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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
معالي السيد ماهر املصري

طغى احلذر والترقب نتيجة ذيول األزمة املالية العاملية والوضع السياسي اإلقليمي على العام  .2009فمع أن االقتصاد الفلسطيني
املؤلف في معظمه من شركات صغيرة ومتوسطة قد شهد منو ًا ملحوظ ًا خالل هذا العام ،فإن ذلك لم يعكس نفسه على أداء السوق

املالية الفلسطينية؛ ففي الوقت الذي لم تشهد السوق املالية أي تذبذبات حادة ،صعود ًا أو هبوطاً ،فإن حجم التداول انخفض بصورة

ملحوظة ،مع أن غالبية الشركات املدرجة حققت أرباح ًا جيدة.

يبشر بزيادة الطلب على العمالة وانخفاض البطالة،
وشهد العام  2009البدء في مشاريع إسكانية واسعة في فلسطني ،األمر الذي ّ
كم كبير من األموال املستثمرة في االقتصاد الفلسطيني .وبطبيعة احلال ،فإن هذه الطفرة اإلسكانية وما يترتب عليها
إضافة إلى ضخ ّ

من قروض إسكانية وضمانات ائتمانية ،تضع مسؤوليات كبيرة أمام الهيئة وإدارتها املتخصصة بالرهن العقاري ،من أجل االنتهاء
من وضع القوانني واللوائح الالزمة لتنظيم العمل في هذا القطاع الواعد .كما أن هذا التطور يفتح آفاق ًا جديدة أمام توسيع خدمات
وعمليات قطاع التامني ،الذي شهد منو ًا واضح ًا خالل العام في مجال التأمني الصحي والتأمينات العامة.

وفي املقابل ،فقد شهدت الهيئة العام  2009العديد من التطورات واإلجنازات .ففي هذا العام ،مت تعيني السيدة عبير عودة مدير ًا عام ًا

للهيئة خلف ًا للدكتور عاطف عالونة ،الذي ُأحيل على التقاعد ،وانضم إلى الهيئة مديرون عامون لألوراق املالية ،والرهن العقاري،

والتأجير التمويلي .وحمل الفريق اجلديد وزمالؤه األقدم في الهيئة مسؤولية تنفيذ خطة العمل التي انبثقت عن اخللوة اإلستراتيجية

للهيئة في نهاية العام  ،2008معززين بإدارة الدراسات والتطوير في الهيئة .وحظيت الهيئة بدعم منظمات دولية كالوكالة األمريكية
للتنمية ،والبنك الدولي ،واملنظمة الدولية للتمويل لتنفيذ خطتها في البناء الداخلي وتعزيز قدراتها البشرية ،وتنظيم عالقاتها مع
املؤسسات الفلسطينية ذات العالقة كسلطة النقد ،والسوق املالية ،وصندوق حوادث الطرق ،ومراقب الشركات .وقامت الهيئة من

خالل اللجنة الوطنية للحكومة بإقرار قواعد احلوكمة وإشهارها في فلسطني ،كما قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة األوراق
املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

إننا نرى في العام املقبل عام توسيع قاعدة الشركات املدرجة في السوق املالية ،وعام حتويل السوق املالية إلى شركة مساهمة عامة،
مصحوب ًا بفصل مركز اإليداع والتحويل حتقيق ًا لدرجة أعلى من الشفافية .وكذلك نراه عام استقرار ومنو في قطاع التأمني ،وانطالقة
قوية لشركات الرهن العقاري والتأجير التمويلي.
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كلمـة املـدير العام
السيدة عبير عودة

شهدت الهيئة العام  2009العديد من التطورات واإلجنازات ،وذلك في مضيها قدم ًا في حتقيق الغايات واألهداف اإلستراتيجية

التي حددت في نهاية العام  .2008فبعد مرور خمسة أعوام على إنشاء الهيئة ،ومن أجل االرتقاء بأدائها إلى املستويات الدولية،
شرعت الهيئة بإجراء تقييم ذاتي على مستوى اإلدارات العامة ،باإلضافة إلى وضع العديد من األنظمة لتكفل أداء أفضل للقطاعات
التي تشرف عليها ،ولتخفيض املخاطر وحتفيز النمو وضمان االستقرار .وفي هذا السياق ،فقد مت اعتماد نظام إلكتروني عاملي

في الرقابة على عمليات التداول هو النظام االسترالي ( ،)SMARTS ONLINEوأجنزت الهيئة عملية تقييم ذاتي واسعة وفق ًا

ملعايير املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية ( ،)IOSCOمبا ميهد الطريق أمام الهيئة لالنضمام إلى املنظمة مستقبالً .وقد تابعت

الهيئة ،بالتعاون مع املؤسسات الدولية املانحة ،تنفيذ البرامج التشريعية والتنظيمية في قطاعي الرهن العقاري والتأجير التمويلي،
إضافة إلى البدء في عمليات املراجعة النقدية لألطر التشريعية القائمة للقطاعات األخرى ،ومن واقع التجربة العملية وفق ًا ألفضل

املمارسات واملعايير الدولية في هذا املجال ،وذلك مبساعدة املؤسسات املهنية الدولية كالبنك الدولي ،ومؤسسة التمويل الدولية،

والوكالة األمريكية للتنمية.

إن اجنازات الهيئة للعام  2009لم تكن لتتحقق لوال تضافر جهود العاملني فيها ،وتعاون املؤسسات الرسمية ذات العالقة ،ومؤسسات

القطاعات التي تشرف عليها ،حيث عملت الهيئة مع شركائها من املؤسسات الرسمية واخلاصة على وضع خطة إنقاذ إلحدى شركات
التأمني ،التي نأمل أن تنتهي بنجاح في بداية العام القادم.

وعلى صعيد مدونة قواعد حوكمة الشركات التي شهد العام  2009انطالقة العمل بها ،فستمضي الهيئة قدم ًا في صياغة وتنفيذ اخلطط
الكفيلة بوضع قواعد مدونة حوكمة الشركات في فلسطني محل التنفيذ ،وفق ًا ملا نصت عليه املدونة ،وستبقى الهيئة دوم ًا جزء ًا من

اخلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة إن شاء الله.
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مجلس اإلدارة
ضمن سعي مجلس اإلدارة إل��ى تطوير س��وق رأس امل��ال في فلسطني ،وحماية حقوق املساهمني واملستثمرين ،واص��ل املجلس
عمله خالل العام  2009على تنمية القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وتنظيمها ،وذلك لتحقيق األهداف والغايات التي حددتها

اإلستراتيجية العامة بعد مرور عامها األول واملمتدة لثالث سنوات.

وعلى املستوى اإلقليمي ،مت إبرام مذكرة تفاهم بخصوص التعاون املشترك مع هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات ،ووقع
االتفاقية معالي السيد ماهر املصري رئيس املجلس ،ومن اجلانب اإلماراتي سعادة السيد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة

األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة .وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل املعلومات ،واملساعدة في تنفيذ القوانني
والقواعد واللوائح املتعلقة بالتعامل في األوراق املالية ،والتعاون في تنفيذ أعمال الرقابة واإلشراف ،وتعزيز معايير التعامل العادل
والنزيه في قطاع األوراق املالية.

وعمل املجلس خالل العام  2009على إصدار وتعديل األنظمة والتعليمات والقرارات التالية:

األنظمة املقرة من مجلس اإلدارة
املوافقة على التعديالت املقترحة بخصوص تعليمات احملافظة على سرية املعلومات ،وتغيير هذه التعليمات إلى نظام ،ورفع
النظام إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

التعليمات والقرارات
تعديل تعليمات هامش املالءة لشركات التأمني ،وإلزام شركات التأمني التقيد بالتعديالت اجلديدة لتحديد قيمة هامش املالءة.
تعديل نص املادة (/1/7ج) من نظام اإلدراج.

تعديل تعليمات ترخيص شركات متويل الرهن العقاري وأصحاب املهن العقارية رقم (/7ت رع) لسنة .2007

تعديل على قرار رقم (/6ت) بشأن البيانات املالية والتقارير اإلحصائية التي على شركات التأمني تقدميها للهيئة.
تعديل تعليمات بشأن ترتيبات إعادة التأمني.

تعديل على قرار رقم (/1ت) بشأن منح اإلجازة لوكالء التأمني.

القرارات التوجيهية
املوافقة على جتديد ترخيص شركة املؤسسة العربية للتأمني ملدة ثالثة أشهر تنتهي بتاريخ .2009/3/31
املوافقة على طلب شركة فلسطني لتمويل الرهن العقاري جتديد إجازتها مبمارسة أعمال تأمني الرهن العقاري.
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رفض جتديد طلب شركة النسر العربي للتأمني ،واعتبار الترخيص املبدئي لها الغياً.
تعديل الهيكلية بشكل يتناسب مع متطلبات تطبيق اإلستراتيجية العامة للهيئة ،واملصادقة عليها من قبل دولة رئيس مجلس
الوزراء بصفته وزير ًا للمالية.

املوافقة من حيث املبدأ على إدراج الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار احملدودة ( )APICبعد تعديل النظام.
إلغاء إجازة كل وكيل تأمني لم يلتزم باملدة احملددة بقانون التأمني وتشريعاته الثانوية لتصويب أوضاعه ،ولم يقدم طلب ًا لتجديد
أو جتميد إجازته حتى تاريخه.

املوافقة على تفعيل خدمة رقم املستثمر ،واستيفاء رسوم ملرة واحدة من املستثمرين مقابل تقدمي اخلدمة ،ورفض اقتراح السوق

املالية بتعديل الئحة الرسوم والعموالت.

إلغاء ترخيص مستشار االستثمار املمنوح لشركة طالل أبو غزالة ،لعدم توفر جميع متطلبات الترخيص احملددة في تعليمات

ترخيص شركات األوراق املالية.

املوافقة على اعتماد معايير جديدة وحتديد مؤشرات القياس عند التوصية بقبول أو رفض أي طلب ترخيص مقدم من شركة
أوراق مالية.

فرض غرامة على إحدى شركات التأجير التمويلي.
تخفيض الرسوم املستحقة على املخمنني الطبيعيني للعام .2010
منح شركات األوراق املالية نسبة خصم  50%من عمولتها.
املوافقة املبدئية على فصل مركز اإلي��داع والتحويل عن السوق املالية ،والطلب من السوق املالية إع��داد دراس��ة حول هذا
املوضوع ،بحيث تشمل دراسة اجلدوى االقتصادية ،والتفاصيل الفنية واملالية واإلدارية وغيرها لعملية الفصل ،وعرض هذه

الدراسة على الهيئة ملراجعتها وحتليلها استناد ًا إلى املعايير الدولية واملمارسات املثلى واالعتبارات احمللية ،واتخاذ القرارات
الالزمة على ضوء ذلك.

أي من املتقدمني بطلبات احلصول على الترخيص املهني للمستشار املالي ومستشار االستثمار من اجللوس لالمتحان
عدم استثناء ٍّ
كشرط للحصول على الترخيص.

منح الترخيص لشركة العربي جروب لالستثمار للعمل كشركة وساطة مالية.
متابعة التزام الشركات املساهمة العامة غير املدرجة بأحكام القانون ،الستكمال متطلبات اإلدراج في سوق فلسطني
لألوراق املالية.

إعادة تشكيل جلنة املشتريات وجلنة االستالم في الهيئة.
تشكيل جلنة لدراسة االحتياجات املهنية للهيئة.
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هيئة سوق رأس المال

هيئة سوق رأس املال
الوضع القانوني
مت إنشاء هيئة سوق رأس املال الفلسطينية مبوجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  2005/8/11استناد ًا إلى املادة رقم ()2
من قانون هيئة سوق رأس املال رقم ( )13لسنة  ،2004وهي 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

ال عن وزارة االقتصاد الوطني ،وممث ً
اإلدارة .وقد تأسس أول مجلس إدارة للهيئة العام  ،2005ويشمل مجلس اإلدارة ممث ً
ال عن

ال عن سلطة النقد الفلسطينية ،وممث ً
وزارة املالية ،وممث ً
ال عن املصارف العاملة في فلسطني ،وممثلني اثنني 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

بناء على تنسيب وزير املالية.
الوزراء ً

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:

اإلدارة العامة لألوراق املالية :وتتولى عمليات التنظيم والرقابة واإلشراف على جميع املتعاملني في قطاع 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.
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اإلدارة العامة للتأمني :وتتولى اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني ،والعمل على تطوير هذا القطاع ،وإعداد األنظمة

والتعليمات ،واتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك.

اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي :وتعمل على تنظيم قطاعي الرهن العقاري والتأجير التمويلي
وتطويرهما واإلشراف عليهما ،من خالل توفير البيئة القانونية واحلوافز االستثمارية وزيادة الوعي لدى املستثمرين في

هذا املجال.

اإلدارة العامة للمؤسسات املالية غير املصرفية :وتسعى إلى تنظيم عمل املؤسسات املالية غير املصرفية واإلشراف عليها،
وتوفير البيئة القانونية الضرورية لعملها.

اإلدارة العامة للدراسات والتطوير :وتسعى إلى توفير الدراسات العلمية واملعلومات الدقيقة الالزمة التخاذ القرارات

الرئيسية في الهيئة ،وزيادة الوعي االستثماري ،وتطوير سبل التواصل للهيئة محلي ًا وإقليمي ًا ودولياً.

يضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من الدوائر والوحدات املساندة لعمل الهيئة؛ مثل ،دائرة الشؤون املالية ،ودائرة الشؤون اإلدارية

واللوازم ،ودائرة نظم املعلومات ،ودائرة التدقيق الداخلي.
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الهيكل التنظيمي
مجلس اإلدارة
رئيس املجلس

املستشار القانوني

املدقق اخلارجي
جلنة التدقيق واملخاطر

اللجنة اإلستشارية للتأمني
اللجنة اإلستشارية لألوراق املالية

دائرة التدقيق الداخلي

اللجنة اإلستشارية لتمويل الرهن
العقاري والتأجير التمويلي

مدير عام
الهيئة

جلنة احلوكمة

سكرتاريا تنفيذية

القضايا والشكاوي

الديوان

اإلدارة العامة
للتأمني

اإلدارة العامة
لألوراق املالية

اإلدارة العامة
لتمويل الرهن
ال�ع�ق��اري والتأجير
التمويلي

اإلدارة العامة
للمؤسسات
امل� ��ال � �ي� ��ة غ �ي��ر
املصرفية

دائرة الشؤون
املالية

دائرة الشؤون
اإلدارية واللوازم

اإلدارة العامة
للدراسات
والتطوير

دائرة نظم
املعلومات

صدر قرار عن مجلس الوزراء بتاريخ  2007/8/28بتكليف سلطة النقد بإعداد نظام خاص ينظم عمل مؤسسات اإلقراض والتمويل ،التي تندرج ضمن

املؤسسات املالية غير املصرفية.
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موظفو الهيئة
بلغ عدد موظفي الهيئة  72موظف ًا مع نهاية العام  ،2009جاء توزيعهم حسب املستوى التعليمي واجلنس ،كما في اجلدول أدناه:
ذكر

أنثى

المجموع

المستوى التعليمي
دكتوراه

1

-

1

ماجستير

4

3

7

بكالوريوس

31

12

43

دبلوم

2

6

8

دون الدبلوم

11

2

13

المجموع

49

23

72

التعاون الدولي والعالقات اخلارجية
واصلت الهيئة أعمالها خالل العام  2009مبزيد من التعاون والتنسيق مع املؤسسات العربية واإلقليمية والدولية ذات األه��داف

والبرامج املشتركة ،وذلك تعزيز ًا ألواصر التعاون وتبادل اخلبرات ودعم مكانة الهيئة دولي ًا وإقليمياً ،وتطوير أدائها وقدراتها .وفي
هذا السياق ،أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم بخصوص التعاون املشترك مع هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات ،ووقع االتفاقية
معالي السيد ماهر املصري رئيس مجلس إدارة الهيئة ،ومن اجلانب اإلماراتي سعادة السيد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة

األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة .وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل املعلومات ،األمر الذي يساعد في الرقابة
واإلشراف على قطاعات سوق رأس املال في كلتا الدولتني ،واملساعدة في كشف واتخاذ اإلجراءات املناسبة ضد أي تعامل داخلي
أو تالعب باألسواق اخلاضعة لكلتا الهيئتني ،وتنفيذ القوانني والقواعد واللوائح املتعلقة بالتعامل في األوراق املالية ،وتعزيز وضمان

أهلية ومالءمة األشخاص املسجلني ،وتعزيز معايير التعامل العادل والنزيه في سلوكهم املهني .هذا باإلضافة إلى تبادل اخلبرات في
مجال التدريب واملساعدة الفنية.
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وشهد العام  2009انطالق الهيئة في تنفيذ مشاريع املساعدة الفنية والتقنية املقدمة من قبل املؤسسات واملنظمات الدولية املتخصصة،
ومن أهمها:

مشروع تطوير قدرات الهيئة في الرقابة واإلشراف على صناديق التقاعد اخلاص ،واملقدم من قبل مؤسسة ()First Initiative
التابعة للبنك الدولي ،وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروع  263ألف دوالر أمريكي .وقد مت البدء فعلي ًا بتنفيذ املشروع خالل

العام  ،2009وقام بزيارة الهيئة خبير دولي في مجال صناديق التقاعد اخلاص خالل شهر نيسان من العام  ،2009ومتت دراسة

وتقييم الوضع احلالي واإلطالع على األنظمة والتعليمات ذات العالقة ،وفي شهر أيلول مت إعداد مسودة أولية للتعليمات

الناظمة للرقابة واإلش��راف على صناديق التقاعد اخلاص من حيث اجلوانب الفنية والتقنية ،والعمل جا ٍر على مناقشة هذه

املسودة من قبل الهيئة لتتم مراجعتها وإخراجها بصيغتها النهائية مبا يتوافق والواقع الفلسطيني .وتتضمن املرحلة التالية
للمشروع تفعيل تواصل الهيئة ،من خالل توقيع مذكرات تفاهم مع هيئات رقابية إقليمية ودولية تعمل في الرقابة واإلشراف

على صناديق التقاعد اخلاص ،إضافة إلى مساعدة الهيئة في تقييم وحتديد االحتياجات الفنية على مستوى الكادر البشري

وسبل تعزيزها وتطويرها.

مشروع تطوير قطاع األوراق املالية املقدم من قبل مؤسسة ( ،)First Initiativeبقيمة إجمالية تصل إلى  169ألف دوالر

أمريكي .ويهدف هذا املشروع إلى تعزيز وتطوير دور الهيئة في الرقابة واإلش��راف على قطاع األوراق املالية ،وذلك من
خالل الفصل ما بني الدور الرقابي وال��دور التنفيذي ،وحتديد الصالحيات واملسؤوليات ما بني الهيئة والسوق املالية وفق ًا

للمعايير الدولية في هذا املجال ،وحتديد ًا مبادئ املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية ( .)IOSCOوخالل شهر أيلول ،قام
بزيارة الهيئة خبراء من البنك الدولي مختصون في أسواق املال ،بهدف تقييم الوضع احلالي ،وذلك من خالل مراجعة شاملة

لألنظمة والتعليمات الناظمة لقطاع األوراق املالية في فلسطني ،بالتعاون مع فريق الهيئة من املختصني في هذا املجال ،وسيتم

عرض نتائج التقييم على مجلس إدارة الهيئة ملناقشتها وإقرارها .وخالل شهر كانون األول من العام  ،2009مت تنفيذ الزيارة
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الثانية من قبل خبراء البنك الدولي وفق ًا خلطة املشروع التي تهدف إلى تقدمي التوصيات بالتعديالت الالزمة على األنظمة
والتعليمات وفق ًا ألفضل املمارسات الدولية ،ومبا يتناسب وواقع قطاع األوراق املالية في فلسطني وخصوصياته.

مشروع ( ،Expand and Sustained Access to Financial Services )ESAFواملمول من قبل الوكالة األمريكية

للتنمية الدولية ( ،)USAIDويهدف هذا املشروع إلى تقدمي املساعدة الفنية للهيئة وبناء القدرات في مجاالت عدة من حيث:

 مساعدة اإلدارة العامة للتأمني في مراجعة األنظمة والتعليمات اخلاصة بقطاع التامني ،وبناء القدرات وإع��ادة هندسةالعمليات ( ،)Business Process Reengineeringإضافة إلى املساهمة في وضع إستراتيجية توعوية شاملة لقطاع

التأمني ،حيث قامت مؤسسة ( )ESAFبتمويل جزئي لدراسة مسحية شاملة حول قطاع التأمني في فلسطني أعدتها اإلدارة
العامة للدراسات والتطوير في الهيئة ،بهدف قياس مدى الوعي والثقافة التأمينية لدى اجلمهور الفلسطيني ،كمتطلب

أساسي في بناء إستراتيجية توعية تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة التأمينية في فلسطني.

 بناء القدرات لدى اإلدارة العامة للرهن العقاري والتأجير التمويلي ،وإع��ادة هندسة العمليات اخلاصة ب��اإلدارة ورفعقدرات العاملني فيها.

 أما على مستوى الهيئة ،فيعمل مشروع ( )ESAFعلى مساعدة الهيئة على إعداد إجراءات عمل موحدة ( ،)SOPsوبناءقدرات العاملني وتطويرها ،إضافة إلى تطوير بيئة وأنظمة العمل الداخلية وأمتتتها.

مشروع ( )MFIاملقدم من قبل ( ،)Modernizing Financial Institutionوالذي يهدف إلى تطوير قدرات الهيئة في برامج
مكافحة غسل األموال للقطاعات املالية غير املصرفية ،وتفعيل التعاون ما بني الهيئة وسلطة النقد الفلسطينية في هذا املجال.

ومتضي الهيئة قدم ًا خالل خطتها للعام  2010في توثيق عالقتها باملؤسسات اإلقليمية والدولية التي يرتبط نشاطها بالقطاعات املالية

غير املصرفية ،من خالل املشاركة في املؤمترات واالجتماعات ،وإبرام االتفاقيات التي تهدف إلى التعاون املشترك ونقل اخلبرات.
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هذا وانضمت الهيئة في العام  2009إلى عضوية املنظمة الدولية ملشرفي التقاعد اخلاص ( ،)IOPSواالحتاد الدولي لتمويل اإلسكان

( ،)IUHFإضافة إلى عضوية الرابطة الدولية ملشرفي التأمني ومقرها سويسرا ،واالحتاد العام العربي للتأمني ،واحتاد هيئات األوراق
املالية العربية ،واألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،ومنتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التامني .وتسعى الهيئة

خالل العام  2010إلى استكمال متطلبات انضمامها إلى عضوية املنظمة الدولية للهيئات املشرفة على أسواق املال (.)IOSCO

كما شاركت الهيئة خالل العام  2009في العديد من املؤمترات والندوات املتخصصة على املستوى اإلقليمي والدولي ،من أهمها:

االجتمـاع السـنوي الرابع ملجـلس احتاد هيــــــئات األوراق املاليـة العربيــــــة ،الذي عقــــد في العاصـــمة السـورية دمشـــق بتــاريخ
.2009/12/22-21

مؤمتر دول وسط وشـــــــــــرق أوروبا اخلـاص بأنظـــــــــــمة التـقـاعد اخلاص ،الذي عقـــــد في العاصـــــــمة الهنغاريـــــــة بودابست في
 ،2009/3/24-23ومتت خالله املوافقة على انضمام فلسطني كعضو في املنظمة الدولية ملشرفي التقاعد اخلاص.

اجتماع اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للهيئات املشرفة على التقاعد اخلاص ،إضافة إلى املشاركة في االجتماع املشترك ملنظمة
االحتاد األوروبي للتعاون والتنمية ،واملنظمة الدولية للهيئات املشرفة على تقاعد القطاع اخلاص.

املعهد الدولي لتطوير أسواق املال الذي نظمته جلنة األوراق املالية األمريكية ( ،)SECفي العاصمة األمريكية واشنطن خالل
الفترة .2009/4/30-20

الندوة العربية حول تطبيقات األساليب احلديثة للرقابة على التأمني ،التي عقدت في القاهرة في .2009/6/18-17
أما محلياً ،فقد قامت الهيئة بتنظيم ورعاية العديد من الندوات واألنشطة واملؤمترات وورش العمل املتعلقة بالقطاعات التي تشرف

عليها ،ومنها:

ورشة تدريبية بعنوان “إعادة التأمني” التي نفذت بترتيب ورعاية من هيئة سوق رأس املال الفلسطينية في إطار التعاون مع الهيئة

املصرية للتأمني ومعهد التأمني املصري خالل الفترة بني  2009/7/14-6في القاهرة .وتهدف الورشة إلى تنمية وتعزيز

املهارات والكفاءات العلمية والعملية للعاملني في قطاع التأمني.

مشاركة هيئة سوق رأس املال في أعمال امللتقى الثالث لسوق رأس املال ،وذلك بتاريخ .2009/11/2
«مؤمتر التأمني املتناهي الصغر في فلسطني» بتاريخ  ،2009/5/20بالتعاون مع جتمع «شراكة» ،واإلحتاد الفلسطيني لشركات

التأمني ،وجمعية البنوك الفلسطينية ،ومؤسسة ( ،)Planet Financeوبتمويل ومشاركة من ( .)ESAF & AEDوناقش

املؤمتر دور قطاع التأمني في توفير خدمات للمشروعات متناهية الصغر.

مجموعة من الدورات التدريبية عقدتها هيئة سوق رأس املال الفلسطينية بالتنسيق مع معهد فلسطني للدراسات املالية واملصرفية
في مجال التحليل املالي ،والتحليل األساسي والفني ،ضمن سعي الهيئة إلى تأهيل قدرات العاملني في مجال االستثمار

وقطاع األوراق املالية ،وتنمية وتطوير القطاعات التي تشرف عليها.

24

هيـئة سـوق رأس الـمــال الفلسـطـينية التقـرير السـنـوي

هيئة سوق رأس المال
معرض “مال وأعمال األول” ال��ذي نظم حتت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس ،وبالتعاون مع هيئة سوق رأس املال

الفلسطينية .وكان الهدف الرئيسي ملشاركة الهيئة هو زيادة الوعي واإلرشاد للقطاعات املستهدفة من اجلمهور بعمل الهيئات
الرقابية في فلسطني.

لقاءات تشاورية مع اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي واخلبير املتخصص في التأجير التمويلي السيد

روبرت هومانز من مشروع ( ،)ESAFوممثل مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCالسيد يوسف حبش ،بحضور عدد من شركات
التأجير التمويلي.

سلسلة من ورش العمل نظمتها اإلدارة العامة للتأمني في هيئة سوق رأس املال الفلسطينية لوكالء التأمني املجازين في محافظات

الضفة الغربية ،التي هدفت في مجملها إلى تعزيز العالقة اإليجابية بني العاملني في صناعة التأمني وبني اإلدارة العامة للتأمني.

ندوة تثقيفية بعنوان “واقع قطاع متويل الرهن العقاري في فلسطني” التي عقدتها اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير

التمويلي ،بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي .وقد استهدفت الندوة طلبة جامعة بيرزيت ،وتناولت التعريف بدور الهيئات

الرقابية في فلسطني ،ودور هيئة سوق رأس املال بشكل خاص في الرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية غير املصرفية ،كما مت
تسليط الضوء على واقع قطاع متويل الرهن العقاري في فلسطني ،ومناقشة التحديات التي تواجهه وسبل تطويره في فلسطني.

