تابعة للبنـــوك االردنية وخمســـة فروع ومكاتـــب تابعة للبنك
المصـــري وفرع واحـــد تابع للبنـــك األجنبي.

 1-7اسعار الفوائد في السوق الفلسطينية
ارتفعـــت اســـعار الفوائد على ودائـــع الدينار والدوالر والشـــيقل خـــال العام 2014
مقارنـــة بالعـــام  ،2013فيمـــا تراجعت اســـعار الفائدة علـــى التســـهيالت االئتمانية
الممنوحـــة بهـــذه العمـــات .وارتفعت اســـعار الفائدة علـــى االيداع بعملـــة الدينار
األردنـــي بحوالي  7نقاط اســـاس لتصل إلـــى  ،2.15%فيما تراجعت اســـعار الفائدة
على التســـهيالت بحوالي  8نقاط اســـاس لتنخفـــض إلى  .9.1%اما بالنســـبة لعملة
الـــدوالر األمريكي ،فقـــد ارتفعت اســـعار الفائدة علـــى االيداع بحوالـــي  21نقطة
اســـاس لتصل إلـــى  0.83%مقابـــل تراجعها على التســـهيالت بحوالـــي  110نقطة
اســـاس لتنخفض إلى  .6.41%وبالنســـبة لعملة الشـــيقل االســـرائيلي ،فقد ارتفعت
اســـعار الفائـــدة على االيـــداع بحوالي  14نقطة اســـاس لتصل إلـــى  1.46%مقابل
تراجعهـــا على التســـهيالت بحوالي  62نقطة اســـاس لتنخفض إلـــى .10.96%
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البنوك العاملة في فلسطين كما في نهاية العام 2014
البنوك الوافدة

البنوك المحلية
1.1بنك فلسطين م.ع.م
2.2البنك التجاري الفلسطيني
3.3بنك االستثمار الفلسطيني
4.4بنك القدس
5.5البنك اإلسالمي العربي
6.6البنك اإلسالمي الفلسطيني
7.7البنك الوطني

1.1البنك العربي
2.2بنك القاهرة عمان
3.3بنك االردن
4.4البنك العقاري المصري العربي
5.5البنك االهلي االردني
6.6البنك التجاري االردني
7.7بنك االسكان للتجارة والتمويل
8.8البنك االردني الكويتي
9.9بنك  HSBCالشرق االوسط المحدود
1010بنك االتحاد

 1-9البنود الرئيســـية فـــي قائمة الدخل للبنوك العاملة في فلســـطين
كما في نهايـــة العام 2014
مجموع االيرادات

مجموع المصاريف

صافي ارباح السنة

البنك
بنك فلسطين

120,288,657

68,629,392

40,222,506

البنك الوطني

19,976,985

14,050,602

4,438,380

بنك القدس

33,872,396

23,639,492

7,232,904

البنك اإلسالمي العربي

19,970,307

14,241,677

4,129,844

البنك اإلسالمي الفلسطيني

28,772,172

19,345,508

7,537,607

بنك االستثمار الفلسطيني

14,371,901

10,575,822

2,829,494

البنك التجاري الفلسطيني

10,484,071

8,946,056

1,198,637

142,727,137

71,505,577

50,129,179

بنك االسكان للتجارة والتمويل

25,672,354

16,817,175

6,929,932

بنك االردن

23,468,447

16,941,347

5,660,886

بنك القاهرة عمان

40,937,293

28,329,193

9,897,513

البنك االهلي االردني

14,398,025

8,936,309

3,744,042

البنك العربي

البنك التجاري االردني

9,264,489

4,464,890

3,953,337

البنك العقاري المصري العربي

5,277,115

5,735,771

()458,656

البنك االردني الكويتي

2,564,657

2,041,118

392,949

بنك االتحاد

1,879,860

1,299,254

320,460

665,274

1,884,877

()1,252,829

HSBC
* القيم بالدوالر األمريكي

 1-10البنود الرئيســـية فـــي الميزانيـــة العمومية للبنـــوك العاملة في
فلســـطين كما في نهاية العـــام 2014
إجمالي
الموجودات

إجمالي
المطلوبات

صافي حقوق
الملكية

رأس المال
المدفوع

بنك فلسطين

2,424,773,961

2,144,667,383

280,106,578

160,000,000

البنك الوطني

679,908,084

599,897,552

80,010,532

70,968,206

بنك القدس

669,362,172

598,814,889

70,547,283

50,000,000

البنك اإلسالمي العربي

561,908,064

494,178,295

67,729,769

50,000,000

البنك اإلسالمي الفلسطيني

595,259,913

527,720,241

67,539,672

50,000,000

بنك االستثمار الفلسطيني

320,813,772

252,203,384

68,610,388

55,000,000

البنك التجاري الفلسطيني

279,352,043

243,038,037

36,314,006

30,026,056

3,090,058,838

2,825,484,982

264,573,856

100,000,000

بنك االسكان للتجارة والتمويل

574,400,474

493,448,370

80,952,104

50,000,000

بنك االردن

567,098,127

492,666,141

74,431,986

50,000,000

بنك القاهرة عمان

837,631,061

751,088,052

86,543,008

50,000,000

البنك االهلي االردني

269,956,756

205,258,677

64,698,079

50,007,052

البنك التجاري االردني

167,371,346

109,090,676

58,280,670

50,000,000

البنك العقاري المصري العربي

148,979,393

94,680,460

54,298,933

50,000,000

البنك

البنك العربي

124,032,807

71,861,942

52,170,865

50,000,000

البنك االردني الكويتي
بنك االتحاد

83,132,608

28,539,341

54,593,267

50,000,000

HSBC

22,751,212

16,729,798

6,021,413

10,000,000

* المصدر :جمعية البنوك في فلسطين

* القيم بالدوالر األمريكي

* المصدر :جمعية البنوك في فلسطين
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 1-11مؤشـــرات االداء وكفايـــة راس المـــال للبنـــوك العاملـــة فـــي
فلســـطين للعـــام 2014
العائد على
الموجودات

العائد على
حقوق الملكية

صافي إيرادات
الفوائد
والعموالت /
اإليرادات

كفاية رأس
المال

بنك فلسطين

1.66%

14.36%

85.25%

13.08%

البنك الوطني

0.65%

5.55%

84.50%

20.42%

بنك القدس

1.08%

10.25%

83.76%

16.98%

البنك اإلسالمي العربي

0.73%

6.10%

83.05%

15.52%

البنك اإلسالمي الفلسطيني

1.27%

11.16%

86.84%

16.40%

بنك االستثمار الفلسطيني

0.88%

4.12%

82.37%

34.60%

البنك التجاري الفلسطيني

0.43%

3.30%

82.79%

17.10%

البنك العربي

1.62%

18.95%

87.88%

11.26%

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

1.21%

8.56%

82.26%

25.87%

بنك االردن

1.00%

7.61%

89.20%

16.95%

بنك القاهرة عمان

1.18%

11.44%

93.45%

15.52%

البنك االهلي االردني

1.39%

5.79%

94.24%

34.35%

البنك التجاري االردني

2.36%

6.78%

61.21%

67.04%

البنك العقاري المصري العربي

-0.31%

-0.84%

77.09%

99.20%

البنك االردني الكويتي

0.32%

0.75%

91.53%

126.74%

بنك االتحاد

0.39%

0.59%

94.22%

108.14%

HSBC

-5.51%

-20.81%

83.43%

95.50%

البنك

* القيم بالدوالر األمريكي

 1-12المؤشرات المالية المصرفية للعام 2014

العام 2014

البنك
مؤشر الربحية
صافي ايرادات الفوائد والعموالت /االيرادات

86.2%

88.4%

-2.5%

العائد على الموجودات

1.29%

1.33%

-3.3%

العائد على حقوق الملكية

10.0%

10.5%

-5.0%

مؤشر السيولة
ودائع العمالء /صافي الموجودات

78.0%

76.8%

1.6%

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة /صافي
الموجودات

42.2%

40.8%

3.3%

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة /ودائع العمالء

54.1%

53.2%

1.6%

هيكل رأس المال
المطلوبات/صافي الموجودات
صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة/حقوق الملكية
االرباح المدورة /حقوق الملكية

87.1%

87.4%

-0.3%

328.2%

323.5%

1.5%

10.9%

8.9%

21.7%

الحجم
صافي الموجودات /فرع

47,969,709

50,150,026

-4.3%

ودائع العمالء /فرع

37,422,165

38,497,924

-2.8%

صافي التسهيالت االئتمانية /فرع

20,237,863

20,485,220

-1.2%

* المصدر :جمعية البنوك في فلسطين

* القيم بالدوالر األمريكي

* المصدر :جمعية البنوك في فلسطين
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 1-13الخطوات التطويرية في القطاع المصرفي الفلسطيني
شـــهد العـــام  2014مجموعة مـــن الخطـــوات التطويريـــة التي قامت بها ســـلطة
النقـــد الفلســـطينية لبعض االنظمـــة المصرفية التي تم اســـتحداثها في الســـنوات
الســـابقة .وهدفـــت هـــذه الخطوات إلـــى مواصلـــة عمليـــة البنـــاء والتطوير في
ً
وفقـــا ألفضل الممارســـات الدولية لخفـــض المخاطر
االنظمـــة المصرفيـــة والمالية
التـــي قد يتعـــرض لها النظـــام المصرفي وخلق بيئـــة مصرفية متينة وشـــاملة .ومن
اهم هـــذه الخطوات مـــا يلي:
1 .1تطويـــر نظـــام المقاصة اآلليـــة :يهدف هذا النظـــام إلى ضمـــان توفير انظمة
آمنة وفعالـــة لتنفيذ عمليات تقاص الشـــيكات وادوات الدفـــع بالتجزئة االخرى
لخدمـــة الســـوق الفلســـطيني من خـــال ضمان تنفيـــذ هذه العمليات بشـــكل
ً
امنا عبـــر توفير آليـــات ربط مباشـــر لألعضاء فيه.
آلـــي وحديث وســـريع واكثر
2 .2تنميط الحســـاب المصرفـــي الدولي (اآليبان)  : IBANيهـــدف هذا النظام إلى
تنظيم عمليـــات التحويل الداخلـــي والخارجي للحواالت الشـــخصية ،حيث ال يتم
تنفيذ ايـــة حوالة شـــخصية داخلية ال تحمل رقـــم اآليبان الصحيـــح .اما الحواالت
الشـــخصية الـــواردة من خـــارج فلســـطين دون رقم اآليبـــان الصحيـــح ،فانه يتم
اشـــعار البنـــوك الخارجيـــة عبر وســـائل االتصال المعتمـــدة مع البنـــوك الخارجية
بذلك ،مـــع قبول تنفيـــذ الحوالة مقابل فـــرض عمولة عليها بحـــد ادنى دوالرين
وحـــد اقصـــى خمســـة دوالرات تخصم مـــن صافي قيمـــة الحوالة عنـــد قيدها
في حســـاب العميل المســـتفيد ،على ان يتم اشـــعاره بســـبب الخصم ،ويستثنى
مـــن هذه االجـــراءات الحواالت الصادرة مـــن وإلى جهات حكومية فلســـطينية
وحواالت قطـــاع العمال الواردة من اســـرائيل.

5 .5تطويـــر نظـــام معلومات االئتمـــان :ويهدف النظـــام إلى خدمة مســـتخدمي
النظـــام من الجهـــاز المصرفي ومؤسســـات االقـــراض ،ويعزز من آليـــات الرقابة
المصرفية مـــن خالل مجموعة من الشاشـــات واليـــات االفصـــاح والتقارير التي
يتضمنهـــا النظـــام ،ومن اهمهـــا التقريـــر االئتمانـــي للمقترضين الـــذي يتضمن
معلومـــات عـــن التســـهيالت االئتمانيـــة والضمانـــات المقدمـــة مـــن الكفيل
وااللتزامـــات المترتبـــة على العمـــاء بهدف خفـــض وادارة المخاطـــر االئتمانية
المحيطـــة بالمقترضيـــن وكفالئهـــم ،باالضافـــة إلى توســـيع قاعـــدة االقراض
ا لمصر في .
6 .6إطـــاق خدمـــة مقارنـــة العمـــوالت المصرفية علـــى الموقـــع اإللكتروني
لســـلطة النقـــد الفلســـطينية :يتـــم بموجـــب هـــذه الخدمـــة االفصـــاح عـــن
العموالت والرســـوم التي تســـتوفيها البنوك واجراء مقارنـــة بينهما بهدف رفع
درجـــة التنافســـية بين البنـــوك وتقديم خدمـــة مصرفية مميزة للجمهور بأســـعار
تنافســـية وعادلة.
7 .7أتمتـــة عمليـــات التحويـــل الـــواردة من مركـــز التقـــاص االســـرائيلي :يقوم
هذا المشـــروع علـــى أتمتة العمليـــات المرتبطـــة بقيد حواالت رواتـــب العمالة
الفلســـطينية الواردة مـــن مركز التقاص االســـرائيلي؛ ويمكن مـــن توفير ادوات
إشـــرافية على الحواالت الواردة من البنوك االســـرائيلية لصالـــح البنوك العاملة
فـــي فلســـطين وخفض الســـيولة النقديـــة الواردة إلـــى فلســـطين ،بحيث يتم
تحويل قيـــم الحواالت من قبل مركز التقاص االســـرائيلي في حســـابات البنوك
المرخصة لدى البنوك االســـرائيلية المراســـلة ،مما يســـاهم في الحد من تكدس
عملة الشـــيقل لدى البنـــوك المرخصة.

