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الهيئة: هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية.
القانون: قانون الأوراق املالية رقم )12( ل�سنة 2004.

قانون ال�شركات: قانون ال�سركات ل�سنة 1964 وتعديالته.
ال�شوق املايل: �سوق فل�سطني لالأوراق املالية )بور�سة فل�سطني(.

ال�شركة: �سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة.
ن�شرة الإ�شدار: ن�سرة خطية تعتمدها الهيئة يعر�س من خاللها امل�سدر اأوراقًا مالية لالكتتاب وتودع الن�سرة لدى 

الهيئة وحتتوي اإف�ساحًا كاماًل عن املعلومات التي متكن امل�ستثمر من اتخاذ قرار ال�ستثمار.

مدير الإ�شدار: ال�سخ�س العتباري املرخ�س من الهيئة الذي ميار�س مهام اإدارة اإ�سدارات الأوراق املالية و/اأو 
ت�سويقها نيابة عن امل�سدر.

الكتتاب الثانوي العام: طرح الوراق املالية لالكتتاب العام مل�ساهمي ال�سركة عند رفع راأ�س املال بالقيمة الإ�سمية 
اأو بعالوة اإ�سدار على امل�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت مركز الإيداع والتحويل.

الإدراج: ت�سجيل الأوراق املالية اخلا�سة بال�سركة يف ال�سوق بهدف التداول واإجراء عمليات ت�سوية عقود البيع وال�سراء 
ونقل ملكيتها من خالل مركز الإيداع والتحويل.

)TNB(: رمز التداول اخلا�س ب�سركة البنك الوطني يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية )بور�سة فل�سطني(.

نظام ال�شركة: النظام الداخلي ل�سركة البنك الوطني.
طلب الكتتاب: هو النموذج املعد والذي يقوم امل�ستثمر بتعبئته عند رغبته ب�سراء اأ�سهم ال�سركة عند عملية الكتتاب.

الكتتاب: اكتتاب ثانوي عام.

قائمة المصطلحات والتعريفات
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معلومات خاصة باألسهم المطروحة لالكتتاب الثانوي العام

�ضركة البنك الوطني امل�ضاهمة العامة املحدودة

رام اهلل – فل�ضطني

هاتف: 97022946090+ | فاك�س: 97022946116+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ضركة البنك الوطني امل�ضاهمة العامة املحدودة

امل�ضجلة يف وزارة القت�ضاد الوطني لدى مراقب ال�ضركات حتت الرقم )562601146( 
بتاريخ 2005/8/23

عــدد الأ�ضــهم املطروحــة لالكتتــاب الثانــوي العــام ثالثــة ع�ضــر مليــون و�ضــبعمائة واأربعــة و�ضــتون األفاً و�ضــبعمائة 
و�ضــتة اأ�ضــهم )13,764,706 �ضهم( 

 وقيمتها الإ�ضمية ثالثة ع�ضر مليون و�ضبعمائة واأربعة و�ضتون األفاً و�ضبعمائة و�ضتة دولر اأمريكي.
 )13,764,706( دولر اأمريكي بواقع دولر اأمريكي واحد لكل �ضهم

رقم الإيداع لدى الهيئة: 2/ب/2021
تاريخ نفاذ الن�ضرة: 2021/8/26

مبوجب قرار هيئة �ضوق راأ�س املال الفل�ضطينية رقم: هـ.�س.ر.ف/ديوان 2021/18936



6

بيـان هــام
لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين

اإن الهدف الرئي�ضي من اإعداد هذه الن�ضرة هو تقدمي جميع املعلومات التي ت�ضاعد امل�ضتثمرين 
على اتخاذ القرار املنا�ضب ب�ضاأن ال�ضتثمار يف الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام.

تتحمــل ال�ضــركة كامــل امل�ضــوؤولية فيمــا يتعلــق باملعلومــات الــواردة يف هــذه الن�ضــرة وتوؤكــد عــدم 
وجــود معلومــات اأخــرى يــوؤدي حذفهــا اإىل جعــل املعلومــات م�ضللــة. ول تتحمــل اأي جهــة اأخــرى 
اأيــة م�ضــوؤولية لعــدم ت�ضمــني ملخ�ــس ن�ضــرة الإ�ضــدار اأي معلومــات اأو بيانــات �ضروريــة وهامــة، 
اأو ت�ضمينهــا معلومــات اأو بيانــات غــر �ضحيحــة اأو غــر دقيقــة واإمنــا يكــون ذلــك مــن م�ضــوؤولية 

ال�ضــركة امل�ضدرة. 

علــى كل م�ضــتثمر اأن يتفح�ــس ويدر�ــس بعنايــة ودقــة ن�ضــرة الإ�ضــدار هــذه ليقــرر فيمــا اإذا كان 
مــن املنا�ضــب اأن ي�ضــتثمر يف هــذه الأ�ضــهم، اآخــذاً بعــني العتبــار كل احلقائــق والعتبــارات املاليــة 

املبينــة يف �ضــوء اأو�ضاعــه اخلا�ضــة.

ل يحــق لأي �ضــخ�س اأو م�ضت�ضــار مــايل اأن يــديل بــاأي معلومــات خــالف مــا هــو وارد يف هــذه 
الن�ضــرة، واإذا مت ذلــك فــاأن هــذه املعلومــات يجــب األ يعتمــد عليهــا كونهــا غــر موثقــة مــن قبــل 

ال�ضــركة امل�ضــدرة. 

يقــر كل �ضــخ�س يح�ضــل علــى هــذه الن�ضــرة باأنــه ل يجــوز العتمــاد علــى اأي �ضــخ�س اخــر للتاأكــد 
مــن �ضحــة ودقــة املعلومــات، بــل يجــب علــى ال�ضــخ�س الــذي ينــوي ال�ضــتثمار يف هــذه ال�ضــهم 

العتمــاد علــى نف�ضــه للتحقــق مــن املــالءة املاليــة لل�ضــركة امل�ضــدرة. 
 

ل تتحمــل هيئــة �ضــوق راأ�ــس املــال الفل�ضــطينية اأيــة م�ضــوؤولية لعــدم ت�ضمــني ن�ضــرة الإ�ضــدار اأيــة 
معلومــات اأو بيانــات �ضروريــة وهامــة اأو ت�ضمينهــا معلومــات اأو بيانــات غــر �ضحيحــة اأو غــر 

دقيقــة، واإمنــا يكــون ذلــك مــن م�ضــوؤولية اجلهــة التــي تعدهــا.
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�سركة البنك الوطني ا�شم ال�شركة 
اكتتاب ثانوي عامنوع الكتتاب

راأ�س مال ال�شركة  امل�شدرة
اأمريك��ي وبل��غ راأ���س امل��ال املدف��وع  )110,000,000( مئ��ة ع�س��رة ملي��ون دولر  ب��ه  بل��غ راأ���س م��ال ال�س��ركة امل�س��رح 

اأمريك��ي. دولر  و�س��تة  و�س��بعمائة  و�س��تون  واأربع��ة  و�س��بعمائة  ملي��ون  وت�س��عون  واح��د   )91,764,706(

نوع الأ�شهم املطروحة 
لالكتتاب الثانوي العام

اأ�سهم عادية

عدد الأ�شهم املطروحة 
لالكتتاب الثانوي العام

)13,764,706( ثالثة ع�سر مليون و�سبعمائة واأربعة و�ستون األفًا و�سبعمائة و�ستة اأ�سهم

دولر اأمريكي واحد متثل القيمة الإ�سمية لل�سهم - )1(  دولر اأمريكي �شعر الإ�شدار

)13,764,706( �س��هم وتع��ادل )13,764,706( ثالث��ة ع�س��ر ملي��ون و�س��بعمائة واأربع��ة و�س��تون األف��ًا و�س��بعمائة و�س��تة القيمة الإجمالية لالإ�شدار

دولر اأمريك��ي 
اأ�سهم عادية بقيمة اإ�سمية قدرها دولر اأمريكي واحد لل�سهم امل�سدرنوع و خ�شائ�س الأ�شهم

اإن ن�ساط البنك يتمثل  مبمار�سة كافة الأعمال امل�سرفية واملالية والتجارية واأعمال ال�ستثمار ن�شاط ال�شركة
زيادة راأ�س مال البنك املكتتب به واملدفوع والبالغ 91,764,706 دولر اأمريكي  اإىل 105,529,412 دولر اأمريكيالغاية من الإ�شدار

املوافقة على الإ�شدار

- تاأ�س�س��ت �س��ركة البن��ك الوطن��ي امل�س��اهمة العام��ة املح��دودة بتاري��خ 2005/08/23 ك�س��ركة م�س��اهمة عام��ة يف فل�س��طني، 
و�س��جلت ل��دى مراق��ب ال�س��ركات ل��دى وزارة القت�س��اد الوطن��ي حت��ت الرق��م )562601146( براأ���س م��ال ق��دره 30 ملي��ون 

دولر اأمريكي.
2012/04/25 زي��ادة راأ���س م��ال البن��ك اإىل  - ق��ررت الهيئ��ة العام��ة غ��ر العادي��ة لل�س��ركة يف اجتماعه��ا بتاري��خ 
خم�س��ني ملي��ون دولر وتكلي��ف جمل���س الإدارة بتنفي��ذ ذل��ك، حي��ث ق��ام املجل���س بتنفي��ذ ه��ذا التكلي��ف م��ن خ��الل دخ��ول 

�س��ركاء ا�س��راتيجيني.
- ق��ررت الهيئ��ة العام��ة لل�س��ركة يف اجتماعه��ا غ��ر الع��ادي بتاري��خ 2013/05/13 زي��ادة راأ���س امل��ال م��ن )50,000,000( 
دولر اأمريك��ي اإىل )75,000,000( دولر اأمريك��ي. وح�سل��ت ال�س��ركة عل��ى موافق��ة مراق��ب ال�س��ركات و�س��هادة تعدي��ل م��ن 

وزارة القت�س��اد الوطن��ي بتاريخ 2014/08/26.
- وافق��ت هيئ��ة �س��وق راأ���س امل��ال الفل�س��طينية عل��ى ت�س��جيل كام��ل الأ�س��هم املطروح��ة والبالغ��ة )25,000,000( دولر 
اأمريك��ي /�س��هم واإنف��اذ ن�س��رة الإ�س��دار املتعلق��ة بعر���س )25,000,000( �س��هم لالكتت��اب الثان��وي الع��ام مبوج��ب ق��رار 
الهيئ��ة رق��م PCMA/DIWAN/2014/1689 بتاري��خ 2014/09/08، حي��ث مت تغطي��ة الكتت��اب م��ن قب��ل امل�س��اهمني مب��ا 

�س��هم/دولر.  20,968,206 ميثل��ون   %83.87 ن�س��بته 
- وافقت هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية على ت�سجيل كامل اأ�سهم املطروحة يف الكتتاب اخلا�س لل�سريك ال�سراتيجي 
ال�س��ادة بنك الحتاد امل�س��اهمة العامة الأردنية والبالغة )4,031,794( دولر �س��هم واإنفاذ ن�س��رة الإ�سدار املتعلقة بعر�س 
)4,031,794( �س��هم لالكتت��اب اخلا���س مبوج��ب ق��رار الهيئ��ة PCMA/DIWAN/2015/2673  بتاري��خ 2015/01/29

- ق��ررت الهيئ��ة العام��ة لل�س��ركة يف اجتماعه��ا غ��ر الع��ادي بتاري��خ 2019/04/16 رف��ع راأ���س م��ال ال�س��ركة امل�س��رح ب��ه 
مبق��دار )25,000,000( دولر اأمريك��ي لي�سب��ح )100,000,000( دولر اأمريك��ي قيم��ة ال�س��هم الواح��د دولر اأمريك��ي، 

وح�سل��ت ال�س��ركة عل��ى موافق��ة مراق��ب ال�س��ركات و�س��هادة تعدي��ل من وزارة القت�س��اد الوطني بتاري��خ  2019/05/02.
- وافق��ت الهيئ��ة العام��ة العادي��ة عل��ى تو�سي��ة جمل���س الإدارة برف��ع راأ���س م��ال البن��ك م��ن 75,000,000 �س��هم اإىل 
78,000,000 �س��هم م��ن خ��الل توزي��ع اأ�س��هم جماني��ة بن�س��بة 4% م��ن القيم��ة الإ�س��مية مل�س��اهمي البن��ك الوطن��ي بالقيم��ة 

الإ�س��مية دولر اأمريك��ي واح��د فق��ط.
- وافقت هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية على ت�سجيل كامل الأ�سهم املطروحة يف الكتتاب اخلا�س لل�سريك ال�سراتيجي 
ال�س��ادة البن��ك التج��اري الأردين امل�س��اهمة العام��ة الأردني��ة واإنف��اذ ن�س��رة الإ�س��دار املتعلق��ة بعر���س )13,764,706( �س��هم 

لالكتتاب اخلا�س مبوجب قرار الهيئة ه�.�س.ر.ف /ديوان/2020/16274 بتاريخ 2020/7/27 
- ق��ررت الهيئ��ة العام��ة لل�س��ركة يف اجتماعه��ا غ��ر الع��ادي بتاري��خ 2021/07/29 رف��ع راأ���س م��ال ال�س��ركة املكتت��ب مبق��دار 
)13,764,706( دولر اأمريك��ي لي�سب��ح )105,529,412( دولر اأمريك��ي قيم��ة ال�س��هم الواح��د دولر اأمريك��ي، وح�سل��ت 

ال�س��ركة على موافقة مراقب ال�س��ركات و�س��هادة تعديل من وزارة القت�ساد الوطني بتاريخ   2021/8/8
- �سادق��ت الهيئ��ة العام��ة غ��ر العادي��ة بالأجم��اع يف اجتماعه��ا غ��ر الع��ادي بتاري��خ 2021/07/29 عل��ى رف��ع راأ���س م��ال 

ال�س��ركة امل�س��رح ب��ه م��ن 100 ملي��ون دولر اأمريك��ي اإىل 110 ملي��ون دولر اأمريك��ي.
- وافقت هيئة �س��وق راأ���س املال الفل�س��طينية على ترخي�س ن�س��رة الإ�سدار وانفاذ الن�س��رة املتعلقة بعر�س )13,764,706( 

�س��هم لالكتت��اب الثان��وي الع��ام بتاري��خ 2021/8/25  مبوج��ب ق��رار الهيئ��ة ه�.���س.ر.ف/ديوان 2021/18936.

ملخص نشرة االصدار:
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وال�سركات  الأعمال  رجال  من  م�ساهمني  قبل  من  عامة  م�ساهمة  ك�سركة   2005-8-20 بتاريخ  البنك  تاأ�سي�س  مت 
تاأ�سي�س  املتميزة، حيث مت  امل�سرفية  وتوفر اخلدمات  عام  ب�سكل  الفل�سطيني  القت�ساد  تطوير  بهدف  الفل�سطينية 
البنك براأ�س مال بلغ 30 مليون دولر ومت اكتتاب ما ن�سبته 38% من قبل موؤ�س�سي البنك وطرح الفرق لالكتتاب العام 

حيث توزعت الأ�سهم املتبقية على اأكرث من 18,000 م�ساهم. 
يف العام 2011، قامت �سركة الت�سالت الفل�سطينية بتملك ح�سة ا�سراتيجية يف اأ�سهم البنك الوطني من خالل 
اكتتاب خا�س بقيمة 5 مليون دولر، لت�سبح اإجمايل ح�ستها يف البنك 7 مليون دولر ولرتفع راأ�س مال البنك اإثر ذلك 

اإىل 35 مليون دولر. 
اإثر  البنك على  راأ�س مال  ا�سراتيجيًا جديدًا لرتفع  العاملية لال�ستثمار �سريكًا  2012 دخلت �سركة م�سار  العام  يف 
ذلك اإىل 40 مليون دولر. ويف نهاية العام 2012 مت اإطالق البنك الوطني بحلته وهويته اجلديدتني، تطبيقًا لتفاقية 
التملك وال�سم ما بني بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرة والبنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار براأ�س مال مدفوع بلغ 
امل�سرفية  الحتياجات  كافة  تغطية  على  قادرًا  قويًا  جديدًا  وطنيًا  م�سرفيًا  كيانًا  بذلك  لي�سكل  دولر  50 مليون 

القت�سادية.  قطاعاته  ب�ستى  الفل�سطيني  املجتمع  ل�سرائح 
يف مطلع العام 2015، ا�ستحوذ البنك الوطني على اأ�سول والتزامات بنك الحتاد الأردين يف فل�سطني، وترتب على 
10% من راأ�س املال املدفوع والذي ارتفع  ال�سفقة دخول بنك الحتاد �سريكًا ا�سراتيجيًا يف البنك الوطني بن�سبة 
لي�سل اإىل 75 مليون دولر، ولي�سبح البنك الوطني بذلك ثاين اأكرب بنك فل�سطيني من حيث حجم راأ�س املال. يف 
راأ�س  رفع  ومت  اأمريكي،  دولر  مليون   100 اإىل  به  امل�سرح  املال  راأ�س  رفع  على  العامة  الهيئة  �سادقت   2019 العام 
مال البنك املدفوع لي�سبح 78 مليون دولر من خالل توزيع اأ�سهم جمانية بن�سبة 4%. يف العام 2018، قاد البنك 
عن  ليتملك   ،)PIB( الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  يف  م�سيطرة  ح�سة  على  لال�ستحواذ  م�ساهمني  ائتالف  الوطني 

طريق ال�سركة الإ�سالمية الوطنية لال�ستثمارات -التابعة له- ن�سبة 45% من اأ�سهم البنك الإ�سالمي الفل�سطيني. 
2020، ا�ستحوذ البنك الوطني على اأ�سول والتزامات البنك التجاري الأردين يف فل�سطني، ليدخل الأخر  يف عام  
�سريكا ا�سراتيجيا يف البنك الوطني اثر طرح اكتتاب خا�س ل�ساحله بقيمة  13.76 مليون �سهمًا ومتلكه ن�سبة %15 

من راأ�س املال بعد رفعه اإىل حوايل 92 مليون دولر. 
يبلغ راأ�س مال البنك املكتتب به قبل الزيادة 91,764,706 دولر اأمريكي مق�سم اإىل 91,764,706 �سهم. يف حني 

يبلغ راأ�س املال امل�سرح به 110 مليون دولر اأمريكي. 

