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

  
                                  م.ع.م شركة بنك االستثمار الفلسطيني

 
 
 .1994 / 8 / 10( بتاريخ 563200864المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم )
 

 .سهم مليونخمسة سهم(  5,000,000) العام الثانوي لالكتتاب المطروحة األسهمعدد 
 

 .أمريكيدوالر  مليونخمسة ( أمريكيدوالر  5,000,000قيمتها االسمية )
 

 .واحد أمريكيللسهم دوالر  اإلصدارسعر 
 
 

  PCMA/DIWAN/9948/2017 وجب قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم :بم
 12/201720/بتاريخ 

 
 :إعداد

 
 شركة العربي جروب لالستثمار

  إصدارشركة وساطة مالية ومدير 
 من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مرخصة 

 سطين لف – لبنك العربيل ومملوكة
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 ثانيًا: اسلوب اعداد وعرض البيانات المالية
 
 

جراءات: شروط ثالثاً   العام الثانوياالكتتاب  وا 
 
 

 اليةملخص البيانات الم: رابعاً 
 
 .2017والنصف االول من العام  2016 2015  للعامملخص البيانات المالية  1 -4
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4 

 

 
 
 

 في بورصة فلسطين سابعًا: بيانات تداول سهم الشركة
 
 

  وكيفية استغالل حصيلة  اإلصدار: الغاية من ثامناً 
 

 توقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر االستثمار: التاسعاً 
 

 اإلصدار: مرفقات نشرة عاشراً 
 .الشركة لدى وزارة االقتصاد الوطني شهادة تسجيلصورة عن  -1
 .صورة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة - 2
ومحضر  2010/ 05 / 13المنعقدة بتاريخ  للشركة العامة غير العادية اجتماع الهيئةضر صورة عن مح -3

 .2017-10-03اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 
 بخصوص االكتتاب الثانوي العام. المستشار القانوني اقرار -4
 الثانوي العام. وادارة االكتتاب االصدارنشرة تفويض الشركة لمدير االصدار باعداد  -5
 االكتتاب الثانوي العام. خصوصب اإلصدارمدير  إقرار -6
 بخصوص االكتتاب الثانوي العام. ادارة الشركةمجلس  إقرار -7
  القانوني بخصوص تدقيق البيانات المالية للشركة للسنوات السابقة. حسابات الشركةاقرار مدقق  -8
 .العام الثانوي نموذج طلب االكتتاب -9

رأس المال  و 2010-05-30راس المال المصرح به بتاريخ  على زيادة سلطة النقد الفلسطينيةموافقة  -10
 .14/11/2017المدفوع بتاريخ 

 موافقة مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني على االستمرار في عملية زيادة رأس المال. -11
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 قائمة المصطلحات والتعريفات
 
 

 هيئة سوق المال الفلسطينية :الهيئة. 

 

 وتعديالته 2004( لسنة 12نون األوراق المالية رقم )قا :القانون. 

 

 وتعديالته 1964( لسنة 12قانون الشركات رقم ) :قانون الشركات. 

 

 بورصة فلسطين :السوق المالي. 

 

 المساهمة العامة المحدودة شركة بنك االستثمار الفلسطيني :الشركة. 

 

 ا المصدر أوراقا مالية لالكتتاب وتودع : نشرة خطية تعتمدها الهيئة يعرض من خاللهنشرة اإلصدار      
 .النشرة لدى الهيئة وتحتوي إفصاحا كاماًل عن المعلومات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار االستثمار

 

 الشخص االعتباري المرخص من الهيئة الذي يمارس مهام إدارة إصدارات األوراق المالية و مدير اإلصدار :
 .المصدر أو تسويقها نيابة عن /

 

 طرح االوراق المالية لالكتتاب العام لمساهمي الشركة عند رفع رأس المال او بعالوة : العام االكتتاب الثانوي
 .في سجالت مركز االيداع والتحويل اصدار على المساهمين المسجلين

 

 جراء عمليات  :اإلدراج       تسوية عقود تسجيل األوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول وا 
  .البيع والشراء ونقل ملكيتها من خالل مركز اإليداع والتحويل

 
 PIBCالمساهمة العامة المحدودة في بورصة  لخاص بشركة بنك االستثمار الفلسطيني: رمز التداول ا

 فلسطين.
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 معلومات خاصة باالسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام
 
 

 المساهمة العامة المحدودة الفلسطينيشركة بنك االستثمار 
 

 فلسطين – البيره / رام اهلل
 

-------------------------------------- 
 
 

 المساهمة العامة المحدودة شركة بنك االستثمار الفلسطيني
 
 

 .1994 / 8 / 10( بتاريخ 563200864المسجلة لدى وزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم )
 
 

 .سهم( 5,000,000) سهم مليونخمسة العام  الثانويلالكتتاب  روحةالمط األسهمعدد 
 
 

 (.دوالر امريكي 5,000,000) أمريكيدوالر  مليونخمسة وقيمتها االسمية 
 

 PCMA/DIWAN/9948/2017 : المال الفلسطينية رقمبموجب قرار هيئة سوق رأس 
 20/12/2017بتاريخ 
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 بيان هام:

 
 معن من قبل كافة المستثمرينءته بتيرجى قرا لألهمية

 
هذه النشرة هو تقديم جميع المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار  إعدادالهدف الرئيسي من  إن

 .العام المطروحة لالكتتاب الثانوي األسهمالمناسب بشأن االستثمار في 
 

 أخرىهذه النشرة وتؤكد عدم وجود معلومات تتحمل الشركة كامل المسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في 
 اإلصدارمسؤولية لعدم تضمين ملخص نشرة  أخرىجعل المعلومات مضللة. وال تتحمل أي جهة  إلىيؤدي حذفها 
نماغير دقيقة  أوبيانات غير صحيحة  أوتضمينها معلومات  أوبيانات ضرورية وهامة،  أوأي معلومات  يكون  وا 

 مصدرة.ذلك من مسؤولية الشركة ال
 

يستثمر  أنكان من المناسب  إذاهذه ليقرر فيما  اإلصداريتفحص ويدرس بعناية ودقة نشرة  أنعلى كل مستثمر 
 الخاصة. أوضاعه ضوء، آخذًا بعين االعتبار كل الحقائق واالعتبارات المالية المبنية في األسهمفي هذه 

 
ذاف ما هو وارد في هذه النشرة، يدلي بأي معلومات خال أنمستشار مالي  أوشخص  أليال يحق  تم ذلك فان  وا 

 ال يعتمد عليها كونها غير موثقة من قبل الشركة المصدرة. أنهذه المعلومات يجب 
 

يقر كل شخص حصل على هذه النشرة بأنه ال يجوز االعتماد على أي شخص آخر للتأكد من صحة ودقة 
االعتماد على نفسه للتحقق من المالءة  األسهمهذه  المعلومات، بل يجب على الشخص الذي ينوي االستثمار في

 المالية للشركة المصدرة.
 

بيانات  أومعلومات  أية اإلصدارمسؤولية لعدم تضمين نشرة  أيةال تتحمل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 
نماغير دقيقة،  أوغير صحيحة بيانات  أوتضمينها معلومات  أوضرورية وهامة  ؤولية الجهة يكون ذلك من مس وا 

 التي تعدها.
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 ملخص نشرة اإلصدار التنفيذي

 
 المساهمة العامة المحدودة. بنك االستثمار الفلسطينيشركة  اسم الشركة
 اكتتاب ثانوي عام.  نوع اإلكتتاب
 سهم/أمريكي دوالر مليون ثمانية وستونوالمدفوع بالكامل به  المكتتبيبلغ رأس مال الشركة  الشركة المصدررأس مال 

 سهم./دوالر (68,000,000)
نوع األسهم المطروحة لالكتتاب 

 الثانوي العام
 أسهم عادية.