3 .3انشـــاء نظـــام البنيـــة التحتيـــة للمفتـــاح العـــام :يســـتطيع مســـتخدمي هذا
ً
حصـــرا تضمن
النظام انشـــاء مراســـات إلكترونية مشـــفرة وموقعة بأســـمائهم
لهـــم خاصية التوقيـــع اإللكتروني المثبت حســـب قانون المدفوعـــات الوطني
المعتمد عـــام .2012
4 .4انشـــاء المفتـــاح اإللكترونـــي الوطنـــي :وهو عبارة عـــن آلية يتم مـــن خاللها
انشـــاء مقســـم آلي وطني يعمـــل على ربـــط كافـــة الصرافات اآلليـــة ونقاط
البيـــع في قاعـــدة بيانات موحدة ،ويشـــجع البنوك العاملة في فلســـطين على
ً
نســـبيا ،ويعمل على
إصدار بطاقـــات الدفع الدائنة والمدينـــة بتكاليف منخفضة
انتشـــار نقاط البيع وبطاقات الدفع المســـبق ويشـــجع على اســـتخدامها وتوفير
الســـيولة الالزمـــة .كمـــا يســـاهم في تعزيـــز مفهـــوم االشـــتمال المالي في
فلســـطين بمـــا يمكن كافـــة الشـــرائح االجتماعية مـــن الوصول إلـــى الخدمات
المصرفيـــة ،وخاصـــة في المناطـــق البعيدة والنائيـــة التي ال يتوفـــر فيها فروع
لكافـــة البنوك ،بحيث يكـــون بإمكان المواطن االســـتفادة من اقـــرب فرع بنك
يعمـــل فـــي منطقتـــه دون الحاجة للتوجـــه إلى مراكـــز المدن الكبـــرى لتنفيذ
عملياتـــه المصرفية.
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ً
ثانيا:
لمحة عن القطاع
المصرفي اإلسالمي
في فلسطين
24

البنوك اإلســـامية الوحيدة العاملة في فلســـطين تنحصر بالبنك اإلســـامي العربي
والبنك اإلســـامي الفلســـطيني واللذان يســـيطران على اقل مـــن  10%من الحصة
الســـوقية في القطاع المصرفي الفلســـطيني.

 2–1مقدمة:
حققت الصناعة المصرفية اإلســـامية (التمويل اإلســـامي) خالل الســـنوات القليلة
ً
ً
ً
ســـنويا منذ العـــام ،2000
هامـــا ،وتنامت أصولهـــا بحوالي 30%
تطـــورا
الماضيـــة
واســـتمرت فـــي تحقيق نمو ملمـــوس حتى في ظـــل االزمة االقتصاديـــة العالمية.
ويعـــود ذلك في األســـاس إلى التعليمـــات الصارمة التي تنظم عملهـــا ،والتي هي
ً
عالميا من
مســـتمدة من الشـــريعة اإلســـامية .وقد قدرت قيمة األصـــول المـــدارة
قبل البنوك اإلســـامية حتـــى العـــام  2013بحوالـــي  1.8تريليـــون دوالر أمريكي،
ويتوقـــع ان تصل قيمتها بحلول العـــام  2020إلى حوالي  4تريليـــون دوالر أمريكي.
واضافـــة إلـــى ذلك ،امتـــازت البنوك اإلســـامية بوجود رســـوم تنافســـية وخدمات
ً
قبوال مـــن كافة شـــرائح المجتمـــع ،األمر الـــذي منحها
ومنتجـــات متنوعـــة القـــت
جاذبيـــة اكثر من البنـــوك التجارية.
وتعد البنوك اإلســـامية حديثـــة العهد مقارنـــة بالبنوك التجارية ،حيـــث ظهرت هذه
البنـــوك في اواخر القـــرن الماضي وبـــدأت باتباع نظام عـــدم التعامـــل بالفائدة ،ثم
تطـــورت إلى مرحلـــة القيام بدور الوســـاطة بين جمهـــور المودعين والمســـتثمرين.
وقـــد تمكنت رغـــم حداثتها من جـــذب كثير مـــن المتعاملين ورؤوس امـــوال كبيرة
على المســـتوى العالمي.
وعلى المســـتوى الجغرافي ،نجد ان معظم البنوك اإلســـامية ومؤسسات التمويل
اإلســـامي منتشـــرة في منطقـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجي وجنوب شـــرق
آســـيا ،فيما يتوزع العـــدد اآلخر بين دول الشـــرق االوســـط وشـــمال افريقيا وجنوب
آســـيا ومناطق اخرى .وتســـتحوذ الســـعودية وايران وماليزيا واالمـــارات على معظم
األصول اإلســـامية في العالم.
لكـــن ،وفي مقابـــل ذلك ،فان هذا القطاع يشـــهد العديد من التحديات بســـبب بعض
القواعـــد والقوانين التي تعتمـــد على آراء واجتهـــادات وفتاوى معينـــة قد يصعب
تطبيقهـــا في بعـــض البلـــدان مما قد يدفـــع بعض هذه المؤسســـات إلـــى اعتماد
خطط واجراءات جديده في ســـبيل توســـيع اعمالهـــا المصرفية.

 2-2لمحة عن البنوك اإلسالمية في فلسطين
تعتبـــر الصناعـــة المصرفية اإلســـامية في فلســـطين حديثـــة النشـــأة وال يوجد لها
امتـــداد زمني بعيـــد .فقد بـــدأت الصناعة المصرفية اإلســـامية في فلســـطين في
العـــام  1995مـــن خالل فـــروع المعامالت اإلســـامية التابعة لبنـــك القاهرة عمان،
وتلـــى ذلـــك تأســـيس البنك اإلســـامي الفلســـطيني فـــي العـــام  ،1995والبنك
اإلســـامي العربي فـــي العام  ،1996وبنك القدس اإلســـامي فـــي العام ،1997
وبنـــك االقصـــى اإلســـامي في العـــام  .1998وفـــي العـــام  ،2005قـــام البنك
اإلســـامي الفلسطيني بشـــراء صافي أصول فرع المعامالت اإلســـامية التابع لبنك
القاهـــرة عمان ،فيمـــا توقف بنك القدس اإلســـامي عـــن ممارســـة اعماله وتمت
تصفيـــة بنك االقصى اإلســـامي فـــي العـــام  .2010اما في الوقـــت الحالي ،فان
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 2-3المنتجات اإلســـامية الرئيســـية للبنوك اإلســـامية في فلسطين وحجم
الطلب عليها
تقدم البنوك اإلســـامية الفلســـطينية اربعة منتجات إســـامية رئيســـية إلى عمالئها،
وهي المرابحـــة والمضاربة واالجارة واالســـتصناع .وتعتبر المرابحـــة المنتج او االداة
التمويليـــة اإلســـامية االكثر اهمية من بيـــن االدوات االخرى التـــي تقدمها البنوك
اإلســـامية في فلسطين ،حيث اشـــارت دراسة نشرتها الشبكة الفلســـطينية لتمويل
المشـــاريع الصغيرة في العـــام  2011إلـــى ان التمويالت الممنوحة ضمن حســـاب
المرابحة تشـــكل حوالـــي  86%من إجمالـــي التمويالت الممنوحة مـــن قبل البنوك
اإلســـامية .أما التمويـــات الممنوحة على شـــكل مضاربة ،فبلغـــت حوالي ،5.1%
فيما شـــكلت االجارة واالســـتصناع حوالي  4%لـــكل منهما.

 2-4الفرص المتاحة امام البنوك اإلسالمية في فلسطين
1 .1الطلـــب المتزايد علـــى الخدمات المصرفية اإلســـامية :شـــهدت الســـنوات
االخيـــرة الماضيـــة زيادة في حجـــم الطلـــب على المنتجـــات المصرفيـــة التي
تقدمهـــا البنوك اإلســـامية ،مما شـــكل فرصة أمـــام البنوك اإلســـامية لزيادة
حصتها الســـوقية داخل القطـــاع المصرفي .وتشـــير بعض االبحاث والدراســـات
إلى انتشـــار اســـتخدام المنتجـــات والخدمات اإلســـامية التي تقدمهـــا البنوك
اإلســـامية ،ويعود الســـبب في ذلك إلى تزايـــد الثقة بالخدمـــات التي تقدمها
البنوك اإلسالمية مقارنة بالبنوك التجارية.
2 .2المنتجـــات المبتكـــرة :ان غالبيـــة التمويـــات اإلســـامية الممنوحـــة من قبل
البنوك اإلســـامية ممنوحة على شـــكل مرابحة واســـتثمارات في اوراق مالية.
وتشـــكل التمويالت اإلســـامية الممنوحـــة حوالي  41.6%مـــن إجمالي أصول
البنوك اإلســـامية ،فيما تشـــكل التمويالت اإلســـامية الممنوحة على شـــكل
مرابحـــة حوالي  27%مـــن إجمالي أصول البنوك اإلســـامية .ويمكـــن للبنوك
اإلســـامية ان تجعل مـــن المنتجـــات اإلســـامية المبتكرة ،والتـــي تختلف في
شـــكلها عن الخدمات التـــي تقدمهـــا البنوك التجاريـــة ،كركيـــزة لخدمة قاعدة
اكبر مـــن العمالء.
3 .3رأس المـــال االســـتثماري :هنالـــك العديـــد من رجـــال األعمال الذيـــن يتوقون
إلـــى تلبية احتياجـــات اعمالهم .ومن الواضـــح ان هناك فرصة امام مؤسســـات
التمويل اإلســـامي لفتح ســـوق متخصصة تســـتهدف رجال األعمال في شـــتى
المجاالت.
4 .4التغيـــرات في التنظيمـــات :هنالك العديد من التشـــريعات الجديـــدة التي تعتبر
ضروريـــة لمعالجة الخصائص األساســـية للبنوك اإلســـامية .واذا ما تم وضع اطار
تنظيمي قوي ،فمن شـــأن ذلك ان يســـاهم فـــي زيادة الثقة بين المســـتثمرين
الختيار البنوك اإلســـامية ً
بدال من البنـــوك التجارية.
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 2-5التحديات التي تواجه البنوك اإلسالمية في فلسطين
رغـــم تعـــدد الفرص المتاحـــة امام البنوك اإلســـامية لزيـــادة حصتها الســـوقية ،نجد
ً
ايضـــا مجموعة من التحديـــات والعقبـــات التي تقف فـــي طريق نموها
ان هنالـــك
وتوســـعها ومنها-:
1.1الســـيولة الزائدة لـــدى البنوك اإلســـامية وقلة الفـــرص االســـتثمارية المتاحة
ا ما مها .
2.2االلتـــزام بمبادئ وأحكام الشـــريعة اإلســـامية في الخدمـــات والمنتجات التي
تقد مها .
3.3قلـــة الوعي لدى جمهـــور العمالء بالمنتجـــات والخدمات التـــي تقدمها البنوك
اإلسالمية باســـتثناء المرابحة واالجارة.
4.4عدم توفـــر العدد الكافي مـــن الموظفيـــن ذوي الخبرة بالمنتجـــات والخدمات
اإلســـامية التي تقدمها البنوك اإلســـامية.
5.5المنافسة مع البنوك االخرى العاملة في القطاع المصرفي.

 2-6الحصة السوقية للبنوك اإلسالمية في فلسطين في العام 2014
ً
جـــدا مقارنة
تعتبـــر الحصـــة الســـوقية للبنوك اإلســـامية فـــي فلســـطين منخفضة
بمنافســـيها من البنـــوك التجارية .فمن حيـــث ودائع العمالء ،بلغت الحصة الســـوقية
للبنوك اإلســـامية ما نســـبته  9.9%مقارنة بما نســـبته  90.1%للبنـــوك التجارية .اما
حصة البنوك اإلســـامية من إجمالي التســـهيالت االئتمانيـــة والتمويالت الممنوحة،
فقـــد بلغت حوالـــي  12.5%مقارنة بما نســـبته  87.5%للبنوك التجاريـــة .وهذا يعتبر
ً
مؤشـــرا علـــى وجود فرصـــة جيده امـــام البنـــوك اإلســـامية للنمو وزيـــادة حصتها
ً
مســـتقبال مقارنة بالبنوك التجارية.
الســـوقية

الحصة السوقية من ودائع العمالء

 9.9%البنوك اإلسالمية
 90.1%البنوك التجارية

الحصة السوقية من التمويالت االئتمانية

 12.5%البنوك اإلسالمية
 87.5%البنوك التجارية

 2-7البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين
1 .1شركة البنك اإلسالمي الفلســـطيني ( :)ISBKتأسست شركة البنك اإلسالمي
الفلســـطيني في غزة كشـــركة مســـاهمة عامة محدودة بتاريخ 16-12-1995
وقد باشـــر البنك نشـــاطه المصرفي في مطلـــع عام  1997بعـــد حصوله على
ترخيـــص ســـلطة النقد الفلســـطينية ،حيـــث صرحت لـــه بمزاولة جميـــع األعمال
ً
وفقا ألحكام الشـــريعة اإلســـامية.
المصرفية
وفي عام  ،2005وقعت ادارة البنك اإلســـامي الفلســـطيني اتفاقية مع ادارة
بنـــك القاهـــرة عمان تم بموجبها شـــراء صافـــي موجودات بنـــك القاهرة عمان
– فـــروع المعامالت اإلســـامية .وفـــي بداية العـــام  ،2010تم توقيـــع اتفاقية
مـــع بنك االقصى اإلســـامي تـــم بموجبها شـــراء محفظة البنك وفـــروع البنك
المذكور.
يبلـــغ رأس مـــال البنـــك المدفـــوع حوالي  50مليـــون دوالر أمريكـــي كما في
ً
وفقا لتعاليم الشـــريعة
نهايـــة العـــام  ،2015ويقدم مجموعة مـــن المنتجـــات
اإلســـامية السمحاء.
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2 .2شـــركة البنك اإلســـامي العربي ( :)AIBتأسســـت شـــركة البنك اإلســـامي
العربي كشـــركة مســـاهمة عامة محـــدودة بتاريـــخ  ،08-01-1995وقد باشـــر
البنك نشـــاطه المصرفي في مطلع عام  1996كأول شـــركة مصرفية إسالمية
تعمـــل في فلســـطين ،ويمارس البنـــك األعمال المصرفيـــة والماليـــة والتجارية
ً
وفقا ألحكام الشـــريعة اإلســـامية.
وأعمال االســـتثمار
ويقوم البنـــك بتقديم مجموعة مـــن المنتجات والخدمات اإلســـامية من خالل
شـــبكة من الفـــروع والمكاتـــب المنتشـــرة في االراضـــي الفلســـطينية ،ويبلغ
رأســـماله المدفـــوع حوالي  50مليـــون دوالر أمريكـــي كما في نهايـــة العام
 ،2015ويقـــع مركزه الرئيســـي في مدينـــة البيرة.