•   تقدمي خدمات مالية ذات جودة عالية للعمالء من خالل فهم اأف�سل لحتياجاتهم ورغباتهم.
•   اأن ي�سبح البنك رائدًا يف جمال توفر حلول مالية مبتكرة لعمالئه، وا�ستخدام تطبيقات التكنولوجيا احلديثة واأن   

     يكون ال�سباق يف اإدخالها اإىل ال�سوق امل�سريف الفل�سطيني.
•   تلبية توقعات وطموح م�ستثمرينا، مع الإبقاء واملحافظة على م�سالح عمالئنا يف الوقت ذاته.

•   تلبية احتياجات عمالئنا امل�سرفية باأق�سى درجات املهنية.
•   تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكان العمل ويف املنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك ومن خالل املبادرات 

     الجتماعية التي يقودها.

نبذة عن الشركة )البنك(

أهداف وغايات الشركة
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•   خلق بيئة عمل �سحية ملوظفينا، وت�سجعهم على الولء والإبداع، وادماجهم يف املبادرات التي يقوم بها البنك.

•   عك�س هوية البنك الوطنية يف كافة تعامالتنا وات�سالتنا مع املجتمع املحلي من خالل برنامج م�سوؤولية اجتماعية 

     فاعل وم�ستدام.

ال�شيد �شمري زريق - رئي�س جمل�س الإدارة 
رجل اأعمال بارز، وم�ستثمر فل�سطيني له ا�ستثمارات وا�سعة يف قطاعات عديدة يف فل�سطني واخلارج. لديه مهارات 

فريدة يف التفاو�س وميتاز بتفكر حتليلي وخربه بارعه يف اإدارة الأ�سول.
يف  مدرجة  عامة  م�ساهمة  �سركة  والإمناء،  لال�ستثمار  فل�سطني  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  حاليا  ي�سغل 
ا�ستثمارية  و�ساطة وخدمات  �سركة  املالية،  والأوراق  لالإ�ستثمار  �سهم  �سركة  اإدارة  ورئي�س جمل�س  فل�سطني  بور�سة 
فل�سطينية رائدة، كذلك ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س اإدارة البنك الوطني )TNB( البنك الأ�سرع منوًا ليجّند بذلك 
تفانيه يف رفع معاير اخلدمات املالية يف فل�سطني. واأ�سرف على ا�ستثمارات جمموعة كبرة من ال�سركات اخلا�سة 
يف القطاع املايل وبخربته ال�ستثمارية التي جتمع بني قوة املعرفة وبراعة املهارات قاد العديد من ال�سركات للتفوق 

يف اأدائها مقارنة باأقرانها.
احتاد  رئي�س  ونائب  الفل�سطينيني،  الأعمال  رجال  جمعيات  احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  زريق  ال�سيد  و�سغل 
خالل  من  الفل�سطيني  اخلا�س  للقطاع  امل�ستدامة  التنمية  ق�سايا  يف  وا�سعًا  اهتمامًا  ويويل  العرب،  الأعمال  رجال 
الفريق  ع�سوية  ف�سغل  الوطني،  امل�ستوى  على  القت�سادية  ال�سيا�سات  ور�سم  القت�سادي  الن�ساط  عنا�سر  تعزيز 
الوطني للتنمية القت�سادية يف فل�سطني، وع�سوية جمل�س اإدارة �سندوق ال�سمان الإجتماعي ورئي�س جلنة ال�ستثمار 

فيه، وع�سوية الفريق الوطني لإن�سمام فل�سطني ملنظمة التجارة العاملية.

امللكية % عدد ال�شهم  اأع�شاء جمل�س الدارة 
21.14%19,400,994.00عمر منيب ر�شيد امل�شري - و�شركاته التابعة 

15.00%13,764,706.00البنك التجاري الأردين/مي�شيل فايق ال�شايغ

�شركة الت�شالت الفل�شطينية / معن عدنان حمدان ملحم
14.23%13,055,450.00�شركة الت�شالت الفل�شطينية / ه�شام حكمت ها�شم زيد

8.50%7,800,000.00بنك الحتاد/الأردن /ع�شام حليم جري�س �شلفيتي

8.42%7,726,930.00�شمري هالل حممد زريق

8.42%7,726,273.00منال عادل رفعت زريق

0.06%52,000.00دينا منيب ر�شيد امل�شري

0.01%10,000.00عزيز حممود م�شطفى عبداجلواد

0.01%10,000.00كمال ا�شماعيل حممد اأبو خديجة

0.01%10,000.00اأيوب وائل اأيوب زعرب 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونسب ملكيتهم في الشركة

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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ال�شيد عمر منيب امل�شري – نائب رئي�س جمل�س الإدارة  
عمر منيب امل�سري رجل اأعمال ميتلك خربة 30 عامًا يف القطاع النفطي وامل�سريف. ي�سغل من�سب املدير التنفيذي 
ل�سركة Edgo منذ العام 2006، وهي �سركة اإقليمية رائدة يف جمال النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية واملياه. 
اأ�س�س امل�سري عام 1996 جمموعة اأطل�س ال�ستثمارية التي تعنى بال�ستثمار امل�سريف وال�ست�سارات املالية على م�ستوى 
اإقليمي وتوىل اإدارتها. يف العام 2004 ا�ستحوذ البنك العربي على املجموعة و�سمها لت�سبح الذراع ال�ستثماري له 
التي تعرف اليوم ب� )AB Invest(، وعلى اإثر ذلك مت تعيني امل�سري كاأول رئي�س لال�ستثمارات امل�سرفية العاملية لدى 
البنك العربي. قام امل�سري اأي�سًا بتمثيل البنك العربي بعدة �سركات �سقيقة ومملوكة من قبله، ومن �سمنها البنك 
العربي الوطني يف ال�سعودية. يعترب امل�سري اأول احلا�سلني على رخ�سة م�ست�سار مايل وو�سيط مايل ومدير ا�ستثمار 
 Dubai International من قبل هيئة الأوراق املالية يف الأردن. مت دعوة امل�سري يف عام 2004 لي�ساهم يف تاأ�سي�س

.DIFX Practitioner Commission من خالل ع�سوية يف Financial Exchange

اخلرباء  ت�سم  جمعية  وهي  رئا�ستها  توىل  كما  بالأردن   CFA جمعية  بتاأ�سي�س  عمر  قام   2002 عام  يف 
املالية  لال�ستثمارات  مديرًا  امل�سري  عمل  الت�سعينيات،  اأوائل  يف  امل�سرفية.  وال�ست�سارات  املحلية  بال�ستثمارات 
�سندوق  اأول  واأدار  اأ�س�س  حيث  املتحدة،  اململكة  يف   Foreign & Colonial Emerging Markets لدى 

نيويورك. بور�سة  اإدراجه يف  والذي مت  العامل  الأو�سط يف  لل�سرق  ا�ستثماري 
يحمل امل�سري �سهادة البكالوريو�س يف العلوم امل�سرفية من جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية، وتابع 
 Philadelphia National  م�سرته الأكادميية باإكمال دورة تدريبية مكثفة ملدة �سنتني يف الت�سهيالت الئتمانية يف
حمفظة  اإدارة  على  عمل  اإثره  وعلى  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف   Bank/Wharton Business School
 Young Presidents' يف اليابان وتايالند. ان�سم امل�سري اإىل Philadelphia National Bank �الت�سهيالت ل
Organization  يف العام 2001، ومت اختياره  يف عام 2009 كاأف�سل قيادي �ساب من قبل منتدى القت�ساد العاملي.

ال�شيد مي�شيل ال�شايغ  
ي�سغل مي�سيل �سايغ من�س��ب رئي���س جمل���س اإدارة جمموع��ة ال�ساي��غ والت��ي ت�س��م حت��ت مظلته��ا 33  �س��ركة منت�س��رة 
يف الوط��ن العرب��ي واأوروب��ا ال�س��رقية والغربي��ة واآ�س��يا، والت��ي توف��ر للم�س��تهلك خدم��ات ومنتج��ات و�س��لع عدي��دة 
امل�سرفية  واخلدمات  والعق��ارات  املنزلي��ة  والأدوات  والهند�س��ة  كالكيماوي��ات  املج��الت  خمتل��ف  ف��ي  ومتنوع��ة 
ورئي�س  اإدارة  وع�سو جمل�س  رئي�س  ال�سايغ  ال�سيد  وموظفة.  موظف   5000 كوادرها  املجموعة يف  وت�سم  والعالم. 
رئي�س جمل�س  ال�سايغ،  �سركات جمموعة  لكافة  الإدارة   رئي�س جمل�س  واأندية منها:  �سركات وجمعيات  لعدة  فخري 
والريادة،  للعمل احلر  الثاين  امللك عبداهلل  اأمناء جائزة  كافة فروعها، ع�سو يف جمل�س  نا�سونال يف  اإدارة دهانات 
الرئي�س الفخري للنادي الأرثوذك�سي- الفحي�س، ع�سو يف املجل�س املركزي الأرثوذك�سي، موؤ�س�س ونائب رئي�س اللجنة 
التنفيذية يف اجلمعية الأرثوذوك�سية، ع�سو جمل�س اأمناء جمعية ال�سوؤون الدولية، موؤ�س�س وع�سو هيئة املديرين ملوؤ�س�سة 
اأمناء  جمل�س  ع�سو  والدهانات،  البويات  ل�سناعة  العربي  الحتاد  يف  ع�سو  واخلدمات،  لالأبحاث  الدولية  فل�سطني 
اجلمعية الأردنية للعون الطبي للفل�سطينيني، ع�سو جمل�س اأمناء اجلمعية الأردنية للبحث العلمي، ع�سو جمل�س اإدارة 
الدهانات/ فل�سطني،  العربية ل�سناعة  ال�سركة  اإدارة  ال�سودان، رئي�س جمل�س  ال�سوداين الأردين/  يف بنك اجلزيرة 
ع�سو جمل�س اأمناء اجلامعة الها�سمية، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأبعاد الأردن والإمارات ل�ستثمار التجاري، رئي�س 
اإدارة �سركة البحر الأحمر لتجارة الغاز، ع�سو فخري يف جمعية ال�سركات ال�سناعية ال�سغرة واملتو�سطة،  جمل�س 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املحبة اليافوية. يحمل ال�سايغ �س��هادة البكالوري��و�س ف��ي الإدارة العام��ة والعل��وم ال�سيا�س��ية 

م��ن اجلامع��ة الأردني��ة ع��ام 1971.
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ال�شيد ع�شام ال�شلفيتي  
يقّدم  اأن  ا�ستطاع  وقد   ،1997 عام  منذ  الحتاد"  "بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  �سلفيتي  ع�سام  ال�سيد  ي�سغل 
خال�سة خرباته املمتدة على مدار 48 عامًا يف القطاعني القت�سادي وامل�سريف للم�ساهمة يف اإثراء ا�سراتيجية البنك 

وخططه للنمو والتطّور، علمًا اأنه كان قد �سغل من�سب مدير عام البنك ما بني عامي 1989 - 2008.
يف عام 2006، قام بتاأ�سي�س �سركة فرعية تابعة ومملوكة كاملة لبنك الحتاد با�سم "الحتاد للو�ساطة". اإىل جانب 
ذلك يتوىّل ع�سام �سلفيتي حاليًا رئا�سة جمل�س اإدارة �سركة الفنادق وال�سياحة الأردنية، وهو ع�سو يف جمل�س اإدارة كل 
من موؤ�س�سة امللك احل�سني، و�سركة زارا لال�ستثمارات، وموؤ�س�سة التعليم لأجل التوظيف الأردنية حيث ي�سارك اأي�سًا يف 
ع�سوية جمل�س المناء للموؤ�س�سة، ومل يغفل �سلفيتي عن اهتمامه باجلانب التعليمي فهو ع�سو يف جمال�س اإدارة مدر�سة 

البكالوريا ومدر�سة اليوبيل.
وكان قد �سغل يف ال�سابق منا�سب عدة اأبرزها ع�سوية جمل�سي اإدارة جمل�س التعليم العايل التابع لوزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي، و�سركة �سلفيتي واأولده لل�سرافة يف عّمان وبروت، و�سركة الحتاد لتطوير الأرا�سي، و�سركة م�سانع 
واجلمعية  ال�سوي�سري،  الأردين  الأعمال  ونادي  الأردنيني،  الأعمال  رجال  وجمعية  وال�سجائر،  التبغ  لإنتاج  الحتاد 
املالية  املوؤ�س�سة  نائب مدير عام  اإىل من�سب  اإ�سافة  ال�سينمائية،  للفنون  الأحمر  البحر  الأردنية الربيطانية، ومعهد 
العربية، كما كان ي�سغل من�سب نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الحتاد ال�سياحية التكاملية، وقد كان ع�سو يف جمال�س 

اأمناء اجلامعة الأردنية.
ولد ال�سيد ع�سام �سلفيتي يف فل�سطني يف مدينة يافا عام 1944. وقد ح�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد 
ال�سوق الأردين، وله  1967. ويعترب �سلفيتي �سخ�سية اقت�سادية مرجعية يف  من اجلامعة الأمريكية يف بروت عام 
العديد من الإجنازات الداعمة لالقت�ساد الأردين ب�سكل عام وللقطاع امل�سريف ب�سكل خا�س. هذا ومل يغفل عن دوره 
يف دعم املجتمع و�سرورة تقدميه لر�سالة �سامية ترنو للنهو�س به، ف�سارك يف فعاليات خمتلفة داعمة للتعليم والثقافة 

يف اململكة، ومن ذلك توّليه لرئا�سة جمل�س اإدارة مهرجانات الأردن الذي اأقيم عام 2010.

ال�شيد معن ملحم   
وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع  رائدة  "Paltel"؛  الفل�سطينية  الت�سالت  ل�سركة  العام  املدير  هو  ملحم  معن  ال�سيد 
التكنولوجية  احللول  وخدمات  الثابت  والهاتف  العري�س  النطاق  خلدمات  الرئي�سي  واملزود  فل�سطني  يف  املعلومات 

املتكاملة ومراكز البيانات، والتي تاأ�س�ست عام 1997 ك�سركة م�ساهمة عامة�
بهدف   ،2014 العام  من  الأول  ت�سرين  يف  الفل�سطينية  الت�سالت  ل�سركة  العام  املدير  من�سب  ملحم  ال�سيد  �سغل 
ال�سركة حر�س ملحم على  ادارة  توليه  ومنذ  ال�سركة يف خمتلف جمالت عملها؛  اأداء  وتطوير  امل�ساهمة يف حت�سني 
حتقيق هذا الهدف من خالل تعزيز جتربة امل�سركني واإطالق عدد من احلمالت واملبادرات املميزة بالإ�سافة اإىل 

اإطالق �سرعات خط نت فائقة تقدم لأول مرة للمنزل الفل�سطيني.
ويف عام 2017 قام ملحم بخطوة ا�ستثمارية تعد الأوىل من نوعها يف فل�سطني وهي البدء باإن�ساء مراكز بيانات يف كل 
من مدينتي نابل�س والبرة؛ والتي مت جتهيزها وفق اأعلى معاير مراكز البيانات العاملية لتقدمي خدمات نوعية لقطاع 

الأعمال الفل�سطيني وبعدها عمل ملحم على افتتاح مركز بيانات البرة الأكرث تطورًا يف املنطقة.
قبل ان�سمامه اإىل �سركة بالتل؛ عمل ال�سيد ملحم مديرًا عامًا ل�سركة الت�سالت اخللوية الفل�سطينية )جوال( وخالل 
اأربع �سنوات من اخلدمة، قام ملحم وفريقه بتنفيذ خطة عمل �ساملة حققت اأعلى جودة للخدمة ور�سا امل�سركني، مما 
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مّكن جوال من احلفاظ على مكانتها يف قمة قطاع الت�سالت على الرغم من دخول م�سغل مناف�س للهاتف املحمول 
يف فل�سطني عام 2009. بداأ ملحم حياته املهنية يف �سركة جوال حيث �سغل العديد من املنا�سب الإدارية مبا يف ذلك 

مدير املبيعات ومدير الت�سويق قبل توليه من�سب املدير العام لل�سركة.
ا ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة  ال�سيد ملحم حاليًا ع�سو يف اللجنة التنفيذية ملجموعة الت�سالت الفل�سطينية، وهو اأي�سً
ا احتاد الريا�سة للجميع يف العام 2013 كما تراأ�س احتاد ريا�سات  مطاحن القمح الذهبي، وتراأ�س ال�سيد ملحم اأي�سً

الألعاب اللكرونية والذهنية يف العام 2021 والذي يقع على عاتقه متثيل فل�سطني يف كافة املحافل الدولية.
ال�سيد ملحم حا�سل على درجة املاج�ستر يف اإدارة الأعمال من جامعة القد�س وبكالوريو�س يف املحا�سبة واملالية من 
التدريبية  والربامج  الدولية  املوؤمترات  من  العديد  يف  ملحم  �سارك  العملية،  حياته  خالل  فل�سطني.  اخلليل،  جامعة 

املتقدمة التي �ساهمت باإثراء معرفته يف جمال الت�سالت.