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 
 الثانوي العام

 سهم(.  5,000,000) مليون سهمخمسة 

 دوالر أمريكي واحد وتمثل القيمة االسمية للسهم الواحد. سعر اإلصدار
دوالر  5,000,000دوالر أمريكي ) مليونخمسة سهم( وتعادل  5,000,000سهم ) مليونخمسة  يةقيمة اإلصدار اإلجمال

 أمريكي(.
أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم المصدر وهي متساوية في الحقوق  نوع وخصائص األسهم المصدرة

 وااللتزامات دون أي تمييز بينها.
 واالستثمارية.والمالية  والبنكية األعمال المصرفيةكافة تمارس  شركة مصرفية  )البنك( نشاطات الشركة

سهم  مليون ثالثة وسبعونليصبح  المدفوع ان الهدف من اإلصدار هو زيادة رأس مال الشركة  الغاية من اإلصدار
 73,000,000مليون دوالر امريكي ) ثالثة وسبعونسهم( بقيمة اسمية قدرها  73,000,000)

رأس مال الشركة المصرح به والبالغ مائة مليون جزء من الستكمال تغطية وذلك  ر امريكي(دوال 
دوالر  100,000,000( بقيمة اسمية قدرها مائة مليون دوالر امريكي )100,000,000سهم )
وذلك تماشيًا مع متطلبات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص الحد االدنى لرأس مال  .امريكي(

 في فلسطين. البنوك العاملة
تحت الرقم  10/8/1994سجلت الشركة لدى مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ  الموافقة على اإلصدار

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة غير العادية  مصرفية،( كشركة 563200864)
 ( دوالر امريكي20,000,000المدفوع من )زيادة رأس المال على  14/05/2006المنعقدة بتاريخ 

% من رأس 100من خالل رسملة جزء من االرباح وبنسبة  ( دوالر امريكي40,000,000ليصبح )
 13/5/2010المال. كما حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

يادة راس مال ( دوالر امريكي وز 100,000,000على زيادة راس مال الشركة المصرح به ليصبح )
( دوالر امريكي من 50,000,000( دوالر امريكي ليصبح )40,000,000الشركة المدفوع من )

العادية % من راس المال. كما وافقت الهيئة العامة 25خالل رسملة جزء من االرباح وبنسبة 
( دوالر امريكي 50,000,000على زيادة راس مال الشركة المدفوع من ) 27/06/2011بتاريخ 

كذلك  % من رأس المال.6( من خالل رسملة جزء من االرباح وبنسبة 53,000,000يصبح )ل
على زيادة راس مال الشركة المدفوع من  12/06/2014وافقت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 

( دوالر امريكي من خالل رسملة جزء من 55,000,000( دوالر امريكي ليصبح )53,000,000)
وقرر مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ من رأس المال.  %3.77االرباح وبنسبة 

( دوالر امريكي ليصبح 55,000,000زيادة راس مال الشركة المدفوع من ) 05/06/2014
( سهم على مساهمي 45,000,000( دوالر امريكي من خالل طرح ما مجموعه )100,000,000)

وقد كانت حصيلة االكتتاب الثانوي العام  العام. لالكتتاب الثانوي 26/06/2014الشركة بتاريخ 
أضيفت الى رأس المال المدفوع في  سهم /( دوالر امريكي3,300,000بمرحلته االولى والثانية )
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على زيادة رأس مال الشركة المدفوع من  2015. كما وافقت الهيئة العامة في العام 2016العام 
سهم من خالل رسملة  /( دوالر أمريكي59,600,000سهم الى ) /( دوالر أمريكي58,300,000)

% من رأس المال. كما وافقت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2.32جزء من األرباح وبنسبة 
سهم الى /( دوالر امريكي59,600,000على زيادة رأس مال الشركة المدفوع من ) 30/04/2017
كما %. 2.348رباح وبنسبة سهم من خالل رسملة جزء من األ  /( دوالر أمريكي61,000,000)

سهم ليصبح  /( دوالر امريكي7,000,000تمت الموافقة على زيادة راس المال المدفوع بمقدار )
كما قرر مجلس . 2017سهم في العام  /( دوالر أمريكي68,000,000رأس مال الشركة المدفوع )

شركة المدفوع الى زيادة راس مال ال 03/10/2017ادارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 
( سهم لالكتتاب 5,000,000سهم من خالل طرح ما مجموعه )/( دوالر امريكي73,000,000)

لترخيص النشرة  وحصلت الشركة على موافقة هيئة سوق راس المال الفلسطينية الثانوي العام.
 .21/12/2017على ان يبدأ نفاذ النشرة بتاريخ  20/12/2017بتاريخ 
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 نبذة عن البنك:
 

تأسست شركة بنك االستثمار الفلسطيني كشركة مساهمة عامة فلسطينية بمشاركة نخبة من المصرفيين ورجال  
االعمال من فلسطين والدول العربية الشقيقة. وتعتبر الشركة بمثابة البنك االول الذي حصل على التراخيص الالزمة 

برأس مال مدفوع  1994-08-10ية الفلسطينية وقد تم تسجيله في مدينة غزه بتاريخ لمزاولة اعماله من السلطة الوطن
 (68ليصبح ) 2017 – 2006( مليون دوالر امريكي. وقد تم زيادة رأس المال المدفوع خالل االعوام 20مقداره )
 .دوالر امريكي بقيمة اسمية دوالر امريكي للسهم الواحد /سهم مليون

 
. وقد واصلت ادارة البنك عملية 1995-03-26افتتح الفرع االول للبنك في مدينة غزه بتاريخ باشر البنك اعماله و 

التوسع واالنتشار في المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية الرئيسية تباعًا وفقًا لخطط مرسومة وواضحة ومحددة حتى 
قد بنى البنك استراتيجيته منذ تأسيسه على اصبح للبنك شبكة فروع تغطي معظم المناطق الفلسطينية بال استثناء. و 

تعميق تواجده في مختلف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لتنمية قاعدة المتعاملين وتنويع الخدمات المقدمة 
 لهم وتعزيز المركز المالي للبنك من خالل شبكة الفروع المنتشرة في كافة المدن الرئيسية.

 
وتوفيرًا للوقت علية الداء فروع البنك وتحسين االنتاجية واستغالل الطاقات البشرية العاملة ومن اجل رفع الكفاءة والفا

والجهد، فان ادارة البنك تولي اهتمامًا بالغًا ومستمرًا في مكننة بقية الخدمات المصرفية واالستثمارية وذلك من خالل 
تقديم خدمة مميزة للمتعاملين مع البنك ورفع الكفاءة  ادخال احدث التقنيات واالنظمة اآللية واالجهزة والبرامج بهدف

 االنتاجية المتطورة للبنك.
 

 :الشركة خدمات
 

 : خدمات المصرفيةالأ. 
 

 فتح جميع انواع الحسابات الجارية والتوفير. 

 قبول جميع انواع الودائع بمختلف العمالت. 

 القرض الشخصي. 

 الجاري مدين دوار. 

 .قرض السيارة 

  السكنية والتجارية.تقديم القروض 

 .تمويل الصادرات والمشاريع 

 .تمويل المقاولين والصناعات 

 .تمويل االستثمارات العقارية 

 .تمويل كافة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم 

 .اصدار بطاقات الفيزا الذهبية والفضية 
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 .خدمة الصراف اآللي 

 .خدمة تسديد فواتير الهواتف والكهرباء والمياه 

 فت.خدمة السوي 

 الين. )الخدمات البنكية االلكترونية وخدمة الرسائل القصيرة( خدمة استثمار اون 
 

 :الخدمات التجاريةب. 
 

 فتح االعتمادات المستندية. 

 اصدار الكفاالت البنكية بانواعها. 

 تنفيذ الحواالت بكافة انواعها المحلية والخارجية. 

 تسديد بوالص التحصيل. 
 

 :ارخدمات الخزينة واالستثمج. 
 االستثمار باالوراق المالية في اسواق المال العالمية بما فيها السوق المالي الفلسطيني. 

