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نشرة إصدار أسهم وفقاً لقانون األوراق المالية رقم )12( لسنة 2004 
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين م.ع.م

المسجلة لدى مراقب الشركات  تحت رقم )562601179( 
بتاريخ  19/11/2006

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام )650,000( ستمائة وخمسون ألف سهما 

قيمتها االسمية )650,000 دوالر  أمريكي( ستمائة وخمسون ألف دوالر أمريكي.

سعر اإلصدار للسهم )1.50( دوالر أمريكي.

رقم اإليداع لدى الهيئة: 2017/ت/2

تاريخ نفاذ النشرة: 1/11/2017

PCMA/DIWAN/9579/2017 :بموجب قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم

إعداد:
أبو غزالة لالستشارات

 مدير إصدار 
مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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قائمة المصطلحات والتعريفات

الهيئة:
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

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

قانون الشركات:
قانون الشركات لسنة 1964 وتعديالته.

السوق المالي:
سوق فلسطين لألوراق المالية )بورصة فلسطين(.

الشركة:
التكافل للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

نشرة اإلصدار:
نشــرة خطيــة تعتمدهــا الهيئــة يعــرض مــن خاللهــا المصــدر أوراقــا ماليــة لالكتتــاب 
ــن  ــي تمك ــات الت ــال عــن المعلوم ــا كام ــوي إفصاح ــة وتحت ــدى الهيئ ــودع النشــرة ل وت

ــرار االســتثمار. المســتثمر مــن اتخــاذ ق
مدير اإلصدار:

ــام إدارة إصــدارات  ــارس مه ــذي يم ــة ال ــن الهيئ ــاري المرخــص م الشــخص االعتب
ــدر. ــن المص ــة ع ــويقها نياب ــة و/أو تس األوراق المالي

االكتتاب الثانوي العام:
ــال  ــع رأس الم ــد رف ــركة عن ــاهمي الش ــام لمس ــاب الع ــة لالكتت ــرح االوراق المالي ط
بالقيمــة االســمية أو بعــالوة إصــدار علــى المســاهمين المســجلين فــي ســجالت مركــز 

ــداع والتحويــل. اإلي
اإلدراج:

ــراء  ــداول وإج ــدف الت ــوق به ــي الس ــركة ف ــة بالش ــة الخاص ــجيل األوراق المالي تس
ــداع  ــز اإلي ــالل مرك ــن خ ــا م ــل ملكيته ــراء ونق ــع والش ــود البي ــوية عق ــات تس عملي

والتحويــل.
:)TIC(

رمــز التــداول الخــاص بشــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن فــي ســوق فلســطين 
لــالوراق الماليــة )بورصــة فلســطين(.
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نظام الشركة:
النظام الداخلي لشركة التكافل الفلسطينية للتأمين.

طلب االكتتاب:
هــو النمــوذج المعــد والــذي يقــوم المســتثمر بتعبئتــه عنــد رغبتــه بشــراء اســهم الشــركة 

عنــد عمليــة االكتتاب.
االكتتاب:

اكتتاب ثانوي عام.
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معلومات خاصة باالسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام 

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

رام هللا – فلسطين

هاتف: 2947070 2 00970 |  فاكس: 2977060 2 00970
info@altakaful-ins.ps :البريد االلكتروني

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المسجلة في وزارة االقتصاد الوطني لدى مراقب الشركات تحت الرقم 
)562601179 ( بتاريخ  19/11/2006

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام ستمائة وخمسون ألف سهما
 )650,000 سهم( 

 وقيمتها االسمية )650,000( ستمائة وخمسون ألف دوالر أمريكي.
بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سهم

مضافا اليها عالوة اصدار بمقدار )325,000( دوالر أمريكي بحيث تصبح قيمتها 
االجمالية )975,000( تسعمائة وخمسة وسبعون ألف دوالر أمريكي

رقم اإليداع لدى الهيئة: 2017/ت/2
تاريخ نفاذ النشرة: 1/11/2017

PCMA/DIWAN/9579/2017 :بموجب قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم
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بيـان هــام

لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين

ــع المعلومــات التــي  ــم جمي إن الهــدف الرئيســي مــن إعــداد هــذه النشــرة هــو تقدي
ــى اتخــاذ القــرار المناســب بشــأن االســتثمار فــي األســهم  تســاعد المســتثمرين عل

ــام. ــوي الع ــاب الثان المطروحــة لالكتت

ــذه  ــي ه ــواردة ف ــات ال ــق بالمعلوم ــا يتعل ــؤولية فيم ــل المس ــركة كام ــل الش تتحم
النشــرة وتؤكــد عــدم وجــود معلومــات أخــرى يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل المعلومــات 
مضللــة. وال تتحمــل أي جهــة أخــرى أيــة مســؤولية لعــدم تضميــن ملخــص نشــرة 
اإلصــدار أي معلومــات أو بيانــات ضروريــة وهامــة، أو تضمينهــا معلومــات أو 
ــك مــن مســؤولية الشــركة  ــة وإنمــا يكــون ذل ــر دقيق ــات غيــر صحيحــة أو غي بيان

المصــدرة. 

علــى كل مســتثمر أن يتفحــص ويــدرس بعنايــة ودقــة نشــرة اإلصــدار هــذه ليقــرر 
فيمــا إذا كان مــن المناســب أن يســتثمر فــي هــذه األســهم، آخــذاً بعيــن االعتبــار كل 

الحقائــق واالعتبــارات الماليــة المبينــة فــي ضــوء أوضاعــه الخاصــة.

ال يحــق ألي شــخص أو مستشــار مالــي أن يدلــي بــأي معلومــات خــالف مــا هــو 
ــد  ــب أن ال يعتم ــات يج ــذه المعلوم ــأن ه ــك ف ــم ذل ــرة، وإذا ت ــذه النش ــي ه وارد ف

ــل الشــركة المصــدرة.  ــة مــن قب ــر موثق عليهــا كونهــا غي

ــى أي  ــاد عل ــوز االعتم ــه ال يج ــرة بأن ــذه النش ــى ه ــر كل شــخص يحصــل عل يق
ــى الشــخص  ــب عل ــل يج ــات، ب ــة المعلوم ــة ودق ــن صح ــد م ــر للتأك شــخص اخ
الــذي ينــوي االســتثمار فــي هــذه االســهم االعتمــاد علــى نفســه للتحقــق مــن المــالءة 

ــة للشــركة المصــدرة.   المالي
ال تتحمــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية أيــة مســؤولية لعــدم تضميــن نشــرة 
ــة وهامــة أو تضمينهــا معلومــات أو  ــات ضروري ــة معلومــات أو بيان اإلصــدار أي
ــك مــن مســؤولية الجهــة  ــا يكــون ذل ــة، وإنم ــر دقيق ــر صحيحــة أو غي ــات غي بيان

التــي تعدهــا.
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ملخص نشرة االصدار: 

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين اسم الشركة 
اكتتاب ثانوي عام.نوع اإلكتتاب

رأسمال الشركة  
المصدرة

ــن دوالر  ــه )10,000,000( عشــرة ماليي ــال الشــركة المصــرح ب ــغ رأس م بل
ــة  ــن وثالثمائ ــعة ماليي ــوع )9,350,000( تس ــال المدف ــغ رأس الم ــي وبل أمريك