ال�شيد ه�شام زيد 
جمموعة  �سركات  اإحدى   - الت�سالت  خلدمات  ريت�س  ل�سركة  العام  املدير  من�سب  تويل  زيد  ه�سام  ال�سيد  كلف 
الت�سالت  الرائدة يف جمال  ال�سركات  15 عامًا يف  2018. ومتد خربته لأكرث من  الفل�سطينية - عام  الت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات واملوؤ�س�سات املالية. تعد �سركة ريت�س اأول واأكرب مركز ات�سال يف فل�سطني والتي تقدم اخلدمات 
اخلا�سة ملعاجلة الأعمال جلميع القطاعات حملًيا ودولًيا. حيث يقوم ال�سيد ه�سام زيد باإدارة وقيادة ال�سركة وحتديد 

اأهدافها وغاياتها ال�سراتيجية طويلة املدى.
منذ عام 2008، عمل ال�سيد ه�سام زيد جنبًا اإىل جنب مع الفريق التنفيذي ملجموعة الت�سالت الفل�سطينية. وتقلد 
يف �سركة حلول خلدمات العمال لأكرث من 5 �سنوات عدة منا�سب ووظائف، حيث توىل اإدارة فرعها اخلارجي، واإدارة 
اأي�سًا مديرًا عامًا ل�سركة بامليديا من عام  تطوير الأعمال، وتطوير وقيادة اإدارة احلوكمة وال�سراتيجية. كما عمل 

2012 اإىل 2018، والتي تقدم خدمات النتاج والبث املرئي لزبائنها يف املنطقة. 

 ،2006 عام  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  مع  زيد  ه�سام  ال�سيد  الفل�سطينية، عمل  الت�سالت  وقبل عمله مع جمموعة 
املعلومات، وكان م�سوؤوًل عن و�سع ال�سراتيجيات واملعاير  التكنولوجيا  ادارة  كنائب رئي�س ق�سم معاير و�سيا�سات 

لق�سم تكنولوجيا املعلومات يف �سلطة النقد الفل�سطينية.
ال�سيد ه�سام زيد ع�سو جمل�س اإدارة غرفة التجارة الفل�سطينية الأمريكية منذ عام 2018. ويحمل �سهادة بكالوريو�س 

يف علوم احلا�سوب من جامعة نورث و�سرن يف اإلينوي يف الوليات املتحدة.

ال�شيدة منال زريق  
هي �سيدة اأعمال لديها خربة كبرة يف جمال العمال التنفيذية، فهي ماهرة يف اأ�ساليب التوا�سل، وقد اأثبتت قدراتها 
فل�سطينية  �سركات  عدة  يف  املنا�سب  من  العديد  حاليًا  ت�سغل  املوظفني.  قدرات  وتنمية  العمل  فريق  بناء  جمال  يف 
امل�ستقبل(، ورئي�سه  للتطوير الربوي )مدر�سة  امل�ستقبل  اإدارة �سركة  خا�سة يف جمالت خمتلفة فهي رئي�س جمل�س 
بالإ�سافة  املالية.  والورق  �سهم لال�ستثمار  �سركة  اإدارة  والإعالن، وع�سو جمل�س  للدعاية  �سركة زووم  اإدارة  جمل�س 
اإدارة ال�سركة  اىل ع�سويتها يف �سركات م�ساهمة عامة مدرجة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية، فهي ع�سو جمل�س 

.)TNB( وع�سو جمل�س اداره البنك الوطني ،)PID( الفل�سطينية لال�ستثمار والإمناء
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�ساركت يف تاأ�سي�س منتدى �سيدات العمال الفل�سطينيات، الذي اأن�سًا عام 2006 وتولت بالنتخاب من�سب اأول رئي�سة 
امل�ستدامة  التنمية  اإدارة موؤ�س�سة �سركاء يف  اليوم، وكذلك ع�سو جمل�س  لغاية  اإدارة  للمنتدى ول تزال ع�سو جمل�س 
)YPO(. وع�سو جمل�س بلدي ملدينة روابي وقد مت تعينها من  ال�سابة  القادة  اإدارة موؤ�س�سة  )PSD(.  وع�سو جمل�س 
قبل رئي�س الوزراء الدكتور رامي احلمداهلل ع�سو يف جمل�س اإدارة �سندوق اإقرا�س الطلبة يف موؤ�س�سة التعليم العايل 

الفل�سطيني.
العاملية  للقيادة  اآ�سنب  �سبكة   )AGLN( من  املنبثقة  الأو�سط  ال�سرق  قيادة  مبادرة  يف  زميله  فهي  ذلك،  على  عالوة 
من   2013 لعام  العاملية  القت�سادي  التمكني  جائزة  نالت  وقد   ،)Aspen Global Leadership Network(

موؤ�س�سة الأ�سوات احليوية الأمريكية املرموقة.
 

ال�شيدة دينا امل�شري  
ال�سيدة دينا منيب امل�سري هي ع�سو جمل�س اإدارة للعديد من �سركات القطاع اخلا�س والعام املعروفة يف فل�سطني. 
ومتكني  الثقافية  التنمية  تعزز  التي  واملبادرات  اخلرية  املجالت  دعم  يف  بن�ساطها  املحلي  ال�سعيد  على  ومعروفة 

الفل�سطينيني من خالل موؤ�س�سة منيب ر�سيد امل�سري للتنمية.
عملت امل�سري يف الت�سعينات يف بنك Manufacturers Hanover يف مدينة نيويورك يف الوليات املتحدة الأمريكية 
اإىل فل�سطني  انتقلت امل�سري   1995 العام  العائلة هناك. يف  اإىل بريطانيا لإدارة مكتب  انتقلت  3 �سنوات، ثم  ملدة 
حيث �ساركت عائلتها يف اإن�ساء العديد من ال�سركات يف خمتلف القطاعات والتي �سملت �سركات ال�سلع ال�ستهالكية، 

وامل�سروبات، والبناء بالإ�سافة اإىل �سركات جتارة ال�سيارات. 
حتمل امل�سري �سهادة ماج�ستر يف العلوم املالية وامل�سرفية بالإ�سافة اإىل �سهادة البكالوريو�س يف الدرا�سات البيئية 

من جامعة جورج وا�سنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية.
 

ال�شيد عزيز عبد اجلواد  
م�ست�سارا ملجل�س  �سابقا  الوطنية، وعمل  التاأمني  �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�سيد عزيز عبد اجلواد من�سب  ي�سغل 
ادارتها منذ العام 2013 وحتى العام 2019.  كما ويعمل رئي�سا ملجل�س اإدارة �سركة اأبراج الوطنية منذ العام 2014. 
�سغل ال�سيد عبد اجلواد �سابقًا ع�سوية جمل�س اإدارة لكل من م�سرف ال�سفا، وغرفة التجارة الدولية ICC. يف العام 
2009 ا�ستلم من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة التاأمني الوطنية ملدة عامني، بعد اأن كان مديرا عاما لل�سركة ملدة 15 

عامًا.
خربة عبد اجلواد ممتدة منذ العام 1967، اإذ بدء م�سواره املهني يف �سركة الكويت للتاأمني حيث تقلد عدة منا�سب 
فيها، كان اآخرها نائب مدير عام ال�سركة. يف العام 1994 اختر ال�سيد عبد اجلواد ممثال ل�سوق فل�سطني يف جمل�س 
اإدارة الحتاد العام العربي للتاأمني وا�ستمر بتمثيل �سوق فل�سطني هناك حتى العام 2007. �سغل عبد اجلواد ع�سوية 
النخبة  الفل�سطينية، �سركة  املال  راأ�س  �سوق  واملوؤ�س�سات ومن �سمنها: هيئة  ال�سركات  العديد من  الإدارة يف  جمل�س 
للخدمات وال�ست�سارات الطبية، �سركة م�ست�سفى جبل داوود، وال�سندوق الفل�سطيني لتعوي�س م�سابي حوادث الطرق. 
كما تراأ�س يف العام 2008 جمل�س اإدارة الحتاد الفل�سطيني ل�سركات التاأمني. يحمل عبد اجلواد �سهادة بكالوريو�س 

يف املحا�سبة من جامعة القاهرة.
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ال�شيد اأيوب زعرب  
اأيوب زعرب هو ع�سو م�ستقل يف جمل�س اإدارة البنك الوطني و�سخ�سية مرموقة يف القطاع املايل والتاأمني على امل�ستوى 
الإقليمي، حيث متتد خربته لأكرث من 20 عامًا يف هذا املجال عمل خاللها على تو�سيع نطاق ال�سركات والحتادات 
ذات ال�سلة وتطويرها يف فل�سطني والأردن. ي�سغل زعرب من�سب الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س اإدارة �سركة امل�سرق 
للتاأمني، اإ�سافة اىل كونه املدير التنفيذي وع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الأردنية الفرن�سية للتاأمني، حيث دّعم زعرب 
هذه ال�سركات بروؤى مبتكرة لتعزيز موقعها كالعب رئي�سي يف ال�سوق. �سغل زعرب يف وقت �سابق ع�سوية جمل�س اإدارة 
هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية، حيث �ساهم يف تطوير مدونة احلاكمية املوؤ�س�سية لل�سركات امل�ساهمة العامة ب�سكل 
اإدارة املخاطر والتخفيف منها،  فعال. زعرب من الأ�سخا�س املتبنيني للرقمنة داخل القطاع املايل، ومتخ�س�س يف 
وخبر يف تاأثر معاير اعداد التقارير املالية الدولية ل�سركات اخلدمات املالية. عالوة على ذلك، اأ�س�س زعرب العديد 
من ال�سركات اللوج�ستية منذ العام 2003، حيث اأدار م�ساريع متنوعة منذ ذلك احلني على امل�ستوى الإقليمي.  يف العام 
2014، و�سع زعرب اعماله ليدخل على قطاع العقارات، حيث يتوىل لغاية الآن من�سب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة 

العقارية التجارية لالإ�ستثمار.
ي�سغل زعرب ع�سوية جمل�س الإدارة يف العديد من ال�سركات التي تعمل �سمن قطاعات اخلدمات املالية وال�ستثمار، 
ومنها �سركة �سداد املخت�سة بخدمات الدفع اللكرونية. اإ�سافة اإىل ذلك، فهو نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف كل من 
الفل�سطيني  اإدارة الحتاد  رئي�سًا ملجل�س  �سابقًا  وعمل  و�سركة ميد�سرف�س.  وال�ست�سارات،  لالإدارة  الأردنية  ال�سركة 

ل�سركات التاأمني، وع�سوا يف اللجنة الوطنية لل�سمول املايل. 
املتحدة  الوليات  فلوريدا يف  املخاطر من جامعة  واإدارة  املالية  الأعمال  اإدارة  البكالوريو�س يف  �سهادة  يحمل زعرب 

الأمريكية.

ال�شيد كمال اأبو خديجة   
ي�سغل ال�سيد كمال اأبو خديجة من�سب مدير عام �سركة را�سل اك�سربي�س وهو �سريك رئي�سي فيها، ويزخر تاريخه 
العملي براأ�سه لعديد من املنا�سب يف �سركات فل�سطينية رائدة، اإذ عمل اأبو خديجة كنائب رئي�س تنفيذي وكمدير 

الفل�سطينية. الت�سالت  مايل ملجموعة 
امل�سروبات  و�سركة  يونيبال  و�سركة  الطبية  التوريدات  �سركة  من  لكل  املايل  املدير  من�سب  خديجة  اأبو  و�سغل  كما 
الوطنية-كوكا كول. وخالل عمله مع هذه ال�سركات، قاد اأبو خديجة العديد من عمليات اإعادة الهيكلة وال�سراء والبيع 

والندماج الهامة التي حدثت فرة عمله.
خدم اأبو خديجة كع�سو جمل�س اإدارة يف عديد من ال�سركات الفل�سطينية مثل بريكو، وبوابة اأريحا، وفيتيل وغرها. 

بالإ�سافة اإىل ع�سويته يف جمال�س اإدارة بع�س املوؤ�س�سات الأهلية.
يحمل اأبو خديجة �سهادة املاج�ستر يف اإدارة الأعمال من جامعة كيلوغ الأمريكية التابعة جلامعة نورثو�سترن بولية 

�سيكاغو يف الوليات املتحدة الأمريكية.
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الن�شبة  % عدد ال�شهم  ال�شم
ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY 14,459,837.00%15.8

15.0%13,764,706.00 �شركة البنك التجاري الأردين

14.2%13,055,450.00 �شركة الت�شالت الفل�شطينية

8.5%7,800,000.00 بنك الحتاد/الردن

8.5%7,761,930.00 �شمري هالل حممد زريق

8.4%7,726,273.00 منال عادل رفعت زريق

3.9%3,597,479.00 �شركة بريزيت لالأدوية

2.7%2,496,000.00 عمر منيب ر�شيد امل�شري

2.6%2,341,157.00 �س جمموعة الرواد العربية للتنمية وال�شتثمار

2.2%2,000,000.00 لوت�س  لال�شتثمارات املالية

SIRAJ PALESTINE FUND I, LTD1,707,680.00%1.9

SIRAJ PALESTINE FUND I HOLDING1,647,566.00%1.8

1.3%1,179,691.00�شركة م�شار العاملية لال�شتثمار م.خ

0.8%780,000.00�شركة ال�شنابل للتجارة وال�شتثمار

0.8%770,000.00�شندوق الدخار ملوظفي البنك الوطني

%81,087,76972.6املجموع

أسماء كبار مساهمي الشركة ونسب ملكيتهم 

ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY

�سركة ENTERPRISE INVESTMENT COMPANY هي �سركة ا�ستثمارية قاب�سة مملوكة لل�سيد عمر منيب 
تتبع  التي  القاب�سة  ال�ستثمارية  ال�سركات  احدى  من  وتعترب  امل�سري،  ر�سيد  منيب  دينا  ال�سيدة  و  امل�سري  ر�سيد 
 1997 تاأ�سي�س ال�سركة  يف عام  جمموعة ال�سركات ال�ستثمارية اململوكة لرجل الأعمال ال�سيد منيب امل�سري، مت 
لتمويل  الرفاه  بنك  مع  اندمج  الذي  لال�ستثمار،  الفل�سطيني  العربي  البنك  لتاأ�سي�س  واقليميني  عامليني  �سركاء  مع 

امل�ساريع ال�سغرة يف عام 2012 وخلق كيان م�سريف جديد وهو البنك الوطني.  

البنك التجاري الأردين 
اإعادة هيكلة  2004 متت  الأردن واخلليج. خالل عام  ا�سم بنك  1977 حتت  الأردين عام  التجاري  البنك  تاأ�س�س 
البنك اإداريًا وماليًا و مت تغير ا�سمه لي�سبح البنك التجاري الأردين بّحلة جديدة وتطوير جذري. مت تاأ�سي�س �سبكة 
دينار وحقوق  مليون   120 املدفوع  املال  راأ�س  يبلغ  الها�سمية.  الأردنية  اململكة  35 فرعًا يف  تبلغ حاليًا  فروع كبرة 

امللكية 149,540,601 دينار.
يوفر البنك خدمات م�سرفية �ساملة ومتكاملة يف جمالت العمل امل�سريف بوجهيه التجاري والإ�ستثماري لقطاعات 
ال�سركات والتجزئة و امل�ستثمرين حيث يتم تقدمي امل�سورة واحللول الإ�ستثمارية لهم مبهنية عالية واأ�سعار مناف�سة 

نبــذة عــن كبــار المســاهمين فــي الشــركة الذيــن يملكــون أكثــر 
مــن %5 
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مع تدعيم هذه اخلدمات بتقنيات متطورة و�سبكات توزيع فعالة بالإ�سافة اإىل التزام من البنك ببذل اأف�سل جهد 
ممكن لتحقيق العوائد املنا�سبة ل�سركائه من املتعاملني معه و حفظ حقوق امل�ساهمني والعاملني فيه. 

حيث  فعال  ب�سكل  الجتماعي  دوره  ممار�سة  على  الأردين  التجاري  البنك  حر�س   ،2004 عام  يف  انطالقته  منذ 
ي�ساهم يف العديد من مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية و تقدمي الدعم املادي والعيني للعديد من الأن�سطة يف خمتلف 
املجالت. كما و يقوم البنك برعاية العديد من املوؤمترات والندوات والفعاليات الإقت�سادية والثقافية والإجتماعية 

والريا�سية، بالإ�سافة اإىل التعاون مع العديد من املوؤ�س�سات التعليمية والإجتماعية.