 2-8مقارنة بين البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين في العام 2014
فيمـــا يلـــي مقارنـــة بين البنـــوك اإلســـامية العاملة فـــي فلســـطين من حيث
البنـــود المالية الرئيســـية في قائمة المركـــز المالي وقائمة الدخـــل لكل منهما:

 2-9التطور التاريخي ألداء البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين
فيما يلي أهم البيانات المالية التاريخية لكل من البنك اإلســـامي الفلســـطيني
والبنك اإلسالمي العربي:
ً
أوال :البنك اإلسالمي الفلسطيني ()ISBK
بنود المركز المالي

2010

2011

2012

2013

2014

صافي الموجودات

357

393

423

502

595

ودائع العمالء

288

301

336

402

456

صافي التمويالت المباشرة

171

187

209

269

353

بيانات قائمة الدخل
ايراد التمويل واالستثمارات والعموالت

12.72

16.31

17.26

21.16

24.99

مجموع المصاريف

12.87

13.76

12.36

14.81

19.35

1.59

4.03

5.83

6.53

7.54

اإلسالمي
الفلسطيني

النسبة %

اإلسالمي
العربي

النسبة %

صافي التمويالت الممنوحة

352,961,215

58.8

247,125,470

41.2

صافي ربح السنة

ودائع العمالء

455,926,491

51.7

425,823,500

48.3

* القيم بالدوالر األمريكي

صافي الموجودات

595,259,913

51.4

561,908,064

48.6

مجموع المطلوبات

527,720,241

51.6

494,178,295

48.4

صافي حقوق الملكية

67,539,672

49.9

67,729,769

50.1

رأس المال المدفوع

50,000,000

50

50,000,000

50

إجمالي االيرادات

28,772,172

59

19,970,307

41

إجمالي المصاريف

19,345,508

57.6

14,241,677

42.4

7,537,607

64.6

4,129,844

35.4

صافي ربح السنة

* المصدر :جمعية البنوك في فلسطين

* القيم بالدوالر األمريكي

* المصدر :جمعية البنوك في فلسطين

ً
ثانيا  :البنك اإلسالمي العربي ()AIB
2010

2011

2012

2013

2014

بنود المركز المالي
صافي الموجودات

286

300

375

468

562

ودائع العمالء

232

236

290

352

426

78

133

172

191

247

صافي التمويالت المباشرة
بيانات قائمة الدخل
ايراد التمويل واالستثمارات والعموالت

10.32

10.30

12.47

14.03

16.59

مجموع المصاريف

14.26

11.99

13.12

11.53

14.24

صافي ربح السنة

-2.27

0.89

0.65

3.50

4.13

* القيم بالدوالر األمريكي
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 2-10المؤشـــرات المالية الرئيســـية للبنوك اإلســـامية العاملة في فلسطين
مقارنـــة بالقطاع المصرفي
فيمـــا يلي اهم المؤشـــرات الماليـــة للبنوك اإلســـامية العاملة في فلســـطين
للعـــام  2014مقارنة مـــع القطاع المصرفي الفلســـطيني:
اإلسالمي
الفلسطيني

البنك

اإلسالمي
العربي

القطاع
المصرفي

مؤشر الربحية
صافي ايرادات الفوائد والعموالت /االيرادات

86.8%

83.1%

86.2%

العائد على الموجودات

1.27%

0.73%

1.29%

العائد على حقوق الملكية

11.2%

6.1%

10.0%

مؤشر السيولة
ودائع العمالء /صافي الموجودات

76.6%

75.8%

78.0%

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة /صافي الموجودات

59.3%

44.0%

42.2%

صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة /ودائع العمالء

77.4%

58.0%

54.1%

هيكل رأس المال
المطلوبات/صافي الموجودات
صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة/حقوق الملكية
االرباح المدورة /حقوق الملكية

88.7%

87.9%

87.1%

522.6%

364.9%

328.2%

8.2%

7.1%

10.9%

الحجم
صافي الموجودات /فرع

31,329,469

51,082,551

47,969,709

ودائع العمالء /فرع

23,996,131

38,711,227

37,422,165

صافي التسهيالت االئتمانية /فرع

18,576,906

22,465,952

20,237,863

* المصدر :جمعية البنوك في فلسطين

* القيم بالدوالر األمريكي
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ً
ثالثا:
معلومات خاصة
بالشركة المصدرة
واألسهم المطروحة
لالكتتاب األولي العام
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 3–1اسم الشركة:

 3–8خصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها:

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة.

جميـــع أســـهم الشـــركة بما فيهـــا األســـهم المكتتـــب بها مـــن قبل المؤسســـين
واألســـهم المصدرة بموجب هذه النشـــرة هي أسهم عادية متســـاوية في الحقوق
وااللتزامات.

يقع مركز الشـــركة الرئيســـي في مدينة رام اهلل – الماصيون – شـــارع الجهاد – عمارة
رقم ( ،)16ص .ب.1313 :

 3–9قيمـــة وعـــدد وخصائـــص األوراق المالية التي ســـتصدرها الشـــركة في
وقت متزامـــن مع هـــذا اإلصدار:

 3–2مركز الشركة الرئيسي:

		
هاتف02-2941333 :

فاكس02-2941344:

الموقع اإللكتروني للشركة (قيد التجهيز).www.safabank.ps :

 3–3رأس مال الشركة المصرح به والقيمة االسمية للسهم المصدر:
يبلغ رأس مال الشـــركة المصرح به ( 75,000,000دوالر أمريكي) خمســـة وســـبعون
مليون دوالر أمريكي مقســـم إلى ( 75,000,000ســـهم) خمســـة وســـبعون مليون
ســـهم بقيمة اســـمية دوالر أمريكي واحد للســـهم المصدر.

 3–4رأس مال الشركة المكتتب به من قبل المؤسسين:
يبلـــغ رأس مـــال الشـــركة المكتتـــب بـــه والمدفـــوع من قبل مؤسســـي الشـــركة
( 36,955,000ســـهم) ســـتة وثالثون مليون وتســـعمائة وخمســـة وخمســـون ألف
ســـهم بقيمة اســـمية قدرهـــا ( 36,955,000دوالر أمريكي) ســـتة وثالثـــون مليون
وتســـعمائة وخمسة وخمســـون الف دوالر أمريكي ،وتمثل نســـبة اكتتاب مؤسسي
الشـــركة ( )49.273%مـــن رأس المـــال المصرح به.

 3–5نوع األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم:
األســـهم المصـــدرة مـــن قبل الشـــركة هي أســـهم عادية متســـاوية فـــي الحقوق
وااللتزامـــات بقيمة اســـمية قدرهـــا دوالر أمريكـــي واحد للســـهم المصدر.

 3–6عدد األسهم المطروحة لالكتتاب األولي العام:

لن تصدر الشركة أية أوراق مالية في وقت متزامن مع هذا اإلصدار.

 3–10موافقات الجهات الرسمية على تأسيس الشركة وإصدار األسهم:
 3–10–1تم تســـجيل الشـــركة لـــدى دائرة تســـجيل الشـــركات فـــي وزارة االقتصاد
الوطني كشـــركة مســـاهمة عامـــة محـــدودة بتاريـــخ  24-01-2016تحـــت الرقم
( )562601427بـــرأس مال مصرح به قـــدره ( 75,000,000دوالر أمريكي) خمســـة
وســـبعون مليون دوالر أمريكي وبرأس مال مكتتب به من قبل مؤسســـي الشـــركة
قـــدره ( 36,955,000دوالر أمريكـــي) ســـتة وثالثون مليون وتســـعمائة وخمســـة
وخمســـون الف دوالر أمريكي.
 3-10-2حصلـــت الشـــركة علـــى الموافقة المبدئية من ســـلطة النقد الفلســـطينية
علـــى تأســـيس مصرف الصفـــا لمزاولة األعمـــال المصرفيـــة التي تتفق مـــع أحكام
الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء بتاريـــخ  2015-07-26بموجـــب كتـــاب رقم (229
م.م .)07/2015/كمـــا حصلـــت الشـــركة على تمديـــد الموافقة المبدئية لتأســـيس
مصـــرف الصفا من ســـلطة النقـــد الفلســـطينية بتاريـــخ  2015/12/28بموجب كتاب
رقـــم (د .)4-18925/12/2015
 3–10–3حصلـــت الشـــركة على موافقة هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية على
طـــرح األوراق الماليـــة غيـــر المكتتب بهـــا لجمهور المســـتثمرين من خـــال اكتتاب
أولي عـــام بتاريـــخ  ،2016/05/16والبالغـــة ( 38,045,000ســـهم) ثمانية وثالثون
مليون وخمســـة وأربعون ألف ســـهم.

يبلـــغ عـــدد األســـهم المطروحـــة لالكتتاب األولـــي العـــام بموجب نشـــرة اإلصدار
( 38,045,000ســـهم) ثمانيـــة وثالثـــون مليـــون وخمســـة وأربعون ألف ســـهم.

 3–7سعر السهم والقيمة اإلجمالية:
ســـيتم طرح األســـهم لالكتتـــاب األولي العـــام بالقيمة االســـمية للســـهم والبالغة
دوالر أمريكـــي واحد.
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ً
رابعا:
شروط وإجراءات
االكتتاب األولي العام
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 4-1آلية طرح األسهم لالكتتاب األولي العام:

 4-5الشروط المطلوبة لقبول االكتتاب األولي العام:

ســـيتم طرح األســـهم لالكتتاب عن طريق اكتتـــاب أولي عام من خـــال كافة فروع
بنـــك القاهرة عمان ،باســـتخدام النموذج المعتمد بطلب االكتتـــاب األولي العام.

 .أالحـــد األدنى لالكتتاب فـــي الطلب الواحد ( )500ســـهم ،وال يجـــوز االكتتاب
بأقل من هـــذا العدد.

 4-2تقديم طلبات االكتتاب:
 .أيقـــدم طلب االكتتاب في النمـــوذج المعد من قبل الشـــركة المصدرة والمرفق
ً
كامال ومرفق بـــه وثائق إثبات
بهـــذه النشـــرة ،وذلك من خـــال تعبئة النمـــوذج
الشـــخصية ،ويســـلم مع قيمـــة األســـهم المكتتـــب بها إلـــى البنـــك المعتمد
ً
رباعيا.
وفروعه مـــع ضرورة كتابة اســـم المكتتـــب
 .بيحتفـــظ المكتتب بإيصال الدفـــع بعد ختمـــه وتوقيعه من قبل البنـــك الذي تم
االكتتاب بواســـطته؛ وذلك لحين اســـتكمال إجراءات اكتتابه باســـهم الشـــركة
ً
وفقا للقوانين واألنظمـــة والتعليمات.
المصـــدرة

 4-3مكان االكتتاب األولي العام ومدته الزمنية:
 .أيتم االكتتاب بأســـهم الشـــركة المصدرة لـــدى كافة فروع بنـــك القاهرة عمان
المنتشـــرة في المدن الفلسطينية.
 .بمـــدة االكتتـــاب األولـــي العـــام :يبـــدأ االكتتـــاب األولـــي العـــام مـــن صباح
يـــوم األربعـــاء ،الموافـــق  2016/6/1وينتهي مســـاء يوم الخميـــس الموافق
 .2016/6/23ويحـــق للشـــركة تمديـــد فترة االكتتـــاب األولي العـــام بعد أخذ
موافقـــة هيئة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية ومراقب الشـــركات في حال
عدم تغطيـــة األســـهم المصدرة.
 .جفـــي حـــال كان المكتتب مـــن خارج االراضـــي الفلســـطينية ،فيحق لـــه توكيل
شـــخص آخر ليقـــوم باالكتتاب بالنيابة عنـــه بموجب تفويض خطي او بواســـطة
ارســـال طلـــب االكتتـــاب إلى بنـــك االكتتاب معبأ حســـب األصـــول ومرفق به
كافـــة االوراق الثبوتية ،مع نســـخة من الحوالة المرســـلة بقيمـــة االكتتاب ،مع
ضـــرورة مراعاة وصـــول الحوالة إلـــى بنك االكتتاب قبـــل نهاية فتـــرة االكتتاب.

 4-4قبول أو رفض طلب االكتتاب األولي العام:
ً
مســـتوفيا لكامل الشـــروط
ســـيتم قبـــول طلـــب االكتتاب األولـــي العـــام إذا كان
ً
ومقدما خالل مـــدة االكتتـــاب األولي العام ،وســـيتم
المبينـــة في هـــذه النشـــرة
رفض أي طلب اكتتاب غير مســـتوف للشـــروط القانونية أو المعلومـــات أو البيانات
الـــواردة فيه أو المســـتندات المطلوب إرفاقهـــا مع طلب االكتتـــاب األولي العام.
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 .بال يجوز ألكثر من شـــخص االشـــتراك في الطلب الواحد لالكتتاب في األســـهم
ً
ً
المطروحة إال إذا كانوا يشـــكلون ً
اعتباريا ،ويحظر االكتتاب بأســـماء
شـــخصا
معا
وهمية تحت طائلـــة بطالن االكتتاب.
 .جال يجـــوز للمكتتـــب االكتتـــاب بأكثـــر مـــن طلـــب واحـــد ،وإذا قـــام المكتتب
باالكتتـــاب بأكثـــر مـــن طلب واحـــد بنفس االســـم فســـيتم األخذ بـــأول طلب
اكتتاب تـــم االكتتـــاب به.
ً
إقرارا بنظام الشـــركة
 .دإن اكتتـــاب المكتتب بأســـهم الشـــركة المصدرة يعنـــي
ً
وإقـــرارا بأنـــه اطلع عليهمـــا وعلى نشـــرة اإلصدار
الداخلـــي وعقـــد تأسيســـها،
الخاصـــة باألســـهم المطروحة وبالشـــروط الـــواردة فيها.
 .هال يحق لمؤسســـي الشـــركة المصدرة االكتتاب باألســـهم المطروحة خالل فترة
االكتتـــاب األولي العام.

 4-6آليـــة وتاريـــخ إعـــادة األمـــوال الفائضة فـــي حالة تخصيص األســـهم أو
رفـــض طلـــب االكتتاب األولـــي العام:
 .أفي حالـــة التخصيص أو رفض االكتتـــاب لمن لم يلتزم بكافة شـــروط االكتتاب،
فســـيتم إعادة األمـــوال الفائضة مـــن خالل فـــرع البنك الذي تـــم االكتتاب من
خال له .
 .بتلتـــزم الشـــركة المصـــدرة بتخصيـــص مجمـــوع االوراق الماليـــة المكتتـــب بها
للمكتتبيـــن عنـــد زيـــادة عـــدد االوراق الماليـــة المكتتـــب بها عن عـــدد االوراق
الماليـــة المطروحـــة لالكتتاب كل بنســـبة ما اكتتب بـــه مـــن اوراق مالية بعد
توزيـــع الحد األدنى الذي تقرره اللجنة التأسيســـية بالتســـاوي ،وتكون الشـــركة
المصدرة مســـؤولة عـــن إعادة المبالـــغ الزائدة عـــن قيمة األســـهم المطروحة
ً
يوما مـــن تاريخ
لالكتتـــاب األولـــي العـــام وذلك خالل مـــدة ال تزيد عـــن ثالثين
إغـــاق االكتتاب األولـــي العـــام أو إقرار تخصيص األســـهم أيهما اســـبق ،وإذا
تخلفت الشـــركة المصدرة عن ذلك ألي ســـبب مـــن األســـباب ،فيترتب لكل من
المســـتحقين لتلك المبالغ عوائد عليها تحســـب من بداية الشـــهر التالي مباشـــرة
ً
يوما المنصـــوص عليها في هـــذه المادة ،وبمعدل أعلى ســـعر
لمـــدة الثالثيـــن
للعوائـــد الســـائدة بيـــن البنـــوك الفلســـطينية علـــى الودائع ألجل خـــال ذلك
الشـــهر .وفي جميع األحوال ،ســـتقوم الشـــركة المصدرة بإعادة المبالغ الزائدة
مـــع عوائدها إلـــى المكتتبين خـــال مدة أقصاها ثالثة أشـــهر مـــن تاريخ إغالق
ً
اســـتنادا إلـــى المادة ( )23مـــن تعليمات إصدار
االكتتـــاب األولي العام ،وذلك
األوراق الماليـــة رقم ( )5لســـنة  2008الصـــادرة عن مجلـــس إدارة الهيئة.

