
 

 

 

 
 

 ضاهقتوإل نظمة وإلتعلاميت إلصادرة ب  2004 لس نة( 12وفقًا لقانون إل ورإق إملالية رمق ) نرشة إ صدإر أ سهم
 

 

 م.ع.م إلوطينرشكة إلبنك 
 

 

 23/8/2005بتارخي  (562601146)رمق  إلرشاكت حتتإملسجةل دلى مسجل 

 

ا وس بعامئة وس بعامئة وأ ربعة وس تون أ لف مليون عرش ثالثة (13,764,706) لالكتتاب إلثانوي إلعام إملطروحةعدد إل سهم 

 وس تة أ سهم

 

 .أ مرييك دوالرة الثة عرش مليون وس بعامئة وأ ربعة وس تون أ لفا وس بعامئة وس تث (أ مرييك دوالر 13,764,706) الامسيةقميهتا 

 

 .دوالر أ مرييك (1)سعر إال صدإر للسهم 
 

 

 2021ب//2رمق إال يدإع دلى إلهيئة: 

 

 26/8/2021: اترخي نفاذ إلنرشة

 

 18936/2021ه.س.ر.ف/ديوإن بوجب قرإر هيئة سوق رأ س إملال إلفلسطينية رمق: 
 

 

 إ عدإد:

 غزإةل لالستشارإت أ بو

صدإر    مدير إ 

 مرخصة من هيئة سوق رأ س إملال إلفلسطينية
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 قتضاهوإل نظمة وإلتعلاميت إلصادرة ب  2004 لس نة( 12نون إل ورإق إملالية رمق )وفقًا لقا نرشة إ صدإر أ سهم
 

 

 م.ع.م إلوطينرشكة إلبنك 
 

 

 23/8/2005بتارخي  (562601146)إملسجةل دلى مسجل إلرشاكت حتت رمق 

 

 

وس بعامئة  س تون أ لفاثالثة عرش مليون وس بعامئة وأ ربعة و  (13,764,706) لالكتتاب إلثانوي إلعام إملطروحةعدد إل سهم 

 وس تة أ سهم

 

 .أ مرييك ة دوالرثالثة عرش مليون وس بعامئة وأ ربعة وس تون أ لفا وس بعامئة وس ت (أ مرييك دوالر 13,764,706) الامسيةقميهتا 

 

 .دوالر أ مرييك (1)سعر إال صدإر للسهم 
 

 

 2021ب//2رمق إال يدإع دلى إلهيئة: 

 

 26/8/2021: اترخي نفاذ إلنرشة

 

 18936/2021ه.س.ر.ف/ديوإن هيئة سوق رأ س إملال إلفلسطينية رمق: بوجب قرإر 

 
 

 

 إ عدإد:

 أ بو غزإةل لالستشارإت

صدإر    مدير إ 

 مرخصة من هيئة سوق رأ س إملال إلفلسطينية
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 قائمة المصطلحات والتعريفات
 

 

 .يئة سوق رأس المال الفلسطينيةه الهيئة:

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

 وتعديالته. 1964لسنة  الشركات قانون الشركات:قانون 

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

 .المساهمة العامة المحدودة الوطنيشركة البنك  الشركة:

ش رة ل د  اق ا مالي ة لالكتت ات وت ودن النوررة خطي ة تعتم دها الئيئ ة يع ر  م ن خاللئ ا المص در أنش  نشرة اإلصداار:

 الئيئة وتحتوي إفصاحا كامال عن المعلومات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار االستثمار.

أو /والي  ة الش  خا االعتب  اري الم  رخا م  ن الئيئ  ة ال  ذي يم  ارس مئ  ام إدارة إص  دارات األوراق الم :مدداير اإلصدداار

 تسويقئا نيابة عن المصدر.

الس مية ابالقيم ة ل طرح االوراق المالية لالكتتات العام لمس اهمي الش ركة عن د رف س رأس الم ا االكتتاب الثانوي العام:

 أو بعالوة إصدار على المساهمين المسجلين في سجالت مركز اإليدان والتحويل.

لبي  س اركة ف  ي الس  وق بئ  دا الت  داول وإج  راس عملي  ات تس  وية عق  ود تس  جيل األوراق المالي  ة الخاص  ة بالش   اإلاراج:

 .من خالل مركز اإليدان والتحويلوالشراس ونقل ملكيتئا 

(TNB:)  بورصة فلسطين( المالية لألوراقفي سوق فلسطين  الوطنيبشركة البنك رمز التداول الخاا(. 

 .الوطنيلشركة البنك النظام الداخلي  نظام الشركة:

 ات.ملية االكتتالشركة عند ع أسئمهو النموذج المعد والذي يقوم المستثمر بتعبئته عند رغبته بشراس  تاب:طلب االكت

 .عاماكتتات ثانوي  االكتتاب:
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 المطروحة لالكتتاب الثانوي العام  باألسهممعلومات خاصة 

 

 

 

 المساهمة العامة المحاواة الوطنيشركة البنك 
 

 فلسطين –رام هللا 
 

 +97022946116+| فاكس: 97022946090: هاتا
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المساهمة العامة المحدودة الوطنيشركة البنك 
 
 

 ( 562601146تحت الرقم )الشركات  مراقتلد  في وزارة االقتصاد الوطني المسجلة 

 23/8/2005بتاريخ 

 
 
 

 تة أسئممائة وسثالثة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألفا وسبعثانوي العام ال كتتاتلال المطروحةعدد األسئم 

 سئم(  13,764,706) 

 

 أمريكي. دوالرثالثة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة  سميةاال وقيمتئا 

 دوالر أمريكي واحد لكل سئمبواقس  أمريكي دوالر (13,764,706) 

 
 

 2021ت//2د  الئيئة: رقم اإليدان ل

 26/8/2021: تاريخ نفاذ النشرة

 18936/2021ه.س.ر.ا/ديوان بموجت قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم: 
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 امــان هـبي
 

 لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين

 
مرين ثلمستتساعد ا إن الئدا الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو تقديم جميس المعلومات التي

 .عامنوي الالمطروحة لالكتتات الثاستثمار في األسئم على اتخاذ القرار المناست بشأن اال

 
دم عتؤكد وتتحمل الشركة كامل المسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذه النشرة 

خر  وال تتحمل أي جئة أ وجود معلومات أخر  يؤدي حذفئا إلى جعل المعلومات مضللة.

مة، أية مسؤولية لعدم تضمين ملخا نشرة اإلصدار أي معلومات أو بيانات ضرورية وها

 ؤوليةأو تضمينئا معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من مس

 الشركة المصدرة. 

 
ن مكان  على كل مستثمر أن يتفحا ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا

مالية ات الواالعتبارعتبار كل الحقائق المناست أن يستثمر في هذه األسئم، آخذاً بعين اال

 المبينة في ضوس أوضاعه الخاصة.

 

 ال يحق ألي شخا أو مستشار مالي أن يدلي بأي معلومات خالا ما هو وارد في هذه

ل من قب موثقةيعتمد عليئا كونئا غير  أالالنشرة، وإذا تم ذلك فأن هذه المعلومات يجت 

 الشركة المصدرة. 

 

يقر كل شخا يحصل على هذه النشرة بأنه ال يج وز االعتم اد عل ى أي ش خا اخ ر للتأك د 

من صحة ودقة المعلومات، ب ل يج ت عل ى الش خا ال ذي ين وي االس تثمار ف ي ه ذه االس ئم 

 االعتماد على نفسه للتحقق من المالسة المالية للشركة المصدرة. 

  

ي ة أي ة مس ؤولية لع دم تض مين نش رة اإلص دار أ الفلس طينية س وق رأس الم ال ال تتحمل هيئة

 ة وهامة أو تضمينئا معلومات أو بيان ات غي ر ص حيحة أو غي ريمعلومات أو بيانات ضرور

 دقيقة، وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجئة التي تعدها.
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 :ملخص نشرة االصاار

  الوطنيشركة البنك  اسم الشركة 

 اكتتات ثانوي عام. االكتتابع نو

أس ون دوالر أمريكي وبلغ رمليعشرة ( مئة 110,000,000بلغ رأس مال الشركة المصرح به ) رأسمال الشركة  المصارة
 تةوسواحد وتسعون مليون وسبعمائة وأربعة وستون وسبعمائة  91,764,706)المدفون )المال 

 دوالر أمريكي.

ب المطروحة لالكتتانوع األسهم 
 الثانوي العام

 أسئم عادية
 

المطروحة لالكتتاب عاا األسهم 
 الثانوي العام

 سئمأثالثة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وستة  (13,764,706)

 

  أمريكي دوالر  (1) - دوالر أمريكي واحد تمثل القيمة االسمية للسئم سعر اإلصاار

فا ثالثة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وستون أل (13,764,706( سئم وتعادل ),764,70613) القيمة اإلجمالية لإلصاار

  دوالر أمريكيوسبعمائة وستة 

 أسئم عادية بقيمة اسمية قدرها دوالر امريكي واحد للسئم المصدر نوع و خصائص األسهم

 الستثمار اوالتجارية وأعمال  األعمال المصرفية والماليةكافة يتمثل  بممارسة  البنكإن نشاط  الشركة نشاط

إلى   دوالر أمريكي 91,764,706زيادة رأس مال البنك المكتتت به والمدفون والبالغ  اإلصاار الغاية من
 دوالر أمريكي 105,529,412

شركة ك 23/08/2005بتاريخ تأسست شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة  - الموافقة على اإلصاار
في فلسطين، وسجلت لدى مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني  مساهمة عامة
 مليون دوالر أمريكي. 30( برأسمال قدره 562601146تحت الرقم )

 زيادة رأس 25/04/2012قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة في اجتماعها بتاريخ  -
س ذلك، حيث قام المجل مال البنك إلى خمسين مليون دوالر وتكليف مجلس اإلدارة بتنفيذ

 بتنفيذ هذا التكليف من خالل دخول شركاء استراتيجيين.
زيادة رأس  13/05/2013قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ  -

وحصلت ( دوالر أمريكي. 75,000,000( دوالر أمريكي إلى )50,000,000المال من )
 ادة تعديل من وزارة االقتصاد الوطني بتاريخالشركة على موافقة مراقب الشركات وشه

26/08/2014. 
 المطروحة والبالغةسهم األوافقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تسجيل كامل  -

( دوالر أمريكي /سهم وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بعرض 25,000,000)
 ( سهم لالكتتاب الثانوي العام بموجب قرار الهيئة رقم25,000,000)

PCMA/DIWAN/1689/2014  حيث تم تغطية االكتتاب من  ،08/09/2014بتاريخ
 سهم/دوالر. 20,968,206 % يمثلون 83.87قبل المساهمين بما نسبته 

وافقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تسجيل كامل أسهم المطروحة في االكتتاب  -
العامة األردنية والبالغة شريك االستراتيجي السادة بنك االتحاد المساهمة لالخاص ل

( سهم 4,031,794( دوالر سهم وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بعرض )4,031,794)
-29بتاريخ   PCMA/DIWAN/2673/2015لالكتتاب الخاص بموجب قرار الهيئة 

01-2015 
رفع رأس  16/04/2019قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ  -

( دوالر أمريكي ليصبح 25,000,000المصرح به بمقدار )مال الشركة 
( دوالر أمريكي قيمة السهم الواحد دوالر أمريكي، وحصلت الشركة على 100,000,000)

 2019-05-02 موافقة مراقب الشركات وشهادة تعديل من وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ
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ع رأس مال البنك من ة العامة العادية على توصية مجلس اإلدارة برفئوافقت الهي -
% 4سهم من خالل توزيع أسهم مجانية بنسبة  78,000,000سهم الى 75,000,000

 .من القيمة االسمية لمساهمي البنك الوطني بالقيمة االسمية دوالر أمريكي واحد فقط
وافقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تسجيل كامل أسهم المطروحة في االكتتاب  -

ذ ة وإنفاالعامة األردني األردني المساهمةالستراتيجي السادة البنك التجاري شريك الالخاص ل
( سهم لالكتتاب الخاص بموجب قرار 13,764,706نشرة اإلصدار المتعلقة بعرض )

  27/7/2020بتاريخ  16274/2020ه.س.ر.ف /ديوان/الهيئة 
رفع رأس  29/07/2021قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ  -

( 105,529,412( دوالر أمريكي ليصبح )13,764,706مال الشركة المكتتب بمقدار )
دوالر أمريكي قيمة السهم الواحد دوالر أمريكي، وحصلت الشركة على موافقة مراقب 

 8/8/2021الشركات وشهادة تعديل من وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ   
في اجتماعها غير العادي بتاريخ  األجماعصادقت الهيئة العامة غير العادية ب -

 امريكي مليون دوالر 100رفع رأس مال الشركة المصرح به من على  29/07/2021
 امريكي.مليون دوالر  110الى 

علقة متال ترخيص نشرة االصدارة وانفاذ النشرةوافقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على  -
بموجب قرار  25/8/2021بتاريخ  ي العامالثانو  ( سهم لالكتتاب13,764,706بعرض )

 18936/2021.س.ر.ا/ديوان ه الهيئة
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 (البنكالشركة ) نبذة عن
ساهمة عامة من قبل مساهمين من رجال األعمال والشركات الفلسطينية بهدف كشركة م 2005-8-20البنك بتاريخ  تم تأسيس

ن دوالر مليو  30ي بشكل عام وتوفير الخدمات المصرفية المتميزة، حيث تم تأسيس البنك برأس مال بلغ تطوير االقتصاد الفلسطين
% من قبل مؤسسي البنك وطرح الفرق لالكتتاب العام حيث توزعت األسهم المتبقية على أكثر من 38وتم اكتتاب ما نسبته 

 مساهم.  18,000

نية بتملك حصة استراتيجية في أسهم البنك الوطني من خالل اكتتاب خاص ، قامت شركة االتصاالت الفلسطي2011في العام 
 والر. مليون د 35ذلك إلى  إثرمليون دوالر وليرتفع رأس مال البنك  7مليون دوالر، لتصبح إجمالي حصتها في البنك  5بقيمة 

مليون  40ذلك إلى  إثررأس مال البنك على  دخلت شركة مسار العالمية لالستثمار شريكا استراتيجيا جديدا ليرتفع 2012في العام 
ه ين بنك الرفاتم إطالق البنك الوطني بحلته وهويته الجديدتين، تطبيقا التفاقية التملك والضم ما ب 2012دوالر. وفي نهاية العام 

ا مصرفيا كل بذلك كيانمليون دوالر ليش 50لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني لالستثمار برأس مال مدفوع بلغ 
 . وطنيا جديدا قويا قادرا على تغطية كافة االحتياجات المصرفية لشرائح المجتمع الفلسطيني بشتى قطاعاته االقتصادية

خول د، استحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات بنك االتحاد األردني في فلسطين، وترتب على الصفقة 2015في مطلع العام 
والر، مليون د 75% من رأس المال المدفوع والذي ارتفع ليصل إلى 10يكا استراتيجيا في البنك الوطني بنسبة بنك االتحاد شر 

فع ر صادقت الهيئة العامة على  2019وليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال. في العام 
وزيع تمليون دوالر من خالل  78، وتم رفع رأس مال البنك المدفوع ليصبح مليون دوالر امريكي 100رأس المال المصرح به الى 

المي ، قاد البنك الوطني ائتالف مساهمين لالستحواذ على حصة مسيطرة في البنك اإلس2018%. في العام 4أسهم مجانية بنسبة 
اإلسالمي  % من أسهم البنك45سبة ن -له لتابعةا-(، ليتملك عن طريق الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات PIBالفلسطيني )

 . الفلسطيني

 تراتيجيا، استحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري األردني في فلسطين، ليدخل األخير شريكا اس2020  عامفي 
مال بعد رفعه الى % من رأس ال15مليون سهما وتملكه نسبة  13.76  في البنك الوطني اثر طرح اكتتاب خاص لصالحه بقيمة

 مليون دوالر.  92حوالي 

ين مليون سهم. في ح 91,764,706مليون دوالر أمريكي مقسم إلى  91,764,706قبل الزيادة  مال البنك المكتتب به يبلغ رأس
  مليون دوالر أمريكي. 110صرح به ميبلغ رأس المال ال

 وغايات الشركة اهااف

 مالء من خالل فهم أفضل الحتياجاتهم ورغباتهم.تقديم خدمات مالية ذات جودة عالية للع 

 ن ثة وأن يكوالحدي أن يصبح البنك رائداً في مجال توفير حلول مالية مبتكرة لعمالئه، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا

 السباق في إدخالها إلى السوق المصرفي الفلسطيني.