ندوة تثقيفية بعنوان “التأجير التمويلي – توسيع آلفاق متويل املؤسسات الصغيرة ومتوسطة احلجم” ،عقدتها اإلدارة العامة

لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي ،بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي لطلبة جامعة بيرزيت ،وذلك باالستعانة بخبير
التأجير التمويلي من مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCالسيد بالل الصغير.

ورشة عمل حول مكافحة غسل األموال في املؤسسات املالية غير املصرفية ،وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير املؤسسات

املالية (.)MFI

التطوير
شكل تطوير البيئة التي تعمل من خاللها الهيئة محور ًا رئيسي ًا في اإلستراتيجية العامة التي أعدت في نهاية العام  .2008وانطالق ًا من

ذلك ،بدأت الهيئة مراحل التحول التدريجي نحو بيئة العمل اإللكتروني ،وذلك في مجال اخلدمات التي تقدمها للقطاعات التي
تشرف عليها ،وأنظمة العمل الداخلية على حد سواء .وخالل العام  ،2009قامت الهيئة ،ومن خالل اإلدارة العامة للدراسات
والتطوير ،بإجناز العديد من األعمال التطويرية ،من أهمها:

تطوير املوقع اإللكتروني للهيئة حيث مت إطالق املوقع اإللكتروني للهيئة بحلته اجلديدة خالل العام  ،2009ولم تقتصر

عمليات التطوير على إعادة تبويب الزوايا الرئيسية للموقع فحسب ،بل امتدت لتشمل احملتوى املعلوماتي ،وآلية عرض
البيانات واملعلومات التي تهم املستثمرين ومستخدمي املوقع اإللكتروني كافة ،إضافة إلى تطوير موقع الهيئة باللغة اإلجنليزية،

الذي يتوقع إطالقه خالل العام .2010
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هيئة سوق رأس المال
تطوير نظام إلكتروني للمكتبة وربطه باملوقع اإللكتروني للهيئة ،ما ميكّ ن زوار املوقع وموظفي الهيئة من اإلطالع على آخر
الكتب والدوريات واملجالت املتوافرة في مكتبة الهيئة بصورة إلكترونية ،إضافة إلى أمتتة نظام اإلدخال واإلعارة في املكتبة،

واستحداث خدمات جديدة مثل الزاوية القانونية ،التي متكن أي شخص من خارج الهيئة من االطّ الع على القوانني واألنظمة
والتعليمات؛ سواء الصادرة عن الهيئة أو القوانني األخرى ذات العالقة .كذلك مت استحداث زاوية إحصائيات وبيانات

تاريخية ،األمر الذي ميكن املستطلع من احلصول على األسعار والبيانات التاريخية ملؤشرات أسواق املال واألسهم والسلع
ملجموعة من أسواق املال العربية ،من ضمنها سوق فلسطني لألوراق املالية ،كما شملت زاوية إحصائيات وبيانات تاريخية
أوراق عمل املؤمترات والندوات ذات العالقة .وجتدر اإلشارة إلى أنه مت تطوير نظام املكتبة اإللكتروني داخلي ًا من قبل الهيئة

وبالتعاون مع دائرة نظم املعلومات.

العمل على تطوير وبناء أدلّة إجراءات عمل موحدة ( ،)SOPsحيث بدأت الهيئة مرحلة التقييم الالزمة لدراسة وحتديد
متطلبات بناء أدلّة إجراءات عمل موحدة ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة ( ،)ESAFالتي تعمل على تقدمي الدعم الفني للهيئة

في هذا املجال.

وعلى صعيد الدراسات املتخصصة ،قامت اإلدارة العامة للدراسات والتطوير بإعداد مجموعة من الدراسات املتخصصة وذات
العالقة بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة ،وذلك بهدف تزويد القائمني على اتخاذ القرار بالهيئة ،باملعلومات العلمية الدقيقة،

ومن هذه الدراسات:

دراسة حول تنافسية سوق فلسطني لألوراق املالية ،حيث كان الهدف من إعداد هذه الدراسة التعرف على القدرة التنافسية

لسوق فلسطني لألوراق املالية مقارنة مع مجموعة من األسواق العربية احمليطة؛ سواء من حيث تكاليف العمليات ،أو درجة

املخاطر ،أو اجلاذبية لالستثمار.

دراسة لقياس مدى الوعي والثقافة التأمينية لدى اجلمهور الفلسطيني ،وهي دراسة مسحية شاملة جلميع محافظات الضفة
الغربية وقطاع غزة ،أعدت لقياس مدى الوعي التأميني لدى اجلمهور الفلسطيني ،وذلك بهدف توفير املعلومات األساسية

ملساعدة اإلدارة العامة للتأمني في وضع إستراتيجية توعية تأمينية شاملة ،وأع��دت هذه الدراسة بتمويل جزئي من قبل
مشروع (.)ESAF

دراسة حول إمكانية تفعيل سوق السندات في سوق فلسطني لألوراق املالية ،وذلك بهدف التعرف على فرص ومتطلبات

تفعيل سوق السندات في فلسطني ،والتحديات التي تواجه ذلك.
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احلوكمة
إقرار وإطالق مدونة قواعد حوكمة الشركات
شهد العام  2009إجناز ًا مهم ًا على الصعيد االقتصادي واملالي ،أال وهو انطالقة العمل مبدونة قواعد حوكمة الشركات في

فلسطني ،وذلك بعد انتهاء اللجنة الوطنية للحوكمة والفريق الفني من عملية إعداد املدونة وإقرارها ،التي استمرت حوالي

سنتني ،واعتمدت على مبدأ الشراكة والتنسيق مع مؤسسات القطاع اخلاص الفلسطيني ،واملؤسسات اإلقليمية والدولية العاملة
في املجال نفسه.

وجاء حفل اإلطالق حتت رعاية ومبشاركة دولة رئيس الوزراء د .سالم فياض ،الذي اعتبر انطالق العمل مبدونة حوكمة الشركات

إجن��از ًا مهم ًا للرقي بأداء الشركات الفلسطينية ،وإضافة نوعية لسلسلة اإلج��راءات الهادفة إلى تعميق الشفافية في القطاعني العام
واخلاص والقطاع األهلي .وأكد د .فياض أن هذا اجلهد لم ِ
يأت معزو ً
ال عن سياقه اإلقليمي والدولي ،والعمل املستمر للمجموعات

الدولية املتخصصة لتعميم مبادئ وقيم الشفافية ،واملشاركة واملسؤولية كرد فعل مسؤول عن التطورات العاصفة باالقتصاد العاملي،

التحوط من آثار األزمة العاملية ،واالسترشاد بتجارب الدول
ويشكل هذا اجلهد في سياقه الفلسطيني استجابة مناسبة ومهمة في مجال
ّ
في مواجهتها وجتاوزها.
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وحضر حفل اإلطالق العديد من الشخصيات االعتبارية ،وأعضاء السلك الدبلوماسي والوزراء ،وممثلي القطاع اخلاص والشركات

املساهمة العامة ،إضافة إلى ممثلي املؤسسات واملنظمات الدولية املختصة ،ولفيف من املعنيني واملهتمني .وبإطالق املدونة وإقرارها،
فإنها تعتبر نافذة على الشركات املساهمة العامة الفلسطينية ،واملؤسسات التي تنضوي حتت رقابة وإشراف هيئة سوق رأس املال؛

اجلهة املنوط بها مهمة تنفيذ قواعد املدونة ،وضمان التزام الشركات بها وفق ًا ملا نصت عليه املدونة .وفي هذا السياق ،ستعمل

وبناء على توجيهات رئيس الوزراء ،كل ما هو مطلوب لتحويلها من وثيقة أكادميية
اللجنة الوطنية للحوكمة وهيئة سوق رأس املال،
ً

إلى منهج عمل ،رافعني شعار «احلوكمة ليست شعار ًا يعلق ،بل منهج يطبق» ،بحيث يشكل إطالق املدونة خطوة كبيرة نحو قيام

الشركات املساهمة العامة بترجمة أحكام املدونة إلى تغييرات وإج��راءات فعلية على أرض الواقع .ويعتبر إطالق املدونة اخلطوة
األولى على طريق تثبيت هذا النهج في عمل الشركات املساهمة العامة ،ستتبعه خطوات أخرى في املرحلة القادمة تتعلق بحوكمة

الشركات اخلاصة والعائلية.

اخلطوط العريضة ملدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطني
أوال ً .تعريف احلوكمة
عرف احلوكمة باملفهوم الضيق بأنها النظام الذي مبوجبه تتم إدارة الشركات والسيطرة عليها ،وبالتالي فهي مجموعة من العالقات بني
ُت َّ

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

التبرعات اخليرية ،واالهتمامات البيئية ،وغيرهما.

ثانيا ً .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.

ثالثا ً .نطاق التطبيق
تنطبق قواعد احلوكمة على الشركات التي تنضوي حتت إشراف هيئة سوق رأس املال ورقابتها ،وعليه تسري مدونة قواعد حوكمة

الشركات على الشركات املساهمة العامة (املدرجة وغير املدرجة) ،وسوق فلسطني ل�لأوراق املالية ،وشركات الرهن العقاري،
وشركات التأجير التمويلي ،وشركات األوراق املالية ،مع اإلشارة إلى ضرورة مراعاة مبادئ احلوكمة الصادرة لقطاعات معينة عن

اجلهات الرقابية املختصة عند متابعة تطبيق الشركات ذات العالقة لهذه املدونة.

رابعا ً .مبادئ احلوكمة
اعتمدت مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطني بصورة أساسية على مبادئ احلوكمة التي أقرتها منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( ،)OECDوالتي 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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خامسا ً .نفاذ املدونة وتعديلها
تكون الهيئة ،ومبا ال يتعارض مع صالحيات اجلهات الرقابية األخرى ،هي اجلهة املخولة بقياس مدى تقيد الشركات بأحكام

أي من بنود هذه املدونة عند الضرورة ،وعلى مراجعتها بني الفترة
هذه املدونة ،كما تعمل اللجنة الوطنية للحوكمة على تفسير ٍّ
واألخ��رى ،وتعديلها ،أو اإلضافة عليها إذا اقتضت احلاجة ،وذل��ك من أجل مواكبة التغيرات التي تتم في هذا املجال على

الصعيدين احمللي والدولي.

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

احلوكمة التي تشمل:

هيئة سوق رأس املال /معالي السيد ماهر املصري.

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 التامني /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 /األستاذ علي مهنا.
وزارة االقتصاد الوطني (مراقب الشركات) /السيد نظام أيوب.
أكادمييون /د .نصر عبد الكرمي ،ود .محمد نصر.
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الفريق الفني للحوكمة
شكلت اللجنة الوطنية فريق ًا فني ًا 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:
د .عاطف عالونة.

السيد نظام أيوب( /مراقب الشركات) ،وزارة االقتصاد الوطني.
السيد رياض أبو شحادة /سلطة النقد الفلسطينية.
السيد محمد حجاز /سوق فلسطني لألوراق املالية.
د .هشام عورتاني /مركز تطوير القطاع اخلاص /جمعية رجال األعمال.

وقد استعان الفريق الفني باألستاذ الدكتور أمني داوس كمستشار قانوني للفريق ،وبتمويل من مؤسسة ( ،)IFCضمن اتفاق تعاون

مع الهيئة.
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قطاع األوراق املالية
البيئة القانونية:
استكملت اإلدارة العامة لألوراق املالية حتديث وتطوير البيئة التشريعية املنظمة لقطاع األوراق املالية ،حيث نفذت خالل العام
 2009مراجعة شاملة لألطر التشريعية في قطاع األوراق املالية ،بالتعاون مع مؤسسات دولية عدة وخبراء محليني .كما اعتمدت

اإلدارة املعايير الدولية معيار ًا أساسي ًا لعملية تقييم البيئة التشريعية .وفي إطار هذه اجلهود ،أعدت الهيئة نظام ًا للمحافظة على
سرية املعلومات الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ  2009/12/14حتت اسم نظام احملافظة على سرية املعلومات في قطاع

األوراق املالية رقم ( )18لسنة  .2009ويشكل هذا القرار مرحلة جوهرية في تعزيز جهود الهيئة في احلصول على العضوية
الكاملة في منظمة (.)IOSCO

كما واصلت اإلدارة أنشطتها في مجال الترخيص وجتديد الترخيص للعاملني في قطاع األوراق املالية وشركات األوراق املالية،
ويوضح اجلدول أدناه النشاطات التي مت ترخيصها أو جتديد ترخيصها خالل العام .2009

النشاطات التي مت ترخيصها أو جتديد ترخيصها خالل العام 2009
النشاط المرخص

الشركة
األردن وفلسطين لالستثمارات المالية

الوساطة المالية لحساب الغير
الوساطة المالية لحسابه

النشاطات الموافق على مزاولتها
إدارة محافظ العمالء

الوساطة المالية لحساب الغير
سهم لألوراق المالية واالستثمار

الوساطة المالية لحسابه

إدارة محافظ العمالء

مدير إصدار
المتحدة لألوراق المالية

الهدف لألوراق المالية

الوساطة لألوراق المالية

العالمية لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير
الوساطة المالية لحسابه

الوطنية لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير

النورس لالستثمارات المالية

الوساطة المالية لحساب الغير
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إدارة محافظ العمالء

قطاع األوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير
لوتس لالستثمارات المالية

الوساطة المالية لحسابه

إدارة محافظ العمالء

وكيل إصدار
العربي جروب لالستثمار

الوساطة المالية لحساب الغير

أبو غزالة لالستشارات

مدير إصدار

إجنازات العام :2009
شهد العام  2009نشاط ًا كبير ًا لإلدارة العامة لألوراق املالية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية التي حددتها الهيئة لهذا القطاع ،وشملت

جهود اإلدارة عدد ًا كبير ًا من األنشطة واإلجنازات التي حققتها اإلدارة العامة لألوراق املالية في مجال تطوير اإلطار الرقابي لقطاع
األوراق املالية في فلسطني .ومن أهم هذه اإلجنازات ما يلي:

اعتماد نظام إلكتروني للرقابة على التداول هو نظام ( )SMARTS ONLINEالذي يعمل على توفير رقابة إلكترونية فورية
على جلسات التداول وفق ًا ألفضل املمارسات العاملية في هذا املجال .وينقل عملية الرقابة على التداول من االعتماد على

التقدير الشخصي للموظفني املختصني إلى وجود أسس معيارية واضحة لتحديد املخالفات وضبط عمليات التالعب في سوق

فلسطني لألوراق املالية .ويذكر أن النظام يوفر العديد من املزايا أهمها :تدعيم رقابة العنصر البشري عن طريق إعطاء منبهات
إلكترونية ،رصد احلركات وتوثيقها مبا في ذلك األوام��ر والصفقات على مستوى العميل وشركة األوراق املالية والشركة
املدرجة ،توفير وسائل وأدوات مساندة تساعد في عملية حتليل ومتابعة احلركات واملنبهات ،مبا في ذلك وسائل بيانية وصورية

عن كافة األحداث واملمارسات التي تتم خالل اجللسة.

