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التقرير السنوي 2008

الرؤيا:
الريادة في تنظيم سوق رأس املال الفلسطينية وحماية مصالح املستثمرين فيها.

الرسالة:
وضع إطار رقابي وتنظيمي حديث وفاعل يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة في أداء كل من قطاع األوراق املالية، 

والتأمني، ومتويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي في فلسطني.

الهدف اإلستراتيجي:
احملافظة على استقرار سوق رأس املال في فلسطني ومنوه، من خالل مأسسة الرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية غير 

املصرفية، مبا يكفل تطوير االستثمار والنمو االقتصادي، وذلك عبر حتقيق الغايات التالية:

•تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع سوق رأس املال وفقًا للمعايير الدولية. 	

•ضمان حصول املستثمرين على معلومات مالية وافية ودقيقة وشّفافة عن الشركات الفلسطينية. 	

من  للحد  الداخلية  والتعليمات  األنظمة  ووضع  الذاتية،  القدرات  تطوير  خالل  من  املستثمرين،  مصالح  •حماية  	
مخاطر االستثمار.

•املبادرة إلى جذب االستثمارات اخلارجية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 	

•خلق آلية للتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية؛ بهدف دعم عملية تنمية سوق رأس املال في فلسطني. 	
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
معالي السيد ماهر املصري

سيتذكر العالم العام 2008 بأنه عام االنهيار املالي األكبر في التاريخ االقتصادي احلديث، الذي لم تسلم منه، بدرجاٍت 
باألسواق  ارتباطها  قلة  على  الفلسطينية،  املالية  السوق  ذلك  في  مبا  كبرت،  أم  َصُغرت  املالية  األسواق  من  أيٌّ  متفاوتة، 

اإلقليمية والدولية.

ولكن العام 2008، شهد أيضًا تطورات إيجابية في هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، متثلت في التركيز على تأهيل كادر 
الهيئة وتدريبه، واستكمال مجموعة األنظمة والتعليمات للقطاعات املختلفة، وكذلك االنتهاء من وضع مسوّدة مشروع 
قانون التأجير التمويلي؛ واألهم من هذا وذاك كان عقد خلوة التخطيط اإلستراتيجي للهيئة مبشاركة جميع األطراف ذات 
العالقة، التي انتهت بوضع خطٍة إستراتيجيٍة للهيئة، ومباشرة اإلدارة التنفيذية للهيئة بترجمتها إلى خطة عمل للسنوات 
الثالث القادمة، األمر الذي سيشّكل نقلة نوعية لعمل الهيئة ورفع كفاءتها في سبيل تطوير القطاعات التي تشرف عليها، 

وحماية املستثمرين، وتثبيت مبادئ احلوكمة والشفافية.

وخالل هذا العام أيضًا، بذلت الهيئة مجهودًا كبيرًا وفاعاًل في إجناز مدّونة احلوكمة للشركات املساهمة العامة، التي 
ُينتظر أن تخرج في شكلها النهائي خالل الربع األول من العام القادم.

وإذا نظرنا إلى أداء الشركات التي تشرف الهيئة عليها، فإننا نالحظ التزامًا أعلى بتطبيق األنظمة والتعليمات الصادرة 
عن الهيئة، واجتاهًا واضحًا في تطبيق تعليمات اإلفصاح التي تستند إلى الشفافية ومبادئ احلوكمة الرشيدة.

وفي هذا العام أيضًا، بدا جلّيًا ارتقاء مستوى التنسيق بني الهيئة واجلهات الرقابية األخرى، وبني الهيئة والقطاعات 
التي تشرف عليها، األمر الذي مّكننا من تّخطي العديد من املشاكل، وجّتنب العديد منها على حٍد سواء.  وفي رأينا، أن 
تخفيض مستوى  وإلى  االقتصادية،  القطاعات  تلك  وضع  استقرار  إلى  عام  بشكٍل  أّدت  واإلجنازات  الترتيبات  هذه  جملة 

املخاطر لديها، فضاًل عن إشاعة جّو إيجابي في العالقات املتبادلة.

املعالم، لنرتقي  بّناءة، وخطة عمل واضحة  إلى إستراتيجية  القادم بكل ثقة وتفاؤل، مستندين  العام  إلى  إننا نتطلع 
وشركاءنا بعملنا في خدمة االقتصاد الفلسطيني إلى مستوياٍت ُعليا.
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كلمـة املـدير العام
د. عاطف عالونة

يأتي إصدار التقرير السنوي الثالث لهيئة سوق رأس املال في ظل استمرار الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية 
الصعبة التي متر بها األراضي الفلسطينية.  وقد متيز العام 2008 بتطورات وأحداث كبيرة على املستويات احمللية واإلقليمية 
فعلى  بشكل خاص.   الهيئة  عليها  تشرف  التي  القطاعات  وعلى  عام،  بشكل  الفلسطيني  االقتصاد  على  أثرت  والدولية، 
الهيئة على ممارسة واجباتها  الغربية، ما حال دون قدرة  الداخلي، استمرت عملية فصل قطاع غزة عن الضفة  الصعيد 
املستوى  املالية.  وعلى  واألوراق  التأمني  العاملة في قطاع غزة، وبخاصة في قطاعي  الشركات  واإلشرافية جتاه  الرقابية 
العاملي، فقد شهد العالم أزمة مالية انتقلت آثارها على اقتصاديات دوله على شكل موجات متتالية، بحيث كانت املوجات 

أعنف كلما كانت درجة التكامل والتعاون واالنخراط في االقتصاد العاملي أكبر.

ومن هنا، جاءت اآلثار محدودة جدًا على االقتصاد الفلسطيني، ظهرت بشكل واضح في الفترة األولى بعد إعالن األزمة 
في انخفاض مؤشر القدس، وذلك ألسباب سيكولوجية بالدرجة األولى.  ولم مير الوقت الطويل حتى بدأ مؤشر القدس 

يتعافى من جديد.

وعلى املستوى الداخلي للمؤسسة، فقد استمرت الهيئة في استكمال البناء املؤسسي، وإرساء البنية التشريعية املناسبة 
لعمل الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها، بحيث شارف مجلس اإلدارة على االنتهاء من إقرار جميع األنظمة والتعليمات 
الضرورية ونشرها، بل ودخلت الهيئة املرحلة الثانية من تطوير البيئة التشريعية، وذلك من خالل البدء في عملية دراسة 
القوانني واألنظمة والتعليمات احلالية، وبخاصة تلك التي تنظم العالقة بني الهيئة والسوق لتطويرها.  وعلى املستوى 
الدولي، فقد استمرت الهيئة في سياسة التواجد الدولي، بحيث أصبحت الهيئة عضوًا في مؤسسة التأمني الدولية، باإلضافة 

إلى عضوية مراقب في املنظمة الدولية املشرفة على قطاع تقاعد القطاع اخلاص.

وعلى  املؤسسات،  هذه  تقدمها  التي  البرامج  من  واالستفادة  الدولية،  املؤسسات  مع  عالقاتها  في  الهيئة  تطورت  كما 
رأسها البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وغيرها من املؤسسات الدولية.  وقد 
شهدت الهيئة خالل العام 2008 إجنازات مهمة؛ كان أبرزها إجناز مشروع قانون التأجير التمويلي، واالنتهاء من األنظمة 
والتعليمات األساسية للهيئة، باإلضافة إلى وضع خطة إستراتيجية للهيئة للسنوات الثالث القادمة، واملشاركة الفّعالة في 

إجناز مدونة احلوكمة للشركات املساهمة العامة.
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مجلس اإلدارة
ضمن سعي مجلس اإلدارة إلى تطوير سوق رأس املال في فلسطني، وحماية حقوق املساهمني واملستثمرين، عمل املجلس خالل العام 

2008 على تنمية القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وتنظيمها، وذلك من خالل إصدار األنظمة والتعليمات والقرارات التالية:

القوانني

اعتماد مشروع قانون التأجير التمويلي ورفعه ملجلس الوزراء.

األنظمة املقرة من مجلس اإلدارة:
•نظام حتديد مستوى األسعار أو التعرفة اخلاصة بتأمني املركبات وتأمني العمال. 	

•نظام العقوبات والغرامات. 	
•نظام عمل مجلس اإلدارة. 	

التعليمات املقرة من مجلس اإلدارة:
•شروط وأحكام منح الترخيص املهني للمستشار املالي ومستشار االستثمار. 	

•تعليمات اإلفصاح. 	
•تعديل تعليمات ترخيص شركات متويل الرهن العقاري وأصحاب املهن العقارية. 	

•تعليمات إلزام الشركات املساهمة العامة باإلدراج. 	
•شروط اعتماد مزاولة إدارة محافظ العمالء لدى شركات األوراق املالية. 	

•تعليمات إصدار األوراق املالية. 	
•تعليمات سعر السهم في اجللسة األولى لتداوله. 	

القرارات التوجيهية:
. • إعفاء وكالء التأمني في قطاع غزة من رسوم جتديد رخصهم للعام 2008	

•املوافقة على اتفاقية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقدمي النصائح املالية والفنية الدولية. 	
•االستمرار في عدم ترخيص شركات تأمني عامة. 	

•املوافقة على منح تراخيص لشركات تأمني في مجاالت متخصصة غير موجودة في فلسطني. 	
•منح شركة النسر العربي الترخيص املبدئي ملمارسة التأمني على احلياة. 	

•منح شركة صحارى لتأجير السيارات الترخيص ملزاولة التأجير التمويلي. 	
•منح شركة طالل أبو غزالة لالستشارات ترخيص مستشار استثمار. 	

•منح الشركة املتحدة لتجارة السيارات الترخيص ملزاولة مهنة التأجير التمويلي. 	
•عقد خلوة للتخطيط االستراتيجي في منتصف شهر تشرين الثاني في البحر امليت. 	

•استئجار نظام الرقابة اإللكتروني على السوق املالية بالتعاون مع السوق املالية. 	



هيئة سوق رأس المال
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هيئة سوق رأس املال

الوضع القانوني
مت إنشاء هيئة سوق رأس املال الفلسطينية مبوجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2005/8/11 استنادًا إلى املادة 
رقم )2( من قانون هيئة سوق رأس املال رقم )13( لسنة 2004، وهي بذلك تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املادي 

واإلداري واألهلية القانونية.

إدارة الهيئة
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء من ذوي اخلبرة واالختصاص في شؤون رأس املال، يترأسهم رئيس 
مجلس اإلدارة.  وقد تأسس أول مجلس إدارة للهيئة العام 2005، ويشمل مجلس اإلدارة ممثاًل عن وزارة االقتصاد الوطني، 
وممثاًل عن وزارة املالية، وممثاًل عن سلطة النقد الفلسطينية، وممثاًل واحدًا عن املصارف العاملة في فلسطني، وممثَلنينْ 

عن الشركات املساهمة الفلسطينية املقبول أسهمها في هيئة سوق رأس املال.

ويدير الهيئة مدير عام متفرغ من ذوي اخلبرة واالختصاص والكفاءة العالية في الشؤون االقتصادية واملالية، ويعني 
بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب وزير املالية.

اجلهات اخلاضعة لرقابة الهيئة
يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها مبوجب القانون قطاع األوراق املالية، وقطاع التأمني، وقطاع التأجير التمويلي، وقطاع 

متويل الرهن العقاري، والشركات املالية غير املصرفية.

التنظيم اإلداري والهيكل التنظيمي للهيئة
يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من عدد من اإلدارات على النحو التالي:

• وتتولى عمليات التنظيم والرقابة واإلشراف على جميع املتعاملني في قطاع  إدارة الرقابة على األوراق املالية:	
األوراق املالية من شركات أوراق مالية، وممتهني املهن املالية وصناديق االستثمار، وتطوير قطاع األوراق املالية من 

حيث حتديد السياسات املطلوبة واملالئمة، وإعداد األنظمة والتعليمات ذات العالقة.



التقرير السنوي 2008

17

• وتتولى اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني، والعمل على تطوير هذا القطاع، وإعداد  إدارة الرقابة على التأمني:	
األنظمة والتعليمات، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك.

القطاع وتطويره واإلشراف عليه، من خالل توفير  • وتعمل على تنظيم هذا  العقاري:	 الرهن  الرقابة على  إدارة 
البيئة القانونية واحلوافز االستثمارية وزيادة الوعي لدى املستثمرين في هذا املجال.

وتعمل على تنظيم هذا القطاع وتطويره واإلشراف عليه، من خالل إعداد  • إدارة الرقابة على التأجير التمويلي: 	
التشريعات والتعليمات ذات العالقة، وخلق الوعي لدى املستثمرين بأهمية التأجير التمويلي.

وتسعى لتنظيم عمل املؤسسات املالية غير املصرفية واإلشراف  • إدارة الرقابة على املؤسسات املالية غير املصرفية: 	
عليها، وتوفير البيئة القانونية الضرورية لعملها.

يضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من الدوائر والوحدات املساندة لعمل الهيئة مثل، دائرة الشؤون املالية، ودائرة الشؤون 
اإلدارية واللوازم، ودائرة الدراسات واألبحاث.
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الهيكل التنظيمي في الهيئة
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ضمن املؤسسات املالية غير امل

ض والتمويل، التي تندرج 
ص ينظم عمل مؤسسات اإلقرا

ف سلطة النقد إعداد نظام خا
س الوزراء بتاريخ 2007/8/28 بتكلي

صدر قرار عن مجل
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موظفو الهيئة
مع نهاية العام 2008، بلغ عدد موظفي الهيئة 66 موظفًا وموظفًة، جاء توزيعهم حسب املستوى التعليمي، واجلنس، 

على النحو املبني في اجلدول أدناه.

توزيع موظفي الهيئة حسب املستوى التعليمي واجلنس

املجموع أنثى ذكر املستوى العلمي

2 ---- 2 دكتوراه

5 1 4 ماجستير

37 7 30 بكالوريوس

8 5 3 دبلوم

14 2 12 دون الدبلوم

66 15 51 املجموع

التعاون الدولي والعالقات اخلارجية
حرصت الهيئة، منذ إنشائها، على التعاون مع العديد من الهيئات واالحّتادات العربية والدولية التي تعمل في القطاع 
املالي غير املصرفي.  كما حرصت الهيئة على تنظيم زيارات ألعضائها للعديد من الدول لالّطالع على جتاربها في تنظيم 

القطاعات املالية واإلشراف عليها؛ بغية االستفادة من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير أدائها.

إلى عضوية  إضافة  ومقرها سويسرا،  التأمني  ملشرفي  الدولية  الرابطة  إلى عضوية   2008 العام  في  الهيئة  وانضمت 
االحتاد العام العربي للتأمني ومقره جمهورية مصر العربية، وعضوية احتاد هيئات األوراق املالية العربية ومقره اإلمارات 
أعمال  على  والرقابة  لإلشراف  العربية  الهيئات  ومنتدى  واملصرفية،  املالية  للعلوم  العربية  واألكادميية  املتحدة،  العربية 

التأمني.  وتسعى الهيئة في العام 2009 إلى االنضمام إلى عضوية املنظمة الدولية ملشرفي التقاعد.