 .ادارة المحافظ االستثمارية 

 .شراء وبيع السندات واالسهم والوساطة المالية من خالل الشركة العالمية لالوراق المالية المملوكة للبنك 

 .شراء وبيع العمالت االجنبية 

  د اآلجلة للعمالت االجنبية.التداول بالعقو 

 

 : )بالدوالر االمريكي( الشركةتثمارات اس
 

 بالدوالر االمريكي مبلغ االستثمار  االستثمارات الخارجية 

 26,289,158 والسندات اوذونات الخزينة

 26,289,158 المجموع

 
 

 
 الر االمريكيمبلغ االستثمار بالدو واالراضي والعقارات الممتلكات والمعداتاالستثمار في 

 20,512,879 اصول ملموسه مختلفة واراضي وعقارات

 20,512,879 المجموع
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 ملكيتهم في الشركة:  ونسب اعضاء مجلس االدارةاسماء 

 

 لكيةنسب الم عدد االسهم المنصب ممثل الشركة ارةدعضو مجلس اال

 رئيس المجلس عن نفسه عبدالعزيز ابودية  /السيد
4,157,756 

6.82%  

 نائب الرئيس عن نفسه خليل نصر /السيد 
11,523 

0.02%  

 عضو مجلس عن نفسه سامي اسماعيل السيد /السيد 
14,405 

0.03%  
 عضو مجلس عن نفسه جميل المعطي /السيد 

604,216 
0.99%  

 عضو مجلس شركة اليزن لالستثمارات المالية والعقارية فائق حسن العيلة /الساده 
11,780,381 

19.31%  
 عضو مجلس عن نفسه عدنان ستيتيه  /الدكتور 

20,831 
0.03%  

 10,476 عضو مجلس عن نفسه السيد/ يوسف صالح بازيان
%0.02 

 10,476 عضو مجلس عن نفسه السيد/ وليد يعقوب النجار 
%0.02 

 3,144,882 عضو مجلس شركة يوني برذرز السيد/ حنا نقوال ابوعيطة
%5.16 

 1,487,779 عضو مجلس A.Y Consultant الدكتور/ فادي الحمرا
%2.44 

 11,151 عضو مجلس عن نفسه السيد/ مروان عبدالحميد
%0.02 

 
 :% فأكثر(5) ونسب ملكيتهم الشركة كبار مساهمياسماء 

 

 اسم المساهم عدد االسهم نسبة الملكية
6.82%  عبدالعزيز ابوديه /السيد  4,157,756 
9.83%  ة العالمية لالستثمار العقاريالشرك /السادة 5,997,771 
19.31%  شركة اليزن لالستثمارات المالية والعقارية /السادة  11,780,381 
6.49%  عبدالقادر القاضي /السيد 3,957,730 
19.16%  شركة الشروق لالستثمارات المالية والعقارية /السادة 11,690,902 

 السادة/ شركة يوني برذرز 3,144,882 %5.16

 
 :مناصبهم الحاليةو  التنفيذية للشركة اعضاء االدارة اسماء

 
 المنصب االسم

 المدير العام السيد/ عيسى قسيس
 نائب المدير العام فوزي الجوهري /السيد 
 مساعد مدير عام محمود عودة /السيد 
 مدير دائرة المخاطر برهان حماد /السيد 
 مساعد مدير عام صالح فارس  /السيد 
 مدير دائرة التدقيق الداخلي ي االغبر سام /السيد 
 مدير دائرة المحاسبة المركزية لطفي خصيب  /السيد 
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 المستشارون

 

 مستشار رئيس مجلس اإلدارة  
 ضياء الدين عبدالفتاح

 
 

 : القانوني للشركةالمستشار 
 المحامي حسام الدين االتيره

 المحامي مالك العوري 
 المحامي شرحبيل الزعيم

 
 

 

 للشركة:  لحسابات القانونيامدقق 
 

 السادة برايس وتر هاوس كوبرز / فلسطين
 

 
 

 مسؤول سجل المساهمين في الشركة:
 

 .خليل ناصر /السيد 
 
 

 مدير االصدار:
 

 فلسطين /الذراع االستثماري للبنك العربي –شركة العربي جروب لالستثمار م.خ.م  /السادة
 

( مليون دينار اردني وحصلت على 1.5برأس مال قدره ) 2009عام تأسست شركة العربي جروب لالستثمار في ال
( مليون 1.6تمت زيادرة رأس مال الشركة الى ) 2010. وخالل العام 2010عضوية بورصة فلسطين في بداية العام 

 .2011( مليون دينار اردني خالل العام 1.7دينار اردني والى )
 

مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية واهمها نشاط الوساطة تمارس الشركة مجموعة من االنشطة المالية ال
لحساب الغير وادارة االصدارات وامانة االصدارات. وقد قامت الشركة بادارة مجموعة من االصدارات في السوق 

الت الفلسطيني كان اهمها مدير اصدار اقليمي لالكتتاب االولي العام لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصا
وادارة االكتتاب الثانوي العام  2010ومدير اصدار لالكتتاب االولي العام للشركة العالمية المتحدة للتأمين خالل العام 

. كما تم انتخاب الشركة كأمين اصدار لسندات قرض شركة 2011لشركة البنك االسالمي العربي خالل العام 
 فلسطين للتنمية واالستثمار.

 

فوق البنك العربي, وللشركة مكتب تمثيل في  –البلد التحتا  –لرئيسي في وسط مدينة رام اهلل يقع مقر الشركة ا  
 فرع الدوار –البنك العربي  –مدينة نابلس 
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 نشرة إصدار أسهم
 
 

 العام لالكتتاب الثانوي لومات عن الشركة واألسهم المطروحةأوال: مع
 
 اسم الشركة: 1–1
 

 .المساهمة العامة المحدودة شركة بنك االستثمار الفلسطيني
 
 :الرئيسي مركز الشركة 2–1
 

فرعًا ومكتبًا  تسعة عشرويبلغ عدد فروع ومكاتب الشركة ، شارع اإلرسال – البيرهكز الشركة الرئيسي في مدينة يقع مر 
البيره ينة . لها فروع في مدشارع االرسالالى فرع الشركة الرئيسي في  فباإلضافة،  منتشرة من الشمال الى الجنوب

ولها  و فرعًا خارجيًا في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين بيت لحم ونابلس والخليل وجنين واريحا وغزه وبيتونياو 
نابلس وبلدة  –الخليل وبلدة حواره  –الخليل وبلدة بني نعيم  -ورأس الجورة  الخليل ومكتب - مكتب في بلدة بيت امر

بيت لحم ومكتب ميدان الشهيد ياسر  –ومكتب ساحة المهد  بيت لحم -وربيت لحم ومكتب بيت ساح –حوسان 
  القدس.  –رام اهلل ومكتب بيرنباال  –عرفات 

 
 

 info@pibc.psااللكتروني للشركة:  البريد
 
 
 والقيمة االسمية للسهم المصدر: بالكامل المصدر والمدفوعو  المصرح به رأس مال الشركة 3–1
 

يبلغ رأس مال الشركة و  سهم( مائة مليون دوالر امريكي، 100,000,000مصرح به )يبلغ رأس مال الشركة ال
 إلىمقسم  أمريكيدوالر  مليون وستون ثمانية( أمريكيدوالر  68,000,000) المصدر والمدفوع بالكامل

لس ادارة وقد قرر مج دوالر واحد للسهم المصدر. قدرها سهم بقيمة اسمية مليون وستون ثمانيةسهم(  68,000,000)
مليون سهم بقيمة اسمية قدرها سهم( خمسة 5,000,000 طرح ما مجموعه ) 2017-10-03الشركة المنعقد بتاريخ 

-01مليون دوالر امريكي على مساهمي الشركة المسجلين في سجالتها بتاريخ دوالر امريكي( خمسة  5,000,000)
 المصدر ليصبح رأس مال الشركةالمغطى  غيرمن رأس المال المصرح به  جزءوذلك بهدف تغطية  11-2017
ثالثة دوالر امريكي(  73,000,000مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) ثالثة وسبعونسهم(  73,000,000المدفوع )و 