إجناز عملية تقييم ذاتي شاملة وفق ًا ملعايير املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية ( ،)IOSCOحيث شملت عملية التقييم ثمانية

جوانب أساسية تشكل كافة جوانب اإلطار التشريعي والرقابي لقطاع األوراق املالية ،باستثناء عملية التسوية والتقاص التي ستتم

مراجعتها خالل العام  .2010وسعت اإلدارة إلى حتقيق أقصى درجات الشفافية واملهنية في عملية التقييم الذاتي ،عبر االلتزام
باملنهجية التي أعدتها املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية ،وإخضاع العملية للتدقيق واملراجعة من خارج اإلدارة .وعرضت نتائج

التقييم الذاتي على مجلس إدارة الهيئة الذي اعتمد خطة عمل لتحقيق االلتزام الكامل باملعايير الدولية حتى نهاية العام .2011

تعزيز العالقات العربية لإلدارة مع هيئات األوراق املالية العربية ،وبخاصة عبر إعداد مذكرة تفاهم بني الهيئة وهيئة األوراق

املالية والسلع اإلماراتية تنظم عمليات التعاون وتبادل اخلبرات واملعلومات بني الهيئتني ،علم ًا بأنه قد مت التوقيع على هذه
املذكرة على هامش االجتماع السنوي الرابع الحتاد هيئات األوراق املالية العربية في دمشق.

انتقال مسؤولية التفتيش على شركات األوراق املالية بشكل كامل للهيئة .وفي هذه اإلطار ،نفذت اإلدارة العامة لألوراق

املالية  18جولة تفتيش دورية ،وعدد من جوالت املتابعة التي تتطلبها مقتضيات العمل خالل العام .2009
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بذل جهد أوسع في تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعة نتائج عمليات الرقابة ،حيث أعدت اإلدارة برنامج تصويب أداء للشركات

املخالفة وتابعت تنفيذها ،كما شكلت خالل العام ثالث جلان حتقيق شملت للمرة األول��ى التحقيق في التالعب بأسعار

األسهم ،وتضليل املستثمرين باالستناد إلى نظام الرقابة اإللكتروني ،ومت فرض عقوبات على عدد من ممتهني املهن املالية.

إج��راء مراجعات شاملة لعدد من حاالت اإلخفاق لدى شركات األوراق املالية واستخالص أهم النتائج والعبر ،ووضع
التوصيات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة.

استقبال عدد من بعثات العون الفني لتحديد أسس تنظيم العالقة بني الهيئة وسوق فلسطني لألوراق املالية ،والبدء بإعداد
مسودة تعديالت على قانون األوراق املالية.

تنظيم عالقة التعاون والتشاور مع شركات األوراق املالية عبر حتديد ممثل للشركات لدى الهيئة ،وعقد اجتماعات دورية

ملناقشة خطط تطوير القطاع والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.

متابعة إدراج عدد من الشركات املساهمة العامة املؤهلة لإلدراج تنفيذ ًا للمادة ( )103من قانون األوراق املالية ،حيث مت إدراج شركتني
جديدتني في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام  ،2009هما البنك اإلسالمي الفلسطيني وشركة جلوبال كوم لالتصاالت.

إعداد سياسة لترخيص شركات األوراق املالية لألعوام  2010-2009واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.

الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق املالية:
أوال ً .سوق فلسطني لألوراق املالية
أ .مؤشر القدس
مع نهاية العام  ،2009أغلق مؤشر القدس عند حاجز  493.00نقطة ،وبزيادة بواقع  51.34نقطة عن إغالق املؤشر للعام ،2008
محقق ًا ارتفاع ًا نسبته .11.62%

ويظهر اجلدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام :2009

مؤشر القدس في نهاية األرباع األول والثاني والثالث والرابع خالل العام 2009
مؤشر القدس

التغير مقارنة بالربع السابق ()%

التغير مقارنة بـ )%( 2009/1/1

الفـتـــــــرة
مؤشر القدس 2009/1/1

441.66

***

***

مؤشر القدس 2009/03/31

514.61

16.50

16.50

مؤشر القدس 2009/06/30

524.85

1.99

18.84

مؤشر القدس 2009/09/30

498.92

4.94 -

12.96

مؤشر القدس 2009/12/31

493.00

1.19-

11.62
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وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام :2009

مؤشر القدس خالل العام 2009

ب .نشاط السوق
يبني اجلدول التالي مقارنة لنشاط التداول في سوق فلسطني لألوراق املالية بني العامني  2008و:2009

نشاط التداول في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العامني  2008و2009
عدد جلسات
التداول

عدد األسهم
المتداولة

القيمة
المتداولة ()$

عدد
الصفقات

المعدل اليومي لقيمة
األسهم المتداولة ()$

القيمة
السوقية ()$

2008

244

339,168,807

1,185,204,211

152,319

4,857,394

2,123,057,98

2009

246

238,877,373

500,393,398

88,838

2,034,120

2,375,366,531

السنة

ويبني اجلدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي للعامني  2008و:2009

القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي خالل العامني  2008و2009
البـــــــــــــــــــــــــــند

2008

* 2009

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة)

45.8

51.2

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة)

25.5

10.8

* تم اعتماد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام  2008نظراً لعدم نشره للعام .2009
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ويبني الشكل التالي مقارنة للقيمة السوقية وعدد األسهم املتداولة وقيمتها خالل العامني  2008و:2009

القيمة السوقية وعدد األسهم املتداولة وقيمتها في السوق املالية خالل العامني  2008و2009
2375

2500

2123

2000
2008

1500

1185

2009

1000
239

500

339

ع� ��دد األس �ه��م
املتداولة

500

قيمة األسهم املتداولة
(مليون )$

0

القيمة السوقية
(مليون )$

يبني اجلدول التالي حجم وقيمة التداول الشهري في سوق فلسطني لألوراق املالية من شهر كانون الثاني  2009وحتى كانون

األول :2009

النشاط الشهري اإلجمالي للسوق خالل العام 2009
الشهر

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد جلسات
التداول

عدد الصفقات

مؤشر القدس

كانون الثاني

9,904,191

30,221,573

19

7,246

510.22

شباط

50,379,270

66,327,241

20

9,352

510.35

آذار

30,950,803

92,492,451

21

12,028

514.61

نيسان

16,781,178

46,510,476

22

8,151

517.70

أيار

11,152,862

28,826,278

21

7,015

512.03

حزيران

26,709,441

70,182,318

22

9,667

524.85

تموز

11,915,484

19,942,471

21

5,199

488.77

آب

12,001,563

27,936,347

22

6,272

498.45

أيلول

26,897,939

32,682,342

18

6,211

498.92

تشرين األول

14,850,249

29,981,599

21

7,032

500.18

تشرين الثاني

8,678,581

21,069,785

18

4,901

502.12

كانون األول

18,655,812

34,220,518

21

5,764

493.00
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ج .حجم التداول في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام :2009
فيما يلي أحجام التداول للعام  2009موزعة حسب قطاعات السوق:

التوزيع النسبي لعدد األسهم املتداولة للعام 2009
اخلدمات
% 13

البنوك
% 39

التوزيع النسبي لقيمة األسهم املتداولة للعام 2009

الصناعة
%6

اخلدمات
% 35

البنوك
% 35

االستثمار
% 39

االستثمار
% 24
التأمني
%1

التأمني
%3

التوزيع النسبي لعدد الصفقات للعام 2009

التأمني
%2

التوزيع النسبي للقيمة السوقية للقطاعات للعام 2009
البنوك
% 25

اخلدمات
% 25

البنوك
% 27
االستثمار
% 39

الصناعة
%5

الصناعة
%7

التأمني
%4

االستثمار
% 18

اخلدمات
% 45
الصناعة
%8

د .الشركات املدرجة
مع نهاية العام  ،2009بلغ عدد الشركات املدرجة في سوق فلسطني ل�لأوراق املالية  39شركة مقارنة مع  37شركة مدرجة للعام

 ،2008حيث مت إدراج الشركات التالية خالل العام :2009

الشركات املدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام 2009
اسم الشركة
البنك اإلسالمي الفلسطيني للتنمية والتمويل
شركة جلوبال كوم لالتصاالت

رمز الشركة

تاريخ اإلدراج في السوق

ISBK

02/07/2009

GCOM

12/10/2009
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وفيما يلي قائمة بالشركات املدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية كما في نهاية العام :2009

الشركات املدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية كما في نهاية العام 2009
اسم الشركة

رمز الشركة

العربية لمنتوجات الباطون

ACPC

العربية للفنادق

AHC

البنك اإلسالمي العربي

AIB

المؤسسة العربية للتأمين

AIE

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

AMB

العربية لصناعة الدهانات

APC

المستثمرون العرب

ARAB

المؤسسة العقارية العربية

ARE

دواجن فلسطين

AZIZA

بنك فلسطين

BOP

بيرزيت لألدوية

BPC

البنك التجاري الفلسطيني

PCB

جلوبال كوم لالتصاالت

GCOM

مطاحن القمح الذهبي

GMC

جراند بارك للفنادق واالستجمام
االئتمان لالستثمار والتنمية

HOTEL
IID

البنك اإلسالمي الفلسطيني للتنمية والتمويل

ISBK

سجاير القدس

JCC

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

المشرق للتأمين

MIC

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

التأمين الوطنية

NIC

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

فلسطين للتنمية واالستثمار
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قطاع األوراق المالية
االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

الفلسطينية للكهرباء

PEC

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

PLAZA

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

بنك القدس

QUDS

شركة ترست العالمية للتأمين

TRUST

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

مصانع الزيوت النباتية

VOIC
WASSEL

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

حجم نشاط القطاعات في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام 2009
قطاع التأمني

الشركة

الرمز

عدد األسهم المتداولة

القيمة المتداولة ()$

عدد الصفقات

شركة المؤسسة العربية للتأمين *

AIE

19,848

11,920

17

شركة المجموعة األهلية للتأمين

AIG

4,003,428

3,240,057

1646

شركة المشرق للتأمين

MIC

1,227,927

666,174

132

شركة التأمين الوطنية

NIC

422,580

1,683,733

357

ترست العالمية للتأمين

TRUST

296,105

916,482

50

5,969,888

6,518,366

2202

المجموع
* سهم الشركة موقوف عن التداول.
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قطاع الصناعة
الشركة

الرمز

عدد األسهم المتداولة

القيمة المتداولة ()$

عدد الصفقات

العربية لمنتوجات الباطون*

ACPC

0

0

0

APC

24,415

37,077

39

دواجن فلسطين

AZIZA

246,303

342,233

289

بيرزيت لألدوية

BPC

2,143,189

11,487,222

1,595

مطاحن القمح الذهبي

GMC

7,101,458

8,231,152

924

سجاير القدس

JCC

855,954

3,825,312

1,400

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

212,577

1,245,129

540

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

208,580

93,905

215

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

2,329,484

981,624

1,132

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

354,262

885,770

136

13,476,222

27,129,424

6,270

العربية لصناعة الدهانات

المجموع
* سهم الشركة موقوف عن التداول.