38

 4-7ماهيـــة اإلجـــراءات المتبعة في حال عدم كفاية الطلـــب على االكتتاب
باألسهــم المطــروحـة:
إذا لـــم يتم االكتتاب بكامل األســـهم المطروحة بعـــد انقضاء المـــدة القانونية ،يتم
الرجـــوع إلى أحـــكام قانون الشـــركات وقانـــون المصارف وســـلطة النقـــد وإعالم
الهيئـــة بذلـــك التخاذ ما يلزم مـــن إجراءات الســـتكمال زيـــادة رأس المال.

 4-8آليـــة الحصول على نشـــرة اإلصـــدار ومتطلبـــات تعبئة طلـــب االكتتاب
األولـــي العام:
يتـــم الحصول على نشـــرة اإلصـــدار وطلب االكتتـــاب األولي العام وعقد التأســـيس
والنظام الداخلي للشـــركة المصـــدرة والمتطلبات المتعلقة بتعبئـــة طلب االكتتاب
األولـــي العام مـــن بنك القاهـــرة عمان وفروعـــه المنتشـــرة باعتباره البنـــك الوحيد
المعتمـــد لتلقي طلبـــات االكتتـــاب .وعلى المكتتـــب تعبئة طلـــب االكتتاب بدقة
وعنايـــة وتوقيعـــه أمام موظف البنـــك المختص.

 4-9الحـــد األدنـــى لالكتتـــاب فـــي الطلـــب الواحـــد والنســـبة المخصصـــة
لمســـاهمي الشـــركة:
 .أالحـــد األدنى لالكتتاب فـــي الطلب الواحد ( )500ســـهم ،وال يجـــوز االكتتاب
بأقل من هـــذا العدد.
ً
عمال بأحكام قانون الشـــركات ،بلغت حصة المؤسســـين عند تأســـيس الشـــركة
.ب
ما نســـبته ( )49.273%من أســـهم الشـــركة المصـــدرة ،وتم تخصيص ما نســـبته
( )50.727%مـــن أســـهم الشـــركة المصـــدرة لجمهـــور المســـاهمين من خالل
االكتتاب األولـــي العام.

 4-10النسبة المخصصة لمساهم استراتيجي في الشركة:
ال يوجد أي نســـبة محددة من األســـهم المعروضة مخصصة لمســـاهم اســـتراتيجي
في الشـــركة المصدرة.

 4-11مشاركة األسهم المصدرة في األرباح:
ً
وفقا ألحكام قانون الشركات.
سوف تشارك األسهم في أرباح الشركة
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ً
خامسا:
تسجيل الشركة
المصدرة ورؤيتها
ومهمتها وقيمها
وغاياتها
40

 5-1تسجيل الشركة:
ســـجلت شـــركة بنك الصفا المســـاهمة العامة المحـــدودة لدى مراقب الشـــركات
فـــي وزارة االقتصـــاد الوطنـــي الفلســـطيني بتاريـــخ  24-01-2016تحـــت الرقـــم
( )562601427برأس مـــال مصرح به قيمته ( 75,000,000دوالر أمريكي) خمســـة
وســـبعون مليون دوالر أمريكي مقســـم إلى ( 75,000,000سهم) خمسة وسبعون
مليـــون ســـهم ،وتبلـــغ القيمـــة االســـمية للســـهم دوالر أمريكـــي واحـــد .واكتتب
مؤسسو الشـــركة المصدرة بما مجموعه ( 36,955,000ســـهم) ستة وثالثون مليون
وتســـعمائة وخمســـة وخمســـون الف ســـهم بقيمة اســـمية قدرها (36,955,000
دوالر أمريكي) ســـتة وثالثون مليون وتســـعمائة وخمسة وخمســـون دوالر أمريكي.
وســـيتم طرح مـــا مجموعـــه ( 38,045,000ســـهم) ثمانية وثالثون مليون وخمســـة
وأربعـــون الف ســـهم لالكتتاب األولي العام بقيمة اســـمية قدرهـــا (38,045,000
دوالر أمريكـــي) ثمانيـــة وثالثون مليون وخمســـة وأربعون الـــف دوالر أمريكي.

 5-2رؤية الشركة:
« أن يكـــون مصـــرف الصفـــا الخيار االمثـــل ،من خـــال باقة خدمات مصرفية تتســـم
بالشـــمولية والتميز»

 5-3رسالة الشركة:
ً
محليا
« تقديـــم خدمـــات ومنتجات مصرفية متطـــورة وحلول خالقة لكافـــة العمالء
ً
ودوليا من خـــال فريق عمل فاعل باســـتخدام برامج عمل وتقنيـــات وادوات تواكب
ً
ً
وتجســـيدا لقيم
تحقيقـــا لتطلعات عمالئنا ومســـاهمينا وموظفينا
العصـــر وتطوراته،
المسؤولية االجتماعية»

 5-4أهداف وغايات الشركة االستراتيجية:
جغرافيا واجتماعياً.
ً
•إعمار األرض وتنمية المجتمع ،واالنتشار
•تقديم أفضل الخدمات المصرفية واالستثمارية اإلسالمية.
•بنـــاء وتطويـــر كادر مصرفـــي محتـــرف وقـــادر على تطبيـــق أحـــدث االنظمة
و ا لتقنيا ت .
•بنـــاء عالقـــات اســـتراتيجية مـــع العمـــاء والمؤسســـات الماليـــة والمصرفيـــة
ً
ً
واقليميا.
محليـــا
المختلفـــة
•المساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية.
•جذب الودائع وتنميتها و تحقيق أعلى العوائد للمساهمين والمودعين
•شـــمولية العمل المصرفي لقطاعات وأنشـــطة االقتصاد زراعـــة وصناعة وتجارة
وخدمات.
•توفير التمويل للمستثمرين.
•توفير األمان للمودعين.
•تحقيق معدالت نمو مرتفعة ومتزايدة.
•ابتكار وتطوير صيغ استثمار وخدمات مصرفية تلبي مختلف االحتياجات.
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ً
سادسا:
حقوق ومسؤوليات
المساهم ونقل ملكية
األسهم
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•الهيئة العامة غير العادية:

 6-1حقوق المساهم:
 .أيحـــق لكل مســـاهم عند حضـــور اجتماعـــات الهيئـــات العامة للشـــركة عدد من
ً
حاضـــرا بالذات او بواســـطة وكيل.
االصوات يســـاوي عدد اســـهمه ســـواء كان
ويجـــوز التوكيل الحد المســـاهمين لحضـــور اجتماعات الهيئـــات العامة.
 .بالمشـــاركة في األربـــاح المتحققة للشـــركة بعد خصم المصروفـــات والتكاليف
واالحتياطـــي القانونـــي واية احتياطيـــات اضافية ،وتتم المشـــاركة في االرباح
بعـــد الحصول على موافقة الهيئة العامة للشـــركة على توصيـــة مجلس اإلدارة
وموافقة ســـلطة النقد بخصوص نســـبة توزيع االرباح كل بنســـبة مساهمته في
رأس مال الشـــركة .ويشـــارك المســـاهمون في أرباح الشركة وخســـائرها وناتج
تصفيتها بنســـبة مســـاهمتهم في رأس مال الشركة.
 .جحضـــور اجتمـــاع الهيئـــة العامـــة العادية وغيـــر العادية للشـــركة لبحـــث وإقرار
جدولـــي األعمـــال المقررين حســـب أحـــكام قانون الشـــركات وهـــي كالتالي:

1.1تعديل نظام الشركة او عقد تأسيسها.
2.2اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.
3.3تصفية الشركة وفسخها.
4.4اقالة احد اعضاء مجلس اإلدارة او رئيس مجلس اإلدارة.
5.5زيادة او تخفيض رأسمال الشركة.

 6-2مسؤوليات المساهم:
1.1مسؤولية المساهم محدودة بقيمة مساهمته في رأس مال الشركة.
2.2يترتـــب علـــى مالكي األســـهم قبول نظام الشـــركة وقـــرارات هيئتهـــا العامة
ومجلـــس ادارتهـــا والتقيد بها.

 6-3التقارير المرسلة إلى المساهمين:

•الهيئة العامة العادية:
1.1سماع تقرير مجلس ادارة الشركة.
2.2سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوالها وحساباتها ومركزها المالي.
3.3مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها.
4.4سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة عليها.
5.5انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة.
6.6انتخاب هيئة الرقابة الشرعية.
ً
وفقا
7.7انتخاب مدققو الحســـابات للســـنة المالية للشـــركة على ان يتـــم انتخابهم
للمعاييـــر المعتمدة مـــن الجهات الرقابيـــة والحصول على الموافقة المســـبقة
بهذا الخصوص.
8.8تحديد نسبة االرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.

1.1يقوم مجلس ادارة الشـــركة بحفظ حســـابات منظمة يبين فيها ايرادات الشـــركة
ومصروفاتهـــا مع بيان مصـــادر تلك االيـــرادات وآلية صرف المصاريف ،وتشـــمل
هذه الحســـابات موجودات الشـــركة وديونها والتزاماتها.
2.2توزع على جميع مســـاهمي الشـــركة الذين يحق لهم االشـــتراك في اجتماعات
الهيئـــة العامة مع الدعوة نســـخ عن كشـــف حســـاب االرباح والمركـــز المالي
وتقرير مجلس اإلدارة ومدققي الحســـابات.
3.3يقـــدم مجلس اإلدارة في كل اجتماع ســـنوي عام الحســـابات الختامية والتقارير
ً
وفقـــا لمعايير الجهـــات الرقابية ومعايير المحاســـبة الدولية
الماليـــة المطلوبة
كمـــا هي في نهاية الســـنة الســـابقة لذلـــك االجتمـــاع ،مرفقـــة بتقرير مدقق
الحســـابات وتقرير مجلـــس اإلدارة حول وضع الشـــركة وتوصياته بشـــأن االرباح
المخصصـــة للتوزيع على المســـاهمين ،والمبلـــغ الذي يقترح تحويلـــه إلى راس
المـــال االحتياطي ،ويوقـــع على هذا التقريـــر رئيس مجلس ادارة الشـــركة.

9.9البحـــث في اقتراحـــات االســـتدانة والرهن واعطـــاء الكفاالت حســـبما يقتضيه
نظامهـــا واتخاذ القـــرارات بذلك.
1010اية امـــور اخرى تمس مصلحة الشـــركة وتدخـــل ضمن اختصـــاص الهيئة العامة
ً
وفقـــا للقوانين والتعليمـــات ذات العالقة.
العادية وذلك

43

44

 6-4نقل ملكية األسهم:
1.1بعـــد االنتهاء من إجـــراءات االكتتـــاب األولي العـــام وتســـجيل األوراق المالية
المصدرة لدى الهيئة ،ســـتقوم الشـــركة وبالتنســـيق مع هيئة ســـوق رأس المال
بتقديـــم طلب إدراج أســـهمها في البورصة وإيداع ســـجل مســـاهمي الشـــركة
لدى مركـــز اإليداع والتحويل باعتبـــاره الجهة الوحيدة التي يتـــم من خاللها نقل
ملكية األســـهم بعـــد إدراجها فـــي البورصة .ويشـــترط مركز اإليـــداع والتحويل
تزويـــده ببيانات محددة يتـــم تدوينها في طلـــب االكتتاب وذلـــك لغايات إيداع
الورقـــة المالية ليتمكن المســـاهم من نقل ملكية أســـهمه لـــدى المركز .وعليه
فان مـــن الضروري لكل مكتتب أن يقـــوم بتعبئة طلب االكتتـــاب المرفق بهذه
النشـــرة بدقة ووضوح.
2.2يجـــوز تـــداول وبيع األســـهم بعد ان تكـــون قيمتها قـــد ســـددت بالكامل وبما
يتناســـب مع التشـــريعات الناظمة لتـــداول االوراق المالية
3.3يحظـــر التصـــرف في األســـهم التأسيســـية في الشـــركة قبل ســـنة على االقل
من منـــح الشـــركة حق الشـــروع في العمـــل اال بعـــد الحصول علـــى موافقة
ً
باطال أي تصـــرف يخالف أحكام هذا البند ويســـتثنى
الجهـــات الرقابية ،ويعتبـــر
مـــن هـــذا الحظر انتقـــال األســـهم التأسيســـية للورثة بســـبب وفاة المؤســـس
وكذلـــك انتقالها من مؤســـس إلى مؤســـس آخر فيها .ويجب وضع اشـــارة حظر
التصرف في األســـهم التأسيســـية وفـــق أحكام هـــذا البند على ظهر شـــهادة
ملكية األســـهم وفي سجل المســـاهمين وبما يتناســـب مع التعليمات المقررة
مـــن قبل الجهـــات الرقابية.

