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على  وال��رق��اب��ة  واإلش�����راف  التنظيم 
المالية،  األوراق  أداء كل من قطاعات 
والتأجير  العقاري،  والرهن  والتأمين، 
وتطويرها  فلسطين،  في  التمويلي 
والعدالة  الشفافية  بما يحقق مبادئ 
الممارسات  ألف��ض��ل  وف��ق��ًا  وال��ن��زاه��ة 

الدولية.

الثانوية  التشريعات  ومراجعة  إص��دار  استكمال    
والرهن  والتأمين،  المالية،  األوراق  قطاعات  في 
بمعايير  استرشادًا  التمويلي،  والتأجير  العقاري، 
قانوني  إص��دار  ومتابعة  وب��ازل،   ،)IAIS(  ،)IOSCO(

الرهن العقاري والتأجير التمويلي.

الهيئة  لرقابة  الخاضعة  الجهات  امتثال  تأكيد    
العالقة  ذات  والتعليمات  واألن��ظ��م��ة  للقوانين 

بقطاعات سوق رأس المال.

  توفير معلومات وبيانات عن قطاعات سوق رأس 
ومراجعة  بيانات،  قواعد  تطوير  خالل  من  المال، 

نوعية اإلفصاحات وتطويرها.

لتعزيز حوكمة  الالزمة  التحتية  البنية  استكمال     
مدى  قياس  أدوات  تطوير  خ��الل  م��ن  ال��ش��رك��ات، 
الخاصة  والثقافة  الوعي  وزي��ادة  الشركات  التزام 

بالحوكمة.

  رفع كفاءة العمليات الفنية والتشغيلية، من خالل 
تطوير قدرات العاملين وبيئة العمل الداخلية.

  إيجاد صيغ عمل مشتركة مع الجهات المحلية ذات 
العمل  بيئة  في  التعارضات  إزال��ة  لغرض  العالقة 

المشتركة.

محددة  ف��ئ��ات  تستهدف  ت��وع��وي��ة  ب��رام��ج  تنفيذ    
اإلستراتيجية  بناء  في  والمساهمة  عامة،  وأخ��رى 

الوطنية للتثقيف المالي.

  زيادة التواجد وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية 
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة، م��ن خ��الل 
المشاركة في اللقاءات الدورية التي تنظمها هذه 

الجهات، وأعمال اللجان الفنية المنبثقة عنها.
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اللجنة  م���ع  ب��ال��ش��راك��ة  ال��ه��ي��ئ��ة،  وق�����ادت 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��وك��م��ة وم��ؤس��س��ة أم����ان، 
الحوكمة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��م��ي��ق  ن��ش��ر  عملية 
وكان  مبادئها.   وتطبيق  فلسطين  في 
السلسلة  ه��ذه  م��ن  حلقة   2013 ال��ع��ام 
ال��م��ت��واص��ل��ة م���ن ال��ع��م��ل ال�������دؤوب في 
للهيئة،  ال��م��ؤس��س��ي  ال��ب��ن��اء  اس��ت��ك��م��ال 
إلى  الهادفة  العملية  اإلج���راءات  وتطوير 
المصرفي. غير  المال  قطاع  أداء  تحسين 

عملية  ه��ي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ن��اء  عملية  إن 
المجلس  ب��أن  ثقة  على  وإنني  مستمرة، 
التنفيذية،  واإلدارة  القادم  ورئيسه  الحالي 
س��ي��س��ت��م��رون ع��ل��ى ه���ذا ال��ط��ري��ق ل��رف��ع 
ق�����درات ال��ه��ي��ئ��ة وال��ق��ط��اع ال����ذي ت��ش��رف 
ع���ل���ي���ه إل������ى م����رات����ب وم�����ص�����اٍف أع���ل���ى.

أت��وج��ه  أن  إال  ال��خ��ت��ام  ف���ي  ي��س��ع��ن��ي  وال 
العاملين  ولكل  اإلدارة،  لمجلس  بالشكر 
ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة، وف���ي ال��ق��ط��اع ال���ذي تشرف 
عليه، وللهيئات التي تعاملنا معها، على 
حسن تعاونهم وإنجازهم.  و أسال اهلل أن 
يوقفنا جميعًا في خدمة وطننا وقضيته.

فيها  أخاطبكم  التي  األخيرة  السنة  إنها 
أن  ذل��ك  الهيئة،  إدارة  لمجلس  كرئيس 
في  تنتهي  لخدمتي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ف��ت��رة 
أستعرض  إذ  وإنني    .2014 العام  مطلع 
التي قضيتها في  الثماني  السنوات  فترة 
الهيئة منذ إنشائها، أجدها حافلة بالوقائع 
والبناء والتطور.  فلقد حظيت بالعمل مع 
عالية  مهنية  بقدرات  يتمتع  إدارة  مجلس 
مّكننا  العمل،  في  ونزاهة  وتفاٍن  وإخالص 
ع��ب��ر ه���ذه ال��س��ن��وات م��ن ب��ن��اء مؤسسة 
ال��ه��ي��ئ��ة وف���ق أف��ض��ل ال��م��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة 
فّتم  الرشيدة،  واإلدارة  الحوكمة  ومبادئ 
والتعليمات  واألنظمة  التشريعات  وض��ع 
ولقطاع  نفسها،  الهيئة  لعمل  الناظمة 
المال غير المصرفي الذي تشرف عليه، ولم 
إدارة تنفيذية  يكن ذلك ممكنًا لوال وجود 
كفؤة ومخلصة، تنامت كفاءتها وقدراتها 
عبر السنين، من خالل التدريب المتواصل 
تعليمية  دورات  في  للمشاركة  واالبتعاث 
وامتد  متخصصة،  عمل  وورش  ومؤتمرات 
هذا النشاط التعليمي والتدريبي ليشمل 
المستهدفة،  ال��ق��ط��اع��ات  ف��ي  العاملين 
م���ا ش���ّك���ل ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ف���ي أدائ���ه���م.

ت��ع��اون  ع��الق��ات  شبكة  الهيئة  ون��س��ج��ت 
ال���ع���الق���ة،  ذات  ال��م��ح��ل��ي��ة  ال���ج���ه���ات  م����ع 
والدولية  العربية  المنظمات  مع  وكذلك 
ال���ت���ي أص���ب���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة ع���ض���وًا ف��ي��ه��ا.  
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العديد  الهيئة  تحقيق   2013 العام  شهد 
من اإلنجازات والنجاحات التي تّوجت بحصول 
رأس  دولة فلسطين من خالل هيئة سوق 
للمنظمة  الكاملة  العضوية  على  ال��م��ال 
الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال 
الموقعة  للدول  الهيئة  وانضمام   ،)IOSCO(
لتصبح  ال��م��ش��ت��رك،  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  على 
من  ال��م��ائ��ة  بعد  واح���د  رق��م  العضو  ب��ذل��ك 
الهيئات الموقعة، وجاء ذلك بعد أن تمّكنا 
من اجتياز جميع مراحل المراجعة والفحص 
لألطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ خطط 
لتنفيذ  ال��س��ن��وات،  م��ر  على  ال��الزم��ة  العمل 
المطلوبة  والفنية  القانونية  المتطلبات 

.)IOSCO( وفقًا لمعايير ومبادئ منظمة

وتتجسد أهمية هذا اإلنجاز في أنه تم بكوادر 
فلسطينية بحتة، حيث عملت كوادر الهيئة 
الليل بالنهار من أجل استكمال  على وصل 
أن  الثغرات، بعد  المتطلبات ومعالجة  جميع 
تم تحديدها تمهيدًا للحصول على العضوية 
الكاملة التي تعتبر دلياًل ساطعًا على جاهزية 
ال��ه��ي��ئ��ة وم��واك��ب��ت��ه��ا ألف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات 
على  واإلش��راف  الرقابة  عمليات  في  الدولية 
ويبعث  الفلسطيني،  المالية  األوراق  قطاع 
برسالة اطمئنان واضحة لجميع المستثمرين 
ال��م��ال��ي��ة،  األوراق  ق��ط��اع  ف��ي  والمتعاملين 
األوراق  ق��ط��اع  ب���أن  وال��دول��ي��ي��ن،  المحليين 
الهيئة وفقًا  المالية ينظم ويراقب من قبل 
منظمة  ومبادئ  ومتطلبات  عالمية  لمعايير 
إننا نهدي هذا اإلنجاز إلى شعبنا    .)IOSCO(
األبي، وإلى كل من ضحوا في  الفلسطيني 

سبيل رفعة هذا الوطن وعلو شأنه.

ومراجعة  إع���داد  الهيئة  أن��ه��ت  بالمقابل، 
قانون التأجير التمويلي الذي تمت المصادقة 
عليه من قبل فخامة رئيس دولة فلسطين 
حفظه اهلل، وبهذا نكون قد قطعنا شوطًا 
الناظم  القانوني  اإلطار  كبيرًا في استكمال 
لقطاع التأجير التمويلي، ذلك القطاع النامي 
الذي سيسهم في تنمية االقتصاد الوطني 
من خالل توفير األدوات التمويلية المستندة 
أعد  القانون  هذا  إن  التمويلي.   التأجير  إلى 
وفقًا ألفضل المعايير الدولية، إضافة العتباره 
كأفضل   )UNIDROIT( مؤسسة  قبل  م��ن 

قانون في منطقة الشرق األوسط.

أتقدم  أن  إلى  يسعني  ال  المقام،  هذا  وفي 
الهيئة،  م��وظ��ف��ي  إل���ى  وال��ع��رف��ان  بالشكر 
ع��ال��ي��ة في  ان��ت��م��اء ومهنية  أب����دوه م��ن  ل��م��ا 
أتقدم  كما  الهيئة،  أه���داف  تحقيق  طريق 
الهيئة،  إدارة  مجلس  إلى  والتقدير  بالشكر 
وأخ����ص ب��ال��ش��ك��ر ال��س��ي��د م��اه��ر ال��م��ص��ري، 
وإخالص  أبداه من دعم  لما  المجلس  رئيس 
مدى  على  عاليًا  بالهيئة  للنهوض  وت��ف��اٍن 
موصول  والشكر  الماضية،  سنوات  الثماني 
وأرحب  فترتهم،  انتهت  الذين  األعضاء  إلى 
للجميع  ت��م��ن��ي��ات��ن��ا  م���ع  ال���ج���دد،  ب���األع���ض���اء 
إلى جميع  أيضًا  بالتوفيق، والشكر موصول 
والعربية  الدولية  المؤسسات  من  شركائنا 

الداعمة للهيئة.
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الجهات الخاضعة لرقابة 
الهيئة

بموجب  وإشرافها  الهيئة  لرقابة  يخضع 
وق��ط��اع  ال��م��ال��ي��ة،  األوراق  ق��ط��اع  ال��ق��ان��ون، 
التأمين، وقطاع التأجير التمويلي، وقطاع 
المالية  والشركات  العقاري،  الرهن  تمويل 

غير المصرفية.

التنظيم اإلداري والهيكل 
التنظيمي للهيئة

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

تتولى  المالية:  ل���ألوراق  العامة  اإلدارة    
واإلش��راف  والرقابة  التنظيم  عمليات 
قطاع  ف��ي  المتعاملين  جميع  على 
األوراق المالية من شركات أوراق مالية، 
وصناديق  المالية  المهن  وممتهني 
األوراق  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  االس��ت��ث��م��ار، 
السياسات  تحديد  حيث  من  المالية، 
األنظمة  وإع��داد  والمالئمة،  المطلوبة 

والتعليمات ذات العالقة.

الوضع القانوني

المال  رأس  سوق  هيئة  إنشاء  تم 
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الفلسطينية 
إلى  استنادًا   2005/8/11 بتاريخ  الصادر 
المادة رقم )2( من قانون هيئة سوق رأس 
بذلك  وهي   ،2004 لسنة   )13( رقم  المال 
واالستقالل  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 

المادي واإلداري واألهلية القانونية.

إدارة الهيئة

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من 
سبعة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص 
رئيس  يترأسهم  ال��م��ال،  رأس  ش��ؤون  في 
مجلس  أول  تأسس  وق��د  اإلدارة.   مجلس 
إدارة للهيئة العام 2006، ويشمل مجلس 
الوطني،  االقتصاد  وزارة  عن  ممثاًل  اإلدارة 
وممثاًل عن وزارة المالية، وممثاًل عن سلطة 
المصارف  عن  وممثاًل  الفلسطينية،  النقد 
عن  اثنين  وممثلين  فلسطين،  ف��ي  العاملة 
الشركات المساهمة الفلسطينية المقبولة 
أس��ه��م��ه��ا ف��ي ه��ي��ئ��ة س���وق رأس ال��م��ال.

ذوي  من  متفرغ  عام  مدير  الهيئة  ويدير 
في  العالية  والكفاءة  واالختصاص  الخبرة 
الشؤون االقتصادية والمالية، ويعين بقرار 
الوزراء بناًء على تنسيب وزير  من مجلس 

المالية.
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اإلش���راف  ت��ت��ول��ى  ل��ل��ت��أم��ي��ن:  ال��ع��ام��ة  اإلدارة     
وتطويرها،  التأمين  أع��م��ال  على  وال��رق��اب��ة 
وإعداد األنظمة والتعليمات المنظمة لعمل 

هذا القطاع.

ال��ع��ق��اري  ال���ره���ن  ل��ت��م��وي��ل  ال��ع��ام��ة  اإلدارة     
تنظيم  على  تعمل  التمويلي:  وال��ت��أج��ي��ر 
التمويلي  والتأجير  العقاري  الرهن  قطاعي 
خالل  م��ن  عليهما،  واإلش����راف  وتطويرهما 
توفير البيئة القانونية والحوافز االستثمارية، 
هذا  في  المستثمرين  ل��دى  الوعي  وزي���ادة 

المجال.

المصرفية:  غير  المالية  للمؤسسات  العامة  اإلدارة    
غير  المالية  المؤسسات  عمل  تنظيم  إلى  تسعى 
المصرفية واإلشراف عليها، وتوفير البيئة القانونية 

الضرورية لعملها.

إلى  تسعى  والتطوير:  ل��ل��دراس��ات  العامة  اإلدارة     
الدقيقة  والمعلومات  العلمية  ال��دراس��ات  توفير 
الهيئة،  ف��ي  الرئيسية  ال���ق���رارات  الت��خ��اذ  ال��الزم��ة 
الفنية  البرامج  وتطوير  االستثماري،  الوعي  وزيادة 
التواصل  سبل  وتعزيز  الهيئة  بعمل  المتعلقة 

محليًا واقليميًا ودوليًا.

تضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من الدوائر والوحدات 
المالية،  الشؤون  دائرة  مثل  الهيئة؛  لعمل  المساندة 
نظم  ودائرة  واللوازم،  اإلدارية  الشؤون  ودائرة 
الشؤون  الداخلي، ودائرة  التدقيق  المعلومات، ودائرة 

القانونية.
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المستشار  القانوني 

اللجنة اإلستشارية للتأمين

لجنة الحوكمة

المدقق الخارجي

لجنة التدقيق و المخاطر

دائرة التدقيق الداخلي

مدير عام 
الهيئة

سكرتاريا تنفيذيةالقضايا و الشكاوى

الديوان

اإلدارة العامة 
للتأمين

اإلدارة العامة 
لألوراق المالية

اإلدارة العامة 
للمؤسسات المالية 

غير المصرفية

اإلدارة العامة لتمويل 
الرهن العقاري والتأجير 

التمويلي

اإلدارة العامة 
للدراسات والتطوير

دائرة الشؤون االدارية 
واللوازم

دائرة نظمدائرة الشؤون المالية
المعلومات

دائرة الشؤون 
القانونية

مجلس اإلدارة
 رئيس المجلس 

الهيكل التنظيمي
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مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات مطّولة خالل العام 
2013، ناقش فيها العديد من المواضيع االستراتيجية 
وقطاع  المالي  السوق  عمل  بتطوير  تتعلق  التي 
هيكلية  تطوير  وكذلك  العقاري،  والرهن  التأمين 
لتحقيق  المناسبة  القرارات  واّتخذ  الهيئة وحوكمتها، 
المجلس  أقّر  المالية،  األوراق  صعيد  فعلى  ذلك.  
األوراق  بقطاع  الخاصة  المهنية  الشهادات  برنامج 
المالية، واعتمد شهادة قطاع األوراق المالية، والقواعد 
مع  بالتعاون  الهيئة  في  إعدادها  تم  التي  واألنظمة 
توصيات  على  وافق  كما  البريطانية،   )CISI( مؤسسة 
لتذبذب  القصوى  الحدود  بتعديل  التنفيذية  اإلدارة 
أسعار األوراق المالية، وتنظيم السوقين األول والثاني، 
وتمديد فترة التداول، واعتمد تعليمات التمويل على 
شركات  في  والتدقيق  اإلدارة  وتعليمات  الهامش، 
واالكتتاب  النصية  الرسائل  وخدمة  المالية،  األوراق 
عمل  وتطوير  تنشيط  سبيل  في  وذلك  اإللكتروني، 

االعتبار  في  آخذًا  فلسطين،  في  المالي  السوق 
صعيد  وعلى  المخاطر.   بتخفيض  الكفيلة  الضوابط 
قطاعي التأمين والرهن العقاري، عّين المجلس مديرًا 
التأمين  تعليمات  وأقر  للتأمين،  العامة  لإلدارة  عامًا 

المصرفي ومسّودة قانون الرهن العقاري.