هذا وشاركت الهيئة في العديد من املؤمترات والندوات املتخصصة على املستوى اإلقليمي والدولي، ومن أهمها:

 ، • امللتقى الدولي السادس للمؤسسات املالية االستثمارية الذي عقد في العاصمة السورية دمشق في 17 و2008/11/18	
وشاركت الهيئة بورقة عمل حتت عنوان "االستثمار في أسواق رأس املال ودورها في جذب االستثمارات األجنبية".

•ورشة عمل نظمها املنتدى العاملي حلوكمة الشركات مبشاركة معهد أبو ظبي حلوكمة الشركات، عقدت في أبو ظبي  	
خالل الفترة بني 2008/8/3-7/27.
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•أسبوع املدفوعات العاملي الذي نظمه البنك الدولي، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، في فيينا خالل الفترة بني  	
.2008/9/12-9

هذا وقامت الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بعقد مؤمتر "تطوير التأجير التمويلي في فلسطني" بتاريخ 
رئيس  املؤمتر  وافتتح  التمويلي،  التأجير  مجال  في  الدوليني  اخلبراء  من  مجموعة  املؤمتر  في  وشارك   ،2008/10/29
مجلس إدارة الهيئة الذي أشار إلى أهمية تطور قطاع التأجير التمويلي في فلسطني كمحرك للنمو االقتصادي، من خالل 

إتاحة الفرص حليازة رأس املال واملعدات الرأسمالية اإلنتاجية.

أما في مجال التعاون مع املؤسسات الدولية واملهنية املتخصصة، فقد وقعت الهيئة اتفاقيات للحصول على الدعم الفني 
في مجال اإلشراف والرقابة على قطاعات سوق رأس املال الفلسطينية، ومن هذه االتفاقيات:

بتاريخ  مت  حيث  اخلاص،  التقاعد  صناديق  مجال  في  الدولي  البنك  قبل  من  الفني  الدعم  لتقدمي  •اتفاقية  	
2008/10/15 توقيع االتفاقية واعتمادها ما بني الهيئة ومؤسسة )First Initiative( وهي مؤسسة تابعة للبنك 
الدولي، تقوم مبوجب االتفاقية بتقدمي الدعم الفني لبناء القدرات التنظيمية واإلشرافية للهيئة في مجال اإلشراف 

على صناديق التقاعد اخلاص، ومتتد هذه االتفاقية لعام ونصف العام، وتبلغ تكلفتها اإلجمالية $248،000.

•اتفاقية مساعدة فنية مبدئية مع البنك الدولي إلدارة الرقابة على قطاع األوراق املالية.  ويتوقع أن يبدأ تنفيذها  	
في العام 2009.
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•اتفاقية مساعدة فنية مبدئية مع البنك الدولي لدراسة تطوير قانون الرهن العقاري واللوائح املنظمة له، وحتديث  	
املعلومات املعمول بها حاليًا، واالرتقاء بها إلى قانون متويل الرهن العقاري.

•اتفاقية مع اجلمعية العلمية امللكية األردنية لبناء برنامج محوسب لنظام تأمني املركبات الفلسطيني، بحيث سيكون  	
مربوطًا وبشكل مباشر مع وزارة النقل واملواصالت والشرطة.

وعلى الصعيد احمللي، قامت الهيئة بتنظيم العديد من الندوات واألنشطة واللقاءات التشاورية واملهنية، منها:

•لقاء بني مدير عام الهيئة والسيد مارتن ستندل مدير مشروع حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية، وذلك  	
بتاريخ 2008/6/18، ومتت مناقشة مراحل تطور العمل في إعداد مدونة حوكمة الشركات في فلسطني.

( في موضوع استقرار النظام املالي. • 	USAID( اجتماع مدير عام الهيئة مع السيد جوزيف ديكسن، مستشار

•ورش عمل حول مدونة حوكمة الشركات في فلسطني، حيث عقدت الورشة األولى من قبل الفريق الفني للحوكمة  	
في مدينة اخلليل، بالتنسيق مع ملتقى رجال األعمال في اخلليل، فيما عقدت الورشة الثانية في مدينة جنني، 

بالتنسيق مع غرفة جتارة وصناعة جنني، وعقدت ورشة أخرى في مدينة نابلس.

•ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ملناقشة مشروع قانون التأجير التمويلي. 	

•حملة توعية حول ربط مدة تأمني املركبة بترخيصها، من قبل إدارة الرقابة على التأمني، بالتعاون مع الصندوق  	
الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، ووزارة النقل واملواصالت، واحتاد شركات التأمني.

/ت(، لتحديد قيمة هامش املالءة واإلجراءات  • ورشة عمل من قبل إدارة الرقابة على التأمني ملناقشة القرار رقم )6	
والشروط والنماذج املطلوبة إلصدار شهادة املالءة.
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•لقاءات تشاورية مع قطاع التأمني بحضور معالي وزير النقل واملواصالت حول تفعيل بنود قانون التأمني الفلسطيني،  	
إضافة إلى لقاءات تشاورية مع مديري فروع شركات التأمني وممثلي االحتاد الفلسطيني لشركاء التأمني ووكالء 

التأمني.

، حيث شاركت  • املشاركة في امللتقى السنوي الثاني لسوق رأس املال في فلسطني الذي عقد بتاريخ 2008/10/27	
الهيئة بورقة عمل بعنوان "اإلطار التنظيمي والسياسات للسوق املالي الفلسطينية".

وعلى صعيد برامج التوعية االستثمارية التي حتظى باهتمام بالغ من قبل الهيئة، شاركت الهيئة في برنامج يوم السوق 
املالية في اجلامعات الفلسطينية، الذي نظمته سوق فلسطني لألوراق املالية.

وضمن خطتها للعام 2009، قامت الهيئة، ومن خالل معهد فلسطني للدراسات املالية واملصرفية، بوضع خطة لطرح 
برامج توعية وتأهيل خاصة بقطاع األوراق املالية، وهي عبارة عن مجموعة من الدورات املتخصصة في مجال التحليل املالي 
املشاركني  البرامج  تؤهل هذه  االستثمارية، بحيث  وإدارة احملافظ  املالية،  األسواق  أداء  الكمي، وحتليل  والتحليل  املتقدم، 

للتقدم واحلصول على ترخيص مستشار مالي ومستشار استثمار من قبل هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.
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الخطة اإلستراتيجية
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اخلطة اإلستراتيجية
للتخطيط  خلوة  الهيئة  إدارة  مجلس  نظم  وتنميتها،  عليها  تشرف  التي  القطاعات  تطوير  إلى  الهيئة  سعي  ضمن 
اإلستراتيجي في البحر امليت /األردن، خالل الفترة بني 13-2008/11/15، وذلك بهدف وضع خطة إستراتيجية لعمل 
الهيئة خالل السنوات الثالث القادمة.  وعقدت اخللوة بحضور أكثر من خمسني مشاركًا ميثلون جميع اجلهات ذات العالقة 
بأعمال الهيئة، كالسوق املالية، وشركات الوساطة، وشركات التأمني، والشركات املدرجة، وسلطة النقد الفلسطينية، ومراقب 
الشركات، وصندوق االستثمار الفلسطيني، إضافة إلى اإلدارة التنفيذية في الهيئة، ونخبة من اخلبراء وممثلني عن مؤسسات 

ان املالية، وهيئة التأمني األردنية. دولية وإقليمية كمؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وسوق عمَّ

استعراض جميع  الفلسطينية، ومت  املال  رأس  هيئة سوق  في ظلها  تعمل  التي  للبيئة  اخللوة مبسح شامل  واستهلت 
العوامل املؤثرة في هذه البيئة؛ كالعوامل االقتصادية، والسياسية، والبيئية، ومن ثم مت، مبشاركة جميع الشركاء، حتديد 
مواطن القوة والضعف، والفرص، والتهديدات التي تواجه الهيئة، حيث مت حتديد أهم املتغيرات اخلاصة بكل عامل من 

عوامل التحليل.

واخلاصة  الفرعية  اإلستراتيجيات  أكثر تفصياًل، حيث مت حتديد  اإلستراتيجي بصورة  التخطيط  واستكملت عملية 
بكل قطاع من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وصواًل إلى صياغة الرؤية والرسالة واألهداف لكل قطاع على حدة.  
الهيئة من حتديد  التخطيط اإلستراتيجي مشاركة فاعلة من قبل احلضور واخلبراء، حيث متكنت  هذا وشهدت عملية 

احتياجات الشركاء في كل قطاع ومتطلباتهم.

وفي ختام اخللوة، متت صياغة إستراتيجية الهيئة، إضافة إلى إستراتيجيات اإلدارات الرئيسية لقطاعات األوراق املالية، 
اإلدارات  اإلدارة.  وقد باشرت  اعتماد اإلستراتيجية من قبل مجلس  التمويلي، ومت  والتأجير  العقاري،  والرهن  والتأمني، 

املختلفة في الهيئة الحقًا بوضع خطة العمل اخلاصة بها للسنوات الثالث الالحقة استنادًا إلى مخرجات اخللوة.

وفيما يلي ملخص ألهم ما جاء في إستراتيجية الهيئة:
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إستراتيجية هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

الرؤيا:
الريادة في تنظيم سوق رأس املال الفلسطينية وحماية مصالح املستثمرين فيها.

الرسالة:
أداء كل من قطاعات األوراق  وضع إطار رقابي وتنظيمي حديث وفاعل يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة في 

املالية، والتأمني، والرهن العقاري، والتأجير التمويلي في فلسطني.

الهدف اإلستراتيجي:
احملافظة على استقرار سوق رأس املال في فلسطني ومنوه، من خالل مأسسة الرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية غير 

املصرفية، مبا يكفل تطوير االستثمار والنمو االقتصادي، وذلك عبر حتقيق الغايات التالية:

•تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع سوق رأس املال وفقًا للمعايير الدولية. 	

•ضمان حصول املستثمرين على معلومات مالية وافية ودقيقة وشفافة عن الشركات الفلسطينية. 	

من  للحد  الداخلية  والتعليمات  األنظمة  ووضع  الذاتية،  القدرات  تطوير  خالل  من  املستثمرين،  مصالح  •حماية  	
مخاطر االستثمار.

•املبادرة إلى جذب االستثمارات اخلارجية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 	

•خلق آلية للتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية؛ بهدف دعم عملية تنمية سوق رأس املال في فلسطني. 	
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إستراتيجية إدارة الرقابة على األوراق املالية

الرسالة:
تنظيم قطاع األوراق املالية في فلسطني وتطويره.

الهدف اإلستراتيجي:
بناء قطاع األوراق املالية بإشراف إدارة مختصة قادرة على النهوض به، وذلك عبر حتقيق الغايات التالية:

•تعزيز دور الوساطة املالية، من خالل تبسيط اإلجراءات وإزالة املعيقات، وذلك بهدف حتسني نوعية وفعالية اخلدمات  	
املقدمة من قبل الوسطاء إلى جمهور املستثمرين.

•تشجيع تنمية السوق املالية، وذلك من خالل فرض األنظمة والتعليمات، وتشجيع الشركات على التمويل من خالل  	
سوق فلسطني لألوراق املالية.

•تفعيل وزيادة سيولة السوق املالية، وذلك من خالل طرح مبادرات وآليات حتث على االستثمار في الشركات احمللية. 	

البيانات  على  املستثمرين  حصول  تسهيل  بهدف  املعلومات  تكنولوجيا  وتسخير  الداخلية،  العمل  أنظمة  •حتسني  	
واملعلومات املطلوبة.
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إستراتيجية إدارة الرقابة على التأمني

الرسالة:
تنظيم قطاع التأمني في فلسطني وتطويره.

الهدف اإلستراتيجي:
بناء أنظمة فعالة ومؤثرة لتنمية قطاع التأمني، وذلك عبر حتقيق الغايات التالية:

•تعزيز االطار القانوني لتأكيد االمتثال لقواعد القانون، وتطبيق القرارات واألحكام التأديبية امللزمة، ومبا يضمن  	
حل مشاكل الشركات املتعّثرة.

يتوافق  مبا  الطرق«  حوادث  مصابي  لتعويض  الفلسطيني  »الصندوق  عمل  يحكم  الذي  القانوني  االطار  •تطوير  	
وأفضل املعايير لتسوية النزاعات وتعويض الضحايا، وضمان حقوق الشركات، واملؤّمن لهم واملستفيدين.

•ضمان وفاء شركات التأمني بالتزاماتها جتاه املؤّمن عليهم واملستفيدين. 	

•تقدمي الدعم الالزم للنهوض باملهن املرتبطة بالتأمني. 	

•توسيع نطاق خدمات التأمني ليشمل أنشطة اقتصادية واسعة. 	
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إستراتيجية إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري

الرسالة:
تطوير سوق فلسطينية لتمويل الرهن العقاري، مبا يتماشى مع أفضل املمارسات واملعايير الدولية.

الهدف اإلستراتيجي:
تطوير سوق فلسطينية مختصة لتمويل الرهن العقاري، وذلك عبر حتقيق الغايات التالية:

•صياغة القوانني واألنظمة الالزمة، مبا يتناغم مع قوانني وأنظمة املؤسسات األخرى ذات العالقة. 	

•إصدار تعليمات واضحة ملنح الترخيص، وحتديد املعايير ونظم الرصد والتقييم املستخدمة، مبا يتماشى مع أفضل  	
املمارسات واملعايير الدولية.

في مجال  العاملني  قدرات  لتعزيز  ومنح شهادات معتمدة  وتنفيذها،  وتطويرها  وتعليمية  تدريبية  دورات  •تصميم  	
متويل الرهن العقاري )املقرضني، املخمنني، ... الخ(.

•تصميم حمالت توعية وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 	
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إستراتيجية إدارة الرقابة على التأجير التمويلي

الرسالة:
تهيئة قطاع التأجير التمويلي ليساهم بفاعلية في منو االقتصاد الفلسطيني وتطويره.

الهدف اإلستراتيجي:
إنشاء بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة تساعد في دعم تنمية قطاع التأجير التمويلي على أسس من العدالة والشفافية، 

وذلك عبر حتقيق الغايات التالية:

•صياغة مسودة قانون التأجير التمويلي واللوائح ذات الصلة أمام املشرع، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 	

•تصميم وتنفيذ حملة شاملة لتوعية اجلمهور بقطاع التأجير التمويلي بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. 	

•تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مهني خاص مبجال التأجير التمويلي. 	