الفل�شطينية   الت�شالت  �شركة 
جمموعة الت�سالت الفل�سطينية هي رائدة قطاع الت�سالت يف فل�سطني، وتت�سدر توفر اأحدث اخلدمات والتقنيات 
عامة،  م�ساهمة  ك�سركة   1995 عام  املجموعة  تاأ�س�ست  الفل�سطينية.  ال�سوق  يف  العاملية  واملوا�سفات  املعاير  وفق 
والتطبيقات  التطورات  اآخر  تطويع  اإىل  اإ�سافة  الإنرنت،  وخدمات  واخللوية،  الثابتة،  الت�سالت  خدمات  لتوفر 
املن�ساأة  الفل�سطينية  الت�سالت  جمموعة  وتعترب  فل�سطني.  يف  التكنولوجي  امل�ستقبل  بناء  اأجل  من  التكنولوجية 

الأوىل يف فل�سطني من حيث القدرة التوظيفية �سمن موؤ�س�سات القطاع اخلا�س الفل�سطيني.

بنك الحتاد / الأردن   
الفروع  من  وا�سعة  �سبكة  الحتاد  بنك  ميتلك  الأردن،  يف  عامة  م�ساهمة  ك�سركة   1978 عام  الحتاد  بنك  تاأ�س�س 
و�سرفات الية  منت�سرة يف اأنحاء خمتلفة من اململكة الأردنية الها�سمية، وي�سم وحدة �سرافة مركزية. كما ويعمل 

حتت مظلة البنك �سركة و�ساطة مالية تا�س�ست عام 2006، مملوكة بالكامل للبنك.
وقد قام بنك الحتاد بتمويل عدد من امل�ساريع احليوية ويف العديد من القطاعات احليوية والهامة وخا�سة قطاعات 
الكهرباء، الطاقة، الطاقة املتجددة، التعليم العايل، ال�سياحة، حتلية املياه ومعاجلتها. كما يقدم جمموعة متنوعة 
والقطاعات  واملتو�سطة،  ال�سغرة  ال�سركات  ال�سركات،  قطاع  من  عمالئه  تخدم  التي  واخلدمات  املنتجات  من 

امل�ستهدفة لإدارة التجزئة، بالإ�سافة اإىل توفر اخلدمات املالية لقطاع اخلزينة وال�ستثمار.

ال�شيد �شمري زريق   
رجل اأعمال بارز، وم�ستثمر فل�سطيني له ا�ستثمارات وا�سعة يف قطاعات عديدة يف فل�سطني واخلارج. لديه مهارات 

فريدة يف التفاو�س وميتاز بتفكر حتليلي وخربه بارعه يف اداره الأ�سول.
يف  مدرجة  عامة  م�ساهمة  �سركة  والإمناء،  لال�ستثمار  فل�سطني  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  حاليا  ي�سغل 
ا�ستثمارية  و�ساطة وخدمات  �سركة  املالية،  والأوراق  لالإ�ستثمار  �سهم  �سركة  اإدارة  ورئي�س جمل�س  فل�سطني  بور�سة 
فل�سطينية رائدة، كذلك ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س اداره البنك الوطني )TNB( البنك الأ�سرع منوا ليجّند بذلك 
تفانيه يف رفع معاير اخلدمات املالية يف فل�سطني. واأ�سرف على ا�ستثمارات جمموعة كبرة من ال�سركات اخلا�سة 
يف القطاع املايل وبخربته ال�ستثمارية التي جتمع بني قوة املعرفة وبراعة املهارات قاد العديد من ال�سركات للتفوق 

يف اأدائها مقارنة باأقرانها.



17

احتاد  رئي�س  ونائب  الفل�سطينيني،  الأعمال  رجال  جمعيات  احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  زريق  ال�سيد  و�سغل 
خالل  من  الفل�سطيني  اخلا�س  للقطاع  امل�ستدامة  التنمية  ق�سايا  يف  وا�سعًا  اهتمامًا  ويويل  العرب،  الأعمال  رجال 
الفريق  ع�سوية  ف�سغل  الوطني،  امل�ستوى  على  القت�سادية  ال�سيا�سات  ور�سم  القت�سادي  الن�ساط  عنا�سر  تعزيز 
الوطني للتنمية القت�سادية يف فل�سطني، وع�سوية جمل�س اإدارة �سندوق ال�سمان الجتماعي ورئي�س جلنة ال�ستثمار 

فيه، وع�سوية الفريق الوطني لإن�سمام فل�سطني ملنظمة التجارة العاملية.

ال�شيدة منال زريق    
هي �سيدة اأعمال لديها خربة كبرة يف جمال العمال التنفيذية، فهي ماهرة يف اأ�ساليب التوا�سل، وقد اأثبتت قدراتها 
فل�سطينية  �سركات  املنا�سب يف عدة  العديد من  ت�سغل حاليًا  املوظفني.  قدرات  وتنمية  العمل  فريق  بناء  يف جمال 
خا�سة يف جمالت خمتلفة فهي رئي�س جمل�س اإدارة �سركة امل�ستقبل للتطوير الربوي )مدر�سة امل�ستقبل(، ورئي�سة 
جمل�س اإدارة �سركة زووم للدعاية والإعالن، وع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سهم لال�ستثمار والورق املالية. بالإ�سافة 
اإىل ع�سويتها يف �سركات م�ساهمة عامة مدرجة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية، فهي ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة 

.)TNB( وع�سو جمل�س اإدارة البنك الوطني ،)PID( الفل�سطينية لال�ستثمار والإمناء
اأول  من�سب  بالنتخاب  وتولت   2006 عام  اأن�سًا  الذي  الفل�سطينيات،  العمال  �سيدات  منتدى  تاأ�سي�س  يف  �ساركت 
التنمية  يف  �سركاء  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  وكذلك  اليوم،  لغاية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  تزال  ول  للمنتدى  رئي�سة 
)YPO(. وع�سو جمل�س بلدي ملدينة روابي وقد مت  ال�سابة  القادة  اإدارة موؤ�س�سة  امل�ستدامة )PSD(. وع�سو جمل�س 
اإقرا�س الطلبة يف موؤ�س�سة  اإدارة �سندوق  تعينها من قبل رئي�س الوزراء الدكتور رامي احلمداهلل ع�سو يف جمل�س 

الفل�سطيني. العايل  التعليم 
)AGLN(  �سبكة اآ�سنب للقيادة العاملية  عالوة على ذلك، فهي زميله يف مبادرة قيادة ال�سرق الأو�سط املنبثقة من 
من   2013 لعام  العاملية  القت�سادي  التمكني  جائزة  نالت  وقد   ،)Aspen Global Leadership Network(

موؤ�س�سة ال�سوات احليوية الأمريكية املرموقة.

- الرئي�س التنفيذي ال�شيد �شالمة خليل   •

ال�شيد زاهر معال - نائب الرئي�س التنفيذي   •
- م�شاعد الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون ال�شرتاتيجية  ال�شيد هيثم النجار   •

- م�شاعد الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون املالية وال�شتثمار  ال�شيد عنان الزاغة   •
- مكلف م�شاعد الرئي�س التنفيذي للعمليات امل�شرفية ال�شيد حممود نواه�شة   •

ال�شيد امين دحادحة - م�شاعد الرئي�س التنفيذي خلدمات قطاع الأفراد  •
ال�شيد عي�شى جربان - مدير التدقيق الداخلي  •

أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومناصبهم الحالية:
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ال�شيد �شالمة خليل – الرئي�س التنفيذي   
ال�سيد �سالمة خليل هو م�سوؤول اإداري تنفيذي ذو كفاءة وخربة ممتدة لأكرث من 20 عامًا، يف عدة جمالت خمت�سة 
يف ال�سيا�سات املالية وال�سراتيجية، مثل التدقيق، واملحا�سبة، واإدارة ال�سوؤون املالية، والتخطيط املايل، واخلزينة، 
جمموعة  يف  املالية  الإدارة  رئي�س  من�سب  �سابقًا  �سغل  املخاطر.  واإدارة  املوازنات،  واعداد  الرقابة،  اأنظمة  و�سبط 
الت�سالت الفل�سطينية منذ العام 2013، حيث توىل مهمة اإدارة ال�سوؤون املالية والإدارية واملوارد الب�سرية وامل�سريات 
والإ�سراف عليها وو�سع اخلطط ال�سراتيجية اخلا�سة بها. و�سغل كذلك ع�سوية جمال�س اإدارة العديد من ال�سركات 
التابعة واحلليفة للمجموعة ك�سركة جوال، و�سركة بوابة اأريحا و�سركة بالف�ست، اإ�سافة اإىل ع�سويته يف جمل�س اإدارة 

البنك الوطني منذ العام 2013.
القاب�سة  بلوم  املالية يف جمموعة  لل�سوؤون  الرئي�س  نائب  تعيينه  اأبرزها  منا�سب عدة  ال�سيد خليل  �سغل  قبل ذلك، 
واإدارة  املالية  وال�سراتيجية  املالية  اخلطط  حتديد  دوره  ت�سمن  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  ظبي  اأبو  يف 
وامليزانيات،  املوازنات  واعداد  الرقابة  اأنظمة  و�سبط  وم�ساريعها  املجموعة  عمليات  ومتويل  واخلزينة  احل�سابات 
اأدار  للتدقيق على احل�سابات يف مدينة رام اهلل، حيث  اأرن�ست ويونغ  للتدقيق يف �سركة  وقد عمل قبل ذلك مديرًا 
عمليات تدقيق كربى ال�سركات املحلية واملنظمات الدولية كاملفو�سية الأوروبية والبنك الدويل والوكالة الأمريكية 
بالتدقيق  متعلقة  الفل�سطينية  املالية  وزارة  ل�سالح  دولية  م�ساريع  باإدارة  خليل  ال�سيد  قام  كما  الدولية،  للتنمية 

والرقابة الداخلية واملوازنة واإدارة املخاطر وبناء القدرات املوؤ�س�سية القومية.
يحمل ال�سيد خليل �سهادة بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة برزيت يف فل�سطني منذ عام 2000 اإىل جانب ذلك، 
يحمل العديد من ال�سهادات الدولية املهنية املتخ�س�سة يف املجالت املالية واملحا�سبية وت�سم �سهادة حما�سب عام 
معتمد )CPA( و�سهادة مدقق داخلي معتمد )CIA( واخ�سائي متويل م�سروع معتمد )CPFS( ومراقب مايل رئي�سي 

.)MFC(

ال�شيد زاهر معال – نائب الرئي�س التنفيذي    
ي�سغل ال�سيد زاهر معال من�سب نائب الرئي�س التنفيذي يف البنك الوطني. التحق بالبنك بعد عملية ال�ستحواذ على 
2018. ميتلك معال  العام  التجاري الأردين يف فل�سطني حيث كان ي�سغل من�سب املدير الإقليمي هناك منذ  البنك 
خربة م�سرفية متنوعة ووا�سعة متتد لأكرث من 20 عامًا على امل�ستوى املحلي والعربي والدويل يف جمالت الت�سهيالت 
امل�ساريع  اإدارة  اإىل  اإ�سافة  ال�سراتيجي،  والتخطيط  واملتو�سطة،  ال�سغرة  وامل�ساريع  الأفراد،  وقطاع  التجارية، 
�سركة  اإدارة  ي�سغل معال كذلك ع�سوية جمل�س  اأخرى.  البيانات وجمالت  التحليلية وحتليل  النظم  وبناء  والتطوير، 

.MEPS Palestine

 بداأ معال م�سواره العملي من الوليات املتحدة الأمريكية يف العام 2000، حيث عمل يف عدة م�سارف هناك ومنها: 
.UBS/PaineWebberو Washington Mutual Bankو JP Morgan Chase Bank

يف العام 2007، التحق معال مبجموعة البنك العربي وامتدت �سنوات خربته هناك 11 عامًا، تدرج خاللها يف عدة 
منا�سب رفيعة ومن �سمنها نائب الرئي�س يف الدارة العامة، واأدار معال خالل هذه الفرة جمموعة حمافظ ل�سبكة 

فروع البنك حول العامل.
الوليات  ديرويت، يف  Marygrove College يف  الأعمال من جامعة  اإدارة  البكالوريو�س يف  �سهادة  يحمل معال 

املتحدة الأمريكية.
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ال�شيد عنان الزاغة - م�شاعد الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية    
ي�سغل ال�سيد عنان الزاغة من�سب م�ساعد الرئي�س التنفيذي لالإدارة املالية يف البنك الوطني منذ اأواخر العام 2020. 
بدء م�سواره العملي يف �سركة اأرن�ست وينغ )EY( يف فل�سطني، حيث ادار التدقيق لكربى ال�سركات املدرجة يف بور�سة 
فل�سطني. لحقًا، التحق للعمل بفروع �سركة )EY( يف بلجيكا كمدير رئي�سي، حيث تابع اأعمال التدقيق لكربى ال�سركات 
هناك بالإ�سافة اإىل متابعة جودة عمليات التدقيق على م�ستوى كافة الفروع. من خالل خربة متتد حلوايل 11 عامًا، 
اكت�سب الزاغة مهارات وا�سعة يف املعاير الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( واأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية 

والتدريب باملوا�سيع ذات العالقة.
اإىل  اإ�سافة   .2010 يحمل الزاغة �سهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة برزيت، حيث تخرج منها يف العام 

. )CPA( ذلك، يحمل الزاغة �سهادات دولية متخ�س�سة يف املجالت املالية واملحا�سبية مثل

ال�شيد هيثم جنار - م�شاعد الرئي�س التنفيذي لإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي   
ي�سغل ال�سيد هيثم النجار من�سب م�ساعد الرئي�س التنفيذي لإدارة التخطيط ال�سراتيجي يف البنك الوطني، وميتلك 
العام  الوطني يف  البنك  النجار يف  التحق  ال�سراتيجي.  والتخطيط  ال�ستثمار  عامًا يف جمال   14 اإىل  ت�سل  خربة 
2011 وتدرج يف البنك لي�سغل عدة منا�سب ومنها: مدير دائرة ال�ستثمار واملوؤ�س�سات املالية، ومدير دائرة التخطيط 
ال�سراتيجي. كان للنجار دورًا اأ�سا�سيًا يف التخطيط والإدارة لعمليات ال�ستحواذ والندماج التي نفذها البنك على 
التجاري  والبنك  الفل�سطيني،  الإ�سالمي  البنك  الأردين،  الحتاد  بنك  لال�ستثمار،  الفل�سطيني  العربي  بنك  اأعمال 
الأردين اإ�سافة اىل اإدارة و�سياغة خطط املوؤازرة )Synergy( بني البنكني، بعد ال�ستحواذ على ح�سة م�سيطرة يف 
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني. قبل ذلك، عمل النجار مديرا لالأبحاث يف �سركة �سهم لال�ستثمار والأوراق املالية ملدة 
عامني كان م�سوؤول فيها عن ا�سدار اأوائل  التقارير التحليلية  ال�ستثمارية متخ�س�سة يف بور�سة فل�سطني. وت�سمل خربة 
النجار اأي�سا اجلانب الأكادميي، حيث عمل يف العام 2009 حما�سرا مل�ساقات الإدارة املالية واملحافظ ال�ستثمارية 

لطلبة كلية القت�ساد يف جامعة النجاح الوطنية. 
 بداأ النجار حياته العملية يف اململكة الأردنية الها�سمية، حيث عمل هناك لأربعة اأعوام يف �سركتي فل�سطني للتنمية 

وال�ستثمار )باديكو(، والتنمية لالأوراق املالية كمحلل مايل رئي�سي، وم�ست�سار ا�ستثمار وو�سيط مايل  تباعًا.  
�سهادة  اإىل  اإ�سافة  للتكنولوجيا،  نيويورك  جامعة  من  والإدارية  املالية  العلوم  يف  املاجي�ستر  �سهادة  النجار  يحمل 
البكالوريو�س يف العلوم املالية وامل�سرفية من جامعة النجاح الوطنية يف فل�سطني. ويعد النجار من اأوائل احلا�سلني 

على رخ�سة م�ست�سار مايل وو�سيط مايل من هيئة الأوراق املالية يف الأردن. 

ال�شيد امين دحادحة – م�شاعد الرئي�س التنفيذي لقطاع الأفراد    
بالبنك  التحق  حيث  الوطني،  البنك  يف  الفراد  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  من�سب  دحادحة  اأمين  ال�سيد  ي�سغل 
منذ بداية �سهر متوز/2021، حيث ميتلك دحادحة خربة م�سرفية متنوعة متتد لأكرث من 24 عام حيث عمل يف 
جمالت متعددة منها الت�سهيالت يف قطاع الفراد ا�سافة اىل ادارته لأكرث من منطقة ل�سنوات متعددة لدى البنك 
العربي على م�ستوى فل�سطني كما كان له م�ساهمات متعددة يف و�سع ال�سراتيجيات ل�ستحداث منتجات خمتلفة 
بال�سافة  يف قطاع الفراد وم�ساهمته يف حتليل ال�سواق ل�ستهداف قطاعات متعددة على م�ستوى فل�سطني، هذا 
اإىل خربته الكبرة يف جمال التدريب لكل ما يتعلق بقطاعات الأفراد يف العمل امل�سريف وخربته املتنوعة يف جمال 



20

املبيعات لقطاع الأفراد.  يف عام 1997 التحق دحادحة بالعمل لدى البنك العربي حيث تدرج يف اأكرث من من�سب 
�سريعا من مدير مبيعات الأفراد ملدير ت�سهيالت اأفراد اإىل مدير منطقة جلميع مناطق ال�سفة. 