 الح عمالئنا في الوقت ذاته.تلبية توقعات وطموح مستثمرينا، مع اإلبقاء والمحافظة على مص 

 .تلبية احتياجات عمالئنا المصرفية بأقصى درجات المهنية 

  ات لمبادراتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وفي المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ومن خالل

 االجتماعية التي يقودها.

 نك.ها البداع، وادماجهم في المبادرات التي يقوم بخلق بيئة عمل صحية لموظفينا، وتشجعهم على الوالء واإلب 
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 ماعية فاعلية اجتعكس هوية البنك الوطنية في كافة تعامالتنا واتصاالتنا مع المجتمع المحلي من خالل برنامج مسؤول 

 ومستدام.

 

 

 مجلس اإلاارة ونسب ملكيتهم في الشركة أعضاء أسماء
 

 ة أعضاء مجلس االدار  عدد االسهم    الملكية %
 وشركاته التابعة  – عمر منيب رشيد المصري  19,400,994.00 21.14%

 البنك التجاري االردني/ميشيل فايق الصايغ 13,764,706.00 15.00%

 شركة االتصاالت الفلسطينية /معن عدنان حمدان ملحم 13,055,450.00 14.23%

 شركة االتصاالت الفلسطينية /هشام حكمت هاشم زيد  

 بنك االتحاد/االردن /عصام حليم جريس سلفيتي 7,800,000.00 8.50%

 سمير هالل محمد زريق 7,726,930.00 8.42%

 منال عادل رفعت زريق 7,726,273.00 8.42%

 دينا منيب رشيد المصري  52,000.00 0.06%

 عزيز محمود مصطفى عبدالجواد 10,000.00 0.01%

 يجهخدأبو كمال اسماعيل محمد  10,000.00 0.01%

  أيوب وائل أيوب زعرب 10,000.00 0.01%

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  نبذة عن
  رئيس مجلس اإلدارة -السيد سمير زريق 

ي رجل أعمال بارز، ومستثمر فلسطيني له استثمارات واسعة في قطاعات عديدة في فلسطين والخارج. لديه مهارات فريدة ف
 في اداره األصول. التفاوض ويمتاز بتفكير تحليلي وخبره بارعه

يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار واإلنماء، شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين 
 غل منصبورئيس مجلس إدارة شركة سهم لإلستثمار واألوراق المالية، شركة وساطة وخدمات استثمارية فلسطينية رائدة، كذلك يش

لسطين. ( البنك األسرع نموا ليجّند بذلك تفانيه في رفع معايير الخدمات المالية في فTNBلوطني )عضو مجلس اداره البنك ا
ة المعرف وأشرف على استثمارات مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة في القطاع المالي وبخبرته االستثمارية التي تجمع بين قوة

 ها مقارنة بأقرانها.وبراعة المهارات قاد العديد من الشركات للتفوق في أدائ
 وشغل السيد زريق منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين, ونائب رئيس اتحاد رجال األعمال

ادي االقتص العرب، ويولي اهتمامًا واسعًا في قضايا التنمية المستدامة للقطاع الخاص الفلسطيني من خالل تعزيز عناصر النشاط
ة االقتصادية على المستوى الوطني، فشغل عضوية الفريق الوطني للتنمية االقتصادية في فلسطين، وعضويورسم السياسات 

تجارة مجلس إدارة صندوق الضمان االجتماعي ورئيس لجنة االستثمار فيه، وعضوية الفريق الوطني إلنضمام فلسطين لمنظمة ال
 العالمية.
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  دارةنائب رئيس مجلس اإل –السيد عمر منيب المصري 
عاما في القطاع النفطي والمصرفي. يشغل منصب المدير التنفيذي   30عمر منيب المصري رجل أعمال يمتلك خبرة

، وهي شركة إقليمية رائدة في مجال النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والمياه. أسس المصري 2006منذ العام   Edgoلشركة
ي تعنى باالستثمار المصرفي واالستشارات المالية على مستوى إقليمي وتولى إدارتها. مجموعة أطلس االستثمارية الت 1996عام 

(، (AB Invest استحوذ البنك العربي على المجموعة وضمها لتصبح الذراع االستثماري له التي تعرف اليوم بـ 2004في العام 
ية لدى البنك العربي. قام المصري أيضا بتمثيل البنك وعلى اثر ذلك تم تعيين المصري كأول رئيس لالستثمارات المصرفية العالم

العربي بعدة شركات شقيقة ومملوكة من قبله، ومن ضمنها البنك العربي الوطني في السعودية. يعتبر المصري أول الحاصلين 
صري في عام على رخصة مستشار مالي ووسيط مالي ومدير استثمار من قبل هيئة األوراق المالية في األردن. تم دعوة الم

 DIFX Practitioner من خالل عضوية فيDubai International Financial Exchange  ليساهم في تأسيس 2004
Commission. 

  باألردن كما تولى رئاستها وهي جمعية تضم الخبراء باالستثمارات المحلية  CFAقام عمر بتأسيس جمعية 2002في عام 
 Foreign& Colonial لتسعينيات، عمل المصري مديرا لالستثمارات المالية لدىفي أوائل ا .واالستشارات المصرفية
Emerging Markets في المملكة المتحدة، حيث أسس وأدار أول صندوق استثماري للشرق األوسط في العالم والذي تم إدراجه

 .في بورصة نيويورك
رج واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية، وتابع مسيرته يحمل المصري شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية من جامعة جو 

 Philadelphia National Bank/Wharton  األكاديمية بإكمال دورة تدريبية مكثفة لمدة سنتين في التسهيالت االئتمانية في
Business School في الواليات المتحدة األمريكية، وعلى إثره عمل على إدارة محفظة التسهيالت لـ  Philadelphia 

National Bank في اليابان وتايالند. انضم المصري إلى Young Presidents’ Organization   وتم 2001في العام ،
 .كأفضل قيادي شاب من قبل منتدى االقتصاد العالمي 2009في عام   اختياره

 

 السيد ميشيل الصايغ
شــركة منتشــرة في الوطــن   33لصايــغ والتــي تضــم تحــت مظلتهــايشغل ميشيل صايغ منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ا

تلــف المجــاالت العربــي وأوروبــا الشــرقية والغربيــة وآســيا، والتــي توفــر للمســتهلك خدمــات ومنتجــات وســلع عديــدة ومتنوعــة فــي مخ
موظف  5000لعقــارات والخدمات المصرفية واالعالم. وتضم المجموعة في كوادرها كالكيماويــات والهندســة واألدوات المنزليــة وا

لكافة  رئيس مجلس اإلدارة  وموظفة. السيد الصايغ رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس فخري لعدة شركات وجمعيات وأندية منها: 
في مجلس أمناء جائزة الملك عبدهللا الثاني شركات مجموعة الصايغ، رئيس مجلس إدارة دهانات ناشونال في كافة فروعها، عضو 

الفحيص، عضو في المجلس المركزي األرثوذكسي، مؤسس ونائب  -للعمل الحر والريادة، الرئيس الفخري للنادي األرثوذكسي
رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية األرثوذوكسية، عضو مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية، مؤسس وعضو هيئة المديرين 
لمؤسسة فلسطين الدولية لألبحاث والخدمات، عضو في االتحاد العربي لصناعة البويات والدهانات، عضو مجلس أمناء الجمعية 
األردنية للعون الطبي للفلسطينيين، عضو مجلس أمناء الجمعية األردنية للبحث العلمي، عضو مجلس إدارة في بنك الجزيرة 

س إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات/ فلسطين، عضو مجلس أمناء الجامعة السوداني األردني/ السودان، رئيس مجل
الهاشمية، رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات الستثمار التجاري، رئيس مجلس إدارة شركة البحر االحمر لتجارة 

دارة جمعية المحبة اليافوية. يحمل الغاز، عضو فخري في جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إ
 .1971الصايغ شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة والعلــوم السياســية مــن الجامعــة األردنيــة عــام

 

 السيد عصام السلفيتي
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الصة خبراته ، وقد استطاع أن يقّدم خ1997يشغل السيد عصام سلفيتي منصب رئيس مجلس إدارة "بنك االتحاد" منذ عام 
التطّور، عامًا في القطاعين االقتصادي والمصرفي للمساهمة في إثراء استراتيجية البنك وخططه للنمو و  48الممتدة على مدار 

 .2008و 1989علمًا أنه كان قد شغل منصب مدير عام البنك ما بين عامي 
توّلى ياد باسم "االتحاد للوساطة". الى جانب ذلك ، قام بتأسيس شركة فرعية تابعة ومملوكة كاملة لبنك االتح2006في عام 

لك عصام سلفيتي حاليًا رئاسة مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية، وهو عضو في مجلس إدارة كل من مؤسسة الم
 مناءالحسين، وشركة زارا لالستثمارات، ومؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية حيث يشارك ايضًا في عضوية مجلس اال

 يل.للمؤسسة، ولم يغفل سلفيتي عن اهتمامه بالجانب التعليمي فهو عضو في مجالس إدارة مدرسة البكالوريا ومدرسة اليوب
 والبحث وكان قد شغل في السابق مناصب عدة أبرزها عضوية مجلسي إدارة مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي

لتبغ نتاج اللصرافة في عّمان وبيروت، وشركة االتحاد لتطوير األراضي، وشركة مصانع االتحاد إل العلمي، وشركة سلفيتي وأوالده
حر عهد البوالسجائر، وجمعية رجال األعمال األردنيين، ونادي األعمال األردني السويسري، والجمعية األردنية البريطانية، وم

يس ام المؤسسة المالية العربية، كما كان يشغل منصب نائب رئاألحمر للفنون السينمائية، إضافة إلى منصب نائب مدير ع
 مجلس إدارة شركة االتحاد السياحية التكاملية، وقد كان عضو في مجالس أمناء الجامعة األردنية.

عة . وقد حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجام1944ولد السيد عصام سلفيتي في فلسطين في مدينة يافا عام 
ت . ويعتبر سلفيتي شخصية اقتصادية مرجعية في السوق األردني، وله العديد من اإلنجازا1967مريكية في بيروت عام األ

ديمه الداعمة لالقتصاد األردني بشكل عام وللقطاع المصرفي بشكل خاص. هذا ولم يغفل عن دوره في دعم المجتمع وضرورة تق
لس إدارة ئاسة مجيات مختلفة داعمة للتعليم والثقافة في المملكة، ومن ذلك توّليه لر لرسالة سامية ترنو للنهوض به، فشارك في فعال

 .2010مهرجانات األردن الذي أقيم عام 
 

 السيد معن ملحم 
ومات في "؛ رائدة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلPaltelالسيد معن ملحم هو المدير العام لشركة االتصاالت الفلسطينية "

التي و يانات، زود الرئيسي لخدمات النطاق العريض والهاتف الثابت وخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ومراكز البفلسطين والم
 كشركة مساهمة عامةـ 1997تأسست عام 

ي ، بهدف المساهمة ف2014شغل السيد ملحم منصب المدير العام لشركة االتصاالت الفلسطينية في تشرين األول من العام 
الل طوير أداء الشركة في مختلف مجاالت عملها؛ ومنذ توليه ادارة الشركة حرص ملحم على تحقيق هذا الهدف من ختحسين وت

 ول مرةألتعزيز تجربة المشتركين وإطالق عدد من الحمالت والمبادرات المميزة باإلضافة إلى إطالق سرعات خط نت فائقة تقدم 
 للمنزل الفلسطيني.

ن خطوة استثمارية تعد األولى من نوعها في فلسطين وهي البدء بإنشاء مراكز بيانات في كل مقام ملحم ب 2017وفي عام 
لفلسطيني األعمال مدينتي نابلس والبيرة؛ والتي تم تجهيزها وفق أعلى معايير مراكز البيانات العالمية لتقديم خدمات نوعية لقطاع ا

 ثر تطورًا في المنطقة.وبعدها عمل ملحم على افتتاح مركز بيانات البيرة األك
ات من ربع سنو قبل انضمامه إلى شركة بالتل؛ عمل السيد ملحم مديرًا عامًا لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( وخالل أ

ظ على الخدمة، قام ملحم وفريقه بتنفيذ خطة عمل شاملة حققت أعلى جودة للخدمة ورضا المشتركين، مما مّكن جوال من الحفا
اته . بدأ ملحم حي2009ها في قمة قطاع االتصاالت على الرغم من دخول مشغل منافس للهاتف المحمول في فلسطين عام مكانت

نصب مالمهنية في شركة جوال حيث شغل العديد من المناصب اإلدارية بما في ذلك مدير المبيعات ومدير التسويق قبل توليه 
 المدير العام للشركة.