•التقيد بتنفيذ جميع التشريعات واللوائح ذات الصلة بالتأجير التمويلي )الضرائب، وتسجيل األصول، ... الخ(. 	
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الحوكمة
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احلوكمة
تعتبر الهيئة تطبيق احلوكمة في فلسطني عنصرًا أساسيًا في رسالتها، ومن ضمن أهدافها الرئيسية، وميكن اعتبار العام 
2008 بحق عام احلوكمة في فلسطني، حيث أقرت اللجنة الوطنية للحوكمة املسودة النهائية ملدونة قواعد حوكمة الشركات 
في فلسطني خالل الربع الثالث من العام 2008.  وجاء ذلك تتويجًا جلهود كبيرة قامت بها الهيئة مع شركائها في هذا 

املجال، من خالل تشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة.

اللجنة الوطنية للحوكمة
مت تشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية 13 جهة وشخصيات ذات صلة مباشرة 

بتطبيق قواعد احلوكمة التي تشمل:

•هيئة سوق رأس املال/ معالي السيد ماهر املصري، ود. عاطف عالونة. 	

•سلطة النقد الفلسطينية/ د. جهاد الوزير. 	

•سوق فلسطني لألوراق املالية/ السيد أحمد عويضة. 	

•جمعية رجال األعمال/ السيد محمد املسروجي. 	

•احتاد الصناعات الفلسطينية/ السيد باسم خوري. 	

•احتاد الغرف التجارية والصناعية/ السيد محمد هاشم الصغير. 	

•احتاد شركات التأمني/ السيد عزيز عبد اجلواد. 	

•مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(/ السيد نافذ احلرباوي. 	

•جمعية املدققني القانونيني/ السيد أكرم حسونة. 	

•جمعية البنوك/ السيد نبيل أبو دياب. 	

•املنسق العام الئتالف أمان/ د. عزمي الشعيبي. 	

•نقيب احملامني/ االستاذ علي مهنا. 	

•وزارة االقتصاد الوطني )مراقب الشركات(/ السيد نظام أيوب. 	

•أكادمييون/ د. نصر عبد الكرمي، ود. محمد نصر. 	
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إقرار اخلطوط العريضة لقواعد احلوكمة وبرنامج العمل
أقرت اللجنة الوطنية للحوكمة اخلطوط العريضة إلعداد قواعد احلوكمة التي ميكن تلخيصها باآلتي:

أواًل. تعريف احلوكمة

ف احلوكمة باملفهوم الضيق بأنها النظام الذي مبوجبه تتم إدارة الشركات والسيطرة عليها، وبالتالي فهي مجموعة  ُتعرَّ
من العالقات بني جهاز إدارة شركة ما ومجلس إدارتها واملساهمني فيها وأصحاب املصلحة اآلخرين.  وتوفر احلوكمة الهيكل 

الذي من خالله توضع أهداف الشركة وحتدد وسائل حتقيق تلك األهداف ومتابعة األداء.

إلى  التطرق  وبالتالي  العام،  االقتصاد  في  الشركة  مساهمة  تعظيم  أعاله  ذكر  ما  إلى  فيضيف  الواسع،  التعريف  أما 
العالقة بني املساهمني والدائنني، وعالقة الشركة بأصحاب املصالح كاملوظفني، واملوردين، والعمالء، واجلمهور، واملسؤولية 

االجتماعية للشركات مثل التبرعات اخليرية، واالهتمامات البيئية، وغيرهما.

يعتبر تعريف احلوكمة ذا أهمية كبيرة بالنسبة حملتوى قواعد احلوكمة ونطاقها، على الرغم من أن املسائل األساسية 
تكون اخلطوط  وبالتالي،  التعريف.   اختلف  مهما  أساسية  عناوين  تبقى  واملسؤولية  واإلنصاف  واملساءلة  الشفافية  مثل 

األولى هي اعتماد التعريف الذي سيتم إعداد القواعد بناء عليه.

ثانيًا. أهداف القواعد

تهدف قواعد احلوكمة بشكل عام إلى:

•حتسني أداء الشركات وقدرتها على املنافسة وإمكانية حصولها على رأسمال إضافي. 	

•حتسني نوعية املعلومات ذات الصلة باحلوكمة واملتاحة ألسواق األسهم. 	

•بناء ثقة املستثمرين وأصحاب املصلحة واملجتمع ككل. 	

•االرتقاء باملعايير ودفع عجلة إصالح أنظمة حوكمة الشركات. 	
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تشكيل الفريق الفني للحوكمة

شكلت اللجنة الوطنية فريقًا فنيًا للحوكمة أوكلت إليه مهمة صياغة مسودة القواعد والعمل على تنسيقها مع جميع 
اجلهات احمللية والدولية، وذلك من خالل التعاون مع املؤسسات الدولية واألطراف ذات العالقة في إعداد قواعد احلوكمة 

وتنفيذها، والبدء في نشاطات التوعية.

وقد تشكل الفريق الفني للحوكمة من األعضاء التالية أسماؤهم:

•أ. د. عاطف عالونة/ هيئة سوق رأس املال. 	

•أ. نظام أيوب/ )مراقب الشركات(، وزارة االقتصاد الوطني. 	

•أ. علي فرعون/ سلطة النقد الفلسطينية. 	

•أ. محمد حجاز/ سوق فلسطني لألوراق املالية. 	

•أ. د. هشام عورتاني/ مركز تطوير القطاع اخلاص/ جمعية رجال األعمال. 	

وقد استعان الفريق الفني باألستاذ الدكتور أمني دواس كمستشار قانوني للفريق، وبتمويل من مؤسسة )IFC( ضمن 
اتفاق تعاون مع الهيئة.

وقدم منسق الفريق الفني مسودة أولى للمدونة التي مت تطويرها من خالل املستشار القانوني، وعقد الفريق الفني 11 
اجتماعًا لغرض مناقشة االقتراحات وإجراء التعديالت واالستشارات الالزمة وصواًل إلى املسودة النهائية التي قدمت إلى 

اللجنة الوطنية للحوكمة إلقرارها.

مدونة حوكمة الشركات في فلسطني
قام الفريق الفني بإعداد مدونة حوكمة الشركات في فلسطني وصياغتها، ومت اعتماد املسودة بصيغتها النهائية من قبل 
اللجنة الوطنية للحوكمة في الربع األخير من العام 2008، لتأتي بعدها مرحلة إشهار املدونة وعرضها على جهات دولية 

تعتبر من الالعبني األساسيني في مجال احلوكمة على املستوى الدولي، إلبداء املالحظات حولها.
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أما على املستوى احمللي، فقد شرع الفريق الفني بعقد سلسلة من ورش العمل في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة إلشهار 
املدونة، سبق ذلك أربع ورش تثقيفية وتوعوية في كل من اخلليل، ونابلس، ورام الله، وجنني.

وقام الفريق الفني بعقد أولى ورش إشهار املدونة في مدينة اخلليل بالتنسيق مع ملتقى رجال األعمال في املدينة خالل 
شهر تشرين الثاني من العام 2008.  ومت عقد ورشة عمل أخرى في مدينة جنني خالل شهر كانون األول بالتنسيق مع غرفة 
جتارة وصناعة جنني، وذلك لغرض إبداء املالحظات حولها من قبل املهتمني من رجال األعمال واألكادمييني واملختصني، 
وألخذ هذه املالحظات بعني االعتبار وتطوير املسودة قبل عرضها في صيغتها النهائية.  وسيستكمل الفريق الفني سلسلة 

ورش العمل اخلاصة بإشهار مدونة حوكمة الشركات في باقي مدن الضفة الغربية خالل العام 2009.

التعاون  منظمة  أقرتها  التي  احلوكمة  مبادئ  على  أساسية  بصورة  الفلسطينية  الشركات  حوكمة  مسودة  واعتمدت 
االقتصادي والتنمية )OECD( التي تشمل املبادئ األساسية التالية:

•ضمان األسس اخلاصة بوضع إطار فعال حلوكمة الشركات. 	

•حقوق املساهمني والوظائف الرئيسية للملكية. 	

•املعاملة املتساوية للمساهمني. 	

•دور أصحاب املصالح في حوكمة الشركات. 	

•اإلفصاح والشفافية. 	

•مسؤولية مجلس اإلدارة. 	
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واقع القطاعات
التابعة إلشراف الهيئة
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واقع القطاعات التابعة إلشراف الهيئة

قطاع األوراق املالية

إدارة الرقابة على األوراق املالية
واكبت إدارة الرقابة على األوراق املالية التطورات والتشريعات في قطاع األوراق املالية، وقد ظهر ذلك جليًا من خالل 
تطبيق التعليمات والتعاميم التي مت إقرارها العام 2008، حيث اتبعت إجراءات ترخيص جديدة بشكل يتفق مع تعليمات 
ترخيص شركات األوراق املالية، وقد مت ترخيص شركات األوراق املالية األعضاء في السوق بعد استيفائها الشروط واملتطلبات 
القانونية واملالية كافة، كما قامت إدارة الرقابة على األوراق املالية بتطوير أسلوب الرقابة والتفتيش على جميع اجلهات 

اخلاضعة لرقابتها وإشرافها، ويظهر ذلك جليًا من خالل االنعكاسات اإليجابية التي أثرت في السوق املالية.

1- التنظيم اإلداري

تتكون إدارة الرقابة على األوراق املالية من الدوائر التالية، حيث توكل لها املهام على النحو التالي:

• وتقوم مبهام رقابية وإشرافية على السوق املالية، بهدف التأكد من شفافية التعامل  دائرة الرقابة على أسواق املال:	
في األوراق املالية، وضمان التزام السوق بأحكام القانون والتعليمات املعمول بها، كما تقوم اإلدارة بالرقابة اليومية 

على التعامالت اليومية باألوراق املالية لدى السوق، وشركات األوراق املالية، وتعامل األشخاص املطلعني.

• تقوم بإعداد واقتراح مسودة التعليمات واألنظمة والقرارات الصادرة عن إدارة الرقابة على  دائرة الشؤون القانونية:	
أي مخالفة من  الرأي حول  وإبداء  املالية  األوراق  القانوني في مجال  الرأي  تقدمي  إلى  باإلضافة  املالية،  األوراق 
قبل املتعاملني في األوراق املالية.  كما متارس الدائرة مهام تنفيذ ومتابعة الشكاوى واملخالفات املرتكبة من قبل 

املتعاملني في قطاع األوراق املالية.

إدارة الرقابة
على األوراق املالية

الرقابة
على أسواق املال

الترخيص والتفتيشالشؤون القانونيةاإلصدار واإلفصاح
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باإلفصاح  واملطلعني  املالية  األوراق  املدرجة وشركات  الشركات  تقيد  تتولى متابعة مدى  • واإلفصاح: 	 دائرة اإلصدار 
عن البيانات املالية واألمور اجلوهرية املنصوص عليها في القانون وتعليمات الهيئة، باإلضافة إلى متابعة إصدارات 
الشركات املساهمة العامة املدرجة وغير املدرجة لألوراق املالية، والتغييرات في رأسمالها، ودراسة وتدقيق التقارير 

اخلاصة بالشركات املدرجة وشركات األوراق املالية.

• تتولى منح التراخيص لشركات األوراق املالية وممتهني املهن املالية العاملني في قطاع  دائرة الترخيص والتفتيش:	
األوراق املالية والتفتيش والتدقيق عليها.

2- التدريب والتأهيل

وتدريب موظفيها بشكل ميكنهم  لتأهيل  تدريبية منهجية؛ سعيًا منها  املالية سياسة  األوراق  الرقابة على  إدارة  تبنت 
من القيام مبهامهم ومسؤولياتهم، ومتابعة املستجدات في قطاع األوراق املالية كافة.  وعليه، فقد متكن موظفو اإلدارة من 

املشاركة في العديد من الدورات املهنية ذات العالقة بقطاع األوراق املالية.

3- إعداد التشريعات املساندة

تنفيذًا ملهام إدارة الرقابة على األوراق املالية وصالحياتها، وحتى تتمكن اإلدارة من القيام بعملها بالشكل املطلوب، فقد 
قامت اإلدارة خالل العام 2008 بإعداد مجموعة من األنظمة والتعليمات ذات العالقة بقطاع األوراق املالية.

األنظمة والتعليمات ذات العالقة بقطاع األوراق املالية خالل العام 2008

تاريخ اإلصداراألنظمة والتعليمات

2008/9/29نظام العقوبات والغرامات على املتعاملني في قطاع األوراق املالية.

2008/2/4تعليمات احملافظة على سرية املعلومات.

2008/3/10تعليمات اإلفصاح.

2008/3/10شروط وأحكام منح الترخيص املهني للمستشار املالي ومستشار االستثمار.

2008/5/10تعليمات إلزام الشركات املساهمة على اإلدراج.

2008/9/22شروط اعتماد مزاولة إدارة محافظ العمالء لدى شركات األوراق املالية.

2008/9/22تعليمات إصدار األوراق املالية.

2008/11/19تعليمات معايير املالءة املالية لشركات األوراق املالية.
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التعاميم ذات العالقة بقطاع األوراق املالية خالل العام 2008

تاريخ اإلصدارالتعاميم

تعميم رقم )8خ/2008( بخصوص تنفيذ قرارات الهيئة العامة بتعديل رأس املال 
وتوزيع األرباح على شكل أسهم.

2008/7/3

2008/8/4تعميم رقم )9خ/2008( بخصوص املوافقة على فتح فروع شركات األوراق املالية.

4- اخلدمات املقدمة ملكونات القطاع

•الترخيص 	

التراخيص الالزمة لشركات األوراق  املالية مهام منح  الرقابة على األوراق  إدارة  الترخيص والتفتيش في  تتولى دائرة 
املالية ملمارسة نشاطاتها، وذلك من خالل دراسة ومراجعة الطلب املقدم إلى اإلدارة وكافة مرفقاته، وعند استيفاء الشروط 
كافة الواجب توافرها مبوجب تعليمات ترخيص شركات األوراق املالية، يتم رفع التوصية إلدارة الرقابة على األوراق املالية 

مبنح الترخيص أو جتديده، ومن أهم النشاطات التي تقوم اإلدارة بترخيصها:

•أعمال الوساطة املالية )حلسابها أو حلساب الغير(. 	

•إدارة محفظة أوراق مالية حلسابها أو حلساب اآلخرين. 	

•وكيل اإلصدار و/أو متعهد تغطية. 	

•إدارة اإلصدارات األولية و/أو الثانوية. 	

•مستشار االستثمار. 	

•احلافظ األمني. 	