 6-5إدراج أسهم الشركة:
 .أســـتقوم الشـــركة المصدرة بتقديم طلب إدراج أســـهمها في بورصة فلســـطين
وذلـــك بعد موافقـــة الهيئة والبورصـــة على اإلدراج.
ً
ً
وفقا ألحـــكام قانون األوراق
قابال للتداول في بورصة فلســـطين
 .بيكون الســـهم
الماليـــة رقم ( )12لســـنة  2004واألنظمـــة والتعليمات الصـــادرة بمقتضاه بما
في ذلـــك تعليمات وأنظمة البورصـــة ،بحيث يكون التداول من خالل الوســـطاء
المالييـــن المرخصين من قبـــل الهيئة والمعتمدين مـــن قبل البورصة.
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ً
سابعا:
الغاية من اإلصدار
وكيفية استغالل
حصيلته
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 .أإن الغايـــة مـــن اإلصـــدار هي اســـتكمال تغطيـــة رأس مـــال الشـــركة المصرح
البالغ ( 75,000,000دوالر أمريكي) خمســـة وســـبعون مليـــون دوالر أمريكي
مقســـمة الـــى ( 75,000,000ســـهم) خمســـة وســـبعون مليون ســـهم ،حيث
اكتتب المؤسســـون بما مجموعه ( 36,955,000ســـهم) ســـتة وثالثون مليون
وتسعمائة وخمسة وخمســـون الف سهم بقيمة اســـمية قدرها (36,955,000
دوالر أمريكي) ســـتة وثالثون مليون وتســـعمائة وخمســـة وخمسون الف دوالر
أمريكي ســـهم بقيمة اســـمية قدرها دوالر أمريكي للســـهم الواحد وسيتم طرح
مـــا مجموعه ( 38,045,000ســـهم) ثمانيـــة وثالثون مليون وخمســـة وأربعون
الف ســـهم بقيمة اســـمية قدرها ( 38,045,000دوالر أمريكي) ثمانية وثالثون
مليـــون وخمســـة وأربعون الـــف دوالر أمريكي لالكتتـــاب االولي العام.
 .بستقوم الشـــركة باســـتغالل صافي حصيلة هذا اإلصدار والبالغة (38,045,000
دوالر أمريكـــي) ثمانيـــة وثالثون مليون وخمســـة وأربعون ألـــف دوالر أمريكي،
باإلضافـــة إلـــى رأس المال المكتتـــب به من قبل مؤسســـي الشـــركة والبالغ
( 36,955,000دوالر أمريكـــي) ســـتة وثالثـــون مليـــون وتســـعمائة وخمســـة
وخمســـون الف دوالر أمريكي فـــي تمويل نشـــاطاتها التشـــغيلية والمصرفية
المتفقة مع احكام الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء بمـــا فيها اعمـــال التمويل
واالســـتثمار القائمـــة على غير اســـاس الفائدة فـــي جميع صورها واشـــكالها،
باإلضافـــة الـــى تمويـــل خططها في التوســـع وافتتـــاح فروع لهـــا في جميع
المدن الفلســـطينية الرئيســـية وتعيين كادر وظيفي مـــن ذوي الخبرة المصرفية
ممـــن يتمتعـــون بمعرفة واســـعة في مجـــال الخدمـــات المصرفية اإلســـامية
القائمـــة على اســـاس مبادئ الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء .ويكـــون ذلك
ً
ً
وفقـــا لنظامها الداخلي وعقد تأسيســـها كشـــركة
متفقـــا مع غايات الشـــركة
مســـاهمة عامة محـــدودة وتعليمات ســـلطة النقد الفلســـطينية.
 .جلن يتـــم اســـتغالل حصيلة مبالـــغ االكتتـــاب التي تـــم االكتتاب بهـــا من خالل
جمهـــور المســـتثمرين اال بعد أخذ موافقة هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية
علـــى نتائج اإلكتتـــاب االولي العـــام وكذلك موافقـــة الجهـــات الرقابية ذات
ا لعال قة .
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ً
ثامنا:
وصف الشركة
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لجنة التمويل
واالستثمار

نائب المدير العام لألعمال المصرفية

المراقب
الشرعي
دائرة
المخاطر
دائرة
مراقبة
االمتثال
وحدة اتصال
مكافحة
غسيل
األموال

لجنة المراجعة
والتدقيق

دائرة الموارد البشرية
دائرة
التدقيق
الداخلي

الرئيس التنفيذي
المدير العام

لجنة
الحوكمة

مجلس اإلدارة

شؤون
المساهمين

نائب المدير العام للخدمات المساندة

السكرتاريا

المستشار القانوني

المدقق
الخارجي

أمانة سر مجلس
اإلدارة

دائرة تكنولوجيا المعلومات
ودعم النظم
دائرة المتابعة والتحصيل
دائرة الشؤون اإلدارية
دائرة العقار والخدمات الهندسية
الدائرة المالية
دائرة العمليات المصرفية

لجنة
الزكاة

دائرة الرقابة على التمويل
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رئيس مجلس اإلدارة

دائرة التخطيط االستراتيجي
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هيئة الرقابة
الشرعية

دائرة الفروع
والخدمات المصرفية والمبيعات

 8-2نشاط الشركة:
يتمثل نشـــاط الشركة الرئيســـي في ممارســـة األعمال المصرفية اإلسالمية المتفقة
ً
وفقا للتشـــريعات الســـارية
مـــع أحكام الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء ومبادئهـــا
والمعتمدة في فلســـطين وتعليمات وضوابط ســـلطة النقد الفلســـطينية المنظمة
للعمل المصرفي في فلســـطين ،ولما تعتمده هيئة الرقابة الشـــرعية في الشـــركة.

لجنة إدارة
المخاطر

دائرة التسويق
والعالقات العامة والتطوير

تســـعى الشـــركة المصدرة إلى تحقيق مجموعـــة من األهداف والغايـــات من خالل
عملهـــا في الســـوق الفلســـطينية ،حيـــث تهدف الشـــركة إلـــى تطويـــر احتياجات
االقتصاد الفلســـطيني للخدمات والســـلع المصرفيـــة المتفقة مع أحكام الشـــريعة
اإلســـامية وممارســـة اعمال التمويل واالســـتثمار القائمة على اســـاس غير الفائدة
فـــي جميع صورها وأشـــكالها ،وتطوير وســـائل اجتـــذاب االمـــوال والمدخرات نحو
المشـــاركة في االســـتثمار المنتج بأســـاليب ووســـائل مصرفية ال تتعارض مع أحكام
الشـــريعة اإلسالمية.

دائرة الخزينة واالستثمار

يبلغ رأس مال الشـــركة المصرح به ( 75,000,000دوالر أمريكي) خمســـة وســـبعون
مليون دوالر أمريكي ،حيث ســـتقوم الشـــركة المصدرة باســـتثمار رأس مالها لتمويل
أنشـــطتها التشـــغيلية والمصرفية والتمويلية المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
اضافـــة إلى تنفيـــذ خطتها في التوســـع والتفرع في المدن الفلســـطينية الرئيســـية
وتعييـــن كادر وظيفي مـــن ذوي الخبرة المصرفية.

دائرة التمويل

تأســـس مصرف الصفـــا في العـــام  2016وســـجلت لـــدى مراقب الشـــركات في
وزارة االقتصاد الوطني الفلســـطيني بتاريخ  24-1-2016كشـــركة مســـاهمة عامة
محدودة لممارســـة األعمـــال المصرفيـــة اإلســـامية المتفقة مع أحكام الشـــريعة
ً
ً
رئيســـيا لها.
مقرا
اإلســـامية الســـمحاء .وقد اتخذت الشـــركة مـــن مدينـــة رام اهلل
وتعتبر شـــركة بنك القاهـــرة عمان ومقرها في عمان – االردن ،المســـاهم الرئيســـي
في الشـــركة المصدرة .وســـتكون الشـــركة المصدرة ثالث شـــركة مصرفية إسالمية
تعمـــل في القطـــاع المصرفي الفلســـطيني بعد شـــركة البنك اإلســـامي العربي
وشـــركة البنك اإلســـامي الفلسطيني.

 8-3الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة

 8-1لمحة عن الشركة المصدرة ونشاطاتها:

ً
محليا
 8-4اعتمـــاد الشـــركة المصدرة علـــى مزوديـــن و /أو عمالء رئيســـيين
ً
وخارجيا :
ستســـعى الشـــركة عنـــد مباشـــرة اعمالهـــا إلـــى تقديم مجموعـــة مـــن الخدمات
والمنتجـــات المصرفيـــة المتوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلســـامية ،وستســـتهدف
في المقام االول االفراد من العمالء .وســـتعمل الشـــركة على بناء قاعدة واســـعة
مـــن العمالء لتقديـــم خدماتها المصرفية ،وســـتعمل على جـــذب مجموعة من ودائع
العمـــاء مـــن خـــال الحســـابات الجارية وحســـابات االســـتثمارات وإصـــدار صكوك
إســـامية في االســـواق االقليمية لجذب الودائـــع الخارجية وتوظيفهـــا في تمويل
مجموعـــة مـــن المشـــاريع داخـــل االراضـــي الفلســـطينية .وال يوجد لدى الشـــركة
مزودين او عمالء رئيســـيين.

 8-5وضع الشركة التنافسي:
حيث ان شـــركة مصـــرف الصفا المســـاهمة العامة المحدودة هي شـــركة مصرفية
إســـامية تعمل فـــي القطاع المصرفـــي الفلســـطيني ،فانها ســـوف تتأثر بظروف
المنافســـة المحيطـــة بالقطـــاع المصرفي اســـوة بباقـــي الشـــركات العاملة ضمن
نفـــس القطـــاع .فحتى نهايـــة العـــام  ،2014ضم القطـــاع المصرفي الفلســـطيني
ً
مصرفـــا ،منهـــا مصرفيـــن اســـاميين وهمـــا البنك اإلســـامي العربـــي والبنك
17
اإلســـامي الفلســـطيني .وقـــد اعتبرت الحصـــة الســـوقية للبنوك اإلســـامية في
فلســـطين منخفضة ً
جدا مقارنة بمنافســـيها مـــن البنوك التجارية ،حيـــث بلغت ودائع
العمـــاء في البنوك اإلســـامية ما نســـبته  9.9%مقارنة بما نســـبته  90.1%للبنوك
التجارية .فـــي حين بلغ إجمالـــي التســـهيالت والتمويالت االئتمانيـــة الممنوحة من
البنـــوك اإلســـامية ما نســـبته  12.5%مقارنـــة بما نســـبته  87.5%للبنـــوك التجارية
مـــن إجمالي التســـهيالت اإلئتمانية الممنوحـــة من القطاع المصرفي الفلســـطيني.
وهـــذا بحد ذاته مؤشـــر على وجود فرصـــة جيدة أمـــام المصارف اإلســـامية للنمو
وزيادة حصتها الســـوقية في المســـتقبل.
وستســـعى الشـــركة المصدرة عنـــد مزاولة اعمالهـــا المصرفية اإلســـامية إلى رفد
القطـــاع المصرفـــي اإلســـامي بمجموعـــة مـــن المنتجـــات والخدمـــات المصرفية
اإلســـامية الحديثة والمتطورة بما يتفق مع أحكام الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء،
كما ســـتعمل على تعزيز تواجدها في الســـوق الفلســـطيني من خـــال افتتاح فروع
لها في المدن الفلســـطينية الرئيســـية وتعيين كادر وظيفـــي مؤهل من ذوي الخبرة
المصرفيـــة اإلســـامية ،وبناء قاعدة واســـعة من العمـــاء وجذب اكبـــر قدر ممكن
من ودائـــع العمالء المحليـــة والخارجية والعمـــل ضمن بيئة تنافســـية عادلة.

 8-6تمتع الشركة بمزايا قانون تشجيع االستثمار:
ال تتمتع الشركة المصدرة بمزايا قانون تشجيع االستثمار في الوقت الحالي.

 8-7االعتبارات البيئية في مجال عمل الشركة:
ال يوجـــد لـــدى الشـــركة المصدرة ايـــة اعتبـــارات بيئية اساســـية في مجـــال عملها
ً
علما ان الشـــركة ســـتخضع لكافـــة القوانين
باعتبارهـــا شـــركة مصرفيـــة إســـامية.
واالنظمـــة والتعليمـــات المعمـــول بها بهـــذا الخصوص.

 8-8المخاطر التي قد تنجم عن االستثمار في الشركة:
حيـــث أن الشـــركة المصـــدرة هي شـــركة مصرفيـــة إســـامية تعمل فـــي القطاع
المصرفي الفلســـطيني ومســـجلة لدى دائرة تسجيل الشـــركات لدى وزارة االقتصاد
الوطنـــي كشـــركة مســـاهمة عامـــة محـــدودة ،فإنها ســـوف تتأثـــر بمجموعة من
العوامل السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية والعوامل األخـــرى المرتبطة بالوضع
الفلســـطيني الخـــاص وبظـــروف القطـــاع المصرفـــي الـــذي ســـتعمل به اســـوة
بالشـــركات العاملـــة في نفـــس القطاع ســـواء كان ذلـــك اثناء مرحلة تأسيســـها او
عنـــد قيامها بممارســـة اعمالها.

 8-9طبيعة نشاط الشركة:
شـــركة مصرف الصفا المســـاهمة العامة المحدودة هي شـــركة مصرفية إســـامية
ستباشـــر اعمالها فـــي القطاع المصرفـــي الفلســـطيني وتتمثل نشـــاطات واعمال
الشـــركة فـــي تقديم الخدمـــات والمنتجـــات واالنشـــطة المصرفية التـــي تتفق مع
أحكام الشـــريعة اإلسالمية .وســـتقوم الشركة المصدرة على ســـبيل المثال ال الحصر
بممارســـة االنشـــطة المصرفية التالية-:
1.1القيـــام بدور الوكيـــل األمين في مجـــال الخدمات االجتماعيـــة وتقديم القروض
الحســـنة وإدارة الصناديق المخصصـــة للغايات االجتماعية.
ً
وفقا لألحكام الشرعية.
2.2القيام بدور الوصي إلدارة التركات وتنفيذ الوصايا
3.3تملك العقـــارات والملكيـــات وبيعهـــا واســـتثمارها وتأجيرها واســـتئجارها بما
فـــي ذلك اســـتصالح األراضي المملوكة أو المســـتأجرة شـــريطة الحصول على
موافقـــة خطية مســـبقة من ســـلطة النقد.
4.4انشـــاء صناديق خاصـــة للحماية من المخاطـــر لصالح الشـــركة أو عمالئها ،وذلك
بموافقة خطية مســـبقة من ســـلطة النقد.
5.5إصـــدار وتداول الصكـــوك أو أية أدوات مالية إســـامية أخرى شـــريطة الحصول
علـــى موافقة خطية مســـبقة من ســـلطة النقد.
6.6قبول الودائع بجميع انواعها سواء كانت بعوائد أو بدونها.
7.7تقديم التمويل اإلسالمي بكافة انواعه واشكاله.
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8.8بيع وشراء ادوات السوق النقدية لحسابها الخاص او لحساب العمالء.