يحمل دحادحة �سهادة املاج�ستر من جامعة القد�س يف اإدارة العمال.

ال�شيد حممود نواه�شة – مكلف م�شاعد الرئي�س التنفيذي للعمليات امل�شرفية    
الوطني،  البنك  يف  امل�سرفية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  م�ساعد  مكلف  من�سب  نواه�سة  حممود  ال�سيد  ي�سغل 
والبنوك، حيث  املالية  وزارة  21 عامًا ما بني  امتدت خالل  نواه�سه خربة مالية وم�سرفية  ال�سيد حممود  ميتلك 
التحق ال�سيد حممود يف العمل بوزارة املالية الفل�سطينية و�سغل من�سب رئي�س ق�سم التدقيق الداخلي ودائرة تطوير 
الرقابة الداخلية واكمل م�سرته املهنية  يف اخلربة امل�سرفية من خالل التحاقه يف  البنك العربي، حيث �سغل عدة 
13 عامًا ومتتع بخربة م�سرفية متنوعة يف اخلدمات التجارية وخدمات ح�سابات العمالء كما �سغل  منا�سب ملدة 
املنا�سب التالية: مدير رقابة العمليات امل�سرفية ومدير العمليات املالية ثم نائب مدير قطاع العمليات امل�سرفية. 

ال�شيد عي�شى جربان – املدقق الداخلي      
 .2021/03/01 منذ  الوطني   البنك  يف  واملتابعة  الداخلي  التدقيق  مدير  من�سب  جربان  عي�سى  ال�سيد  ي�سغل 
فل�سطني،  يف   )PwC( كوبرز  هاو�س  ووتر  براي�س  �سركة  يف  داخلي  مدقق  مبن�سب  بدء  العملية  حياته  بداية  يف 
للعمل  التحق  فل�سطني. لحقا،  وموؤو�س�سات عديدة يف  �سركات  على  داخلي  تدقيق  ن�ساطات  تنفيذ  �سارك يف  حيث 
تابعة  �سركات  عدة  ت�سم  والتي  الكربى  ال�سركات  باإحدى  العربي  اخلليج  منطقة  يف  اأول  داخلي  مدقق  مبن�سب 
يف  جمددًا  عي�سى  ال�سيد  التحق  الداخلي.  التدقيق  جمال  يف  وا�سعة  اقليمية  خربة  منها  اكت�سب  والتي  وم�سانع، 
على  وخارجي  داخلي  تدقيق  ن�ساطات  اأدار  حيث  مديرتدقيق،  م�ساعد  من�سب  لي�ستلم  فل�سطني   )PwC( �سركة 
تعليمية،  موؤو�س�سات  للربح،  هادفة  غر  مدرجة،  �سركات  بني  ما  تنوعت  فل�سطني  يف  وموؤو�س�سات  �سركات  عدة 
 Deloitte( سركات ربحية وخدماتية وغرها. لحقًا، مت ا�ستقطاب ال�سيد عي�سى من قبل �سركة ديلويت اآند تو�س�
Touche &( يف فل�سطني لي�سغل من�سب مدير تدقيق حيث كان م�سوؤول عن ادارة تدقيق �سركات وموؤو�س�سات عدة 
�سركة  اأي�سًا خالل عمله يف  عي�سى  ال�سيد  �سغل  تدقيق  مدير  كونه  اإىل  بال�سافة  واقليمية،  بنوك حملية  بينها  من 
ب�سركة  عي�سى  ال�سيد  التحق  لحقًا،  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سركة  لفروع  معتمد  مدرب  من�سب   Deloitte
بيتي لال�ستثمار العقاري املطور الرئي�سي ملدينة روابي حيث �سغل من�سب مدير التدقيق الداخلي ومراقب مايل يف 
ال�سركة. متتد خربة ال�سيد عي�سى جربان حلوايل 12 عامًا، اكت�سب  من خاللها مهارات وا�سعة يف املعاير الدولية 
للتدقيق الداخلي واأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية والتدريب باملوا�سيع ذات العالقة بال�سافة اإىل التحليل املايل 

.IFRSs و معاير
ال�سيد عي�سى جربان حا�سل على �سهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة برزيت، حيث تخرج منها يف العام 
احتيال  حمقق  و   )CIA( معتمد  داخلي  مدقق  مثل  متخ�س�سة  دولية  �سهادات  على  ح�سوله  اإىل  اإ�سافة   .2008

.)CFE( معتمد 
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 �شركة الكردي و�شركاه لال�شت�شارات القانونية – الأ�شتاذ مو�شى الكردي 
هاتف: 02-2425460 
فاك�س: 02-2422806 

مدقق الحسابات الخارجي:
ارن�شت ويونغ

هاتف: 02-2421011 
فاك�س: 02-2422324

مسؤول سجل المساهمين بالشركة:
ال�سيدة يعاد زعارير  

�شركة اأبو غزالة لال�شت�شارات - رام اهلل 
لل�سركات  الإدارية  ال�ست�سارات  اأف�سل خدمات  لتقدم   1972 و�سركاه لال�ست�سارات عام  اأبو غزاله  تاأ�س�ست طالل 
واملوؤ�س�سات املحلية الدولية وفقًا لأف�سل املمار�سات املتعارف عليها يف هذا املجال. ومنذ ن�ساأتها اأخذت ال�سركة على 
مكاتبها  خالل  من  املنطقة  يف  الرائدة  ال�ست�سارية  ال�سركات  كربيات  من  واحدة  لت�سبح  امل�ستمر  التو�سع  عاتقها 
يقدم  ال�سمالية، حيث  واأمريكا  واآ�سيا  اأوروبا  التمثيل يف  اإىل جانب مكاتب  العربي  العامل  دول  املنت�سرة يف  العاملة 

م�ست�سارونا يف جمالت الإدارة �سل�سلة متكاملة من اخلدمات عالية اجلودة لتلبية احتياجات جمتمع الأعمال.
بال�ست�سارات  العالقة  ذات  املجالت  من  العديد  يف  متميزة  �سمعة  الأخرة  الثالثة  العقود  عرب  ال�سركة  حققت 
وعالمة  البيئية  الإدارة  واأنظمة  الإدارية  اجلودة  واأنظمة  املعلومات  واأنظمة  الإدارية  والأنظمة  واملالية  الإدارية 
املطابقة الأوروبية وحتليل املخاطر ونقاط املراجعة احلرجة وتطوير املوارد الب�سرية ودرا�سات اجلدوى القت�سادية 
ا�ست�سارية  واأعمال  العامة  والثانوية  الأولية  الكتتابات  واإدارة  والتدريب  التكلفة  اإدارة  ودرا�سات  ال�سوق  واأبحاث 

اأخرى تتعلق بالنواحي املالية مثل اندماج ال�سركات واخل�سخ�سة وعمليات تقييم ال�سركات وغرها.
تاأ�س�ست �سركة اأبو غزالة لال�ست�سارات يف رام اهلل عام 1994 حتت رقم ت�سجيل 562700138

هاتف: 022988220
فاك�س: 022988219

جوال: 0599550514

المستشار القانوني

مدير اإلصدار
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اأوًل: معلومات عن ال�شركة والأ�شهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام
1. ا�شم ال�شركة:

�سركة البنك الوطني امل�ساهمة العامة املحدودة.
2. مركز ال�شركة:

الإدارة العامة
املا�سيون، رام اهلل

هاتف: 97022946090+ | فاك�س: 97022946116+
ir@tnb.ps :الربيد اللكروين

�س.ب 700 رام اهلل
3. راأ�س مال ال�شركة امل�شرح به واملدفوع والقيمة ال�شمية لل�شهم:

ميثل  اأمريكي،  دولر  مليون  وع�سر  مئة   )110,000,000( يبلغ  لل�سركة  به  امل�سرح  املال  راأ�س  اإن 
)110,000,000( مئة وع�سر مليون �سهم بقيمة ا�سمية دولر واحد لل�سهم.

مليون  وت�سعون  واحد   )91,764,706( وامل�ساهمني  املوؤ�س�سني  قبل  من  به  املكتتب  ال�سركة  مال  راأ�س  يبلغ 
و�سبعمائة واأربعة و�ستون و�سبعمائة و�ستة دولر اأمريكي.

و�ستة  و�سبعمائة  و�ستون  واأربعة  و�سبعمائة  مليون  وت�سعون  واحد   )91,764,706( املدفوع  املال  راأ�س  يبلغ 
دولر اأمريكي.

4. نوع الأ�شهم امل�شدرة والقيمة ال�شمية لل�شهم:
عادية،  اأ�سهم  هي  الن�سرة  هذه  مبوجب  العام  الثانوي  الكتتاب  طريق  عن  لالكتتاب  املطروحة  الأ�سهم  اإن 
مت�ساوية يف احلقوق واللتزامات دون التمييز بينها وبقيمة ا�سمية مقدارها دولر اأمريكي واحد لل�سهم الواحد 

وغر قابلة للتجزئة.
5. عدد الأ�شهم املطروحة لالكتتاب:

اإن عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب عن طريق الكتتاب الثانوي العام مبوجب هذه الن�سرة هو )13,764,706 
�سهم( مل�ساهمي ال�سركة بتاريخ 2021/7/28

6. �شعر ال�شهم والقيمة الإجمالية:
اإن طرح الأ�سهم لالكتتاب عن طريق الكتتاب الثانوي العام مبوجب هذه الن�سرة �سيتم بالقيمة ال�سمية لالأ�سهم 

)دولر اأمريكي واحد( لكل �سهم، وتبلغ القيمة الإجمالية لالأ�سهم املطروحة )13,764,706( دولر اأمريكي.
7. خ�شائ�س الأ�شهم امل�شدرة، واملكتتب بها:

اأ�سهم عادية  الن�سرة هي  امل�سدرة مبوجب هذه  وال�سهم  بها  املكتتب  ال�سهم  فيها  ال�سركة مبا  اأ�سهم  جميع 

نشرة إصدار أسهم
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مت�ساوية يف احلقوق واللتزامات.
هذا  مع  متزامن  وقت  يف  ال�شركة  �شت�شدرها  التي  املالية  الأوراق  وخ�شائ�س  وقيمة  عدد   .8

الإ�شدار:
لن ت�سدر ال�سركة اأية اأوراق مالية يف وقت متزامن مع هذا الإ�سدار.

9. ن�شبة الأ�شهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العامر:
بلغ راأ�س مال ال�سركة املكتتب به واملدفوع )91,764,706( دولر اأمريكي موزعة على )91,764,706( �سهم 
قبل زيادة راأ�س مال ال�سركة ومتثل ن�سبة الأ�سهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام والبالغة )13,764,706( 

�سهم بقيمة اإ�سمية )13,764,706( دولر اأمريكي من راأ�س املال املدفوع ما ن�سبته %15.
10. امل�شاهمني الذين يحق لهم الكتتاب:

اعتماد  املوافقة   2021/7/29 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  الوطني يف  للبنك  العادية  العامة غر  الهيئة  قررت 
�سجل امل�ساهمني امل�سجلني يف مركز الإيداع والتحويل – بور�سة فل�سطني بتاريخ 2021/7/28 كم�ساهمني يحق 

لهم امل�ساركة يف الكتتاب الثانوي العام.
11. م�شاركة الأ�شهم يف الأرباح:

�سوف ت�سارك الأ�سهم يف اأرباح ال�سركة ح�سب اأحكام قانون ال�سركات.
12. اآلية الت�شرف بالأ�شهم غري املكتتب بها وك�شور الأ�شهم:

عددها  والبالغ  املطروحة  ال�سهم  كامل  ب�سراء  العام  الثانوي  الكتتاب  اكتمال  حتقق  عدم  حال  يف 
ال�سركة  اإدارة  اإىل جمل�س  ال�سهم  املكتتب بها وك�سور  بالأ�سهم غر  القرار  )13,764,706( �سهم، و�سيوؤول 
الأوراق  وقانون  ال�سركات  قانون  مع  يتعار�س  ل  مبا  لل�سركة  الداخلي  النظام  لأحكام  وفقًا  بها  للت�سرف 

املالية والتعليمات والأنظمة املتعلقة بها وبعد احل�سول على موافقة هيئة �سوق راأ�س املال على ذلك. 
13.  موافقات اجلهات الر�شمية:

عامة  م�ساهمة  ك�سركة   2005/08/23 بتاريخ  املحدودة  العامة  امل�ساهمة  الوطني  البنك  �سركة  تاأ�س�ست   •

 )562601146( الرقم  حتت  الوطني  القت�ساد  وزارة  لدى  ال�سركات  مراقب  لدى  و�سجلت  فل�سطني،  يف 
براأ�سمال قدره 30 مليون دولر اأمريكي.

• قررت الهيئة العامة غر العادية لل�سركة يف اجتماعها بتاريخ 2012/04/25 زيادة راأ�س مال البنك اإىل 

خم�سني مليون دولر وتكليف جمل�س الإدارة بتنفيذ ذلك، حيث قام املجل�س بتنفيذ هذا التكليف من خالل 
ا�سراتيجيني. دخول �سركاء 

من  املال  راأ�س  زيادة   2013/05/13 بتاريخ  العادي  غر  اجتماعها  يف  لل�سركة  العامة  الهيئة  قررت   •

)75,000,000( دولر اأمريكي. وح�سلت ال�سركة على موافقة مراقب  )50,000,000( دولر اأمريكي اإىل 
ال�سركات و�سهادة تعديل من وزارة القت�ساد الوطني بتاريخ 2014/08/26.

 )25,000,000( • وافقت هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية على ت�سجيل كامل الأ�سهم املطروحة والبالغة 

العام  الثانوي  لالكتتاب  �سهم   )25,000,000( بعر�س  املتعلقة  الإ�سدار  ن�سرة  واإنفاذ  اأمريكي/�سهم  دولر 
مبوجب قرار الهيئة رقم PCMA/DIWAN/2014/1689 بتاريخ 2014/09/08، حيث مت تغطية الكتتاب 
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من قبل امل�ساهمني مبا ن�سبته 83.87% ميثلون 20,968,206 �سهم/دولر.
اخلا�س  الكتتاب  يف  املطروحة  اأ�سهم  كامل  ت�سجيل  على  الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  هيئة  وافقت   •

دولر   )4,031,794( والبالغة  الأردنية  العامة  امل�ساهمة  الحتاد  بنك  ال�سادة  ال�سراتيجي  لل�سريك 
الهيئة  قرار  لالكتتاب اخلا�س مبوجب  �سهم   )4,031,794( بعر�س  املتعلقة  الإ�سدار  ن�سرة  واإنفاذ  �سهم 

2015-01-29 PCMA/DIWAN/2015/2673  بتاريخ 

ال�سركة  مال  راأ�س  رفع   2019/04/16 بتاريخ  العادي  غر  اجتماعها  يف  لل�سركة  العامة  الهيئة  قررت   •

ال�سهم  قيمة  اأمريكي  دولر   )100,000,000( لي�سبح  اأمريكي  دولر   )25,000,000( مبقدار  به  امل�سرح 
الواحد دولر اأمريكي، وح�سلت ال�سركة على موافقة مراقب ال�سركات و�سهادة تعديل من وزارة القت�ساد 

الوطني بتاريخ 2019-05-02
• وافقت الهية العامة العادية على تو�سية جمل�س الإدارة برفع راأ�س مال البنك من 75,000,000 �سهم اإىل 

78,000,000 �سهم من خالل توزيع اأ�سهم جمانية بن�سبة 4% من القيمة الإ�سمية مل�ساهمي البنك الوطني 
بالقيمة الإ�سمية دولر اأمريكي واحد فقط.

• وافقت هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية على ت�سجيل كامل اأ�سهم املطروحة يف الكتتاب اخلا�س لل�سريك 

املتعلقة  الإ�سدار  ن�سرة  واإنفاذ  الأردنية  العامة  امل�ساهمة  الأردين  التجاري  البنك  ال�سادة  ال�سراتيجي 
/ديوان/2020/16274  الهيئة ه�.�س.ر.ف  )13,764,706( �سهم لالكتتاب اخلا�س مبوجب قرار  بعر�س 

بتاريخ 2020/7/27 
ال�سركة  مال  راأ�س  رفع   2021/07/29 بتاريخ  العادي  غر  اجتماعها  يف  لل�سركة  العامة  الهيئة  قررت   •

ال�سهم  قيمة  اأمريكي  دولر   )105,529,412( لي�سبح  اأمريكي  دولر   )13,764,706( مبقدار  املكتتب 
الواحد دولر اأمريكي، وح�سلت ال�سركة على موافقة مراقب ال�سركات و�سهادة تعديل من وزارة القت�ساد 

الوطني بتاريخ 2021/8/8
رفع  على   2021/07/29 بتاريخ  العادي  اجتماعها غر  بالأجماع يف  العادية  العامة غر  الهيئة  �سادقت   •

راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به من 100 مليون دولر امريكي اإىل 110 مليون دولر امريكي.
بعر�س  املتعلقة  الن�سرة  وانفاذ  ال�سدارة  ن�سرة  ترخي�س  على  الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  هيئة  وافقت   •

ه�.�س.ر.ف/ الهيئة  قرار  مبوجب   2021/8/25 بتاريخ  العام  الثانوي  لالكتتاب  �سهم   )13,764,706(
ديوان/2021/18936

ثانيًا: اأ�شلوب اعداد وعر�س البيانات املالية:
1. يتم اإعداد البيانات املالية املوحدة لل�سركة وفقًا ملعاير التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�س معاير 

املحا�سبة الدولية ووفقًا للقوانني املحلية النافذة وتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.
2. يتم اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل التي تظهر بالقيمة 

العادلة يف تاريخ القوائم املالية. 
3. اإن الدولر الأمريكي هو عملة اإظهار البيانات املالية.
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ثالثًا: �شروط واإجراءات الكتتاب الثانوي العام:
لالكتتاب  اأ�سهم  طرح  اإىل  دعوة  اعالن  ن�سر  طريق  عن  العام  الثانوي  لالكتتاب  الأ�سهم  طرح  يتم   .1
م�ستثمر  كل  على  يتوجب  التي  ال�سدار  بن�سرة  ال  تكتمل  ل  الطرح  هذا  عنا�سر  واأن  العام،  الثانوي 
مطالعتها وتفهمها بعمق وعلى �سوئها يتم طلب الكتتاب وفقًا لعقد التاأ�سي�س والنظام الداخلي والنماذج 

لذلك. املعدة 
2. يعباأ منوذج طلب الكتتاب كاماًل مع كتابة ا�سم املكتتب الرباعي مرفقًا به وثائق اثبات ال�سخ�سية وي�سلم 

)100%( من قيمة الأ�سهم املكتتب بها اىل البنك الذي مت الكتتاب بوا�سطته.