ــي. ــف دوالر أمريك ــون ال وخمس
نوع األسهم 

المطروحة لالكتتاب 
الثانوي العام

أسهم عادية

عدد األسهم المطروحة 
لالكتتاب الثانوي العام

)650,000( ستمائة وخمسون الف سهم

ــا اليــه عــالوة اصــدار سعر اإلصدار دوالر أمريكــي واحــد تمثــل القيمــة االســمية للســهم مضاف
ــي  ــة )0.50(  دوالر أمريك بقيم

القيمة اإلجمالية 
لإلصدار

دوالر  الــف  وخمســون  ســتمائة   )650,000( تعــادل  و  ســهم   )650,000(
ــة وعشــرون  ــة وخمس ــمية لالصــدار و )325,000( ثالثمائ ــة اس ــي كقيم أمريك
ــة  ــح قيمــة االصــدار االجمالي ــث تصب ــف دوالر أمريكــي  كعــالوة اصــدار بحي ال

)975,000(  تســعمائة وخمســة وســبعون الــف دوالر أمريكــي 
نوع و خصائص 

األسهم
أســهم عاديــة بقيمة اســمية قدرهــا دوالر امريكي واحد للســهم المصدر وعــالوة اصدار 

بقيمة )0.50( دوالر امريكي للســهم وهي متســاوية في الحقوق  وااللتزامات.

ــريعة نشاط الشركة ــكام الش ــع أح ــق م ــي المتف ــالمي التكافل ــن االس ــات التأمي ــة خدم ــم كاف تقدي
االســالمية الغــراء

استكمال رأس المال المصرح بهالغاية من اإلصدار
تعزيز المالءة المالية وزيادة قدرة الشركة على االستثمار والتوسع

الموافقة على اإلصدار

حصلــت الشــركة علــى موافقــة الهيئــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 
30/3/2016 لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن )8.5( مليــون دوالر أمريكــي الــى 

ــي ــا لمايل ــي وفق ــون دوالر أمريك )10( ملي
 )850,000( دوالر كأسهم مجانية على المساهمين

 )650,000( دوالر وفقــا لقــرار مجلــس االدارة )قــرر مجلــس االدارة فــي 
16/10/2017 طــرح هــذه االســهم لالكتتــاب  بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعــة 

الثانــوي العــام لمســاهمي الشــركة بتاريــخ 2/11/2017(
 تــم الحصــول علــى موافقــة لزيــادة رأس المــال مــن 8.5 مليــون دوالر أمريكــي 
ــي وزارة االقتصــاد  ــون دوالر أمريكــي مــن مراقــب الشــركات ف ــى 10 ملي ال

الوطنــي بتاريــخ 04/04/2016
 تــم الحصــول علــى موافقــة مراقــب الشــركات علــى طــرح  )650,000( ســهم 
بقيمــة اســمية )650,000( دوالر أمريكــي وعــالوة أصــدار قدرهــا )0.50( 

دوالر لــكل ســهم بتاريــخ 17/10/2017 
 حصلــت الشــركة علــى موافقــة االدارة العامــة للتأميــن علــى زيــادة رأس مــال 
الشــركة مــن )9,350,000( دوالر الــى )10,000,000( دوالر بتاريــخ 

19/10/2017
 حصلــت الشــركة علــى موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية علــى 
ترخيــص نشــرة االصــدار بتاريــخ  31/10/2017 بموجــب قــرار الهيئــة رقــم 

PCMA/DIWAN/9579/2017
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نبذة عن الشركة:
تأسســت شــركة التكافــل الفلســطينية للتاميــن كأول شــركة تكافليــة مســاهمة عامــة فــي 
ــخ  ــم 562601179 بتاري ــجلت برق ــن وس ــواع التأمي ــع أن ــه جمي ــطين، لممارس فلس
19/11/2006 م برأســمال قدره ثمانيــة مالييــن وخمســمائة ألــف دوالر أمريكــي. 

ــخ 17/2/2008 م. ــا بتاري ــركة أعماله ــرت الش وباش

تعتبــر شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن الوحيــدة التــي تقــدم خدمــات التأميــن 
اإلســالمي فــي فلســطين وتعتبــر اول شــركة تختــص فــي خدمــات التأميــن اإلســالمية 
فــي فلســطين تلبيــة لحاجــات وقطاعــات المجتمــع المختلفــة، وتوافقــا مــع قواعــد 
ــاز  ــة التــي تمت ــد مــن برامــج التاميــن التكافلي الشــريعة اإلســالمية تقــدم التكافــل العدي

ــض ــرعة التعوي ــفافية، وس ــة، الش بالمرون

رؤية الشركة
الريادة والتميز في مجال التأمين التكافلي وفقاً الحكام الشريعة الغراء.

رسالة الشركة
توفيــر كافــة خدمــات التاميــن التكافلــي للمؤسســات و االفــراد مــن خالل اطار مؤسســي 
ملتــزم بمفاهيــم الحداثــة وبمــا ال يتعــارض مــع احــكام الشــريعة االســالمية ويحافــظ 

علــى مصالــح مشــتركي صنــدوق التكافــل والمســتثمرين فــي رأســمال الشــركة.

استراتيجية الشركة
تقــوم اســتراتيجية الشــركة علــى تبنــي كامــل لمبــادئ التأميــن التكافلــي، فــي اطــار هويــة 
مؤسســية ملتزمــة بتلــك المبــادئ، وتعميــق ونشــر فكــر وبرامــج ومميــزات هــذا النــوع 
الجديــد مــن التأميــن فــي اوســاط الجمهــور المســتهدف في ســوق التأمين الفلســطيني عبر 
شــبكة فــروع ومكاتــب ووكالء تغطــي محافظــات الوطــن كافــة. ومــن خــالل التشــبيك 

مــع المؤسســات الماليــة االســالمية و الفعاليــات المهتمــة بهــذا النــوع مــن الخدمــات.

أهداف الشركة
ــع  ــق م ــن تتواف ــات تأمي ــى خدم ــن الحصــول عل ــطيني م ــع الفلس ــن المجتم  تمكي
ــاً ــاً وكمي ــات نوعي ــذه الخدم ــم ه ــي تقدي ــع ف ــالمية والتوس ــريعة االس ــادئ الش مب

 الريــادة والمســاهمة فــي اســتقرار ســوق التأميــن ، وتعظيــم اســتفادة كل مــن 
جمهــور المكتتبيــن لخدمــات التاميــن والمســاهمين فــي الشــركات مــن هــذا النشــاط 

الهــام
 الحفــاظ علــى سياســة الكفايــة االيجابيــة فــي االحتياطــات والمخصصــات وهامــش 
ــع الشــركة،  ــي االفصــاح عــن واق ــق الشــفافية ف ــة مــن خــالل مطل المــالءة المالي
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ودقــة البيانــات الماليــة وســالمتها وفقــا لمعاييــر المحاســبة االســالمية والدوليــة.
 تحقيــق معــدالت عوائــد معقولــة لــكل مــن حملــة الوثائــق وحملــة االســهم، االمــر 
الــذي ســيدلل بشــكل عملــي علــى ان المخاطــر التــي يعانــي منهــا قطــاع التاميــن في 
فلســطين ليســت قــدراً محتومــا، ولكنهــا مصاعــب يمكــن التغلــب عليهــا مــن خــالل 