قطاع اخلدمات
الشركة

الرمز

عدد األسهم المتداولة

القيمة المتداولة ()$

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

3,422,363

3,752,389

250

المؤسسة العقارية العربية

ARE

155,836

95,703

215

جلوبال كوم لالتصاالت

GCOM

680,843

797,628

670

جراند بارك للفنادق واالستجمام*

HOTEL

1,461,850

1,541,130

0

مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSC

222,064

146,668

139

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

19,622,320

160,963,837

15,615

الفلسطينية للكهرباء

PEC

4,317,382

3,937,654

3,230

PLAZA

265,579

213,510

301

WASSEL

1,660,667

1,419,872

1,427

31,808,904

172,868,391

21,847

العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية
المجموع
* سهم الشركة موقوف عن التداول.
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عدد الصفقات

قطاع األوراق المالية
قطاع البنوك
الشركة

الرمز

عدد األسهم المتداولة

القيمة المتداولة ()$

عدد الصفقات

البنك اإلسالمي العربي

AIB

20,772,092

26,255,882

4,185

بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

AMB

11,385,189

8,563,772

3,637

بنك فلسطين

BOP

34,510,637

119,458,468

12,345

البنك اإلسالمي الفلسطيني للتنمية والتمويل

ISBK

5,709,900

4,323,212

1,639

البنك التجاري الفلسطيني

PCB

1,919,831

1,536,057

709

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

213,271

267,638

193

بنك القدس

QUDS

19,368,403

16,480,523

1,667

93,879,323

176,885,552

24,375

المجموع

قطاع االستثمار
الشركة

الرمز

عدد األسهم المتداولة

المستثمرون العرب

القيمة المتداولة ()$

عدد الصفقات

ARAB

875,826

757,252

265

االئتمان لالستثمار والتنمية*

IID

216

232

0

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

1,135,578

1,408,108

10

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

62,585,506

86,461,211

26,143

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

410,385

572,473

143

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

5,418,820

4,178,472

3,657

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

18,499,236

20,557,247

1,560

UCI

4,817,469

3,056,670

2366

93,743,036

116,991,665

34,144

االتحاد لإلعمار واالستثمار
المجموع
* سهم الشركة موقوف عن التداول.
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قطاع األوراق المالية

النتائج املالية للشركات املدرجة في السوق
يبني اجلدول التالي النتائج املالية للشركات للعام  ،2009وذلك استناد ًا إلى البيانات املالية السنوية املقدمة من الشركات إلى هيئة سوق
رأس املال:

النتائج السنوية للشركات املدرجة لعام 2009
الشركة

الرمز

رأس المال

صافي الدخل

العملة

1

العربية لصناعة الدهانات

APC

1,500,000

270,639

دينار

2

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

4,840,419

()39,929

دينار

3

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

18,706,625

2,650,518

دينار

4

دواجن فلسطين

AZIZA

10,000,000

2,623,529

دينار

5

البنك التجاري الفلسطيني

PCB

30,026,056

2,001,967

دوالر

6

سجاير القدس

JCC

7,000,000

1,764,954

دينار

7

المؤسسة العقارية العربية

ARE

948,890

98,872

دينار

8

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

4,000,000

1,284,805

دينار

9

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

10,000,000

69,560

دوالر

10

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

24,426,945

()505,387

دينار

11

العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

PLAZA

7,000,000

301,266

دينار

12

التأمين الوطنية

NIC

8,000,000

3,969,448

دوالر

13

جراند بارك للفنادق واالستجمام

HOTEL

1,333,071

672,022

دينار

14

مطاحن القمح الذهبي

GMC

15,000,000

131,847

دينار

15

بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

AMB

29,871,624

1,853,977

دوالر

16

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

5,000,000

()27,466

دينار

17

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

48,575,974

525,428

دينار

18

شركة القدس للمستحضرات الطبية

JPH

5,000,000

1,460,304

دينار

19

بنك فلسطين

BOP

100,000,000

28,371,928

دوالر

20

شركة المشرق للتأمين

MIC

7,200,000

919,896

دوالر

21

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

250,000,000

41,954,000

دوالر

22

شركة بيرزيت لألدوية

BPC

12,100,000

3,595,291

دينار

23

الشركة الفلسطينية للكهرباء

PEC

60,000,000

6,983,425

دوالر

24

مستشفى نابلس التخصصي

NSC

3,177,813

442,842

دينار

25

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSEL

6,500,000

630,898

دينار

44

هيـئة سـوق رأس الـمــال الفلسـطـينية التقـرير السـنـوي

قطاع األوراق المالية

*

26

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

40,000,000

2,636,349

دوالر

27

المجوعة األهلية للتأمين

AIG

8,374,837

2,141,797

دوالر

28

شركة جلوبال كوم لالتصاالت

GCOM

9,530,721

()887,291

دوالر

29

شركة فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

7,000,000

()563,460

دينار

30

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

131,625,000

70,335,000

دينار

31

المستثمرون العرب

ARAB

9,381,757

23,795

دينار

32

شركة ترست للتأمين

TRUST

8,250,000

915,263

دوالر

33

العربية لمنتوجات الباطون *

ACPC

34

البنك اإلسالمي العربي **              

AIB

35

المؤسسة العربية للتأمين *

AIE

36

االئتمان لالستثمار و التنمية *

IID

40,696,939

1,152,508

دوالر

37

البنك اإلسالمي الفلسطيني **

ISBK

35,941,087

()69,929

دوالر

38

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

40,000,000

2,928,340

دوالر

39

بنك القدس **

QUDS

50,000,000

4,974,396

دوالر

موقوفة عن التداول

** استناداً إلى البيانات المالية األولية ،علماً بأن هذه البيانات غير مدققة وغير موافق عليها من قبل سلطة النقد الفلسطينية

األسهم النشطة خالل العام 2009

يبني اجلدول التالي أسماء الشركات املدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام :2009

الشركات املدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2009
الرمز

قيمة التداول (دوالر)

عدد األسهم المتداولة

عدد الصفقات

الشركة

PALTEL

160,963,837

19,622,320

15,615

BOP

119,458,468

34,510,637

12,345

PADICO

86,461,211

62,585,506

26,143

AIB

26,255,882

20,772,092

4,185

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

20,557,247

18,499,236

1,560

بنك القدس

QUDS

16,480,523

19,368,403

1,667

االتصاالت الفلسطينية
بنك فلسطين
فلسطين للتنمية واالستثمار
البنك اإلسالمي العربي
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بيرزيت لألدوية

BPC

11,487,222

2,143,189

1,595

بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

AMB

8,563,772

11,385,189

3,637

مطاحن القمح الذهبي

GMC

8,231,152

7,101,458

924

البنك اإلسالمي الفلسطيني للتنمية والتمويل

ISBK

4,323,212

5,709,900

1,639

شركات األوراق املالية التي مت التفتيش عليها خالل العام 2009
اسم الشركة

الزيارة األولى

الزيارة الثانية

شركة األردن وفلسطين لالستثمارات المالية

 18آذار 2009

 2 -1تموز 2009

الشركة المتحدة لألوراق المالية

 11-09شباط 2009

 15 -11تشرين األول 2009

شركة الهدف لالستثمار واألوراق المالية

 23شباط 2009

 24 -22كانون األول 2009

الشركة الوطنية لألوراق المالية

 04آذار 2009

 20 -18أب 2009

الشركة العالمية لألوراق المالية

 13 -12نيسان 2009

 10 -8كانون األول 2009

شركة سهم لالستثمار واألوراق المالية

 03 -01شباط 2009

 22 -17تشرين الثاني 2009

شركة لوتس لالستثمارات المالية

 12 -10اذار2009

 23 -20تموز 2009

شركة الوساطة لألوراق المالية

 29 -23آذار 2009

 31آب –  14أيلول 2009

شركة النورس لالستثمارات المالية

 06 -05نيسان 2009

 16 -15كانون األول 2009
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قطاع التأمني
البيئة القانونية
حدد قانون الهيئة رقم ( )13لسنة  2004وقانون التأمني رقم ( )20لسنة  2005هيئة سوق رأس املال الفلسطينية بصفتها اجلهة املخولة

باإلشراف والرقابة على قطاع التأمني ،ووضع سياسات مفصلة تهدف إلى تطوير قطاع التأمني وتنميته ،وإعداد األنظمة الالزمة،
وتوفير املناخ املالئم لنمو وتقدم صناعة التأمني ،مبا يعود بالنفع العام على مجمل النشاط االقتصادي في فلسطني ،بالتعاون والتنسيق
مع اجلهات املعنية .وتتولى اإلدارة العامة للتأمني في الهيئة اإلشراف والرقابة على أعمال التأمني والعمل على تطوير هذا القطاع،

ومتابعة التقيد باألنظمة 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 بعض ًا من طموحاتها .وحتقيق ًا لذلك ،جاءت العديد من األنظمة والتعليمات والقرارات واألوامر التي تتواءم والتطور النوعي

في صناعة التأمني في األسواق العاملية .وتواصل اإلدارة عملها لتنظيم قطاع التأمني واإلش��راف عليه مبا يكفل توفير البيئة املالئمة
لتطويره ،وتعزيز دوره في االقتصاد الوطني ،وذلك من خالل:

وضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمني ،وإعداد األنظمة الالزمة لتنفيذها ،بالتعاون والتشاور مع اجلهات املختصة.
القيام بكل ما يلزم لتوفير املناخ املالئم لنمو قطاع التأمني وتقدمه.

احلفاظ على حقوق ومصالح املؤمنني واملستفيدين من خدمات التأمني ،والرقي بهذه اخلدمات مبا يكفل حماية حقوق جميع األطراف.
تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.

التطوير املستمر لنظام العمل الداخلي مبا يواكب تطورات السوق.

لقد حقق قطاع التأمني في فلسطني منو ًا خالل العام  2009بلغ  ٪ 10.5عن العام  ،2008وتعمل إدارة التأمني بشكل مستمر على
وضع اخلطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمني واستمرار منوه ،ونشر الوعي التأميني لدى أف��راد املجتمع ،بالتعاون مع جميع

مكونات قطاع التأمني وفق ًا ألفضل املعايير واملمارسات الدولية من خالل تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية ،ومبا
يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي.

وقد عملت اإلدارة خالل العام  2009على تطوير ومراجعة البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمني ،وذلك من خالل إقرار تعديالت

تسهم في تطوير البيئة القانونية وحتسينها ،حيث مت تعديل القرارات والتعليمات التالية:

قرار رقم (/6ت) بشأن البيانات املالية املرحلية واخلتامية والتقارير اإلحصائية الدورية الواجب على شركات التأمني تقدميها للهيئة.
قرار رقم (/1ت) بشأن منح اإلجازة لوكالء التأمني.

قرار رقم (/4ت) بشأن تشكيل اللجنة االستشارية لشؤون التأمني.
تعليمات رقم (/4ت) بشأن ترتيبات إعادة التأمني.

تعليمات رقم (/2ت) لتحديد قيمة هامش املالءة واإلجراءات والشروط والنماذج املطلوبة إلصدار شهادة املالءة.
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مستجدات العام 2009
حققت اإلدارة العامة للتأمني في العام  2009الكثير من اإلجنازات على املستويات اإلدارية والتشريعية والرقابية ،حيث مت تكثيف

الزيارات الرقابية على شركات وفروع ووكالء التأمني بشكل ملحوظ ،األمر الذي من شأنه التشديد على االلتزام بالتعليمات والقرارات
الصادرة عن اإلدارة العامة للتأمني مبوجب قانون التأمني املعمول به في فلسطني ،كما مت إقرار تعديالت على جزء من التشريعات

الثانوية الصادرة مبوجب القانون ،ومت تعميم هذا التعديل من قبل اإلدارة العامة للتأمني على أطراف قطاع التأمني ومكوناته كافة،

إضافة إلى عقد عدد من الورش مع الوكالء في مناطق الشمال والوسط واجلنوب كنوع من التواصل معهم ،باعتبارهم جزء ًا مهم ًا

في قطاع التأمني .ومن جهة أخرى ،بدأت اإلدارة العامة للتأمني ،بالتعاون مع االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني ،التحضير ملؤمتر
فلسطني األول للتأمني املمول من أكادميية التطوير التربوي ( )AEDضمن برنامج ( ،)ESAFحيث نظمت بالتعاون مع االحتاد

الفلسطيني لشركات التأمني عدد من الورش مع اجلهات الشريكة مثل وزارة العمل ،وزارة النقل واملواصالت ،والشرطة ،وهي في
طور استكمال التحضيرات لعقد املؤمتر.

بناء قدرات موظفي اإلدارة العامة للتأمني
بناء قدرات موظفي اإلدارة العامة للتأمني وتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم كانت من أولويات اإلدارة العامة للتأمني ،حيث مت تدريب

وإشراك املوظفني كافة في برامج تدريبية مختلفة ،من شأنها بناء وتعزيز قدرات املوظف في اإلدارة العامة للتأمني ،من أجل القيام

بدوره على أكمل وجه من جهة ،ومتثيل هيئة سوق رأس املال بالشكل الالئق واملهني من جهة أخرى ،وبحيث تساهم هذه البرامج في
تنمية قدرات ومهارات العاملني في مجاالت مثل التأمني على احلياة والتأمني الصحي ،ومكافحة الغش والتالعب في القوائم املالية،

إضافة إلى املهارات احملاسبية واإلدارية.