ا�ستكمال  وذلك حلني  بوا�سطته  الكتتاب  الذي مت  البنك  بعد ختمه من  الدفع  باإي�سال  املكتتب  يحتفظ   .3
ال�سركة. اجراءات ت�سجيل اكتتابه با�سهم 

4. ان الكتتاب با�سهم ال�سركة يعني اقرار وموافقة املكتتب بالنظام الداخلي لل�سركة وعقد تاأ�سي�سها.
5. عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام )13,764,706( �سهم قيمتها الإ�سمية )13,764,706( 

دولر اأمريكي.
6. القيمة الإ�سمية لل�سهم املطروح لالكتتاب الثانوي العام دولر اأمريكي واحد. 

7. فرة الكتتاب: يبداأ الكتتاب الثانوي العام اعتبارًا من �سباح يوم اخلمي�س املوافق 2021/9/9 وينتهي 
م�ساء يوم اخلمي�س املوافق 2021/9/30 ويحق لل�سركة متديد فرة الكتتاب الثانوي العام بعد اأخذ موافقة 
هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية يف حال عدم تغطية الأ�سهم امل�سدرة وفقًا لتعليمات اإ�سدار الأوراق املالية 

رقم )5( ل�سنة 2008 ال�سادرة عن جمل�س اإدارة هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية.
8. يتم الكتتاب وفقًا لتعليمات ال�سدار ويتم العالن عن ذلك يف ال�سحف املحلية ويحق للمكتتب احل�سول 

على ن�سخة من عقد التاأ�سي�س والنظام الداخلي ون�سرة ال�سدار.
9. يتم الكتتاب مل�ساهمي ال�سركة بن�سبة ل تتجاوز 15% من الأ�سهم اململوكة للم�ساهم بتاريخ 2021/7/28، 

مع مراعاة عدم جتزئة ال�سهم الواحد وت�سدد قيمة الأ�سهم املكتتب بها كاملة عند الكتتاب. 
10. تقوم ال�سركة باإعداد ك�سف باأ�سماء املكتتبني بالأ�سهم التي ميتلكها كل م�ساهمي ال�سركة كما يتم تزويد 

هيئة �سوق راأ�س املال ومراقب ال�سركات بهذه الك�سف حال النتهاء من عملية الكتتاب الثانوي العام.
11. اإذا قام املكتتب بالكتتاب باأكرث من طلب واحد بنف�س ال�سم ف�سيتم معاملتها كطلب واحد.

ويحظر  الأ�سهم  تلك  يف  لالكتتاب  الواحد  الطلب  يف  ال�سراك  واحد  �سخ�س  من  لأكرث  يجوز  ل   .12
يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  من  اأي  يف  امل�سوؤولية  طائلة  حتت  وذلك  وهمية  باأ�سماء  الوهمي  الكتتاب 

الفقرة. هذه 
التاأ�سي�س  عقد  با�ستالم  اقراره  على  يحتوي  الذي  الكتتاب  طلب  على  بالتوقيع  الكتتاب  طالب  يقوم   .13
ودرا�ستها  حمتوياته  كافة  على  واطالعه  والأ�سول  القانون  وفق  املعدة  والن�سرة  لل�سركة  الداخلي  والنظام 

بعناية وفهم م�سمونها وموافقته عليها.
وبنك  الوطن  حمافظات  يف  املنت�سرة  الوطني  البنك  فروع  خالل  من  فل�سطني  داخل  الكتتاب  يجري   .14

التالية: التفا�سيل  القاهرة عمان ح�سب 
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فروع البنك الوطني:
• رام اهلل: فرع املا�سيون / بجانب دوار حممود دروي�س

• رام اهلل: فرع الإر�سال / �سارع الإر�سال، عمارة املا�سة

• رام اهلل: فرع امليدان / دوار يا�سر عرفات

• القد�س: فرع الرام / بجانب ا�ستاد في�سل احل�سيني
• القد�س: فرع �ساحية الربيد / بيت حنينا

• نابل�س: فرع نابل�س/ �سارع عمان، عمارة تر�ست

• نابل�س: فرع رفيديا / �سارع رفيديا الرئي�سي

• جنني: فرع جنني / جممع ابو ال�سباع التجاري

• اخلليل: فرع اخلليل/ �سارع ال�سالم
• بيت حلم: فرع بيت حلم / �سارع القد�س اخلليل

• طولكرم : فرع طولكرم / �سارع ال�سهيد يا�سر عرفات، عمارة كتانة 

• �سلفيت: فرع �سلفيت /�سارع املدينة املنورة، بالقرب من جامعة القد�س املفتوحة 

فروع بنك القاهرة عمان:
• قلقيلية: فرع قلقيلية / مقابل البلدية

• اأريحا: فرع اأريحا / �سارع عني ال�سلطان
• غزة: فرع خانيون�س/ �سارع م�سجد ال�سنية - منطقة املنتزه مقابل عمارة اأبو دقة

• غزة: فرع ال�سرايا/ �سارع عمر املختار بجانب مقر ال�سرايا

• غزة: فرع دير البلح/ �سارع ال�سهداء 

• غزة: فرع رفح / �سارع عثمان ابن عفان، الكراج ال�سرقي

• غزة: فرع الرمال / �سارع عمر املختار مقابل اجلندي املجهول

15. اأ�سلوب وتاريخ اعادة الأموال الفائ�سة يف حالة رف�س طلب الكتتاب:

اأ.  يف حالة رف�س الكتتاب �سيتم اعادة الأموال الفائ�سة من خالل فرع البنك الذي مت الكتتاب من 
خالله.

ب. تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اعادة الموال يف حالة رف�س طلب الكتتاب الثانوي العام وذلك خالل 
ال�سركة عن ذلك  واإذا تخلفت  العام،  الثانوي  تاريخ اغالق الكتتاب  يومًا من  مدة ل تزيد عن ثالثني 
ال�سهر  بداية  عليها حت�سب من  فائدة  املبالغ  لتلك  امل�ستحقني  من  لكل  فيرتب  الأ�سباب  من  �سبب  لأي 
التايل مبا�سرة ملدة الثالثني يومًا املن�سو�س عليها يف هذه املادة، ومبعدل اأعلى �سعر للفائدة ال�سائدة 

بني البنوك الفل�سطينية على الودائع لأجل خالل ذلك ال�سهر.
الكتتاب  يتم  اإذا مل  املطروحة:  بالأ�سهم  الكتتاب  على  الطلب  كفاية  املتبعة يف حال عدم  الجراءات   .16
بكامل عدد الأ�سهم املطروحة بعد انق�ساء املدة القانونية، و�سيوؤول القرار بالأ�سهم غر املكتتب بها وك�سور 
مع  يتعار�س  ل  مبا  لل�سركة  الداخلي  النظام  لأحكام  وفقًا  بها  للت�سرف  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اإىل  ال�سهم 
هيئة  موافقة  على  وبعد احل�سول  بها  املتعلقة  والأنظمة  والتعليمات  املالية  الأوراق  وقانون  ال�سركات  قانون 

�سوق راأ�س املال على ذلك. 
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ن�سرة  على  احل�سول  يتم  الكتتاب:  طلب  بتعبئة  املتعلقة  واملتطلبات  ال�سدار  ن�سرة  على  احل�سول   .17
الإ�سدار وطلب الكتتاب الثانوي العام وعقد التاأ�سي�س والنظام الداخلي لل�سركة واملتطلبات املتعلقة بتعبئة 
البند  املذكورة يف  القاهرة عمان  بنك  وفروع  الوطني  البنك  فروع  العام من خالل  الثانوي  الكتتاب  طلب 

رقم )ثالثًا/14( من الن�سرة
18. م�ساركة الأ�سهم يف الأرباح: �سوف ت�سارك الأ�سهم يف اأرباح ال�سركة وفقًا لأحكام قانون ال�سركات.
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2020
دولر اأمريكي

2019
دولر اأمريكي

2018
دولر اأمريكي

608,939,817558,699,962446,653,197نقد واأر�شدة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية

215,989,883158,059,895188,653,600اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل      
2,527,3472,687,4732,811,221قائمة الدخل

1,750,545,0461,426,741,0781,327,001,463ت�شهيالت ومتويالت ائتمانية مبا�شرة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل      
16,611,63315,707,54116,509,778قائمة الدخل ال�شامل

31,055,11864,275,10856,386,136موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

11,669,72111,635,58211,450,784ا�شتثمار يف �شركات حليفة 

8,375,9838,643,7259,171,184ا�شتثمارات عقارية

49,267,93543,568,98143,243,046عقارات واآلت ومعدات

-16,025,25817,349,668حق ا�شتخدام الأ�شول

3,018,5873,240,5681,639,918م�شاريع حتت التنفيذ

32,340,66032,758,71933,351,646موجودات غري ملمو�شة 

10,793,4397,960,0851,277,577موجودات �شريبية موؤجلة

87,584,87767,146,56161,609,070موجودات اأخرى 

2,844,745,3042,418,474,9462,199,758,620جمموع املوجودات

97,129,607111,071,550158,744,321ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

2,169,333,6391,837,349,0811,608,238,364ودائع العمالء

160,223,899134,732,958108,442,093تاأمينات نقدية

80,914,17834,587,90544,391,145اأموال مقرت�شة

40,000,00040,000,00040,000,000قرو�س م�شاندة

16,364,19015,606,26313,101,634خم�ش�شات متنوعة

3,333,3603,117,0453,599,718خم�ش�شات ال�شرائب

-15,806,54016,475,482مطلوبات عقود اليجار

40,694,87133,124,43240,312,999مطلوبات اأخرى

2,623,800,2842,226,064,7162,016,830,274جمموع املطلوبات

91,764,70778,000,00075,000,000راأ�س املال املدفوع

17,770,333564,451564,451عالوة ا�شدار

5,236,4095,236,4094,441,649اإحتياطي اإجباري

4,085,5623,425,1112,251,463اإحتياطي خماطر م�شرفية عامة

5,216,2915,216,2915,216,291اإحتياطي التقلبات الدورية

)5,123,395()5,520,327()6,881,906(اإحتياطي القيمة العادلة

2,296,9258,776,8299,555,829اأرباح مدورة

119,488,32195,698,76491,906,288�شايف حقوق امللكية 

101,456,69996,711,46691,022,058حقوق جهات غري م�شيطرة

220,945,020192,410,230182,928,346�شايف حقوق امللكية واجلهات غري امل�شيطرة

رابعًا: ملخ�س البيانات املالية الرئي�شية لل�شركة لل�شنوات )2018، 2019، 2020(

�شركة البنك الوطني امل�شاهمة العامة املحدودة
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 كانون الأول
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2020
دولر اأمريكي

2019
دولر اأمريكي

2018
دولر اأمريكي

56,763,71647,159,78545,702,312الفوائد الدائنة

)18,639,531()19,242,578()21,576,189(الفوائد املدينة

35,187,52727,917,20727,062,781�شايف ايرادات الفوائد

37,576,14643,273,48734,162,287�شايف ايرادات التمويل وال�شتثمار

15,988,67417,752,72714,844,677�شايف ايراد العمولت 

�شايف ايرادات الفوائد والعمولت                  
88,752,34788,943,42176,069,745والتمويل وال�شتثمار

4,100,8136,543,6255,452,053اأرباح عمالت اأجنبية

1,143,1321,338,011964,918�شايف اأرباح حمفظة موجودات مالية

�شايف ح�شة البنك من نتائج اأعمال                  
147,510175,762253,530ال�شركة احلليفة

347,738295,965861,409اإيرادات اأخرى

94,491,54097,296,78483,601,655اإجمايل الدخل

امل�شروفات
35,234,42237,409,15232,636,028نفقات املوظفني

25,498,81224,739,52422,374,972م�شاريف ت�شغيلية اأخرى

9,775,6139,192,4365,097,532اإ�شتهالكات واإطفاءات

�شايف اإعادة قيا�س خم�ش�شات اخل�شائر     
)1,161,169(20,222,1475,472,694الئتمانية املتوقعة

86,110527,4593,200,073خ�شائر تدين ا�شتثمارات عقارية

1,585,707خ�شائر تدين م�شاريع حتت التنفيذ

-69,90220,949خم�ش�س ق�شايا

38,20914,10471,403غرامات �شلطة النقد الفل�شطينية

90,925,21577,376,31863,804,546اإجمايل امل�شروفات

3,566,32519,920,46619,797,109ربح ال�شنة قبل ال�شرائب

)4,527,083()1,798,028()4,279,762(م�شروف ال�شرائب

18,122,43815,270,026)713,437()خ�شارة( ربح ال�شنة

ويعود اإىل
7,947,5988,249,929)5,819,453(م�شاهمي البنك

5,106,01610,174,8407,020,097جهات غري م�شيطرة

احل�شة الأ�شا�شية واملخف�شة لل�شهم من )خ�شارة( 
0,100,11)0,07(ربح ال�شنة

�شركة البنك الوطني امل�شاهمة العامة املحدودة
قائمة الدخل املوحدة لل�شنة املنتهية  يف 31 كانون الأول
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2020
دولر اأمريكي

2019
دولر اأمريكي

2018
دولر اأمريكي

18,122,43815,270,026)713,437()خ�شارة( ربح ال�شنة

بنود الدخل ال�شامل الأخرى
بنود �شيتم اإعادة ت�شنيفها اإىل قائمة الدخل 

املوحدة يف فرتات لحقة
ح�شة البنك من بنود الدخل ال�شامل الأخرى 

)107,680(448,695-ل�شركات حليفة

بنود لن يتم اإعادة ت�شنيفها اإىل قائمة الدخل       
يف فرتات لحقة

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية 
)921,579()539,176()1,608,991(بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل

ح�شة البنك من بنود الدخل ال�شامل الأخرى 
)176,225()161,359()113,371(ل�شركات حليفة

)1,205,484()251,840()1,722,362(اإجمايل بنود الدخل ال�شامل الأخرى 

17,870,59814,064,542)2,435,799(�شايف الدخل ال�شامل لل�شنة

ويعود اإىل
7,542,4767,486,013)7,181,032(م�شاهمي البنك

4,745,23310,328,1226,578,529جهات غري م�شيطرة

�شركة البنك الوطني امل�شاهمة العامة املحدودة
بيان الدخل ال�شامل املوحد لل�شنة املنتهية يف  31 كانون الأول
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2020
دولر اأمريكي

2019
دولر اأمريكي

2018
دولر اأمريكي

اأن�شطة الت�شغيل
3,566,32519,920,46619,797,109ربح ال�شنة قبل ال�شرائب

تعديالت
9,775,6139,192,4365,097,532اإ�شتهالكات واإطفاءات

)964,918()1,338,011()1,143,132(�شايف اأرباح حمفظة موجودات مالية

�شايف ح�شة البنك من نتائج اأعمال ال�شركات 
)596,326()175,762()147,510(احلليفة

342.796--خ�شائر بيع �شركة حليفة

-531,154576,271فوائد على عقود الإيجار

�شايف اإعادة قيا�س خم�ش�شات اخل�شائر      
)1,161,169(20,222,1475,472,694الئتمانية املتوقعة