طاحن في اللجنة التنفيذية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية، وهو أيًضا عضو مجلس إدارة في شركة مالسيد ملحم حاليا عضو 
لكترونية كما ترأس اتحاد رياضات األلعاب اال 2013القمح الذهبي، وترأس السيد ملحم أيًضا اتحاد الرياضة للجميع في العام 

 ين في كافة المحافل الدولية.والذي يقع على عاتقه تمثيل فلسط 2021والذهنية في العام 
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وبكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة  السيد ملحم حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة القدس
 التي ساهمت خالل حياته العملية ، شارك ملحم في العديد من المؤتمرات الدولية والبرامج التدريبية المتقدمة .الخليل، فلسطين

 راء معرفته في مجال االتصاالت.بإث
 السيد هشام زيد 

جموعة االتصاالت مإحدى شركات  -كلف السيد هشام زيد تولي منصب المدير العام لشركة ريتش لخدمات االتصاالت 
عامًا في الشركات الرائدة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  15تمد خبرته ألكثر من . و 2018عام  -الفلسطينية 

لجميع  والمؤسسات المالية. تعد شركة ريتش أول وأكبر مركز اتصال في فلسطين والتي تقدم الخدمات الخاصة لمعالجة األعمال
 المدى. ة طويلةالقطاعات محلًيا ودولًيا. حيث يقوم السيد هشام زيد بإدارة وقيادة الشركة وتحديد أهدافها وغاياتها االستراتيجي

ركة حلول شهشام زيد جنًبا إلى جنب مع الفريق التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية. وتقلد في ، عمل السيد 2008منذ عام 
وير سنوات عدة مناصب ووظائف، حيث تولى إدارة فرعها الخارجي، وإدارة تطوير األعمال، وتط 5لخدمات االعمال ألكثر من 

دم خدمات ، والتي تق2018الى  2012اما لشركة بالميديا من عام وقيادة إدارة الحوكمة واالستراتيجية. كما عمل أيضا مديرا ع
  االنتاج والبث المرئي لزبائنها في المنطقة.

س قسم ، كنائب رئي2006وقبل عمله مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية، عمل السيد هشام زيد مع سلطة النقد الفلسطينية عام 
ي فمعلومات وكان مسؤواًل عن وضع االستراتيجيات والمعايير لقسم تكنولوجيا المعايير وسياسات ادارة التكنولوجيا المعلومات، 

 سلطة النقد الفلسطينية.
وم . ويحمل شهادة بكالوريوس في عل2018السيد هشام زيد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الفلسطينية األمريكية منذ عام 

 تحدة.الحاسوب من جامعة نورث وسترن في إلينوي في الواليات الم
 

 منال زريق  ةالسيد
هي سيدة أعمال لديها خبرة كبيرة في مجال االعمال التنفيذية، فهي ماهرة في أساليب التواصل، وقد أثبتت قدراتها في مجال بناء 
فريق العمل وتنمية قدرات الموظفين. تشغل حاليًا العديد من المناصب في عدة شركات فلسطينية خاصة في مجاالت مختلفة فهي 

ورئيسه مجلس إدارة شركة زووم للدعاية واإلعالن، وعضو  ،ئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتطوير التربوي )مدرسة المستقبل(ر 
مجلس إدارة شركة سهم لالستثمار واالورق المالية. باإلضافة الى عضويتها في شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق فلسطين 

 ، وعضو مجلس اداره البنك الوطني )PID(رة الشركة الفلسطينية لالستثمار واإلنماءلألوراق المالية، فهي عضو مجلس إدا
).TNB( 

وتولت باالنتخاب منصب أول رئيسة للمنتدى وال  2006شاركت في تأسيس منتدى سيدات االعمال الفلسطينيات، الذي أنشًا عام 
وعضو مجلس  )PSD.(  كاء في التنمية المستدامةتزال عضو مجلس إدارة لغاية اليوم، وكذلك عضو مجلس إدارة مؤسسة شر 

وعضو مجلس بلدي لمدينة روابي وقد تم تعينها من قبل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدهللا  )YPO .(إدارة مؤسسة القادة الشابة
 .عضو في مجلس إدارة صندوق إقراض الطلبة في مؤسسة التعليم العالي الفلسطيني

 ) Aspenشبكة آسبن للقيادة العالمية )AGLN(  ه في مبادرة قيادة الشرق األوسط المنبثقة منعالوة على ذلك، فهي زميل
)Global Leadership Network من مؤسسة االصوات الحيوية  2013، وقد نالت جائزة التمكين االقتصادي العالمية لعام

 .األمريكية المرموقة
 

 السيدة دينا المصري 
على  ي عضو مجلس إدارة للعديد من شركات القطاع الخاص والعام المعروفة في فلسطين. ومعروفةالسيدة دينا منيب المصري ه

ؤسسة خالل م الصعيد المحلي بنشاطها في دعم المجاالت الخيرية والمبادرات التي تعزز التنمية الثقافية وتمكين الفلسطينيين من
 منيب رشيد المصري للتنمية.
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 3 في مدينة نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية لمدة Manufacturers Hanoverبنك عملت المصري في التسعينات في 
ائلتها عانتقلت المصري إلى فلسطين حيث شاركت  1995سنوات، ثم انتقلت إلى بريطانيا إلدارة مكتب العائلة هناك. في العام 

ى ضافة إللسلع االستهالكية، والمشروبات، والبناء باإلفي إنشاء العديد من الشركات في مختلف القطاعات والتي شملت شركات ا
  شركات تجارة السيارات.

في العلوم المالية والمصرفية باإلضافة الى شهادة البكالوريوس في الدراسات البيئية من جامعة  ماجستير شهادة المصري  تحمل
 جورج واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية.

 

 عزيز عبد الجوادالسيد 
 ذ العامغل السيد عزيز عبد الجواد منصب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية، وعمل سابقا مستشارا لمجلس ادارتها منيش

. شغل السيد عبد الجواد سابقا 2014كما ويعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة أبراج الوطنية منذ العام  . 2019وحتى العام  2013
شركة استلم منصب الرئيس التنفيذي ل 2009في العام  ICC .فا، وغرفة التجارة الدوليةعضوية مجلس إدارة لكل من مصرف الص

 .عاما 15التأمين الوطنية لمدة عامين، بعد أن كان مديرا عاما للشركة لمدة 
كان ، ، إذ بدء مشواره المهني في شركة الكويت للتأمين حيث تقلد عدة مناصب فيها1967خبرة عبد الجواد ممتدة منذ العام 

لعام ااختير السيد عبد الجواد ممثال لسوق فلسطين في مجلس إدارة االتحاد  1994آخرها نائب مدير عام الشركة. في العام 
ن م. شغل عبد الجواد عضوية مجلس اإلدارة في العديد 2007العربي للتأمين واستمر بتمثيل سوق فلسطين هناك حتى العام 

ستشفى مسوق رأس المال الفلسطينية، شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية، شركة  الشركات والمؤسسات ومن ضمنها: هيئة
ني مجلس إدارة االتحاد الفلسطي 2008جبل داوود، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. كما ترأس في العام 

 القاهرةلشركات التأمين. يحمل عبد الجواد شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة 
 

 السيد أيوب زعرب 
أيوب زعرب هو عضو مستقل في مجلس إدارة البنك الوطني وشخصية مرموقة في القطاع المالي والتأمين على المستوى 

عاما في هذا المجال عمل خاللها على توسيع نطاق الشركات واالتحادات ذات الصلة  20ألكثر من  اإلقليمي، حيث تمتد خبرته
 ن واألردن. يشغل زعرب منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة المشرق للتأمين، إضافة الىوتطويرها في فلسطي

زيز كرة لتعكونه المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة األردنية الفرنسية للتأمين، حيث دّعم زعرب هذه الشركات برؤى مبت
ضوية مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حيث موقعها كالعب رئيسي في السوق. شغل زعرب في وقت سابق ع

ة داخل ساهم في تطوير مدونة الحاكمية المؤسسية للشركات المساهمة العامة بشكل فعال. زعرب من األشخاص المتبنيين للرقمن
ت ة لشركامالية الدوليالقطاع المالي، ومتخصص في إدارة المخاطر والتخفيف منها، وخبير في تأثير معايير اعداد التقارير ال

عة منذ ، حيث ادار مشاريع متنو 2003الخدمات المالية. عالوة على ذلك، أسس زعرب العديد من الشركات اللوجستية منذ العام 
، وسع زعرب اعماله ليدخل على قطاع العقارات، حيث يتولى لغاية اآلن 2014في العام   ذلك الحين على المستوى اإلقليمي.

 س إدارة الشركة العقارية التجارية لإلستثمار.منصب رئيس مجل
ركة شيشغل زعرب عضوية مجلس اإلدارة في العديد من الشركات التي تعمل ضمن قطاعات الخدمات المالية واالستثمار، ومنها 

 إلدارةلنية سداد المختصة بخدمات الدفع االلكترونية. إضافة الى ذلك، فهو نائب رئيس مجلس اإلدارة في كل من الشركة األرد
نية نة الوطواالستشارات، وشركة ميدسيرفس. وعمل سابقا رئيسا لمجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وعضوا في اللج

  للشمول المالي.
 ة.يألمريكايحمل زعرب شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال المالية وإدارة المخاطر من جامعة فلوريدا في الواليات المتحدة 

 

  و خديجةبالسيد كمال ا
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لعديد  يشغل السيد كمال ابو خديجة منصب مدير عام شركة راسل اكسبريس وهو شريك رئيسي فيها، ويزخر تاريخه العملي بترأسه
من المناصب في شركات فلسطينية رائدة، إذ عمل أبو خديجة كنائب رئيس تنفيذي وكمدير مالي لمجموعة االتصاالت 

 .الفلسطينية
كوكا -وشغل أبو خديجة منصب المدير المالي لكل من شركة التوريدات الطبية وشركة يونيبال وشركة المشروبات الوطنيةكما 

تي حدثت هامة الكوال. وخالل عمله مع هذه الشركات، قاد أبو خديجة العديد من عمليات إعادة الهيكلة والشراء والبيع واالندماج ال
 .فترة عمله

افة إلى مجلس إدارة في عديد من الشركات الفلسطينية مثل بريكو، وبوابة أريحا، وفيتيل وغيرها. باإلضخدم أبو خديجة كعضو 
 .عضويته في مجالس إدارة بعض المؤسسات األهلية

في  شيكاغو يحمل أبو خديجة شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كيلوغ األمريكية التابعة لجامعة نورثوستيرن بوالية
 .واليات المتحدة األمريكيةال

 
 ار مساهمي الشركة ونسب ملكيتهم اسماء كب 
 

 النسبة % عدد األسهم االسم
ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY   14,459,837.00  15.8% 

 %15.0  13,764,706.00   شركة البنك التجاري االردني
 %14.2  13,055,450.00   شركة االتصاالت الفلسطينية

 %8.5  7,800,000.00     تحاد/االردنبنك اال 
 %8.5  7,761,930.00     سمير هالل محمد زريق
 %8.4  7,726,273.00     منال عادل رفعت زريق

 %3.9  3,597,479.00     لألدويةشركة بيرزيت 
 %2.7  2,496,000.00     عمر منيب رشيد المصري 

 %2.6  2,341,157.00     الرواد العربية للتنمية واالستثمار ش مجموعة
 %2.2  2,000,000.00     لوتس  لالستثمارات المالية

SIRAJ PALESTINE FUND I ,LTD     1,707,680.00  1.9% 
SIRAJ PALESTINE FUND I HOLDING     1,647,566.00  1.8% 

 %1.3  1,179,691.00     شركة مسار العالمية لالستثمار م.خ
 %0.8  780,000.00        ارة واالستثمارشركة السنابل للتج

 %0.8  770,000.00        صندوق االدخار لموظفي البنك الوطني
 72.6% 81,087,769 المجموع

 

 

 % 5نبذة عن كبار المساهمين في الشركة الذين يملكون اكثر من 
ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY 

ة استثمارية قابضة مملوكة للسيد عمر منيب رشيد شركهي  ENTERPRISE INVESTMENT COMPANYشركة 
المصري و السيدة دينا منيب رشيد المصري ، وتعتبر من احدى الشركات االستثمارية القابضة التي تتبع مجموعة الشركات 

لتأسيس واقليميين   مع شركاء عالميين  1997في عام  الشركة  االستثمارية المملوكة لرجل السيد منيب المصري، تم تأسيس
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وخلق كيان مصرفي  2012البنك العربي الفلسطيني لالستثمار، الذي اندمج مع بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة في عام 
   .جديد وهو البنك الوطني

 
 

  البنك التجاري األردني
ًا وماليًا هيكلة البنك إداريتمت إعادة  2004تحت اسم بنك األردن والخليج. خالل عام  1977تأسس البنك التجاري األردني عام 

ًا في فرع 35 و تم تغيير اسمه ليصبح البنك التجاري األردني بّحلة جديدة وتطوير جذري. تم تأسيس شبكة فروع كبيرة تبلغ حالياً 
 دينار. 149,540,601مليون دينار و حقوق الملكية  120المملكة األردنية الهاشمية. يبلغ رأس المال المدفوع 

 خدمات مصرفية شاملة ومتكاملة في مجاالت العمل المصرفي بوجهيه التجاري واإلستثماري لقطاعات الشركات يوفر البنك
مات ذه الخدوالتجزئة و المستثمرين حيث يتم تقديم المشورة والحلول اإلستثمارية لهم بمهنية عالية وأسعار منافسة مع تدعيم ه

ه من لشركائ لى التزام من البنك ببذل أفضل جهد ممكن لتحقيق العوائد المناسبةبتقنيات متطورة وشبكات توزيع فعالة باإلضافة إ
  المتعاملين معه و حفظ حقوق المساهمين والعاملين فيه.

يد ، حرص البنك التجاري األردني على ممارسة دوره االجتماعي بشكل فعال حيث يساهم في العد2004منذ انطالقته في عام 
ك وم البنمجتمعية و تقديم الدعم المادي والعيني للعديد من األنشطة في مختلف المجاالت. كما و يقمن مبادرات المسؤولية ال

 ع العديد منملتعاون برعاية العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية والرياضية، باإلضافة إلى ا
 المؤسسات التعليمية واإلجتماعية.

 
  تصاالت الفلسطينيةشركة اال 

معايير مجموعة االتصاالت الفلسطينية هي رائدة قطاع االتصاالت في فلسطين، وتتصدر توفير أحدث الخدمات والتقنيات وفق ال
كشركة مساهمة عامة، لتوفر خدمات االتصاالت  1995تأسست المجموعة عام  والمواصفات العالمية في السوق الفلسطينية.

كنولوجي قبل التوخدمات اإلنترنت، إضافة إلى تطويع آخر التطورات والتطبيقات التكنولوجية من أجل بناء المست الثابتة، والخلوية،
وتعتبر مجموعة االتصاالت الفلسطينية المنشأة األولى في فلسطين من حيث القدرة التوظيفية ضمن مؤسسات  في فلسطين.