إعادة  المجلس  أقر  فقد  الداخلي،  الصعيد  على  أما 
استحدث  بحيث  للهيئة،  التنظيمي  اإلطار  هيكلة 
دمج  خالل  من  والمالية،  اإلدارية  للشؤون  عامة  إدارة 
مديرًا  وعين  المالية،  والدائرة  اإلدارية  الشؤون  دائرة 
المجلس  أقر  الحوكمة،  تطوير  إطار  وفي  لها.   عامًا 
مدّونة سلوك أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة، 
السياق  وفي  الهيئة.   حوكمة  دليل  بالتالي  لتصبح 
حوكمة  لقياس  الناظم  اإلطار  المجلس  اعتمد  ذاته، 

.)Scorecard( �الشركات المدرجة من خالل ال
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ما زالت الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي 
تلقي بظاللها على عمل وتطور  تعيشها فلسطين 
المؤسسات العاملة فيها بشكل عام، ومنها الهيئة 
التي  والصعوبات  التحديات  من  مجموعة  تواجه  التي 
أهدافها  الهيئة  تحقيق  األحيان،  بعض  في  تعيق، 
سوق  قطاعات  على  واإلشراف  الرقابة  في  وخططها 
رأس المال، إضافة إلى ضعف أداء االقتصاد الفلسطيني 
األنشطة  على  السلبي  وانعكاسه  عام،  بشكل 
فلسطين،  في  المال  رأس  أسواق  في  االستثمارية 
وضعف الطلب على الخدمات التي تقدمها القطاعات 
التمويلي،  والتأجير  العقاري،  والرهن  التأمين،  مثل 
أحجام  تراجع  في  جليًا  ذلك  ويظهر  المالية.   واألوراق 
األمر  ملحوظ،  بشكل  فلسطين  بورصة  في  التداول 
الذي يؤدي إلى تراجع الموارد المالية لمكونات القطاع، 
ومن ضمنها الهيئة.  وفي المقابل تعاظم دور الهيئة 
من  يرافقه  وما  مّطرد،  بشكل  واإلشرافي  الرقابي 
المناطة بها  بالمسؤوليات  القيام  الزيادة في تكاليف 
والبرامج  األهداف  العالقة، وتنفيذ  للقوانين ذات  وفقًا 

التطويرية للقطاعات التي تشرف عليها.

أما فيما يخص قطاع األوراق المالية، فإن انخفاض أحجام 
التداول في البورصة، وتوجه العديد من المستثمرين 
التحديات  أهم  أحد  هو  أخرى،  استثمارية  مجاالت  إلى 
انخفاض  في  ذلك  وانعكاس  القطاع،  تواجه  التي 
الهيئة  قدرة  من  بدوره،  يحّد،  الذي  المالية  الموارد 
إلكترونية  أنظمة  الستخدام  واإلعداد  التخطيط  على 
الشديدة  المنافسة  إلى  إضافة  هذا  متقدمة،  رقابية 
األسواق  قبل  من  الفلسطينية  البورصة  تواجه  التي 
اإلقليمية، لما توفره من فرص استثمارية أكثر جاذبية.  
وتلعب الظروف السياسية واالقتصادية التي تعيشها 
فلسطين، وعدم التناغم واالنسجام بين القوانين ذات 
كبيرًا  دورًا  الكلي،  المستوى  على  باالستثمار  العالقة 
األجنبية  االستثمارات  جذب  على  القدرة  من  الحد  في 
والمؤسساتية لالستثمار في بورصة فلسطين، وأيضًا 
عدم توفر الوعي الكافي لالستثمار من قبل الجمهور، 
للفصل  متخصصين  وقضاة  محاكم  وجود  وعدم 

بالقضايا المتعلقة بعمليات األسواق المالية.

المنظمة  القانونية  البيئة  اكتمال  عدم  يشكل  كما 
الذي  الرئيسي  التحدي  العقاري،  الرهن  قطاع  لعمل 
األخرى  التحديات  إلى  إضافة  القطاع،  هذا  يواجه 
المتمثلة في قلة مساحة األراضي المسجلة في دوائر 
األرض  محدودية  وبالتالي  )الطابو(،  األراضي  تسجيل 
القابلة لالستثمار، وعدم القدرة على استغالل األراضي 
المصنفة كمنطقة )C(.  كما أن نوعية الوحدات العقارية 
المعروضة تخدم شرائح معينة من المجتمع، األمر الذي 
يؤدي إلى وجود تباين ما بين العرض والطلب، ويجعل 
فئات محددة من  العقاري محصورًا في  الرهن  تمويل 
التخمين  تواجه  التي  التحديات  أبرز  ولعل  المجتمع.  
العقاري عدم توفر المعلومات والمؤشرات التي يمكن 
حيث  العقار،  قيمة  تقدير  عملية  في  عليها  االعتماد 
تعمل الهيئة حاليًا، بالتعاون مع الشركاء، على تطوير 
من  االنتهاء  عند  إليها  االستناد  سيتم  بيانات  قاعدة 

تطويرها في التخمين العقاري.

التمويلي  التأجير  قانون  صدور  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
تحول مفصلية  نقطة  2014، يشكل  العام  بداية  في 
في  رئيسية  عقبة  معالجة  في  ويسهم  للقطاع، 
استكمال اإلطار القانوني الناظم لعمل قطاع التأجير 
من  مجموعة  يواجه  يزال  ال  القطاع  أن  إال  التمويلي.  
التحديات؛ أهمها عدم صدور قانون ضمان الحقوق في 
المال المنقول الذي ينص على آلية استخدام األصول 
قاعدة  توسيع  وبالتالي  للتمويل،  كضمان  المنقولة 
األصول الضامنة التي تؤدي إلى خدمة قطاعات إضافية 
تستطيع  التي  اإلنتاجية  القطاعات  وبخاصة  مختلفة، 
هذه  بضمان  اإلنتاجية  ألصولها  تمويل  على  الحصول 
األصول.  ويبقى تطور الوعي والمعرفة بأهمية نشاط 
من  األداة  لهذه  الجمهور  وقبول  التمويلي،  التأجير 
التمويل، من العوامل المهمة والحيوية في تعزيز دور 
العمل  استمرار  يجب  مهمًا  أمرًا  ويعتبر  القطاع،  هذا 

على تعزيزه.

هو  التأمين  قطاع  تواجه  التي  التحديات  أبرز  ولعل 
العادلة  غير  السعرية  المنافسة  احتدام  استمرار 
لتكاليف  األسعار  هذه  مواءمة  وعدم  الشركات،  بين 

التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
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تعثر  إلى  يؤدي  الذي  األمر  عليها،  ن  المؤمَّ المخاطر 
ن  المؤمَّ تجاه  بالتزاماتها  اإليفاء  في  الشركات  بعض 
وعدم  لديهم،  المالية  المالءة  النخفاض  نظرًا  لهم، 
التي تتعرض لها  الفنية للمخاطر  كفاية االحتياطيات 
على  سلبًا  نفسه  الوضع  هذا  ويعكس  الشركات، 
المالية كذلك، وعلى  العامة للشركات وإدارتها  اإلدارة 

تدني االلتزام بقواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة.

وما زال التركز الشديد في المحفظة التأمينية لصالح 
يواجهها  التي  التحديات  أهم  من  المركبات،  تأمين 
قطاع التأمين، األمر الذي يوجب ضرورة توسيع المحفظة 
للخدمات التأمينية األخرى، كالعمال والتأمينات العامة 
التي  الحثيثة  الجهود  من  الرغم  وعلى  والصحية.  
التأميني،  الوعي  زيادة  الهيئة وشركاؤها في  بذلتها 
التأمينية  بالمعرفة  شديد  ضعف  هناك  زال  ما  فإنه 
الخدمات  الفلسطيني؛ سواء من جهة  الجمهور  لدى 
المتاحة، أو من جهة حقوقهم وواجباتهم،  التأمينية 
األمر الذي يؤدي إلى استمرار ضعف الثقة المتبادلة ما 

بين األطراف المعنية.
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وقد ارتكزت استراتيجية األعوام 2012 – 2014 على 
البناء والتخطيط االستراتيجي،  آلية معاصرة في 
وبما ينسجم مع إدارة المخاطر، حيث هدفت هذه 
اآللية إلى وضع أهداف استراتيجية محددة وقابلة 
وقد  محدد،  زمني  إلطار  ووفقًا  والتحقق  للقياس 
ثمانية   2014 – 2012 األع��وام  استراتيجية  ح��ددت 
خالل  م��ن  تحقيقها  سيتم  استراتيجية  أه���داف 
أكثر من ثالثين هدفًا فرعيًا تتصل بها مجموعة 
تحقيق  إل��ى  تهدف  التي  التنفيذية  الخطط  من 
في  المال  رأس  بسوق  االرت��ق��اء  في  الهيئة  رؤي��ة 

فلسطين، وحماية مصالح المتعاملين فيه.

خطواتها  الهيئة  واص��ل��ت   ،2013 ال��ع��ام  وخ���الل 
من  وذل���ك  االستراتيجية،  أه��داف��ه��ا  تحقيق  ف��ي 
قرر  وقد  هذا  المقرة.   العمل  خطط  تنفيذ  خالل 
الزمني للخطة  الهيئة تمديد اإلطار  إدارة  مجلس 
تغطي  بحيث  واح��د،  لعام  الحالية  االستراتيجية 
وذلك   ،2015  –  2012 الفترة  الحالية  االستراتيجية 
تقدم  ومراجعة  إنجازه  تم  ما  تقييم  إلى  استنادًا 
المحيطة  وال��ظ��روف  والمستجدات  العمل  سير 

والمؤثرة على بيئة عمل الهيئة.

إستراتيجية الهيئة لألعوام  2012 - 2015

تنفيذ  على   2011 العام  الهيئة في نهاية  عملت 
ورشة عمل استراتيجية بمشاركة جميع الشركاء 
الهدف  ك��ان  عليها،  تشرف  التي  القطاعات  في 
االستراتيجية  خطتها  وتقييم  مناقشة  منها 
المستجدات  في  والنظر   ،2011 –  2009 ل��ألع��وام 
تم  ما  على  وال��وق��وف  إق��راره��ا،  منذ  التي حصلت 
ومناقشة  وتحديد  أه���داف  م��ن  وتحقيقه  إن��ج��ازه 
الهيئة  على  يجب  التي  المستقبلية  الخطوات 
اتباعها لتحقيق األهداف االستراتيجية الموضوعة، 
إل��ى تطوير  الهيئة  إط��ار سعي  ف��ي  ذل��ك  وي��أت��ي 
عليها،  ت��ش��رف  ال��ت��ي  وال��ق��ط��اع��ات  عملها  آل��ي��ات 
ال��ل��ق��اءات  م��ن  مجموعة  تنفيذ  ذل��ك  سبق  وق��د 
تشرف  التي  القطاعات  مع  التمهيدية  التشاورية 
اجتماعات داخلية على  إلى  الهيئة، إضافة  عليها 
العريضة  الخطوط  رسم  بهدف  الهيئة،  مستوى 
فعالة  ك��أدوات  أهدافها  وتوظيف  لالستراتيجية، 
لقطاعات  وموحدة  واضحة  رؤي��ا  وضمن  وم��ؤث��رة، 
سوق رأس المال، وكنتيجة لهذه اللقاءات والورش، 
تم وضع استراتيجية معدلة لتخدم أهداف الهيئة 

خالل األعوام 2012 – 2014.
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موظفو الهيئة

بلغ عدد موظفي الهيئة )69( موظفًا مع نهاية العام 2013، جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس، 
كما في الجدول أدناه:

المجموعأنثىذكرالمستوى التعليمي

101دكتوراه

639ماجستير

221436بكالوريوس

189دبلوم

11314دون الدبلوم

412869المجموع

التدريب وبناء القدرات

قدرات  وتطوير  بناء  في  الهيئة  لنهج  استمرارًا 
العاملين لديها من خالل مواكبة أحدث المستجدات 
عملها،  مجال  في  العالقة  ذات  الدولية  والممارسات 
كفاءة  رفع  في  االستراتيجي  لهدفها  وتحقيقًا 
العمليات الفنية والتشغيلية، من خالل تطوير قدرات 
العاملين والبيئة الداخلية، عملت الهيئة خالل العام 

2013 على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

وفي هذا السياق، تم عقد برنامج تدريبي متخصص 
دائرة  مع  بالتعاون  األموال،  غسل  مكافحة  في 
البرنامج على المحاور  ارتكز  الخزينة األمريكية، حيث 
قطاعات  في  األموال  غسل  مكافحة  في  األساسية 
البرنامج على جزأين، حيث  وُنفذ  المال.   رأس  سوق 

استهدف الجزء األول كوادر الهيئة الفنية، في حين 
الشركات  في  االمتثال  ضباط  الثاني  الجزء  شمل 
التابعة لرقابة الهيئة وإشرافها، إضافة إلى مشاركة 
البرامج  من  العديد  في  الهيئة  في  العاملين 
مواضيع  غطت  التي  والخارجية  الداخلية  التدريبية 

عديدة منها:

  تحليل األسواق المالية.

   التفتيش المرتكز على المخاطر لمراقبي التأمين.

.)Advanced PAMLA( مكافحة غسل األموال  

  برنامج التبادل الثنائي لهيئات األوراق المالية.
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برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2013

برامج التأهيل

عدد المشاركينعدد الدوراتنوع الدورة

19الدورات الداخلي�ة                                               2

4الدورات الخارجي�ة                                               3
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حققت الهيئة في إطار تنفيذها خطتها االستراتيجية العديد من 
اإلنجازات الملموسة خالل العام 2013 ومن أهمها:

الكاملة  العضوية  على  الحصول    
للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة 
حيث   ،)IOSCO( المال  أس��واق  على 
حصلت الهيئة على العضوية الكاملة 
قبول  إلى  إضافة   ،)IOSCO( لمنظمة 
انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة 
إلى  الفلسطينية  ال��م��ال  رأس  س��وق 
التعاون  مذكرة  على  الموقعة  الدول 
بذلك  لتكون   ،)MMOU( المشترك 
واح��د  رق���م  ال��ع��ض��و  فلسطين  دول���ة 
ب��ع��د ال��م��ائ��ة ل���ل���دول ال��م��وق��ع��ة على 
وال��دول��ة  المشترك،  التعاون  م��ذك��رة 
رقم 124 ضمن األعضاء الحاصلة على 
)IOSCO( لمنظمة  الكاملة  العضوية 

قبول  وج���اء  ال��ع��ال��م.   مستوى  على 
مجلس  اجتماع  خالل  الهيئة  عضوية 
الذي عقد في   )IOSCO( إدارة منظمة 
العام  م��ن  ش��ب��اط   21 بتاريخ  ماليزيا 
2014، وشهد ذلك التاريخ أيضًا توقيع 
م��ذك��رة  إل���ى  االن��ض��م��ام  ع��ل��ى  الهيئة 

التعاون المشترك.

إنجازات  أه��م  من  اإلن��ج��از  ه��ذا  ويعتبر 
بذلت  جبارة  لجهود  وتتويجًا  الهيئة 
ع��ل��ى م����دار أك��ث��ر م���ن أرب���ع���ة أع����وام، 
بخبرات  أنجزت  أنها  ذل��ك  من  واأله��م 
ك��وادر  خ��الل  وم��ن  بحتة،  فلسطينية 
مراجعة  إج��راء  ذل��ك  وتطلب  الهيئة، 
شاملة بدءًا من إجراء التقييم الذاتي 

أع��وام،  أربعة  قبل  الهيئة  نفذته  ال��ذي 
وال�����ذي ي��ق��وم ع��ل��ى أس����اس م��راج��ع��ة 
األط���ر ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��رق��اب��ي��ة، وم���ن ثم 
العمل  خطط  ووض��ع  الفجوات،  تحديد 
وبذلك  المتطلبات.  الستكمال  الالزمة 
األه��داف  أحد  حققت  قد  الهيئة  تكون 

االستراتيجية الرئيسية لها.