 مليون دوالر امريكي. وسبعون
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  -:2017وفيما يلي كشف يبين تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها حتى العام 
 

 رأس المال المدفوع ح بهرأس المال المصر  السنة
1994 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
1995 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
1996 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
1997 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
1998 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
1999 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
2000 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
2001 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
2002 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
2003 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
2004 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
2005 20,000,000 $ 20,000,000 $ 
2006 40,000,000 $ 40,000,000 $ 
2007 40,000,000 $ 40,000,000 $ 
2008 40,000,000 $ 40,000,000 $ 
2009 40,000,000 $ 40,000,000 $ 
2010 100,000,000 $ 50,000,000 $ 
2011 100,000,000 $ 53,000,000 $ 
2012 100,000,000 $ 53,000,000 $ 
2013 100,000,000 $ 53,000,000 $ 
2014 100,000,000 $ 55,000,000 $ 
2015 100,000,000 $ 56,300,000 $ 

2016 100,000,000 $ 59,600,000 $ 

2017 100,000,000 $ 68,000,000 $ 
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اضافة اسهم  السنة

 مجانية
اقرت في   اضافة اسهم اكتتاب
 االجتماع

تخفيض االسهم غير  اصدار خاص
 المكتتب بها

2006 20,000,000  - - - 

2010 10,000,000 - - - 

2011 3,000,000 - - - 

2014 2,000,000 - - - 
2015 1,300,000  - -  

2016 - 3,300,000 - - 

2017 1,400,000 - 7,000,000 - 
 
 
 المصدرة والقيمة االسمية للسهم: األسهمنوع  4–1
 

 أمريكيعادية متساوية في الحقوق وااللتزامات بقيمة اسمية قدرها دوالر  أسهمالمصدرة من قبل الشركة هي  األسهم
 واحد للسهم المصدر.

 
 العام: ثانوياللالكتتاب  المطروحة األسهمعدد  5–1
 

 سهم. مليونخمسة سهم(  5,000,000) اإلصدارالعام بموجب نشرة  الثانويلالكتتاب  المطروحة األسهميبلغ عدد 
 
 : اإلجماليةسعر السهم والقيمة  6–1
 

%( 100ويسدد بنسبة ) واحد أمريكيالعام بالقيمة االسمية للسهم والبالغة دوالر  الثانويلالكتتاب  األسهم سيتم طرح
 .أمريكيدوالر  مليونخمسة ( أمريكيدوالر  5,000,000) المطروحة لألسهم اإلجمالية، والقيمة عند االكتتاب

 
 المصدرة والمكتتب بها:  األسهمخصائص  7–1
 

عادية متساوية في  أسهمالمصدرة بموجب هذه النشرة هي  واألسهم المكتتب بها األسهمالشركة بما فيها  أسهمجميع 
 زامات.الحقوق وااللت

 
 :اإلصدارالمالية التي ستصدرها الشركة في وقت متزامن مع هذا  األوراققيمة وعدد وخصائص  8–1
 

 .اإلصدارمالية في وقت متزامن مع هذا  أوراق أيةلن تصدر الشركة 
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 نسبة االسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام: 1-9
 
س المال المكتتب به والمدفوع قبل زيادة رأام من رأس مال الشركة تمثل نسبة االسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي الع 
 (7.3529.)% 
 
وهو التاريخ الذي يحق لمساهم الشركة االكتتاب في االسهم  2017-11-01بتاريخ  عدد مساهمي الشركة 1-10

 :2017-10-03المطروحه في االكتتاب الثانوي العام بناء على قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 
 

ما  2017-11-01بتاريخ  كما المساهمة العامة المحدودة ساهمي شركة بنك االستثمار الفلسطينيبلغ عدد م
 ( مساهم.245) مجموعه

 
 :2017مشاركة االسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام بأرباح الشركة للعام  1-11
 

 .1964( لسنة 12وفقًا الحكام قانون الشركات رقم )باالرباح ك االسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام ر ستشا
 
 آلية التصرف باالسهم غير المكتتب بها: 1-12
 

بالعمل  بشراء كامل االسهم المطروحة, فان مجلس االدارة مفوضتحقق اكتمال االكتتاب الثانوي العام  مفي حال عد
القوانين والتعليمات واالنظمة المعمول بها على ايجاد آلية لتغطية االسهم غير المكتتب بها بما ال يتعارض مع 

 وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

 
 :زيادة رأس المالموافقات الجهات الرسمية على  31–1
 

وقد سجلت لدى مراقب  10/08/1994بتاريخ  محدودة كشركة مساهمة عامة بنك االستثمار الفلسطيني ت شركةتأسس
قدره  ومدفوع برأس مال مصرح به باشر البنك نشاطه المصرفي  وقد، (563200864)رقم التحت الشركات 

 اعداد البيانات المالية المدققة تاريخحتى  ( دوالر امريكي، وقد وصل رأس مال الشركة المصرح به20,000,000)
دوالر  مائة مليوندوالر امريكي(  100,000,000ما مقداره ) 31/12/2016من مدقق الحسابات الخارجي بتاريخ 

وستمائة  وخمسون مليون تسعةدوالر امريكي(  59,600,000المدفوع )و  المكتتب به بلغ رأس مال الشركةو  امريكي.
 ثمانية وستوندوالر امريكي(  68,000,000كما تمت زيادة رأس مال الشركة المدفوع ليصبح ) دوالر امريكي. ألف

من خالل توزيع أسهم مجانية بمقدار  30/04/2017على قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ مليون دوالر امريكي بناء 
بقيمة  (سهم 7,000,000( دوالر أمريكي وحصيلة اصدار خاص بمقدار )1,400,000( بقيمة )سهم 1,400,000)
 ( دوالر أمريكي.7,000,000)
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 المصرح به ليصبح كة زيادة رأس المال قررت الهيئة العامة غير العادية للشر  13/05/2010 بتاريخ
 .( دوالر امريكي100,000,000)

 

 بموجب  30/05/2010سلطة النقد الفلسطينية بزيادة رأس المال المصرح به بتاريخ  حصلت  الشركة على موافقة
كما حصلت الشركة على موافقة سلطة النقد  (.4-2010/05/3350  د كتاب سلطة النقد الفلسطينية رقم )

( دوالر 5,000,000الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع بواقع ) جزء من سطينية بتغطيةالفل
 (.11/2017/م.م 601رقم )بموجب كتاب سلطة النقد الفلسطينية  14/10/2017امريكي بتاريخ 

 

 
  سطينية على طرح  ما هيئة سوق رأس المال الفل –حصلت الشركة على موافقة اإلدارة العامة لألوراق المالية

 ى مساهمي الشركة المسجلين بتاريخلالكتتاب الثانوي العام عل مليون سهم سهم( خمسة  5,000,000مجموعه )
 بموجب كتاب الهيئة رقم 20/12/2017 كل بنسبة مساهمته برأس المال بتاريخ 01/11/2017

PCMA/DIWAN/9948/2017.   
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 داد وعرض البيانات المالية:اسلوب اعثانيًا: 
 

شركة ارنست اند يونغ  جهاز وظيفي متخصص في البنك ويتم تدقيقها من قبل يتم اعداد البيانات المالية من قبل
وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها في اعداد التقارير المالية اضافة الى القوانين واالنظمة والتعليمات 

 المعمول بها الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
 

جراءات االكتتاب الثانويثالثاً   العام : شروط وا 
 
نشر اعالن و  بوسائل االتصال المتعددة  اعالم المساهمين يتم طرح االسهم لالكتتاب الثانوي العام عن طريق -1

دعوة الى طرح اسهم لالكتتاب الثانوي العام، وان عناصر هذا الطرح ال تكتمل اال بنشرة االصدار التي يتوجب على 
االكتتاب وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلي والنماذج  مطالعتها وتفهمها بعمق وعلى ضوئها يتم طلب المساهمين

 المعدة لذلك.
 