اخلدمات املقدمة للقطاع:
جتديد ترخيص شركات ووكالء التأمني
قامت اإلدارة العامة للتأمني بتجديد إجازات كافة شركات التأمني العاملة في السوق الفلسطينية للعام  ،2009وذلك حسب فروع

التأمني التي متارسها الشركة:
رقم الرخصة

الشركة

فرع التأمين الذي تم تجديد ترخيصه
حياة
الصحي

1

شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

حوادث
حريق وأضرار الممتلكات
بحري
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قطاع التأمين
الصحي
2

المشرق للتأمين

3

شركة فلسطين للتأمين

4

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

5

شركة التأمين الوطنية

6

*شركة المؤسسة العربية للتأمين

7

شركة ترست العالمية للتأمين

8

المجموعة األهلية للتأمين

9

شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

10

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

حوادث
حريق وأضرار الممتلكات
بحري
الصحي
حوادث
حريق وأضرار ممتلكات
بحري
حياة
الصحي
حياة
الصحي
حوادث
حريق وأضرار الممتلكات
بحري
الصحي
حريق وأضرار الممتلكات
حوادث
بحري
حياة
الصحي
الحوادث
حريق وأضرار ممتلكات
بحري
الصحي
حوادث
حريق وأضرار الممتلكات
بحري
تأمين إقراض ورهن عقاري
الصحي
حوادث
حريق وأضرار ممتلكات
بحري

* ترخيص المؤسسة لغاية 2009/3/31
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قطاع التأمين
يتوزع وكالء التأمني املجازون في نهاية العام  2009حسب متثيلهم لشركات التأمني على النحو التالي:
عدد الوكالء

الشركة
الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

8

شركة التأمين الوطنية

41

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

17

شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

12

شركة المؤسسة العربية للتأمين

7

شركة المجموعة األهلية للتامين
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شركة المشرق للتأمين

25

شركة ترست العالمية للتأمين

30

شركة فلسطين للتأمين

32

شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

0

المجموع

املكونات الرئيسية لقطاع التأمني:
اإلدارة العامة للتأمني في هيئة سوق رأس املال.
شركات التأمني العاملة في فلسطني واملجازة من قبل هيئة سوق رأس املال.
وكالء التأمني.
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني.
أصحاب املهن األخرى املرتبطة بالتأمني.
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قطاع التأمين
بعض املؤشرات املالية واالداء التشغيلي لقطاع التأمني 2009-2008
2009

*2008

البيان
عدد شركات التامين

10

9

عدد فروع شركات التأمين

88

79

عدد الموظفين في قطاع التأمين

875

795

عدد وكالء التأمين

225

220

اقساط التامين البحري

1,094,914

1,216,996

اقساط الحريق

6,822,880

6,543,446

اقساط التأمينات العامة والهندسية

16,086,274

13,870,262

اقساط التامين الصحي

16,816,966

17,925,087

اقساط المركبات

60,551,846

51,303,545

اقساط الحياة

2,931,514

3,451,193

إجمالي أقساط التأمين (دوالر)

104,304,394

94,310,529

إجمالي التعويضات (دوالر)

56,201,425

51,333,750

إجمالي الموجودات المتداولة (دوالر)

146,621,403

135,860,239

إجمالي االستثمارات (دوالر)

160,812,755

145,600,617

إجمالي الذمم المدينة (دوالر)

56,544,335

57,226,854

صافي الذمم المدينة (دوالر)

44,595,899

33,790,478

إجمالي الموجودات (دوالر)

299,345,349

279,524,471

إجمالي موجودات عقود التأمين (دوالر)

25,147,897

24,760,747

إجمالي مطلوبات عقود التأمين (دوالر)

145,248,670

138,647,803

رأس المال المدفوع (دوالر)

55,599,143

53,295,009

احتياطي إجباري

7,191,826

6,037,244

احتياطي اختياري

3,234,300

2,831,852

التغير في القيمة العادلة للموجودات

4,419,124

6,292,977

األرباح (الخسائر المدورة)

1,009,015

-4,486,011

حقوق المساهمين وحقوق األقلية

84,495,166

75,666,397

* مالحظة  :الفروقات الظاهرة في بعض البنود اعاله عما تم نشره في التقرير السنوي السابق ( البيانات المالية  )2008سببه تعديل عرض البيانات المالية ( تنميط
البيانات المالية )حسب ما اقرته االدارة العامة للتامين
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قطاعا الرهن العقاري والتأجير التمويلي
إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي:
تقوم اإلدارة باإلشراف والرقابة على قطاعي متويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي ،والعمل على تطويرهما من خالل تنفيذ خطة العمل
التي وضعتها اإلدارة لتحقيق الغايات التي حددت في إستراتيجية قطاعي متويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي واملتمثلة باآلتي:

استكمال صياغة القوانني واألنظمة الالزمة لكل من قطاعي الرهن العقاري والتأجير التمويلي ،مبا يتناغم مع قوانني وأنظمة

املؤسسات األخرى ذات العالقة ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

تصميم وتنفيذ حمالت لتوعية اجلمهور بقطاعي الرهن العقاري والتأجير التمويلي ،وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
تصميم دورات تدريبية وتعليمية وتطويرها وتنفيذها ،ومنح شهادات معتمدة لتعزيز ق��درات العاملني في مجالي الرهن

العقاري والتأجير التمويلي.

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

أوالً .قطاع متويل الرهن العقاري
البيئة القانونية
مت خالل العام  2009تقدمي طلب للمساعدة الفنية إلى البنك الدولي ،وحتديد ًا من خالل مؤسسة ( ،)First Initiativeوذلك

إلعداد قانون متويل الرهن العقاري والتشريعات الثانوية املكملة وتطوير البيئة املالئمة ،ويتوقع أن يتم البدء باملشروع في بداية العام
 ،2010حيث ستشمل املساعدة الفنية تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع متويل الرهن العقاري ،من خالل صياغة وإعداد
مشروع القانون والتشريعات املكملة ،إضافة إلى رفع كفاءة العاملني في قطاع متويل الرهن العقاري في هيئة سوق رأس املال وسلطة

النقد الفلسطينية ،وتنسيق العالقة ما بني الهيئتني الرقابيتني.

التطورات خالل العام 2009
قامت اإلدارة خالل العام  2009مبراجعة وتعديل تعليمات ترخيص شركات متويل الرهن العقاري وأصحاب املهن العقارية .أما فيما
يخص أصحاب املهن العقارية ،فقد مت وضع خطة لتنظيم أعمالهم ،حيث مت جمع بيانات حول اجلهات ذات العالقة بنشاط التخمني
العقاري ،وإعداد قائمة باملخمنني العقاريني غير املرخصني لدى الهيئة .كما مت التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية العتماد تخمني

املخمنني العقاريني املرخصني من الهيئة في عمليات التخمني العقاري لدى اجلهات اخلاضعة إلشراف سلطة النقد ورقابتها .وفي
52
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هذا السياق ،يتم حالي ًا العمل على إعداد تعليمات ترخيص أصحاب املهن العقارية (املخمنني العقاريني) وإعداد معايير مزاولة نشاط

التخمني العقاري ،وذلك النتهاج وتطبيق أفضل املمارسات العاملية في التخمني العقاري في فلسطني.

وفيما يخص نشر الوعي في قطاع متويل الرهن العقاري ،قامت اإلدارة بعقد ورشة عمل ،بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي ،لطلبة
جامعة بيرزيت حول واقع قطاع متويل الرهن العقاري في فلسطني .وتقوم اإلدارة بإعداد نشرة للتوعية سيتم نشرها وتوزيعها حال

االنتهاء منها.

ثانياً .قطاع التأجير التمويلي
البيئة القانونية
عملت اإلدارة ،وبشكل دؤوب ،على متابعة إقرار مشروع قانون التأجير التمويلي ،الذي متت املوافقة عليه في العام  2008من قبل
مجلس إدارة الهيئة ،ورفعه في حينه إلى مجلس الوزراء .وفي هذا السياق ،مت عقد العديد من االجتماعات واللقاءات مع مقرر

املجموعة االقتصادية ومنسق اخلطة التشريعية في أولى خطوات رفع القانون إلى اخلطة التشريعية إلقراره ،ومن ثم إحالته إلى مجلس

الوزراء للمصادقة عليه.

وفيما يخص األنظمة والتعليمات املكملة ،فتتم صياغتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCحيث مت متديد اتفاقية الدعم

الفني في تطوير البيئة التنظيمية والقانونية لقطاع التأجير التمويلي مع مؤسسة ( )IFCملنتصف العام  .2010وفي العام  ،2009مت
االنتهاء من صياغة مسودة تعليمات بشأن احملاسبة في عقود التأجير التمويلي لغايات ضريبة الدخل وفي انتظار إقرارها من وزير

املالية ،كما مت االنتهاء من صياغة تعليمات املعاجلة الضريبية ملخصصات الديون املشكوك فيها للتأجير التمويلي ،والعمل جا ٍر على

صياغة تعليمات املعاجلة احملاسبية لغاية ضريبة القيمة املضافة ،إضافة إلى اللوائح املنفذة للقانون اخلاصة بالترخيص والرقابة والتفتيش
على أعمال املؤجرين.

أما فيما يخص سجل األم��وال املنقولة ،فإن الهيئة تتابع املوضوع مع األط��راف الثالثة وزارة االقتصاد الوطني،)IFC( ،

( ،)ESAFحيث تعتبر الهيئة شريك ًا أساسي ًا في هذه العملية ،ألن قطاع التأجير التمويلي من أكثر القطاعات املستفيدة من
إصدار القانون وإنشاء السجل.

التطورات خالل العام 2009
عملت اإلدارة خالل العام  2009على رفع قدرات العاملني في مجال التأجير التمويلي ،حيث قامت اإلدارة باستضافة خبير التأجير

التمويلي السيد روبرت هومانز مرتني خالل العام  .2009وهدفت الزيارة األولى إلى تقييم ومراجعة للتعليمات الناظمة لقطاع

التأجير التمويلي ،وتدريب جزئي حول أساسيات التأجير التمويلي .أما الزيارة الثانية ،فكان الهدف منها رفع قدرات املوظفني من
هيـئة سـوق رأس الـمــال الفلسـطـينية التقـرير السـنـوي
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خالل تلقيهم برنامج ًا تدريبي ًا في أساسيات التأجير التمويلي ،وإعداد دليل إجراءات عمل اإلدارة ،إضافة إلى عقد لقاءات عمل مع

شركات التأجير التمويلي ،وذلك ملناقشة التحديات التي تواجه املؤجرين وأفق التطوير في هذا القطاع .كما مت عقد ورشة عمل

تدريبية للشركة املتحدة لتأجير السيارات مبشاركة ( ،)IFCإضافة إلى االتفاق مع شركات التأجير التمويلي في األردن ،لتقدمي
املساعدة للشركات الفلسطينية ،وبخاصة في مجال التدريب .وفي مجال أنشطة التوعية اخلاصة بقطاع التأجير التمويلي ،قامت
الهيئة ،بالتعاون مع ( ،)IFCبإعداد خطة شاملة لنشر الوعي في التأجير التمويلي ،ليتم تنفيذها خالل العام  ،2010وترتكز هذه

اخلطة على ثالثة محاور رئيسية ،وهي:

عقد ندوات عمل تستهدف املؤسسات الفلسطينية املختلفة ،وتشمل اجلامعات الفلسطينية ،ومؤسسات اإلقراض الصغير

واملتناهي الصغر ،والقطاع املصرفي ،واحملاسبني واملدققني القانونيني واحملامني والقضاة.

عقد ورش عمل توعوية تستهدف اجلهات ذات العالقة ،وتشمل وزارة العدل  -دوائر األراضي ،وزارة املالية -دوائر ضريبة

الدخل والقيمة املضافة ،وزارة النقل واملواصالت -دوائر السير ،احتاد الصناعات الفلسطينية.
مواد توعوية ونشرات تثقيفية ودراسات.
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حاكمية املؤسسة
لدى الهيئة مجموعة منتظمة من العالقات حتكم آلية عملها ،وتتناول هذه العالقات اإلطار العام إلستراتيجية الهيئة ،ورسالتها،
والوسائل الالزمة لتحقيق أهدافها .وتهدف قواعد احلاكمية املؤسسية إلى وضع إطار واضح ينظم العالقات واإلدارة ،ويحدد

احلقوق والواجبات واملسؤوليات ،مبا يحقق أهداف الهيئة وغاياتها ،ويحفظ حقوق األطراف ذوي املصالح املرتبطة بها.

أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية:
معالي السيد ماهر املصري
رئيس مجلس اإلدارة
		
تاريخ االنضمام:

2006/1/23

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 .2006 -1995
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 .1976 -1973
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وزارة االقتصاد الوطني
ميثلها السيد ناصر طهبوب
		
تاريخ االنضمام:

2007/8/6

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 .1991

اخلبرات العملية:

وكيل وزارة االقتصاد الوطني2009 ،

مساعد وزير املالية للسياسات املالية ،السلطة الوطنية الفلسطينية.2009-2007 ،
املدير اإلقليمي واملدير العام لبنك األقصى اإلسالمي.2006-2005 ،

محاضر في كلية االقتصاد ،جامعة بيرزيت ،فلسطني .1994-1991

محاضر في كلية الدراسات العليا ،جامعة القدس ،برنامج ( ،)MBAفلسطني منذ .1996

تولى العديد من املناصب القيادية في وزارة املالية الفلسطينية ،منها :مساعد وزير املالية ،مدير عام ضريبة القيمة املضافة

.2005-1994

وزارة املالية
متثلها السيدة منى املصري
تاريخ االنضمام2009/2/17 :
الشهادات العلمية:

بكالوريوس في احملاسبة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.1984 ،
شهادة محاسب قانوني أمريكي .CPA
محاسب قانوني فلسطيني  /فلسطني.

اخلبرات العملية:

وكيل وزارة املالية ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،منذ العام .2008
عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.
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عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية.
عضو مجلس إدارة مجلس التعليم األعلى الفلسطيني.
عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب الفلسطيني.
رئيس جلنة ترخيص مدققي احلسابات القانونيني.
رئيس الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
مدير عام اإلدارة العامة للرقابة املالية ،وزارة املالية ،السلطة الوطنية الفلسطينية.2005-2003 ،
مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي ،وزارة املالية ،السلطة الوطنية الفلسطينية.2003-1994 ،
العديد من املناصب اإلدارية والقيادية في شركات القطاع اخلاص وشركات التدقيق.1994-1985 ،

سلطة النقد الفلسطينية
ميثلها د .جهاد الوزير
		
تاريخ االنضمام:

2006/3/1

الشهادات العلمية:
بكالوريوس هندسة كهربائية ،جامعة ماركويت ،الواليات املتحدة األمريكية.1986 ،
ماجستير إدارة هندسية.1990 ،
دكتوراه في إدارة األعمال ،جامعة ( ،)Loughboroughاململكة املتحدة.

اخلبرات العملية:
محافظ ورئيس مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ،منذ العام .2008
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية ملكافحة غسل 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.
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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.
أجرى العديد من األبحاث والدراسات اخلاصة بالتطوير واإلصالح االقتصادي.