حيث  التمويلي،  التأجير  قانون    صدور 
التأجير  ق��ان��ون  على  ال��م��ص��ادق��ة  تمت 
دولة  رئيس  فخامة  قبل  من  التمويلي 
فلسطين خالل شهر كانون الثاني من 
إع��داد  تم  أن  بعد  وذل��ك   ،2014 العام 
الهيئة خالل  القانون من قبل  مسودة 
الوزراء  مجلس  ومصادقة   ،2011 العام 
بتاريخ  المنعقدة  جلسته  ف��ي  عليه 
ق��ان��ون  ص����دور  وي��ع��ت��ب��ر   .2011/9/22
اإلن��ج��ازات  أه��م  م��ن  التمويلي  التأجير 
ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي سبيل  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
والرقابية  القانونية  األط���ر  استكمال 
في  التمويلي  التأجير  لقطاع  الناظمة 
قانون  ص��دور  يعتبر  حيث  فلسطين، 
نمو  في  الزاوية  حجر  التمويلي  التأجير 
وتقدم قطاع اقتصادي حيوي وواعد؛ أال 

وهو قطاع التأجير التمويلي.



2013

28

  صدور شهادة “قطاع األوراق المالية الفلسطيني، 
المنظومة  إلى  استندت  التي  واألنظمة”،  القواعد 
المالية  األوراق  قطاع  عمل  تحكم  التي  القانونية 
في فلسطين، وذلك تكلياًل للجهود المبذولة بين 
الهيئة والمعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار
)Chartered Institute for Securities and Investment( “CISI” 
ف��ي ل��ن��دن م��ن��ذ ال��ع��ام 2009 ل��ب��ن��اء ه���ذه ال��ش��ه��ادة 
المالية  األوراق  “قطاع  تعتبر شهادة  وتطويرها، حيث 
الفلسطيني، القواعد واألنظمة”، أول شهادة تأهيلية 
األوراق  قطاع  ف��ي  المالية  المهن  لممتهني  ط��ورت 
ال��م��واص��ف��ات  ألف��ض��ل  وف��ق��ًا  ف��ي فلسطين  ال��م��ال��ي��ة 
المتواصلة  الهيئة  ج��ه��ود  أس��ف��رت  حيث  العالمية، 
دول��ة على  راب��ع  المجال عن جعل فلسطين  في هذا 
مستوى الوطن العربي في تطوير شهادة تشريعات 
قطر  بعد  فيها،  المالية  األوراق  قطاع  في  متخصصة 

واإلمارات وسلطنة عمان.

  االنتهاء من تطوير بطاقة تقييم معايير حوكمة 
حيث   ،)Scorecard( الفلسطينية  الشركات 
تطوير  م��ن   2013 ال��ع��ام  خ���الل  ال��ه��ي��ئ��ة  ان��ت��ه��ت 
قواعد  تطبيق  بقياس مدى  الخاص   )Scorecard(
المساهمة  الشركات  قبل  من  الشركات  حوكمة 
مع  بالتعاون  البطاقة  ه��ذه  تطوير  وت��م  العامة.  
مؤسسة التمويل الدولية )IFC(، بحيث تهدف إلى 
قياس مدى التقدم الحاصل في حوكمة الشركات 
ال��م��س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة ال���م���درج���ة ب��أس��ل��وب كمي 
الدولية  الممارسات  ألفضل  ووف��ق��ًا  وم��وض��وع��ي، 
بهذا الخصوص.  وتعتبر الهيئة من أوائل الهيئات 
الرقابية في المنطقة التي طورت هذه األداة، األمر 
حوكمة  تعزيز  في  الكبير  االهتمام  يعكس  الذي 
العام  خ��الل  وت��م  ه��ذا  فلسطين.   في  الشركات 
الشركاء  م��ع  ال��ل��ق��اءات  م��ن  مجموعة  عقد   2013
والجهات ذات العالقة بهدف عرض النموذج، وأخذ 
خالل  اللقاءات  ه��ذه  وت��ّوج��ت  حوله،  مالحظات  أي 
لقاء  بعقد   2013 العام  من  الثاني  تشرين  شهر 
المساهمة  الشركات  إدارات  مجالس  ضم  موسع 
تم  بحيث  التنفيذية،  وإدارات��ه��ا  المدرجة  العامة 
البدء  يتم  أن  ويتوقع  عمله،  وآلية  النموذج  عرض 

بتطبيق النموذج خالل العام 2014.
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استكملت الهيئة خالل العام 2013 تنفيذ 
إلى  استنادًا  التطويرية  وبرامجها  خططها 
خطتها االستراتيجية لألعوام 2012–2015، 
ولم تقتصر برامج التطوير على تطوير األطر 
فحسب،  والرقابية  والتنظيمية  القانونية 
ب���ل ام���ت���دت أي��ض��ًا ل��ت��ش��م��ل ت��ط��وي��ر بيئة 
للعاملين  القدرات  وبناء  الداخلية،  العمل 
ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة وال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ي ت��ش��رف 
تنفيذ  على  الهيئة  تعمل  حيث  عليها، 
التطويرية  وب��رام��ج��ه��ا  الفنية  مشاريعها 
المانحين  ش��رك��ائ��ه��ا  م��ن  مستمر  ب��دع��م 
المتخصصة. ال��دول��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ات  م���ن 

القانونية  البيئة  تطوير  أواًل. 
على  الرقابة  عمليات  وتعزيز 
عليها  تشرف  التي  القطاعات 

الهيئة

لتطوير  الفنية  المساعدة  مشروع    
قطاع األوراق المالية

كان الهدف من هذا المشروع الذي تم 
من  االنتقال   2013 العام  في  تنفيذه 
األوراق  قطاع  على  التقليدية  الرقابة 
على  المبنية  الرقابة  بيئة  إلى  المالية 
األهداف  المشروع  حقق  وقد  المخاطر، 

من  وذلك  بدايته،  في  رسمت  التي 
شاملة  فنية  مراجعة  تنفيذ  خالل 
لإلطار القانوني الذي يحكم عمل قطاع 
وتعليمات  أنظمة  من  المالية  األوراق 
اإلطار  إلى  إضافة  الهيئة،  عن  صادرة 
الرقابة على  الناظم لعمليات  القانوني 
ورفع  فلسطين،  في  المالي  السوق 
خالل  من  الهيئة  في  العاملين  قدرات 
مع  المتخصصة  الفنية  اللقاءات  عقد 
الرقابة  مجال  في  العالقة  ذات  األطراف 
تطوير  تم  كما  المخاطر،  على  المبنية 
اإلشراف  ودليل  والتحقق،  اإلنفاذ  دليل 
ومركز  السوق،  أعمال  على  والرقابة 
اإليداع والتحويل، والحافظ األمين، التي 
مهامها  تنفيذ  من  الهيئة  ستمكن 
األوراق  قطاع  على  واإلشرافية  الرقابية 
المالية، بما يتوافق مع المبادئ الدولية، 
المنظمة  عن  الصادرة  تلك  وتحديدًا 
الدولية للهيئات المشرفة على أسواق 

المال.

قطاع  على  اإلشراف  تعزيز  مشروع    
التأمين

تقديم  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
مجال  في  للهيئة  الفنية  المساعدة 
وذلك  التأمين،  على  واإلشراف  الرقابة 

من خالل مواءمة اإلطار القانوني 
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الرقابي الذي يحكم عمل قطاع التأمين والمبادئ 
 Insurance Core Principles( الرئيسية للتأمين
للهيئات  الدولي  االتحاد  عن  والصادرة   ”ICPs“
الفجوات  وتحديد   ،)IAIS( التأمين  على  المشرفة 
أولويات  تحدد  التي  التنفيذية  الخطط  ووضع 
قطاع  تطور  ودرجة  لمتطلبات  وفقًا  العمل 
المشروع  هذا  أن  يذكر  الفلسطيني.  التأمين 
البنك الدولي، ويتم تنفيذه بالتعاون  مقدم من 
مع منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على 
أعمال التأمين )AFIRC(، ويغطي المشروع، إضافة 

إلى فلسطين، كاًل من المغرب وتونس وليبيا.

   مشروع تطوير بطاقة تقييم معايير حوكمة 
)Scorecard( الشركات الفلسطينية

 )Scorecard( هدف المشروع إلى تطوير بطاقة تقييم
خاصة بقياس مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات 
من قبل الشركات المساهمة العامة، وأنهت الهيئة 
مع  بالتعاون   2013 العام  في   )Scorecard( تطوير 
مؤسسة التمويل الدولية )IFC(، وسيتم االنتقال إلى 
توقيع  خالل  من   ،2014 العام  خالل  التنفيذ  مرحلة 
مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية تمتد 
لعامين، وتهدف إلى بناء قدرات الهيئة في هذا 
لتطبيق  إرشادي  دليل  إعداد  إلى  إضافة  المجال، 
اتباع  في  الشركات  ومساعدة   )Scorecard(
تعزيز  مجال  في  الهيئة  مع  والتعاون  متطلباته، 

ثقافة الحوكمة في المجتمع الفلسطيني.

المهنية  الشهادات  برنامج  تطوير  مشروع    
المتخصصة في األوراق المالية واالستثمار

أولت الهيئة، ومنذ إنشائها، أهمية بالغة لتنمية 
القدرات الفنية والعملية لممتهني المهن المالية 
والعاملين في قطاعات سوق رأس المال، ويظهر 
االستراتيجية،  الهيئة  أهداف  ضمن  جليًا  ذلك 
وتحديدًا الهدف المتمثل في “رفع كفاءة العمليات 
قدرات  تطوير  خالل  من  والتشغيلية  الفنية 
تشرف  التي  القطاعات  وفي  لديها  العاملين 
الهيئة  الذي أطلقته  البرنامج  عليها”، ويأتي هذا 
كبيرة  جهود  نتيجة   2012 العام  منتصف  في 
بذلتها الهيئة على مدى أكثر من عامين، للعمل 
على تطوير برنامج شهادات مهنية بالتعاون مع 
بعض  إلى  الهيئة  ستستند  الذي   )CISI( معهد 
من شهاداته، في منح تراخيص لممتهني المهن 
مثل  المالية؛  األوراق  بقطاع  العالقة  ذات  المالية 
إضافة  االستثمار،  ومستشار  المالي،  المستشار 
في  الواردة  األخرى  الترخيص  منح  شروط  إلى 

القانون واألنظمة والتعليمات.

يذكر أن المعهد المعتمد لألوراق المالية واالستثمار 
)CISI( ومقره لندن، يعتبر من المؤسسات المرموقة 
على المستوى الدولي في تطوير ومنح الشهادات 
أسواق  بعمل  العالقة  ذات  المتخصصة  المهنية 
المال، وتعتمد شهاداته في أكثر من 89 دولة حول 

العالم.

(
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برنامج الشهادات المهنية المتخصص في األوراق المالية واالستثمار

ثماني  المهنية  الشهادات  برنامج  ويوفر 
شهادات مهنية متخصصة، منها ما هو متوافر 
المالية  األوراق  في  مقدمة  وهي:  العربية،  باللغة 
الفلسطيني:  المالية  األوراق  قطاع  واالستثمار، 
المالية  األوراق  الثروات،  إدارة  واألنظمة،  القواعد 
اإلسالمي،  التمويل  في  تأهيل  شهادة  العالمية، 
الخدمات  في  المخاطر  التشغيلية،  المخاطر 
وته���دف  العالمي.  المالي  االمتثال  المالية، 
في  العاملين  قدرات  رفع  إلى  الشهادات  هذه 
المصرفي  بشقيه  الفلسطيني  المالي  القطاع 
مسبق  متطلب  هو  ما  ومنها  المصرفي،  وغير 
تمنحها  التي  المالية  المهن  ممتهني  لتراخيص 

الهيئة فيما يخص قطاع األوراق المالية.

التسجيل  بسهولة  الشهادات  هذه  وتتميز 
ويقدم  ذاتية،  الدراسة  تكون  حيث  لها،  والتقدم 
للسفر  المتقدم  حاجة  دون  إلكترونيًا  االمتحان 
اإللكتروني  الهيئة  موقع  ويوفر  الخارج،  إلى 

وآلية  بالشهادات،  المتعلقة  المعلومات  كافة 
النتائج  لالمتحانات، وما هي  والتقدم  التسجيل 
هذه  على  المتقدمين  حصول  من  المترتبة 

الشهادات. 

International 
Introduction for 
Securities and 
Investments 

قطاع األوراق المالية 
الفلسطينية: 

القواعد واألنظمة

Global 
Securities

International 
Certificate in 
Wealth and 
Investment 

Management
شهادة تأهيل في 
التمويل اإلسالمي 

Operational 
Risk

Risk in Financial 
Services

Global Financial 
Compliance

برنامج 
الشهادات 

المهنية

ثانيًا. تطوير بيئة العمل الداخلية

    مشروع أتمتة أعمال الهيئة

أنظمة  وأتمتة  تطوير  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
النظام  تطوير  خالل  من  وذلك  الهيئة،  في  العمل 
المالي، ونظام إدارة الموارد البشرية، وترقية البنية 
حيث  الهيئة،  في  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية 
الفنية  المواصفات  تحديد  على  الهيئة  عملت 
المطلوبة بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة، 
المحوسبة،  والمالية  اإلدارية  األنظمة  تطوير  بهدف 
اإللكترونية  والمنظومة  األتمتة  بيئة  في  ودمجها 

لعمل الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها.
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البرامج واألنشطة،  2013 العديد من  العام  نّفذت الهيئة خالل 
المتخصصة  المهنية  الفعاليات  من  العديد  في  شاركت  كما 

إقليميًا ودوليًا، وفيما يلي ملخص ألبرز أنشطة العام 2013:

أواًل. أنشطة ذات عالقة بتطوير 
والتنظيمية  القانونية  البيئة 
القطاعات  على  الرقابة  وتعزيز 
الهيئة عليها  ت��ش��رف  ال��ت��ي 

على  التمويل  تعليمات  إص���دار      
من  األخير  الربع  في  وذل��ك  الهامش، 
مجلس  أص�����در  ح��ي��ث   ،2013 ال���ع���ام 
على  التمويل  تعليمات  الهيئة  إدارة 
متطلبات  تضمنت  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ش 
شركة  لممارسة  الترخيص  وش���روط 
على  التمويل  أع��م��ال  المالية  األوراق 
رأس  متطلبات  حيث  م��ن  ال��ه��ام��ش، 
المال للشركة، والنظام الفني لمعالجة 
التمويل  بحسابات  الخاصة  المعلومات 
على ال��ه��ام��ش، إض��اف��ة إل��ى ال��ت��زام��ات 
واالل��ت��زام��ات  ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ش��رك��ات 
ال��م��س��ت��م��رة ال����واج����ب ت���واف���ره���ا في 
فلسطين  بورصة  والتزامات  الشركة، 
ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ت��ح��دي��د  ح��ي��ث  م���ن 
المسموح تداولها على الهامش وفقًا 
تعتمدها  التي  والمعايير  للضوابط 
الهيئة في هذا الخصوص، ويأتي ذلك 
تنفيذًا لخطط الهيئة في توفير األطر 
تسهم  التي  والتنظيمية  القانونية 
في تعزيز وتحفيز أنشطة التداول في 

البورصة.

والتدقيق  اإلدارة  تعليمات  إص��دار      

حيث  المالية،  األوراق  شركات  في 
الربع  في  الهيئة  إدارة  مجلس  أص��در 
تعليمات   2013 ال���ع���ام  م���ن  األخ���ي���ر 
األوراق  شركات  في  والتدقيق  اإلدارة 
اإلدارة  م��ن  ك��اًل  تنظم  ال��ت��ي  المالية، 
وفصل  والخارجي  الداخلي  والتدقيق 
المخاطر في شركة  الصالحيات وإدارة 
هذا  إص���دار  وي��ه��دف  المالية.   األوراق 
المستثمرين  حقوق  حماية  إلى  القرار 
من  ال��م��ال��ي��ة  ب�����األوراق  والمتعاملين 
سالمة  على  وحفاظًا  ال��ش��رك��ة،  خ��الل 
واستقرار األوضاع المالية والتشغيلية 
في  العاملة  المالية  األوراق  لشركات 
المعايير  م��ع  يتوافق  وبما  ال��ب��ورص��ة، 
الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية 
المال  أسواق  على  المشرفة  للهيئات 

.)IOSCO(

إجازة  منح  بشأن  تعليمات  إص��دار      
أعمال التامين المصرفي، وذلك في 
حيث   ،2013 ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 
تعليمات  الهيئة  إدارة  مجلس  أص��در 
ب��ش��أن م��ن��ح إج�����ازة أع���م���ال ال��ت��أم��ي��ن 
المصرفي وأسس تنظيمها، وحددت 
توافرها  ال���الزم  ال��ش��روط  التعليمات 
الع��ت��م��اد ال��م��ص��رف ل��م��م��ارس��ة أع��م��ال 
شركة  ع��ن  نيابة  المصرفي  التأمين 
المجاز  التأمينية  والمنتجات  التأمين 
ل��ل��م��ص��رف م��م��ارس��ت��ه��ا.  وي��أت��ي ذل��ك 
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لعمل  الناظم  القانوني  اإلط��ار  لتطوير  استكماالً 
إيجاد  إلى  ويهدف  الفلسطيني،  التأمين  قطاع 
منافذ جديدة تسهم في إيصال خدمات التأمين 
أم��اك��ن  جميع  وف���ي  ك��اف��ة،  المجتمع  ف��ئ��ات  إل���ى 

تواجدهم.