 .القطاع الخاص الفلسطيني
 

  بنك االتحاد / األردن
 ة شبكة واسعة من الفروع وصرفات اليبنك االتحاد في األردن ، يمتلك كشركة مساهمة عامة  1978أسس بنك االتحاد عام ت

كة وساطة كما ويعمل تحت مظلة البنك شر  .منتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة األردنية الهاشمية ، ويضم وحدة صرافة مركزية
 ل للبنك.، مملوكة بالكام2006مالية تاسست عام 

 كهرباء،وقد قام بنك االتحاد بتمويل عدد من المشاريع الحيوية وفي العديد من القطاعات الحيوية والهامة وخاصة قطاعات ال
خدمات التي جات والالطاقة، الطاقة المتجددة، التعليم العالي، السياحة، تحلية المياه ومعالجتها. كما يقدم مجموعة متنوعة من المنت

وفير تمن قطاع الشركات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المستهدفة إلدارة التجزئة، باإلضافة إلى  تخدم عمالئه
 الخدمات المالية لقطاع الخزينة واالستثمار.

 
 السيد سمير زريق

 فريدة في رجل أعمال بارز، ومستثمر فلسطيني له استثمارات واسعة في قطاعات عديدة في فلسطين والخارج. لديه مهارات
 التفاوض ويمتاز بتفكير تحليلي وخبره بارعه في اداره األصول.
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يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار واإلنماء، شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين 
 غل منصبطينية رائدة، كذلك يشورئيس مجلس إدارة شركة سهم لإلستثمار واألوراق المالية، شركة وساطة وخدمات استثمارية فلس

لسطين. ( البنك األسرع نموا ليجّند بذلك تفانيه في رفع معايير الخدمات المالية في فTNBعضو مجلس اداره البنك الوطني )
ة المعرف وأشرف على استثمارات مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة في القطاع المالي وبخبرته االستثمارية التي تجمع بين قوة

 راعة المهارات قاد العديد من الشركات للتفوق في أدائها مقارنة بأقرانها.وب
 وشغل السيد زريق منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين, ونائب رئيس اتحاد رجال األعمال

ادي االقتص ن خالل تعزيز عناصر النشاطالعرب، ويولي اهتمامًا واسعًا في قضايا التنمية المستدامة للقطاع الخاص الفلسطيني م
ة ورسم السياسات االقتصادية على المستوى الوطني، فشغل عضوية الفريق الوطني للتنمية االقتصادية في فلسطين، وعضوي

تجارة مجلس إدارة صندوق الضمان االجتماعي ورئيس لجنة االستثمار فيه، وعضوية الفريق الوطني إلنضمام فلسطين لمنظمة ال
 عالمية.ال
 

 منال زريق  ةالسيد
هي سيدة أعمال لديها خبرة كبيرة في مجال االعمال التنفيذية، فهي ماهرة في أساليب التواصل، وقد أثبتت قدراتها في مجال بناء 
 فريق العمل وتنمية قدرات الموظفين. تشغل حاليًا العديد من المناصب في عدة شركات فلسطينية خاصة في مجاالت مختلفة فهي
رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتطوير التربوي )مدرسة المستقبل(, ورئيسه مجلس إدارة شركة زووم للدعاية واإلعالن، وعضو 
مجلس إدارة شركة سهم لالستثمار واالورق المالية. باإلضافة الى عضويتها في شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق فلسطين 

 ، وعضو مجلس اداره البنك الوطني )PID(دارة الشركة الفلسطينية لالستثمار واإلنماءلألوراق المالية، فهي عضو مجلس إ
).TNB( 

وتولت باالنتخاب منصب أول رئيسة للمنتدى وال  2006شاركت في تأسيس منتدى سيدات االعمال الفلسطينيات، الذي أنشًا عام 
وعضو مجلس  )PSD.(  شركاء في التنمية المستدامةتزال عضو مجلس إدارة لغاية اليوم، وكذلك عضو مجلس إدارة مؤسسة 

وعضو مجلس بلدي لمدينة روابي وقد تم تعينها من قبل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدهللا  )YPO .(إدارة مؤسسة القادة الشابة
 .عضو في مجلس إدارة صندوق إقراض الطلبة في مؤسسة التعليم العالي الفلسطيني

 ) Aspenشبكة آسبن للقيادة العالمية )AGLN(  يله في مبادرة قيادة الشرق األوسط المنبثقة منعالوة على ذلك، فهي زم
)Global Leadership Network من مؤسسة االصوات الحيوية  2013، وقد نالت جائزة التمكين االقتصادي العالمية لعام

 .األمريكية المرموقة
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 ة للشركة ومناصبهم الحالية:اسماء أعضاء اإلاارة التنفيذي
 

  الرئيس التنفيذي –خليل السيد سالمة 

  التنفيذي  الرئيسنائب  -السيد زاهر معال 

  للشؤون االستراتيجية لرئيس التنفيذيامساعد  -السيد هيثم النجار  

 للشؤون المالية واالستثمار  لرئيس التنفيذيامساعد  -السيد عنان الزاغة 

 المصرفية للعملياتالتنفيذي يس الرئمساعد لف مك -السيد محمود نواهضة 

  لخدمات قطاع األفراد الرئيس التنفيذيمساعد  -ايمن دحادحة السيد 

  مدير التدقيق الداخلي –جبران السيد عيسى 

 
 

  الرئيس التنفيذي –السيد سالمة خليل 
ي فاما، في عدة مجاالت مختصة ع 20السيد سالمة خليل هو مسؤول اداري تنفيذي ذو كفاءة وخبرة ممتدة ألكثر من 

، وضبط لخزينةالسياسات المالية واالستراتيجية، مثل التدقيق، والمحاسبة، وإدارة الشؤون المالية، والتخطيط المالي، وا
 تصاالتأنظمة الرقابة، واعداد الموازنات، وإدارة المخاطر. شغل سابقا منصب رئيس اإلدارة المالية في مجموعة اال

ت واإلشراف ، حيث تولى مهمة إدارة الشؤون المالية واإلدارية والموارد البشرية والمشتريا2013نذ العام الفلسطينية م
 لحليفةعليها ووضع الخطط االستراتيجية الخاصة بها. وشغل كذلك عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات التابعة وا

نذ ضافة إلى عضويته في مجلس إدارة البنك الوطني مللمجموعة كشركة جوال، وشركة بوابة أريحا وشركة بالفست، إ
 .2013العام 

ي أبو فقبل ذلك، شغل السيد خليل مناصب عدة أبرزها تعيينه نائب الرئيس للشؤون المالية في مجموعة بلوم القابضة 
ت حسابادارة الظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تضمن دوره تحديد الخطط المالية واالستراتيجية المالية وإ

لك قبل ذ والخزينة وتمويل عمليات المجموعة ومشاريعها وضبط أنظمة الرقابة واعداد الموازنات والميزانيات، وقد عمل
برى مديرًا للتدقيق في شركة أرنست ويونغ للتدقيق على الحسابات في مدينة رام هللا، حيث أدار عمليات تدقيق ك

يد ما قام السكولية، كالمفوضية األوروبية والبنك الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الد الشركات المحلية والمنظمات الدولية
وبناء  رة المخاطرة وإداخليل بإدارة مشاريع دولية لصالح وزارة المالية الفلسطينية متعلقة بالتدقيق والرقابة الداخلية والموازن

 القدرات المؤسسية القومية.
إلى جانب ذلك،  2000الوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت في فلسطين منذ عام يحمل السيد خليل شهادة بك

ام يحمل العديد من الشهادات الدولية المهنية المتخصصة في المجاالت المالية والمحاسبية وتضم شهادة محاسب ع
الي رئيسي ( ومراقب مCPFS( واخصائي تمويل مشروع معتمد)CIA( وشهادة مدقق داخلي معتمد )CPAمعتمد )

(MFC.) 
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 يس التنفيذي نائب الرئ -السيد زاهر معال  
الرئيس التنفيذي في البنك الوطني. التحق بالبنك بعد عملية االستحواذ على البنك  يشغل السيد زاهر معال منصب نائب

ال خبرة . يمتلك مع2018التجاري األردني في فلسطين حيث كان يشغل منصب المدير اإلقليمي هناك منذ العام 
عامًا على المستوى المحلي والعربي والدولي في مجاالت التسهيالت  20مصرفية متنوعة وواسعة تمتد ألكثر من 

التجارية، وقطاع األفراد، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط االستراتيجي، إضافة الى إدارة المشاريع والتطوير، 
  MEPSومجاالت أخرى. يشغل معال كذلك عضوية مجلس إدارة شركةوبناء النظم التحليلية وتحليل البيانات 

.Palestine 
 :، حيث عمل في عدة مصارف هناك ومنها2000بدأ معال مشواره العملي من الواليات المتحدة األمريكية في العام  

 JP Morgan Chase Bankو Washington Mutual Bankو.UBS/PaineWebber 
عامًا، تدرج خاللها في عدة  11 بمجموعة البنك العربي وامتدت سنوات خبرته هناك ، التحق معال2007في العام 

مناصب رفيعة ومن ضمنها نائب الرئيس في االدارة العامة، وأدار معال خالل هذه الفترة مجموعة محافظ لشبكة فروع 
 .البنك حول العالم

في ديترويت، في الواليات  grove CollegeMary يحمل معال شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة
 .المتحدة األمريكية

 
  ساعد الرئيس التنفيذي لإلدارة الماليةم -السيد عنان الزاغة 

. بدء 0202منذ أواخر العام يشغل السيد عنان الزاغة منصب مساعد الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية في البنك الوطني 
في فلسطين، حيث ادار التدقيق لكبرى الشركات المدرجة في بورصة  )EY (مشواره العملي في شركة أرنست وينغ

ركات في بلجيكا كمدير رئيسي، حيث تابع أعمال التدقيق لكبرى الش )EY (فلسطين. الحقا، التحق للعمل بفروع شركة
ما، عا 11عمليات التدقيق على مستوى كافة الفروع. من خالل خبرة تمتد لحوالي هناك باإلضافة إلى متابعة جودة 

الداخلية  وأنظمة الضبط والرقابة )IFRS (اكتسب الزاغة مهارات واسعة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 .والتدريب بالمواضيع ذات العالقة

لك، ذ. إضافة الى 2010جامعة بيرزيت، حيث تخرج منها في العام  يحمل الزاغة شهادة البكالوريوس في المحاسبة من
  )CPA. (يحمل الزاغة شهادات دولية متخصصة في المجاالت المالية والمحاسبية مثل

 
 ساعد الرئيس التنفيذي إلدارة التخطيط االستراتيجيم -السيد هيثم نجار 

رة التخطيط االستراتيجي في البنك الوطني، ويمتلك خبرة يشغل السيد هيثم النجار منصب مساعد الرئيس التنفيذي إلدا
 2011عاما في مجال االستثمار والتخطيط االستراتيجي. التحق النجار في البنك الوطني في العام  14تصل الى 

وتدرج في البنك ليشغل عدة مناصب ومنها: مدير دائرة االستثمار والمؤسسات المالية، ومدير دائرة التخطيط 
تيجي. كان للنجار دورا أساسيا في التخطيط واإلدارة لعمليات االستحواذ واالندماج التي نفذها البنك على أعمال االسترا

بنك االتحاد األردني، البنك اإلسالمي الفلسطيني، والبنك التجاري األردني إضافة  بنك العربي الفلسطيني لالستثمار، 
البنكين، بعد االستحواذ على حصة مسيطرة في البنك اإلسالمي  بين )Synergy (الى إدارة وصياغة خطط المؤازرة
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الفلسطيني. قبل ذلك، عمل النجار مديرا لألبحاث في شركة سهم لالستثمار واألوراق المالية لمدة عامين كان مسؤوال 
ر أيضا االستثمارية متخصصة في بورصة فلسطين. وتشمل خبرة النجا التقارير التحليلية  فيها عن اصدار أوائل 

محاضرا لمساقات اإلدارة المالية والمحافظ االستثمارية لطلبة كلية  2009الجانب األكاديمي، حيث عمل في العام 
 . االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية

لتنمية لبدأ النجار حياته العملية في المملكة األردنية الهاشمية، حيث عمل هناك ألربعة أعوام في شركتي فلسطين  
  . باعات تثمار )باديكو(، والتنمية لألوراق المالية كمحلل مالي رئيسي، ومستشار استثمار ووسيط مالي واالس

هادة يحمل النجار شهادة الماجيستير في العلوم المالية واالدارية من جامعة نيويورك للتكنولوجيا، إضافة الى ش
 حاصلينلوطنية في فلسطين. ويعد النجار من أوائل الالبكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة النجاح ا

 . على رخصة مستشار مالي ووسيط مالي من هيئة األوراق المالية في األردن
 

 مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع االفراد  –السيد ايمن دحادحة 
بداية  التحق بالبنك منذاالفراد في البنك الوطني، حيث  لقطاعيشغل السيد أيمن دحادحة منصب مساعد المدير العام 

عام حيث عمل في مجاالت متعددة  24، حيث يمتلك دحادحة خبرة مصرفية متنوعة تمتد ألكثر من 2021شهر تموز/
ستوى ممنها التسهيالت في قطاع االفراد اضافة الى ادارته ألكثر من منطقة لسنوات متعددة لدى البنك العربي على 

مته في وضع االستراتيجيات الستحداث منتجات مختلفة في قطاع االفراد ومساه فلسطين كما كان له مساهمات متعددة
في تحليل االسواق الستهداف قطاعات متعددة على مستوى فلسطين، هذا باالضافة الى خبرته الكبيرة في مجال 

عام  في. دطاع االفراالتدريب لكل ما يتعلق بقطاعات االفراد في العمل المصرفي وخبرته المتنوعة في مجال المبيعات لق
دير التحق دحادحة بالعمل لدى البنك العربي حيث تدرج في أكثر من منصب سريعا من مدير مبيعات االفراد لم 1997

  تسهيالت افراد الى مدير منطقة لجميع مناطق الضفة.
 يحمل دحادحة شهادة الماجستير من جامعة القدس في ادارة االعمال

 
 ف مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية مكل –السيد محمود نواهضة 

ك يشغل السيد محمود نواهضة  منصب  مكلف مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية في البنك الوطني ، يمتل
السيد  عامًا ما بين وزارة المالية والبنوك ، حيث التحق 21السيد محمود نواهضه خبرة مالية ومصرفية امتدت خالل 

ة لداخليالعمل بوزارة المالية الفلسطينية وشغل منصب رئيس قسم التدقيق الداخلي ودائرة تطوير الرقابة ا محمود في
 31واكمل مسيرته المهنية  في الخبرة المصرفية من خالل التحاقه في  البنك العربي، حيث شغل عدة مناصب لمدة 

مدير  ت حسابات العمالء كما شغل المناصب التالية:عامًا وتمتع بخبرة مصرفية متنوعة في الخدمات التجارية وخدما
 رقابة العمليات المصرفية ومدير العمليات المالية ثم نائب مدير قطاع العمليات المصرفية. 