يعبأ نموذج طلب االكتتاب كاماًل مع كتابة اسم المكتتب الرباعي مرفقًا به وثائق اثبات الشخصية ويسلم  -2

 %( من قيمة االسهم المكتتب بها الى البنك الذي تم االكتتاب بواسطته.100)

 

الدفع بعد ختمه من البنك الذي تم االكتتاب بواسطته وذلك لحين استكمال اجراءات يحتفظ المكتتب بايصال  -3
 تسجيل اكتتابه باسهم الشركة.

 

 النظام الداخلي للشركة وعقد تأسيسها.ركة يعني اقرار وموافقة المكتتب على ان االكتتاب باسهم الش -4

 

قيمتها االسمية  مليون سهمخمسة  –( سهم 5,000,000عدد االسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام ) -5
 دوالر امريكي. مليون خمسة –( دوالر امريكي 5,000,000)

 

 القيمة االسمية للسهم المطروح لالكتتاب الثانوي العام دوالر امريكي واحد. -6

 

 %( من قيمته االسمية عند االكتتاب.100تسديد قيمة السهم: يتم تسديد قيمة السهم المكتتب به بواقع ) -7

 

وينتهي مساء  27/12/2017الموافق   األربعاء يبدأ االكتتاب الثانوي العام اعتبارًا من صباح يوم االكتتاب: فترة -8
, ويحق للشركة تمديد فترة االكتتاب الثانوي العام بعد اخذ موافقة هيئة سوق 2018/ /1601الموافق  الثالثاء يوم

 ة وفقًا لتعليمات االصدار الصادرة عن الهيئة.رأس المال الفلسطينية في حال عدم تغطية االسهم المصدر 
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يتم االكتتاب وفقًا لتعليمات االصدار ويتم االعالن عن ذلك في الصحف المحلية ويحق للمكتتب الحصول على  -9
 نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي ونشرة االصدار.

 

الذي تاريخ الوهو  01/11/2017يخ يكون االكتتاب حسب نسبة كل مساهم من رأسمال الشركة كما بتار  -10
، بعد موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 03/10/2017 باجتماعه المنعقد بتاريخحدده مجلس ادارة الشركة 

%( من قيمة االسهم المكتتب بها كاملة عند االكتتاب ويجوز دفع هذه القيمة اما نقدًا او بشيك 100وتسدد )
او بحوالة بنكية لحساب  انتهاء فترة االكتتاب الثانوي العام المحددة كحد اقصى، تاريخ مصدق بتاريخ ال يتجاوز
 المساهمة العامة المحدودة. شركة بنك االستثمار الفلسطينيلدى  االكتتاب الثانوي العام 

 

ة تقوم الشركة باعداد كشوف باسماء المكتتبين باالسهم التي يمتلكها كل مساهمي الشركة كما يتم تزويد هيئ -11
 سوق رأس المال ومراقب الشركات بهذه الكشوف حال االنتهاء من عملية االكتتاب الثانوي العام.

 

 اذا قام المكتتب باالكتتاب بأكثر من طلب واحد بنفس االسم فسيتم معاملتها كطلب واحد. -12
 

 

 ال يجوز للشخص الواحد االكتتاب في اسهم الشركة اكثر من مرة واحدة. -13
 

بالتوقيع على طلب االكتتاب الذي يحتوي على اقراره باستالم عقد التأسيس والنظام  يقوم طالب االكتتاب -14
 مالداخلي للشركة والنشرة المعدة وفق القانون واالصول واطالعه على كافة محتوياته ودراستها بعناية وفه

 مضمونها وموافقته عليها.
 

الفلسطيني  المنتشرة في محافظات الوطن ينيشركة بنك االستثمار الفلسطكافة فروع  يجري االكتتاب من خالل -15
  .ومن خالل مراسلي بنك االستثمار الفلسطيني في الخارج

 
االجراءات المتبعة في حال عدم كفاية الطلب على االكتتاب باالسهم المطروحة: إذا لم يتم االكتتاب بكامل  -16

دار الصادرة عن هيئة سوق رأس المال األسهم المطروحة بعد انقضاء المدة القانونية يتم تطبيق تعليمات االص
 بهذا الخصوص.

 
 

الحصول على نشرة االصدار والمتطلبات المتعلقة بتعبئة طلب االكتتاب: يتم الحصول على نشرة اإلصدار  -17
وطلب االكتتاب الثانوي العام وعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة والمتطلبات المتعلقة بتعبئة طلب االكتتاب 

وفروعه المنتشرة باعتباره البنك الوحيد المعتمد لتلقي طلبات  بنك االستثمار الفلسطينيعام من الثانوي ال
 االكتتاب. وعلى المكتتب تعبئة طلب االكتتاب بدقة وعناية وتوقيعه أمام موظف البنك المختص.

 
 شركات.باح الشركة وفقًا الحكام قانون الر سوف تشارك االسهم في امشاركة االسهم في االرباح:  -18
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 المالية ملخص البيانات: رابعاً 
 

 .2017والنصف االول من العام  2016و 2015 للعام ملخص البيانات المالية  1 -4
 

 قائمة المركز المالي   
 

 30/06/2017و 6201و  5201كانون األول  31
 

 اإلستثمار الفلسطيني بنك

 ي()األرقام بالدوالر االمريك الموحدة المالي المركز قائمة
 

 كانون األول  31كما في    

 6/2017  2016  2015 

      الموجودات

 64,192596 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 
 65,993,808  63,772,991 

 73492705 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

178 
 50,877,914  72,672,609 

 178346274 مباشرة ائتمانيةتسهيالت 

 
 181,475,269  141,670,501 

 6,776,914  6,987,275  6983254   الدخل بيانموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 3,048,817  2,892,859  1717732 الدخل الشامل بيانموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 16,135,589  16,409,024  16779936 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 16,313,406  20,512,879  21048741 آالت ومعداتعقارات و

 959,699  878,199  878199 موجودات ضريبية مؤجلة

 994,639  944,029  1228855 موجودات غير ملموسة

 5,425,076  5,741,436  18459816 موجودات أخرى

 383459816 مجموع الموجودات

 

 352,712,692  327,770,241 

      

      وحقوق الملكيةالمطلوبات 

      المطلوبات

 21221161 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 

 20,030,435  35,940,226 

 193,444,107  227,274,188  249976271 ودائع العمالء

 15,107,528  17,518,599  19873266 تأمينات نقدية

 2,369,678  2,651,499  2676906 مخصصات متنوعة

 مخصص الضريبة

 

-  138,913  - 

 7,433,231  5,060,059  7714931 مطلوبات أخرى

 254,294,770  272,673,693  301462535 مجموع المطلوبات

      حقوق الملكية

 56,300,000  59,600,000  61000000 رأس المال المدفوع

 7,825,093  8,152,663  8152663 إجباري  احتياطي

 2,291,000  2,861,000  2861000 مخاطر مصرفية عامة احتياطي

 1,847,142  2,336,393  2336393 الدورية التقلبات احتياطي

 -  -  935211 احتياطي التفرع الخارجي

 (180,362)  (304,074)  (26552) القيمة العادلة احتياطي

 3,212,555  3,212,555  3212555 فائض إعادة تقييم موجودات

 2,180,043  4,180,462  3526011 األرباح المدورة

 73,475,471  80,038,999  81997281 صافي حقوق الملكية

 327,770,241  352,712,692  383459816 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة الدخل
 

 30/06/2017و 6120و  5120كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

  اإلستثمار الفلسطيني بنك

 كي(ي)االرقام بالدوالر االمر لموحدةا الدخل قائمة

 

 
 
 
 
 
 