تمويل  بنشاط  الخاصة  التعليمات  تعديل      
مجلس  مصادقة  بعد  وذل��ك  العقاري،  الرهن 
نين  المخمِّ ترخيص  تعليمات  على  الهيئة  إدارة 
حيث   ،2012 لسنة  ع(  ت   /10( رق��م  العقاريين 
 ،2013 العام  من  األول  الربع  في  الهيئة  قامت 
بتعديل تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن 
ت   /1/7( رقم  العقارية  المهن  وأصحاب  العقاري 
المال  رأس  كفاية  وتعليمات   ،2009 لسنة  ع(  ر 
ر  ت   /8( رق��م  ال��ع��ق��اري  ال��ره��ن  تمويل  لشركات 
تتناول  نصوص  بإضافة  وذل��ك   ،2007 لسنة  ع( 

موضوع التخمين العقاري.

المركبات  تأمين  وثائق  بشأن  قرارين  إص��دار    
الدفع  أمر  وإلغاء  محددة،  بأقساط  المسددة 
أصدرت  حيث  المركبات،  تأمين  لوثائق  النقدي 
ق��رارًا   ،2013 ال��ع��ام  م��ن  األول  ال��رب��ع  ف��ي  الهيئة 
بخصوص سريان وثائق تأمين المركبات المسددة 
بأقساط محددة، وقرارًا بخصوص إلغاء أمر الدفع 
النقدي لوثائق تأمين المركبات، وذلك استنادًا إلى 
واستكماالً   2005 لسنة   )20( رقم  التأمين  قانون 
للبيئة القانونية الناظمة لعمل قطاع التأمين في 

فلسطين.

فترة  األسعار وتمديد  تذبذب  تعديل هامش      
التداول المستمر بقرار من مجلس إدارة الهيئة 
تضمن  حيث   ،2013 العام  من  الثاني  الربع  في 
تذبذب  لهامش  القصوى  الحدود  تعديل  القرار 
األول،  السوق  في  المدرجة  المالية  األوراق  أسعار 
بحيث تصبح 7.5 % صعودًا وهبوطًا في الجلسة 
الواحدة، بما يتناسب مع سيولة األسهم، ويقلل 
من القيود على تحديد األسعار، وبما يعزز الكفاءة 
والسيولة في البورصة، ويضع األسس المناسبة 
االستثمارية  األدوات  تطوير  عمليات  الس��ت��م��رار 
تضمن  كما  المالية.   األوراق  وقطاع  البورصة  في 

التداول المستمر  القرار أيضًا تمديد فترة جلسة 
المنعقدة في البورصة بحيث تصبح ثالث ساعات 
بدالً من ساعتين في الجلسة.  ويأتي قرار مجلس 
تمت  التي  التعديالت  مع  منسجمًا  الهيئة  إدارة 
الهيئة  إدارة  مجلس  قبل  من  عليها  الموافقة 
األول  السوق  هما  للبورصة  تقسيمين  باعتماد 
ال��ث��ان��ي، وذل���ك ض��م��ن س��ع��ي الهيئة  وال���س���وق 
المحلي  المستثمر  ثقة  تعزيز  إل��ى  المتواصل 
التي  واإلج��راءات  المالية  األوراق  بقطاع  واألجنبي 
وضعتها الهيئة لتنظيم وتعزيز أحجام التداول 
في البورصة، بما يشمل تعزيز الشفافية واإلفصاح 
والتزام  العامة،  المساهمة  الشركات  قبل  من 
بما  اإلفصاح  وتعليمات  بأنظمة  العامة  الشركات 
يتوافق مع أحكام قانون األوراق المالية رقم )12( 

لسنة 2004.

األوراق  ت��داول  شفافية  بخصوص  ق��رار  إص��دار     
 2013 العام  من  الثاني  الربع  في  وذلك  المالية، 
بخصوص  ق��رارًا  الهيئة  إدارة  مجلس  أص��در  حيث 
شفافية تداول األوراق المالية الذي بموجبه يحظر 
خالل  الشركة  أسهم  ت��داول  من  مطلع  أي  على 
اإلدارة  مجلس  اجتماع  تسبق  التي  العشرة  األيام 
الذي يتم فيه مناقشة معلومات جوهرية، وذلك 
لحين اإلفصاح عن قرارات مجلس اإلدارة، كما حدد 
القرار،  يشملها  التي  الجوهرية  المعلومات  القرار 
المالية،  الورقة  تأثير مباشر على سعر  والتي لها 
عمليات  لغايات  المطلعين  فئات  ح��دد  وكذلك 
القرار  إص��دار  ويأتي  التداول.   من  والمنع  اإلفصاح 
تطبيقًا لمبادئ اإلفصاح والشفافية في التعامالت 

المالية وحفاظًا على مصالح المستثمرين.

الرقابة  لجنة  عضوية  على  الهيئة  حصول    
التنظيمية العالمية، التي تمثل الجسم الرقابي 
بموجبه  الذي سيتم  العالمي  للنظام  واإلشرافي 
إصدار ترقيم عالمي للشركات العاملة في قطاع 
القانوني  بالمعرف  والمسمى  المال  رأس  س��وق 
للشركة ”Legal Entity Identifier( “LEI(،  وتضم 
عضويتها  في  العالمية  التنظيمية  الرقابة  لجنة 
قطاع  م��ن  وتنظيميًا  رق��اب��ي��ًا  وك��ي��ان��ًا  ج��ه��ًة   65
مختلف  م��ن  المالي  وال��ق��ط��اع  ال��م��ال  رأس  س��وق 
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أنحاء العالم بصفة عضو وعضو مراقب.  ويعتبر 
الرقابة  لجنة  إلى  المال  رأس  انضمام هيئة سوق 
سبيل  ف��ي  للهيئة  إن��ج��ازًا  العالمية  التنظيمية 
وفقًا  فلسطين  في  المالية  األوراق  قطاع  تطوير 
مع  انسجامًا  وذل��ك  ال��دول��ي��ة،  الممارسات  ألح��دث 
رؤية الهيئة االستراتيجية في تعزيز التواصل على 
االستفادة  بغية  وال��دول��ي؛  المحلي  المستويين 
من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير أدائها.  
دعم  على  انضمامها  منذ  الهيئة  عملت  وأيضًا 
بداية  حصولها  في  فلسطين  بورصة  ومساندة 
محلية  تشغيل  وح��دة  امتياز  على   2013 العام 
في فلسطين، وذلك ضمن نظام ترقيم المعرف 
ب��م��وج��ب��ه أصبحت  ال����ذي  ل��ل��ش��رك��ات،  ال��ق��ان��ون��ي 
البورصة مؤهلة إلصداره للشركات المنضوية تحت 

قطاع سوق رأس المال الفلسطيني.

السوقين  بين  التشغيلي  الربط  آلية  بحث     
في  وذل���ك  واألردن���ي،  الفلسطيني  الماليين 
هيئة  بحثت  حيث   ،2013 العام  من  الثالث  الربع 
األوراق  وهيئة  الفلسطينية  ال��م��ال  رأس  س��وق 
ال��م��ال��ي��ة األردن���ي���ة إم��ك��ان��ي��ة وس��ب��ل ال���رب���ط بين 
المستوى  على  عمان  وبورصة  فلسطين  بورصة 
كال  ف��ي  المستثمرين  ي��م��ك��ن  م��ا  ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي، 
في  المدرجة  األسهم  على  التداول  من  الجانبين 
كلتا البورصتين، من خالل إتاحة المجال لشركات 
لتنفيذ  البورصتين  في  األع��ض��اء  المالية  األوراق 
تتم  حيث  مباشرًة،  سوق  كل  في  عمالئها  أوام��ر 
والتحويل،  اإلي��داع  مركَزْي  خالل  من  الربط  عملية 
بحيث يصبح مركز اإليداع والتحويل وكيل تسوية 
لشركات األوراق المالية في السوق اآلخر، على أن 
األطر  إلى  السوقين  في  التداول  عمليات  تخضع 
ذلك  ويأتي  س��وق.   كل  في  المطبقة  القانونية 
في إطار حرص الهيئة على التعاون مع الهيئات 
العربية والدولية التي تنظم عمل القطاع المالي 
التي  القطاعات  أداء  تطوير  بغية  المصرفي؛  غير 

تشرف عليها.

     إصدار البيانات اإلحصائية الخاصة بقطاع التأمين 
موقع  على  وذل��ك   ،2012 للعام  الفلسطيني 
العربية واإلنكليزية،  باللغتين  اإللكتروني  الهيئة 

من  والتشغيلي  المالي  األداء  البيانات  وتضمنت 
الدخل  وقائمة  العمومية،  الميزانية  ع��رض  خ��الل 
واالحتياطيات  االس��ت��ث��م��ارات  وتحليل  المجمعة، 
الجارية  النقد والحسابات  الفنية للقطاع، وتحليل 
محفظة  مكونات  تحليل  إل��ى  إضافة  وال��ق��روض، 
حسب  م��وزع��ة  التشغيلية  وال��ب��ي��ان��ات  ال��ت��أم��ي��ن 
الشركات والبيانات التشغيلية والمالية المجمعة 
بقطاع  الخاصة  البيانات  قاعدة  وتمثل  للقطاع.  
المستثمرين  لجمهور  مهمًا  م��رج��ع��ًا  ال��ت��أم��ي��ن 
باللغتين  الناطقين  وال��ب��اح��ث��ي��ن  والمهتمين 
الوصول  من  تمكنهم  حيث  واإلنجليزية،  العربية 
القطاع  هذا  تخص  التي  اإلحصائية  البيانات  إلى 
بنظرة  البيانات  ت��زوده��م  كما  وي��س��ر،  بسهولة 

شاملة عن تطورات األداء خالل العام 2012.

ثانيًا. التواصل المحلي واإلقليمي والدولي 
للهيئة

للهيئات  الدولية  المنظمة  وف��د  استقبال    
استقبلت  حيث  المال،  أس��واق  على  المشرفة 
وفد   2013 ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  ف��ي  الهيئة 
المشرفة على أسواق  الدولية للهيئات  المنظمة 
ومناقشة  بحث  الزيارة  خالل  وتم   ،)IOSCO( المال 
لنيل  فلسطين  طلب  إليها  وصل  التي  المرحلة 
نيل  ويعتبر  المنظمة،  ف��ي  الكاملة  العضوية 
ال��م��ال،  رأس  س���وق  هيئة  خ���الل  م��ن  فلسطين، 
للهيئات  الدولية  المنظمة  الكاملة في  العضوية 
المشرفة على أسواق المال )IOSCO(، مؤشرًا على 
األوراق  لقطاع  والرقابي  القانوني  اإلط��ار  مواكبة 
هذا  في  الدولية  الممارسات  ألفضل  وفقًا  المالية 

المجال.

معايير  تقييم  بطاقة  لعرض  الموسع  اللقاء  عقد      
بالتعاون  الهيئة،  حيث قامت  الشركات،  حوكمة 
مع مؤسسة أمان، بتنفيذ اللقاء الموسع لعرض 
حوكمة  بقواعد  االل��ت��زام  م��دى  تقييم  بطاقة 
الشركات )Scorecard( على الشركات المساهمة 
العامة في فلسطين خالل الربع األخير من العام 
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نظام  تطوير  الهيئة  أنهت  أن  بعد  وذلك   ،2013
التمويل  مؤسسة  م��ع  بالتعاون   )Scorecard(
مدى  قياس  إل��ى  النظام  ه��ذا  ويهدف  ال��دول��ي��ة.  
التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة 
الشركات على أساس كمي وموضوعي، وبطريقة 
ال��وض��وح،  بالشفافية  تتسم  ممنهجة  علمية 
في  الهيئة  استراتيجية  مع  انسجامًا  ذلك  ويأتي 
الالزمة  األدوات  وتعزيز  الشركات  حوكمة  تعزيز 
أهمية  وإب���راز  الحوكمة  بقواعد  االل��ت��زام  لضمان 
المنافع التي تعود على الشركات ذاتها كنتيجة 
لتطوير وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية والشفافية 
واإلفصاح مع المساهمين والشركاء واألطراف ذات 

العالقة.

بمشروع  الخاصة  العمل  ورشة  في  المشاركة      
تعزيز اإلشراف على قطاع التأمين، التي عقدت 
الثالث  الربع  في  ال��رب��اط  المغربية  العاصمة  في 
تزويد  إلى  الورشة  2013، حيث هدفت  العام  من 
مفصل  بشرح  المشروع،  في  المشاركة  البلدان 
لمبادئ التأمين المنبثقة عن منظمة )IAIS(، وآلية 
إلى  إض��اف��ة  سيتبعونها،  التي  ال��ذات��ي  التقييم 

مناقشة النتائج المتوقعة من المشروع.

    المشاركة في المؤتمر السنوي الثامن والثالثين 
 ،)IOSCO( للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال
الربع  خ��الل  لوكسمبورغ  مدينة  ف��ي  عقد  ال���ذي 
ال��دول  جميع  بحضور   ،2013 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ال��ث 
الذي  المؤتمر  تخلل  وقد  المنظمة،  في  األعضاء 
العديد من  أيام  أعماله على مدى خمسة  امتدت 
مواضيع  في  المتخصصة  والحلقات  العمل  ورش 
الرقابية،  الهيئات  تواجه  التي  التحديات  شملت 
الرشيد،  واالستثمار  النامية،  األس��واق  ومستقبل 

واالدخار طويل األجل، والتقاعد.

    المشاركة في ورشة عمل حول “مؤشر الحصول 
على االئتمان ضمن تقرير البنك الدولي”، التي 
مع  بالتعاون  الوطني  االق��ت��ص��اد  وزارة  نظمتها 
اهلل  رام  مدينة  ف��ي  الفلسطينية  النقد  سلطة 

خالل الربع األول من العام 2013.

    المشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة الوطنية 
التفاقية  فلسطين  النضمام  الفنية  واللجنة 
الهيئة في جميع  الخدمات، حيث شاركت  تجارة 
اجتماعات اللجنة الوطنية من خالل المدير العام، 
الفريق  الهيئة في اجتماعات  إلى مشاركة  إضافة 
مدير  الفريق  هذا  في  الهيئة  مثل  حيث  الفني، 

عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير.
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الثاني  المؤتمر  فعاليات  في  الهيئة  مشاركة     
والرقابة  لإلشراف  العربية  الهيئات  لمنتدى 
ال��ذي   ،)AFIRC 2013( التأمين  أعمال  على 
2013 في مدينة  العام  األخير من  الربع  عقد في 

مراكش في المغرب.

   ال��م��ش��ارك��ة ف��ي اج��ت��م��اع��ات م��ش��روع إع��داد 
عقدتها  التي  للتصدير  الوطنية  االستراتيجية 
وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون مع مركز التجارة 
الفلسطيني “بالتريد” ضمن مشروع تطوير تجارة 

الخدمات.

المشاركة في ورشة عمل تخصصية حول عرض     
نتائج الدراسات التشخيصية للقطاعات الخدمية 
التي نظمتها وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون مع 
مركز التجارة الفلسطيني “بالتريد” في مدينة رام 
اهلل خالل الربع األول من العام 2013، ضمن مشروع 
تصدير الخدمات، حيث شاركت الهيئة بورقة عمل 
الخدمات  لقطاع  التشخيصية  “ال��دراس��ة  بعنوان 

)القطاع المالي( وقدرته التصديرية”.

الثاني  السنوي  االجتماع  الهيئة في  مشاركة      
والرقابة  لألشراف  العربية  الهيئات  لمنتدى 
األعضاء  جميع  بمشاركة  التأمين،  أعمال  على 
خالل  المغرب  في  مراكش  مدينة  في  عقد  ال��ذي 

الربع األخير من العام 2013.

الخاصة  اللقاءات  الفاعلة في  الهيئة  مشاركة      
بوضع االستراتيجية الوطنية للتنمية بصفتها 
المالي غير  القطاع  الرقابية المسؤولة عن  الجهة 
اللقاءات  هذه  في  الهيئة  مثل  حيث  المصرفي، 

مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير.

واإلسكان،  العامة  األشغال  وزارة  مع  لقاء  عقد      
وذلك في الربع الثالث من العام 2013، حيث تمحور 
اللقاء حول مناقشة واقع اإلسكان في فلسطين، 
المتعلقة  ال��ق��ض��اي��ا  م���ن  م��ج��م��وع��ة  إل���ى  إض���اف���ة 
ف��ي فلسطين.   ال��ع��ق��اري  وال��ت��م��وي��ل  ب��االس��ت��ث��م��ار 
الهيئة لتطوير قطاع  ويأتي ذلك في إطار جهود 
الرهن العقاري من خالل إيجاد صيغ عمل مشتركة 

مع الجهات المحلية ذات العالقة.
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تسعى الهيئة، وفق خطتها االستراتيجية، إلى ترسيخ سياسة تهدف إلى االستثمار في 
المالية  التنمية  تحقيق  بهدف  وذلك  كافة،  المجتمع  فئات  لدى  المالي  والوعي  الفكر 
المستدامة لديهم، لتوعيتهم وإعدادهم وتأهيلهم للتعامل مع المؤسسات المالية 

بشكل مهني.