 
   المدقق الداخلي –السيد عيسى جبران 

. في بداية 01/03/2120منذ   يشغل السيد عيسى جبران منصب مدير التدقيق الداخلي والمتابعة في البنك الوطني
في فلسطين، حيث شارك في  ( PwCحياته العملية بدء بمنصب مدقق داخلي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز )

تنفيذ نشاطات تدقيق داخلي على شركات ومؤوسسات عديدة في فلسطين. الحقا، التحق للعمل بمنصب مدقق داخلي 
تي تضم عدة شركات تابعة ومصانع، والتي اكتسب منها خبرة أول في منطقة الخليج العربي باحدى الشركات الكبرى وال



 

22 

 

( فلسطين ليستلم منصب مساعد PwCاقليمية واسعة في مجال التدقيق الداخلي. التحق السيد عيسى مجددا في شركة )
مديرتدقيق، حيث أدار نشاطات تدقيق داخلي وخارجي على عدة شركات ومؤوسسات في فلسطين تنوعت ما بين 

ة، غير هادفة للربح، مؤوسسات تعليمية، شركات ربحية وخدماتية وغيرها. الحقا، تم استقطاب السيد شركات مدرج
( في فلسطين ليشغل منصب مدير تدقيق حيث كان Deloitte & Tocuheعيسى من قبل شركة ديلويت اند توش )

ضافة الى كونه مدير تدقيق شغل مسؤول عن ادارة تدقيق شركات ومؤوسسات عدة من بينها بنوك محلية واقليمية، باال
منصب مدرب معتمد لفروع الشركة في منطقة الشرق االوسط.  Deloitteالسيد عيسى أيضا خالل عمله في شركة 

الحقا، التحق السيد عيسى بشركة بيتي لالستثمار العقاري المطور الرئيسي لمدينة روابي حيث شغل منصب مدير 
من خاللها مهارات   عاما، اكتسب 12شركة. تمتد خبرة السيد عيسى جبران لحوالي التدقيق الداخلي ومراقب مالي في ال

وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتدريب بالمواضيع ذات العالقة باالضافة  واسعة في المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
 IFRSsالى التحليل المالي و معايير 

الوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت، حيث تخرج منها في العام السيد عيسى جبران حاصل على شهادة البك
( و محقق احتيال معتمد CIA. إضافة الى حصوله على شهادات دولية متخصصة مثل مدقق داخلي معتمد )2008

(CFE 
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 القانوني: المستشار
 

 األستاذ موسى الكردي  – يةشركة الكردي وشركاه لالستشارات القانون 
 2425460 -02هاتف:   
 2422806-02فاكس:   

 

 
 :الخارجي الحسابات ماقق

 ارنست ويونغ               
 2421011-02هاتف: 

 2422324-02فاكس: 
 

 :شركةبال المساهمين سجل مسؤول

 يعاد زعارير   ةالسيد
 
 

 

 :اإلصاار ماير

 رام هللا  -غزاله لالستشاراتشركة ابو  

 

اإلدارية للشركات  االستشاراتلتقدم أفضل خدمات  1972عام  لالستشاراتتأسست طالل أبو غزاله وشركاه 
ة ومنذ نشأتها أخذت الشرك  والمؤسسات المحلية الدولية وفقًا ألفضل الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال.

كاتبها ستشارية الرائدة في المنطقة من خالل معلى عاتقها التوسع المستمر لتصبح واحدة من كبريات الشركات اال
 يث يقدمحالعاملة المنتشرة في دول العالم العربي إلى جانب مكاتب التمثيل في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، 

 .مجتمع األعمال احتياجاتمستشارونا في مجاالت اإلدارة سلسلة متكاملة من الخدمات عالية الجودة لتلبية 
ية اإلدار  باالستشاراتعبر العقود الثالثة األخيرة سمعة متميزة في العديد من المجاالت ذات العالقة  حققت الشركة

بقة ة المطاوالمالية واألنظمة اإلدارية وأنظمة المعلومات وأنظمة الجودة اإلدارية وأنظمة اإلدارة البيئية وعالم
أبحاث و  االقتصاديةلموارد البشرية ودراسات الجدوى األوروبية وتحليل المخاطر ونقاط المراجعة الحرجة وتطوير ا

تعلق أخرى ت وأعمال استشارية وإدارة االكتتابات األولية والثانوية العامة السوق ودراسات إدارة التكلفة والتدريب
 .بالنواحي المالية مثل اندماج الشركات والخصخصة وعمليات تقييم الشركات وغيرها

 562700138تحت رقم تسجيل  1994شارات في رام هللا عام تأسست شركة أبو غزاله لالست
 022988220هاتف: 
 022988219فاكس: 
 0599550514جوال: 
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 مإصدار أسهنشرة 
 

  المطروحة لالكتتاب الثانوي العاممعلومات عن الشركة واألسهم :  أوالا 
  :اسم الشركة .1

 المساهمة العامة المحدودة. شركة البنك الوطني

 

 ة:الشرك مركز .2

 اإلدارة العامة

 الماصيون، رام هللا

 +97022946116+| فاكس: 97022946090هاتا: 

 ir@tnb.ps البريد االلكتروني:

 رام هللا 700ا.ت 

 

 

 :والقيمة السمية للسهموالمدفوع  المصرح به رأس مال الشركة .3
 يمثلمليون دوالر أمريكي، وعشر ( مئة 110,000,000للشركة يبلغ )إن رأس المال المصرح به 

 .مليون سئم بقيمة اسمية دوالر واحد للسئم وعشر ( مئة110,000,000)

واح  د وتس  عون ملي  ون  91,764,706))يبل  غ رأس م  ال الش  ركة المكتت  ت ب  ه م  ن قب  ل المؤسس  ين والمس  اهمين 

 .ريكيدوالر أم وستةوسبعمائة وأربعة وستون وسبعمائة 

والر د وس تةواحد وتسعون مليون وسبعمائة وأربعة وستون وس بعمائة  91,764,706))يبلغ رأس المال المدفون 

 .أمريكي
 

 

  :سمية للسهمالالقيمة و المصدرة نوع األسهم .4
متس اوية  ه ذه النش رة ه ي أس ئم عادي ة، العام بموجتإن األسئم المطروحة لالكتتات عن طريق االكتتات الثانوي 

د وغي ر قابل ة واح د للس ئم الواح  دوالر أمريك يمق دارها  وبقيمة اس ميةدون التمييز بينئا  الحقوق وااللتزامات في

 للتجزئة.

 

 لالكتتاب: المطروحةسهم عدد األ .5

 13,764,706إن عدد األسئم المطروحة لالكتتات عن طريق االكتتات الثانوي الع ام بموج ت ه ذه النش رة ه و )

 28/7/2021   بتاريخ( لمساهمي الشركة سئم

 

 :والقيمة اإلجماليةسعر السهم  .6
ة لألس ئم إن طرح األسئم لالكتت ات ع ن طري ق االكتت ات الث انوي الع ام بموج ت ه ذه النش رة س يتم بالقيم ة االس مي

 كي.دوالر أمري (13,764,706) المطروحة، وتبلغ القيمة اإلجمالية لألسئم لكل سئم)دوالر أمريكي واحد( 

 

 المصدرة، والمكتتب بها: خصائص األسهم .7
تساوية مادية عجميس أسئم الشركة بما فيئا االسئم المكتتت بئا واالسئم المصدرة بموجت هذه النشرة هي أسئم 

 .الحقوق وااللتزاماتفي 

    

mailto:البريد%20الالكتروني: ir@tnb.ps
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 عدد وقيمة وخصائص األوراق المالية التي ستصدرها الشركة في وقت متزامن مع هذا اإلصدار: .8
 اق مالية في وقت متزامن مس هذا اإلصدار.لن تصدر الشركة أية أور

 

 نسبة األسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام: .9
سئم  (91,764,706)موزعة على  أمريكي دوالر (91,764,706)المدفون المكتتت به وبلغ رأس مال الشركة 

 (,764,70613) الغةوالب العامتمثل نسبة األسئم المطروحة لالكتتات الثانوي قبل زيادة رأس مال الشركة و

 15%ما نسبته  المدفونمن رأس المال دوالر أمريكي  (13,764,706) سميةا سئم بقيمة

 

 :يحق لهم الكتتابالذين  المساهمين .10
سجل  اعتماد قةالمواف 29/7/2021ا المنعقد بتاريخ ي اجتماعئت الئيئة العامة غير العادية للبنك الوطني فقرر

لئم ق يحكمساهمين  28/7/2021بورصة فلسطين بتاريخ  –اإليدان والتحويل  المساهمين المسجلين في مركز

 مشاركة في االكتتات الثانوي العام.ال

 

 مشاركة األسهم في األرباح: .11
 سوا تشارك األسئم في أرباح الشركة حست أحكام قانون الشركات.

 

 :غير المكتتب بها وكسور السهم باألسهمالية التصرف  .12

ها غ عددكتمال االكتتات الثانوي العام بشراس كامل االسئم المطروحة والبالفي حال عدم تحقق ا

ارة باألسئم غير المكتتت بئا وكسور السئم إلى مجلس إد القرارسيؤول و، سئم (13,764,706)

قانون وركات الشركة للتصرا بئا وفقاً ألحكام النظام الداخلي للشركة بما ال يتعار  مس قانون الش

المال  ق رأسافقة هيئة سولية والتعليمات واألنظمة المتعلقة بئا وبعد الحصول على مواألوراق الما

  .على ذلك

 

 موافقات الجهات الرسمية: .13

  شركة مساهمة عامة في فلسطين، وسجلت ك 23/08/2005بتاريخ تأسست شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة
 مليون دوالر أمريكي. 30( برأسمال قدره 562601146طني تحت الرقم )لدى مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الو 

  دوالر  زيادة رأس مال البنك إلى خمسين مليون  25/04/2012قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة في اجتماعها بتاريخ
 استراتيجيين. وتكليف مجلس اإلدارة بتنفيذ ذلك، حيث قام المجلس بتنفيذ هذا التكليف من خالل دخول شركاء

  ( دوالر50,000,000زيادة رأس المال من ) 13/05/2013قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ 
صاد وحصلت الشركة على موافقة مراقب الشركات وشهادة تعديل من وزارة االقت( دوالر أمريكي. 75,000,000أمريكي إلى )
 .26/08/2014 الوطني بتاريخ

 سهم ( دوالر أمريكي /25,000,000) المطروحة والبالغةسهم األت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تسجيل كامل وافق
 ( سهم لالكتتاب الثانوي العام بموجب قرار الهيئة رقم25,000,000وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بعرض )

PCMA/DIWAN/1689/2014  تتاب من قبل المساهمين بما نسبته حيث تم تغطية االك ،08/09/2014بتاريخ
 سهم/دوالر. 20,968,206 % يمثلون 83.87

 لسادة شريك االستراتيجي الوافقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تسجيل كامل أسهم المطروحة في االكتتاب الخاص ل
اإلصدار المتعلقة بعرض  ( دوالر سهم وإنفاذ نشرة4,031,794بنك االتحاد المساهمة العامة األردنية والبالغة )

 2015-01-29بتاريخ   PCMA/DIWAN/2673/2015( سهم لالكتتاب الخاص بموجب قرار الهيئة 4,031,794)
  رفع رأس مال الشركة المصرح به بمقدار  16/04/2019قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ

 ( دوالر أمريكي قيمة السهم الواحد دوالر أمريكي، وحصلت الشركة100,000,000( دوالر أمريكي ليصبح )25,000,000)
 2019-05-02 على موافقة مراقب الشركات وشهادة تعديل من وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ
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  م سه 78,000,000سهم الى 75,000,000وافقت الهية العامة العادية على توصية مجلس اإلدارة برفع رأس مال البنك من
احد و % من القيمة االسمية لمساهمي البنك الوطني بالقيمة االسمية دوالر أمريكي 4توزيع أسهم مجانية بنسبة  من خالل

 .فقط
 لسادة شريك االستراتيجي الوافقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على تسجيل كامل أسهم المطروحة في االكتتاب الخاص ل

اب ( سهم لالكتت13,764,706ردنية وإنفاذ نشرة اإلصدار المتعلقة بعرض )العامة األ األردني المساهمةالبنك التجاري 
  27/7/2020بتاريخ  16274/2020ه.س.ر.ف /ديوان/الخاص بموجب قرار الهيئة 

  رفع رأس مال الشركة المكتتب بمقدار  29/07/2021قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي بتاريخ
 ( دوالر أمريكي قيمة السهم الواحد دوالر أمريكي، وحصلت الشركة105,529,412ريكي ليصبح )( دوالر أم13,764,706)

 8/8/2021على موافقة مراقب الشركات وشهادة تعديل من وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ   
 س مال الشركةرفع رأعلى  29/07/2021في اجتماعها غير العادي بتاريخ  صادقت الهيئة العامة غير العادية باألجماع 

 امريكي.مليون دوالر  110الى  امريكي مليون دوالر 100المصرح به من 
  م ( سه13,764,706متعلقة بعرض )ال ترخيص نشرة االصدارة وانفاذ النشرةوافقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على

 18936/2021.س.ر.ا/ديوان ه بموجب قرار الهيئة 25/8/2021بتاريخ الثانوي العام  لالكتتاب

 البيانات المالية:اسلوب اعااا وعرض : ثانيا
ً لمعايير التقارير المالية الدولي .1 جلس ادرة عن مة الصيتم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة وفقا

 ية.لسطينمعايير المحاسبة الدولية ووفقاً للقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الف

لقيمة العادلة لمالية بااودات لمالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناس الموجيتم إعداد البيانات ا .2

تي تظئر مل المن خالل قائمة الدخل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشا

 بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية. 

 البيانات المالية. إن الدوالر األمريكي هو عملة إظئار .3

 
 شروط وإجراءات االكتتاب الثانوي العامثالثا: 

لعام، اثانوي لالكتتات ال أسئميتم طرح االسئم لالكتتات الثانوي العام عن طريق نشر اعالن دعوة الى طرح  .1

عمق ئمئا بوان عناصر هذا الطرح ال تكتمل اال بنشرة االصدار التي يتوجت على كل مستثمر مطالعتئا وتف

 وعلى ضوئئا يتم طلت االكتتات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي والنماذج المعدة لذلك.