التخطيــط الجيــد واالدارة التخصصيــة الفاعلــة
 رفع مستوى الوعي بالتامين التكافلي في اوساط الجمهور الفلسطيني

ــع الفلســطيني  ــي المجتم ــراد ف ــرة و االف ــة تخــص االس ــج تأميني ــتحداث برام  اس
خاصــة فــي مجــال التأمينــات العائليــة التكافليــة و التــي ال يســتطيع المواطــن 

ــاً . ــا حالي ــول عليه ــطيني الحص الفلس

غايات الشركة:
إن الغايات التي تأسست الشركة من اجلها كما جاء في عقد تأسيس الشركة:- 

أ. الغايات:
تهــدف الشــركة إلــى ممارســة جميــع أعمــال التأميــن وجميــع األعمــال االســتثمارية، 
ــكام  ــق أح ــا يطاب ــرعي وبم ــور ش ــن أي محظ ــا وم ــن الرب ــة م ــة كلي ــائل خالي بوس
ــى  ــى وجــه الخصــوص وعل ــات عل الشــريعة اإلســالمية الغــراء. وتشــمل هــذه الغاي

ــي: ــا يل ــال ال الحصــر م ســبيل المث
1. مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين.

2. مزاولــة كل مــا يتعلــق بأعمــال التأميــن وإعــادة التأميــن والقيــام بــكل األعمــال 
التــي تــؤدي بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر لتحقيــق أهــداف وغايــات الشــركة.
ــق  ــى تحقي ــاعدها عل ــد تس ــركة ق ــيس أي ش ــي تأس ــارك ف ــس و/أو تش 3. أن تؤس
أغراضهــا و/أو تندمــج مــع أي شــركة و/أو شــركات أخــرى مســاهمة عامــة أو 
محــدودة المســؤولية وأن تمتلــك األســهم فــي الشــركات المســاهمة و/أو محــدودة 

المســؤولية.
ــي  ــة الت ــا وبالكيفي ــق مصلحته ــغيلها وف ــا وتش ــرف بأمواله ــتثمر وتتص 4. أن تس
ــارض وأحــكام الشــريعة اإلســالمية و/ ــا ال يتع ــن آلخــر وبم ــن حي ــا م تقرره
أو أن تدخــل مــع أي شــخص أو شــركة أو بــأي ترتيــب آخــر القتســام األربــاح 
والنتائــج والتعــاون وإيجــاد المشــاريع التــي تتماشــى وغاياتهــا مــن أجــل المنفعــة 

ــة. المتبادل
5. إجــراء جميــع التصرفــات القانونيــة بأموالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة بمــا فــي 
ــر  ــع والشــراء واإليجــار واالســتئجار والتجــارة واالســتيراد والتصدي ــك البي ذل

واالســتثمار وإقامــة األبنيــة الالزمــة ألغراضهــا وألهدافهــا.
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6. االشــتراك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع هيئــات أو شــركات أو مؤسســات تــزاول 
ــكان  ــي أي م ــا ف ــق أغراضه ــى تحقي ــا عل ــا أو تعاونه ــبيهه بأعماله ــاالً ش أعم

كانــت.
7. تقديم االستشارات الفنية في مجال التأمين.

8. للشــركة فــي مجــال ممارســتها ألعمالهــا أن تقــوم بــكل مــا يلــزم مــن التصرفــات 
لتحقيــق غاياتهــا بمــا فــي ذلــك إبــرام العقــود واالتفاقيــات مــع األفراد والشــركات 
والمؤسســات المحليــة واألجنبيــة والحصــول علــى التمويــل الــالزم ألغراضهــا 

ووضــع أموالهــا تأمينــاً لديونهــا أو أي التزامــات أخــرى تلتــزم بهــا.
9. وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها القيام أيضاً بما يلي:

 امتــالك جميــع الحقــوق والصالحيــات وممارســة جميــع التصرفــات التــي 
تســتلزمها أعمالهــا ومصلحتهــا.

 استصدار كافة التراخيص الالزمة من الجهات ذات العالقة.
 البيع والشراء والتملك والوساطة والرهن واالرتهان.

 الحصــول علــى التمويــل الــالزم ألغراضهــا بمــا يتفــق وأحــكام الشــريعة 
اإلســالمية الغــراء.

 تملك األراضي والعقارات.
 ممارسة أي أعمال أخرى تتفق مع غاياتها وأهدافها.

10. تقــوم الشــركة بجميــع األمــور المذكــورة أعــاله أو بــأي منهــا ســواء بنفســها أو 
بواســطة وكالء عنهــا أو أمنــاء أو خالفهــم وســواء كانــت وحدهــا أو باالشــتراك 
ــة بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام  ــن واألنظمــة المرعي مــع غيرهــا ووفــق القواني

الشــريعة اإلســالمية الغــراء.

ب. المبادئ التي تلتزم بها الشركة:
تراعــي الشــركة - بوجــه خــاص - فــي مباشــرتها لألعمــال المنــوه عنهــا فــي الفقــرة 

الســابقة المبــادئ التاليــة:
ــائل  ــر بوس ــال آخ ــي أي مج ــن وف ــال التأمي ــي مج ــا ف ــع أعماله ــرة جمي 1. مباش
خاليــة كليــة مــن الربــا ومــن أي محظــور شــرعي وبمــا يطابــق أحــكام الشــريعة 

اإلســالمية.
2. تحقيــق مصلحــة المؤمــن لهــم بمــا يضمــن تعاونهــم تعاونــاً متبــادالً فــي تحمــل 
األضــرار التــي تلحــق بــأي منهــم فــي حالــة تحقــق األخطــار المؤمــن عليهــا لــدى 
الشــركة وذلــك بتوزيــع قيمــة هــذه األضــرار عليهــم وفقــاً لألســس التــي يحددهــا 

مجلــس إدارة الشــركة وتجيزهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية.
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3. تنظيــم عمليــات التأميــن التــي تباشــرها الشــركة بتوزيــع الفائــض الــذي يتحقــق 
فــي حســابات عمليــات التأميــن وفقــاً للقواعــد التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة بموافقة 
ــة  ــع هيئ ــيق م ــس اإلدارة )بالتنس ــة الشــرعية للشــركة. ويضــع مجل ــة الرقاب هيئ
الرقابــة الشــرعية للشــركة( الئحــة تحــدد المفهــوم الشــرعي لهــذا الفائــض وطــرق 
ووســائل توزيعــه، ســواء جــرى هــذا التوزيــع عنــد إجــراء الحســابات الختاميــة كل 
عــام مباشــرة أو جــرى فــي وقــت الحــق عنــد توزيــع المخصصــات واالحتياطيات 
ــدر مــن هــذا الفائــض  ــاظ بق ــق االحتف ــت أصــال عــن طري ــد تكون ــي تكــون ق الت

ســنوياً دون توزيــع لمواجهــة مخاطــر العمليــات التأمينيــة.
4. القيــام باســتثمار األمــوال المحصلــة مــن المؤمــن لهــم والفوائــض والمخصصات 
ــس اإلدارة.  ــا مجل ــي يقرره ــاً لألســس والقواعــد الت ــك وفق ــات، وذل واالحتياطي
ويضــع مجلــس اإلدارة الئحــة لتنظيــم هــذا االســتثمار وطــرق ووســائل توزيــع 
ــوص  ــذا الخص ــرعية به ــكام الش ــاة األح ــع مراع ــه م ــق من ــي تتحق ــد الت العوائ

المقــرة مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية.
ووفقاً للتصنيف القياسي فإن عمل الشركة سيكون كالتالي:

1. تقديم خدمات التأمين المختلفة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
2. تأمين السيارات والمركبات.