 8-11إدارة الشركة ( اللجنة التأسيسية).

9.9تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحصيل وتحويل األموال وأدوات الدفع.

 .أقـــرر مؤسســـو الشـــركة فـــي اجتماعهـــم المنعقـــد يـــوم األربعـــاء الموافق
 23/03/2016فـــي مدينـــة أريحـــا انتخاب الســـادة التالية اســـماؤهم كأعضاء
في اللجنـــة التأسيســـية للشـــركة وهم:

1010بيع وشراء العمالت األجنبية.
1111إصدار وادارة وسائل الدفع والشيكات بجميع أنواعها.
1212تقديـــم خدمات الحفـــظ االميـــن وادارة المقتنيات الثمينة بما فـــي ذلك األوراق
المالية ،شـــريطة الحصول علـــى موافقة الجهـــات الرقابية المختصة.
1313تقديـــم خدمـــات التكافل اإلســـامي (التأميـــن المصرفي اإلســـامي) كوكيل
شـــريطة الحصـــول على موافقـــة خطية مســـبقة من ســـلطة النقد.
1414تقديم خدمات المعلومات المالية.

جنسية المساهم

االسم

1.1شركة بنك القاهرة عمان ممثلة بالسيد جوزيف نسناس (عضوين)
2.2الشركة الوطنية لألوراق المالية ممثلة بالسيدة ريم العسعس
3.3الشركة الوطنية للخدمات المالية ممثلة بالسيد خالد محمود أبو دياك

1515تقديم خدمة الصيرفة اإللكترونية
1616ادارة عمليـــات االكتتـــاب لصالـــح الغير شـــريطة الحصول علـــى موافقة خطية
مســـبقة من ســـلطة النقد.
1717إنشـــاء شـــركات أو المســـاهمة في الشـــركات القائمـــة أو تحت التأســـيس أو
االشـــتراك فـــي عضويـــة أي جمعيـــات و/أو معاهـــد مصرفية والتـــي تتوافق
نشـــاطاتها وأعمالها مع أحكام الشـــريعة اإلســـامية ،وبما يتناسب مع تعليمات
الجهـــات الرقابية.

فلسطينية
أردنية

4.4السيد عامر علي محمود سفاريني

فلسطينية

5.5السيد خالد عبدالرزاق محمد كالوتي

فلسطينية
أردنية

6.6السيد عزيز محمود مصطفى عبد الجواد
7.7المؤسسة المصرفية الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني

1818ممارســـة جميع األعمـــال الالزمة لتحقيق هـــذه الغايات واألهـــداف أو األعمال
الناشـــئة عنهما أو المتعلقـــة بهما أو المســـاعدة إلنجازهما بصورة مباشـــرة او
غير مباشرة.
1919كما يجوز للشـــركة ممارســـة كافة األعمـــال المصرفية التي تتفـــق مع أحكام
ً
ووفقا لألعراف المصرفية اإلســـامية المتعارف
الشـــريعة اإلســـامية ومبادئها
عليهـــا ،وبما يتفق مـــع أحكام قانـــون المصارف وتعليمات ســـلطة النقد.

 8-10مصادر تمويل الشركة:
ً
حاليا برأســـمالها المصرح به والبالغ
ينحصر مصدر تمويل الشـــركة المصدرة الرئيســـي
( 75,000,000دوالر أمريكـــي) خمســـة وســـبعون مليون دوالر أمريكـــي ،وقد قام
المؤسســـون باالكتتـــاب بمـــا قيمتـــه ( 36,955,000دوالر أمريكي) ســـتة وثالثون
مليون وتســـعمائة وخمســـة وخمســـون الـــف دوالر أمريكي منها ،وســـيتم طرح ما
مجموعـــه ( 38,045,000ســـهم) ثمانيـــة وثالثون مليـــون وخمســـة وأربعون الف
ســـهم بقيمة اســـمية قدرهـــا ( 38,045,000دوالر أمريكي) ثمانيـــة وثالثون مليون
وخمســـة وأربعون ألـــف دوالر أمريكي من خـــال عملية اكتتاب اولي الســـتكمال
تغطيـــة رأس المـــال المصرح به
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فلسطينية

 .بأســـماء أعضـــاء الهيئـــة التأسيســـية للشـــركة وعدد أســـهمهم عند تأســـيس
ا لشر كة :
عدد األسهم

الجنسية

نسبة المساهمة
من رأس المال

26,000,000

اردنية

34.67%

2.2السادة /الشركة الوطنية للخدمات المالية
(شركة اوراق)

125,000

اردنية

0.167%

3.3السادة /الشركة الوطنية لألوراق المالية

125,000

فلسطينية

0.167%

1,500,000

فلسطينية

2.00%

100,000

فلسطينية

0.133%

1,000,000

فلسطينية

1.33%

7.7السادة /شركة ثمار للخدمات االستثمارية

5,000

فلسطينية

0.006%

8.8السادة /المؤسسة المصرفية الفلسطينية

االسم

1.1السادة /شركة بنك القاهرة عمان م.ع.م

 8-12مجلس اإلدارة والنصاب المؤهل لعضوية المجلس:
المادة ( )25من النظام الداخلي:

مجلس اإلدارة

6,000,000

فلسطينية

8.00%

9.9السيد/عامر علي محمود سفاريني

100,000

فلسطينية

0.133%

1.1تنتخـــب الهيئة العامة إلدارة الشـــركة وتصريف امورها مجلـــس ادارة وذلك بعد
الحصول على موافقة ســـلطة النقد الفلســـطينية بحيث يتكـــون من ( )11عضو
من بينهم ســـتة أعضاء يمثلون الشـــريك المؤسس شـــركة بنك القاهرة عمان او
الشـــركات التابعة لـــه؛ وبما يتفق مـــع القواعد والممارســـات الفضلى لحوكمة
المصارف في فلســـطين.
2.2تقـــوم اللجنة التأسيســـية بتغطيـــة وصرف جميـــع النفقات التأسيســـية التي تم
صرفها في ســـبيل تأســـيس الشـــركة خـــال مرحلة التأســـيس ،وتلتـــزم بعرضها
علـــى الهيئة التأسيســـية فـــي اجتماعهـــا االول للمصادقة عليها وابـــراء ذمتها.
 3.3يجب ان ال تزيد مدة مجلس اإلدارة على اربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد.
4.4يســـتمر مجلـــس اإلدارة القائم بتصريف شـــؤون الشـــركة حتى ينتخـــب المجلس
الجديـــد علـــى ان يتم ذلك خـــال مدة ال تتجـــاوز اربعة شـــهور من تاريـــخ انتهاء
مـــدة دورة المجلـــس القديم وبمـــا ال يتعارض مـــع تعليمات الجهـــات الرقابية،
وفي ذات الوقـــت مراعاة القواعد والممارســـات الفضلـــى لحوكمة المصارف
في فلســـطين.

1010السيد /خالد عبدالرزاق محمد كالوتي

100,000

فلسطينية

0.133%

المادة ( )26من النظام الداخلي:

1111السيد /عمرو صديق عمر ابو سيدو

360,000

أردنية

0.48%

1212السيد /بكر صديق عمر ابو سيدو

360,000

أردنية

0.48%

1,080,000

أردنية

1.44%

100,000

فلسطينية

0.133%

4.4السادة /جامعة النجاح الوطنية
5.5السادة /صندوق ادخار موظفي شركة
المشروبات الوطنية
6.6السادة /شركة التأمين الوطنية

1313السيد /صديق عمر هاشم ابو سيدو
1414السيد /عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

36,955,000

المجموع
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49,2733%

مؤهالت العضوية لمجلس اإلدارة
ً
مالكا لمـــا ال يقل عن
1.1يشـــترط لعضويـــة مجلـــس اإلدارة بأن يكون المرشـــح لـــه
ثالثين الف ســـهم من اســـهم الشـــركة و/او ما ال يقـــل عن الحد الـــذي تحدده
التشـــريعات الســـارية والقواعد والممارســـات الفضلى لحوكمـــة المصارف في
فلسطين .
ً
تلقائيـــا عضويـــة كل عضو تنقص اســـهمه عـــن ذلك العدد خـــال مدة
2.2تســـقط
ا لعضو ية .
ً
محجـــوزا ما دام انهم
3.3يبقى النصاب المؤهل من اســـهم اعضـــاء مجلس اإلدارة
اعضـــاء حتى مضي ســـتة اشـــهر علـــى تاريـــخ انتهاء مـــدة عضويتهـــم وال يجوز
التـــداول بها خالل تلـــك المدة.
ً
رهنـــا لمصلحة
4.4توضـــع اشـــارة الحجـــز على هـــذه األســـهم ويعتبر هـــذا الحجـــز
الشـــركة ولضمـــان المســـؤولية المترتبة على مجلـــس اإلدارة ويشـــار إلى ذلك
في ســـجل األسهم.
5.5ال يجـــوز انتخاب من لم يكمل الخامســـة والعشـــرين من عمـــره لعضوية مجلس
اإلدارة.
56

المادة ( )28والمادة ( )29من النظام الداخلي.

 8-13المستشار القانوني للشركة:

شغور منصب عضو مجلس اإلدارة

السادة  /شركة اتقان للمحاماة
رام اهلل – فلسطين
برج رام اهلل  -مقابل مكتبة رام اهلل العامة
ص.ب2334 :
فاكس 02-2967872 :تلفون02-2986444 :
بريد إلكترونيinfo@ittqanlaw.com :

1.1اذا شـــغر مركز عضـــو منتخب في مجلس اإلدارة لســـبب من االســـباب ،فيخلفه
عضـــو ينتخبه مجلـــس اإلدارة من المســـاهمين الحائزين على مؤهـــات العضوية.
2.2يتبع االجراء المذكور في البند الســـابق كلما شـــغر مركز فـــي المجلس ويبقى
ً
مؤقتـــا حتى يعـــرض على الهيئـــة العامة فـــي اول اجتمـــاع لها كي
التعييـــن
تقـــوم بإقـــراره او انتخاب من يمـــأ المركز الشـــاغر بمقتضى قانون الشـــركات
وفـــي هـــذه الحالـــة يكمل العضـــو الجديـــد مدة ســـلفه في عضويـــة مجلس
اإلدارة.
ً
شاغرا في احدى الحاالت التالية:
3.3يعتبر منصب مجلس اإلدارة
 .أاذا اســـتقال من منصبه بموجب اشـــعار خطي يوجه إلى مجلـــس اإلدارة وتعتبر
االســـتقالة نافذة من تاريـــخ تبليغها إلـــى المجلس ،وال تتوقـــف على قبول من
احد وال يجـــوز الرجوع عنها.
 .باذا نقص عدد األسهم التي يمتلكها عن النصاب المؤهل للعضوية.
ً
ً
فاقدا لألهلية.
معتوها او مختل العقل او
 .جاذا اصبح
 .داذا تغيـــب عـــن حضـــور اربع جلســـات متتاليـــة دون عـــذر مشـــروع او تغيب عن
اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة لمدة ســـتة اشـــهر متتالية ولـــو كان هـــذا التغيب
بســـبب عذر مشـــروع ،واذا ثبـــت لمجلـــس اإلدارة مخالفتـــه لهذا النظـــام فيما
يتعلـــق بالمحافظة على اســـرار الشـــركة.
 .هاذا توفـــر احد اســـباب االقالة المحـــددة في التشـــريعات الســـارية والتعليمات
الصـــادرة عن الجهـــات الرقابية.
 .وال يجـــوز ان يكـــون عضـــو مجلـــس ادارة الشـــركة ممن حكـــم عليـــه بجناية او
بجنحة اخالقية او الســـرقة او االحتيال او اســـاءة االمانـــة او التزوير او االفالس
التقصيري او شـــهادة الزور او اليميـــن الكاذب .ويتعين مراعـــاة األحكام الواردة
في قانـــون المصـــارف والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشـــأن الشـــروط الواجب
توافرهـــا في عضو مجلـــس اإلدارة.

المادة ( )30من النظام الداخلي:
انتخاب الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة
يجتمع مجلـــس اإلدارة خالل اســـبوع من تاريخ انتخابـــه وينتخب باالقتراع الســـري او
رئيســـا لـــه او ً
ً
نائبا للرئيـــس ،مع مراعـــاة القواعد
بـــأي طريقـــة اخرى يراها مناســـبة
والممارســـات الفضلـــى لحوكمة المصارف في فلســـطين.
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 8-14مدقق الحسابات القانوني للشركة:
السادة /إرنست و يونغ
رام اهلل – فلسطين
 8-15مسؤول سجل المساهمين في الشركة:
السيد /باسم بواطنه.
 8-16مدير اإلصدار:
الســـادة /شـــركة العربي جروب لالســـتثمار م.خ.م – الـــذراع االســـتثماري للبنك
العربي /فلســـطين
تأسســـت شـــركة العربي جروب لالســـتثمار في العام  2009برأس مـــال قدره ()1.5
مليـــون دينار اردني وحصلت على عضوية بورصة فلســـطين في بدايـــة العام .2010
وخـــال العـــام  2010تمت زيادة رأس مال الشـــركة إلـــى ( )1.6مليـــون دينار اردني
وإلـــى ( )1.7مليون دينار اردني خـــال العام .2011
تمـــارس الشـــركة مجموعة مـــن االنشـــطة الماليـــة المرخصة من هيئة ســـوق رأس
المال الفلســـطينية واهمها نشـــاط الوساطة لحســـاب الغير وادارة اإلصدارات وامانة
اإلصـــدارات .وقـــد قامـــت الشـــركة بـــادارة مجموعة مـــن اإلصدارات في الســـوق
الفلســـطيني كان اهمهـــا مديـــر إصـــدار اقليمي لالكتتـــاب األولي العام لشـــركة
موبايـــل الوطنيـــة الفلســـطينية لالتصـــاالت ومدير إصـــدار لالكتتاب األولـــي العام
للشـــركة العالميـــة المتحدة للتأميـــن خالل العـــام  2010وادارة االكتتـــاب الثانوي
العـــام لشـــركة البنك اإلســـامي العربي خالل العـــام  2011والعـــام  2013وادارة
االكتتـــاب األولـــي العام لشـــركة بيت جـــاال لصناعة االدويـــة خالل العـــام 2012
وادارة االكتتـــاب الثانوي العام لشـــركة بنك االســـتثمار الفلســـطيني خـــال العام
 .2013كمـــا تـــم انتخاب الشـــركة كأمين إصدار لســـندات قرض شـــركة فلســـطين
للتنمية واالســـتثمار.
يقـــع مقر الشـــركة الرئيســـي في وســـط مدينـــة رام اهلل – البلد التحتا – فـــوق البنك
العربي ،وللشـــركة مكتـــب تمثيل في مدينـــة نابلس – البنـــك العربي – فـــرع الدوار.
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ً
تاسعا:
الملخص التنفيذي
لدراسة الجدوى
االقتصادية
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 9-1الخلفية العامة
حصـــل بنـــك القاهـــرة عمان علـــى ترخيص من ســـلطة النقد الفلســـطينية لتأســـيس
مصرف اســـامي فلســـطيني تحت مســـمى مصـــرف الصفا وذلـــك لمزاولة مختلف
األعمـــال المصرفيـــة المتفقـــة مع أحكام الشـــريعة اإلســـامية الســـمحاء .وتم من
وراء ذلـــك تحديد مجموعة مـــن األهداف االســـتراتيجية التي يســـعى المصرف إلى
تحقيقهـــا وذلك على النحـــو التالي:
•تبـــوء مكانة بارزة في مجال العمل المصرفي اإلســـامي في فلســـطين ســـواء
في الضفة الغربيـــة أو قطاع غزة.
•خدمـــة العمالء الراغبيـــن بالحصول على خدمات ومنتجات مالية ومصرفية تتســـم
بالمرونة والحداثة وفقا ألحكام الشـــريعة اإلسالمية.
•العمـــل علـــى جـــذب االســـتثمارات والودائـــع من عمـــاء جدد على مســـتوى
المنطقة من خالل إصدار صكوك إســـامية في األســـواق االقليمية الســـتثمارها
في مشـــاريع في فلســـطين.
•العمل على تحقيق نمو في األرباح وتحقيق عوائد مجزية لمساهمي المصرف.