وإدراكًا منها ألهمية وضرورة زيادة نسبة االشتمال المالي في فلسطين، أفردت الهيئة 
االستراتيجية  خطتها  عن  المنبثقة  أهدافها  ضمن  المالية  التوعية  لنشر  خاصًا  هدفًا 
لألعوام 2012 - 2015، وهو تنفيذ برامج توعوية تستهدف فئات محددة وأخرى عامة، 
الهدف  لهذا  وتنفيذاً  المالي.   لالشتمال  الوطنية  االستراتيجية  بناء  في  والمساهمة 
لتطوير  الرامية  جهودها  تكثيف  على   2013 العام  خالل  الهيئة  عملت  االستراتيجي، 
وتنفيذ عدد من الخطط والبرامج واألنشطة التوعوية التي تصب في مجال زيادة الوعي 

المالي، وفيما يلي ملخص ألهمها:

أواًل. االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي 
وتثقيفهم  توعيتهم  إلى  فلسطين  في  المالية  الخدمات  مستهلكي  حاجة  لتزايد  نظرًا 
وفي  يسير،  المالية بشكل  والخدمات  السلع  إلى  والوصول  االندماج  من  وتمكينهم  ماليًا، 
ضوء قيام بعض الجهات ذات العالقة بالقطاع المالي في فلسطين بمبادرات فردية لتنفيذ 
خطط وبرامج لتحقيق االشتمال المالي، فقد برزت الحاجة إلى توحيد وتأطير هذه المبادرات 
المبذولة  والموارد  الجهود  االزدواجية في  تجنب  واحدة، وذلك بهدف  تحت مظلة  والجهود 
وتحقيق األهداف المرجوة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القطاعات المستهدفة.  وفي 
هذا السياق، عملت الهيئة وسلطة النقد خالل العام 2013، على رسم الخطوط العريضة، 
ووضع االحتياجات الالزمة لبناء وتطوير استراتيجية وطنية لالشتمال المالي في فلسطين، 
الهيئات  تشمل  التي  المالي،  االشتمال  بتحقيق  المعنية  العالقة  ذات  الجهات  كافة  لتضم 
الرقابية في القطاع المالي، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات 

المستقلة، والقطاع الخاص.

وصول  تعزيز  تكفل  التي  السليمة  األسس  وضع  إلى  رئيس  بشكل  االستراتيجية  وتهدف 
للخدمات  الدخل،  ومحدودة  المهمشة  الفئات  يشمل  بما  كافة،  المجتمع  فئات  واستخدام 
عادل وشفاف  لهم بشكل  تقدم  بحيث  احتياجاتهم،  مع  تتناسب  التي  المالية  والمنتجات 
الجهات  قبل  من  المبذولة  الجهود  جميع  وتأطير  مأسسة  إلى  إضافة  معقولة،  وبتكاليف 
المختلفة، وذلك ضمن استراتيجية وطنية واضحة المعالم ومحكمة، وفقًا للمبادئ الرئيسة 
الدولي،  والبنك   ،)G20( ال�عشرين  مجموعة  قبل  من  المعتمدة  المالي  االشتمال  لتحقيق 
استراتيجية  إلنشاء  الرئيسة  المبادئ  وكذلك   ،)AFI( المالي  لالشتمال  العالمي  والتحالف 

التوعية املالية
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النقد في بداية  الهيئة وسلطة  )OECD(.  كما ستعمل  المعتمدة من قبل مؤسسة  المالي  للتثقيف  وطنية 
المالي،  لالشتمال  الوطنية  االستراتيجية  وبناء  التعاون في تطوير  تفاهم حول  إبرام مذكرة  2014 على  العام 
والقيادة المشتركة لعملية البناء، ويتوقع أن تمتد فترة البناء والتطوير لعامين من تاريخ البدء، على أن يكون 

التنفيذ على مرحلة الحقة تمتد لخمس سنوات.

ثانيًا. برامج التوعية الممنهجة 

حيث وضعت الهيئة على سلم أولوياتها تطوير وتنفيذ عدد من البرامج التوعوية الممنهجة طويلة وقصيرة 
األمد، والهادفة إلى تحقيق وعي وثقافة أعمق بالمؤسسات المالية التي تنضوي تحت إشراف الهيئة والخدمات 
مصالح  حماية  في  الهيئة  أداة  هي  المالي  الوعي  وتعزيز  زيادة  أن  من  انطالقًا  وذلك  تقدمها،  التي  المالية 

المستثمرين.  وفي هذا السياق، تم العمل خالل العام 2013 على إطالق وتنفيذ البرامج التوعوية التالية:

   حملة التوعية “حقك كمساهم”، التي تهدف إلى توعية صغار المساهمين في الشركات المساهمة 
مع  بالتعاون  الهيئة،  بدأت  حيث  العامة،  الهيئة  اجتماعات  وحضور  التفاعل  في  بحقوقهم  العامة 
الربع  المتوقع إطالقها في  التي من  للحملة  اإلعداد  )أمان(، في  النزاهة والمساءلة  أجل  االئتالف من 
األول من العام 2014، وذلك بالتزامن مع موسم انعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.  
المترتبة على المساهمين منذ لحظة  وتسعى هذه الحملة إلى تبيان وتوضيح الحقوق والواجبات 
في  الفاعلة  المساهمين  صغار  مشاركة  إلى  وصوالً  للشركة،  العامة  الهيئة  اجتماع  دعوة  استالم 
االجتماعات، من خالل حثهم على ممارسة حقوقهم في التصويت على القرارات، وإثارة األسئلة خالل 
االجتماع، والترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، إلى جانب حق التوكيل حال تعذر حضور المساهم 
لالجتماع.  كما تهدف الحملة إلى حث الشركات على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركة في ظروف 
وأوقات تالئم المساهمين، وذلك لتشجيع المساهمين، وباألخص صغارهم، على الحضور، إلى جانب 
إنشاء  خالل  من  استفساراتهم،  على  والرد  المعلومات  بأهم  وتزويدهم  المساهمين  مع  التواصل 
الشركات وحدًة تعنى بشؤون المساهمين، وإتاحة الفرصة لصغارهم في الترشح لعضوية مجلس 

اإلدارة، من خالل مراجعة شروط الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات.

التوعوية،  النشرات  منها  الحملة،  خالل  اإلعالمية  الوسائل  من  مجموعة  استخدام  سيتم  أنه  يذكر 
التي ستبث في  اإلذاعية  والومضات  اليومية،  الصحف  التي سيتم نشرها في  الكرتونية،  والرسوم 
للهيئة،  اإللكتروني  الموقع  إلى  إضافة  الوطن،  محافظات  في  المنتشرة  المحلية  اإلذاعات  من  عدد 

ووسائل التواصل االجتماعي.
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   إطالق برنامج يوم التأمين في الجامعات الفلسطينية، حيث قامت الهيئة في الربع األخير من العام 
2013، بإطالق برنامج “يوم التأمين في الجامعات الفلسطينية”، وذلك بالتعاون مع االتحاد الفلسطيني 
لشركات التأمين، الذي يستهدف المؤسسات األكاديمية في فلسطين.  وتسعى الهيئة، من خالل 
بقطاعات  الشباب،  فئة  وبخاصة  كافة،  المجتمع  فئات  لدى  والمعرفة  الثقافة  زيادة  إلى  البرنامج،  هذا 
سوق رأس المال، وتحديدًا قطاع التأمين والبيئة الناظمة لعمله، وأهم الخدمات المالية المتوفرة في 
القطاع.  وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة من المشاورات مع عدد من كليات االقتصاد والحقوق 
في الجامعات الفلسطينية لعرض البرنامج، ومناقشة سبل تنفيذه، حيث القى صدى واستجابة كبيرة 

من قبل الجامعات.

األكاديمية  المؤسسات  في  المالي  التثقيف  برامج  تنفيذ  استكمال    
ثالثة  على  يرتكز  األمد  وطويل  متكامل  مشروع  وهو  الفلسطينية، 
والعلوم  االقتصاد  كليات  طلبة  معرفة  تعزيز  وهي  أساسية،  محاور 
برنامج  خالل  من  الفلسطيني،  المال  رأس  سوق  بقطاعات  اإلدارية 
الطلبة  تعريف  على  الثاني  المحور  يرتكز  حين  في  الخبير”،  “استضافة 
المتوقع تخرجهم على قطاعات سوق رأس المال، من خالل تنظيم زيارات 
لهم للهيئة والشركات والمؤسسات التي تشرف عليها، ويتناول المحور 
الثالث تعاون الهيئة مع كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في تعزيز وإثراء 
المساقات المتخصصة ذات العالقة بقطاعات سوق رأس المال، والقطاع 

المالي غير المصرفي، والحوكمة.
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ثالثًا. أنشطة التوعية

2013 عددًا من األنشطة التوعوية التي تهدف إلى زيادة نسبة االشتمال المالي في  نفذت الهيئة خالل العام 
فلسطين، من خالل التواصل مع فئات المجتمع كافة، وتعزيز معرفتهم المالية بالهيئة وقطاعات سوق رأس 

المال، وضمن هذا المجال قامت الهيئة باألنشطة التالية:

جسر  بهدف  وذلك  طالبية،  وفود  استضافة   
األكاديمي  التعليم  مخرجات  وربط  الهوة 
العملي، وتحديدًا فيما يخص قطاعات  بالواقع 
سوق رأس المال، حيث استقبلت الهيئة وفودًا 
المدارس،  في  الثانوية  المرحلة  في  طالبية 
وذلك  الجامعات،  طالب  من  وفود  إلى  إضافة 
في  ومهامها  الهيئة  بدور  تعريفهم  بهدف 
الرقابة واإلشراف، وتنظيم عمل قطاعات سوق 

رأس المال في فلسطين.

 المشاركة في فعاليات برامج التدريب والتوظيف: ويأتي 
ذلك ضمن سعي الهيئة إلى دعم الخريجين الجدد من 
للفعاليات واألنشطة  الجامعات والمعاهد، ودعمًا  طالب 
التعليم  مؤسسات  خريجي  تعريف  في  تساهم  التي 
المحلي، ولبناء ثقتهم  العمل  العالي بمتطلبات سوق 
والحصول  لديهم،  التواصل  وسائل  وتعزيز  بأنفسهم، 

على فرص عمل بما يتناسب مع مؤهالتهم.
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رابعًا. التوعية اإللكترونية

أهمية  من  وانطالقًا  منها،  التكنولوجية  وتحديدًا  العالمية،  التطورات  مواكبة  لضرورة  الهيئة  من  إدراكًا 
الشبكة العنكبوتية في نشر وزيادة الوعي المالي، انصبت جهود الهيئة، وبشكل كبير، على تطوير بوابة 
للتوعية المالية على موقعها اإللكتروني، حيث يتم، وبشكل دوري ومتواصل، نشر العديد من المعلومات 
والمهتمين  المستثمرين  لجمهور  مهمًا  مرجعًا  تمثل  باتت  التي  البوابة  هذه  عبر  والتثقيفية  التوعوية 
والباحثين، حيث تمكنهم من الوصول إلى العديد من المعلومات التي تخص القطاعات التي تشرف عليها 
الهيئة بسهولة ويسر، إذ يجد المتصفح العديد من المواد التوعوية فيها؛ مثل الرسائل التوعوية، وأوراق 
عمل المؤتمرات وورش العمل، ومقاالت وأبحاث متخصصة، إلى جانب زاوية أسئلة شائعة تجيب عن العديد 
المصطلحات  أهم  للمتصفحين  التوعية  زاوية  تقدم  كما  المتصفحين.   قبل  المطروحة من  األسئلة  من 
التلفزيونية  التوعوية والحلقات  النشرات  المال، وعددًا من  المتداولة في قطاعات سوق رأس  والمفاهيم 
ضمن هذا اإلطار، كما تتيح هذه الزاوية إمكانية الرد على االستفسارات التي قد تواجه المستثمرين من 

قبل متخصصين في الهيئة.

خامسًا. المساهمة في رفد المجالت والدوريات بأخبار قطاعات سوق رأس المال

حيث رصدت الهيئة خالل العام 2013 أهم المجالت االقتصادية المتخصصة التي تعنى بقطاعات سوق 
الهيئة  التواصل معها ورفدها بأهم أخبار وأنشطة  المال والصادرة في فلسطين، وعملت على  رأس 
المال والتقارير  البيانات اإلحصائية لقطاعات سوق رأس  التي تشرف عليها، إلى جانب أهم  والقطاعات 

اإلعالمية والمواد التوعوية.



2013

44

 ،2013 عملت الهيئة خالل العام 
المجالت  من  عدد  تزويد  على 
والدوريات المتخصصة بمواضيع 
رأس  سوق  بقطاعات  عالقة  ذات 

المال.
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.)IOSCO( المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال     

.)IAIS( الهيئة الدولية لمراقبي التأمين     

.)IOPS( المنظمة الدولية لمشرفي التقاعد الخاص     

.)IUHF( االتحاد الدولي لتمويل اإلسكان     

.)GAIF( االتحاد العام العربي للتأمين     

.)AFIRC( منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين     

     اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

.)OECD( المنبثقة عن منظمة التعاون االقتصادي )INFE( الشبكة الدولية للتثقيف المالي     

.)CYFI( المنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب     

انطالقًا من حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في الرقابة واإلشراف على قطاعات سوق رأس 
المنظومة  تطوير  إلى  الدائم  الهيئة  سعي  إطار  وفي  بها،  الخاصة  العالمية  الفنية  بالتطورات  واللحاق  المال، 
القانونية والرقابية المتعلقة بدعم البنية التشريعية للقطاعات التي تشرف عليها، تشترك الهيئة في عضوية 
تشرف  التي  القطاعات  بشؤون  تعنى  التي  العالم،  في  والمرموقة  المتخصصة  الدولية  المنظمات  من  عدد 
عليها الهيئة، كما تشارك الهيئة في المؤتمرات واالجتماعات السنوية واألنشطة المختلفة التي تعقدها تلك 
المنظمات؛ بهدف تعزيز مكانة الهيئة وتفعيل التواصل اإلقليمي والدولي، من خالل االطالع على التجارب الدولية 
في تنظيم قطاعات سوق رأس المال واإلشراف عليها؛ بغية االستفادة من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير 

أدائها، وهذه المنظمات هي:
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التطورات  من  العديد   2013 العام  شهد 
ع���ل���ى ص��ع��ي��د ح���وك���م���ة ال���ش���رك���ات ف��ي 
فلسطين، حيث عملت الهيئة، وبصفتها 
ال��ج��ه��ة ال��م��س��ؤول��ة ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ ق��واع��د 
الحوكمة الواردة في مدونة قواعد حوكمة 
خطة  تنفيذ  استكمال  على  ال��ش��رك��ات، 
 ،2012  -  2011 ب��األع��وام  ال��خ��اص��ة  العمل 
لألعوام  تفصيلية  خطة  إع��داد  إلى  إضافة 
قبل  م��ن  إق��راره��ا  ت��م  التي   2014  -  2013
فلسطين.   في  للحوكمة  الوطنية  اللجنة 
ووف���ق���ًا ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
للحوكمة، واستنادًا للدراسة التي أعدتها 
المالمح  ح��ول   2012 ال��ع��ام  خ��الل  الهيئة 
المساهمة  الشركات  لحوكمة  الرئيسية 
ال��م��درج��ة، ش��م��ل��ت خ��ط��ة العمل  ال��ع��ام��ة 
تلخيصها  يمكن  رئيسية،  محاور  الجديدة 

في اآلتي:

ت��رك��ي��ب��ة  ح��ي��ث  م���ن  ال���ش���رك���ة،  إدارة    
صغار  تمثيل  وإمكانية  اإلدارة  مجالس 
المجالس  عضوية  ف��ي  المساهمين 

واللجان المنبثقة عنها.

تطوير  خالل  من  والشفافية،  اإلفصاح    
الشركات،  في  المتبعة  اإلفصاح  آليات 
االجتماعية  المسؤولية  عن  واإلفصاح 
وال���ب���ي���ئ���ي���ة، وت���ح���س���ي���ن ال��م��ح��ت��وى 
ال��م��ع��ل��وم��ات��ي ل��ل��م��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 

الخاصة بها.

وظيفة  تفعيل  ح��ي��ث  م��ن  ال��ت��دق��ي��ق    
ال��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي ف���ي ال��ش��رك��ات 

المساهمة العامة المدرجة.