البنوك الفلسطينية
ميثلها السيد نبيل أبو دياب
		
تاريخ االنضمام:

2006/2/14

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 ،

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.
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الشركات املدرجة
ميثلها السيد عزيز عبد اجلواد
		
تاريخ االنضمام:

2006/2/14

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 حالي ًا 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 د .عبد املالك اجلابر
		
تاريخ االنضمام:

2006/12/14

الشهادات العلمية:
ماجستير في إدارة األعمال  ،MBAجامعة نورث ويسترن (شيكاغو).
دكتوراه في الهندسة ،جامعة  ،McGiMكندا.

اخلبرات العملية:
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت الفلسطينية منذ العام .2003
ساهم في إنشاء شركة ( ،)VTELوهي شركة تضم مستثمرين فلسطينيني وعرب ًا وموجودة في اإلمارات العربية 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
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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:
		
السيد عزيز عبد اجلواد

رئيس اللجنة ،عضو مجلس إدارة

		
السيد نبيل أبو دياب

عضو مجلس إدارة

		
السيدة منى املصري

عضو مجلس إدارة

ويتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الهيئة في أداء دوره اإلشرافي والرقابي ،وذلك من خالل القيام باملهام 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
السيدة عبير عودة
مدير عام هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
		
تاريخ التعيني

2009/8/1

الشهادات العلمية:
بكالوريوس محاسبة ،جامعة بير زيت ،فلسطني.1987 ،
ماجستير في إدارة األعمال  ،MBAجامعة نورث ويسترن (شيكاغو).2001 ،
شهادة محاسب قانوني أمريكي /CPAالواليات املتحدة األمريكية.
محاسب قانوني فلسطيني /فلسطني.

اخلبرات العملية:
رئيس قسم التحليل املالي في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.2009 -2001 ،)USAID
املراقب الرئيسي في شركة فلسطني لتطوير وإدارة املناطق الصناعية.2001-2000 ،
مدير /خبير مالي ملشروع البنك الدولي لتطوير أنظمة املعلومات املالية للبلديات /وزارة احلكم احمللي.2000-1998 ،
رئيس التدقيق في هيئة الرقابة العامة /السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام.1998 - 1996 ،
مدقق ورئيس التدقيق في ديوان احملاسبة.1996 - 1987 ،

السيد أحمد احلاج حسن
مدير عام اإلدارة العامة لألوراق املالية
تاريخ التعيني2009/5/17 :
الشهادات العلمية:
ماجستير في املالية واحملاسبة ،جامعة برادفورد.2002 ،

دبلوم ٍ
عال في األسواق املالية ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،األردن.2001 ،

بكالوريوس في إدارة األعمال ،جامعة بيرزيت ،فلسطني.2000 ،
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الشهادات املهنية:
Certificate In Bank Risk Management & Regulation, GARP, USA, 2009.
ACI Dealing Certificate, Financial Markets Association, France, 2008.

اخلبرات العملية:
رئيس قسم إدارة االحتياطيات ،دائرة العمليات النقدية ،سلطة النقد الفلسطينية.2009-2007 ،
رئيس قسم حتليل السالمة الكلية ،دائرة مراقبة املصارف ،سلطة النقد الفلسطينية.2007-2005 ،
محاضر في العلوم املالية واحملاسبة ،اجلامعة العربية األمريكية.2004-2002 ،
مدرب غير متفرغ في مجال إدارة املخاطر وكفاية رأس املال.
عضو في معهد التمويل الدولي ،واشنطن ،الواليات املتحدة.
عضو في املؤسسة الدولية خلبراء املخاطر ( ،)GARالواليات املتحدة.

اآلنسة لينا غبيش
مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي
تاريخ التعيني2009/5/7 :
الشهادات العلمية:
بكالوريوس محاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطني.1999 ،
ماجستير إدارة أعمال  ،MBAجامعة كاليفورنيا -ايست باي ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية.2003 ،

اخلبرات العملية:
نائب مدير عام شركة فلسطني لتمويل الرهن العقاري.2009-2005 ،
مدير دائرة التخطيط والتطوير ،شركة فلسطني لتمويل الرهن العقاري.2005-2004 ،
مستشار في شركة اخلدمات االستشارية اإلدارية (.2004 ،)MCS
مساعد مستشار مالي ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية.2003 ،
موظف قروض ،اإلدارة اإلقليمية ،البنك العربي ،فلسطني.2001-1999 ،
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السيد وضاح عبد الوهاب اخلطيب
مدير عام اإلدارة العامة للتأمني
		
تاريخ التعيني

2008/6/22

الشهادات العلمية:
بكالوريوس في التربية وعلم االجتماع ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.1976 ،

اخلبرات العملية:

نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عضو مجلس إدارة معهد فلسطني للدراسات املالية واملصرفية.

عضو اللجنة الفنية احلكومية للشراكة مع القطاع اخلاص.

عضو اللجنة احلكومية لقانون التوقيعات اإللكترونية.

عضو املنتدى العربي لهيئات الرقابة واإلشراف على التامني.
رئيس اللجنة االستشارية للتأمني.

االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني.2008-2007 ،

جلنة االنتخابات املركزية.2007 -2005 ،
مستشار تأمني على احلياة.1999 ،

عضو جلان استشارية لعدد من مؤسسات املجتمع املدني األهلية.2004 – 1997 ،
مستشار تسويق لعدد من الشركات.2000 – 1996 ،

الشركة األمريكية للتأمني على احلياة.2005 -1994 ،

مجموعة من املقاالت املنشورة في صحف محلية وعربية (مطبوعة وإلكترونية).
املشاركة في عديد من املؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية والدولية.

د .بشار أبو زعرور
مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير
		
تاريخ التعيني

2008/7/1

الشهادات العلمية:
بكالوريوس في احملاسبة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني .1996
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ماجستير في إدارة األعمال ( ،)MBAجامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.1998 ،
دكتوراه في أسواق املال واحملافظ االستثمارية ،جامعة باتراس ،اليونان.2007 ،

الشهادات املهنية:

International Institute for Securities Market Development Program, SEC. Washington DC, 2009

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 دولي ًا في مجال أسواق األوراق املالية.
املشاركة في عدد من املؤمترات العلمية الدولية واإلقليمية املتخصصة في أسواق األوراق املالية.
عضو في جمعية التمويل املتعددة اجلنسيات ( ،)MFSالواليات املتحدة األمريكية.2005 ،
عضو اجلمعية االقتصادية في الشرق األوسط (.2004 ،)MEEA

السيد أمين الصباح
مدير دائرة الشؤون املالية
		
تاريخ التعيني

2005/10/1

الشهادات العلمية:

بكالوريوس في احملاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطني.1998 ،
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة بيرزيت ،فلسطني.2009 ،

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 ،
حاصل على إجازة محاسب قانوني عربي (.)ACPA
عضو في هيئات مهنية دولية عدة .
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السيد إبراهيم حمارشة
مدير دائرة الشؤون اإلدارية واللوازم
		
تاريخ التعيني

2007/7/15

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 ،
مسؤول إداري ملشروع تطوير بدو فلسطني التابع لبرنامج األمم املتحدة (.2005 ،)UNDP
مسؤول إداري ومنسق عالقات عامة ،شركة بارتنارز لإلمناء واالستثمار ،دبي .2004 -1997

السيد جنيب حجي
مدير دائرة نظم املعلومات
		
تاريخ التعيني:

2009/4/1

الشهادات العلمية:
بكالوريوس هندسة إلكترونية ،جامعة بيرزيت ،فلسطني.2003 ،

اخلبرات العملية:
رئيس قسم نظم املعلومات ،هيئة سوق رأس املال ،فلسطني.2009-2005 ،
مهندس تشغيل ونظم ،وزارة املالية ،فلسطني.2005-2004 ،
مدرب صيانة أنظمة وشبكات ،كلية الشهيد أبو جهاد.2005-2004 ،
مهندس أنظمة وشبكات ،الشركة الدولية للتقنية احلديثة.2004-2003 ،
مهندس شبكات ومختبرات ،جامعة بيرزيت ،فلسطني.2003-2001 ،
شهادات تقنية متخصصة في نظم املعلومات مثل.CCNA ،CISSP ،MCSE :
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مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2009
العملة  :الدوالر األمريكي
عدد
الجلسات
العادية

عدد
الجلسات
غير
العادية

بدل
الجلسات
العادية

بدل
الجلسات
غير
العادية

مكافأة
رئيس
المجلس
السنوية

اإلجمالي

1

السيد ماهر نشأت طاهر المصري

9

2

4,500

500

1,000

6,000

2

د .جواد ناجي عوض حرز اهلل

2

1,000

0

1,000

3

د .عبد المالك أحمد الجابر

2

1,000

0

1,000

4

د .جهاد خليل الوزير

7

2

3,500

500

4,000

5

السيد نبيل محمد داوود أبو دياب

9

2

4,500

500

5,000

6

السيد عزيز محمود مصطفى
عبد الجواد

8

2

4,000

500

4,500

7

السيد ناصر عبد المجيد توفيق
طهبوب

7

2

3,500

500

4,000

8

السيدة منى معروف المصري

8

2

4,000

500

4,500

26,000

3,000

الرقم

عضو المجلس

اإلجمــــــــالي

1,000

30,000

مالحظات
مت تعيني السيدة منى املصري مندوب ًا عن وزارة املالية بد ً
ال من السيد ناصر طهبوب بتاريخ .2009/02/17
مت تعيني السيد ناصر طهبوب مندوب ًا عن وزارة اإلقتصاد الوطني بد ً
ال من د.جواد ناجي بتاريخ .2009/03/18
قدم الدكتور عبد املالك اجلابر استقالته من عضوية املجلس بتاريخ .2009/08/2
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األسهم التي ميتلكها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى كما في تاريخ .2009/12/31
السيد ماهر نشأت طاهر املصري
الشركة

الرمز

عدد األسهم

االسم

سجاير القدس

JCC

3,540

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

2,837

حامد ماهر نشأت المصري

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

950

فرح ماهر نشأت المصري

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

950

ماهر نشأت طاهر المصري

السيد عزيز محمود مصطفى عبد اجلواد
الشركة

الرمز

عدد األسهم

االسم

التأمين الوطنية

NIC

242,105

PADICO

20,000

عزيزة مصطفى عبد الجواد

التأمين الوطنية

NIC

103

محمود عزيز محمود عبد الجواد

التأمين الوطنية

NIC

2,072

عالء عزيز محمود عبد الجواد

التأمين الوطنية

NIC

2,072

نهيل عزيز محمود عبد الجواد

التأمين الوطنية

NIC

10,363

يسل عزيز محمود عبد الجواد

التأمين الوطنية

NIC

2,072

عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

فلسطين للتنمية واالستثمار

السيد ناصر عبد املجيد توفيق طهبوب
الشركة

االسم
ناصر عبد المجيد توفيق طهبوب

فلسطين للتنمية واالستثمار
العربية للفنادق

السيدة منى معروف املصري – ال يوجد.
السيد نبيل أبو دياب – ال يوجد.
السيد جهاد خليل الوزير – ال يوجد.
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الرمز

عدد األسهم

PADICO

800

AHC

2,000
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رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2009
العملة  :الدوالر األمريكي
إجمالي الرواتب

إجمالي المكافآت

اإلجمالي

الرقم

اإلسم

1

عبير ميخائيل بطرس عودة

48,572

7,025

55,597

2

د .عاطف كمال صادق عالونة

22,280

0

22,280

3

جريس يعقوب عيسى القسيس

2,342

0

2,342

4

أحمد راغب نادر الحاج حسن

42,400

3,529

45,929

5

وضاح عبد الوهاب ابراهيم خطيب

72,161

3,812

75,973

6

مالك وديع سعيد خضر

10,779

0

10,779

7

لينا محمود محمد غبيش

42,781

3,529

46,310

8

د .بشار احمد عبد الرحمن أبو زعرور

57,330

3,106

60,436

9

نجيب محمد نجيب حجي

32,861

0

32,861

10

أيمن ظاهر حسني محمد الصباح

42,161

0

42,161

11

إبراهيم حسين حمد حمارشة

38,344

0

38,344

12

محمود حمد اهلل محمود عثمان

35,901

0

35,901

اإلجمــــــــالي

447,912

21,001

468,913

التدريب
تولي الهيئة أهمية كبيرة ملوضوع التدريب ورفع كفاءة املوظفني املهنية والعلمية وإطالعهم على أهم التطورات على الصعيدين اإلقليمي
والدولي .وخالل العام  ،2009مت إيفاد  49موظف ًا أي بنسبة  68%من إجمالي عدد املوظفني ،في دورات تدريبية متخصصة خارج

الوطن وداخله ،لتشمل املجاالت التي تخص عمل الهيئة ،منها:
الكشف عن الغش والتالعب في القوائم املالية.
التأمني على احلياة والتأمني الصحي.
إعادة التأمني.
أساليب التحليل املالي القياسي.
التحليل املالي املتقدم باستخدام التطبيقات احلاسوبية.
مكافحة غسل األموال.
تنمية قدرات ومهارات قانونية.
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هذا وقامت الهيئة بتنظيم دورتني تدريبيتني ملوظفيها ،اشتملت األولى على معايير احملاسبة الدولية ،والثانية على دراسة اجلدوى

االقتصادية ،وقد شارك فيهما مجموعة من املوظفني العاملني في إدارات الهيئة املختلفة .كما قامت الهيئة ،بالتنسيق مع معهد

فلسطني للدراسات املالية واملصرفية ،بإطالق خمسة برامج تدريبية في مجال األوراق املالية ،وهي:
التحليل املالي الفني واألساسي.
أساليب التحليل الكمي.
تقييم أداء األسواق املالية والقياس الكمي ألداء السوق املالية.
إدارة وتقييم احملافظ االستثمارية.
البيئة القانونية املنظمة لعمل قطاع سوق رأس املال الفلسطيني.