ويس  لم  يعب  أ نم  وذج طل  ت االكتت  ات ك  امالً م  س كتاب  ة اس  م المكتت  ت الرب  اعي مرفق  اً ب  ه وث  ائق اثب  ات الشخص  ية .2

 ه.طت%( من قيمة االسئم المكتتت بئا الى البنك الذي تم االكتتات بواس100)
 

ج راسات الدفس بعد ختم ه م ن البن ك ال ذي ت م االكتت ات بواس طته وذل ك لح ين اس تكمال ا بإيصالظ المكتتت يحتف .3

 تسجيل اكتتابه باسئم الشركة.
 

 ان االكتتات باسئم الشركة يعني اقرار وموافقة المكتتت بالنظام الداخلي للشركة وعقد تأسيسئا. .4
 

 الردو (13,764,706)س ئم قيمتئ ا االس مية  (13,764,706)عدد االسئم المطروح ة لالكتت ات الث انوي الع ام  .5

 .أمريكي

 . واحد أمريكي دوالرالقيمة االسمية للسئم المطروح لالكتتات الثانوي العام  .6
 

مس اس  نتئ يوي 9/9/2021المواف ق  الخم يسفترة االكتتات: يبدأ االكتتات الثانوي العام اعتباراً م ن ص باح ي وم  .7

هيئ ة س وق  للشركة تمديد فترة االكتتات الثانوي العام بعد اخذ موافقة ويحق 30/9/2021الموافق  الخميسيوم 

( 5رق م ) إص دار األوراق المالي ةرأس المال الفلسطينية في ح ال ع دم تغطي ة االس ئم المص درة وفق اً لتعليم ات 

 .الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 2008 لسنة
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ص ول عل ى عليمات االصدار ويتم االعالن عن ذلك في الصحا المحلية ويحق للمكتتت الحيتم االكتتات وفقاً لت .8

 نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي ونشرة االصدار.

، 28/7/2021بت اريخ  لمس اهمل المملوك ة % م ن االس ئم15تتج اوز  بنس بة ال لمساهمي الشركة االكتتات  يتم  .9

 تسدد قيمة األسئم المكتتت بئا كاملة عند االكتتات. و السئم الواحد ةعدم تجزئ ةمراعا مس

ي د هيئ ة الت ي يمتلكئ ا ك ل مس اهمي الش ركة كم ا ي تم تزو باألس ئمالمكتتب ين  بأس ماس كش ا بإع دادتقوم الشركة  .10

 حال االنتئاس من عملية االكتتات الثانوي العام. الكشاسوق رأس المال ومراقت الشركات بئذه 

 ات بأكثر من طلت واحد بنفس االسم فسيتم معاملتئا كطلت واحد.قام المكتتت باالكتت إذا .11

م  ن ش  خا واح  د االش  تراك ف  ي الطل  ت الواح  د لالكتت  ات ف  ي تل  ك االس  ئم ويحظ  ر االكتت  ات  ألكث  رال يج  وز  .12

 .وهمية وذلك تحت طائلة المسؤولية في أي من الحاالت المنصوا عليئا في هذه الفترة بأسماسالوهمي 

لنظ  ام ب  التوقيس عل  ى طل  ت االكتت  ات ال  ذي يحت  وي عل  ى اق  راره باس  تالم عق  د التأس  يس وا يق  وم طال  ت االكتت  ات .13

ي ة وفئ م الداخلي للشركة والنشرة المعدة وف ق الق انون واالص ول واطالع ه عل ى كاف ة محتويات ه ودراس تئا بعنا

 مضمونئا وموافقته عليئا.

 الق اهرةوبن ك  رة ف ي محافظ ات ال وطنالمنتش  ال وطنيالبن ك  ف رونتتات داخ ل فلس طين م ن خ الل يجري االك .14

 حست التفاصيل التالية:عمان 
 فروع البنك الوطني:

  :فرع الماصيون/ بجانب دوار محمود درويشرام هللا 

 رام هللا: فرع االرسال/ شارع االرسال، عمارة الماسة 

 رام هللا: فرع الميدان/ دوار ياسر عرفات 

  :نيانب استاد فيصل الحسيبج  /الرامفرع القدس 

 القدس: فرع ضاحية البريد / بيت حنينا 

  :فرع نابلس/ شارع عمان، عمارة ترستنابلس 

 نابلس: فرع رفيديا/ شارع رفيديا الرئيسي 

  :فرع جنين/ مجمع ابو السباع التجاريجنين 

  :فرع الخليل/ شارع السالمالخليل 

 بيت لحم: فرع بيت لحم/ شارع القدس الخليل 

  / الشهيد ياسر عرفات، عمارة كتانة  شارعطولكرم : فرع طولكرم 

 وحةسلفيت : فرع سلفيت /شارع المدينة المنورة، بالقرب من جامعة القدس المفت  

 فروع بنك القاهرة عمان:

 قلقيلية: فرع قلقيلية/ مقابل البلدية 

 اريحا: فرع أريحا/ شارع عين السلطان 

 ةدق عمارة أبو غزة: فرع خانيونس/ شارع مسجد السنية _ منطقة المنتزه مقابل 

 غزة: فرع السرايا/ شارع عمر المختار بجانب مقر السرايا 

  غزة: فرع دير البلح/ شارع الشهداء 

 غزة: فرع رفح/ شارع عثمان ابن عفان ، الكراج الشرقي 

  لجندي المجهولا غزة: فرع الرمال/ شارع عمر المختار مقابل 

  

 

   طلت االكتتات:اسلوت وتاريخ اعادة االموال الفائضة في حالة رف .15

 له.فرن البنك الذي تم االكتتات من خال في حالة رف  االكتتات سيتم اعادة األموال الفائضة من خالل .أ

 تزي د التكون الشركة مسؤولة عن اعادة االموال في حالة رف  طلت االكتتات الثانوي العام وذلك خ الل م دة  .ت

ن األس بات عام، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك ألي س بت م عن ثالثين يوماً من تاريخ اغالق االكتتات الثانوي ال

م اً لثالث ين يوفيترتت لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليئ ا تحس ت م ن بداي ة الش ئر الت الي مباش رة لم دة ا

 ودائ س ألج لالمنصوا عليئا في هذه المادة، وبمعدل أعلى سعر للفائدة الس ائدة ب ين البن وك الفلس طينية عل ى ال

 ذلك الشئر. خالل

 ات بكامل ع ددإذا لم يتم االكتتالمطروحة:  باألسئماالجراسات المتبعة في حال عدم كفاية الطلت على االكتتات  .16

لس ئم إل ى باألس ئم غي ر المكتت ت بئ ا وكس ور ا الق رارس يؤول ، وبعد انقضاس المدة القانوني ة المطروحةاألسئم 

ش ركات نظ ام ال داخلي للش ركة بم ا ال يتع ار  م س ق انون المجلس إدارة الشركة للتص را بئ ا وفق اً ألحك ام ال

أس الم ال وقانون األوراق المالية والتعليمات واألنظمة المتعلقة بئ ا وبع د الحص ول عل ى موافق ة هيئ ة س وق ر

  .على ذلك

دار الحصول على نشرة االصدار والمتطلب ات المتعلق ة بتعبئ ة طل ت االكتت ات: ي تم الحص ول عل ى نش رة اإلص  .17

ة طل  ت االكتت  ات الث  انوي الع  ام وعق  د التأس  يس والنظ  ام ال  داخلي للش  ركة والمتطلب  ات المتعلق  ة بتعبئ   وطل  ت

ق  م رف  ي البن  د  الم  ذكورةخ  الل ف  رون البن  ك ال  وطني وف  رون بن  ك الق  اهرة عم  ان االكتت  ات الث  انوي الع  ام م  ن 

 .( من النشرة14)ثالثاً/
 

 قانون الشركات. ألحكاممشاركة االسئم في االرباح: سوا تشارك االسئم في ارباح الشركة وفقاً  .18
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 (2020، 2019، 2018رابعا: ملخص البيانات المالية الرئيسية للشركة للسنوات )
 

المساهمة العامة المحدودة البنك الوطنيشركة   
انون األول ك 31كما في  قائمة المركز المالي الموحدة  

 2020 
 دوالر أمريكي

2019 
 دوالر أمريكي

2018 
 دوالر أمريكي

 446,653,197 558,699,962 608,939,817 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 188,653,600 158,059,895 215,989,883 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 2,811,221 2,687,473 2,527,347 خلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد
 1,327,001,463 1,426,741,078 1,750,545,046 ائتمانية مباشرة وتمويالت تسهيالت 

 16,509,778 15,707,541 16,611,633 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
386,13656, 64,275,108 31,055,118 موجودات مالية بالكلفة المطفأة  

 11,450,784 11,635,582 11,669,721 حليفة  اتاستثمار في شرك
 9,171,184 8,643,725 8,375,983 استثمارات عقارية

 43,243,046 43,568,981 49,267,935 عقارات وآالت ومعدات
 - 17,349,668 16,025,258 حق استخدام األصول
9,9181,63 3,240,568 3,018,587 مشاريع تحت التنفيذ  

 33,351,646 32,758,719 32,340,660 موجودات غير ملموسة 
 1,277,577 7,960,085 10,793,439 موجودات ضريبية مؤجلة

 61,609,070 67,146,561 87,584,877 موجودات أخرى 
 2,199,758,620 2,418,474,946 2,844,745,304 مجموع الموجودات

797,129,60 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  111,071,550 158,744,321 
 1,608,238,364 1,837,349,081 2,169,333,639 ودائع العمالء
 108,442,093 134,732,958 160,223,899 تأمينات نقدية
 44,391,145 34,587,905 80,914,178 أموال مقترضة
 40,000,000 40,000,000 40,000,000 قروض مساندة

,606,26315 16,364,190 مخصصات متنوعة  13,101,634 
 3,599,718 3,117,045 3,333,360 مخصصات الضرائب

 - 16,475,482 15,806,540 مطلوبات عقود االيجار
 40,312,999 33,124,432 40,694,871 مطلوبات أخرى 

 2,016,830,274 2,226,064,716 2,623,800,284 مجموع المطلوبات
078,000,00 91,764,707 رأس المال المدفوع  75,000,000 

 564,451 564,451 17,770,333 عالوة اصدار
 4,441,649 5,236,409 5,236,409 إحتياطي إجباري 

 2,251,463 3,425,111 4,085,562 إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
 5,216,291 5,216,291 5,216,291 إحتياطي التقلبات الدورية

(6,881,906) إحتياطي القيمة العادلة  (275,520,3)  (5,123,395)  
 9,555,829 8,776,829 2,296,925 أرباح مدورة

 91,906,288 95,698,764 119,488,321 صافي حقوق الملكية 
 91,022,058 96,711,466 101,456,699 حقوق جهات غير مسيطرة

 182,928,346 192,410,230 220,945,020 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 



 

29 

 

المساهمة العامة المحدودة البنك الوطنيشركة   
كانون األول  31للسنة المنتهية في  قائمة الدخل الموحدة  

 
2020 

 دوالر أمريكي
2019 

 دوالر أمريكي
2018 

 دوالر أمريكي

 45,702,312 47,159,785 56,763,716 الفوائد الدائنة
(21,576,189) الفوائد المدينة  (19,242,578)  (18,639,531)  

 27,062,781 27,917,207 35,187,527 فوائدصافي ايرادات ال
 34,162,287 43,273,487 37,576,146 صافي ايرادات التمويل واالستثمار

 14,844,677 17,752,727 15,988,674 صافي ايراد العموالت 
 76,069,745 88,943,421 88,752,347 والتمويل واالستثمارصافي ايرادات الفوائد والعموالت 

 5,452,053 6,543,625 4,100,813 ت أجنبيةأرباح عمال
 964,918 1,338,011 1,143,132 صافي أرباح محفظة موجودات مالية

 253,530 175,762 147,510 حصة البنك من نتائج أعمال الشركة الحليفةصافي 
 861,409 295,965 347,738 إيرادات أخرى 
 83,601,655 97,296,784 94,491,540 إجمالي الدخل

    لمصروفات:ا

 32,636,028 37,409,152 35,234,422 نفقات الموظفين
 22,374,972 24,739,524 25,498,812 مصاريف تشغيلية أخرى 

 5,097,532 9,192,436 9,775,613 إستهالكات وإطفاءات
(1,161,169) 5,472,694 20,222,147 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 3,200,073 527,459 86,110 ر تدني استثمارات عقاريةخسائ
 1,585,707   خسائر تدني مشاريع تحت التنفيذ

 - 20,949 69,902 مخصص قضايا
 71,403 14,104 38,209 غرامات سلطة النقد الفلسطينية

 63,804,546 77,376,318 90,925,215 إجمالي المصروفات
9,920,4661 3,566,325 ربح السنة قبل الضرائب  19,797,109 

(4,279,762) مصروف الضرائب  (1,798,028)  (4,527,083)  
(713,437) )خسارة( ربح السنة  18,122,438 15,270,026 

    ويعود إلى:

(5,819,453) مساهمي البنك  7,947,598 8,249,929 

 7,020,097 10,174,840 5,106,016 جهات غير مسيطرة
(0,07) ربح السنة )خسارة( للسهم من الحصة األساسية والمخفضة  0,10 0,11 
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 المساهمة العامة المحدودة البنك الوطنيشركة 

 كانون األول  31بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 
 

 2020 
 دوالر أمريكي

2019 
 دوالر أمريكي

2018 
 دوالر أمريكي

(713,437) ربح السنة)خسارة(   18,122,438 15,270,026 
    بنود الدخل الشامل األخرى 

    بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
(107,680) 448,695 - حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة  

    
    بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة

خل الد ادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خاللالتغير في القيمة الع
(1,608,991) الشامل  (539,176)  (921,579)  

(113,371) حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة  (161,359)  (176,225)  
(1,722,362)  إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى   (251,840)  (1,205,484)  

(2,435,799) شامل للسنةصافي الدخل ال  17,870,598 14,064,542 
    :ويعود إلى

(7,181,032) مساهمي البنك  7,542,476 7,486,013 

 6,578,529 10,328,122 4,745,233 جهات غير مسيطرة
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 المساهمة العامة المحدودة البنك الوطنيشركة 
 كانون األول  31بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 

 

 

2020 
 دوالر أمريكي

2019 
 دوالر أمريكي

2018 
 دوالر أمريكي

    أنشطة التشغيل

 19,797,109 19,920,466 3,566,325 ربح السنة قبل الضرائب
    تعديالت:

 5,097,532 9,192,436 9,775,613 إستهالكات وإطفاءات
(1,143,132) صافي أرباح محفظة موجودات مالية  (38,0111,3)  (964,918)  