3. تأمين الحوادث.
4. تأمين الحريق.

5. تأمين الحالة الصحية.
6. تأمين الممتلكات.

7. تأمين السفن.
8. تأمين الطائرات.

9. تأمين الخسائر المالية.
10. أي تأمين آخر.

11. األنشطة المساعدة للتأمين.
12. خدمات تسوية التلف.

13. التأمين على الحياة.
14. تأمين الديون.

15. خدمات االكتوارية.
16. توفير اعتمادات المعاشات التقاعدية.
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة للشركة ونسب ملكيتهم في الشركة:

عدد االسهم ممثل عن:االسم
نسبة 
الملكية

%5,837,90062.44شركة ترست العالمية للتأمين ممثلة بـ

السيد/ باسل طه/ رئيس 
المجلس

شركة ترست العالمية 
للتأمين

شركة ترست العالمية السيد/حسام األتيرة/نائباً
للتأمين

شركة ترست العالمية السيد/ منذر عودة/ عضواً
للتأمين

شركة ترست العالمية السيد/ صالح احميد/ عضواً
للتأمين

السيد/ عبد الغني عطاري/
عضواً

شركة ترست العالمية 
للتأمين

%2,452,46626.23البنك اإلسالمي الفلسطيني ممثل بـ

البنك اإلسالمي الفلسطينيالسيد/عماد السعدي/ عضواً

البنك اإلسالمي الفلسطينيالسيد/أحمد شحادة/ عضواً

اسماء كبار مساهمي الشركة ونسب ملكيتهم )%5 فأكثر(:

االسم
20162015

عدد األسهم
نسبة 

المساهمة
عدد األسهم

نسبة 
المساهمة

شركة ترست العالمية 
للتأمين

4,132,58844.20%1,392,46716.38%

%1,818,27021.39%2,452,46626.23البنك اإلسالمي الفلسطيني
%1,311,86615.43%1,705,31218.24شركة ترست العقارية
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اسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومناصبهم الحالية:

عدد االسهمالمسمى الوظيفياالسم 
ال يوجد المدير العامالسيد / جمال عواد 
ال يوجد مساعد المدير العام للشؤون المالية واإلداريةالسيد / عماد شوبكي

ال يوجد مساعد المدير العام للتعويضاتالسيد / قاسم ادم
ال يوجد مساعد المدير العام لالستثمار والتخطيطالسيد/ محمد سالمة

أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

المنصباالسم
رئيس الهيئةد. علي السرطاوي

عضو الهيئةأ.د حسام الدين عفانة
عضو الهيئةأ.د إسماعيل شندي

المستشار القانوني:
شركة المكتب الدولي للمحاماة واالستشارات القانونية

 د. محمد ظرف
تلفاكس: 02-2966606

اسم مدقق الحسابات الخارجي:
برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين

هاتف: 2420230-02   فاكس: 02-2420231
مسؤول سجل المساهمين بالشركة:

السيد/  عصمت مصلح 
مدير اإلصدار:

شركة ابو غزاله  لالستشارات
رام هللا 

هاتف: 022988220   فاكس: 022988219    جوال: 0599550514
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نشرة إصدار أسهم
أواًل : معلومات عن الشركة واألسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام 

1. اسم الشركة: 
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

2 . مركز الشركة:
االدارة العامه

 رام هللا، عين منجد، ابراج هاوس، ط 2
 ص.ب: 1444    تلفون: 7070-294-02    فاكس: 02-297-7060

البريد األلكتروني: info@altakaful-ins.ps  الرقم المجاني : 220 220 1800

3. رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع والقيمة االسمية للسهم:
إن رأس المــال المصــرح بــه للشــركة يبلــغ )10,000,000( عشــرة مالييــن دوالر 
ــن ســهم بقيمــة اســمية دوالر واحــد  ــل )10,000,000( عشــرة ماليي أمريكــي، يمث

للســهم.
يبلــغ رأس مــال الشــركة المكتتب به من قبل المؤسســين والمســاهمين )9,350,000(  
تســعة مالييــن وثالثمائــة وخمســون الــف ســهم، بقيمــة اســميه قدرهــا )9,350,000( 

دوالر أمريكي.
يبلــغ رأس المــال المدفــوع )9,350,000( تســعة مالييــن وثالثمائــة وخمســون الــف 

دوالر أمريكــي.

4. نوع األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم: 
إن األســهم المطروحــة لالكتتــاب عــن طريــق االكتتــاب الثانــوي العــام  بموجــب هــذه 
النشــرة هــي أســهم عاديــة، متســاوية فــي الحقــوق  وااللتزامــات دون التمييــز بينهــا و 
بقيمــة اســمية مقدارهــا دوالر  أمريكــي واحــد للســهم الواحــد وعــالوة اصــدار قدرهــا 

)0.50( دوالر أمريكــي للســهم الواحــد وغيــر قابلــة للتجزئــة.

5. عدد األسهم المطروحة لالكتتاب:
إن عــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب عــن طريــق االكتتــاب الثانــوي العــام بموجــب 
ــخ 2/11/2017  ــركة بتاري ــاهمي الش ــهم( لمس ــو ) 650,000  س ــرة ه ــذه النش ه

ــخ 16/10/2017 ــد بتاري ــى قــرار مجلــس االدارة فــي اجتماعــه المنعق اســتنادا ال

6. سعر السهم و القيمة اإلجمالية:
إن طــرح األســهم لالكتتــاب عــن طريــق االكتتــاب الثانــوي العــام بموجــب هــذه 
النشــرة ســيتم بالقيمــة االســمية لألســهم )دوالر أمريكــي واحــد( مضــاف اليهــا عــالوة 
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اصــدار قيمتهــا )0.50( دوالر أمريكــي لــكل ســهم، وتبلــغ القيمــة اإلجماليــة لألســهم 
المطروحــة )975,000( دوالر أمريكــي.

7. خصائص األسهم المصدرة، والمكتتب بها:
جميــع أســهم الشــركة بمــا فيهــا االســهم المكتتــب بهــا واالســهم المصــدرة بموجــب هــذه 

النشــرة هــي أســهم عاديــة متســاوية فــي الحقــوق  وااللتزامــات.
ــت  ــي وق ــي ســتصدرها الشــركة ف ــة الت ــص األوراق المالي ــة وخصائ 8. عــدد وقيم

متزامــن مــع هــذا اإلصــدار:
لن تصدر الشركة أية أوراق مالية في وقت متزامن مع هذا اإلصدار.