برامج التدريب والتأهيل ملوظفي الهيئة خالل العام 2009
عدد الدورات الداخليـة

 34دورة

عدد الدورات الخارجيـة

 13دورة

عدد المشاركين في البرامج التدريبية
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 49مشاركًا

البيانات المالية للعام 2009

البيانات املالية للعام 2009
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Mortgage Financing and Leasing Sectors:
Mortgage Financing though still under develop in Palestine, is expected to take a big leap forward by next year
due to extensive housing projects by the Palestinian Investment Fund and by private sector developers who intend
to build a new town near the city of Ramallah. Banks as well as the Palestine Mortgage Housing Company are
readying themselves for this new development by starting capacity building programs and awareness campaigns.
The PCMA, on the other hand, is working with the World Bank to draft the law and necessary regulations for
mortgage financing.
As to the leasing sector, the number of leasing companies has increased substantially and the draft law on leasing
which was prepared in cooperation with IFC has been lodged with the Council of Ministers for final approval.
Capacity building programs within the PCMA and the stakeholders have been going on this year and will continue
in the coming years to ensure the continuous expansion of this sector.
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Some financial and operational performance indicators of the insurance sector 2008 – 2009
Statement

2009

2008 *

Number of insurance companies

10

9

Number of insurance companies branches

88

79

Number of the insurance sector employees

875

795

Number of insurance agents

225

220

104,304,394

94,310,529

Marine insurance

1,094,914

1,216,996

Fire insurance

6,822,880

6,543,446

General insurance

16,086,274

13,870,262

Health insurance

16,816,966

17,925,087

Vehicles insurance

60,551,846

51,303,545

Life insurance

2,931,514

3,451,193

Total compensation (USD)

56,201,425

51,333,750

Total current assets (USD)

146,621,403

135,860,239

Total investment (USD)

160,812,755

145,600,617

Total receivables (USD)

56,544,335

57,226,854

Net receivables (USD)

44,595,899

33,790,478

Total assets (USD)

299,345,349

279,524,471

Total insurance contracts assets (USD)

25,147,897

24,760,747

Total liabilities of insurance contracts (USD)

145,248,670

138,647,803

Paid-Up Capital

55,599,143

53,295,009

Obligatory reservation

7,191,826

6,037,244

Optional reserve

3,234,300

2,831,852

Cumulative change in fair value

4,419,124

6,292,977

Gains (revolved losses)

1,009,015

-4,486,011

shareholders’ equity and minority Interests

84,495,166

75,666,397

Total insurance premiums (USD)

* Apparent differences in some items of 2008, compared with what was published in the 2008 annual report is due to modify the display
and standardization of financial statements as instructed by the General Directorate of Insurance.
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PSE monthly trading activities, 2009
Month

Volume

Value ($)

Trading sessions

# of transactions

Al- Quds Index

January

9,904,191

30,221,573

19

7,246

510.22

February

50,379,270

66,327,241

20

9,352

510.35

March

30,950,803

92,492,451

21

12,028

514.61

April

16,781,178

46,510,476

22

8,151

517.7

May

11,152,862

28,826,278

21

7,015

512.03

June

26,709,441

70,182,318

22

9,667

524.85

July

11,915,484

19,942,471

21

5,199

488.77

August

12,001,563

27,936,347

22

6,272

498.45

September

26,897,939

32,682,342

18

6,211

498.92

October

14,850,249

29,981,599

21

7,032

500.18

November

8,678,581

21,069,785

18

4,901

502.12

December

18,655,812

34,220,518

21

5,764

493

The Insurance Sector:
The insurance sector moved more and more towards solidifying its financial stability and capital adequacy
by complying to PCMA regulations and requirements. It has expanded its operations in general and in health
insurance services in particular. Moreover, as a result of improved security conditions through the application
of the rule of law, the number of licensed and insured cars has increased dramatically during 2009. On the
other hand, the insurance directorate has been dealing with an ailing insurance company, and is on the verge of
resolving the problem in a manner that will safeguard the interests of the insured in particular and the insurance
sector in general.
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23

PALESTINE ELECTRIC COMPANY LTD

PEC

60,000,000

6,983,425

$

24

NABLUS SURGICAL CENTER

NSC

3,177,813

442,842

JD

25

PALESTINIAN CO.FOR
DIST.&LOGISTICES SRVs

WASSEL

6,500,000

630,898

JD

26

UNION CONSTRUCTION AND
INVESTMENT CO.

UCI

40,000,000

2,636,349

$

27

AHLIEA INSURANCE GROUP CO.

AIG

8,374,837

2,141,797

$

28

GLOBALCOM TELECOMMUNICATIONS PLC

GCOM

9,530,721

(887,291)

$

29

PALESTINE PLASTIC INDUSTRIES Co. LTD

LADAEN

7,000,000

(563,460)

JD

30

PALESTINE TELECOMMUNICATIONS
COMPANY LTD

PALTEL

131,625,000

70,335,000

JD

31

ARAB INVESTORS PUBLIC LIMITED
COMPANY

ARAB

9,381,757

23,795

JD

32

TRUST INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY

TRUST

8,250,000

915,263

$

33

Arab Concrete Products CO. Ltd*

ACPC

34

ARAB ISLAMIC BANK COMPANY**

AIB

40,696,939

1,152,508

$

35

ARAB INSURANCE ESTABLISHMENT*

AIE

36

AL-I»TIMAN FOR INVESTMENT &
DEVELOPMENT*

IID

37

PALESTINE ISLAMIC BANK**

ISBK

35,941,087

(69,929)

$

38

PALESTINE INVESTMENT BANK

PIBC

40,000,000

2,928,340

$

39

AL QUDS BANK**

QUDS

50,000,000

4,974,396

$

* Suspended from trading.
** Based on preliminary financial statements, note that these statements are unaudited and are not approved by the Palestinian
Monetary Authority.
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listed companies performance for the period ending 31/12/2009
Company Name

Symbol

Capital

Net Profit

Currency

1

ARAB COMPANY FOR PAINT PRODUCTS

APC

1,500,000

270,639

JD

2

PALESTINE INVESTMENT &
DEVELOPMENT CO.

PID

4,840,419

(39,929)

JD

3

PALESTINE INDUSTRIAL INVESTMENT CO.

PIIC

18,706,625

2,650,518

JD

4

PALESTINE POULTRY COMPANY LTD.

AZIZA

10,000,000

2,623,529

JD

5

PALESTINE COMMERCIAL BANK

PCB

30,026,056

2,001,967

$

6

JERUSALEM CIGARETTE COMPANY LTD.

JCC

7,000,000

1,764,954

JD

7

ARAB REAL ESTATE ESTABLISHMENT CO.

ARE

948,890

98,872

JD

8

THE VEGETABLE OIL INDUSTRIES
COMPANY LTD

VOIC

4,000,000

1,284,805

JD

9

JERUSALEM REAL ESTATE
INVESTMENT CO.

JREI

10,000,000

69,560

$

10

THE ARAB HOTELS COMPANY

AHC

24,426,945

(505,387)

JD

11

ARAB PALESTINIAN SHOPPING
CENTERS CO.

PLAZA

7,000,000

301,266

JD

12

NATIONAL INSURANCE COMPANY

NIC

8,000,000

3,969,448

$

13

GRAND PARK HOTEL & RESORTS

HOTEL

1,333,071

672,022

JD

14

GOLDEN WHEAT MILLS CO.

GMC

15,000,000

131,847

JD

15

ALRAFAH MICROFINANCE BANK

AMB

29,871,624

1,853,977

$

16

THE NATIONAL CARTON COMPANY

NCI

5,000,000

(27,466)

JD

17

PALESTINE REAL ESTATE INVESTMENT

PRICO

48,575,974

525,428

JD

18

JERUSALEM PHARMACEUTICALS
COMPANY

JPH

5,000,000

1,460,304

JD

19

BANK OF PALESTINE

BOP

100,000,000

28,371,928

$

20

AL MASHRIQ INSURANCE COMPANY

MIC

7,200,000

919,896

$

21

PALESTINE DEVELOPMENT &
INVESTMENT Ltd.

PADICO

250,000,000

41,954,000

$

22

BIRZEIT PHARMACEUTICALS
COMPANY

BPC

12,100,000

3,595,291

JD
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PSE trading activities, 2008 - 2009
Year

Trading
sessions

Trading
volume

Trading value ($)

Number of
transactions

Average daily
trading value ($)

Market
capitalization ($)

2008

244

339,168,807

1,185,204,211

152,319

4,857,394

2,123,057,98

2009

246

238,877,373

500,393,398

88,838

2,034,120

2,375,366,531

Market Capitalization and trading value as percentage of GDP
2008

2009

Market capitalization as % of GDP*

45.8

51.2

Trading value as % of GDP*

25.5

10.8

* 2008 fixed prices GDP

Market cap., Trading value, and Trading volume 2008 - 2009

2500

2123

2375

2000
1500

2008

1185

2009

1000
500

500
0

8

Market Cap.
Million $

Trading Value
Million $
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339

239

Trading Volume
Sahres

Palestine Capital Market Authority
Alquds Index Quarterly Performance, 2009
Alquds Index

Percentage change compared
with previous quarter

Percentage change compared
with 1/1/2009

1/1/2009

441.66

***

***

31/3/2009

514.61

16.50%

16.50%

30/6/2009

524.85

1.99%

18.84%

30/9/2009

498.92

-4.94%

12.96%

31/12/2009

493

-1.19%

11.62%

Alquds Index 2009
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Palestine Capital Market Authority
The Palestine Capital Market Authority (PCMA):
The Palestine Capital Market Authority was established as an autonomous agency by law No.(13) of the year
(2004). It is governed by a Board of Directors composed of seven members. Its jurisdiction encompasses the
securities market, the insurance sector, the financial mortgage and leasing sectors, along with any other non banking
financial institutions. In the past years the PCMA chaired the National Committee for Corperate Governance in
Palestine, and during (2009), the code for corporate governance was finalized and launched by H.E. Dr. Salam
Fayyad, the prime minister .
The year (2009) witnessed major changes and achievements at the PCMA level. There was a major shuffle in the
higher management with Mrs. Abeer Odeh becoming the new CEO, and new directors for the securities, mortgage
and leasing directorates appointed. A capacity building drive supported by international agencies like USAID,
World Bank and IFC was launched. New electronic surveillance system (SMARTS) was installed to monitor
trading at the stock exchange. Improved coordination with the Palestinian Monetary Authority and the Registrar
of companies helped to close information gaps. Updated regulations for all targeted sectors were adopted and
implemented.
Memberships in international agencies as well as networking with regional markets, including a protocol of
cooperation with the United Arab Emirates Stock Exchange, enhanced the ability of the PCMA to update and
improve its workings. Overall compliance by targeted sectors improved substantially.

Securities Market:
Although the Palestinian economy scored a higher level of growth than the previous year, this did not reflect itself
on the index or volume of trading in the stock exchange. On the contrary the volume of trading dropped by almost
(50%) compared to 2008; the reason behind that depend on variety of factors related to political uncertainty, an
unfinished merger between a major listed company in the telecom sector and a more dynamic financial markets
in the region. On the other hand however, no sharp trends were witnessed during the year. Concurrently, the level
of adherence by listed companies and brokerage firms to rules and regulations as well as corporate governance
was on the rise. The electronic SMARTS surveillance system was adopted and installed by the PCMA; and a due
diligence exercise through self assessment by the securities directorate has been underway in preparation for a
full compliance with IOSCO regulations.
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Palestine Capital Market Authority
Organizational Chart

External Auditor

Legal Consultant

Board of Directors

Insurance Consultation Committee

Risk & Audit Committee

Securities Consultation Committee

Mortgage & Financial Leasing
Consultation Committee

Internal Audit Department

Corporate Governance Committee
CEO

Executive Secretary

Complaints & Lawsuits

AL-DIWAN

Research &
Development
Directorate

Mortgage &
Financial leasing
Directorate

IT
Department

Non-Banking
Financial Institutions
Directorate

Administrative
and Supplies
Department

Securities
Directorate

Insurance
Directorate

Financial Affairs
Department

* A decision has been issued by the Council of Ministers on 28.8.2007 entrusting the Monetary Authority to prepare regulations for the functional work
of lending and finance institutions which are listed within the non-banking financial institutions.
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Palestine Capital Market Authority
Vision
Palestine Capital Market Authority to be the proficient regulator and the safeguard of a strong and transparent
capital market in Palestine.

Mission
To implement a modern, robust, transparent and fair regulatory framework for the securities, insurance, mortgage
and leasing markets in Palestine.

Goal
To maintain an orderly capital market, with the institutional capability to conduct effective and responsible market
oversight and supervision that supports capital investment and economic growth in Palestine through:

Objectives
Strengthening the legal and regulatory structure in accordance with international standards and best business
practices.
Ensuring investor access to complete, accurate, and transparent financial information on Palestinian
enterprises.
Protecting the interests of investors by developing the internal capacity for risk-based regulation and market
monitoring practices.
Implementing regional initiatives in coordination with relevant stakeholders to attract foreign investment in
Palestine.
Establish cooperation mechanism with the Palestine Monetary Authority to support the market
development.

Palestine Capital Market Authority
Board of Dierctors

Maher Masri
Chairman

Naser Tahboub
Deputy Chairman
Ministry of National Economy

Mona Masri
Ministry of Finance

Dr. Jehad Al wazir
Palestinian Monetary Authority

Nabil Abudiab
Banking Sector

Dr Abdul Malik Aljaber
Private sector

Aziz Abdel jawad
Private Sector
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