كما أن هناك العديد من التراخيص التي متنحها إدارة الرقابة على األوراق املالية، مثل مستشار مالي، مستشار استثمار، 
ومدير الصندوق، وأمني الصندوق، ومدير االستثمار.  ويبني اجلدول التالي النشاطات التي مت ترخيصها أو جتديد ترخيصها 

خالل العام 2008.
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النشاطات التي مت ترخيصها أو جتديد ترخيصها خالل العام 2008

نوع جتديد الترخيص املمنوحاسم الشركة

1. الوساطة املالية حلساب الغير1. الشركة الوطنية لألوراق املالية

2. شركة لوتس لالستثمارات املالية

1. الوساطة املالية حلسابه

2. الوساطة املالية حلساب الغير

3. وكيل إصدار

3. الشركة العاملية لألوراق املالية
1. الوساطة املالية حلسابه

2. الوساطة املالية حلساب الغير

4. شركة السهم لالستثمار واألوراق املالية

1. الوساطة املالية حلسابه

2. الوساطة املالية حلساب الغير

3. مدير إصدار

5. شركة األردن وفلسطني لالستثمارات املالية
1. الوساطة املالية حلسابه

2. الوساطة املالية حلساب الغير

1. الوساطة املالية حلساب الغير6. شركة النورس لالستثمارات املالية

7. شركة الوساطة لألوراق املالية
1. الوساطة املالية حلسابه

2. الوساطة املالية حلساب الغير

1. الوساطة املالية حلسابه8. شركة الهدف لالستثمار واألوراق املالية

2. الوساطة املالية حلساب الغير

9. الشركة املتحدة لألوراق املالية
1. الوساطة املالية حلسابه

2. الوساطة املالية حلساب الغير

10 شركة أبو غزالة لالستشارات
1. إدارة اإلصدارات األولية و/أو الثانوية

2. مستشار استثمار

اإلصدارات

قامت إدارة الرقابة على األوراق املالية، واستنادًا إلى قانون األوراق املالية، بتنظيم عملية إصدار األوراق املالية التي تخص 
الشركات املساهمة العامة، إذ يتوجب على الشركة املصدرة أن تقدم نشرة إصدار متثل إفصاحًا كاماًل عن املعلومات التي تهم 
املستثمر، وتستوِف جميع املتطلبات الواردة في القانون والتعليمات.  وخالل العام 2008، قامت دائرة اإلصدار واإلفصاح 
في إدارة الرقابة على األوراق املالية برفع التوصية مبنح املوافقة على نشرات إصدار ملجموعة من الشركات، وقد نالت هذه 

الشركات موافقة الهيئة.
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الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة لزيادة رأسمالها خالل العام 2008

نوع اسم الشركة
اإلصدار

عدد األسهم
املصدرة

تاريخ نفاذ رقم اإليداع
النشرة

رقم قرار الهيئة
اإلشارة

التمديدمدة االكتتاب

شركة بيرزيت
أسهم 
مجانية

1،100،000--CMA/SSD/124 /2008--

التأمني 
الوطنية

أسهم 
مجانية

386،000--CMA/SSD/125 /2008--

املجموعة 
األهلية

أسهم 
مجانية

1،823،260--CMA/SSD/177 /2008--

مصانع الزيوت 
النباتية

اكتتاب 
ثانوي عام

12008/5/8CMA/SSD/154 /20082008/6/24-5/252008/8/19-5/ص/1،000،0002008

اإلسالمي 
العربي

أسهم 
مجانية

2،843،951--CMA/SSD/153 /2008--

بنك فلسطني
أسهم 
مجانية

17،564،193--CMA/SSD/157 /2008--

شركة ترست
أسهم 
مجانية

750،000--CMA/SSD/158 /2008--

بنك الرفاه
اكتتاب 

ثانوي عام
-22008/7/8CAN/SSD/235 /20082008/8/10- 7/22/ب/10،000،0002008

البنك 
اإلسالمي 
الفلسطيني

اكتتاب 
ثانوي عام

-12008/5/21CMA/SSD/184 /20082008/6/24- 5/25/ب/12،365،4642008

الشركة العربية 
للفنادق

اكتتاب 
ثانوي عام

12008/6/19CMA/SSD/224 /20082008/7/31 - 1/خ /5،000،0002008
 2008/9/12-8/12

ومن 11/22 
2008/12/31-

البنك التجاري 
الفلسطيني

اكتتاب 
ثانوي عام

-32008/8/26CMA/SSD/261 /20082008/9/18 - 1/ب/15،000،0002008

بنك فلسطني
اكتتاب 
خاص

4،070،207--CMA/SSD/301 /2008--

اإلسالمي 
العربي

اكتتاب 
ثانوي عام

1،550،612--CMA/SSD/252 /2008--
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• اإلفصاح	
يعتبر اإلفصاح الدقيق وتوفير املعلومات والبيانات املالية للجمهور وللمستثمرين في الوقت املناسب، من القواعد التي 
تعمل إدارة الرقابة على األوراق املالية على ترسيخها في البيئة االستثمارية في فلسطني، حيث يعتبر اإلفصاح من املقومات 
األساسية في األسواق املالية، ويساعد في خلق وبناء سوق تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.  وتقوم دائرة اإلصدار واإلفصاح 

في إدارة الرقابة على األوراق املالية مبتابعة إفصاحات الشركات املصدرة لألوراق املالية على النحو التالي:

أ- اإلفصاح األولي: ويكون عن طريق نشرة اإلصدار.

ب- اإلفصاح املستمر: حيث قامت دائرة اإلصدار واإلفصاح مبتابعة نتائج أعمال الشركات املصدرة األولية، وتقاريرها 
والتعليمات، كما  القانون  باملواعيد احملددة لإلفصاح وفق  التزامها  للتحقق من  السنوية، وذلك  وبياناتها نصف  السنوية 
عملت اإلدارة على متابعة مدى تقيد الشركات باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية املتعلقة بأية أحداث مهمة تهم املستثمرين، 

وتؤثر على أسعار أوراقها املالية.

الهيئة  تزويد  بها،  املعمول  واألنظمة  املالية  األوراق  قانون  الشركات، مبوجب  يتوجب على  الدوري: حيث  اإلفصاح  ت- 
بنتائج أعمالها األولية خالل فترة ال تتجاوز خمسة وأربعني يومًا من انتهاء السنة املالية، وبتقاريرها السنوية خالل فترة 
ال تتجاوز تسعني يومًا من انتهاء سنتها املالية، وبياناتها نصف السنوية خالل فترة ال تتجاوز ثالثني يومًا من انتهاء نصف 

سنتها املالية.

ث- تعامالت املطلعني: قامت دائرة اإلصدار واإلفصاح في إدارة الرقابة على األوراق املالية مبتابعة تعامالت األشخاص 
املطلعني، مبن فيهم رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأقاربهم حتى الدرجة األولى، وإعالم اإلدارة بهذه 

التعامالت، واإلفصاح عنها للجمهور.

•الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق املالية: 	

أواًل. سوق فلسطني لألوراق املالية

أ- مؤشر القدس
للعام  املؤشر  إغالق  نقطة عن   85.6 وبفارق  نقطة،   441.66 القدس عند حاجز  أغلق مؤشر   ،2008 العام  نهاية  مع 
 527.26 2007 عند مستوى  %16.23، حيث أغلق مؤشر القدس مع نهاية تداوالت العام  2007؛ أي بانخفاض بنسبة 

نقطة.  وفيما يلي مقارنة إلغالق مؤشر القدس في نهاية األرباع األول والثاني والثالث والرابع للعام 2008.
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مؤشر القدس في نهاية األرباع األول والثاني والثالث والرابع خالل العام 2008

التغير مقارنة بـ 2008/01/01التغير مقارنة بالربع السابقمؤشر القدسالفترة

******527.26مؤشر القدس 2008/01/01

%24.27%655.2224.27مؤشر القدس 2008/03/31

%30.60%688.585.09مؤشر القدس 2008/06/30

%22.30%6.35-644.84مؤشر القدس 2008/09/31

%16.23-%31.51-441.66مؤشر القدس 2008/12/31

حركة مؤشر القدس خالل العام 2008
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ب- نشاط السوق
يبني اجلدول التالي مقارنة لنشاط التداول في السوق املالية بني العامني 2007 و2008.

مقارنة نشاط التداول للعام 2007 مع العام 2008

السنة
عدد 

جلسات 
التداول

عدد األسهم 
املتداولة

)قيمة األسهم 
املتداولة( دوالر

عدد 
الصفقات

)املعدل اليومي 
لقيمة األسهم 
املتداولة( دوالر

)القيمة السوقية( 
دوالر

مؤشر القدس

2007248299،422،814813،469،090157،3003،280،1172،474،679،018527.26

2008244339،168،8071،185،204،211152،3194،857،3942،123،057،098441.66

%16.23-%14.2-%48.1%3.2-%45.7%13.3%1.6-% التغير

القيمة السوقية وحجم التداول في السوق املالية خالل العامني 2007 و2008

20072008* 

%50.88%59.31القيمة السوقية كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

%28.40%19.50حجم التداول كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي

* مت اعتماد الناجت احمللي اإلجمالي للعام 2007 إلى حني نشره كما في العام 2008.

القيمة السوقية وعدد األسهم وقيمتها في السوق املالية خالل العامني 2007 و2008
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كما يبني اجلدول التالي حجم التداول الشهري في سوق فلسطني لألوراق املالية من كانون الثاني 2008 وحتى كانون األول 2008.

النشاط الشهري اإلجمالي للسوق خالل العام 2008

الشهر
عدد األسهم  

املتداولة
قيمة األسهم املتداولة

)دينار أردني(
عدد جلسات 

التداول
عدد 

الصفقات
مؤشر القدس

37،354،50499،214،8111919،065596.09كانون الثاني
23،558،54155،495،7362013،894599.69شباط

45،734،84591،235،9792114،586655.22آذار
57،136،704166،066،7252224،841714.00نيسان

42،806،684129،498،4342014،499696.70أيار
37،097،21686،669،7762214،954688.58حزيران

13،725،93433،613،633228،429702.34متوز
15،740،05831،188،044218،406660.50آب

14،932،24050،034،399216،969644.84أيلول
18،807،76641،751،9452010،996538.85تشرين األول

19،888،65828،599،248219،370423.53تشرين الثاني
12،385،65726،402،512156،310441.66كانون األول

ج. حجم التداول في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام 2008
فيما يلي أحجام التداول للعام 2008 موزعة حسب قطاعات السوق:

التوزيع النسبي لعدد األسهم املتداولة وقيمتها للعام 2008

 

الصناعة
٪ 4

اخلدمات  
٪ 42

االستثمار  
٪ 29  

التأمني  
٪ 0  

البنوك  
٪ 25  

 التوزيع النسبي لقيمة األسهم املتداولة لعام 2008

الصناعة
٪ 3

اخلدمات  
٪ 17

االستثمار  
٪ 45  

التأمني  
٪ 1  

البنوك  
٪ 34  

 التوزيع النسبي لعدد األسهم املتداولة لعام 2008
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التوزيع النسبي لعدد الصفقات والقيمة السوقية للعام 2008

 

د.  الشركات املدرجة
مع نهاية العام 2008، بلغ عدد الشركات املدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية 37 شركة، حيث مت إدراج الشركات 

التالية خالل العام 2008:

الشركات املدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام 2008

تاريخ اإلدراج في السوقرمز الشركةاسم الشركة

NSC2008/06/22شركة مركز نابلس اجلراحي التخصصي

TRUST2008/05/13شركة ترست العاملية للتأمني

واستنادًا إلى املادة )103( من قانون األوراق املالية رقم )12( لسنة 2004، فإن الهيئة أصدرت )تعليمات إلزام الشركات 
املساهمة على اإلدراج(، مع مراعاة الظروف العامة املتعلقة بكل شركة، وقد وجهت الهيئة خالل العام احلالي مجموعة من 
الكتب إلى الشركات املساهمة العامة لطلب إدراج أسهمها في السوق، علمًا بأن اجلهود مستمرة بني هيئة سوق رأس املال 

وسوق فلسطني لألوراق املالية الستكمال إدراج الشركات املساهمة العامة الفلسطينية غير املدرجة في سوق فلسطني.
كما أن هناك توجهًا إلنشاء سوق موازية للشركات التي لم تستوِف شروط اإلدراج لدى سوق فلسطني لألوراق املالية، 
وذلك إلدراجها بشكل مؤقت، إلى حني استكمال هذه الشركات شروط إدراجها لدى سوق فلسطني لألوراق املالية، ومن املتوقع 

أن يتم إدراج عدد من الشركات املساهمة العامة خالل العام 2009.

الصناعة
٪ 8

اخلدمات  
٪ 47

االستثمار  
٪ 20  

التأمني  
٪ 5  

البنوك  
٪ 20  

 التوزيع النسبي للقيمة السوقية للقطاع لعام
2008 

الصناعة
٪ 7

اخلدمات  
٪ 25

االستثمار  
٪ 37  

التأمني  
٪ 2  

البنوك  
٪ 29  

التوزيع النسبي لعدد املواصفات لعام
 2008 
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الشركات املدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية

رمز الشركةاسم الشركة
ACPCالعربية ملنتوجات الباطون 

AHCالعربية للفنادق
AIBالبنك اإلسالمي العربي
AIEاملؤسسة العربية للتأمني

AIGاملجموعة األهلية للتأمني
AMBبنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة

APCالعربية لصناعة الدهانات
ARABاملستثمرون العرب

AREاملؤسسة العقارية العربية
AZIZAدواجن فلسطني

BOPبنك فلسطني
BPCبيرزيت لألدوية

CBPالبنك التجاري الفلسطيني
GMCمطاحن القمح الذهبي

HOTELجراند بارك للفنادق واالستجمام 
IIDاالئتمان لالستثمار والتنمية  

JCCسجاير القدس
JPHالقدس للمستحضرات الطبية
JREIالقدس لالستثمارات العقارية

LADAENفلسطني لصناعات اللدائن
MICاملشرق للتأمني

NCIالوطنية لصناعة الكرتون
NICالتأمني الوطنية

NSCمركز نابلس اجلراحي التخصصي 
PADICOفلسطني للتنمية واالستثمار

PALTELاالتصاالت الفلسطينية
PECالفلسطينية للكهرباء

PIBCبنك االستثمار الفلسطيني
PIDالفلسطينية لالستثمار واإلمناء

PIICفلسطني لالستثمار الصناعي
PLAZAالعربية الفلسطينية ملراكز التسوق

PRICOفلسطني لالستثمار العقاري
QUDSبنك القدس

TRUSTترست العاملية للتأمني 
UCIاالحتاد لإلعمار واالستثمار

VOICمصانع الزيوت النباتية
WASSELالفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستية
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حجم نشاط القطاعات في سوق فلسطني املالية خالل العام 2008
أ. قطاع التأمني