9. نسبة األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام:
بلــغ رأس مــال الشــركة المكتتــب بــه والمدفــوع )9,350,000( دوالر أمريكــي 
ــل نســبة  ــال الشــركة وتمث ــادة رأس م ــل زي ــى )9,350,000( ســهم قب موزعــة عل
األســهم المطروحــة لالكتتــاب الثانــوي العــام والبالغــة )650,000( ســهم بقيمــة 
اســمية )650,000( دوالر أمريكــي مــن رأس المــال المدفــوع مــا نســبته %6.95

10. المساهمين الذين يحق لهم االكتتاب:
قــرر مجلــس إدارة شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 
ــخ  ــطين بتاري ــالق بورصــة فلس ــد إغ ــاد موع ــى اعتم ــة عل 16/10/2017  الموافق
2/11/2017  كتاريــخ يحــق فيــه لحملــة االســهم بالمشــاركة فــي االكتتــاب الثانــوي 

العــام.

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

12. الية التصرف باالسهم غير المكتتب بها وكسور االسهم:
فــي حــال عــدم تحقــق اكتمــال االكتتــاب الثانوي العــام بشــراء كامل االســهم المطروحة 
والبالــغ عددهــا )650,000( ســهم، فأنــه يتــم تفويــض مجلــس االدارة بالعمــل علــى  

 اتخــاذ قــرار بهــا بمــا ال يتعــارض مــع االنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا.
13. موافقات الجهات الرسمية:

 ســجلت الشــركة لــدى مراقــب الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي تحــت الرقــم 
ــدودة  ــة مح ــاهمة عام ــركة مس ــخ 19/11/2006، كش )562601179(   بتاري
بــرأس مــال مصــرح بــه قــدره )8,500,000( ثمانيــة مالييــن وخمســمائة الــف 
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ــف  ــن وخمســمائة ال ــة ماليي ــى )8,500,000( ثماني دوالر أمريكــي موزعــة عل
ســهم بقيمــة اســمية دوالر امريكــي واحــد للســهم. 

ــدة بتاريــخ  ــة المنعق ــر العادي ــة العامــة غي ــة الهيئ ــى موافق  حصلــت الشــركة عل
30/3/2016 لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن )8.5( مليــون دوالر أمريكــي 

الــى )10( مليــون دوالر أمريكــي وفقــا لمايلــي
 )850,000( دوالر كأسهم مجانية على المساهمين

 )650,000( دوالر وفقا لقرار مجلس االدارة 
 تــم الحصــول علــى موافقــة لزيــادة رأس المــال مــن 8.5 مليــون دوالر أمريكــي 
الــى 10 مليــون دوالر أمريكــي مــن مراقــب الشــركات فــي وزارة االقتصــاد 

الوطنــي بتاريــخ 04/04/2016
 تــم الحصــول علــى موافقــة مراقــب الشــركات علــى طــرح  )650,000( ســهم 
بقيمــة اســمية )650,000( دوالر أمريكــي وعــالوة أصــدار قدرهــا )0.50( 

دوالر لــكل ســهم بتاريــخ 17/10/2017 
 حصلــت الشــركة علــى موافقــة االدارة العامــة للتأميــن علــى زيــادة رأس مــال 
ــخ  ــى )10,000,000( دوالر بتاري ــن )9,350,000( دوالر ال ــركة م الش
ــة  ــام بقيم ــوي الع ــاب الثان 19/10/2017 بطــرح )650,000( ســهم لالكتت
اســمية دوالر امريكــي واحــد للســهم وعــالوة أصــدار قدرهــا )0.50( دوالر 

ــخ 2/11/2017  للســهم  لمســاهمي الشــركة بتاري
 وافقــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية علــى طــرح  )650,000( ســهم 
بقيمــة اســمية )650,000( دوالر أمريكــي وعــالوة أصــدار قدرهــا )0.50( 

دوالر لــكل ســهم وإنفــاذ نشــرة لهــذا الطــرح   بتاريــخ 31/10/2017.

14. وصف الشركة والشركات الحليفة والتابعة لها وأعمالها:
 شــركة التكافــل الفلســطينية للتاميــن مســجلة وتمــارس أعمالهــا وســجلت لــدى 

ــخ 11/19/ 2006  ــي بتاري وزارة االقتصــاد الوطن
 تعتبــر شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن تابعــة لشــركة ترســت العالميــة 
للتاميــن المســاهمة العامــة المحــدودة والتــي تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا بلغــت 
ــن 16 تشــرين األول 2016 ــداءً م ــك ابت ــن رأســمال الشــركة، وذل %62.44 م

 ال يوجد شركات تابعة لشركة التكافل الفلسطينية للتامين.

15. الوضع التنافسي والحصة السوقية للشركة 
الوضع التنافسي للشركة:

علــى الرغــم مــن شــدة المنافســة التــي شــهدها قطــاع التأميــن خــالل العــام )2016( 
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إال أن شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن قــد
ــى مســتوى فلســطين وحســب المؤشــرات  ــة عل ــج المرموق ــق النتائ ــت مــن تحقي تمكن

ــة: التالي
الحصة السوقية في التأمين:

خــالل العــام 2016 شــهدت الحصــة الســوقية للشــركة مــن إجمالــي أقســاط التأميــن 
فــي الســوق الفلســطيني ارتفاعــاً ملحوظــاً ممــا جعلهــا فــي موقــع متقــدم بيــن شــركات 

التأميــن:
20162015201420132012
17%15%11%%9%9

16. المخاطر التي قد تنجم عن االستثمار:
تتمثــل المخاطــر التــي يمكــن ان تنجــم عــن االســتثمار فــي شــركة التكافــل الفلســطينية 
للتاميــن بالمخاطــر العامــة لالســهم المتداولــة فــي بورصــة فلســطين أمــا فيمــا يتمثــل 
ــاض ســعر الســهم  ــل الفلســطينية فهــي انخف بالمخاطــر الخاصــة بســهم شــركة التكاف
الــى مــا دون ســعر االصــدار وهــي حالــة نــادرة الحــدوث اذا مــا أخــذ بعيــن االعتبــار 

االمــور التاليــة: 
 السعر السوقي الحالي للسهم مقارنة مع سعر االصدار .

 التطور التاريخي لسعر السهم .
 المؤشرات المالية للشركة والنمو في حقوق المساهمين

 تطور االرباح في الشركة 
باالضافــة أن زيــادة رأس مــال الشــركة هــو مــن أجــل تعزيــز المــالءة والقــدرة الماليــة 
للشــركة ومركزهــا المالــي والــذي مــن المفتــرض أن ينعكــس ايجابــا علــى االداء العــام 

للشــركة وبالتالــي تخفيــض المخاطــر التــي يمكــن ان يواجههــا ســعر الســهم بالســوق 
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17. بيانــات تــداول ســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين مــن 1/1/2016 -  
31/12/2016

2016البيان / السنة
311عدد المساهمين

8,077,540 سهمعدد األسهم المتداولة  
25,656,233 دوالرقيمة األسهم المتداولة 

149عدد العقود المنفذة  
3.63 دوالرأعلى سعر تداول خالل العام
2.30 دوالرأدنى سعر تداول  خالل العام
2.30 دوالرسعر االفتتاح في بداية العام
3.63 دوالرسعر اإلغالق في نهاية العام

9,350,000 سهمعدد األسهم المصدرة 
33,940,500 دوالرالقيمة السوقية للشركة

86.39معدل دوران السهم %

18. ثامنا: الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل حصيلته:
 استكمال رأس المال المصرح به

 تعزيز المالءة المالية وزيادة قدرة الشركة على االستثمار والتوسع
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19. عناوين كافة فروع ومكاتب الشركة:

فرع نابلس
ص.ب 688

شارع فيصل, عمارة البدوي، ط 2
تلفون: 2388413 09
فاكس:  2388414 09

فرع الخليل
شارع عين ساره

مقابل ملعب الحسين، عمارة العز، ط 1
تلفون: 2216763 02
فاكس: 2216764 02

فرع رام هللا
ص.ب:  1444

عين منجد، ابراج هاوس، ط 1
تلفون:  2947060 02 
فاكس:  2977060 02

فرع البيرة
شارع نابلس – منطقة البيرة الصناعية

تلفون: 02-240-4211
فاكس: 02-240-4213

فرع جنين
شارع فلسطين، عمارة مرمرة

تلفون: 04-243-4455
فاكس: 04-243-4453

فرع بيت لحم
شارع القدس الخليل، ط 1

بجانب البنك االسالمي الفلسطيني
تلفون: 02-275-6788
فاكس: 02-275-6787

مكتب اريحا
 بجانب الحديقة االسبانية

شارع عمان – عمارة الماسة
تلفون: 02-231-4343
فاكس: 02-231-4341

فرع طولكرم
شارع نابلس – مقابل مسجد ذنابة

تلفون: 09-268-8001
فاكس: 09-268-8002

فرع غزة
 الرمال , شارع عمر المختار,

ميدان الجندي المجهول, عمارة خضير
تلفون: 8/3357-288-08
فاكس: 3359-288-08

مكتب برج الشيخ
البيرة، عمارة برج الشيخ

الطابق األرضي
تلفون: 02-241-3666
فاكس: 02-241-3497

مكتب يعبد
الشارع الرئيسي، بجانب بنك فلسطين

 الطابق األرضي
تلفون: 04-246-2289
فاكس: 04-246-2289

مكتب بديا
مجمع القدس، ط 1

تلفون: 09-299-1704
فاكس: 09-299-1705

مكتب يطا
يطا – رقعة – بجانب البنك العربي

عمارة حسن نصار
تلفون: 02-227-9262
 فاكس: 02-227-2429

مكتب العيزرية
عمارة الغانم، ط 2

مقابل البنك األسالمي الفلسطيني
تلفون: 02-279-2787
فاكس: 02-279-2788

مكتب قلقيلية
شارع نابلس، عمارة نزال

الطابق األرضي
تلفون: 09-293-1727
فاكس: 09-293-1726

مكتب بيت ساحور
شارع الرعوات

مبنى جامعة القدس المفتوحة
الطابق األرضي

تلفون: 02-275-0902
فاكس: 02-277-5551

مكتب سعير
راس العاروض، بجانب بنك فلسطين

الطابق األرضي
تلفون: 02-256-1112
فاكس: 02-256-1112

مكتب طوباس
الشارع الرئيسي، مجمع روان

 الطابق األرضي
تلفون: 09-257-1988
فاكس: 09-257-1989

مكتب بدو
شارع السهل، مقابل المطعم الصيني

الطابق األرضي
تلفون: 02-247-0040
فاكس: 02-247-0040

مكتب دورا
الشارع الرئيسي مقابل بنك فلسطين

الطابق األرضي
تلفون: 02-228-0909
فاكس: 02-228-2990

مكتب سلفيت
 2 بجانب البنك العربي – الطابق األرضي

شارع الداخلية – مجمع الرحمة
تلفون: 09-251-9977
فاكس: 09-251-9976
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ثانيا: حقوق ومسؤوليات المساهم ونقل ملكية األسهم:

1. حقوق المساهم:
ــا،  ــة عليه ــة العام ــة الهيئ ــد موافق ــة للشــركة بع ــاح المتحقق ــي األرب أ. المشــاركة ف
ــا بنســبة  ــج تصفيته ــاح الشــركة وخســائرها ونات ــي أرب ويشــارك المســاهمون ف

ــي الشــركة. مســاهمتهم ف
ــث  ــركة لبح ــة للش ــر العادي ــة وغي ــة العادي ــة العام ــات الهيئ ــور اجتماع ب. حض
ــي  ــركات وه ــون الش ــكام قان ــب أح ــن حس ــال المقرري ــي األعم ــرار جدول وإق

ــي: كالتال
 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

 ســماع تقريــر مدققــي الحســابات عــن الوضــع المالــي للشــركة وصحــة 
حســاباتها وأرباحهــا والمصادقــة عليــه.

ــة  ــركة والمصادق ــات الخاصــة بالش ــابات والميزاني ــر والحس ــة التقاري  مناقش
ــس اإلدارة. ــة أعضــاء مجل ــة ذم ــا وتبرئ عليه

 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
 المصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح.

 انتخاب مدققي حسابات الشركة.
 تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.
 اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.

 تمليك العاملين في الشركة ألسهم في رأسمالها.
 فسخ الشركة وتصفيتها.

 زيادة وتخفيض رأسمال الشركة.
 التصويــت فــي الهيئــة العامــة للشــركة علــى إقالــة رئيــس مجلــس اإلدارة أو 

أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس حســب أحــكام قانــون الشــركات.
 التصويــت فــي الهيئــة العامــة للشــركة علــى القــرارات المتعلقــة باالقتراحــات 
ــادر  ــة ومص ــركة المالي ــات الش ــول احتياج ــس اإلدارة ح ــن مجل ــة م المقدم
ــن  ــع القواني ــق م ــا يتف ــاالت بم ــم الكف ــن وتقدي ــراض والره ــل واالقت التموي

ــارية ونظــام الشــركة. الس
 االشــتراك فــي التصويــت ســواء بالحضــور شــخصياً أو بواســطة وكيــل 
بموجــب وكالــة خطيــة بعــدد مــن األصــوات يســاوي األســهم التــي يمتلكهــا 

ــون الشــركات. ــكام قان ــاً ألح ــة وفق ــة ووكال أصال
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2. مسؤوليات المساهم:
مسؤولية المساهم محدودة بعدد األسهم التي يمتلكها في رأسمال الشركة.

3. التقارير المرسلة للمساهمين:
ــة أشــهر  ــد عــن ثالث ــس إدارة الشــركة أن يعــد خــالل مــدة ال تزي ــى مجل ــب عل يترت
مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة البيانــات والتقاريــر التاليــة وذلــك لعرضهــا 

علــى الهيئــة العامــة:
ــا  ــائرها وتدفقاته ــا وخس ــاب أرباحه ــركة وحس ــة للش ــنوية العام ــة الس أ. الميزاني
النقديــة مقارنــة مــع مــا حققتــه منهــا فــي الســنة الماليــة الســابقة، وكذلــك البيانــات 
ــابات الشــركة  ــي حس ــن مدقق ــا م ــة جميعه ــابات مصدق ــك الحس ــة لتل اإليضاحي

الخارجــي.
ب. خطة عمل للشركة للسنة التالية.

ــة  ــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة خــالل الســنة المالي ــر الســنوي لمجل ج. التقري
ــي  ــات الت ــات واالفصاح ــات والمعلوم ــة البيان ــاً كاف ــر متضمن ــوع التقري موض
ــن والتعليمــات  ــون الشــركات والقواني ــة  ســوق رأس المــال   وقان تحددهــا هيئ

ــة. ــرى ذات العالق األخ
   علــى أن ترســل هــذه التقاريــر لمســاهمي الشــركة – بالبريــد أو تســلم باليــد ومعهــا 
الدعــوة الجتمــاع الهيئــة العامــة وذلــك قبــل )14( يومــاً علــى األقــل مــن التاريــخ 

المقــرر لعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة.