(147,510) صافي حصة البنك من نتائج أعمال الشركات الحليفة  (175,762)  (596,326)  
 342.796 - - خسائر بيع شركة حليفة
 - 576,271 531,154 فوائد على عقود اإليجار

(1,161,169) 5,472,694 20,222,147 صافي إعادة قياس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
(2,451,432) ربح ناتج عن تقييم وديعة بسعر فائدة أقل من السعر السوقي  - - 
 - - 7,970,600 خسائر ناتجة عن تعديالت على تمويالت ائتمانية لشركة تابعة

 2,760,746 3,436,225 4,135,004 مخصصات متنوعة
(3,368) أرباح بيع استثمارات عقارية  - (19,427)  

(67,410) ت ومعداتعقارات واالأرباح بيع   24,984 (272,424)  
 3,200,073 527,459 86,110 خسائر تدني استثمارات عقارية

 2,010,253 6,666 1,436,763 بنود أخرى غير نقدية

 

43,910,864 37,643,428 30,194,245 
    التغير في الموجودات والمطلوبات:

8802,607, أرصدة مقيدة السحب لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  (3,525,825)  4,829,553 
(21,383,781) االحتياطي االلزامي النقدي لدى سلطة النقد الفلسطينية  (20,922,146)  (3,472,665)  

(1,000,000) 1,000,000 - مبالغ محجوزة لدى سلطة النقد الفلسطينية  
(261,601,711) تسهيالت وتمويالت إئتمانية مباشرة  (104,122,704)  (60,152,758)  

(20,262,298) الموجودات األخرى   (6,827,640)  13,736,712 
 65,532,915 229,110,717 197,316,545 ودائع العمالء

 3,040,746 26,290,865 19,422,700 التأمينات النقدية
(7,378,875) 3,757,665 المطلوبات األخرى   10,323,822 
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 المساهمة العامة المحدودة البنك الوطنيشركة 
 كانون األول  31التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  ائمةق

 

 2020 2019 2018 
ت أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصا ( منالمستخدم في)صافي النقد 

(36,232,136) المدفوعة  151,267,820 63,032,570 
(6,585,928) ضرائب مدفوعة  (8,744,442)  (6,857,183)  

(5,772,766) نوعةمخصصات متدفعات   (931,596)  (755,664)  
(48,590,830) من أنشطة التشغيل )المستخدم في( صافي النقد  141,591,782 55,419,723 

    أنشطة االستثمار
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة 

(26,989,581) أشهر  - 2,000,000 
 - - 25,000,000 تحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهرودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تس

 70,527 - 185,000 بيع استثمارات عقارية
(2,695,417) شراء عقارات وآالت و معدات  (3,696,643)  (4,511,324)  

 402,990 87,706 165,640 بيع عقارات وآالت ومعدات
(771,219) مشاريع تحت التنفيذ  (3,256,662)  (3,622,743)  

(1,040,360) ء موجودات غير ملموسةشرا  (1,270,509)  (1,156,435)  
(928,516) 106,016 - خلالد صافي التغير في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
(1,026,776) 263,061 - املالش صافي التغير في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

(8,979,184) 32,035,658 الموجودات المالية بالكلفة المطفأةصافي التغير في   (1,918,144)  
 164.220.357 - 76,407,301 نقد متدفق من استحواذ أعمال
 1,528,145 1,634,042 1,303,258 توزيعات أرباح نقدية مقبوضة

(15,112,173) 103,600,280 أنشطة االستثمار (المستخدم في) من صافي النقد  8,081155,05  

 
   

    أنشطة التمويل
(2,379,143) عقود إيجار مدفوعة  (2,647,173)  - 
(8,198,406) - توزيعات أرباح نقدية  (7,944,853)  

(9,803,240) 46,326,273 أموال مقترضة  6,908,386 
 23,500,000 - - قروض مساندة

(8,81920,64) 43,947,130 أنشطة التمويل)المستخدم في( صافي النقد من   22,463,533 
 232,941,337 105,830,790 98,956,580 الزيادة في النقد و ما في حكمه

 106,881,874 339,823,211 445,654,001 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 339,823,211 445,654,001 544,610,581 النقد و ما في حكمه في نهاية السنة
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 :ورؤيتها ورسالتها واهاافهاالمصارة  تسجيل الشركة :خامسا
 تسجيل الشركة: .1

شركة مساهمة عامة في فلسطين، ك 23/08/2005بتاريخ تأسست شركة البنك الوطني المساهمة العامة المحدودة 
 .(562601146وسجلت لدى مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني تحت الرقم )

 لسئم. لقيمة اسمية دوالر امريكي واحد سئم ب 110,000,000 بهيبلغ رأسمال البنك المصرح   -

 وستةبعمائة واحد وتسعون مليون وسبعمائة وأربعة وستون وس 91,764,706)) المكتتت بهرأس مال البنك  يبلغ -

  دوالر أمريكي

 (105,529,412( دوالر أمريكي ليصبح )13,764,706)سيتم زيادة رأس مال البنك بقيمة  -

  النشرةالمعلن في هذه  العامباالكتتات الثانوي  دوالر أمريكي

 
 الرؤية  .2

يفة الحفاظ على المكانة البارزة في القطان المصرفي الفلسطيني ومواصلة النمو بطريقة حص

 ومربحة.

 الرسالة .3
وي وآمن لية قااللتزام بأن نكون البديل الوطني لكافة الفلسطينيين الذين يبحثون عن مزود خدمات ما

 .ومواكت للتطور والحداثة

 

 فااااله .4

 اتئم.تقديم خدمات مالية ذات جودة عالية للعمالس من خالل فئم أفضل الحتياجاتئم ورغب 

 يقات أن يصبح البنك رائداً في مجال توفير حلول مالية مبتكرة لعمالئه، واستخدام تطب

 .التكنولوجيا الحديثة وأن يكون السباق في إدخالئا إلى السوق المصرفي الفلسطيني

 اته.وقت ذح مستثمرينا، مس اإلبقاس والمحافظة على مصالح عمالئنا في التلبية توقعات وطمو 

 .تلبية احتياجات عمالئنا المصرفية بأقصى درجات المئنية 

 ك ومن البن تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وفي المنتجات والخدمات التي يقدمئا

 خالل المبادرات االجتماعية التي يقودها.

 لتي ادرات صحية لموظفينا، وتشجعئم على الوالس واإلبدان، وادماجئم في المبا خلق بيئة عمل

 يقوم بئا البنك.

 رنامج الل بعكس هوية البنك الوطنية في كافة تعامالتنا واتصاالتنا مس المجتمس المحلي من خ

 مسؤولية اجتماعية فاعل ومستدام.

 

 وصف الشركة والشركات الحليفة والتابعة لها وأعمالها: .5
يخ وزارة االقتصاد الوطني بتار مسجلة وتمارس أعمالئا وسجلت لد  الوطنيشركة البنك  -

23/8/2005  

 شركة.ألي  الوطنيال تتبس شركة البنك  -

 الوطني هي:لشركة البنك  الشركات التابعة -

 نوع الشركة بتاريخ نسبة المساهمة نشاط الشركة اسم الشركة

شركة وطن 

 لالستثمارات
 شركة مساهمة خصوصية  %99.9 االستثمار 

الشركة اإلسالمية 

 الوطنية لالستثمارات
 شركة مساهمة خصوصية  %99.9 االستثمار
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 :31/12/2020كما في  وضع الشركة التنافسي .6

 الحصة السوقية والوضع التنافسي

 الحصة القطاع المصرفي الوطنيالبنك  البيان

 %15.38 15,138.3 2,329.50 ودائع العمالء

 %17.36 10,078.7 1,750.50 مباشرة تمويالت

 

 المخاطر التي قا تنجم عن االستثمار: .7

 
 مخاطر التشغيل:

واالنظمة  بشري،هي عبارة عن المخاطر التي تحمل خسارة ناجمة عن عدم نجاعة أو فشل العمليات الداخلية، العنصر ال

السمعة  مخاطرني المخاطر االستراتيجية وواألحداث الخارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستث

 والمخاطر النظامية والتي سيتم توضيحها بالتفصيل الحقاً.

ة(، أو ات الماليلعمليلمخاطر التشغيل عبارة عن اإلخفاقات في أنظمة المعلومات )التوثيق، التجهيز، التسويات المحاسبية 

اسبة قابة المني الرمتوقعة. تظهر مخاطر التشغيل من الفشل ف اإلخفاق في الرقابة الداخلية والتي تؤدي إلى خسائر غير

عرض ر التي يتلمخاطاعلى عمليات التوثيق، التجهيز، التسويات المحاسبية للعمليات المالية، وبشكل أكثر توسعاً، جميع 

 لها البنك او المؤسسة المالية نتيجة األعمال التي يقوم بها.

اقم كن ان تتفطر يمرية، فشل االنظمة وعدم كفاية اإلجراءات والرقابة. وهذه المخاهذه المخاطر مرتبطة باألخطاء البش

 ا.صة بهفي حاالت معينة مثل المشتقات المالية بسبب التعقيد في طبيعة هيكليات الدفع واحتساب القيم الخا

ت وسياسات متانة إجراءاأقصى قدر ممكن من خالل التأكد من قوة وب ويعمل البنك على التقليل من حدوث هذه المخاطر

 الضبط بما في ذلك التأكد من الفصل في الصالحيات والرقابة الثنائية على األنشطة.

 مخاطر السوق:

ه رة على هذللسيططبيعة أنشطة البنك تعرضه إلى مخاطر تتعلق بأسعار الصرف والفائدة، وفي هذا اإلطار يعمل البنك و

ائر ادها الدوم بإعدمتابعة مخاطر السوق من خالل التقارير الدورية التي تقوالمخاطر على تنويع استثماراته، كما يتم 

 .ALCOالمختصة ويتم عرضها من خالل االجتماعات الخاصة بلجنة الموجودات والمطلوبات 

 مخاطر أسعار الفائدة:

ن له، حيث ارسمابنك وهي المخاطر الناجمة عن تقلبات اسعار الفائدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على ايرادات ال

لى تهديد طوي عالبنك الوطني يواجه هذه المخاطر من منطلق كونه وسيط مالي ولذلك فان مخاطر اسعار الفائدة قد تن

 ى مستوياتظة علكبير ألرباح البنك ورسماله االمر الذي يتطلب من البنك ادرأه مخاطر سعر الفائدة من خالل المحاف

ابل ستحقاق مقد االلبنك. وهناك اوجه متعددة من مخاطر سعر الفائدة اهمها اختالف مواعيمقبولة من العمالت بالنسبة ل

 ة.الميزاني خارج سعر الفائدة الثابت واعادة التسعير مقابل سعر فائدة متغير ألصول البنك وخصومة ومراكزه المالية

 لعكسية فياتغيرات على ايرادات البنك، فاليمكن ان يكون لها تأثير واضح وفالتقلبات في سعر الفائدة طبيعية الحدوث 

ئر وحجم ى خسااسعار الفائدة تسبب تكاليف فوائد مرتفعة او دخل استثمارات متدني، وبالتالي ارباح منخفضة او حت

قترض او مال تالتعرض للمخاطر يعتمد على مصادر تمويل البنك او المتطلبات االستثمارية، المخاطر تظهر في اي اع

السعار ات في دتها في اصول مرتبطة بالفوائد، فالنمو المتطور والمعقد للعمليات والمنافسة التي ظهرتستثمر ارص

 جميعها جعلت مخاطر سعر الفائدة وادارتها حساسة شأنها شأن ادارة المخاطر االئتمانية.

المخاطر  ائرةي تعتبر دوتتم مراقبتها بشكل دوري من قبل دائرة رقابة الخزينة ومن قبل لجنة األصول والخصوم الت

ل لفائدة خالاسعار عضواً فيها، ويقوم البنك بقياس مخاطر أسعار الفائدة عن طريق وضع حدود دنيا وحدود عليا لفروق أ

 فترات محددة وأيضاً مقابلة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجيات المخاطر.
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 مخاطر أسعار الصرف:

تقلبات في جمة عن الالنا واجهها البنك أثناء قيامه بتنفيذ عمليات تبادل النقد األجنبي، و/ أو المخاطرهي المخاطر التي ي

أن  ومة. يمكنالمع أسعار تبادل العمالت و/ أو المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم العمالت باالعتماد على أسعار الصرف

 ة.لبنك ويمكن أن تقود إلى تحقيق خسائر كبيرتؤثر على قيمة األصول والخصوم وعلى المركز التنافسي ل

عار ة ألسمخاطر الصرف األجنبي هو التعرض الحالي أو المستقبلي لألرباح ورأس المال الناجمة عن حركة معاكس

 صرف العمالت.

 تنشأ مخاطر أسعار الصرف األجنبي في حالتين:

 نية(.لميزااى حدة )بما في ذلك البنود خارج عدم تطابق بين أصول وخصوم البنك بالعمالت المختلفة لكل عملة عل

 عدم تطابق التدفقات النقدية للعمالت.

ختلفة مصادر مهذه المخاطر ستستمر إلى حين تغطية المراكز المفتوحة. حيث أن عدم التطابق يمكن أن يظهر من عدة 

تغيرات جم الاطرة عبارة عن حمثل عمليات الصرف األجنبي وتقديم الخدمات والمتاجرة واالستثمارات. ومقدار المخ

 المحتملة في أسعار الصرف وحجم ومدة التعرض بالنقد األجنبي. 

 اظ بمراكزالحتفاهذا ويتم مراقبة مراكز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم إتباع استراتيجيات للتحوط والتأكد من 

 قة مع تعليمات سلطة النقد.العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والمتواف

 

 مخاطر الئتمان:

لبنك ااته تجاه لتزامتنشأ مخاطر االئتمان من احتمال عدم قدرة و/ أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث عن الوفاء با

ارة دي تحكم إة التفي االوقات المحددة مما يؤدي إلى حدوث خسائر. وفي هذا السياق يقوم البنك بتعزيز االطر المؤسسي

 سقوف االئتمان من خالل هياكل تنظيمية تقوم على أساس الفصل بين عمليات المنح والمتابعة ومن خالل وضع

اصة بنسب ة الخوصالحيات لشروط ومبالغ التسهيالت االئتمانية المباشرة )أفراد/ مؤسسات( إضافة إلى السقوف العام

الحد ولى تقليل عمل عتتعليمات السلطة الرقابية والتي بمجملها  االئتمان المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة أو المحددة في

الئتماني الوضع امن المخاطر االئتمانية، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم 

 من مخاطر تقليلللعمالء إضافة إلى حصول البنك على ضمانات مناسبة من العمالء، ويتبع البنك األسس التالية في ال

 االئتمان :

 متابعة وضع التركزات االئتمانية لدى البنك للتحقق من عدم وجود أية تجاوزات. 

 دراسة أي منتج جديد مقترح تقديمه من حيث المخاطر الخاصة به وتقديم التوصيات.