 كانون األول 31للسنة المنتهية في     

  6/2017  2016  2015 

 11,573,807  13,486,577  7719502  الفوائد الدائنة

  الفوائد المدينة
(1240711) 

 (1,649,378)  (1,723,116) 

 9,850,691  11,837,199  6478791  صافي إيرادات الفوائد 

 2,822,426  3,160,876  1951543  افي إيرادات العموالتص

 12,673,117  14,998,075  8430334  صافي إيرادات الفوائد والعموالت

       

 611,489  721,321  495212  صافي أرباح التعامل بالعمالت األجنبية

 0  0  4797  ارباح)خسائر(تقييم عمالت اجنبية

 135,072  124,877  31954  عوائد توزيعات أرباح

 646,821  290,051  259511  مباشرة  ائتمانيةاسترداد مخصص تدني تسهيالت 

 0  0  0  ارباح بيع عقارات واآلالت ومعدات

 43,192  203,248  7634  أرباح موجودات مالية

 189,786  216,091  88876  إيرادات أخرى

 14,299,477  16,553,663  9318318  إجمالي الدخل

  المصروفات
  

   

 5,400,194  5,723,694  3112981  نفقات الموظفين

 4,140,465  4,827,404  2786747  مصاريف تشغيلية أخرى

 474,249  401,645  295781  مباشرة ائتمانيةمخصص تدني تسهيالت 

 891,105  826,325  451638  وإطفاءات استهالكات

 397,760  -  -  الدخل بيانقيمة العادلة من خالل خسائر موجودات مالية بال

 9,554  4,893  2515  صافي خسائر تقييم العمالت األجنبية

 11,313,327  11,783,961  6649662  إجمالي المصروفات

 2,986,150  4,769,702  2668656  ربح السنة قبل الضرائب

 (1,265,000)  (1,381,500)  (701796)  مصروف الضرائب

 1,721,150  3,388,202  1966860  ربح السنة

       

 0.031  0.059  03.  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
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 كانون األول 31للسنة المنتهية في   

 6/2017 2016  2015 

 1,721,150  3,388,202 1966860 ربح السنة

     بنود الدخل الشامل األخرى:

في فترات  الموحد الدخل بيانلن يتم إعادة تصنيفها إلى  بنود

 الحقة:

    

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 الدخل الشامل بيانخالل 

(8578) (124,674)  (68,622) 

 3,212,555  -  فائض إعادة تقييم موجودات

 3,143,933  (124,674) (8578) بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 4,865,083  3,263,528 1958282 صافي الدخل الشامل للسنة
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 قائمة التدفقات النقدية

 
 30/06/2017و 6201و 2015 كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 

  اإلستثمار الفلسطيني بنك

مريكي()االرقام بالدوالر اال النقدية التدفقات قائمة  
 

 

   
 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

 

6/2017 

 

2016 

 

2015 

  أنشطة التشغيل

 2668656 ربح السنة قبل الضرائب    

 

4,769,702 

 

2,986,150 

  تعديالت:

 295781 مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة    

 

401,645 

 

474,249 

 451638 إستهالكات وإطفاءات

 

826,325 

 

891,105 

 (7634) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلبيع ارباح 

 

(1,207) 

 

(13,781) 

صافي )ارباح( خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 2515 الدخل

 

(202,041) 

 

358,003 

 (259511) استرداد مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

 

(290,051) 

 

(646,821) 

 - بيع عقارات وآالت ومعدات ارباح

 

(16,999) 

 

- 

 234899 مخصصات متنوعة

 

510,054 

 

404,252 

 (31954) عوائد توزيعات أرباح

 

(124,877) 

 

(135,072) 

 (730591) فوائد سندات

 

(1,193,848) 

 

(1,053,772) 

 - بنود أخرى غير نقدية

 

(13,020) 

 

30,576 

 
2623799 

 
4,665,683 

 

3,294,889 

  التغير في الموجودات والمطلوبات

 3092725 تسهيالت إئتمانية مباشرة    

 

(39,916,362) 

 

(39,348,670) 

 1752664 اإلحتياطي اإللزامي

 

10,949,453 

 

(2,005,111) 

 12215716 موجودات اخرى

 

(518,467) 

 

(2,639,584) 

 22702083 ودائع العمالء

 

33,830,081 

 

9,162,203 

 2354667 تأمينات نقدية

 

2,411,071 

 

247,440 

 2654872 مطلوبات اخرى

 

(2,373,172) 

 

(589,053) 

أنشطة التشغيل قبل المخصصات و  (المستخدم في) الناتج عن صافي النقد

 19459766 الضرائب المدفوعة

 
9,048,287 

 

(31,877,886) 

 (209492) مخصصات متنوعة مدفوعة

 

(228,674) 

 

(391,987) 

 (1608405) ضرائب مدفوعة

 

(945,519) 

 

(1,274,382) 

 17641869 أنشطة التشغيل (المستخدم في) الناتج عن صافي النقد

 
7,874,094 

 

(33,544,255) 

  أنشطة اإلستثمار

 1997887 ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور    

 

2,820,874 

 

1,410,438 

 1166549 الدخل الشامل بيانبالقيمة العادلة من خالل بيع موجودات مالية 

 

31,284 

 

89,663 

  الدخل الشامل بيانشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 

- 

 

(1,988,496) 

 53550 الدخل بيانبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 

39,257 

 

73,736 

 (44410) الدخل بيانمن خالل  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة

 

(46,370) 

 

(1,266,711) 

 (2980094) شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 

(286,768) 

 

(10,072,905) 

 2719282 استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 

- 

 

9,231,312 

 (889860) شراء عقارات وآالت ومعدات

 

(4,857,708) 

 

(2,771,699) 

 - وآالت ومعداتبيع عقارات 

 

16,999 

 

- 

 (382466) شراء موجودات غير ملموسة

 

(117,480) 

 

(212,543) 

 24706 عوائد توزيعات أرباح مقبوضة

 

124,877 

 

135,072 

 561065 فوائد سندات مقبوضة

 

1,207,181 

 

1,035,187 

 1769567 صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

 
(1,067,854) 

 

(4,336,946) 

  أنشطة التمويل

 - زيادة راس المال    

 

3,300,000 

 

- 

 15872302 في النقد وما في حكمه( النقصالزيادة )

 
10,106,240 

 

(37,881,201) 

 76141212 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 

66,034,972 

 

103,916,173 

 92013514 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
76,141,212 

 

66,034,972 
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 وغاياتها واهدافها الشركة المصدرة ورؤيتها ورسالتها : تسجيلخامساً 

 
 :تسجيل الشركة 5-1
 
 (563200864)تحت رقم  10/08/1994كشركة مساهمة عامة بتاريخ    بنك االستثمار الفلسطيني ت شركةسجل 

بممارسة األعمال المصرفية والمالية  ، ويقوم البنك1995خالل شهر آذار من العام وقد باشر البنك نشاطه المصرفي 
 والخارج المنتشرة في فلسطينومكاتبه بمدينة البيرة وفروعه  ادارته العامهوذلك من خالل  واالستثماريةوالتجارية 
 .اً ومكتب فرعاً  عشرتسعة والبالغة 

 
 :رؤية الشركة 5-2
 

في فلسطين من خالل تقديم ارقى الخدمات  السعي بكل جد ومسؤولية وبشكل حثيث الن نكون مصرفًا رائدًا ومتقدماً 
المالية والمصرفية المتميزة والمتفوقة للمتعاملين معنا، يقدمها جهاز من العاملين المؤهلين تأهياًل متفوقًا وعاليًا، يمارس 

ين اعلى عمله في بيئة محفزة، مدعومًا بالتكنلوجيا الحديثة والمنتجات من الخدمات المصرفية المختارة بعناية، مطبق
 المعايير المهنية واالخالقية، ساعين لتحقيق نتائج مالية تتناسب وموقعنا في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

 
 :الشركة رسالة 5-3
 

 المساهمة الفاعلة في نمو وبناء وتطور االقتصاد الفلسطيني بكل مسؤولية والتزام.
 