4. نقل ملكية األسهم:
بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات االكتتــاب الثانــوي العــام وتســجيل االوراق الماليــة 
ــال  ــوق رأس الم ــة س ــع هيئ ــيق م ــركة وبالتنس ــتقوم الش ــة، س ــدى الهيئ ــدرة ل المص
بتقديــم طلــب إدراج أســهمها فــي بورصــة فلســطين وإيــداع ســجل مســاهمي الشــركة 
لــدى مركــز اإليــداع والتحويــل باعتبــاره الجهــة الوحيــدة التــي يتــم مــن خاللهــا نقــل 
ملكيــة االســهم بعــد إدراجهــا فــي الســوق. ويشــترط مركــز اإليــداع والتحويــل تزويــده 
ببيانــات محــددة يتــم تدوينهــا فــي طلــب االكتتــاب وذلــك لغايــات إيــداع الورقــة الماليــة 
ليتمكــن المســاهم مــن نقــل ملكيــة أســهمه لــدى المركــز. وعليــه فــإن مــن الضــروري 
لــكل مكتتــب أن يقــوم بتعبئــة طلــب االكتتــاب المرفــق بهــذه النشــرة بدقــة ووضــوح.  

5. إدراج أسهم الشركة:
أ. ســتقوم الشــركة بتقديــم طلــب إدراج أســهم الزيــادة فــي ســوق فلســطين لــألوراق 
الماليــة )بورصــة فلســطين( وذلــك بعــد موافقــة الهيئــة والبورصــة علــى اإلدراج.   
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ــكام  ــق أح ــي وف ــي الســوق المال ــه ف ــد إدراج ــداول بع ــالً للت ــهم قاب ــون الس ب. يك
قانــون الشــركات وقانــون األوراق الماليــة رقــم )12( لســنة 2004 واألنظمــة 
والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه )رقــم )5(  لســنة 2008 الصــادرة عــن مجلــس 
إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية(، ومــن ذلــك تعليمــات وانظمة الســوق 
المالــي، بحيــث يكــون التــداول مــن خــالل الوســطاء المالييــن المرخصيــن مــن 

قبــل الجهــات المختصــة لهــذه الغايــة.
ج. تنشــأ الحقــوق وااللتزامــات بيــن بائــع أســهم الشــركة ومشــتريها والغيــر وفــق 
األحــكام واألســس التــي يحددهــا قانــون األوراق الماليــة واألنظمــة والتعليمــات 

الصــادرة بمقتضــاه.
د. يحــق لــكل مــن انتقلــت إليــه ملكيــة ســهم بســبب وفــاة مالكــه أو إفالســه الحصــول 

علــى نفــس الحصــص فــي األربــاح وغيرهــا مــن العوائــد والحقوق.
ــك  ــهم وذل ــع األس ــجيل بي ــد تس ــاً لقواع ــجل وفق ــراث وتس ــهم بالمي ــل األس ه. تنتق
بموجــب طلــب يقدمــه الورثــة أو وكالؤهــم أو أوصياؤهــم إلــى مركــز اإليــداع، 
ــة  ــوص القانوني ــرعية والنص ــكام الش ــاً لألح ــة وفق ــن الورث ــهم بي ــم األس وتقس

ــذه الخصــوص. ــي ه ــا ف ــول به المعم
و. ال يجــوز فــي جميــع األحــوال تحويــل أو نقــل ملكيــة جــزء مــن الســهم الواحــد، 
ــل األســهم  ــاهم تنتق ــاة المس ــال وف ــي ح ــن ف ــة.  ولك ــل للتجزئ ــر قاب فالســهم غي
إلــى ورثتــه الشــرعيين فيشــتركون فــي ملكيــة الســهم الواحــد بحكــم أنهــم خلــف 
لمورثهــم، وينطبــق هــذا الحكــم عليهــم إذا  اشــتركوا فــي ملكيــة أكثــر مــن ســهم 
واحــد مــن تركــة مورثهــم علــى أن يختــاروا فــي الحالتيــن أحدهــم ليمثلهــم تجــاه 
الشــركة ولديهــا.  وإذا تخلفــوا عــن ذلــك خــالل المــدة التــي يحددهــا لهــم مجلــس 

إدارة الشــركة، فيعيــن المجلــس أحدهــم ليمثلهــم تجــاه الشــركة.

ثالثا: اسلوب اعداد وعرض البيانات المالية:
ــر  ــة ومعايي ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي ــة وفق ــات المالي ــداد البيان ــم إع 1. يت
المحاســبة االســالمية والتفســيرات الصــادرة حولهــا ووفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة 
بالقيمــة  محــددة  ماليــة  وموجــودات  للمتاجــرة  الماليــة  الموجــودات  باســتثناء 
العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل والموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع والمشــتقات 
الماليــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ البيانــات الماليــة وكذلــك يتــم إظهــار 

ــة. ــة العادل ــا بالقيم ــة له ــة المتحول ــات المالي الموجــودات والمطلوب
2. إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار البيانات المالية.
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رابعا: شروط وإجراءات االكتتاب الثانوي العام
1. يتــم طــرح االســهم لالكتتــاب الثانــوي العــام عــن طريــق نشــر اعــالن دعــوة الــى 
ــل اال  ــذا الطــرح ال تكتم ــام، وان عناصــر ه ــوي الع ــاب الثان طــرح اســهم لالكتت
بنشــرة االصــدار التــي يتوجــب علــى كل مســتثمر مطالعتهــا وتفهمهــا بعمــق وعلــى 
ــاذج  ــي والنم ــام الداخل ــيس والنظ ــد التأس ــاً لعق ــاب وفق ــب االكتت ــم طل ــا يت ضوئه

المعــدة لذلــك.
2. يعبــأ نمــوذج طلــب االكتتــاب كامــالً مــع كتابــة اســم المكتتب الرباعــي مرفقاً بــه وثائق 
اثبــات الشــخصية ويســلم )%100( مــن قيمــة االســهم المكتتــب بهــا الــى البنــك الــذي 

تــم االكتتاب بواســطته.
3. يحتفــظ المكتتــب بايصــال الدفــع بعــد ختمــه مــن البنــك الــذي تــم االكتتــاب بواســطته 

وذلــك لحيــن اســتكمال اجــراءات تســجيل اكتتابه باســهم الشــركة.
ــي  ــام الداخل ــب بالنظ ــة المكتت ــرار وموافق ــي اق ــركة يعن ــهم الش ــاب باس 4. ان االكتت

ــها. ــد تأسيس للشــركة وعق
ــا  ــهم قيمته ــام )650,000( س ــوي الع ــاب الثان ــة لالكتت ــهم المطروح ــدد االس 5. ع

االســمية )650,000( دوالر أمريكــي.
6. القيمــة االســمية للســهم المطــروح لالكتتــاب الثانــوي العــام دوالر أمريكــي واحــد 