الرمزالشركة
عدد األسهم 

املتداولة
قيمة األسهم املتداولة 

)دوالر(
عدد الصفقات

AIE105،297169،416110شركة املؤسسة العربية للتأمني

AIG2،289،8482،592،9881،258شركة املجموعة األهلية للتأمني

MIC234،903162،446147شركة املشرق للتامني

NIC380،3331،717،381611شركة التأمني الوطنية

Trust96،072401،069201ترست العاملية للتامني

3،106،4535،043،3002،327املجموع

ب. قطاع الصناعة

عدد الصفقاتقيمة األسهم املتداولة )دوالر(عدد األسهم املتداولةالرمزالشركة

ACPC50،74649،37591الشركة العربية ملنتوجات الباطون

APC31،64043،62233الشركة العربية لصناعة الدهانات

AZIZA289،795357،277311شركة دواجن فلسطني

BPC3،152،48320،915،2913،050شركة بيرزيت لألدوية

GMC2،685،9803،479،3672،326شركة مطاحن القمح الذهبي

JCC1،105،4715،467،0441،767شركة سجاير القدس م.ع.م

JPH1،619،49412،331،0971،637شركة القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN134،66293،369185شركة فلسطني لصناعات اللدائن

NCI1،354،754767،9751،322الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

VOIC368،0411،226،373252شركة مصانع الزيوت النباتية

10،793،06644،730،79010،974املجموع
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ج. قطاع اخلدمات

عدد الصفقاتقيمة األسهم املتداولة )دوالر(عدد األسهم املتداولةالرمزالشركة

AHC1،319،2371،606،951380املؤسسة العربية للفنادق
ARE97،50071،947143شركة املؤسسة العقارية العربية

HOTEL3،75010،2680شركة جراند بارك للفنادق واالستجمام
NSC141،905127،020167مركز نابلس اجلراحي التخصصي

PALTEL50،671،360486،248،61930،082شركة االتصاالت الفلسطينية
PEC3،788،7693،768،2893،361الشركة الفلسطينية للكهرباء

PLAZA692،969572،665572الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق
WASSEL2،447،3883،249،5573،459الشركة الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستية

59،162،878495،655،31638،164املجموع
د. قطاع البنوك

قيمة األسهم عدد األسهم املتداولةالرمزالشركة
عدد الصفقاتاملتداولة )دوالر(

AIB12،112،63817،683،0215،840البنك اإلسالمي العربي
AMB6،562،1866،029،7004،611شركة بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة

BOP60،632،617224،512،73730،186بنك فلسطني
CBP2،244،4731،849،034658البنك التجاري الفلسطيني
PIBC4،987،2047،881،995632بنك االستثمار الفلسطيني

QUDS28،773،71435،366،7762،410بنك القدس للتنمية واالستثمار
115،312،832293،323،26444،337املجموع

هـ. قطاع االستثمار

عدد الصفقاتقيمة األسهم املتداولة )دوالر(عدد األسهم املتداولةالرمزالشركة
ARAB32،83832،72647شركة املستثمرون العرب

IID456،998396،357528شركة االئتمان لالستثمار والتنمية
JREI4،6004،9258شركة القدس لالستثمارات العقارية

واالستثمار  للتنمية  فلسطني  شركة 
)باديكو(

PADICO132،732،911328،667،59143،145

PID399،473537،380216الشركة الفلسطينية لالستثمار واإلمناء
PIIC4،091،3694،221،4233،960شركة فلسطني لالستثمار الصناعي
PRICO4،694،9266،326،2943،598شركة فلسطني لالستثمار العقاري
UCI8،380،4636،264،8455،015شركة االحتاد لإلعمار واالستثمار

150،793،578346،451،54156،517املجموع
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ثانيًا. مركز اإليداع والتحويل
تتابع إدارة الرقابة على األوراق املالية التزام املركز أثناء أدائه أعماله ونشاطاته بالقانون واألنظمة والتعليمات، ومدى 
قيامه بتحديث سجالت املساهمني في الشركات املساهمة العامة املتداولة في السوق املالية، وذلك وفقًا لعمليات التداول 
التي تتم في السوق، باإلضافة إلى حتويالت األوراق املالية التي تتم من خالل املركز مباشرة، ومتابعة قيام املركز بتحديث 
قيود امللكية من حجز ورهن على هذه السجالت، علمًا أن املركز قد أصبح اجلهة الوحيدة املخولة بوضع إشارات الرهن على 
األسهم باعتبار األسهم املودعة لدى املركز هي وحدها القابلة لعمليات الرهن، وذلك من خالل اإلجراءات املتبعة في مركز 

اإليداع والتحويل.

النتائج املالية للشركات املدرجة في السوق:
يبني اجلدول التالي النتائج املالية للشركات للعام 2008، وذلك استنادًا إلى البيانات املالية السنوية املقدمة من الشركات 

إلى هيئة سوق رأس املال:
نتائج أعمال الشركات املدرجة للفترة املنتهية كما بتاريخ 2008/12/31 بعد ضريبة الدخل

العملة صافي الربح رمز الشركة اسم الشركة

دينار أردني - ACPC الشركة العربية ملنتوجات الباطون* 1

دينار أردني 93،977 AHC شركة املؤسسة العرية للفنادق 2

دوالر أمريكي 5،094،275 AIB شركة البنك اإلسالمي العربي 3

دينار أردني - AIE شركة املؤسسة العربية للتامني* 4

دوالر امريكي 1،195،726 AIG شركة املجموعة األهلية للتامني 5

دينار أردني 259،766 APC الشركة العربية لصناعة الدهانات 6

دينار أردني 520،011 ARAB شركة املستثمرون العرب 7

دوالر أمريكي -3،250،468 AMB شركة بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة 8

دينار أردني 71،276 ARE شركة املؤسسة العقارية العربية 9

دينار أردني 792،650 AZIZA شركة دواجن فلسطني 10

دوالر أمريكي 23،610،956 BOP شركة بنك فلسطني 11

دينار أردني 3،081،624 BPC شركة بيرزيت لألدوية 12

دينار أردني 1،946،761 GMC شركة مطاحن القمح الذهبي 13

دينار أردني 331،782 HOTEL شركة جراند بارك للفنادق واالستجمام** 14
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دينار أردني 2،725،465 JCC شركة سجاير القدس 15

دينار أردني 1،763،223 JPH شركة القدس للمستحضرات الطبية 16

دينار أردني -614،254 LADAEN شركة فلسطني لصناعات اللدائن 17

دوالر أمريكي 2،428،140 NIC شركة التامني الوطنية 18

دوالر امريكي 23،227،000 PADICO شركة فلسطني للتنمية واالستثمار 19

دينار أردني 89،179،848 PALTEL شركة االتصاالت الفلسطينية 20

دوالر امريكي 6،278،138 PEC الشركة الفلسطينية للكهرباء 21

دوالر امريكي 2،949،311 PIBC شركة بنك االستثمار الفلسطيني 22

دينار أردني -544،444 PIIC شركة فلسطني لالستثمار الصناعي 23

دينار أردني 206،217 PLAZA الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق 24

دينار أردني -2،683،749 PRICO شركة فلسطني لالستثمار العقاري 25

دوالر امريكي -5،971،848 QUDS شركة بنك القدس 26

دينار أردني 929،255 VOIC شركة مصانع الزيوت النباتية 27

دوالر امريكي -224،523 MIC شركة املشرق للتأمني 28

دينار أردني - IID شركة االئتمان لالستثمار والتنمية* 29

دينار أردني -97،199 PID الشركة الفلسطينية لالستثمار واالمناء 30

دينار أردني -421،015 NCI الشركة الوطنية لصناعة الكرتون 31

دوالر امريكي 217،038 PCB شركة البنك التجاري الفلسطيني 32

دوالر امريكي 3،015،923 UCI شركة االحتاد لالعمار واالستثمار 33

دوالر امريكي 428،034 JREI شركة القدس لالستثمارات العقارية 34

دينار أردني 19،745 WASSEL الشركة الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستية 35

دوالر امريكي 804،440 TRUST شركة ترست العاملية للتامني 36

دينار أردني 35،683 NSC شركة مركز نابلس اجلراحي 37

* الشركات املشار إليها أعاله لم تفصح عن بياناتها املالية املدققة عن السنة املنتهية بتاريخ 2008/12/31 حتى تاريخه، علمًا أنها موقوفة عن التداول.

** الشركة موقوفة عن التداول.
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األسهم النشطة خالل العام 2008:
يبني اجلدول التالي أسماء الشركات املدرجة األعلى من حيث حجم التداول خالل العام 2008:

الشركات املدرجة األعلى من حيث حجم التداول خالل العام 2008

عدد الصفقاتعدد األسهم املتداولةحجم التداول )دوالر(رمز الشركةاسم الشركة
PALTEL486،248،61950،671،36030،082شركة االتصاالت الفلسطينية

PADICO328،667،591132،732،91143،145شركة فلسطني للتنمية واالستثمار
BOP224،512،73760،632،61730،186بنك فلسطني

QUDS35،366،77628،773،7142،410بنك القدس
BPC20،915،2913،152،4833،050شركة بيرزيت لألدوية

AIB17،683،02112،112،6385،840البنك اإلسالمي العربي
JPH12،331،0971،619،9941،637شركة القدس للمستحضرات الطبية

PIBC7،881،9954،987،204632بنك االستثمار الفلسطيني
PRICO6،326،2944،694،9263،598شركة فلسطني لالستثمار العقاري
UCI6،264،8458،380،4635،015شركة االحتاد لإلعمار واالستثمار

ثالثًا. شركات األوراق املالية
التفتيش بالتفتيش عليها باستمرار، وذلك  املالية، حيث يقوم قسم  تتابع دائرة الترخيص والتفتيش شركات األوراق 
للتأكد من التزامها بأحكام القانون والتعليمات ومبعايير املالءة املالية، ملا في ذلك من حماية حلقوق املستثمرين ورفع 

مستوى مهنة الوساطة املالية.  ويبني اجلدول التالي شركات األوراق املالية التي مت التفتيش عليها خالل العام 2008.

شركات األوراق املالية التي مت التفتيش عليها خالل العام 2008

تاريخ الزيارة امليدانيةالشركة
من 16 إلى 17 آذار 2008الشركة الوطنية لألوراق املالية

من 1 إلى 3 نيسان 2008شركة األردن وفلسطني لالستثمارات املالية
من 28 إلى 30 نيسان 2008شركة النورس لالستثمارات املالية

من 12 إلى 18 أيار 2008شركة الوساطة لألوراق املالية
من 27 إلى 29 أيار 2008شركة لوتس لألوراق املالية

من 3 إلى 4 حزيران 2008شركة سهم لالستثمار واألوراق املالية
من 10 إلى 12 حزيران 2008شركة الهدف لالستثمار واألوراق املالية

من 24 إلى 26 حزيران 2008الشركة العاملية لألوراق املالية
من 26 إلى 28 آب 2008الشركة املتحدة لألوراق املالية
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نشاط شركات األوراق املالية
يبني الشكل التالي نشاط شركات األوراق املالية األعضاء في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام 2008:

نشاط شركات األوراق املالية

25.31 ٪

23.97 ٪

11.76 ٪2.10 ٪
6.85 ٪

3.84 ٪

10.95 ٪

8.45 ٪

6.76 ٪

النورسالوساطةلوتس

الوطنية

األردن وفلسطني

العاملية

املتحدة

سهم

الهدف
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قطاع التأمني

اإلدارة العامة للتأمني

قانون هيئة سوق رأس املال الفلسطينية رقم 13 لسنة 2004 املرجعية القانونية: 

قانون التأمني رقم 20 لسنة 2005    

األنظمة والتعليمات والقرارات واألوامر الصادرة مبوجب القوانني.    

الرسالة: تنظيم وتطوير قطاع التأمني في فلسطني.

إن الهيئة هي املخولة قانونًا بوضع سياسات مفصلة تهدف إلى تطوير قطاع التأمني وتنميته، وإعداد األنظمة الالزمة، 
فلسطني،  في  االقتصادي  النشاط  على مجمل  العام  بالنفع  يعود  وتقدمه، مبا  التأمني  قطاع  لنمو  املالئم  املناخ  وتوفير 

بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية.

وتتولى اإلدارة العامة للتأمني في هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني، والعمل على 
تطوير هذا القطاع، وإعداد األنظمة والتعليمات، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك.

لقد استطاعت اإلدارة العامة للتأمني، وعلى الرغم من حداثة عمرها، أن تبني القواعد األساسية التي تنطلق منها مهام 
اإلدارة، وأن تترجم طموحاتها إلى أعمال تطبق على أرض الواقع.  وحتقيقًا لذلك، صدرت العديد من األنظمة والتعليمات 

والقرارات واألوامر التي تتواءم والتطور النوعي في صناعة التأمني في األسواق العاملية.

استمرت اإلدارة العامة للتأمني باملضي قدمًا على طريق التعاون وتبادل اآلراء واألفكار مع القائمني على قطاع التأمني 
من أجل جتاوز هذه املرحلة الصعبة، وعملت على تضافر جهود املعنيني بهذا القطاع احليوي كافة.  وسعت جاهدة، باالستناد 

إلى قانون الهيئة وقانون التأمني والقوانني األخرى ذات العالقة، من أجل حتقيق أهداف الهيئة السامية.

وتواصل اإلدارة تنظيم قطاع التأمني واإلشراف عليه، مبا يكفل توفير البيئة املالئمة لتطويره، وتعزيز دوره في االقتصاد 
الوطني، وذلك من خالل:

والتشاور مع  بالتعاون  لتنفيذها  الالزمة  وإعداد األنظمة  وتنميته،  التأمني  •وضع سياسات مفصلة لتطوير قطاع  	
اجلهات املختصة.

•القيام بكل ما يلزم لتوفير املناخ املالئم لنمو قطاع التأمني وتقدمه. 	

•احلفاظ على حقوق املؤمنني واملستفيدين من خدمات التأمني ومصاحلهم، والرقي بهذه اخلدمات مبا يكفل حماية  	
حقوق جميع األطراف.

•تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها. 	

•التطوير املستمر لنظام العمل الداخلي مبا يواكب تطورات السوق. 	
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كما تعمل بشكل مستمر من أجل وضع اخلطط الكفيلة بتطوير قطاع التأمني وتنظيمه، ونشر الوعي التأميني لدى أفراد 
املجتمع، وذلك بالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمني؛ بغرض تنظيم قطاع التأمني وتنميته وتطويره واالرتقاء به، كما 
تسعى، ضمن رؤيتها املستقبلية، إلى حتسني أدائها، ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية، مبا ينسجم وأفضل املعايير واملمارسات 

الدولية، من خالل تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية، ومبا يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي.

28%، على الرغم من األزمات  2008 عن سابقه، بلغ حوالي  لقد حقق قطاع التأمني في فلسطني منوًا خالل العام 
السياسية واالقتصادية التي تعصف بالبالد.  ومن املتوقع -حسب خطة عمل اإلدارة العامة للتأمني- استمرار هذا النمو 

ليصل إلى 25% العام 2009 عن العام 2008.