 9-2المؤسسون
تأسســـت شـــركة بنك القاهرة عمان كشـــركة مســـاهمة عامـــة أردنية فـــي العام
 ،1960وهي شـــركة مدرجة في ســـوق عمان لـــأوراق المالية كبنـــك تجاري يعمل
فـــي كل من األردن وفلســـطين .ويتمثـــل الهدف الرئيس للبنك فـــي دعم ولعب دور
ريادي في خدمـــة االقتصاد الوطني من خـــال توظيف قاعدته الرأســـمالية المتينة
وخبرتـــه العريقة فـــي مجال العمل المصرفـــي .ويعد بنك القاهرة عمـــان من البنوك
الرائـــدة في مجـــال خدمـــات األفـــراد والتجزئـــة المصرفيـــة العريقة التـــي يقدمها
مـــن خالل شـــبكة متكاملة ومتميزة مـــن الفـــروع والمكاتب المصرفيـــة والتي بلغ
ً
ً
ً
ً
ومكتبا في فلســـطين ،حيث تعد
فرعـــا
ومكتبا فـــي االردن و 21
فرعـــا
عددهـــا 87
جميعهـــا مترابطـــة ومتواصلـــة من خالل شـــبكة متطـــورة تمكن عمـــاء البنك من
اســـتكمال معامالتهـــم المصرفية في اي من تلـــك الفروع والمكاتـــب .كما ويقدم
بنك القاهرة عمـــان مجموعة متنوعة وشـــاملة من الخدمات والحلـــول المتميزة من
منتجـــات التجزئـــة التي تمتد لتشـــمل القروض االســـتهالكية والشـــخصية ،والتمويل
ً
وصوال إلـــى المنتجات والخدمـــات المصرفية الموجهة للمنشـــآت متناهية
العقاري
الصغر والمتوسطة والشـــركات الكبيرة.

 9-3المصرف اإلسالمي قيد التأسيس
ســـوف ينطلق المصـــرف اإلســـامي الجديد ( مصرف الصفـــا ) بالضرورة مـــن الرؤية
المعتمـــدة والمتمثلـــة فـــي التميـــز كعالمة تجاريـــة بارزة لسلســـلة مـــن الخدمات
الماليـــة التي تتســـم بالمهنية والشـــمولية والجودة ،مـــع تبني رســـالة تهدف إلى
توفيـــر حلول خالقـــة للعمالء من خالل شـــبكة واســـعة مـــن القنـــوات والطواقم
المهنيـــة القادرة علـــى الوصول إلـــى مختلف فئـــات العمالء .وفي ســـبيل تحقيق
األهـــداف االســـتراتيجية التي حددها مصرف الصفا ،ســـوف يتم العمـــل على تقديم
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باقـــة من المنتجـــات والخدمات المصرفية اإلســـامية المتفقة مع أحكام الشـــريعة
اإلســـامية الســـمحاء والموجهة لقطاعي التجزئة والشـــركات من خالل فريق مهني
متخصـــص ،مع تركيز خـــاص على قاعدة عريضة وممتدة لتشـــمل األفراد والمنشـــآت
متناهية الصغر والمتوســـطة والشـــركات الكبيرة.
ويعتمـــد البنـــك خطـــة تمكنـــه مـــن الدخـــول إلـــى الســـوق الفلســـطيني بهدف
االســـتحواذ على الحصة الســـوقية غير المســـتغلة فـــي قطاع الخدمـــات المصرفية
خاصـــة وأن الطلب الكبير علـــى الخدمات المصرفية اإلســـامية من قبل
اإلســـامية،
ً
المســـتفيدين المحتمليـــن قـــد أدى إلـــى خلـــق حالة من عـــدم التوازن بيـــن العرض
والطلـــب علـــى الخدمـــات المصرفية اإلســـامية وذلك فـــي ظل اقتصـــار الخدمات
المصرفيـــة اإلســـامية المتاحة علـــى تلك المقدمة مـــن مصرفين اســـاميين فقط،
همـــا البنك اإلســـامي الفلســـطيني والبنك اإلســـامي العربي.

 9-4المزايا االستراتيجية للمصرف اإلسالمي
•يخطـــط المصـــرف للتفرع فـــي كافة المـــدن الرئيســـية في فلســـطين من أجل
اســـتقطاب أكبر قاعـــدة ممكنة مـــن العمالء.
ً
ً
رئيســـيا للمصـــرف ميـــزة تمكنه من
مقرا
•ســـيكون فـــي اختيـــار مدينـــة رام اهلل
االســـتفادة مـــن المرافق المتاحـــة ،والتي تمكنه من التواصل بيســـر مع شـــتى
ارجاء فلســـطين.
•ســـيكون بمقدور المصرف االســـتفادة من اإلمكانات المتوفرة لدى بنك القاهرة
عمان ،بما في ذلك شـــبكة الفـــروع والعمليات والقطاعات المســـتهدفة ،والتي
ً
جميعا أن تعزز من قدرات وإمكانات المصرف اإلســـامي.
من شـــأنها
•ســـوف يقدم المصـــرف خدماته من خالل فريـــق ذو خبرة متنوعـــة من مصرفيين
يتمتعـــون بخبرة ومعرفة واســـعة فـــي مجال الخدمـــات المصرفية اإلســـامية
ومبادئ الشـــريعة اإلسالمية.
•ينـــوي المصـــرف اســـتقطاب ودائع مـــن األســـواق اإلقليمية ،وذلـــك من خالل
االســـتفادة مـــن وجود بنـــك القاهرة عمـــان في منطقـــة الخليـــج وتحديدا في
مملكـــة البحرين ،بحيـــث تتم االســـتفادة من تلـــك الودائع في تمويل مشـــاريع
في فلســـطين.
كمـــا يخطـــط المصرف إلـــى تقديم باقة مـــن الخدمـــات المتنوعة والمتماشـــية مع
أحكام الشـــريعة اإلسالمية في الســـوق الفلسطيني ،والتي تســـتهدف في المقام
األول العمـــاء من األفـــراد (قطـــاع التجزئة) والمنشـــآت متناهية الصغـــر والصغيرة
والمتوســـطة والشـــركات الكبرى .كما ســـيعمل المصـــرف على اســـتقطاب ودائع
العمالء على مســـتوى الحســـابات المصرفية الجارية ،والحســـابات االستثمارية ومن
خالل إصـــدار الصكوك في األســـواق اإلقليمية لجـــذب الودائع من خارج فلســـطين
الســـتخدامها فـــي تمويل المشـــاريع في فلســـطين .كمـــا وتعتبر منتجـــات الخزينة
ومنتجات التمويل اإلســـامي الرئيســـة من جملة المنتجات األخرى التي ســـيقدمها
المصـــرف على النحو المبيـــن أدناه:
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المنتجات

منتجات
الخزينة

منتجات
مصادر التمويل

منتجات التمويل اإلسالمي

إدارة
المحافظ

الحسابات
الجارية

تمويل العقار

الصكوك

حسابات
االستثمار
المشترك

تمويل شراء السيارات

تحويل
العمالت

الصكوك

التمويل الشخصي

المشتقات
المالية وأدوات
التحوط

منتجات الشركات

تبادل العمالت
على الطريقة
اإلسالمية
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 9-5لمحة عامة حول السوق الفلسطيني

 9-8االفتراضات والتوقعات المالية

تتنـــاول هـــذه اللمحة العامـــة للســـوق البيئـــة االقتصاديـــة واالجتماعية الســـائدة
فـــي فلســـطين ،حيث يعتمد االقتصاد الفلســـطيني بشـــكل كبير على المســـاعدات
الخارجية بفعل حالة عدم التيقن الســـائدة على المســـتويين السياســـي واالقتصادي.
علـــى الرغم من ذلـــك ،إال أنـــه بمقدور فلســـطين أن تحقـــق معدالت نمـــو متميزة
علـــى النحو المبين في معـــدالت نمو الناتـــج المحلي اإلجمالـــي الحقيقي ونصيب
الفـــرد من الناتج المحلـــي اإلجمالي خالل الســـنوات االخيرة .ومـــن المرجح أن تتعزز
قـــدرة فلســـطين تلك إذا مـــا صاحبها بيئة سياســـية مواتيـــة ودعم دولي.

يتنـــاول هذا القســـم االفتراضات التي تم االســـتناد إليها في إعـــداد البيانات المالية
للمصـــرف اإلســـامي الجديد (مصرف الصفا) لفترة الســـنوات الخمســـة الممتدة من
 2016إلـــى  ،2020والتـــي تعكس صـــورة ايجابيـــة للوضع المالـــي للمصرف في
قطاع العمل المصرفي اإلســـامي.

وتشـــكل الخصائص الديموغرافية الجيدة في فلســـطين فرصة للمصرف اإلســـامي
خاصة في ظـــل النمـــو المضطرد في معـــدالت النمو
لبنـــاء قاعـــدة عمالء متينـــة،
ً
الســـكاني وتركز غالبيـــة القوى العاملة فـــي الفئة العمرية  15ســـنة فأكثر .عالوة
علـــى ذلك ،ستســـهم الثقافـــة المحافظة الســـائدة بين الســـكان فـــي تعزيز جهود
المصـــرف الراميـــة إلى دخول قطـــاع العمل المصرفي اإلســـامي في فلســـطين.

 9-6لمحة حول القطاع المصرفي
شـــهد القطاع المصرفي الفلســـطيني تطورات بـــارزة خالل الســـنوات األخيرة ،مما
ً
ً
بـــارزا في الناتـــج المحلي اإلجمالـــي .وقـــد كان للمبادرات
مســـاهما
أهلـــه ليكون
التي اتخذتها ســـلطة النقد الفلســـطينية والسلطة الوطنية الفلســـطينية األثر الكبير
في تحســـين القطـــاع المصرفي ،ليس فقـــط من حيث األصول المصرفيـــة ،وإنما من
حيـــث تعزيز قـــدرة البنوك علـــى مواجهة أية مخاطـــر متوقعة أم غيـــر متوقعة على
حـد الــسـواء.
مـــن ناحية اخرى ،هناك ازديـــاد ملحوظ في إجمالي األصول والتســـهيالت االئتمانية
الممنوحـــة من قبل البنـــوك العاملة في فلســـطين خـــال الســـنوات االخيرة .كما
شـــهدت ودائـــع العمالء وحقوق المســـاهمين أيضـــا ارتفاعا ملحوظـــا في معدالت
النمـــو ،حيـــث بلغـــت  7.2٪و 9.1٪للفترة نفســـها بالرغم مـــن حالة عدم االســـتقرار
السياســـية واالقتصادية.

 9-7القطاع المصرفي اإلسالمي في فلسطين
يوفـــر الوضـــع الراهن للقطـــاع المصرفي اإلســـامي في فلســـطين فرصـــة فريدة
لالســـتفادة مـــن الخبرات التشـــغيلية للشـــركاء االســـتراتيجيين في مجـــال الخدمات
المصرفيـــة التقليديـــة بما يمكنه مـــن تلبية متطلبـــات العمل المصرفي اإلســـامي
لشـــريحة واسعة من الســـكان الفلســـطينيين .كما أن قيام المصرف اإلسالمي بطرح
ً
ســـريعا على
منتجـــات مصرفيـــة إســـامية مبتكرة ومرنة ســـيمكنه من االســـتحواذ
حصـــة ســـوقية جيدة فـــي القطاع المصرفي اإلســـامي في فلســـطين.
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جدول ( :)1قائمة الربح والخسارة المتوقعة

FY16F

FY17F

FY18F

FY19F

FY20F

العملة /مليون دوالر أمريكي
العائد على حسابات االستثمار المطلقة

3.79

10.11

16.94

25.24

35.2

عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

-0.41

-1.46

-2.92

-4.86

-7.32

إيرادات اخرى

0.38

0.73

1.16

1.66

2.24

إجمالي الدخل

3.93

9.38

15.17

22.05

30.11

نفقات الموظفين

-1.63

-2.48

-3.74

-4.85

-6.08

استهالكات واطفاءات

-1.39

-1.62

-1.92

-2.15

-2.38

المصاريف اإلدارية والعمومية

-0.95

-1.13

-1.6

-1.94

-2.29

مخصصات تدني تمويالت
مشكوك في تحصيلها

-0.53

-1.24

-2.14

-3.24

-4.56

إجمالي المصروفات

-4.49

-6.47

-9.4

-12.18

-15.31

ربح/خسارة السنة قبل الضريبة

-0.57

2.91

5.77

9.87

14.8

0

-1.02

-2.02

-3.45

-5.18

-0.57

1.89

3.75

6.41

9.62

ضريبة الدخل
الربح للسنة
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جدول ( :)2قائمة المركز المالي المتوقعة