باالضافــة الــى عــالوة إصــدار قيمتهــا )0.50( دوالر.
ــوم االحــد  ــاح ي ــاراً مــن صب ــام اعتب ــوي الع ــاب الثان ــدأ االكتت ــاب: يب ــرة االكتت 7. فت
الموافــق 12/11/2017  وينتهــي مســاء يــوم االحــد الموافــق 3/12/2017  
ويحــق للشــركة تمديــد فتــرة االكتتــاب الثانــوي العــام بعــد اخــذ موافقــة هيئــة ســوق 
رأس المــال الفلســطينية فــي حــال عــدم تغطيــة االســهم المصــدرة وفقــاً لتعليمــات 
إصــدار األوراق الماليــة رقــم )5(  لســنة 2008 الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة 

ســوق رأس المــال الفلســطينية.
ــك فــي الصحــف  ــم االعــالن عــن ذل ــاً لتعليمــات االصــدار ويت ــاب وفق ــم االكتت 8. يت
ــام  ــيس والنظ ــد التأس ــن عق ــخة م ــى نس ــول عل ــب الحص ــق للمكتت ــة ويح المحلي

ــدار. ــرة االص ــي ونش الداخل
مــن   % تتجــاوز  6.95  بنســبة  ال  الشــركة  لمســاهمي  يتــم   االكتتــاب   .9
االســهم المملوكه للمســاهم بتاريخ 2/11/2017،  مــع مراعــاة عــدم تجزئــة 

الســهم الواحــد وتســدد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا كاملــة عنــد االكتتــاب. 
10. تقــوم الشــركة باعــداد كشــف باســماء المكتتبيــن باالســهم التــي يمتلكهــا كل 
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ــة ســوق رأس المــال ومراقــب الشــركات  ــد هيئ ــم تزوي مســاهمي الشــركة كمــا يت
ــام. ــوي الع ــاب الثان ــة االكتت ــن عملي ــاء م ــال االنته ــف ح ــذا الكش به

11. اذا قــام المكتتــب باالكتتــاب بأكثــر مــن طلــب واحــد بنفــس االســم فســيتم معاملتهــا 
ــب واحد. كطل

ــاب  ــب الواحــد لالكتت ــي الطل ــن شــخص واحــد االشــتراك ف ــر م 12. ال يجــوز الكث
فــي تلــك االســهم اال اذا كان شــخصاً اعتباريــاً ويحظــر االكتتــاب الوهمــي باســماء 
وهميــة وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية فــي أي مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا 

فــي هــذه الفتــرة.
13. يقــوم طالــب االكتتــاب بالتوقيــع علــى طلــب االكتتــاب الــذي يحتــوي علــى اقــراره 
باســتالم عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي للشــركة والنشــرة المعــدة وفــق القانــون 
ــا  ــم مضمونه ــة وفه ــتها بعناي ــه ودراس ــة محتويات ــى كاف ــه عل واالصــول واطالع

وموافقتــه عليهــا.
ــة للبنــك االســالمي  ــاب داخــل فلســطين مــن خــالل الفــروع التالي 14. يجــري االكتت
ــرع رام  ــاب )ف ــات االكتت ــي طلب ــد لتلق ــد المعتم ــك الوحي ــاره البن الفلســطيني باعتب
ــا،  ــه، اريح ــرم، قلقيلي ــن، طولك ــس، جني ــل، نابل ــم، الخلي ــت لح ــون، بي هللا المصي
غــزه(، ويجــري االكتتــاب خــارج فلســطين مــن خــالل تحويــل قيمــة االكتتــاب الــى 

ــي: البنــك االســالمي الفلســطيني  الحســاب التال
   )IBAN:PS46PIBC083614009900013103000( علــى ان ترســل 
نمــاذج االكتتــاب مــع صــورة قســيمة االيــداع  مــن قبــل المســاهم للبنــك االســالمي 

الفلســطيني فاكــس رقــم: 2979787 2 00970
15. اسلوب وتاريخ اعادة االموال الفائضة في حالة رفض طلب االكتتاب:

ــاب ســيتم اعــادة األمــوال الفائضــة مــن خــالل فــرع  ــة رفــض االكتت أ. فــي حال
ــه. البنــك الــذي تــم االكتتــاب مــن خالل

ب. تكــون الشــركة مســؤولة عــن اعــادة االمــوال فــي حالــة رفــض طلــب 
ــن  ــاً م ــن يوم ــن ثالثي ــد ع ــدة ال تزي ــك خــالل م ــام وذل ــوي الع ــاب الثان االكتت
تاريــخ اغــالق االكتتــاب الثانــوي العــام، وإذا تخلفــت الشــركة عــن ذلــك ألي 
ســبب مــن األســباب فيترتــب لــكل مــن المســتحقين لتلــك المبالــغ مكاســب عليهــا 
ــاً المنصــوص  ــن يوم ــدة الثالثي ــرة لم ــي مباش ــهر التال ــة الش ــن بداي تحســب م
عليهــا فــي هــذه المــادة، وبمعــدل أعلــى ســعر للمكاســب الســائدة بيــن البنــوك 

ــك الشــهر. ــع ألجــل خــالل ذل ــى الودائ الفلســطينية عل
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ــهم  ــاب باالس ــى االكتت ــب عل ــة الطل ــدم كفاي ــال ع ــي ح ــة ف ــراءات المتبع 16. االج
المطروحــة: إذا لــم يتــم االكتتــاب بكامــل عــدد األســهم المطروحــة بعــد انقضــاء 
المــدة القانونيــة فإنــه يتــم تفويــض مجلــس االدارة بالعمــل علــى اتخــاذ قــرار بهــا 
بمــا ال يتعــارض مــع االنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا بعــد موافقــة هيئــة ســوق 

رأس المــال الفلســطينية
17. الحصــول علــى نشــرة االصــدار والمتطلبــات المتعلقــة بتعبئــة طلــب االكتتــاب: 
ــد  ــام وعق ــوي الع ــاب الثان ــب االكتت ــدار وطل ــرة اإلص ــى نش ــول عل ــم الحص يت
التأســيس والنظــام الداخلــي للشــركة والمتطلبــات المتعلقــة بتعبئــة طلــب االكتتــاب 
الثانــوي العــام مــن الفــروع التاليــة للبنــك االســالمي الفلســطيني باعتبــاره البنــك 
ــت لحــم،  ــون، بي ــرع رام هللا المصي ــاب )ف ــات االكتت ــي طلب ــد المعتمــد لتلق الوحي
الخليــل، نابلــس، جنيــن، طولكــرم، قلقيليــه، اريحــا، غــزه(، وعلــى المكتتــب تعبئــة 

طلــب االكتتــاب بدقــة وعنايــة وتوقيعــه أمــام موظــف البنــك المختــص.
18. مشــاركة االســهم فــي االربــاح: ســوف تشــارك االســهم فــي اربــاح الشــركة وفقــاً 

الحــكام قانــون الشــركات.
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خامسا: ملخص البيانات المالية الرئيسية للشركة للسنوات )2016،2015،2014(

ملخص البيانات المالية لعامي 2015، 2016
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ملخص البيانات المالية لعامي 2013، 2014
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سادسا: التوقعات المستقبلية للشركة
فيمــا يلــي ملخــص اهــم التوقعــات الماليــة التــي تســعى الشــركة لتحقيقهــا خــالل الفتــرة 

 2019 – 2017
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