املكونات الرئيسية لقطاع التأمني الفلسطيني:
يتكون قطاع التأمني في فلسطني من العناصر الرئيسية التالية:

•اإلدارة العامة للتأمني في هيئة سوق رأس املال. 	

•شركات التأمني الفلسطينية وغير الفلسطينية املجازة للعمل في فلسطني. 	

•وكالء التأمني. 	

•اللجنة االستشارية لشؤون التأمني. 	

•الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. 	

•االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني وأعضاؤه. 	

•أصحاب املهن األخرى املرتبطة بالتأمني. 	
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1. اإلدارة العامة للتأمني:
شهدت سوق التأمني الفلسطينية خالل العام 2008 جملة من التطورات املهمة، وقطعت اإلدارة شوطًا كبيرًا على طريق 
االرتقاء مبستوى  بهدف  الثانوية،  والتشريعات  األنظمة  تطبيق  عبر  الفلسطيني،  التأمني  لقطاع  التشريعية  البنية  دعم 

األداء وتعزيز مستويات اإلفصاح والشفافية.

وحققت خالل العام 2008 عددًا من اإلجنازات على املستويات كافة؛ سواء التشريعية أم التنظيمية أم اإلدارية أم الرقابية.  
وجاءت هذه اإلجنازات لتؤكد حرص اإلدارة على استكمال مسيرة تطوير قطاع التأمني الفلسطيني، عبر جهود مكثفة تبذل 

لرفع كفاءة سوق التأمني الفلسطينية.

الهيكل التنظيمي:

تعزيز املهارات والدورات التدريبية:
يفتقر قطاع التأمني في املنطقة إلى االختصاصات واملهارات الضرورية، ما يعوق تطوره وتقدمه، ولعل أحد الشروط 
الالزمة لتطوير هذا القطاع، العمل على تطوير مجموعة املهارات احمللية في اخلدمات التأمينية في ظل النقص احلاد في 

ذوي املقدرة واالختصاص.

وقد مت اعتماد برامج تدريب الكوادر العاملة في اإلدارة وتطويرها، ما ميكنها من االرتقاء بصناعة التأمني في فلسطني، 
وتنمية الوعي التأميني، وذلك بتعميق مفاهيم التأمني اجتماعيًا واقتصاديًا، وبناء سوق تأمني متطورة تساهم بفعالية 
في االقتصاد الوطني على الوجه األكمل.  وعملت إدارة الرقابة على التأمني جاهدة على توفير كفاءات ماهرة ومتخصصة، 

تعمل على االرتقاء مبستوى قطاع التأمني الفلسطيني من خالل:

•املشاركة في ورش عمل محلية عدة تتعلق مبوضوع التأمني. 	

•املشاركة في ندوات ونشاطات خارجية عدة تتعلق مبجاالت اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني. 	

•قامت اإلدارة برفع كفاءة موظفيها وحتديد االحتياجات التدريبية للعاملني باإلدارة وتدريبهم محليًا وخارجيًا. 	

مدير عام اإلدارة

الدائرة القانونيةدائرة الترخيص
دائرة التدقيق
والتحليل املالي

الدائرة الفنية

السكرتاريا



التقرير السنوي 2008 58

•تقوم اإلدارة بإشراك موظفيها مبجموعة من البرامج التدريبية التي يطرحها عدد من املعاهد املتخصصة في مجال  	
التأمني للحصول على الشهادات املهنية املعتمدة.

املستوى التشريعي )التشريعات الثانوية املساندة(:

2005 الذي  2004، يشكل قانون التأمني رقم )20( لسنة  باإلضافة إلى قانون هيئة سوق رأس املال رقم )13( لسنة 
أصبح نافذًا بتاريخ 2006/4/25، املرجعية القانونية لعمل اإلدارة العامة للتأمني، ومنذ ذلك التاريخ عكفت اإلدارة العامة 
للتأمني على استكمال وضع األطر التشريعية املنظمة لقطاع التأمني عن طريق إعداد وإصدار عدد من التشريعات الثانوية 
املساندة للقانون )األنظمة، التعليمات، القرارات والتعاميم( حسب األولوية، وبناء على أهميتها، ومت تعميمها على مكونات 

قطاع التأمني، وقد مت االنتهاء من إعداد وإقرار وإصدار عدد من األنظمة خالل العام 2008، وهي:

•نظام بشأن منح اإلجازة لشركات التأمني. 	

•نظام بشأن طرق احتساب االحتياطيات الفنية واحلسابية. 	

•نظام بشأن الغرامات واإلجراءات اجلزائية املترتبة على مخالفات التعرفة اإللزامية ألسعار التأمني. 	

. • نظام بشأن حتديد مستوى األسعار، أو التعرفة اخلاصة بتأمني املركبات وتأمني العمال	

العضوية:
تشترك اإلدارة العامة للتأمني في عضوية عدد من اجلمعيات والهيئات اإلقليمية والدولية املتخصصة في مجال التأمني، 

أهمها:

.) • 	IAIS( اجلمعية الدولية لهيئات اإلشراف والرقابة على التأمني

.) • 	AFRIC( منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على إعمال التأمني

.) • 	CII( املعهد القانوني للتأمني في لندن

.) • 	GAIF( االحتاد العام العربي للتأمني

جتديد ترخيص شركات التأمني:
قامت اإلدارة العامة للتأمني بتجديد إجازات كافة شركات التأمني العاملة في السوق الفلسطينية للعام 2008، وذلك 

حسب فروع التأمني التي متارسها الشركة:
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التراخيص املجددة لشركات التأمني العاملة في السوق الفلسطينية

فرع التأمني الذي مت جتديد ترخيصهرقم الرخصةاسم الشركة

شركة العرب للتأمني
1

تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تامني بحري

تأمني على احلياة

تأمني صحي

تأمني احلوادث

شركة املشرق للتأمني
2

تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تأمني بحري

تأمني صحي

تأمني احلوادث

تأمني على احلياة

شركة فلسطني للتأمني
3

تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تأمني بحري

تأمني صحي

تأمني احلوادث

احلياة  على  للتأمني  األمريكية  الشركة 
)أليكو(

4
تأمني على احلياة

تأمني صحي

5شركة التأمني الوطنية
تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تأمني بحري

تأمني على احلياة

تأمني صحي

تأمني احلوادث

شركة املؤسسة العربية للتأمني
6

تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تأمني بحري

تأمني صحي

تأمني احلوادث

شركة ترست العاملية للتأمني
7

تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تأمني بحري

تأمني على احلياة

تأمني صحي

تأمني احلوادث

شركة املجموعة األهلية للتأمني
8

تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تأمني بحري

تأمني صحي

تامني احلوادث

10شركة التكافل الفلسطينية للتأمني
تأمني احلريق وأضرار املمتلكات

تأمني بحري

تأمني صحي

تأمني احلوادث
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يتوزع الوكالء املجازون وموظفو شركات التأمني في فلسطني كما في نهاية العام 2008 حسب متثيلهم لشركات التأمني 
على النحو التالي:

عدد الوكالءالشركة

8 وكالءشركة العرب للتأمني على احلياة واحلوادث

30 وكياًلشركة املشرق للتأمني

30 وكياًلشركة فلسطني للتأمني

6  وكالءالشركة األمريكية للتأمني على احلياة )أليكو(

35 وكياًلشركة التأمني الوطنية

15 وكياًلشركة املؤسسة العربية للتأمني

39 وكياًلشركة ترست العاملية للتأمني

46 وكياًلشركة املجموعة األهلية للتأمني

11 وكياًلشركة التكافل الفلسطينية للتأمني

220 وكيل تأمنياملجموع

توزيع الوكالء على شركات التأمني

ترست  
39

االهلية  
46

التكافل  
11

العرب  
8 املشرق  

30

فلسطني  
30

األمريكية   6  
الوطنية  

العربية  35
15
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بعض املؤشرات املالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمني 2008-2007

20072008البيان

6879عدد فروع الشركات

754795عدد املوظفني في قطاع التأمني

145220عدد وكالء التأمني

73،394،64194،310،529إجمالي أقساط التأمني )دوالر(

39،796،86849،802،357إجمالي التعويضات )دوالر(

123،522،415130،382،632إجمالي املوجودات املتداولة )دوالر(

116،958،703122،159،107إجمالي االستثمارات )دوالر(

59،780،48457،226،854إجمالي الذمم املدينة )دوالر(

37،664،55633،790،478صافي الذمم املدينة )دوالر(

262،627،107275،348،026إجمالي املوجودات )دوالر(

24،248،54424،539،083إجمالي موجودات عقود التأمني )دوالر(

135،574،333138،196،635إجمالي مطلوبات عقود التأمني )دوالر(

67،565،00775،666،397مجموع حقوق املساهمني )دوالر(

44،817،72853،295،009رأس املال املدفوع )دوالر(
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بيانات إحصائية عن قطاع التامني كما في 2008/12/31

البيان
نسبة التغيراإلجمالياإلجمالي

20082007

إجمالي األقساط

%1،216،9961،006،90121البحري

%6،543،4465،590،38217احلريق

%13،870،26211،564،14920تأمينات العامة

%17،925،0878،969،812100الصحي

%51،303،54542،527،73021املركبات

8-%3،451،1933،735،667احلياة

%94،310،52973،394،64128إجمالي األقساط

%172،854172،8540عالوة اإلصدار

%8،310،7147،534،44410جاري املركز الرئيسي

%6،042،0285،451،66011احتياطي إجباري

%2،831،8522،670،5666احتياطي اختياري

%6،067،3064،084،38049التغير املتراكم في القيمة العادلة

%78-225،6711،029،002فائض تقييم األراضي واملباني

%1،023،933991،2663فروقات ترجمة

%3،187،48785-5،898،682-األرباح ) اخلسائر ( املدورة

%15-2،492،4942،943،299أرباح مقترح توزيعها أو معدة للتحويل

%1،103،2191،057،2954حقوق األقلية

%75،666،39767،565،00712مجموع حقوق املساهمني وحقوق األقلية

    * العملة: دوالر أمريكي
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2. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
نشأ مبوجب قانون التأمني رقم )20( لسنة 2005 صندوق ذو شخصية اعتبارية مستقلة يسمى "الصندوق الفلسطيني 

لتعويض مصابي حوادث الطرق"، ويتولى إدارته مجلس يتكون من:

•وكيل وزارة املالية )رئيسًا(. 	

•املدير العام لإلدارة العامة للتأمني. 	

•مدير عام الصندوق الفلسطيني. 	

•ممثل احتاد شركات التأمني في فلسطني يعينه مجلس إدارة االحتاد. 	

•أحد خبراء التأمني تعينه هيئة سوق رأس املال الفلسطينية. 	

تتكون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم التأمني اإللزامي للمركبات، حددتها هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 
بنسبة )%15( من كل وثيقة، على أن تلتزم الشركات بتحويل هذه النسبة إلى الصندوق في موعد أقصاه اخلامس عشر من 

كل شهر عن الشهر السابق.

3. االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني
نشأ مبوجب قانون التأمني رقم )20( لسنة 2005 "االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني"، وهو ذو شخصية اعتبارية مستقلة.

تكون جميع الشركات العاملة في فلسطني أعضاء في االحتاد حكمًا.

يعتبر االحتاد املمثل القانوني لشركات التأمني لدى الدوائر الرسمية وغير الرسمية وسائر اجلهات املختصة فيما يتعلق 
بقضايا وأمور التأمني العامة مبقتضى قانون التأمني.

يتولى االحتاد تنظيم العالقات بني األعضاء.
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قطاعات الرهن العقاري والتأجير التمويلي واملؤسسات املالية غير املصرفية

إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي
هذين  تطوير  على  والعمل  التمويلي  والتأجير  العقاري  الرهن  متويل  قطاعي  على  والرقابة  باإلشراف  اإلدارة  تقوم 
القطاعني، وإعداد القوانني والتعليمات واألنظمة املنظمة لهما.  وال شك أنه من الصعوبة تطوير أي قطاع في ظل غياب 
األطر القانونية التي تضمن تنظيم عمله، ولذلك تقوم اإلدارة بجهود حثيثة إليجاد شركاء فنيني لتطوير البيئة القانونية 

لقطاعي التأجير التمويلي ومتويل الرهن العقاري.

الهيكل التنظيمي لإلدارة
إن إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري وإدارة الرقابة على التأجير التمويلي هي من اإلدارات املستقلة وفقًا لقانون 
الهيئة، ولكن لكون هذه القطاعات في طور التأسيس، فقد مت تكليف مدير عام إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري 

بإدارة الرقابة على التأجير التمويلي أيضًا.

مدير عام اإلدارة

دائرة اإلصداراتدائرة الرقابةدائرة الترخيص

سكرتيرة
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أواًل. قطاع متويل الرهن العقاري

البيئة القانونية
قامت إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري بجهود متواصلة من أجل إيجاد شريك فني للمساعدة في تطوير قوانني 
الرهن العقاري واللوائح املنظمة له، حيث تكللت هذه اجلهود باتفاقيات مبدئية مع البنك الدولي لدراسة هذا املوضوع، 
بهدف تطوير وحتديث التعليمات املعمول بها حاليًا، واالرتقاء بها إلى قانون متويل الرهن العقاري، الذي سيحتوي على 
املدعومة برهونات عقارية  القانونية للصناديق  التركيبة  إلى  العقاريني، باإلضافة  والوسطاء  التخمني،  فصول في أصول 
)SPV(، والسندات املغطاة مبوجودات الشركة، وحتديث قانون تأمني الدين على األموال غير املنقولة، ومواد أخرى عديدة 
عن أساليب متويل الرهن العقاري، والعالقات بني األطراف، واإلفصاح والشفافية حلماية املستثمر.  وقد مت االتفاق بعد 
ذلك على وضع اللوائح املنظمة للقانون والتعليمات التي تنظم دور الهيئة وصالحيتها في التطوير والتنمية والرقابة على 

قطاع الرهن العقاري.

التطورات خالل العام 2008
لم يشهد العام 2008 ترخيص أي شركة جديدة في قطاع متويل الرهن العقاري، حيث بقيت شركة فلسطني لتمويل 
الرهن العقاري هي الشركة الوحيدة العاملة في السوق الثانوية لهذا القطاع، وذلك على الرغم من املنافسة غير املتكافئة 

مع البنوك احمللية التي تقدم قروضًا عقارية طويلة األمد وبتكلفة منخفضة.