 ة:الشرك قيم 5-4
 

بوعودنا وااللتزام باسس  خرين والسعي الدائم للتميز والوفاءمع النفس واآل قيمنا االساسية عمادها الصدق واالمانة
الحاكمية المؤسسية في جميع اعمالنا واستمرار التحدي الكتشاف افضل الطرق الرضاء المتعاملين معنا، ملتزمين 

 ما وجدنا بالمسؤوليات االجتماعية.دائمًا واين
 
 : خيارات الشركة المستقبلية 5-5
 

بة بكل كفاءة على المنجزات واستمرارية النمو والتطور محافظين على االستجا ةياراتنا المستقبلية في المحافظتتمثل خ
رغبات المتعاملين معنا وتنمية اموالهم بمنتهى الحرص والمسؤولية متابعين الستحداث وتطوير وفاعلية الحتياجات و 

ركزنا المالي بضبط عناصر المخاطرة وتنمية القوى منتجات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني، ومعززين لم
البشرية واالستخدام الفعال للتقنية الحديثة الستمرارية التميز في االداء وزيادة الكفاءة في التعامل مع المتعاملين معنا 

 بمنتهى الشفافية.
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 :الشركة اهداف 5-6
 
ات وحقوق الملكية وادارتها بكفاءة عالية لتدعيم االستمرار في تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية والموجود -1

المركز المالي والتنافسي للبنك في السوق الفلسطيني والمحافظة على النسب المالية للبنك ضمن متطلبات الجهات 
 الرقابية في فلسطين.

 رفع مستوى الكفاءة االنتاجية وترشيد االنفاق غير المنتج بهدف تعظيم االيرادات. -2
بناء على احتياجاتهم وبما  هالبنك للمتعاملين معرار في تطوير المنتجات والخدمات والبرامج التي يقدمها االستم -3

يتناسب مع الوضع االقتصادي الفلسطيني، والتركيز على قطاع التجزئة من خالل استحداث وتطوير منتجات خاصة 
 والشركات المنتجة صغيرة ومتوسطة الحجم. بقطاع االفراد والعمل على توفير االحتياجات التمويلية للمؤسسات

متابعة شبكة تفرعات البنك والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات للمتعاملين ضمن المستوى المطلوب بما يتوافق  -4
مع متطلبات العمل، وزيادة تواجد البنك في التجمعات السكانية الفلسطينية من خالل انتهاج استراتيجيات مدروسة 

 ززة بقدرات تنافسية مع البنوك.للتفرع مع
االستمرار بتدعيم الجهد التسويقي في مختلف فروع ومكاتب البنك من خالل تنظيم وتطوير حمالت تسويقية  -5

مميزة ومحفزة باالضافة الى تنظيم حمالت اعالنية واعالمية لبرامج وخدمات البنك وذلك للمحافظة على المتعاملين 
ورغباتهم واستقطاب متعاملين جدد لزيادة الحصة السوقية من السوق المصرفي تياجاتهم القائمين من خالل تلبية اح

 بمختلف االنشطة.
توسيع قاعدة المودعين واستقطاب الودائع بمختلف العمالت وباسعار فائدة معقولة وجوائز تحفيزية واالستغالل  -6

 ا.االمثل لهذه الودائع في مجاالت االستثمار المختلفة المسموح به
االستمرار في تعزيز التنوع لمحفظة تسهيالت الشركات وتطوير خدمات ومنتجات جديدة في مجال التجزئة  -7

 الخاص باالفراد تتالئم مع نمط حياة ورغبات شرائح المتعاملين المستهدفة.
ها في السوق تعزيز الصورة الذهنية االيجابية السم البنك وعالمته التجارية لدى كافة فئات المجتمع وتميز  -8

المصرفي من خالل استمرار التفاعل مع المجتمع المحلي ومواصلة تقديم الدعم للمشاريع االجتماعية والخدمية 
 والتعليمية والبيئية.

احداث تغيير نوعي في مجال خدمات االستثمار الخاصة والشخصية لمحافظ المتعاملين االستثمارية بما يواكب  -9
 واق المال واالستثمار لتحقيق عوائد مجزية.المستجدات العالمية في اس

االستمرار برعاية الجهاز الوظيفي في البنك والعمل على رفع كفاءتهم وقدراتهم عن طريق خطة تدريبية  -10
 للموظفين ومكافأة المتميزين منهم وتشجيعهم على العمل بروح الفريق، وتطوير انظمة وسياسات الموارد البشرية.

غير المباشرة المقدمة من البنك مثل االعتمادات والكفاالت والخدمات ادة حجم التسهيالت العمل على زي -11
 المصرفية كالحواالت لما في ذلك من اهمية في تعظيم ايرادات البنك من العموالت.

 زيادة حجم حقوق الملكية وتحقيق عائد جيد للمساهمين. -12
 وتقييم ذاتي للمخاطر.خفض المخاطر بانواعها باستخدام نظام رقابة  -13
تطوير اداء الخدمة وتنويعها للمحافظة على الميزة التنافسية مع مؤسسات الجهاز المصرفي بفلسطين وذلك  -14

  بتوظيف التكنلوجيا المصرفية لتدعيم قدرات البنك.
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 : حقوق ومسؤوليات المساهم ونقل ملكية األسهمسادساً    
 
 حقوق المساهم: 6-1
 

الشركة  أرباحالمتحققة للشركة بعد موافقة الهيئة العامة عليها، ويشارك المساهمون في  األرباح أ( المشاركة في
 وخسائرها وناتج تصفيتها بنسبة مساهمتهم في الشركة.

 
قراراع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة لبحث حضور اجتمب(  المقررين حسب  األعمالجدولي  وا 
 وهي كالتالي:قانون الشركات  أحكام

 
 :الهيئة العامة العادية- 

 
 .االدارة مجلس تقرير سماع .1

 .وميزانيتها وحساباتها احوالها عن الشركة حسابات مدققي تقرير سماع .2

 .عليها والمصادقة وميزانيتها الشركة حسابات مناقشة .3

 .االدارة مجلس اعضاء انتخاب .4

 .للشركة المالية للسنة الحسابات مدققي انتخاب .5

 .االدارة مجلس اقتراح على بناء توزيعها يجب التي رباحاال تحديد .6

البحث في اية امور اخرى غير مقترحة على جدول االعمال شريطة ان يخضع ادراجها  للتصويت و يوافق  .7
 .% من المساهمين30عليها 

 

 :الهيئة العامة غير العادية- 

 
لتاسيس المتعلقة بغايات الشركة تعديل نظام الشركة او عقد تاسيسها شريطة ان تغيير احكام عقد ا .1

 .يجب ان تقترن بموافقة المحكمة و الجهات ذات العالقة وفقًا للقوانين و االنظمة النافذة في فلسطين

 .اخرى مؤسسة او شركة في الشركة اندماج .2

 .وتصفيتها الشركة فسخ .3

 .رئيسها او االدارة مجلس اعضاء احد اقالة .4
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  مسؤوليات المساهم: 6-2
 

 التي يمتلكها في رأس مال الشركة. األسهمالمساهم محدودة بعدد مسؤولية 
 
 المساهمين: إلىالتقارير المرسلة  6-3
 

من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة  أشهريعد خالل مدة ال تزيد عن ثالثة  أنالشركة  إدارةيترتب على مجلس 
  -:البيانات والتقارير التالية وذلك لعرضها على الهيئة العامة

 
وخسائرها وتدفقاتها النقدية مقارنة مع ما حققته منها في السنة  أرباحهاأ( الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب 

 لتلك الحسابات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة. اإليضاحيةالمالية السابقة، وكذلك البيانات 
 

 خطة عمل الشركة للسنة التالية.ب( 
 

الشركة خالل السنة المالية موضوع التقرير متضمنًا كافة البيانات  أعمالعن  اإلدارةنوي لمجلس ج( التقرير الس
ذات  األخرىوالمعلومات واالفصاحات التي تحددها هيئة سوق رأس المال وقانون الشركات والقوانين والتعليمات 

 العالقة.
 