ربح ناجت عن تقييم وديعة ب�شعر فائدة اأقل من 
ال�شعر ال�شوقي

)2,451,432(--

خ�شائر ناجتة عن تعديالت على متويالت     
ائتمانية ل�شركة تابعة

7,970,600--

4,135,0043,436,2252,760,746خم�ش�شات متنوعة

)19,427(-)3,368(اأرباح بيع ا�شتثمارات عقارية

)272,424(24,984)67,410(اأرباح بيع عقارات والت ومعدات

86,110527,4593,200,073خ�شائر تدين ا�شتثمارات عقارية

1,436,7636,6662,010,253بنود اأخرى غري نقدية

43,910,86437,643,42830,194,245

التغري يف املوجودات واملطلوبات
اأر�شدة مقيدة ال�شحب لدى بنوك                 

وموؤ�ش�شات م�شرفية
2,607,880)3,525,825(4,829,553

الحتياطي اللزامي النقدي لدى �شلطة            
النقد الفل�شطينية

)21,383,781()20,922,146()3,472,665(

)1,000,000(1,000,000-مبالغ حمجوزة لدى �شلطة النقد الفل�شطينية

)60,152,758()104,122,704()261,601,711(ت�شهيالت ومتويالت اإئتمانية مبا�شرة

13,736,712)6,827,640()20,262,298(املوجودات الأخرى

197,316,545229,110,71765,532,915ودائع العمالء

19,422,70026,290,8653,040,746التاأمينات النقدية

10,323,822)7,378,875(3,757,665املطلوبات الأخرى

�شركة البنك الوطني امل�شاهمة العامة املحدودة
بيان التدفقات النقدية املوحد لل�شنة املنتهية   يف 31 كانون الأول
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202020192018

�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من اأن�شطة الت�شغيل  
قبل ال�شرائب واملخ�ش�شات املدفوعة 

)36,232,136(151,267,82063,032,570

)6,857,183()8,744,442()6,585,928(�شرائب مدفوعة

)755,664()931,596()5,772,766(دفعات خم�ش�شات متنوعة

141,591,78255,419,723)48,590,830(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( من اأن�شطة الت�شغيل

اأن�شطة ال�شتثمار
اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق 

خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�شهر
)26,989,581(-2,000,000

ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق خالل 
--25,000,000فرتة تزيد عن ثالثة اأ�شهر

70,527-185,000بيع ا�شتثمارات عقارية

)4,511,324()3,696,643()2,695,417(�شراء عقارات واآلت و معدات

165,64087,706402,990بيع عقارات واآلت ومعدات

)3,622,743()3,256,662()771,219(م�شاريع حتت التنفيذ

)1,156,435()1,270,509()1,040,360(�شراء موجودات غري ملمو�شة

�شايف التغري يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل

-106,016)928,516(

�شايف التغري يف املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
)1,026,776(263,061-من خالل الدخل ال�شامل

)1,918,144()8,979,184(32,035,658�شايف التغري يف املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة

164.220.357-76,407,301نقد متدفق من ا�شتحواذ اأعمال

1,303,2581,634,0421,528,145توزيعات اأرباح نقدية مقبو�شة

155,058,081)15,112,173(103,600,280�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�شطة التمويل

-)2,647,173()2,379,143(عقود اإيجار مدفوعة

)7,944,853()8,198,406(-توزيعات اأرباح نقدية

6,908,386)9,803,240(46,326,273اأموال مقرت�شة

23,500,000--قرو�س م�شاندة

22,463,533)20,648,819(43,947,130�شايف النقد من )امل�شتخدم يف( اأن�شطة التمويل

98,956,580105,830,790232,941,337الزيادة يف النقد و ما يف حكمه

445,654,001339,823,211106,881,874النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة

544,610,581445,654,001339,823,211النقد و ما يف حكمه يف نهاية ال�شنة

�شركة البنك الوطني امل�شاهمة العامة املحدودة
قائمة التدفقات النقدية املوحد لل�شنة املنتهية  يف 31 كانون الأول
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خام�شًا: ت�شجيل ال�شركة امل�شدرة وروؤيتها ور�شالتها واأهدافها:
1.  ت�شجيل ال�شركة:

يف  عامة  م�ساهمة  ك�سركة   2005/08/23 بتاريخ  املحدودة  العامة  امل�ساهمة  الوطني  البنك  �سركة  تاأ�س�ست 
فل�سطني، و�سجلت لدى مراقب ال�سركات لدى وزارة القت�ساد الوطني حتت الرقم )562601146(.
-  يبلغ راأ�س مال البنك امل�سرح به 110,000,000 �سهم بقيمة اإ�سمية دولر امريكي واحد لل�سهم. 

و�سبعمائة  و�ستون  واأربعة  و�سبعمائة  وت�سعون مليون  )91,764,706( واحد  به  املكتتب  البنك  راأ�س مال  يبلغ   -
و�ستة دولر اأمريكي. 

- �سيتم زيادة راأ�س مال البنك بقيمة )13,764,706( دولر اأمريكي لي�سبح )105,529,412( دولر اأمريكي 
بالكتتاب الثانوي العام املعلن يف هذه الن�سرة.

2.  الروؤية:
احلفاظ على املكانة البارزة يف القطاع امل�سريف الفل�سطيني وموا�سلة النمو بطريقة ح�سيفة ومربحة.

3.  الر�شالة:
اللتزام باأن نكون البديل الوطني لكافة الفل�سطينيني الذين يبحثون عن مزود خدمات مالية قوي واآمن ومواكب 

للتطور واحلداثة.
4.  الأهداف:

•  تقدمي خدمات مالية ذات جودة عالية للعمالء من خالل فهم اأف�سل لحتياجاتهم ورغباتهم.
•  اأن ي�سبح البنك رائدًا يف جمال توفر حلول مالية مبتكرة لعمالئه، وا�ستخدام تطبيقات التكنولوجيا احلديثة 

واأن يكون ال�سباق يف اإدخالها اإىل ال�سوق امل�سريف الفل�سطيني.
•  تلبية توقعات وطموح م�ستثمرينا، مع الإبقاء واملحافظة على م�سالح عمالئنا يف الوقت ذاته.

•  تلبية احتياجات عمالئنا امل�سرفية باأق�سى درجات املهنية.
•  تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكان العمل ويف املنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك ومن خالل املبادرات 

الجتماعية التي يقودها.
•  خلق بيئة عمل �سحية ملوظفينا، وت�سجعهم على الولء والإبداع، وادماجهم يف املبادرات التي يقوم بها البنك.
وات�سالتنا مع املجتمع املحلي من خالل برنامج م�سوؤولية  تعامالتنا  الوطنية يف كافة  البنك  •  عك�س هوية 

اجتماعية فاعل وم�ستدام.
5.  و�شف ال�شركة وال�شركات احلليفة والتابعة لها واأعمالها:

-  �سركة البنك الوطني م�سجلة ومتار�س اأعمالها و�سجلت لدى وزارة القت�ساد الوطني بتاريخ 2005/8/23 
-  ل تتبع �سركة البنك الوطني لأي �سركة.

-  ال�سركات التابعة ل�سركة البنك الوطني هي:
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6.  و�شع ال�شركة التناف�شي كما يف 2020/12/31:
احل�سة ال�سوقية والو�سع التناف�سي

7. املخاطر التي قد تنجم عن ال�شتثمار:
خماطر الت�شغيل:

هي عبارة عن املخاطر التي حتمل خ�سارة ناجمة عن عدم جناعة اأو ف�سل العمليات الداخلية، العن�سر الب�سري، 
والنظمة والأحداث اخلارجية. وي�سمل هذا التعريف املخاطر القانونية ولكنه ي�ستثني املخاطر ال�سراتيجية 

وخماطر ال�سمعة واملخاطر النظامية والتي �سيتم تو�سيحها بالتف�سيل لحقًا.
خماطر الت�سغيل عبارة عن الإخفاقات يف اأنظمة املعلومات )التوثيق، التجهيز، الت�سويات املحا�سبية للعمليات 
من  الت�سغيل  خماطر  تظهر  متوقعة.  غر  خ�سائر  اإىل  توؤدي  والتي  الداخلية  الرقابة  يف  الإخفاق  اأو  املالية(، 
الف�سل يف الرقابة املنا�سبة على عمليات التوثيق، التجهيز، الت�سويات املحا�سبية للعمليات املالية، وب�سكل اأكرث 

تو�سعًا، جميع املخاطر التي يتعر�س لها البنك او املوؤ�س�سة املالية نتيجة الأعمال التي يقوم بها.
هذه املخاطر مرتبطة بالأخطاء الب�سرية، ف�سل النظمة وعدم كفاية الإجراءات والرقابة. وهذه املخاطر ميكن 
القيم  واحت�ساب  الدفع  هيكليات  طبيعة  يف  التعقيد  ب�سبب  املالية  امل�ستقات  مثل  معينة  حالت  يف  تتفاقم  ان 

اخلا�سة بها.
ويعمل البنك على التقليل من حدوث هذه املخاطر باأق�سى قدر ممكن من خالل التاأكد من قوة ومتانة اإجراءات 

و�سيا�سات ال�سبط مبا يف ذلك التاأكد من الف�سل يف ال�سالحيات والرقابة الثنائية على الأن�سطة.
خماطر ال�شوق:

طبيعة اأن�سطة البنك تعر�سه اإىل خماطر تتعلق باأ�سعار ال�سرف والفائدة، ويف هذا الإطار يعمل البنك ولل�سيطرة 
على هذه املخاطر على تنويع ا�ستثماراته، كما يتم متابعة خماطر ال�سوق من خالل التقارير الدورية التي تقوم 
.ALCO باإعدادها الدوائر املخت�سة ويتم عر�سها من خالل الجتماعات اخلا�سة بلجنة املوجودات واملطلوبات

خماطر اأ�شعار الفائدة:
هي املخاطر الناجمة عن تقلبات اأ�سعار الفائدة والتي قد يكون لها تاأثر �سلبي على ايرادات البنك ور�سماله، 
حيث اأن البنك الوطني يواجه هذه املخاطر من منطلق كونه و�سيط مايل ولذلك فان خماطر اأ�سعار الفائدة 
قد تنطوي على تهديد كبر لأرباح البنك ور�سماله المر الذي يتطلب من البنك ادراأه خماطر �سعر الفائدة 
من خالل املحافظة على م�ستويات مقبولة من العمالت بالن�سبة للبنك. وهناك اأوجه متعددة من خماطر �سعر 
فائدة  �سعر  مقابل  الت�سعر  واعادة  الثابت  الفائدة  �سعر  مقابل  ال�ستحقاق  مواعيد  اختالف  اهمها  الفائدة 

نوع ال�شركةن�شبة امل�شاهمة بتاريخن�شاط ال�شركةا�شم ال�شركة
�سركة م�ساهمة خ�سو�سية 99.9%ال�ستثمار �شركة وطن لال�شتثمارات

�سركة م�ساهمة خ�سو�سية 99.9%ال�ستثمار ال�شركة الإ�شالمية الوطنية لال�شتثمارات

احل�شةالقطاع امل�شريفالبنك الوطنيالبيان
15.38%2,329.5015,138.3ودائع العمالء

17.36%1,750.5010,078.7متويالت مبا�شرة
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متغر لأ�سول البنك وخ�سومة ومراكزه املالية خارج امليزانية.
فالتقلبات يف �سعر الفائدة طبيعية احلدوث وميكن ان يكون لها تاأثر وا�سح على ايرادات البنك، فالتغرات 
العك�سية يف اأ�سعار الفائدة ت�سبب تكاليف فوائد مرتفعة او دخل ا�ستثمارات متدين، وبالتايل اأرباح منخف�سة 
اأو حتى خ�سائر وحجم التعر�س للمخاطر يعتمد على م�سادر متويل البنك اأو املتطلبات ال�ستثمارية، املخاطر 
تظهر يف اي اعمال تقر�س او ت�ستثمر ار�سدتها يف ا�سول مرتبطة بالفوائد، فالنمو املتطور واملعقد للعمليات 
اإدارة  �ساأن  �ساأنها  وادارتها ح�سا�سة  الفائدة  �سعر  ال�سعار جميعها جعلت خماطر  التي ظهرت يف  واملناف�سة 

املخاطر الئتمانية.
تعترب  التي  واخل�سوم  الأ�سول  جلنة  قبل  ومن  اخلزينة  رقابة  دائرة  قبل  من  دوري  ب�سكل  مراقبتها  وتتم 
دائرة املخاطر ع�سوًا فيها، ويقوم البنك بقيا�س خماطر اأ�سعار الفائدة عن طريق و�سع حدود دنيا وحدود 
من  واملطلوبات  املوجودات  ت�سعر  اإعادة  مقابلة  واأي�سًا  حمددة  فرات  خالل  الفائدة  اأ�سعار  لفروق  عليا 

ا�سراتيجيات املخاطر. خالل 
خماطر اأ�شعار ال�شرف:

الناجمة  املخاطر  و/اأو  الأجنبي،  النقد  تبادل  بتنفيذ عمليات  قيامه  اأثناء  البنك  يواجهها  التي  املخاطر  هي 
عن التقلبات يف اأ�سعار تبادل العمالت و/اأو املخاطر الناجمة عن اإعادة تقييم العمالت بالعتماد على اأ�سعار 
ال�سرف املعومة. ميكن اأن توؤثر على قيمة الأ�سول واخل�سوم وعلى املركز التناف�سي للبنك وميكن اأن تقود اإىل 

حتقيق خ�سائر كبرة.
خماطر ال�سرف الأجنبي هو التعر�س احلايل اأو امل�ستقبلي لالأرباح وراأ�س املال الناجمة عن حركة معاك�سة 

لأ�سعار �سرف العمالت.
تن�شاأ خماطر اأ�شعار ال�شرف الأجنبي يف حالتني:

عدم تطابق بني اأ�سول وخ�سوم البنك بالعمالت املختلفة لكل عملة على حدة )مبا يف ذلك البنود خارج امليزانية(.
عدم تطابق التدفقات النقدية للعمالت.

هذه املخاطر �ست�ستمر اإىل حني تغطية املراكز املفتوحة. حيث اأن عدم التطابق ميكن اأن يظهر من عدة م�سادر 
خمتلفة مثل عمليات ال�سرف الأجنبي وتقدمي اخلدمات واملتاجرة وال�ستثمارات. ومقدار املخاطرة عبارة عن 

حجم التغرات املحتملة يف اأ�سعار ال�سرف وحجم ومدة التعر�س بالنقد الأجنبي. 
هذا ويتم مراقبة مراكز العمالت الأجنبية ب�سكل يومي ويتم اإتباع ا�سراتيجيات للتحوط والتاأكد من الحتفاظ 

مبراكز العمالت الأجنبية �سمن احلدود املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة واملتوافقة مع تعليمات �سلطة النقد.
خماطر الئتمان:

تن�ساأ خماطر الئتمان من احتمال عدم قدرة و/اأو عدم رغبة املقر�س اأو الطرف الثالث عن الوفاء بالتزاماته 
الأطر  بتعزيز  البنك  يقوم  ال�سياق  اإىل حدوث خ�سائر. ويف هذا  يوؤدي  املحددة مما  الوقات  البنك يف  جتاه 
املنح  عمليات  بني  الف�سل  اأ�سا�س  على  تقوم  تنظيمية  هياكل  الئتمان من خالل  اإدارة  التي حتكم  املوؤ�س�سية 
)اأفراد/  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت  ومبالغ  ل�سروط  و�سالحيات  �سقوف  و�سع  خالل  ومن  واملتابعة 
موؤ�س�سات( اإ�سافة اإىل ال�سقوف العامة اخلا�سة بن�سب الئتمان املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة اأو املحددة يف 
تعليمات ال�سلطة الرقابية والتي مبجملها تعمل على تقليل واحلد من املخاطر الئتمانية، كذلك يعمل البنك 
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على مراقبة خماطر الئتمان ويعمل با�ستمرار على تقييم الو�سع الئتماين للعمالء اإ�سافة اإىل ح�سول البنك 
على �سمانات منا�سبة من العمالء، ويتبع البنك الأ�س�س التالية يف التقليل من خماطر الئتمان :

 متابعة و�سع الركزات الئتمانية لدى البنك للتحقق من عدم وجود اأية جتاوزات.
درا�سة اأي منتج جديد مقرح تقدميه من حيث املخاطر اخلا�سة به وتقدمي التو�سيات.

مراقبة ت�سنيف ال�سركات والأفراد ا�ستنادًا اإىل الت�سنيف الئتماين املعمول به.
خماطر ال�شيولة:

هي املخاطر التي قد توؤدي اإىل خ�سائر نتيجة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ ال�ستحقاق 
باأقل  الإلتزامات  هذه  ملقابلة  ال�سائلة  الأ�سول  اأن  اأو  الالزم  التمويل  توفر  على  البنك  مقدرة  عدم  ب�سبب 

ممكنة.  خ�سائر 
تظهر خماطر ال�سيولة عندما يكون هناك عدم توافق بني اآجال ا�ستحقاق الأ�سول واخل�سوم. وتظهر خماطر 
املبالغ  فاإن  ل�سوء احلظ  التزاماته، يف مثل هذه احلالت  ملقابلة  ال�سيولة كايف  يكون حجم  ال�سيولة عندما ل 
املح�سلة من املقر�سني هي �ستخلق الفرق، لذلك لدى البنك خيار وهو دفع فوائد مرتفعة للح�سول على ودائع 
جديدة من ال�سوق، اأو القيام ببيع بع�س موجوداته ال�سائلة اأو التوجه لل�سوق املايل للتخل�س من بع�س موجوداته 

ال�سائلة حلل هذه امل�سكلة.
ومن اأجل تفادي هذه املخاطر يقوم البنك باملوازنة وبا�ستمرار بني اآجال ا�ستحقاق الأ�سول واخل�سوم بحيث 
يتوفر لدى البنك وب�سكل دائم �سيولة نقدية اأو اأ�سول مالية �سهلة الت�سييل بدون حتمل خ�سائر ملواجهة اأي طلب 

على الودائع اأو اللتزامات الخرى �سواء على املدى الق�سر اأو املتو�سط اأو الطويل.