  تعزيز الوعي بحوكمة الشركات.

وف���ي���م���ا ي���ل���ي م��ل��خ��ص أله�����م اإلن����ج����ازات 
والتطورات التي شهدها العام 2013 على 

صعيد حوكمة الشركات:

تقييم  بطاقة  تطوير  من  االنتهاء  أواًل. 
الفلسطينية  الشركات  حوكمة  معايير 
خالل  الهيئة  أنهت  حيث   ،)Scorecard(
الخاص   )Scorecard( تطوير   2013 العام 
ق��واع��د  بتطبيق  االل���ت���زام  م���دى  ب��ق��ي��اس 
ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات م��ن ق��ب��ل ال��ش��رك��ات 
المساهمة العامة.  وتم تطوير هذا النموذج 
الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  بالتعاون 
التقدم  م��دى  قياس  إل��ى  وي��ه��دف   .)IFC(
المساهمة  الشركات  الحاصل في حوكمة 
ال���ع���ام���ة ب���أس���ل���وب ك���م���ي وم���وض���وع���ي 
بهذا  الدولية  الممارسات  ألفضل  ووف��ق��ًا 
عقد  تم   ،2013 العام  وخ��الل  الخصوص.  
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ل��ق��اءات ال��ت��ش��اوري��ة مع 
بهدف  ال��ع��الق��ة  ذات  واألط�����راف  ال��ش��رك��اء 
حوله،  المالحظات  وأخ��ذ  ال��ن��م��وذج،  ع��رض 
وتوجت هذه المشاورات بعقد لقاء موسع 
المساهمة  الشركات  إدارات  مجالس  مع 
عقد  التنفيذية  وإدارت��ه��ا  المدرجة  العامة 
خالل شهر تشرين الثاني من العام 2013، 
وتم عرض النموذج وأخذ المالحظات حوله، 
منه،  النهائية  النسخة  اعتماد  إلى  وصوالً 
التجريبي  التنفيذ  مرحلة  إل��ى  واالن��ت��ق��ال 
الثاني  النصف  خ��الل  تبدأ  أن  يتوقع  التي 
من العام 2014.  وتعتبر الهيئة من أوائل 
الهيئات الرقابية في المنطقة التي طورت 
االهتمام  يعكس  ال��ذي  األم��ر  األداة،  ه��ذه 
في  الشركات  حوكمة  تعزيز  في  الكبير 

فلسطين.
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حقوق المساهمين

 % 15

مسؤوليات مجلس اإلدارة

% 30

اإلفصاح والشفافية

% 20

المحاور الرئيسية 
 )scorecard( في
وأوزانها النسبية

PCMA Scorecard of Corporate Governance Standards

Overview of Results & Total Score

Committment to the Covernance Principles

weighting: 
Score:

Standard %2.50%7.50
%2.50Opitional%7.50Mandatory:

%60.00 %6.25

Standard
% 10

Standard %25.00  % 75.00
%20.15Opitional %55.66Mandatory:

% 100.00 % 75.81

Risk Management and Control

weighting: 
Score:

% 6.25% 18.75Standard
% 4.17Opitional% 16.41Mandatory:

% 75.00 % 20.57

Share holder Rights and Stake holder Relations

weighting: 
Score:

Standard % 3.75% 11.25
%3.05Opitional%10.31Mandatory:

% 87.50 % 13.36

Standard
%15

Disclosure and Transparency of Information

weighting: 
Score:

%5.00%15.00Standard
%3.95Opitional% 12.19Mandatory:

%62.50 %16.15

Standard
%20

Total Score

Score:

االلتزام بمبادئ الحوكمة 

% 10

Standard
% 25

Role and Responsibility of the BoD

weighting: 
Score:

% 7.50%22.50Standard
% 6.48Opitional%13.00Mandatory:

Standard
%30

%19.48%73.50

إدارة المخاطر

% 25
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مع  مشترك  وتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  ثانيًا. 
تعزيز  في  المساهمة  بهدف  وذل��ك  أم��ان،  مؤسسة 
ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات ال��م��س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة، م���ن خ��الل 
ال��واردة  األنشطة  من  العديد  تنفيذ  في  المساهمة 
في خطة الحوكمة لألعوام 2013 - 2014، حيث وقعت 
المساءلة  أج��ل  من  واالئ��ت��الف  المال  رأس  س��وق  هيئة 
من  الثاني  الربع  في  التعاون  مذكرة  “أمان”  والنزاهة 

العام 2013.

مذكرة  تضمنتها  التي  األنشطة  أه��م  وم��ن 
التعاون ما يلي:

   إعداد وتطوير مدونة قواعد سلوك مهني لمجلس 
إدارة الهيئة وموظفيها.

  تنفيذ حملة توعية تستهدف صغار المساهمين، 
وذلك لغرض تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في 
أهمية حضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات 
التي هم مساهمون فيها.  ويتوقع إطالق الحملة 

في بداية العام 2014.

للشركات  الموسع  اللقاء  تنفيذ  ف��ي  المساهمة   
.)Scorecard( المساهمة العامة لمناقشة نموذج

 تنفيذ مجموعة من األنشطة والفعاليات التي تهدف 
إلى تعزيز الوعي بحوكمة الشركات.

التمويل  مؤسسة  م��ع  التعاون  استمرار  ثالثًا. 
الدولية )IFC(، حيث أنه، وبعد استكمال تنفيذ ما ورد 
التمويل الدولية مع  التعاون مع مؤسسة  في مذكرة 
مذكرة  توقيع  على  العمل  يجري   ،2013 العام  نهاية 
إلى  وت��ه��دف   ،2015  -  2014 األع����وام  تغطي  ت��ع��اون 
حوكمة  مجال  ف��ي  للهيئة  الفني  ال��دع��م  استكمال 
الشركات من خالل بناء القدرات، وإعداد دليل إرشادي 
مع  التعامل  آلية  ح��ول  العامة  المساهمة  للشركات 
بحوكمة  يعنى  مساق  وتطوير   ،)Scorecard( نموذج 
مجال  في  األكاديمي  الجانب  تعزيز  بهدف  الشركات 
الجامعات الفلسطينية،  الحوكمة، وذلك بالتعاون مع 

وغيرها من األنشطة ذات العالقة.

بعد  وذلك  اإللكتروني،  الحوكمة  موقع  اطالق  رابعًا. 
رئيسيًا  ومصدرًا  اتصال  قناة  ليشكل  وتطويره  بنائه 
ال��ش��رك��ات في  ب��ح��وك��م��ة  ال��ع��الق��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ذات 
فلسطين، حيث عملت الهيئة في الربع األول من العام 
الذي  اإللكتروني،  الحوكمة  موقع  اط��الق  على   ،2013
ال�معنيين  التواصل مع مختلف  إلى  تسعى من خالله 
من خالل التعريف بحوكمة الشركات وأهدافها، ونطاق 
تطبيقها ونشأتها في فلسطين، من حيث تشكيل 
تكفل  الذي  الفني  والفريق  للحوكمة،  الوطنية  اللجنة 
بإعداد الجوانب الفنية الخاصة بإعداد مدونة الحوكمة، 
واألخبار  العالقة،  ذات  والتشريعات  القوانين  جانب  إلى 
فلسطين.   في  الحوكمة  بشؤون  الخاصة  الصحافية 
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أهم الخطوط العريضة لمدونة قواعد 
حوكمة الشركات في فلسطين

أواًل. تعريف الحوكمة

النظام  بأنها  الضيق  بالمفهوم  الحوكمة  ف  ُتعرَّ
عليها،  والسيطرة  الشركات  إدارة  تتم  بموجبه  الذي 
إدارة  بين جهاز  العالقات  وبالتالي فهي مجموعة من 
شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها وأصحاب 
الذي من  الهيكل  الحوكمة  اآلخرين.  وتوفر  المصلحة 
خالله توضع أهداف الشركة وتحدد وسائل تحقيق تلك 

األهداف ومتابعة األداء.

أما التعريف الواسع، فيضيف إلى ما ذكر أعاله تعظيم 
مساهمة الشركة في االقتصاد العام، وبالتالي التطرق 
وعالقة  والدائنين،  المساهمين  بين  العالقة  إلى 
والموردين،  كالموظفين،  المصالح  بأصحاب  الشركة 
والعمالء، والجمهور، والمسؤولية االجتماعية للشركات 
مثل التبرعات الخيرية، واالهتمامات البيئية، وغيرهما.

ثانيًا. أهداف القواعد

تهدف قواعد الحوكمة بشكل عام إلى:

المنافسة  على  وقدرتها  الشركات  أداء  تحسين   
وإمكانية حصولها على رأسمال إضافي.

بالحوكمة  الصلة  ذات  المعلومات  نوعية  تحسين   
والمتاحة ألسواق األسهم.

  بناء ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة  والمجتمع 
ككل.

  االرتقاء بالمعايير ودفع عجلة إصالح أنظمة حوكمة 
الشركات.

ثالثًا. نطاق التطبيق

تنضوي  التي  الشركات  على  الحوكمة  قواعد  تنطبق 
وعليه  ورقابتها،  المال  رأس  سوق  هيئة  إش��راف  تحت 
تسري مدونة قواعد حوكمة الشركات على الشركات 
وسوق  المدرجة(،  وغير  )المدرجة  العامة  المساهمة 
العقاري،  الرهن  وشركات  المالية،  ل��ألوراق  فلسطين 
المالية،  األوراق  وشركات  التمويلي،  التأجير  وشركات 
مع اإلشارة إلى ضرورة مراعاة مبادئ الحوكمة الصادرة 
عند  المختصة  الرقابية  الجهات  عن  معينة  لقطاعات 

متابعة تطبيق الشركات ذات العالقة لهذه المدونة.

الجديد،  اإللكتروني  الحوكمة  موقع  إط��الق  أن  وي��ذك��ر 
بأهمية  ال��وع��ي  لنشر  الهيئة  لجهود  استكماالً  يأتي 
حوكمة الشركات والمزايا اإليجابية المترتبة على تطبيق 
قواعدها، وذلك ضمن خطة ممنهجة تعمل الهيئة على 
الشركات  حوكمة  قواعد  تنفيذ  ضمان  بهدف  تنفيذها 

من قبل الشركات المساهمة العامة الفلسطينية.
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رابعا. مبادئ الحوكمة

فلسطين  في  الشركات  حوكمة  قواعد  مدونة  اعتمدت 
بصورة أساسية على مبادئ الحوكمة التي أقرتها منظمة 
تشمل  وال��ت��ي   ،)OECD( والتنمية  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ع��اون 

المبادئ األساسية التالية:

      ضمان األسس الخاصة بوضع إطار فعال لحوكمة 
           الشركات.

      حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملكية.
      المعاملة المتساوية للمساهمين.

      دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.
      اإلفصاح والشفافية.

      مسؤولية مجلس اإلدارة.

الضرورة،  عند  المدونة  بنود هذه  من  أيٍّ  تفسير  على  للحوكمة  الوطنية 
ما  إذا  عليها  اإلضافة  أو  وتعديلها،  واألخ��رى،  الفترة  بين  مراجعتها  وعلى 
اقتضت الحاجة، وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي تتم في هذا المجال 

على الصعيدين المحلي والدولي.

سادسًا. اللجنة الوطنية للحوكمة

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

التي تشمل:

      هيئة سوق رأس المال.
      سلطة النقد الفلسطينية.

      سوق فلسطين لألوراق المالية.
      جمعية رجال األعمال.

      اتحاد الصناعات الفلسطينية.
      اتحاد الغرف التجارية والصناعية.

      اتحاد شركات التامين.
      مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(.

      جمعية المدققين القانونيين.
      جمعية البنوك.

      المنسق العام الئتالف أمان.
      نقيب المحامين.

      وزارة االقتصاد الوطني )مراقب الشركات(.
      أكاديميون.

خامسًا. نفاذ المدونة وتعديلها

تكون الهيئة، وبما ال يتعارض مع صالحيات الجهات 
تقيد  مدى  بقياس  المخولة  الجهة  األخ��رى،  الرقابية 
اللجنة  تعمل  كما  المدونة،  هذه  بأحكام  الشركات 
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قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاع  تمويل  الرهن العقاري 

قطاع التأجير التمويلي
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تصنيفين  استحداث  على  الموافقة  ضمنها  من  كان 
للسوق، هما السوق األول، والسوق الثاني.

وفي سياق ذلك، أصدرت الهيئة قرار رقم )2013/01( 
األوراق  لتذبذب أسعار  القصوى  الحدود  أ. م بخصوص 
المالية، وتمديد فترة جلسة التداول المستمر، بحيث 
في  المالية  لألوراق  األسعار  تذبذب  هامش  يكون 
لألوراق  األسعار  تذبذب  وهامش   ،%7.5 األول  السوق 
تعديل  ذلك  في  بما   ،%5 الثاني  السوق  في  المالية 
فترة جلسة التداول المستمر والفترات المتعلقة بها، 

بحيث تصبح كما يلي:

تكون مرحلة انعقاد جلسة التداول المستمر بين . 1
الساعة 10:00-13:00 من كل يوم تداول.

فقط . 2 ساعة  نصف  اإلغالق  قبل  ما  فترة  تكون 
لتصبح من الساعة 13:00 – 13:30.

فقط . 3 ساعة  نصف  المتتابعة  األوامر  فترة  تكون 
لتصبح من الساعة 13:30-13:00.

وقد ُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2013/6/2.

كما قامت اإلدارة العامة لألوراق المالية بإعداد تعليمات 
من  المستثمرين  يمكن  بما  الهامش،  على  التمويل 
استخدام هذه األداة في عمليات التداول في البورصة، 
وبما يتيح لهم االستفادة من مزايا الرفع المالي الذي 
بإقراض  المالية  األوراق  شركات  قيام  خالل  من  يتم 
المستثمرين المال الالزم لتمويل جزء من األوراق المالية 
التي  المالية  األوراق  تعتبر  ينوون شراءها، حيث  التي 
تستثمر بها الشركة، إضافة إلى األموال المدفوعة من 
قبل العميل، ضمانًا لهذا القرض الممنوح له من قبل 
الشركة، وفق شروط محددة تكون مذكورة في عقد 
الشركة  بين  إبرامه  يتم  الذي  الهامش  على  التمويل 
والمستثمر الذي يرغب في الحصول على هذه الخدمة.

  قطاع األوراق المالية

البيئة القانونية والتنظيمية

في إطار سعي اإلدارة العامة لألوراق المالية إلى الحفاظ 
والتنظيمية  المالية  األوضاع  واستقرار  سالمة  على 
في  العاملة  المالية  األوراق  لشركات  والتشغيلية 
البورصة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن 
المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال 
بإعداد  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  قامت   ،)IOSCO(
المالية،  األوراق  والتدقيق في شركات  اإلدارة  تعليمات 
حيث هدفت تلك التعليمات إلى تنظيم عمليات اإلدارة 
الداخلي  التدقيق  وعمليات  الشركة،  في  التنفيذية 
في  المخاطر  وإدارة  الصالحيات،  وفصل  والخارجي، 
األوراق  شركات  امتثال  ضرورة  ذلك  في  بما  الشركة، 
بالتنظيم  الخاصة  المعايير  من  لمجموعة  المالية 
التشغيلية  المعايير  من  وغيرها  الداخلي،  والضبط 
التي تهدف إلى حماية مصالح العمالء، وتضمن اإلدارة 
ومسؤوليات  مهام  ذلك  في  بما  للمخاطر،  السليمة 
مجلس إدارة شركة األوراق المالية؛ كونه المسؤول األول 
وعن  للشركة،  المالي  الوضع  متانة  عن  الهيئة  أمام 
تضمنت  وقد  المستثمرين.   حقوق  على  المحافظة 
تلك التعليمات أيضًا ضرورة قيام الشركة باعتماد أدلة 
إجراءات عمل شاملة تغطي كافة األعمال والنشاطات 
التي تقوم بها اإلدارة التنفيذية خالل تنفيذها مهامها 

بما يضمن فصل المهام والصالحيات.

 05 رقم  اجتماعه  في  الهيئة  إدارة  مجلس  وافق  وقد 
على   ،2013/11/12 بتاريخ  المنعقد  العادي   2013/
األوراق  شركات  في  والتدقيق  اإلدارة  تعليمات  إصدار 
المالية  األوراق  التعليمات شركات  منحت  وقد  المالية، 
مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتوفيق 
واالمتثال  التعليمات  بهذه  االلتزام  وتحقيق  األوضاع، 

لها.

المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  واصلت  أخرى،  جهة  ومن 
 2013 العام  خالل  وضعها  تم  التي  الخطط  تنفيذ 
لتعزيز وتنشيط أحجام التداول في البورصة، بالتعاون 
مع األطراف ذات العالقة في قطاع األوراق المالية، والتي 
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وشروط  متطلبات  التعليمات  تلك  تضمنت  وقد 
أعمال  المالية  األوراق  شركة  لممارسة  الترخيص 
التمويل على الهامش، من حيث متطلبات رأس المال 
للشركة، والنظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة 
بحسابات التمويل على الهامش، إضافة إلى التزامات 
الواجب  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  شركات 
حيث  من  السوق  والتزامات  الشركة،  في  توفرها 
تحديد األوراق المالية المسموح تداولها على الهامش 
وفقًا للضوابط والمعايير التي اعتمدتها الهيئة بهذا 
الخصوص.  وقد أقر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه 
 2013/12/14 بتاريخ  المنعقد  العادي   2013/06 رقم 

تلك التعليمات.

إلى  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  سعي  إطار  وفي 
تعزيز مبدأ الشفافية في اإلفصاح والتداول، وحفاظًا 
على مصالح المستثمرين وحماية صغار المساهمين 
تداول  تنظيم  ذلك  في  بما  حقوقهم،  وتحصين 
الشركات  في  العالقة  ذات  واألطراف  المطلعين 
فترة  خالل  التداول  من  ومنعهم  العامة،  المساهمة 
حيازتهم معلومات غير منشورة أو غير مفصح عنها 
الشفافية  مبدأ  يحقق  بما  المستثمرين،  لجمهور 
واإلفصاح عن التعامالت المنفذة من قبلهم، واستنادًا 
رقم  المالية  األوراق  قانون  )89( من  المادة  أحكام  إلى 

)12( لسنة 2004، أصدرت الهيئة قرارًا بشأن شفافية 
تحديد  القرار  تضمن  حيث  المالية،  األوراق  تداول 
المعلومات الجوهرية التي تتم مناقشتها في اجتماع 
المدرجة،  العامة  المساهمة  للشركات  اإلدارة  مجلس 
ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية التي يتوجب 
فيها على المطلعين واألطراف ذات العالقة عدم إجراء 
التي  العشرة  األيام  خالل  عليها  تداول  عمليات  أي 
أيضًا  القرار  اإلدارة، وقد تضمن  اجتماع مجلس  تسبق 
العالقة في  ذات  واألطراف  المطلعين  وتعريف  تحديد 

الشركات المساهمة العامة المدرجة.

الترخيص

من  المالية  األوراق  وأعمال  نشاطات  ترخيص  يعتبر 
المحافظة  في  يساعد  بما  للهيئة،  الرئيسية  المهام 
على سالمة التعامل في قطاع األوراق المالية، وحماية 
وحماية  لها،  يتعرض  قد  التي  المخاطر  من  القطاع 
ترخصها  التي  األعمال  وتشمل  فيه.   المتعاملين 
والوساطة  الغير،  لحساب  المالية  الوساطة  الهيئة 
المالية لحسابها، ووكيل اإلصدار، ومدير اإلصدار، وأمين 
أعمال  ممارسة  وترخيص  األمين،  والحافظ  اإلصدار، 
ممتهني  ترخيص  إلى  إضافة  المالية،  األوراق  أسواق 

المهن المالية.

األعمال والنشاطات المالية الشركة
طبيعة الترخيصالمرخصة  

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدوكيل إصدار

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالمتحدة لألوراق المالية

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالوطنية لألوراق المالية

العالمية لألوراق المالية
تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

وفيما يلي نتائج العام 2013 فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:
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السهم لألوراق المالية واالستثمار

تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدمدير إصدار

لوتس لالستثمارات المالية

تجديدالوساطة المالية لحسابه

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدوكيل إصدار

الوساطة لألوراق المالية
تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدأمين إصدار

العربي جروب لالستثمار

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدمدير إصدار

تجديدأمين إصدار

تجديدحافظ أمينبنك HSBC الشرق األوسط المحدود

بنك القاهرة عمان
تجديدحافظ أمين

تجديدأمين إصدار

تجديدحافظ أمينالبنك العربي

تجديدمدير إصدارأبو غزالة لالستشارات

إثمار لالستثمار واالستشارات المالية
تجديدمدير إصدار

تجديدمستشار استثمار

تجديدنشاطات أسواق األوراق الماليةبورصة فلسطين

اإلصدارات

الالزمة لتمويل  تقوم الشركات بالحصول على األموال 
طريق  ع��ن  إم��ا  المستقبلية،  وخططها  مشاريعها 
وإم��ا عن طريق  األس��ه��م،  ب��إص��دار  أموالها  رؤوس  رف��ع 

االقتراض بإصدار السندات.

 2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  ألزم  وقد 
الشركات  بمقتضاه،  ال��ص��ادرة  والتعليمات  واألنظمة 
تقدم  أن  المالية،  األوراق  إص��دار  عملية  عند  المصدرة 
المعلومات  كافة  تتضمن  الهيئة  إل��ى  إص���دار  نشرة 
ق��راره  اّت��خ��اذ  م��ن  المستثمر  تمّكن  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ان��ات 
ضرورة  الهيئة  ترى  التي  البيانات  وتقديم  االستثماري، 
اطالع المستثمر عليها.  وتعتبر نشرة اإلصدار المصدر 

الرئيسي والموثوق للمعلومات بالنسبة للمستثمرين، 
وهي كذلك أول عملية إفصاح يقوم بها المصدر عند 

إصدار األوراق المالية.

حالة  ف��ي  اإلص���دار  نشرة  إن��ف��اذ  على  الهيئة  وت��واف��ق 
تحقق وتوفر متطلبات قانون األوراق المالية واألنظمة 
الحق  ولها  بمقتضاه،  الصادرة  والقرارات  والتعليمات 
تحتوي  أنها  تبين  إذا  النشرة  إنفاذ  وإيقاف  رفض  في 
على بيانات غير صحيحة، أو غير دقيقة، أو مضللة، أو 
المستثمر  تمّكن  جوهرية  معلومات  تتضمن  ال  أنها 

من اّتخاذ قراره االستثماري.
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األسهم المطروحةنوع اإلصدارالشركة

5,322,842اكتتاب ثانوي عامشركة المؤسسة العربية للفنادق

750,000اكتتاب ثانوي عامشركة مصايف رام اهلل

4,650,000اكتتاب أولي عامشركة بيت جاال لصناعة األدوية

4,415,553اكتتاب ثانوي عامالشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

2,327,516اكتتاب ثانوي عامشركة البنك اإلسالمي العربي

ووافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموال خمس شركات مساهمة عامة عن طريق توزيع أسهم مجانية، من خالل 
رسملة االحتياطي االختياري و/أو األرباح المدورة، وهي على النحو التالي:

عدد األسهمالشركة

687,500الشركة العالمية المتحدة للتأمين

2,827,793البنك اإلسالمي الفلسطيني

16,000,000بنك فلسطين

6,000,000شركة القدس للمستحضرات الطبية

8,955شركة بيرزيت لألدوية

غير  وبيانات  معلومات  النشرة  تضمنت  حال  وفي 
أو تم حذف هذه  صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية، 
هذه  على  وّقع  شخص  وأي  المصدر  فإن  المعلومات، 
ولكي  المالية.   األوراق  لقانون  مخالفًا  يعتبر  النشرة، 
تكون  أن  القانون  ألزم  فقد  اإلصدار،  نشرة  تكتمل 
من  وكل  اإلدارة،  مجلس  رئيس  من  مدققة  النشرة 
المالي  والمدير  التنفيذي،  والمدير  العام،  المدير 
أو  المؤسسين  غالبية  من  موقعة  وكذلك  للمصدر، 

ومدقق  اإلصدار،  ومدير  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  غالبية 
الحسابات الذي صادق على البيانات المالية.

خمس  إنفاذ  على  الهيئة  وافقت   ،2013 العام  وفي 
نشرات إصدار أسهم عن طريق االكتتاب األولي العام 
للجمهور، واالكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة، 
واستيفائها  دراستها  بعد  معينين،  لمستثمرين  أو 
كافة متطلبات قانون األوراق المالية، وتعليمات إصدار 

األوراق المالية، وهي على النحو التالي:
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اإلفصاح

يعتبر اإلفصاح الدقيق بشقيه األولي والدوري، وتوفير 
المعلومات للجمهور والمتعاملين في األوراق المالية، 
إلى  الوصول  لغرض  للهيئة  الرئيسية  األهداف  من 
وتقوم  والشفافية.   والكفاءة  بالعدالة  تتميز  بورصة 

التقارير الدورية
آخر موعد
لإلفصاح

الشركات 
المدرجة

الشركات 
الملتزمة

نسبة
االلتزام

98%2013/2/154847البيانات المالية األولية للعام 2012

96%2013/3/314846التقارير السنوية للعام 2012

96%2013/4/304846البيانات المالية للربع األول من العام 2013

98%2013/8/154948التقارير نصف السنوية للعام 2013

96%2013/10/314947البيانات المالية للربع الثالث من العام 2013

العامة  المساهمة  الشركات  مخالفات  كانت  وقد 
المدرجة التي لم تلتزم بمتطلبات اإلفصاح خالل العام 

2013 كما يلي:

   فرض عقوبة من الدرجة األولى على شركة مصايف 
رام اهلل، تتمثل بتوجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 
وذلك  مستقباًل،  المخالفة  تكرار  وعدم  أوضاعها 
المالية  البيانات  عن  باإلفصاح  الشركة  التزام  لعدم 
الختامية للعام 2012 خالل المدة القانونية لإلفصاح.

الرقابة على التداول

إلى  استنادًا  البورصة  في  التداول  على  الرقابة  تتم 
قانون األوراق المالية رقم )12( لسنة 2004، وفي حال 
الرقابة  قسم  يقوم  مخالف،  سلوك  أي  اكتشاف  تم 
على التداول بمخاطبة الوسيط للتنبيه عليه لتجنب 
هذا السلوك، وفي حال وجود مخالفات جوهرية تتم 
موسع  تحليل  عمل  ويتم  الجلسة،  بعد  متابعتها 
للعمليات التي يشتبه بوجود مخالفات فيها، ودراسة 
مخالفة  تأكيد  وعند  العالقة،  ذات  األطراف  تعامالت 
التنبيه  بإجراءات  السير  يتم  المالية،  األوراق  قانون 
القانونية  اإلجراءات  وإتمام  المخالفة  الجهة  وإشعار 

بتلك المخالفة.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام 2013:

اإلدارة العامة لألوراق المالية بمتابعة التزام الشركات 
المصدرة لألوراق المالية بأحكام قانون األوراق المالية 
اإلفصاح  ونظام  وتعليمات   ،2004 لسنة   )12( رقم 
الصادر عن الهيئة والبورصة، واّتخاذ اإلجراءات الالزمة 

بحق المخالفين.

أصدر نظام الرقابة اإللكتروني المعمول به في اإلدارة 
مجموعة   2013 العام  خالل  المالية  لألوراق  العامة 
السلوكيات  بعض  بخصوص  الرقابية  اإلنذارات  من 
المالية  األوراق  بعض  على  تمت  التي  والتعامالت 
المدرجة، وتم معالجة هذه اإلنذارات من قبل موظفي 
وإجراءات  لدليل  وفقًا  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة 
المالية.   لألوراق  العامة  اإلدارة  في  المعتمدة  العمل 
وفيما يلي اإلجراءات التي قامت بها الهيئة بخصوص 

التعامل مع اإلنذارات الرقابية:

   اإلنذار الرقابي المتضمن تغيرات غير طبيعية على 
أسعار األوراق المالية.

تم خالل العام 2013 مخاطبة 18 شركة مساهمة 
معلومات  أية  وجود  عن  لالستفسار  مدرجة  عامة 
للجمهور  عنها  مفصح  غير  جوهرية  متغيرات  أو 
المالية،  األوراق  بعض  أسعار  في  للتغيرات  نتيجة 
األوراق  من  لمجموعة  التداول  أحجام  في  زيادة  أو 

المالية المدرجة.
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األثراسم الشركة المساهمة العامة المدرجةالتاريخ

المؤسسة العربية للفنادق2013/7/25

تم إلغاء األثر السعري الذي أدى إلى 
هبوط سعر الورقة المالية من )0.6( 
دينار إلى سعر )0.52( دينار ليغلق 
سعر السهم على )0.6( دينار أردني.

بنك فلسطين2013/11/13

تم إلغاء األثر السعري الذي أدى إلى 
ارتفاع سعر الورقة المالية من )2.97( 

دوالر إلى )3.18( دوالر ليغلق سعر 
السهم على )2.99( دوالر أمريكي.

التأمين الوطنية2013/12/26

تم إلغاء األثر السعري الذي أدى إلى 
ارتفاع سعر الورقة المالية من )3.38( 

دوالر إلى )3.57( دوالر ليغلق سعر 
السهم على )3.45( دوالر أمريكي.

والشركات المساهمة العامة المدرجة التي تمت مخاطبتها واالستفسار منها هي على النحو التالي:

التاريخاسم الشركة المساهمة العامة المدرجة

2013/1/15جلوبال كوم لالتصاالت
2013/1/22البنك اإلسالمي الفلسطيني

2013/1/23سجاير القدس

2013/7/21فلسطين لالستثمار العقاري
2013/7/21دواجن فلسطين

2013/7/30االتصاالت الفلسطينية
2013/7/30فلسطين للتنمية واالستثمار

2013/8/6المؤسسة العربية للفنادق
2013/8/13الشركة العقارية التجارية لالستثمار

2013/8/18جلوبال كوم لالتصاالت
2013/10/21مصانع الزيوت النباتية

2013/11/12فلسطين لالستثمار الصناعي
2013/11/12البنك الوطني

2013/11/12االتصاالت الفلسطينية
2013/11/17االتصاالت الفلسطينية

2013/11/18بنك القدس
2013/11/20البنك اإلسالمي الفلسطيني

2013/12/3الوطنية لصناعة الكرتون

   اإلنذار الرقابي المتضمن التأثير على أسعار
      اإلغالق لألوراق المالية المدرجة.

مالية  أوراق  ثالث  ألسعار  السعري  األثر  إلغاء  تم 
المفاجئ  االرتفاع  نتيجة   2013 العام  خالل  مدرجة 
في سعر إغالق الورقة المالية خالل الدقائق الخمس 
األخيرة من جلسة التداول.  وتأتي معالجة إلغاء األثر 
السعري لتعزيز شفافية التداول أمام المستثمرين 

وحماية حقوق المتعاملين في الورقة المالية.

والجدول التالي يوضح أسماء األوراق المالية المدرجة 
جلسات  خالل  لها  السعري  األثر  إلغاء  تم  التي 

التداول، وهي على النحو التالي:
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كما تقوم اإلدارة العامة لألوراق المالية بعمليات الرقابة 
تم  حيث  والمركز،  البورصة  أعمال  على  واإلشراف 
التفتيش على إجراءات فتح الحساب المتبعة لدى مركز 
اإليداع والتحويل في البورصة، وعمليات إدراج مجموعة 

من أسهم الزيادة الناتجة عن عمليات رفع رأس المال 
إلى  إضافة  المدرجة،  العامة  المساهمة  للشركات 
فحص أعمال مركز اإليداع والتحويل في عمليات نقل 

األسهم وتنقيذ التحويالت اإلرثية والعائلية.

التحليل المالي والمالءة المالية لشركات األوراق المالية
األوراق  لشركات  المالية  المالءة  تقارير  تحليل  يتم 
المالية بهدف التأكد من التزام شركات األوراق المالية 
بقانون األوراق المالية وتعليمات المالءة المالية الصادرة 
الحفاظ على سالمة واستقرار  بما يضمن  الهيئة،  عن 
أموال  على  والحفاظ  المالية،  األوراق  شركات  أوضاع 

التفتيش على شركات األوراق المالية

بحق  إجراء  اّتخاذ  وتم  وحقوقهم،  المستثمرين 
 2013/3/19 بتاريخ  المالية  لألوراق  المتحدة  الشركة 
بتوجيه عقوبة من الدرجة األولى تمثلت بإنذار الشركة 

خطيًا لتصويب أوضاعها وعدم تكرار المخالفة.

مستمرة  بمتابعة  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  تقوم 
لكافة أوضاع شركات األوراق المالية المرخصة من قبل 
والتزامها  الشركات  تلك  امتثال  مدى  لفحص  الهيئة 
الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  المالية  األوراق  بقانون 
لتلك  التفتيشية  الزيارات  تنفيذ  يتم  حيث  بمقتضاه، 
على  بناء  وذلك  أوضاعها،  على  للوقوف  الشركات 
العامة  اإلدارة  إعدادها في  التي تم  المخاطر  مصفوفة 
التفتيشية  الزيارات  تقل  ال  وبحيث  المالية،  لألوراق 

المالية عن جولتين على  األوراق  الدورية على شركات 
كل شركة في العام الواحد، كما يقوم فريق التفتيش 
متابعة  زيارات  بعمل  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  في 
القانون  بأحكام  التزامها  من  للتأكد  الشركات  على 
الرئيسي  للهدف  تحقيقًا  واألنظمة  والتعليمات 
من  والحد  المستثمرين،  حقوق  حماية  في  المتمثل 
العاملة  الشركات  تواجه  قد  التي  المحتملة  المخاطر 

في قطاع األوراق المالية.