وخالل العام 2008، جرى توقيع اتفاقيات شراكة إلنشاء وتطوير مشاريع إسكانية ضخمة، مبباركة من السلطة الوطنية 
الفلسطينية، ويتوقع في العام القادم أن يتم إنشاء شركات تطوير عدة لسد حاجة سوق اإلسكان الفلسطينية، علمًا أن املشاريع 
اإلسكانية الكبرى تنفذها شركات من القطاع اخلاص، ومبشاركة فاعلة من صندوق االستثمار الفلسطيني الذي يطمح أيضًا 

إلى تأسيس شركة لتمويل الرهن العقاري عاملة في السوق األولية، وبتمويل يقدر بـ 500 مليون دوالر أمريكي.

أولت إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري خالل العام 2008 عناية خاصة مبهنة املخمن العقاري، حيث أشرفت على 
إعداد دورة متخصصة ومكونة من مساقني، ُقدمت من خالل معهد فلسطني للدراسات املالية واملصرفية، كما قامت باإلشراف 
على امتحان املشاركني في الدورة، واملهتمني باحلصول على رخصة مزاولة مهنة التخمني العقاري من الهيئة، علمًا أن عدد 

املخمنني العقاريني املرخصني بلغ 14 مخمنًا في العام 2008، وبإجمالي 300 تقرير تخمني مبلغ لدى اإلدارة.

الوسطاء العقاريون
لم يتم منح أي رخصة مزاولة مهنة الوساطة العقارية خالل العام 2008، علمًا أنه مت وضع خطة مساق دراسي لدورة 

الوسيط العقاري في معهد فلسطني للدراسات املالية واملصرفية خالل العام القادم.
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املنشورات والترويج لقطاع متويل الرهن العقاري
سعيًا من اإلدارة لتطوير قطاع متويل الرهن العقاري، أصدرت اإلدارة منشورات عدة ذات صلة، بهدف االرتقاء بالقطاع 
وتنمية الوعي بتمويل الرهن العقاري وأهميته كمصدر من مصادر التمويل، وشرح مفهوم السوق األولية والسوق الثانوية 
لقطاع متويل الرهن العقاري، وأساليب التمويل اجلديدة من تسنيد املوجودات، والتوريق، وأهمية دور الوسيط العقاري، 

باإلضافة إلى عرض ألزمة الرهن العقاري في أمريكا وتأثيرها على العالم.

ثانيًا. قطاع التأجير التمويلي

البيئة القانونية
مت توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية )IFC( لتطوير البيئة القانونية للتأجير التمويلي خالل العام 2008، 
تشمل إعداد قانون التأجير التمويلي، واللوائح التنفيذية املنظمة له، والتعليمات بشأن احملاسبة في عقود التأجير التمويلي 
القانون ورفعه إلى مجلس  التمويلي.  وقد مت إجناز مشروع  التأجير  لغايات ضريبة الدخل، وتعليمات مخصصات ديون 

الوزراء إلقراره بعد أن متت مناقشته مع اجلهات احمللية والدولية املتخصصة.

التطورات خالل العام 2008
2008 ست شركات، وخالل العام مت إلغاء رخصة شركة اجلرارات   بلغ عدد شركات التأجير التمويلي في مطلع العام 
واملعدات الفلسطينية بناًء على  طلبهم، وترخيص شركتني أخريني هما الشركة املتحدة لتجارة السيارات، وشركة صحارى 
2008/12/31 سبع شركات تأجير  بتاريخ  الهيئة  املرخصة حسب سجالت  الشركات  ليبلغ بذلك عدد  السيارات،  لتأجير 

متويلي.

شركات التأجير التمويلي املرخصة لدى الهيئة وأنشطتها خالل العام 2008

شركات ذات تخصصات متعددة وناشطة في التأجير التمويليشركات متخصصة في التأجير التمويلي

الشركة الفلسطينية للسيارات "هيونداي"الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي )بال ليس(

الشركة الفلسطينية للمحركات "ميتسوبيشي"
شركة جودلك لتأجير السيارات

الشركة املتحدة لتجارة السيارات

شركة املشرق العقارية

شركة صحارى لتأجير السيارات
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نوعية املأجوراسم الشركة
عدد العقود 

املسجلة لدى الهيئة
إجمالي محفظة 

عقود التأجير
التواجد اجلغرافي

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير 
التمويلي )بال ليس(

مركبات، معدات رياضية، 
جتهيزات صوتية، 
معدات قص وحفر

رام الله186،600،416

رام الله - غزة171،435،113مركباتالشركة الفلسطينية للسيارات "هيونداي"

رام الله- الرام4183،624مركباتشركة جودلك لتأجير السيارات

رام الله3496،670شقق سكنيةشركة املشرق العقارية

رام الله___الشركة الفلسطينية للمحركات "ميتسوبيشي"

رام الله- جنني- نابلس___الشركة املتحدة لتجارة السيارات

بيت حلم272،500مركباتشركة صحارى لتأجير السيارات

املنشورات والترويج لقطاع التأجير التمويلي
أصدرت إدارة الرقابة على التأجير التمويلي منشورات عدة وهي متوفرة على املوقع اإللكتروني للهيئة، باإلضافة إلى 
على  األفعال  ردود  واستقبال  وشرح  التمويلي  التأجير  ملفهوم  اجلماهيرية  التوعية  بهدف  التثقيفية  واملؤمترات  الندوات 
مشروع قانون التأجير التمويلي، إضافًة إلى ورش العمل التي عقدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وحضور خبراء 

مختصني دوليني بهذا اخلصوص.

اجلدير ذكره أن إدارة الرقابة على التأجير التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، ستعمل على عقد دورات 
فنية في كيفية التعامل احملاسبي والضريبي في التأجير التمويلي للشركات املرخصة لدى الهيئة.
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حاكمية املؤسسة
لدى الهيئة مجموعة منتظمة من العالقات حتكم آلية عملها، وتتناول هذه العالقات اإلطار العام إلستراتيجية الهيئة 
العالقات  ينظم  واضح  إطار  إلى وضع  املؤسسية  قواعد احلاكمية  وتهدف  أهدافها.   لتحقيق  الالزمة  والوسائل  ورسالتها 
واإلدارة ويحدد احلقوق والواجبات واملسؤوليات، مبا يحقق أهداف الهيئة وغاياتها، ويحفظ حقوق األطراف ذوي املصالح 

املرتبطة بها.

وفي هذا السياق، تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا ملمارسات احلاكمية املؤسسية السليمة، كما يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق أعلى 
معايير األداء املهني على جميع نشاطات الهيئة، وقد أقر مجلس اإلدارة العديد من األنظمة والتعليمات الهادفة إلى تعزيز 
ممارسات احلاكمية املؤسسية، منها تعليمات احملافظة على سرية املعلومات، وتعليمات اإلفصاح، والنظام املالي واحملاسبي، 

ونظام اللوازم واملشتريات وغيرها من األنظمة الهادفة إلى تنظيم العالقات وحتديد احلقوق والواجبات واملسؤوليات.

أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2008/12/31 ونبذة تعريفية

معالي السيد ماهر املصري
رئيس مجلس اإلدارة

2006/1/23 تاريخ االنضمام:  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في االقتصاد، اجلامعة األمريكية، بيروت 1969	

. • ماجستير في االقتصاد، اجلامعة األمريكية، بيروت 1973	

اخلبرات العملية:

. • وزير االقتصاد والتجارة، السلطة الوطنية الفلسطينية 2005-1996	

. • عضو املجلس التشريعي الفلسطيني 2006-1996	

. • رئيس هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية 2005-1998	

. • رئيس مؤسسة املواصفات واملقاييس 2005-2002	

. • رئيس هيئة املدن الصناعية واملناطق احلرة الفلسطينية 2005-2002	

. • عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني 2005-2003	

. • رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطيني 1995- 2006	
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• عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "ماس" 2007-2001	

. • مدير عام شركة مصانع الزيوت النباتية، نابلس 1996-1991	

. • شعل العديد من املناصب في القطاع اخلاص في كل من األردن والسعودية 1987-1976	

. • مخطط اقتصادي لدى دار الهندسة )شاعر ومشاركوه(، بيروت- لندن 1973- 1976	

وزارة االقتصاد الوطني
ميثلها معالي السيد د. جواد الناجي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

2006/1/27 تاريخ االنضمام:  

الشهادات العلمية:

. • ماجستير في االقتصاد، معهد كييف لالقتصاد الوطني، أوكرانيا 1974	

. • دكتوراه في االقتصاد، أكادميية العلوم االقتصادية، رومانيا 1980	

اخلبرات العملية:

. • مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية بدرجة وزير، منذ العام 2008	

. • وكيل وزارة االقتصاد الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية 2004- 2008	

•عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع االستثمار. 	

•عضو مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات. 	

. • وكيل مساعد لوزارة الصناعة الفلسطينية 1994- 2004	

- حتى اآلن. • نائب محافظ فلسطني لدى املصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 2005	

- حتى اآلن. • ممثل فلسطني في اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس 2005	

• حتى اآلن. الرئيس التنفيذي لوكالة األموال العربية في فلسطني 2005	

- حتى اآلن. • ممثل فلسطني في مجلس املساهمني للمؤسسة العربية لضمان االستثمار 2004	

. • رئيس جمعية االقتصاديني الفلسطينيني 1997 – 2002	

. • نائب رئيس جمعية االقتصاديني العرب – فلسطني 1995- 1997	

. • ممثل فلسطني في البنك اإلسالمي للتنمية 1987- 1997	
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. • مدير إدارة التخطيط والشؤون االقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية 1994-1986	

. • رئيس قسم الدراسات، املنظمة العربية للتنمية الصناعية، جامعة الدول العربية 1986-1982	

التحرير  منظمة  متثل  التي  واإلسالمية  العربية  واملؤمترات  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  من  العديد  في  •شارك  	
الدراسات  من  إلى مجموعة  إضافة  املؤسسات،  من  وغيرها  الوطني  االقتصاد  ووزارة  الصناعة  ووزارة  الفلسطينية 

واألبحاث.

سلطة النقد الفلسطينية
ميثلها السيد د. جهاد الوزير

2006/3/1 تاريخ االنضمام:  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة ماركويت، الواليات املتحدة األمريكية، 1986	

. • ماجستير إدارة هندسية، 1990	

، اململكة املتحدة. • 	Loughborough دكتوراه في إدارة األعمال، جامعة

اخلبرات العملية:

. • محافظ ورئيس مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، منذ العام 2008	

•رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية ملكافحة غسيل األموال. 	

. • قائم بأعمال وزير املالية في السلطة الوطنية الفلسطينية 2006-2005	

•شغل العديد من املناصب القيادية في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، منها: وزارة الشؤون اخلارجية، وزارة  	
التخطيط والتعاون الدولي.

. • مدير مركز التجارة العاملي - فلسطني 2000-1995	

•منسق املساعدات الدولية للشعب الفلسطيني. 	

. • ساهم في إعداد خطة االستثمارات الطارئة في العام 2003	

. • عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينية 2001-1991	

•نائب رئيس مجلس أمناء اجلامعة العربية األمريكية، جنني. 	

•عضو مجلس إدارة هيئة املدن الصناعية ومناطق التجارة احلرة الفلسطينية. 	

•عمل العديد من األبحاث والدراسات اخلاصة بالتطوير واإلصالح االقتصادي. 	
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وزارة املالية
ميثلها السيد ناصر طهبوب

2007/8/6 تاريخ االنضمام:  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة بيت حلم، فلسطني 1985	

. • ماجستير في احملاسبة، اجلامعة األمريكية، واشنطن 1989	

. • ماجستير في إدارة األعمال، جامعة جورج واشنطن، واشنطن 1990	

اخلبرات العملية:

. • مساعد وزير املالية للسياسات املالية، السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2007	

. • املدير اإلقليمي واملدير العام لبنك األقصى اإلسالمي، 2006-2005	

. • محاضر في كلية االقتصاد، جامعة بيرزيت، فلسطني 2007-2006	

. • محاضر في كلية الدراسات العليا، جامعة القدس، برنامج )MBA(، فلسطني منذ 1996	

•تولى العديد من املناصب القيادية في وزارة املالية الفلسطينية، منها: مساعد وزير املالية، مدير عام ضريبة القيمة  	
املضافة 2005-1994.

البنوك الفلسطينية
ميثلها السيد نبيل أبو دياب

2006/2/14 تاريخ االنضمام:  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في إدارة األعمال واالقتصاد، جامعة بيرزيت 1979	

. • ماجستير في إدارة األعمال واالقتصاد، جامعة القدس 2001	

. • دبلوم في االئتمان، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان 2002	

. • دبلوم في التسويق، جامعة بيرزيت 1999	

. • دبلوم في إدارة املوارد البشرية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، 2003	
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اخلبرات العملية:

. • مدير عام جمعية البنوك في فلسطني، من العام 2004	

. • مستشار للبنك اإلسالمي للتنمية، 2007-2004	

. • نائب مدير عام برنامج البنك األملاني للتنمية واالستثمار في فلسطني 2003-1999	

. • خبير ائتمان، بنك املعادلة األملاني في فلسطني 1999-1997	

. • منسق برنامج دعم القطاع املالي املمول من البنك الدولي 1997-1996	

•عضو مؤسس في اجلمعية العربية للتطوير والتدريب. 	

الشركات املدرجة
ميثلها السيد عزيز عبد اجلواد

2006/2/14 تاريخ االنضمام:  

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة، جامعة القاهرة 1967.

اخلبرات العملية:

. • شغل العديد من املناصب في شركة الكويت للتأمني، وكان آخرها منصب نائب املدير العام، 1992-1967	

. • من مؤسسي وعضو مجلس إدارة شركة التأمني الوطنية، ويشغل حاليا منصب املدير العام منذ العام 1993	

•رئيس مجلس إدارة االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني. 	

•عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. 	

الشركات املدرجة
ميثلها السيد د. عبد املالك اجلابر

2006/12/14 تاريخ االنضمام:  

الشهادات العلمية:

، كندا. • 	McGiM ماجستير في إدارة األعمال، جامعة

. • 	North Western دكتوراه في الهندسة، جامعة
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اخلبرات العملية:

. • نائب رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت الفلسطينية منذ العام 2003	

العربية  (، وهي شركة تضم مستثمرين فلسطينيني وعربًا وموجودة في اإلمارات  • 	VTEL( ساهم في إنشاء شركة
املتحدة 2005.

. • الرئيس التنفيذي لشركة فلسطني لتطوير املدن الصناعية 2003-2000	

. • مؤسس ومدير مركز أبحاث الطاقة الفلسطينية 2000-1996	

. • عضو في اللجان الفنية املشاركة في محادثات السالم 1993	

•رئيس مجلس إدارة شركة املطاحن الذهبية. 	

•رئيس مجلس إدارة شركة املشرق العقارية. 	

•عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان. 	

•نائب رئيس مجلس إدارة جوال. 	

•من مؤسسي بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغيرة. 	