العملة /مليون الدوالر األمريكي

جدول ( :)3مؤشرات االداء الرئيسية

FY16F

FY17F

FY18F

FY19F

FY20F

موجودات

تحليل الربحية
تحليل الربحية

نقد وما في حكمه

24.74

30.7

37.94

46.45

56.33

هامش صافي الدخل

االحتياطي االلزامي
مجموع األصول المتداولة

7.10

12.49

20.93

30.86

42.38

العائد على الموجودات

-0.40%

0.70%

1.00%

31.84

43.19

58.88

77.31

98.71

العائد على حقوق الملكية

-0.80%

2.50%

4.70%

10.00% 7.40%

455.94 323.71 213.87 124.08
131.84 108.48

صكوك واستثمارات

50.79

68.81

87.39

موجودات مالية اخرى
مجموع األصول غير المتداولة

32.00% 29.10% 24.70% 20.20% -14.50%
1.20%

التمويل اإلسالمي  -تشمل تمويالت
53.31
المرابحة ،تمويالت عقارية وتمويالت االجارة

موجودات اخرى

FY16F

نسبة التكلفة إلى الدخل

1.10

10.00

12.50

15.00

17.50

20.0

نسبة التمويل إلى الودائع

6.00

6.60

7.26

7.99

8.79

ودائع العمالء/الموجودات

0.50

التمويل  /صافي الموجودات

0.70

616.56 457.67 323.52 211.99 120.10

71.5% 69.60% 67.60%

إجمالي الموجودات الثابتة

7.00

8.50

10.00

11.50

13.00

ناقص :االستهالك المتراكم

-1.05

-2.17

-3.34

-4.57

-5.83

المطلوبات  /صافي الموجودات

1.10

صافي الموجودات الثابتة

5.95

6.33

6.66

6.93

7.17

722.43 541.91 389.06 261.51 157.88

مطلوبات اخرى

4.00

4.00

4.00

4.00

مخصص تدني تمويالت مشكوك في
تحصيلها

0.53

1.77

3.91

7.15

11.71

مخصص ضرائب

0.00

1.02

2.02

3.45

5.18

مجموع المطلوبات المتداولة

4.53

6.79

9.93

14.60

20.89

حسابات العمالء الجارية

23.68

53.52

89.72

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

55.24

423.81 308.58 209.34 124.88

مجموع المطلوبات طويلة االجل

78.92

605.44 440.83 299.05 178.39

مجموع المطلوبات

83.45

626.33 455.43 308.99 185.19

راس المال المدفوع

75.00

75.00

75.00

75.00

-

0.29

0.87

1.85

3.34

االرباح المدورة /الخسائر المتراكمة

-0.57

1.03

4.21

9.63

17.77

مجموع حقوق المساهمين

74.43

76.32

80.07

86.49

96.11

احتياطي اجباري

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

0.70

0.8

0.8

0.8

1.6

2.7

3.7

4.7

2.40

3.90

5.30

6.50

0.70

1.20

2.20

3.20

االرباح المدورة  /حقوق المساهمين

0.00

0.00

0.10

0.10

0.20

722.43 541.91 389.06 261.51 157.88
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73.4%

75.3%

4.30

181.63 132.25

75.00

0.50

متوسط القروض  /متوسط حقوق
المساهمين

المطلوبات
4.00

0.70

0.60

0.60

1.30%

تحليل السيولة

مؤشرات هيكل راس المال

مجموع الموجودات

FY17F

FY18F

FY19F

FY20F
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ً
عاشرا:
التوقعات المستقبلية
لمزايا ومخاطر
االستثمار
70

تأسســـت شـــركة مصرف الصفـــا فـــي العـــام  2016كشـــركة مصرفية إســـامية
مســـاهمة عامـــة محـــدودة وســـجلت لـــدى دائرة تســـجيل الشـــركات فـــي وزارة
االقتصـــاد الوطنـــي تحـــت الرقـــم ( ) 562601427بتاريـــخ  .24-01-2016تتطلـــع
الشـــركة بأن تصبـــح رائـــدة العمل المصرفـــي اإلســـامي في فلســـطين من خالل
توفيـــر مجموعـــة من المنتجـــات والخدمـــات المصرفيـــة اإلســـامية المتوافقة مع
أحكام الشـــريعة اإلسالمية الســـمحاء في السوق الفلســـطيني والعمل على جذب
مجموعة مـــن ودائع العمالء من خالل الحســـابات الجارية وحســـابات االســـتثمارات
وإصـــدار صكوك إســـامية في االســـواق االقليمية بهـــدف جذب ودائـــع من خارج
فلســـطين الســـتخدامها في تمويل مجموعة من المشـــاريع داخل فلســـطين .وفي
ســـبيل ذلك وضعت الشـــركة امام اعينهـــا خطة مســـتقبلية الفتتاح فـــروع لها في
جميـــع المـــدن الفلســـطينية الرئيســـية وتوفير كادر عمـــل متمرس مـــن ذوي الخبرة
والكفـــاءة المصرفية ممن يتمتعون بمعرفة واســـعة في مجـــال الخدمات المصرفية
اإلســـامية القائمة على اســـاس مبادئ الشـــريعة اإلســـامية.
المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة:
ســـوف تقوم الشـــركة بـــإدارة مخاطرها مـــن خالل سياســـة شـــاملة إلدارة وتحديد
المخاطـــر .حيث تقوم هذه السياســـة على اســـناد االدوار المختلفـــة لجميع االطراف
المعنية والمســـؤولة عن تنفيذ هذه السياســـة وعلى رأســـها مجلـــس اإلدارة ولجنة
ادارة المخاطـــر ولجنـــة المراجعـــة والتدقيق وكذلـــك اإلدارة التنفيذيـــة اضافة إلى
مجموعـــة اللجان االخرى كلجنـــة ادارة األصول وااللتزامات وهيئة الرقابة الشـــرعية،
اضافـــة إلى مجموعة مـــن الدوائر المتخصصة داخل الشـــركة كدائـــرة ادارة المخاطر
واالمتثـــال ومكافحة غســـل االمـــوال والتدقيق الداخلي .كما ســـيكون كل قســـم
ً
مســـؤوال عـــن ادارة جميع المخاطر التي تقع تحت اشـــرافه ومســـؤولياته
وموظف
بما ينســـجم مع اجـــراءات الرقابة الداخلية في الشـــركة.
اما بالنســـبة لهيئة الرقابة الشـــرعية التي ســـيتم تعيينها من قبل الشـــركة فستكون
مســـؤولة عـــن عملية االشـــراف على عمليـــات الشـــركة للتأكد من مـــدى توافقها
مع مبادئ وأحكام الشـــريعة اإلســـامية ،كما ســـتتعاون هيئة الرقابة الشـــرعية مع
ادارة الشـــركة لضمـــان وجود مـــا يكفي مـــن الشـــفافية فيما يتعلـــق بمدى فهم
واســـتيعاب عمـــاء الشـــركة للمنتجـــات والخدمات التـــي تقدمها الشـــركة ومدى
توافق عمليات الشـــركة مع الشـــريعة اإلســـامية.
ان عمليـــة ادارة المخاطر في الشـــركة يجب ان تشـــتمل على تحديـــد وقياس وتقييم
وادارة المخاطـــر ســـواء المخاطـــر الماليـــة أو غير الماليـــة والتي قد يكـــون لها تأثير
ســـلبي علـــى اداء الشـــركة وســـمعتها وأهدافها في تحقيـــق التـــوازن االمثل بين
المخاطر والعوائـــد المتحققة.
كما ســـتتعامل الشـــركة بشـــكل شـــامل مع كافة التحديـــات والصعـــاب لمواجهة
ً
وفقـــا ألفضل
المخاطـــر المصرفيـــة ضمـــن االطـــار العـــام إلدارة المخاطـــر وذلـــك
الممارســـات الدوليـــة والممارســـات المصرفية الســـليمة واآلمنة من خـــال لجانها
المختلفـــة لضمـــان وجود سياســـات واجـــراءات كافيـــة إلدارة المخاطـــر التالية-:
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1 .1مخاطر االئتمـــان :وهي المخاطر الناجمة عن فشـــل احد االطـــراف في الوفاء
ً
ســـببا في حدوث خســـائر للشـــركة.
بالتزاماتـــه اتجاه الشـــركة ،والتي ســـتكون
ســـتقوم الشـــركة بـــإدارة مخاطر االئتمـــان من خالل انشـــاء وتطوير سياســـات
واضحـــة تحدد آليـــة التعامل مـــع جميع الجهات التي ســـيتم منحهـــا تمويالت
ائتمانيـــة مع وجود حـــدود عليا لهذه التمويـــات االئتمانيـــة الممنوحة للعمالء
لـــكل قطاع وموقع جغرافي .وســـتقوم الشـــركة بإجراء عمليـــات تقييم دورية
ومســـتمرة لمســـتوى الكفاءة االئتمانية لعمالئها وكذلك مســـتوى الضمانات
المقبولة مقابـــل التمويالت االئتمانيـــة الممنوحة.
ً
ايضا بإدارة مخاطر االئتمان من خالل مجموعة من الشـــروط
وســـتقوم الشـــركة
والحـــدود المختلفة المنصـــوص عليها في سياســـتها االئتمانيـــة الموافق عليها
مـــن قبل مجلـــس ادارة الشـــركة .وهذه السياســـات يجب ان تشـــتمل بشـــكل
عام على نســـب واضحـــة للحـــدود القصوى للتســـهيالت االئتمانيـــة الممنوحة
ألي عميـــل او مجموعة مـــن العمالء ذات الصلـــة باإلضافة إلـــى توزيعها على
مناطـــق جغرافية مختلفـــة وقطاعات اقتصاديـــة مختلفة.
2 .2مخاطـــر السياســـات االئتمانية :ســـتقوم الشـــركة بتبنـــي منهجيـــات مختلفة
لتقليل هذه المخاطر ،وستشـــتمل على ســـبيل المثال ال الحصـــر تحديد الضمانات
المقبولـــة وشـــروطها مـــع االخـــذ بعين االعتبـــار ضـــرورة تبني سياســـة لتأمين
محافظهـــا واخـــذ مخصصـــات اضافية كافيـــة كواحـــدة من اســـاليب تخفيض
ا لمخا طر .
كما يتعين على دوائر وأقســـام الشـــركة المختلفة مراقبـــة االئتمان ومتابعة أية
أشـــارات تحذيرية مبكرة يتطلب األمر متابعتها ومعالجتها بالســـرعة الممكنة.
3 .3مخاطر الســـوق :وهـــي المخاطـــر الناتجة عـــن التقلـــب الحاصل فـــي القيمة
العادلـــة والحقيقيـــة لألدوات المالية بســـبب التقلبات في االســـعار الســـوقية
مثـــل تقلبـــات اســـعار صـــرف العمـــات األجنبيـــة واســـعار األســـهم واالوراق
الماليـــة .تأتـــي مخاطـــر الســـوق نتيجـــة لوجـــود مراكـــز مفتوحة في اســـعار
العمـــات األجنبية واالســـتثمار في األســـهم واالوراق المالية .وهذه االســـعار
ً
ً
مســـبقا من قبـــل االدارات
وفقا لسياســـات واجـــراءات محددة
يجـــب مراقبتها
واالقســـام المعنيـــة وذات الصلة.
يجـــب قيـــاس مخاطـــر الســـوق ومراقبتهـــا باســـتخدام مجموعة مـــن االدوات
المناســـبة كتحليـــل الحساســـية وحـــدود وقف الخســـارة.
4 .4مخاطر الســـيولة :وهـــي المخاطر الناجمة عـــن عدم قدرة الشـــركة على توفير
التمويـــل الالزم للوفـــاء بالتزاماتها في تواريخ اســـتحقاقها او لتمويل انشـــطتها
الخاصـــة دون ان يـــؤدي ذلك إلى تكبـــد مصاريف او تكاليف او خســـائر باهظة.
وللتقليـــل من هذه المخاطـــر ،يتعين على ادارة الشـــركة ادارة مخاطر الســـيولة
باســـتخدام مصـــادر مختلفة مـــن التمويل وعـــدم وجود تركز في هـــذه المصادر
باإلضافـــة إلـــى اعتماد خطـــط لتوفير الســـيولة في حاالت الطـــوارئ من خالل
وجود خطـــة طوارئ.
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5 .5المخاطر التشـــغيلية :وهي المخاطر او الخســـائر الناجمة بســـبب فشـــل وعدم
كفـــاءة اجراءات الرقابـــة الداخلية ،و/أو الموظفين ،و/أو نظـــام الرقابة الداخلي
و/أو االحداث والظـــروف الخارجية.
ان عمليـــة الرقابـــة الداخلية تعتبـــر واحدة من اهـــم االدوات المســـتخدمة في
ادارة المخاطر التشـــغيلية؛ حيث تقوم الشـــركة بإعطاء اهتمامهـــا الكبير للتطوير
المســـتمر لبيئـــة الرقابة علـــى جميع انشـــطتها وعملياتهـــا التشـــغيلية .لذا فان
سياســـة المخاطر التشـــغيلية يجـــب ان يتم تحســـينها وتطويرهـــا لتغطية كافة
دوائـــر ووحدات وفروع الشـــركة.
ً
ايضـــا ان تقـــوم بشـــكل مســـتمر بتبني وتطويـــر خطة
ويجـــب علـــى الشـــركة
الســـتمرارية العمل لضمان اســـتمرار جميع االنشـــطة والعمليات المصرفية التي
تقـــوم بهـــا لخدمة عمالئهـــا في الحـــاالت الطارئة.
6 .6مخاطـــر االمتثال :وهي المخاطـــر الناتجة عن عدم االمتثال وااللتـــزام بالقوانين
واللوائـــح واالنظمـــة والتعليمـــات والمعاييـــر الصـــادرة عـــن الجهـــات الرقابية
المحليـــة والدوليـــة ومجالـــس اإلدارة .تقوم الشـــركة بإدارة هـــذه المخاطر من
خـــال تبني نهج قائـــم على تعريـــف وتصنيف مخاطـــر االمتثال وانشـــاء قاعدة
بيانات لجميـــع القوانين والتعليمـــات التي تؤثر على عمليات الشـــركة وتحديثها
بانتظام وبشـــكل مســـتمر لمســـاعدة جميع ادارات واقسام الشـــركة في ادارة
مخاطر االمتثـــال ذات الصلة.
اما فيما يتعلق بعمليات غســـل االموال فيجب ان يكون للشـــركة سياسات واجراءات
واضحـــة موافق عليها من مجلس اإلدارة ومنســـجمة مع افضل الممارســـات الدولية
في هذا المجـــال للتقليل من المخاطر الناجمة عـــن تلك المعامالت.
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