اجتماعات الهيئة العامة مع اعالن الدعوة نسخ عن توزع على جميع مساهمي الشركة الذين يحق لهم االشتراك في د( 
 كشف حساب االرباح و الخسائر و الموازنة العامة و تقرير مجلس االدارة و فاحصي الحسابات.

 
 نقل ملكية األسهم: 6-4
 

 المالية المصدرة لدى الهيئة، ستقوم الشركة األوراقالعام وتسجيل  الثانوياالكتتاب  إجراءاتبعد االنتهاء من 
يداع في بورصة فلسطين أسهمها إدراجوبالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال بتقديم طلب  سجل مساهمي الشركة  وا 

في السوق.  إدراجهابعد  األسهمنقل ملكية  الجهة الوحيدة التي يتم من خاللهوالتحويل باعتباره  اإليداعلدى مركز 
الورقة المالية  إيداعم تدوينها في طلب االكتتاب وذلك لغايات والتحويل تزويده ببيانات محددة يت اإليداعويشترط مركز 

يقوم بتعبئة طلب  أنلدى المركز. وعليه فان من الضروري لكل مكتتب  أسهمهليتمكن المساهم من نقل ملكية 
 االكتتاب المرفق بهذه النشرة بدقة ووضوح.
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 الشركة: أسهم إدراج 6-5
 

وذلك بعد موافقة الهيئة والسوق على  بورصة فلسطينفي  االسهم المكتتب بها إدراجأ( ستقوم الشركة بتقديم طلب 
 .اإلدراج

 
 واألنظمة 2004( لسنة 12رقم ) المالية األوراققانون  ألحكاموفقًا  بورصة فلسطينب( يكون السهم قاباًل للتداول في 

يكون التداول من خالل الوسطاء السوق المالي، بحيث  وأنظمةوالتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ذلك تعليمات 
 الماليين المرخصين من قبل الهيئة والمعتمدين من قبل السوق.

 
تتم اجراءات تحويل اسهم الشركة او نقل ملكيتها او الحجز عليها و بيعها من خالل مركز االيداع و التحويل و ج( 

وراق المالية الساري المفعول و اية قوانين و التسوية في سوق فلسطين لالوراق المالية و ذلك وفقًا الحكام قانون اال
 انظمة اخرى.

 
يحق لمن انتقلت اليه ملكية سهم بسبب وفاة حامله ان يحصل على حصته في ذلك السهم من االرباح على ان د( 

 ذلك ال يخوله حق ممارسة حقوق اعضاء الشركة في اجتماعاتها قبل ان يتم تسجيل ذلك السهم باسمه.
 

باح المستحقة عن السهم الخر مالك قيد اسمه في سجل الشركة و يكون له وحده الحق في قبض المبالغ تدفع االر ه( 
 المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في االرباح او نصيبا في موجودات الشركة.

 
 
   

 :30/11/2017فلسطين لغاية  في بورصة سهم الشركة بيانات تداولسابعًا: 
 

 القيمة البند
 دوالر امريكي. 1.15  29/11/2017ق السهم في سعر اغال 

 دوالر امريكي. 1.16  30/11/2017ولغاية  01/01/2017اعلى سعر تداول للسهم من 
 دوالر امريكي. 0.95 30/11/2014 ولغاية 01/01/2017ادنى سعر تداول للسهم من 
 م.سه 8,751,309  30/11/2017ولغاية  01/01/2017عدد االسهم المتداولة من 
 دوالر امريكي. 8,973,970  30/11/2017ولغاية  01/01/2017قيمة االسهم المتداولة من 
 صفقة.  514 30/11/2017ولغاية  01/01/2017عدد الصفقات المنفذة من 
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 : الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل حصيلتهثامناً 
 
( 100,000,000) والبالغ غير المغطى به المصرحرأس مال الشركة  من جزءتغطية  هي اإلصدارمن الغاية  إنأ( 

( سهم 5,000,000وسيتم طرح )( دوالر امريكي 68,000,000. حيث يبلغ رأس مال الشركة المدفوع )دوالر امريكي
( دوالر امريكي وذلك 73,000,000( دوالر امريكي ليصبح رأس المال المدفوع )5,000,000بقيمة اسمية قدرها )

 ت سلطة النقد الفلسطينية بخصوص الحد االدنى لرأس مال البنوك العاملة في فلسطين.تماشيًا مع متطلبا
 

دوالر  مليونخمسة ( أمريكيدوالر  5,000,000والبالغة ) اإلصدارب( ستقوم الشركة باستغالل صافي حصيلة هذا 
 ثمانية( أمريكيدوالر  68,000,000الشركة والبالغ ) مساهميرأس المال المدفوع من قبل  إلى باإلضافة، امريكي
بما  أمامهااالستثمار المتاحة  أوجهلتمويل نشاطاتها التشغيلية واالستثمارية في جميع  أمريكيدوالر  مليون وستون

 مساهمة عامة محدودة. الداخلي وعقد تأسيسها كشركة مصرفيةيتفق مع غايات الشركة وفقًا لنظامها 
 

 كتتاب باعتبار انه سيتم تطبيق قانون الشركات وتعليمات الهيئة.ج( لن يكون هناك نقص في حصيلة مبالغ اال
 
 

 التوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر االستثمار: تاسعاً 
 

رأس المال المصرح  جزء من استكمال تغطية منالشركة  فان هدفضمن خطة الشركة المستقبلية للسنوات القادمة. 
س المال ومتابعة شبكة تفرعات البنك تدعيم قاعدة رأ هور امريكي ( مليون دوال73به ليصبح رأس المال المدفوع )

متعاملين ضمن المستوى المتميز المطلوب ليتوافق مع لداخليًا وخارجيًا والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات الراقية ل
اتيجيات مدروسة بعناية متطلبات العمل، وزيادة تواجد الشركة في التجمعات السكانية الفلسطينية من خالل انتهاج استر 

 للتفرع معززة بقدرات تنافسية مع البنوك العاملة في فلسطين.
 

  -اما بالنسبة الهم المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقباًل فيمكن االشارة اليها بما يلي:
 
ته تجاه مخاطر االئتمان: وهي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف او عجز الطرف االخر عن الوفاء بالتزاما -1

 .الشركة
 
مخاطر السوق : )بما يشمل مخاطر اسعار الفائدة، مخاطر التغير في اسعار الصرف، مخاطر التغير في اسعار  -2

االوراق المالية( والتي قد تنجم عن احتمال التغيرات في اسعار الفائدة على قيمة االداة المالية، تغير قيمة االدوات 
العمالت االجنبية )يعتبر الدوالر االمريكي عملة االساس للبنك(، والمخاطر التي قد المالية نتيجة التغير في اسعار 

 تنجم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في االسهم.
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 مخاطر السيولة: مخاطر عدم الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها. -3
 
المخاطر المختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى دوائر الرقابة والمخاطر رقابة وضبط  إلدارةع الشركة سياسات تتب

المخاطر واجراء التوزيع االستراتيجي االمثل لكل من الموجودات والمطلوبات المالية. كما يقوم مجلس االدارة بوضع 
مة لمنع حدوثها. كما تقوم ادارة البنك بمراقبة حدود لقيمة المخاطر المقبولة في عمليات الشركة ويضع السياسات الالو 

 هذه المخاطر بشكل دوري ومستمر.
 
 

قسم المساهمين هاتف رقم  – االتصال مع بنك االستثمار الفلسطينيلمزيد من المعلومات يرجى مالحظه: 
 ه.وممن لم يستلم البريد المتعلق باالكتتاب مراجعة فرع البنك الموجود في منطقت، 0097022943500

 
 
 
 
 
 
 
 
 