. • حائز على جائزة سمو األمير محمد بن راشد آل مكتوم ألفضل مدير عربي في العام 2001	

اللجان الدائمة املنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال
جلنة التدقيق واملخاطر

وتشمل في عضويتها:

رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة السيد عزيز عبد اجلواد  

عضو مجلس إدارة السيد نبيل أبو دياب  

عضو مجلس إدارة السيد ناصر طهبوب  

باملهام  القيام  وذلك من خالل  والرقابي،  اإلشرافي  دوره  أداء  الهيئة في  إدارة  اللجنة في مساعدة مجلس  دور  ويتمثل 
التالية:

•اإلشراف على نشاط دائرة التدقيق الداخلي. 	

•املشاركة في عملية تقييم املخاطر الداخلية واخلارجية التي تواجه الهيئة، وفحص مدى فعالية أنظمة إدارة املخاطر  	
والرقابة الداخلية في الهيئة في كشف هذه املخاطر، والتصدي لها، أو احلد من آثارها.

•اإلشراف على عمل املدقق اخلارجي، وعملية إصدار التقارير املالية الدورية اخلاصة بالهيئة. 	
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أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

عطوفة الدكتور عاطف عالونة
مدير عام هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

2005/8/11 تاريخ التعيني 

1949/4/3 تاريخ امليالد  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في االقتصاد، جامعة امللك لودفيغ ماكسيمليان، ميونخ، أملانيا الغربية، 1976	

. • ماجستير في االقتصاد، جامعة امللك لودفيغ ماكسيمليان، ميونخ، أملانيا الغربية، 1977	

. • ماجستير في العلوم السياسية، جامعة امللك لودفيغ ماكسيمليان، ميونخ، أملانيا الغربية، 1979	

. • دكتوراه في االقتصاد )مالية عامة(، جامعة امللك لودفيغ ماكسيمليان، ميونخ، أملانيا الغربية، 1983	

اخلبرات العملية:

. • مدير وحدة مشروع البنك الدولي إلصالح أنظمة التقاعد في فلسطني، 2005-2004	

. • وكيل وزارة املالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، 1994- 2004	

. • عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، 1995- 2004	

. • مسؤول القطاع املالي والضريبي في املفاوضات االقتصادية مع إسرائيل، 1992- 2004	

. • نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمارات الفلسطينية، 1994- 2004	

. • عضو مجلس إدارة هيئة املدن الصناعية، 2005-1997	

. • رئيس مجلس إدارة شركة اخلدمات املصرفية، 2002-2000	

. • رئيس اللجنة التوجيهية ملشروع برمجة الضرائب في فلسطني، 2005-2000	

. • عضو مجلس إدارة صندوق البلديات، 2005-2000	

. • عضو في جلنة خبراء الضرائب املؤقتة التابعة لهيئة األمم املتحدة، 1996- 2005	

. • نائب رئيس اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد في فلسطني، 2004-2000	

، وعضو  • عضو مجلس أمناء الكلية اإلبراهيمية في القدس، ورئيس جمعية االقتصاديني الفلسطينية 1991-1989	
مجلس أمناء جامعة فلسطني األهلية، 2007.
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. • رئيس جلنة ترخيص مدققي احلسابات القانونيني، 1997- 2005	

. • مدير فرع جامعة القدس املفتوحة - رام الله، 1991- 1994	

. • أستاذ مشارك متفرغ في قسم االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، ورئيس قسم االقتصاد 1991-1983	

. • رئيس جمعية االقتصاديني الفلسطينيني، 1989- 1991	

•قام بتأليف أبحاث عدة عن االقتصاد الفلسطيني، وبخاصة في مواضيع املالية العامة، والنقود، والبنوك، والتجارة  	
إلى املشاركة في العشرات من املؤمترات احمللية والدولية حول االقتصاد الفلسطيني، والتعاون  اخلارجية، إضافة 

الدولي، والتقاعد، واإلصالح اإلداري واملالي.

السيد جريس قسيس
مدير عام إدارة الرقابة على األوراق املالية

2005/11/1 تاريخ التعيني 

1942/6/18 تاريخ امليالد  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية، اجلامعة األمريكية، القاهرة 1969	

اخلبرات العملية:

 - • 	1976 العاملية،  ميرلينتش  مؤسسة  في  املتحدة  العربية  واإلمارات  الكويت  مكتب  ومدير  العام  املدير  مساعد 
.1992

واإلمناء،  لالستثمار  فلسطني  وشركة  الوطنية،  التأمني  شركة  منها  الشركات،  من  العديد  تأسيس  في  •املساهمة  	
وشركة  الطبية،  للفحوصات  ميديكير  ومركز  لألملنيوم،  الفلسطينية  والشركة  املالية،  لألوراق  املتحدة  والشركة 

الصناعة العربية.

فلسطني  وشركة  الوطنية،  التأمني  شركة  مثل،  الشركات  من  العديد  إدارة  مجالس  وعضوية  رئاسة  سابقًا  •شغل  	
لالستثمار واإلمناء، والشركة الفلسطينية لألملنيوم، وشركة الصناعة العربية.

السيد مالك خضر
مدير عام إدارة الرقابة على الرهن العقاري والتأجير التمويلي

2005/12/10 تاريخ التعيني 

1953/6/27 تاريخ امليالد  
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الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة هاجازيان، بيروت 1974	

. • ماجستير في إدارة األعمال، جامعة مارشال، West Virginia State، الواليات املتحدة األمريكية 1982	

اخلبرات العملية:

. • مدير االئتمان، نائب املدير، مدير االئتمان واالمتثال، بنك HSBC، رام الله 2005-2000	

. • نائب املدير اإلقليمي، مدير فرع رام الله، البنك األهلي األردني، رام الله 1999-1995	

. • مدير إدارة متويل الشركات، بنك االستثمار السعودي، 1995-1988	

. • مدير االئتمان، البنك األمريكي السعودي، الرياض 1988-1985	

. • مراقب عمليات االئتمان للفروع اخلارجية األجنبية، البنك العربي، عمان 1985-1982	

السيد وضاح اخلطيب
مدير عام إدارة الرقابة على التأمني

2008/6/22 تاريخ التعيني 

1955/11/26 تاريخ امليالد  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في التربية وعلم االجتماع، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، 1976	

اخلبرات العملية:

شغل سابقًا مواقع عمل متعددة مع:

. • االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني، 2008-2007	

. • الشركة األمريكية للتأمني على احلياة، 1994- 2005	

. • جلنة االنتخابات املركزية، 2005- 2007	

حتى اآلن. • نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، 2008 – 	

. • رئيس اللجنة االستشارية للتأمني، 2008-2007	

. • مستشار تأمني على احلياة، 1999	
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. • مستشار تسويق لعدد من الشركات، 1996 – 2000	

. • عضو جلان استشارية لعدد من مؤسسات املجتمع املدني األهلية، 1997 – 2004	

. • مجموعة من املقاالت املنشورة في صحف محلية وعربيه )مطبوعة وإلكترونية(، 1993 – 2007	

•دراسات جدوى ودراسات سوق ودراسات مشاريع ودراسات مسحية. 	

•املشاركة في عديد من املؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية والدولية. 	

الدكتور بشار أبو زعرور
مسؤول الدراسات واألبحاث

2008/7/1 تاريخ التعيني 

1974/9/1 تاريخ امليالد  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في احملاسبة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني 1996	

. • ماجستير في إدارة األعمال )MBA(، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 1998	

. • دكتوراه في أسواق املال واحملافظ االستثمارية، جامعة باتراس، اليونان، 2007	

اخلبرات العملية:

. • أستاذ مساعد، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 2008	

. • مدقق داخلي رئيسي، شركة فلسطني للتنمية واالستثمار، باديكو، 2003-2000	

. • مدقق داخلي رئيسي، وزارة املالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2000-1997	

•له مجموعة من األبحاث العلمية احملكمة واملنشورة دوليًا في مجال أسواق األوراق املالية. 	

•املشاركة في عدد من املؤمترات العلمية الدولية واإلقليمية املتخصصة في أسواق األوراق املالية. 	

. • عضو في جمعية التمويل املتعددة اجلنسيات )MFS(، الواليات املتحدة األمريكية، 2005	

. • 	2004 ،)MEEA( عضو اجلمعية االقتصادية في الشرق األوسط
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السيد أمين الصباح
مدير دائرة الشؤون املالية

2005/10/1 تاريخ التعيني 

1976/1/1 تاريخ امليالد  

الشهادات العلمية:

. • بكالوريوس في احملاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطني 1998	

اخلبرات العملية:

. • مدير مالي، مشروع البنك الدولي اخلاص بإنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية، 2005	

. • مساعد رئيس قسم العمليات املصرفية، البنك اإلسالمي العربي، رام الله 2004-2001	

. • مساعد املدير املالي، الشركة الفلسطينية للسيارات، رام الله 2001-1998	

.) • 	ACPA( حاصل على إجازة محاسب قانوني عربي

•عضو في هيئات مهنية دولية عديدة. 	

السيد إبراهيم حمارشة
مدير دائرة الشؤون اإلدارية واللوازم

2007/7/15      تاريخ التعيني 

1962/2/3 تاريخ امليالد  

الشهادات العلمية:

بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة بيرزيت، رام الله 1990.

اخلبرات العملية:

. • مساعد إداري ملشروع إعداد املوازنات التقديرية للهيئات احمللية، االحتاد الفلسطيني الهولندي، 2006	

. • 	2005 ،)UNDP( مسؤول إداري ملشروع تطوير بدو فلسطني التابع لبرنامج األمم املتحدة

. • مسؤول إداري ومنسق عالقات عامة، شركة بارتنارز لإلمناء واالستثمار، دبي 1997- 2004	
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مزايا ومكافئات أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2008

العملة: دوالر  أمريكي

عضو املجلسالرقم
عدد 

اجللسات 
العادية

عدد 
اجللسات 
غير العادية

بدل 
اجللسات 

العادية

بدل 
اجللسات 
غير العادية

مكافأة رئيس 
املجلس 
السنوية

اإلجمالي

854،0001،2501،0006،250السيد ماهر نشأت طاهر املصري1

864،0001،5005،500د. جواد ناجي عوض حرز الله2

643،0001،0004،000د. عبد املالك أحمد اجلابر3

753،5001،2504،750د. جهاد خليل الوزير4

874،0001،7505،750السيد نبيل محمد داوود أبو دياب5

974،5001،7506،250السيد عزيز محمود مصطفى عبد اجلواد6

974،5001،7506،250السيد ناصر عبد املجيد توفيق طهبوب7

27،50010،2501،00038،750اإلجمـــــالي

األسهم التي ميتلكها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى كما بتاريخ 2008/12/31:
السيد ماهر نشأت طاهر املصري

عدد األسهمرمز الشركةاالسم

JCC3،540ماهر نشأت طاهر املصري
VOIC2،837

VOIC950حامد ماهر نشأت املصري
VOIC950فرح ماهر نشأت املصري

السيد عزيز محمود مصطفى عبد اجلواد

عدد األسهمرمز الشركةاالسم

عزيز محمود مصطفى عبد اجلواد
NIC240،551

PADICO20،000
NIC103عزيزة مصطفى عبد اجلواد

NIC10،363نهيل عزيز محمود عبد اجلواد

NIC2،072محمود عزيز محمود عبد اجلواد

NIC2،072عالء عزيز محمود عبد اجلواد

NIC2،072يسل عزيز محمود عبد اجلواد
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السيد عبد املالك أحمد عبد املالك اجلابر

عدد األسهمرمز الشركةاالسم

عبد املالك أحمد عبد املالك اجلابر

WASSEL128،333

AMB138،400

GMC626،457

PALTEL8،507

VOIC1،100

BOP71،000

ماية عبد املالك أحمد اجلابر
PADICO70،000

PALTEL50،000

آية عبد املالك أحمد اجلابر
PADICO70،000

PALTEL50،000

السيد ناصر عبد املجيد توفيق طهبوب

عدد األسهمرمز الشركةاالسم

ناصر عبد املجيد توفيق طهبوب
PADICO800

AHC2،000

السيد جواد الناجي – ال يوجد.
السيد نبيل أبو دياب – ال يوجد.

السيد جهاد خليل الوزير – ال يوجد.
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التدريب
التطورات على  أهم  والعلمية وإطالعهم على  املهنية  املوظفني  التدريب لرفع كفاءة  الهيئة أهمية كبيرة ملوضوع  تولي 
الصعيد الدولي، وقد مت إيفاد 60 موظفًا؛ أي بنسبة %91 من إجمالي عدد املوظفني في دورات تدريبية متخصصة خارج 
الوطن وداخله.  وتركزت مواضيع الدورات التدريبية حول القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، ففي قطاع األوراق املالية، مت 

إشراك املوظفني في مواضيع متخصصة، منها:

•الرقابة والتفتيش على شركات اخلدمات املالية. 	

•قياس وإدارة مخاطر االستثمار في األصول املالية. 	

•تقييم املخاطر. 	

•التحليل املالي. 	

•املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 	

•اجلوانب القانونية ملكافحة غسيل األموال. 	

وفي قطاع التأمني، مت إيفاد موظفي اإلدارة للمشاركة في دورات متخصصة، مثل:

•التأمني في التشريعات الفلسطينية. 	

•التحليل املالي. 	

التدفقات  وحتليل  العقاري  املثمن  موضوع  على  العقاري  الرهن  متويل  بقطاع  اخلاصة  التدريبية  الدورات  وتركزت 
النقدية.

إضافة إلى ذلك، مت إشراك موظفي الهيئة في دورات تدريبية تهدف إلى رفع مهاراتهم املهنية واإلدارية؛ سواء في مجال 
تكنولوجيا املعلومات وتطويعها إلغراض متطلبات العمل، أم في مجال املهارات اإلدارية والتنفيذية.

برامج التدريب والتأهيل ملوظفي الهيئة

عدد املشاركنيعدد الدورات

3747دورات داخلية

713دورات خارجية
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البيانات المالية للعام 2008
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هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
ص.ب 4041، البيرة – فلسطني

هاتف: 9702-2973334+
فاكس: 9702-2973563+

www.pcma.ps :املوقع االلكتروني
 info@pcma.ps :بريد الكتروني
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اإلدارة العامة لألوراق املالية 

هاتف: 9702-2973334+
فاكس: 9702-2973796+

 cmsd@pcma.ps :بريد الكتروني

اإلدارة العامة للتأمني

هاتف: 9702-2973334+
فاكس: 9702-2973732+

 icd@pcma.ps :بريد الكتروني

اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري
والتأجير التمويلي

هاتف: 9702-2973334+
فاكس: 9702-2973563+

mflsd@pcma.ps :بريد الكتروني

اإلدارة العامة للدراسات و التطوير

هاتف: 9702-2973334+
فاكس: 9702-2973563+

research@pcma.ps  :بريد الكتروني
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