 مراقبة تصنيف الشركات واألفراد استناداً إلى التصنيف االئتماني المعمول به.

 يولة:مخاطر الس

 بسبب عدم تحقاقاالسهي المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر نتيجة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ 

 ة. ممكن بأقل خسائر االلتزاماتمقدرة البنك على توفير التمويل الالزم أو أن األصول السائلة لمقابلة هذه 

 لسيولةااألصول والخصوم. وتظهر مخاطر  استحقاقبين آجال  تظهر مخاطر السيولة عندما يكون هناك عدم توافق

لة من المحص ، في مثل هذه الحاالت لسوء الحظ فإن المبالغالتزاماتهعندما ال يكون حجم السيولة كافي لمقابلة 

أو وق، ن السمالمقترضين هي ستخلق الفرق، لذلك لدى البنك خيار وهو دفع فوائد مرتفعة للحصول على ودائع جديدة 

 لمشكلة.اهذه  القيام ببيع بعض موجوداته السائلة أو التوجه للسوق المالي للتخلص من بعض موجوداته السائلة لحل

توفر لدى حيث يومن أجل تفادي هذه المخاطر يقوم البنك بالموازنة وباستمرار بين آجال استحقاق األصول والخصوم ب

ائع أو الود لة التسييل بدون تحمل خسائر لمواجهة أي طلب علىالبنك وبشكل دائم سيولة نقدية أو أصول مالية سه

 االخرى سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل. االلتزامات
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 : حقوق ومسؤوليات المساهم ونقل ملكية األسهم:سااسا
 حقوق المساهم: .1

في أرباح  همونشارك المساالمشاركة في األرباح المتحققة للشركة بعد موافقة الئيئة العامة عليئا، وي -أ
 بنسبة مساهمتئم في الشركة.وناتج تصفيتئا  الشركة وخسائرها

رين ال المقرللشركة لبحث وإقرار جدولي األعم ةيالعاد وغيرالعامة العادية الئيئة جتماعات حضور ا -ت
 :حست أحكام قانون الشركات وهي كالتالي

 ططئا المستقبلية.سمان تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة وخ 
 صادقة سمان تقرير مدققي الحسابات عن الوضس المالي للشركة وصحة حساباتئا وأرباحئا والم

 عليه.
 ضاس مة أعوتبرئة ذ مناقشة التقارير والحسابات والميزانيات الخاصة بالشركة والمصادقة عليئا

 .مجلس اإلدارة

 .انتخات أعضاس مجلس إدارة الشركة 

 مجلس اإلدارة بتوزيس األرباح. المصادقة على اقتراح 

 .انتخات مدققي حسابات الشركة 

 .تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامئا األساسي 
 . اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخر 

 .تمليك العاملين في الشركة ألسئم في رأسمالئا 
 .فسخ الشركة وتصفيتئا 
 .زيادة وتخفي  رأسمال الشركة 

 اس ركة على إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضالتصويت في الئيئة العامة للش
 المجلس حست أحكام قانون الشركات.

 إلدارة امجلس  التصويت في الئيئة العامة للشركة على القرارات المتعلقة باالقتراحات المقدمة من
ق ما يتفبحول احتياجات الشركة المالية ومصادر التمويل واالقترا  والرهن وتقديم الكفاالت 

 .مس القوانين السارية ونظام الشركة

 من  االشتراك في التصويت سواس بالحضور شخصياً أو بواسطة وكيل بموجت وكالة خطية بعدد
 األصوات يساوي األسئم التي يمتلكئا أصالة ووكالة وفقاً ألحكام قانون الشركات.

 
 :مسؤوليات المساهم .2

 ا في رأسمال الشركة.مسؤولية المساهم محدودة بعدد األسئم التي يمتلكئ
 

 :التقارير المرسلة للمساهمين .3

سنة اس الانتئ من تاريخيترتت على مجلس إدارة الشركة أن يعد خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشئر 
 التالية وذلك لعرضئا على الئيئة العامة: والتقارير المالية للشركة البيانات

ققته منئا حس ما ممقارنة  وتدفقاتئا النقدية وخسائرهاالميزانية السنوية العامة للشركة وحسات أرباحئا  -أ
ي ن مدققالبيانات اإليضاحية لتلك الحسابات مصدقة جميعئا مكذلك في السنة المالية السابقة، و

 .الخارجي حسابات الشركة
 خطة عمل للشركة للسنة التالية. -ت
ً وضون التقرير مالتقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة المالية م -ت  كافة تضمنا

ين القوانورأس المال   وقانون الشركات  هيئة سوقالبيانات والمعلومات واالفصاحات التي تحددها 
 والتعليمات األخر  ذات العالقة.

لئيئة جتمان امعئا الدعوة البالبريد أو تسلم باليد و –على أن ترسل هذه التقارير لمساهمي الشركة 
 ة.( يوماً على األقل من التاريخ المقرر لعقد اجتمان الئيئة العام14العامة وذلك قبل )

 :نقل ملكية األسهم .4

الثانوي العام وتسجيل االوراق المالية المصدرة لد  الئيئة،  إجراسات االكتتاتمن  نتئاسالا بعد

 ستقوم الشركة وبالتنسيق مس هيئة سوق رأس المال بتقديم طلت إدراج أسئمئا في بورصة فلسطين

وإيدان سجل مساهمي الشركة لد  مركز اإليدان والتحويل باعتباره الجئة الوحيدة التي يتم من 
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مركز اإليدان والتحويل تزويده ببيانات خاللئا نقل ملكية االسئم بعد إدراجئا في السوق. ويشترط 

هم من نقل ملكية محددة يتم تدوينئا في طلت االكتتات وذلك لغايات إيدان الورقة المالية ليتمكن المسا

أسئمه لد  المركز. وعليه فإن من الضروري لكل مكتتت أن يقوم بتعبئة طلت االكتتات المرفق 

   بئذه النشرة بدقة ووضوح.

 

 إدراج أسهم الشركة: .5

ورصة ب) في سوق فلسطين لألوراق المالية م الشركة بتقديم طلت إدراج أسئم الزيادةستقو .أ

 .   والبورصة على اإلدراج الئيئة وذلك بعد موافقة (فلسطين

نون ات وقايكون السئم قابالً للتداول بعد إدراجه في السوق المالي وفق أحكام قانون الشرك .ت

 لسنة (5) )رقم بمقتضاهواألنظمة والتعليمات الصادرة  2004( لسنة 12رقم )األوراق المالية 

 ن ذلك تعليماتوم، سوق رأس المال الفلسطينية( هيئةمجلس إدارة  الصادرة عن 2008

ن قبل بحيث يكون التداول من خالل الوسطاس الماليين المرخصين موانظمة السوق المالي، 

 الجئات المختصة لئذه الغاية.

لتي ااألسس تنشأ الحقوق وااللتزامات بين بائس أسئم الشركة ومشتريئا والغير وفق األحكام و .ج

 الصادرة بمقتضاه.يحددها قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات 

لحصا س ايحق لكل من انتقلت إليه ملكية سئم بسبت وفاة مالكه أو إفالسه الحصول على نف .د

 وائد والحقوق.في األرباح وغيرها من الع

لورثة قدمه اتنتقل األسئم بالميراث وتسجل وفقاً لقواعد تسجيل بيس األسئم وذلك بموجت طلت ي .ه

لشرعية حكام ايدان، وتقسم األسئم بين الورثة وفقاً لألأو وكالؤهم أو أوصياؤهم إلى مركز اإل

 والنصوا القانونية المعمول بئا في هذه الخصوا.

قابل  ال يجوز في جميس األحوال تحويل أو نقل ملكية جزس من السئم الواحد، فالسئم غير .و

لكية من في للتجزئة.  ولكن في حال وفاة المساهم تنتقل األسئم إلى ورثته الشرعيين فيشتركو

كثر لكية أم يف إذا اشتركواالسئم الواحد بحكم أنئم خلا لمورثئم، وينطبق هذا الحكم عليئم 

لشركة من سئم واحد من تركة مورثئم على أن يختاروا في الحالتين أحدهم ليمثلئم تجاه ا

س لمجليعين افولديئا.  وإذا تخلفوا عن ذلك خالل المدة التي يحددها لئم مجلس إدارة الشركة، 

 أحدهم ليمثلئم تجاه الشركة.

  - 1/1/2020من بيانات تااول سهم الشركة في بورصة فلسطين سابعا: 
31/12/2020 

 القيمة البند  
 $ 1.51 31/12/2020سعر اغالق السهم في 

 $ 2.15 31/12/2020ولغاية  1/1/2020اعلى سعر تداول للسهم من 
 $ 1.51 31/12/2020ولغاية   1/1/2020ادنى سعر تداول للسهم من 
 سهم 1,125,332 31/12/2020ولغاية   1/1/2020عدد االسهم المتداولة من 
 $ 2,135,116 31/12/2020ولغاية   1/1/2020قيمة االسهم المتداولة من 
 671 31/12/2020ولغاية  1/1/2020عدد الصفقات المنفذة من 
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 :يلته: الغاية من اإلصاار وكيفية استغالل حصثامنا

 الغاية من االصاار:

 إلى أمريكيدوالر  91,764,706إن الغاية من اإلصدار هو زيادة رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ 
 دوالر أمريكي. وعليه، سيتم استغالل عوائد اإلصدار في الجوانب التالية: 105,529,412

 ال. تعزيز النسب المالية للبنك وخاصة نسبة كفاية رأس الم  •

 تعزيز قاعدة رأس المال للبنك مما يتيح له المنافسة بقوة في القطاع المصرفي. •

 التوسع واالنتشار وافتتاح فروع للبنك في كافة المناطق الوطن. •

 منح تسهيالت ائتمانية لعمالء البنك لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. •

 االستثمار في األسهم والسندات بما يحقق عائد جيد للبنك. •

 قتناص الفرص االستثمارية التي قد تحقق للبنك عوائد جيدة.ا •

 مساندة الخطة التطويرية للبنك لنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمستثمرين  •
 

 

 تاسعا: عناوين كافة فروع البنك:
 

 العامة اإلدارة

 درويش دوار محمود الماصيون، هللا، رام

 2946090-02هاتف: 

 2946114-02فاكس: 

 فلسطين هللا، رام ،700ص . ب . 

 

 الفروع

فرع الماصيون: دوار محمود درويش، 

 مبنى اإلدارة العامة 

 700ص.ب.

 2977731-02هاتف: 

 2977730-02فاكس: 

رسال، عمارة إلا هللا: شارع رام فرع

 الماسة

 700.بص.

 2978700-02هاتف: 

 2978701-02فاكس: 

 

 فرع الميدان: دوار ياسر عرفات، رام هللا

 700ص.ب.

 2983311-02تف: ها

 2983310-02فاكس: 

 

 فرع بالتينيوم: شارع يافا، رام هللا

 700ص.ب.

 2947350-02هاتف: 

 2986417-02فاكس: 

الستي سنتر: عمارة الستي سنتر،  مكتب

 رام هللا

 1881ص.ب.

 2987680-02هاتف: 

 2963723-02فاكس: 

 

 : شارع برلينالتحتافرع رام هللا 

 1881ص.ب.

 2987686-02هاتف: 

 2989232-02فاكس: 

 

الشارع بلدة ديرجرير، فرع ديرجرير: 

 الرئيسي

 700ص.ب.

 2899781-02هاتف: 

 2899786-02فاكس: 

 

فرع روابي: المركز التجاري، مدينة 

 روابي

 700ص.ب. 

 2825171-02هاتف: 

 2825172-02فاكس: 

 

 سنجل: بلدة سنجل، شارع البلدية فرع 

 1ص.ب. 

 2808070-02هاتف: 

 280807-102فاكس: 

 

 فرع ضاحية البريد: بيت حنينا، القدس

 60376ص.ب 

 2348970-02هاتف: 

 2348971-02فاكس: 

 

 فرع الرام: الشارع الرئيسي

 1ص.ب. 

 2348920-02هاتف: 

 2348921-02فاكس: 

 

 فرع الرام: بجانب استاد فيصل الحسيني

 11ص.ب. 

 2340225-02هاتف: 

 2340226-02فاكس: 

 

 فرع نابلس: شارع عمان، عمارة ترست   العيزرية: دوار اإلسكانفرع  لرئيسي فرع حزما: الشارع ا
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 1ص.ب. 

 2353370-02هاتف: 

 2353371-02فاكس: 

 

 30ص.ب. 

 2792410-02هاتف: 

 279241-102فاكس: 

 

 13ص.ب. 

 2380802-09هاتف: 

 2380801-09فاكس: 

 

الشارع  -فرع رفيديا: نابلس، رفيديا 

 الرئيسي

 200ص.ب. 

 2354101-09 هاتف:

 2354110-09فاكس: 

 

 فرع نابلس: وسط البلد، عمارة العنبتاوي 

 1502ص.ب. 

 2382191-09هاتف: 

 2381953-09فاكس: 

 

 فرع عقربا: وسط البلد

 13ص.ب. 

 2597641-09هاتف: 

 2597640-09فاكس: 

 

 مجمع ابو السباع التجاري :جنين فرع

 195ص.ب. 

 2502931-04هاتف: 

 2502930-04فاكس: 

 

فرع جنين: شارع الناصرة، عمارة سعد 

 الدين خلف

 112ص.ب.

 2502088-04هاتف: 

 2502087-04فاكس: 

 

 فرع عرابة: بلدة عرابة

 195ص.ب. 

 2469870-04هاتف: 

 2469871-04فاكس: 

 

 الخليل: شارع السالم فرع

 313ص.ب. 

 2216222-02هاتف: 

 2216231-02فاكس: 

 

جمع كاظم م -فرع دورا: شارع يافا 

 لشريف التجاريا

 2022ص.ب. 

 2281871-02هاتف: 

 2281870-02فاكس: 

 

 فرع بيت لحم: شارع القدس الخليل

 633ص.ب. 

 2771370-02هاتف: 

 2771371-02فاكس: 

 

 فرع بيت لحم: شارع المهد

 172ص.ب. 

 2767230-02هاتف: 

 2767237-02فاكس: 

 

طولكرم: شارع الشهيد ياسر فرع 

 عرفات، عمارة كتانة 

 63 ص.ب.

 2696980-09هاتف: 

 269698-109فاكس: 

 

، عمارة سمارة وسط البلدطولكرم: فرع 

 واألعرج، الحي الشمالي

 330ص.ب. 

 2676585-09هاتف: 

 267659-109فاكس: 

 

: شارع المدينة المنورة، فرع سلفيت

 بالقرب من جامعة القدس المفتوحة

 55ص.ب. 

 2519225-09هاتف: 

 2-51920509فاكس: 
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