�شاد�شًا: حقوق وم�شوؤوليات امل�شاهم ونقل ملكية الأ�شهم:
1.  حقوق امل�شاهم:

اأ- مل�ساركة يف الأرباح املتحققة لل�سركة بعد موافقة الهيئة العامة عليها، وي�سارك امل�ساهمون يف اأرباح ال�سركة 
وخ�سائرها وناجت ت�سفيتها بن�سبة م�ساهمتهم يف ال�سركة.

املقررين  الأعمال  جدويل  واإقرار  لبحث  لل�سركة  العادية  وغر  العادية  العامة  الهيئة  اجتماعات  ح�سور  ب- 
ح�سب اأحكام قانون ال�سركات وهي كالتايل:

•  �سماع تقرير جمل�س الإدارة عن نتائج اأعمال ال�سركة وخططها امل�ستقبلية.
•  �سماع تقرير مدققي احل�سابات عن الو�سع املايل لل�سركة و�سحة ح�ساباتها واأرباحها وامل�سادقة عليه.

اأع�ساء  ذمة  وتربئة  عليها  وامل�سادقة  بال�سركة  اخلا�سة  وامليزانيات  واحل�سابات  التقارير  مناق�سة    •
جمل�س الإدارة.

•  انتخاب اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.
•  امل�سادقة على اقراح جمل�س الإدارة بتوزيع الأرباح.

•  انتخاب مدققي ح�سابات ال�سركة.
•  تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي.
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•  اندماج ال�سركة يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى.
•  متليك العاملني يف ال�سركة لأ�سهم يف راأ�سمالها.

•  ف�سخ ال�سركة وت�سفيتها.
•  زيادة وتخفي�س راأ�سمال ال�سركة.

اأع�ساء املجل�س  اأي ع�سو من  اأو  الإدارة  اإقالة رئي�س جمل�س  لل�سركة على  العامة  الهيئة  الت�سويت يف    •
ح�سب اأحكام قانون ال�سركات.

•  الت�سويت يف الهيئة العامة لل�سركة على القرارات املتعلقة بالقراحات املقدمة من جمل�س الإدارة حول 
القوانني  يتفق مع  الكفالت مبا  وتقدمي  والرهن  والقرا�س  التمويل  املالية وم�سادر  ال�سركة  احتياجات 

ال�سارية ونظام ال�سركة.
•  ال�سراك يف الت�سويت �سواء باحل�سور �سخ�سيًا اأو بوا�سطة وكيل مبوجب وكالة خطية بعدد من الأ�سوات 

ي�ساوي الأ�سهم التي ميتلكها اأ�سالة ووكالة وفقًا لأحكام قانون ال�سركات.
2.  م�شوؤوليات امل�شاهم:

م�سوؤولية امل�ساهم حمدودة بعدد الأ�سهم التي ميتلكها يف راأ�سمال ال�سركة.
3.  التقارير املر�شلة للم�شاهمني:

املالية  ال�سنة  انتهاء  تاريخ  اأ�سهر من  اأن يعد خالل مدة ل تزيد عن ثالثة  ال�سركة  اإدارة  يرتب على جمل�س 
لل�سركة البيانات والتقارير التالية وذلك لعر�سها على الهيئة العامة:

اأ- امليزانية ال�سنوية العامة لل�سركة وح�ساب اأرباحها وخ�سائرها وتدفقاتها النقدية مقارنة مع ما حققته منها 
يف ال�سنة املالية ال�سابقة، وكذلك البيانات الإي�ساحية لتلك احل�سابات م�سدقة جميعها من مدققي ح�سابات 

ال�سركة اخلارجي.
ب- خطة عمل لل�سركة لل�سنة التالية.

كافة  مت�سمنًا  التقرير  مو�سوع  املالية  ال�سنة  خالل  ال�سركة  اأعمال  عن  الإدارة  ملجل�س  ال�سنوي  التقرير  ت- 
البيانات واملعلومات والف�ساحات التي حتددها هيئة �سوق راأ�س املال   وقانون ال�سركات والقوانني والتعليمات 

الأخرى ذات العالقة. 
اأو ت�سلم باليد ومعها الدعوة لجتماع الهيئة العامة  – بالربيد  على اأن تر�سل هذه التقارير مل�ساهمي ال�سركة 

وذلك قبل )14( يومًا على الأقل من التاريخ املقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة.
4.  نقل ملكية الأ�شهم:

بعد النتهاء من اإجراءات الكتتاب الثانوي العام وت�سجيل الوراق املالية امل�سدرة لدى الهيئة، �ستقوم ال�سركة 
واإيداع �سجل م�ساهمي  فل�سطني  بور�سة  اأ�سهمها يف  اإدراج  بتقدمي طلب  املال  راأ�س  �سوق  وبالتن�سيق مع هيئة 
بعد  الأ�سهم  ملكية  نقل  خاللها  من  يتم  التي  الوحيدة  اجلهة  باعتباره  والتحويل  الإيداع  مركز  لدى  ال�سركة 
ال�سوق. وي�سرط مركز الإيداع والتحويل تزويده ببيانات حمددة يتم تدوينها يف طلب الكتتاب  اإدراجها يف 
وذلك لغايات اإيداع الورقة املالية ليتمكن امل�ساهم من نقل ملكية اأ�سهمه لدى املركز. وعليه فاإن من ال�سروري 

لكل مكتتب اأن يقوم بتعبئة طلب الكتتاب املرفق بهذه الن�سرة بدقة وو�سوح.  
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القيمةالبند
1.51 $�شعر اغالق ال�شهم يف 2020/12/31

2.15 $اأعلى �شعر تداول لل�شهم من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31

1.51 $اأدنى �شعر تداول لل�شهم من 2020/1/1  ولغاية 2020/12/31

1,125,332 �شهمعدد الأ�شهم املتداولة من 2020/1/1  ولغاية 2020/12/31

2,135,116 $قيمة الأ�شهم املتداولة من 2020/1/1  ولغاية 2020/12/31

671عدد ال�شفقات املنفذة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31

5.  اإدراج اأ�شهم ال�شركة:
اأ. �ستقوم ال�سركة بتقدمي طلب اإدراج اأ�سهم الزيادة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية )بور�سة فل�سطني( وذلك 

بعد موافقة الهيئة والبور�سة على الإدراج.   
ب. يكون ال�سهم قاباًل للتداول بعد اإدراجه يف ال�سوق املايل وفق اأحكام قانون ال�سركات وقانون الأوراق املالية 
رقم )12( ل�سنة 2004 والأنظمة والتعليمات ال�سادرة مبقت�ساه )رقم )5( ل�سنة 2008 ال�سادرة عن جمل�س 
اإدارة هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية(، ومن ذلك تعليمات وانظمة ال�سوق املايل، بحيث يكون التداول من 

خالل الو�سطاء املاليني املرخ�سني من قبل اجلهات املخت�سة لهذه الغاية.
التي يحددها  الأحكام والأ�س�س  ال�سركة وم�سريها والغر وفق  اأ�سهم  بائع  تن�ساأ احلقوق واللتزامات بني  ج. 

قانون الأوراق املالية والأنظمة والتعليمات ال�سادرة مبقت�ساه.
د. يحق لكل من انتقلت اإليه ملكية �سهم ب�سبب وفاة مالكه اأو اإفال�سه احل�سول على نف�س احل�س�س يف الأرباح 

وغرها من العوائد واحلقوق.
اأو  الورثة  يقدمه  طلب  مبوجب  وذلك  الأ�سهم  بيع  ت�سجيل  لقواعد  وفقًا  وت�سجل  باملراث  الأ�سهم  تنتقل  ه�. 
والن�سو�س  ال�سرعية  لالأحكام  وفقًا  الورثة  بني  الأ�سهم  وتق�سم  الإيداع،  مركز  اإىل  اأو�سياوؤهم  اأو  وكالوؤهم 

القانونية املعمول بها يف هذه اخل�سو�س.
و. ل يجوز يف جميع الأحوال حتويل اأو نقل ملكية جزء من ال�سهم الواحد، فال�سهم غر قابل للتجزئة. ولكن 
يف حال وفاة امل�ساهم تنتقل الأ�سهم اإىل ورثته ال�سرعيني في�سركون يف ملكية ال�سهم الواحد بحكم اأنهم خلف 
اأن  على  مورثهم  تركة  من  واحد  �سهم  من  اأكرث  ملكية  يف  ا�سركوا  اإذا  عليهم  احلكم  هذا  وينطبق  ملورثهم، 
يختاروا يف احلالتني اأحدهم ليمثلهم جتاه ال�سركة ولديها.  واإذا تخلفوا عن ذلك خالل املدة التي يحددها لهم 

جمل�س اإدارة ال�سركة، فيعني املجل�س اأحدهم ليمثلهم جتاه ال�سركة.

�شابعًا: بيانات تداول �شهم ال�شركة يف بور�شة فل�شطني من 2020/1/1 - 2020/12/31:

ثامنًا: الغاية من الإ�شدار وكيفية ا�شتغالل ح�شيلته:
الغاية من ال�شدار:

اإن الغاية من الإ�سدار هو زيادة راأ�س مال البنك املكتتب به واملدفوع والبالغ 91,764,706 دولر اأمريكي اإىل 
105,529,412 دولر اأمريكي. وعليه، �سيتم ا�ستغالل عوائد الإ�سدار يف اجلوانب التالية:
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•  تعزيز الن�سب املالية للبنك وخا�سة ن�سبة كفاية راأ�س املال. 
•  تعزيز قاعدة راأ�س املال للبنك مما يتيح له املناف�سة بقوة يف القطاع امل�سريف.

•  التو�سع والنت�سار وافتتاح فروع للبنك يف كافة املناطق الوطن.
•  منح ت�سهيالت ائتمانية لعمالء البنك لتحقيق عوائد جمزية للم�ساهمني.

•  ال�ستثمار يف الأ�سهم وال�سندات مبا يحقق عائد جيد للبنك.
•  اقتنا�س الفر�س ال�ستثمارية التي قد حتقق للبنك عوائد جيدة.

•  م�ساندة اخلطة التطويرية للبنك لنهو�س بواقع اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين.

تا�شعًا: عناوين كافة فروع البنك:

الفـروع
 

فرع رام اهلل فرع املا�شيون 
�ضارع الإر�ضال، عمارة املا�ضة دوار حممود دروي�س، مبنى الإدارة العامة

هاتف: 02-2978700 هاتف: 02-2977731
فاك�س: 02-2978701 فاك�س: 02-2977730

�س . ب .  700  �س . ب .  700 
فرع امليدان

دوار يا�ضر عرفات، رام اهلل
هاتف: 02-2983311
فاك�س: 02-2983310

�س . ب .   700 

رام اهلل، املا�ضيون، دوار حممود دروي�س 

هاتف:  02-2946090 

فاك�س:  02-2946114

�س . ب . 700، رام اهلل، فل�ضطني

الإدارة العامة

فرع رام اهلل التحتا
�ضارع برلني

هاتف: 02-2987686
فاك�س: 02-2989232

�س . ب .   1881

فرع روابي فرع دير جرير 
املركز التجاري، مدينة روابي بلدة دير جرير، ال�ضارع الرئي�ضي

هاتف: 02-2825171 هاتف: 02-2899781
فاك�س: 02-2825172 فاك�س: 02-2899786

�س . ب .    700 �س . ب .   700 



40

فرع �شاحية الربيد فرع �شنجل
بيت حنينا، القد�س بلدة �ضنجل، �ضارع البلدية 

هاتف: 02-2348970 هاتف: 02-2808070
فاك�س: 02-2348971 فاك�س: 02-2808071

�س . ب .   60376  �س . ب .   1 

فرع الرام
ال�ضارع الرئي�ضي 

هاتف: 02-2348920
فاك�س: 02-2348921

�س . ب .   1 

فرع حزما
ال�ضارع الرئي�ضي

هاتف: 02-2353370
فاك�س: 02-2353371

�س . ب .  1 

فرع الرام
بجانب ا�ضتاد في�ضل احل�ضيني

هاتف: 02-2340225
فاك�س: 02-2340226

�س . ب . 11

فرع  نابل�س
�ضارع عمان، عمارة تر�ضت

هاتف: 09-2380802
فاك�س: 09-2380801

�س . ب .   13 

فرع  نابل�س
و�ضط البلد، عمارة العنبتاوي

هاتف: 09-2382191
فاك�س: 09-2381953

�س . ب .  1502 

فرع رفيديا
نابل�س، رفيديا - ال�ضارع الرئي�ضي

هاتف: 09-2354101
فاك�س: 09-2354110

�س . ب .   200 

فرع العيزرية
دوار الإ�ضكان

هاتف: 02-2792410
فاك�س: 02-2792411

�س . ب .  30 

فرع عقربا
و�ضط البلد

هاتف: 09-2597641
فاك�س: 09-2597640

�س . ب .  13   

فرع جنني فرع جنني
�ضارع النا�ضرة، عمارة �ضعد الدين خلف جممع اأبو ال�ضباع التجاري

هاتف: 04-2502088 هاتف: 04-2502931
فاك�س: 04-2502087 فاك�س: 04-2502930

�س . ب .   112  �س . ب .   195 

فرع اخلليل فرع عرابة
�ضارع ال�ضالم بلدة عرابة

هاتف: 02-2216222 هاتف: 04-2469870
فاك�س: 02-2216231 فاك�س: 04-2469871

�س . ب .   313  �س . ب .   195 
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فرع دورا
�ضارع يافا، جممع كاظم ال�ضريف التجاري

هاتف: 02-2281871
فاك�س: 02-2281870

�س . ب .   2022 

فرع بيت حلم
�ضارع املهد

هاتف: 0-22767230
فاك�س: 02-2767237

�س . ب .   172 

فرع بيت حلم
�ضارع القد�س، اخلليل
هاتف: 02-2771370
فاك�س: 02-2771371

�س . ب .   633 

فرع طولكرم
و�ضط البلد، عمارة �ضمارة والأعرج، احلي ال�ضمايل

هاتف: 09-2676585
فاك�س: 09-2676591

�س . ب .   330 

فرع �شلفيت
�ضارع املدينة املنورة، بالقرب من جامعة القد�س املفتوحة

هاتف: 09-2519225
فاك�س: 09-2519205

�س . ب .  55 

فرع طولكرم
�ضارع ال�ضهيد يا�ضر عرفات، عمارة كتانة

هاتف: 09-2696980
فاك�س: 09-2696981

�س . ب .   63 

عا�شرًا: قائمة املرفقات:
1.   اإق�رار جمل�س الإدارة 
2.   اإقرار مدير الإ�سدار 

3.   كتاب تكليف اإعداد الن�سرة واإدارة عملية الكتتاب 
4.   كتاب تفوي�س بتقدمي طلب لطرح اأ�سهم لالكتتاب الثانوي العام واملتابعة لدى الهيئة 

5.   �سه�ادة امل�ست�س�ار القان�وين 
6.   اإقرار مدقق احل�سابات

7.   موافقة هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية 
8.   موافقة �سلطة النقد الفل�سطينية 

9.   �سهادة ت�سجيل ال�سركة  
10. �سهادة تعديل زيادة راأ�س املال ال�سركة من مراقب ال�سركات 

11. حم�سر اجتماع الهيئة العامة غر العادي 

12. قرارات جمل�س الإدارة 

13. منوذج الكتتاب   

14. عقد التاأ�سي�س لل�سركة  

15. النظام الداخلي لل�سركة  
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1.   اإق�رار جمل�س الإدارة 
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2.   اإقرار مدير الإ�سدار 

 

 

 

 2021 اب 15رام هللا في 

 السادة/ اإلدارة العامة لألوراق المالية المحترمين

 هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 

 الموضوع: إقرار مدير اإلصدار

 
مساهمة ال الوطنيبشركة البنك نقر بصفتنا مدير إصدار األوراق المالية المطروحة ضمن هذه النشرة الخاصة 

بأننا قمنا بإعداد نشرة اإلصدار إستناداً إلى  23/8/2005( بتاريخ 556622660011114466) العامة المسجلة تحت الرقم

ية معلومات أخرى من شأنها التأثير على صحة المعلومات التي تم تزويدنا بها من قبل المصدر وأن ال علم لنا بأ

 ودقة وإكتمال المعلومات الواردة في هذه النشرة.

 

 شركة أبو غزالة لالستشارات
 

 جمال ملحم
 المدير التنفيذي
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3.   كتاب تكليف اإعداد الن�سرة واإدارة عملية الكتتاب 
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4.   كتاب تفوي�س بتقدمي طلب لطرح اأ�سهم لالكتتاب الثانوي العام واملتابعة لدى الهيئة 
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5.   �سه�ادة امل�ست�س�ار القان�وين 
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6.   اإقرار مدقق احل�سابات
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7.   موافقة هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية 
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8.  موافقة �سلطة النقد الفل�سطينية على زيادة راأ�س املال
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9.   �سهادة ت�سجيل ال�سركة
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10. �سهادة تعديل زيادة راأ�س املال ال�سركة من مراقب ال�سركات
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11. حم�سر اجتماع الهيئة العامة غر العادي 
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12. قرار جمل�س الإدارة 
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13. منوذج الكتتاب   






 

2021        
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14. عقد التاأ�سي�س لل�سركة
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15. النظام الداخلي لل�سركة  
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