ويبين الجدول التالي شركات األوراق المالية التي تم التفتيش عليها خالل العام 2013:  

نوع الزيارةتاريخ الزيارةنوع الزيارةتاريخ الزيارةاسم الشركة

شركة الوساطة لألوراق 
تفتيش مبني على المخاطر2013/11/20دوري 2013/4/21المالية

شركة العربي جروب 
تفتيش مبني على المخاطر2013/12/17دوري2013/5/22لالستثمار

الهدف األردن فلسطين 
تفتيش مبني على المخاطر2013/9/22--لألوراق المالية

شركة لوتس لالستثمارات 
تفتيش مبني على المخاطر2013/9/4دوري2013/2/6المالية

شركة السهم لالستثمار 
تفتيش مبني على المخاطر2013/11/10دوري2013/3/4واألوراق المالية

الشركة المتحدة لألوراق 
تفتيش مبني على المخاطر2013/10/6دوري2013/3/25المالية

الشركة الوطنية لألوراق 
تفتيش مبني على المخاطر2013/12/29دوري2013/6/19المالية

الشركة العالمية لألوراق 
تفتيش مبني على المخاطر2013/11/27دوري2013/5/7المالية
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التطورات خالل العام 2013
يعتبر حصول هيئة سوق رأس المال على العضوية 
على  المشرفة  للهيئات  الدولية  للمنظمة  الكاملة 
إلى  انضمامها  إلى  إضافة   ،)IOSCO( المال  أسواق 
المشترك  التعاون  مذكرة  على  الموقعة  الهيئات 
)MMOU(، وذلك خالل اجتماع مجلس إدارة المنظمة 
تتويجًا   ،2014 العام  من  شباط  شهر  خالل  تم  الذي 
  . ألهم اإلنجازات التي حققتها الهيئة خالل العام 2013
المالية على متابعة  وقد عملت اإلدارة العامة لألوراق 
كافة متطلبات العضوية على مدار السنوات السابقة، 
وتحديدًا خالل العام 2013 من خالل الرد واإلجابة عن 
كافة االستفسارات واألسئلة التي وجهت للهيئة من 
هيئة  انضمام  ملف  بدراسة  المختصة  الجهة  قبل 
أن  علمًا   ،)IOSCO( منظمة  إلى  المال  رأس  سوق 
الهيئة ومنذ نشأتها وضعت نصب عينها الحصول 
على العضوية الكاملة، وكان هذا الهدف أحد األهداف 
االستراتيجية للهيئة الذي عملت اإلدارة العامة لألوراق 
المالية على تحقيقه على مدار السنوات، وذلك بهدف 
االنتقال بقطاع األوراق المالية الفلسطيني إلى مصاف 
واإلشراف  الرقابة  معايير  حيث  من  المتقدمة،  الدول 
ذلك  وتطلب  الدولية.   والمعايير  للمبادئ  وفقًا 
إجراء مراجعة شاملة؛ بدءًا من إجراء التقييم الذاتي 
يقوم  والذي  أعوام،  أربعة  قبل  الهيئة  نفذته  الذي 
وفقًا  والرقابية  القانونية  األطر  مراجعة  أساس  على 
لمتطلبات مبادئ منظمة )IOSCO( والبالغ عددها 38 
العمل  ووضع خطط  الفجوات  تحديد  ثم  ومن  مبدأً، 
السنوات  مدار  وعلى  المتطلبات.   الستكمال  الالزمة 
الماضية، تمت مراجعة جميع األطر القانونية الناظمة 
لقطاع األوراق المالية الفلسطيني مثل قانون هيئة 
سوق رأس المال، وقانون األوراق المالية، ولم يقتصر 
األمر على ذلك، بل امتدت عمليات المراجعة لتشمل 
القوانين واألنظمة ذات العالقة؛ مثل قانون المصارف، 
عن  ونتج  القوانين،  من  وغيرها  العقوبات،  وقانون 
هذه العملية إصدار مجموعة من األنظمة والتعليمات، 

في  المعلومات  سرية  على  المحافظة  نظام  أهمها 
ونظام   ،2010 العام  في  الصادر  المالية  األوراق  قطاع 
العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع األوراق 
المالية الصادر في العام 2008، والعديد من التعليمات 
والقرارات التي جاءت تلبية الستكمال متطلبات االلتزام 

.)IOSCO( بمبادئ منظمة

لمنظمة  المال  رأس  سوق  هيئة  انضمام  أن  يذكر 
)IOSCO( وتحديدًا انضمامها لمجموعة الدول الموقعة 
على مذكرة التعاون المشترك، له انعكاس وأثر إيجابي 
بل  الفلسطيني،  المالية  األوراق  قطاع  على  كبير 
االستثمار في فلسطين  بيئة  ليشمل  األثر  يمتد هذا 
األوراق  في  المستثمرين  ثقة  من  ويزيد  عام،  بشكل 
قطاع  وفي  فلسطين،  بورصة  في  المدرجة  المالية 
األوراق المالية، وتحديدًا من قبل المستثمرين األجانب، 
تعتبر  حيث  الدوليين،  المؤسساتيين  والمستثمرين 
قطاع  أن  على  عالمية  شهادة  بمثابة  العضوية  هذه 
قبل  من  ويراقب  ينظم  الفلسطيني  المالية  األوراق 
هيئة سوق رأس المال وفقًا للمبادئ الدولية والمعايير 
بها  تلتزم  والتي   ،)IOSCO( منظمة  تتطلبها  التي 
الذي يسهم  األمر  المنظمة،  األعضاء في  الدول  جميع 
فلسطين،  لبورصة  االستثمارية  الجاذبية  تعزيز  في 
المستثمرون  يولي  حيث  الدولي،  االستثمار  وتحديدًا 
الدوليون اهتمامًا بالغًا لعضوية الهيئة المشرفة على 
األمر حيزًا  )IOSCO(، ويحتل هذا  البورصة في منظمة 

مهمًا في قرارهم االستثماري.

هذا، وقد حققت اإلدارة العامة لألوراق المالية مجموعة 
التنظيمي  اإلطار  تطوير  مجال  في  اإلنجازات  من  أخرى 

والرقابي لقطاع األوراق المالية، منها:

تاريخ اإلدراجاسم الشركة

2013/4/23شركة دار الشفاء لصناعة األدوية

 )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  أحكام  إنفاذ  مجال  في   
لسنة 2004، تم إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة 

التالية في بورصة فلسطين خالل العام 2013:
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متابعة  ذل��ك  في  بما  والتعليمات،  األنظمة  وف��ق 
وحاالت  وتعليماته،  اإلفصاح  بنظام  االلتزام  عدم 
عن  الصادرة  المالية  المالءة  بمعايير  التقيد  عدم 
المخالفات  بعض  بفرض  التوصية  وتمت  الهيئة.  
وإشرافها،  الهيئة  لرقابة  الخاضعة  الجهات  على 
الرقابية  العمليات  نتائج  متابعة  تعزيز  تم  كما 
لرقابة  الخاضعة  للجهات  والتحليلية  والتفتيشية 
عن  الصادرة  المخالفات  تصويب  وج��دول  الهيئة، 

الهيئة.

     تعزيز الدور الرقابي على الجهات الخاضعة لرقابة 
العامة  اإلدارة  لقيام  نتيجة  الهيئة، وذلك  وإشراف 
لألوراق المالية بممارسة دورها الرقابي على الجهات 
بقانون  االل��ت��زام  لضمان  الهيئة  لرقابة  الخاضعة 
األوراق المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة عنه، 
الرقابة  عمليات  ون��ط��اق  حجم  توسيع  خ��الل  م��ن 
حيث  اإلدارة،  تمارسها  التي  والتفتيش  واإلش��راف 
والتعامالت  السلوكيات  من  مجموعة  تحديد  تم 
ومتابعتها  المدرجة  المالية  األوراق  بعض  على 

ويبين الجدول التالي المخالفات التي تمت خالل  العام 2013 وهي كما يلي:

نوع المخالفةسبب المخالفةاسم الشركة

شركة مصايف رام اهلل
عدم التزام الشركة باإلفصاح عن البيانات 
المالية الختامية للعام 2012 خالل المدة 

القانونية لإلفصاح.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

الشركة المتحدة لألوراق المالية
مخالفة المادة )5/15( من تعليمات معايير 
المالءة المالية لشركات األوراق المالية رقم 

)4( لسنة 2008.

تتمثل في  األولى،  الدرجة  عقوبة من 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة.

الرقابة  وأدوات  وآل��ي��ات  وس��ائ��ل  تطوير  مجال  ف��ي     
الهيئة،  لرقابة  الخاضعة  الجهات  على  واإلش���راف 
ب��ال��ت��ال��ي: ال��م��ال��ي��ة  ل�����ألوراق  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ق��ام��ت 

  في مجال تطوير آليات ووسائل التفتيش والتحليل 
وإشرافها،  الهيئة  لرقابة  الخاضعة  الجهات  على 
معيارية  موحدة  مالية  بيانات  وتصميم  إعداد  تم 
لشركات األوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة 
 ،)IFRS( الدولية  المالية  التقارير  ومعايير  تتماشى 
األوراق  لشركات  المالية  المالءة  معايير  وتعليمات 
المالية الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تصميم 
قاعدة بيانات ومعلومات يتم االعتماد عليها في 
عمليات اإلدارة العامة لألوراق المالية، وتحقيق أهداف 
اإلدارة في الوصول إلى تقارير وبيانات مالية متنوعة 
ودقيقة وشاملة، وتستجيب لجميع االستفسارات 
شركات  على  الرقابة  عمليات  يعزز  بما  المختلفة، 
ال��ه��ي��ئ��ة. ق��ب��ل  م���ن  ال��م��رخ��ص��ة  ال��م��ال��ي��ة  األوراق 

الدولية  المنظمة  ومعايير  توصيات  دراس���ة  تمت    
في   )IOSCO( المالية  ل��ألوراق  المشرفة  للهيئات 

المطلوب  السائل  ال��م��ال  رأس  احتساب  كيفية 
اختبار  ت��م  حيث   ،)Required Liquid Capital(
الطريقة المشار إليها على شركات األوراق المالية 
ال��م��رخ��ص��ة م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة، ودراس�����ة وع���رض 
النتائج التي ترتبت على ذلك، حيث يتم من خالل 
قياس  المطلوب  ال��س��ائ��ل  ال��م��ال  رأس  اح��ت��س��اب 
جميع مخاطر بنود المركز المالي لشركات األوراق 
المدينة،  بالذمم  الخاصة  االئتمان  المالية كمخاطر 
وغيرها،   ... السوق،  ومخاطر  السيولة،  ومخاطر 
قائمة  في  تظهر  ال  التي  األخ��رى  المخاطر  وكذلك 
.)Off Balance Sheet Items( ال��م��ال��ي  ال��م��رك��ز 

التحليل  اعتماد مبدأ  الهيئة في    تطبيقًا لسياسة 
ال��م��ال��ي ال��م��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��م��خ��اط��ر، ت��م اس��ت��ح��داث 
من  للتأكد  جديدة  فحص  لعينة  اختيار  منهجية 
لشركات  الشهرية  المالءة  نسب  احتساب  صحة 
مصفوفة  تصميم  ت��م  وك��ذل��ك  ال��م��ال��ي��ة،  األوراق 
مخاطر  وت��رت��ي��ب  ق��ي��اس  ب��ه��دف   )Risk Profile(
ال��م��الءة  ل��ن��س��ب  وف��ق��ًا  ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ش���رك���ات 
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نسبة  لكل  أوزان  اعتماد  وت��م  الشهرية،  المالية 
على  الكلي  الخطر  قياس  إل��ى  التوصل  بهدف 
ستتم  وبالتالي  مالية،  أوراق  شركة  كل  مستوى 
م��ق��ارن��ة ال��خ��ط��ر ال��ك��ل��ي ال��ش��ه��ري ل��ك��ل ش��رك��ة 
مع  وك��ذل��ك  ال��س��اب��ق،  للشهر  الكلي  الخطر  م��ع 
بما   ،2014 ال��ع��ام  خ��الل  للشركة  الكلي  الخطر 
اتجاهات  يحدد  بياني  مخطط  إع��داد  من  يمّكن 
المالية،  األوراق  ش��رك��ات  م��ن  شركة  ك��ل  مخاطر 
لها. المناسب  ال��رق��اب��ي  اإلج���راء  تحديد  ث��م  وم��ن 

المالية، تم تقديم  األوراق     في مجال تطوير قطاع 
المساعدة الفنية للهيئة من قبل البنك الدولي، 
واإلش��راف  الرقابة  بيئة  إلى  االنتقال  بهدف  وذل��ك 
اإلطار  مراجعة  تمت  حيث  المخاطر،  على  المبني 
ورق��اب��ة  ب��إش��راف  المتعلق  وال��رق��اب��ي  التنظيمي 
خبراء  قبل  م��ن  فلسطين  ب��ورص��ة  على  الهيئة 
البنك الدولي، وذلك من خالل االطالع على قانون 
وال��ق��رار   ،2004 لسنة   )12( رق��م  المالية  األوراق 
الصادر عن الهيئة في مجال إعادة هيكلية شركة 
سوق فلسطين لألوراق المالية، وفحص ومراجعة 
إشراف  مجال  في  الهيئة  عن  الصادرة  التعليمات 
اإلي���داع  وم��رك��ز  فلسطين،  ب��ورص��ة  على  الهيئة 
اإلدارة  تزويد  تم  وقد  للبورصة،  التابع  والتحويل 
والرقابة  اإلش���راف  بدليل  المالية  ل���ألوراق  العامة 
على  والرقابة  التفتيش  ووسائل  بآليات  المتعلق 
كما  والتحويل،  اإلي��داع  ومركز  فلسطين  بورصة 
تمت مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق 
تمت  حيث  فلسطين،  ف��ي  ال��م��ال  رأس  ب��أس��واق 
مراجعة قانون األوراق المالية، واألنظمة والتعليمات 
الصادرة عن الهيئة والبورصة، كما قام خبراء البنك 
عمليات  تنفيذ  آل��ي��ات  وع��رض  بتصميم  ال��دول��ي 
وبما  المخاطر،  إل��ى  باالستناد  وال��رق��اب��ة  اإلش���راف 
الدولية،  والمعايير  الممارسات  أفضل  مع  يتوافق 
ال��دول��ي��ة  المنظمة  ع��ن  ال���ص���ادرة  ت��ل��ك  وت��ح��دي��دًا 
 ،)IOSCO( المال  أس��واق  على  المشرفة  للهيئات 
كما تم تزويد اإلدارة العامة لألوراق المالية بتصميم 
مستوى  ت��ح��دي��د  ح��ي��ث  م��ن  ال��م��خ��اط��ر  مصفوفة 

احتمال حدوث المخاطر في شركات األوراق المالية 
)عاٍل، متوسط، قليل(، وتحديد تأثير حدوث الخطر 
على شركات األوراق المالية )عاٍل، متوسط، قليل(، 
الخطر  لهذا  النسبي  ال���وزن  تحديد  إل��ى  وص���والً 
الرئيسية.  وإضافة  الهيئة  بما يتوافق مع أهداف 
المالية  ل��ألوراق  العامة  اإلدارة  تزويد  تم  ذل��ك،  إلى 
المبني  واإلش��راف  الرقابة  لمنهج  العملي  باإلطار 
على المخاطر من حيث تحديد المخاطر وقياسها 
وتقييمها، واّتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف منها، 
إلى إدارة المخاطر ومراقبتها، كما تم بناء  وصوالً 
المالية،  العامة لألوراق  العاملين في اإلدارة  قدرات 
خبراء  مع  والنقاش  المراجعة  عمليات  خ��الل  من 
من  العديد  ت��ج��ارب  واس��ت��ع��راض  ال��دول��ي،  البنك 
إنفاذ  مجال  في  العالمية  المالية  األوراق  هيئات 
األنظمة والتعليمات، إضافة إلى التجارب المختلفة 
التفتيش  لعمليات  والتحضير  اإلعداد  عملية  في 
واإلشراف على الجهات المرخصة من قبل السلطة 
الرقابية، ومناقشة أوراق العمل المختصة بفحص 
المالية،  األوراق  شركات  من  لكل  العمل  إج��راءات 
والبورصة، ومركز اإليداع والتحويل.  كما تم إطالع 
على  المالية  ل��ألوراق  العامة  اإلدارة  في  العاملين 
باالستناد  تنظيمي  نموذج  وتصميم  بناء  كيفية 
المخاطر. مصفوفة  ضمنه  وم��ن  المخاطر،  إل��ى 
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أواًل. بورصة فلسطين

أ. مؤشر القدس

مع نهاية العام 2013، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 541.45 نقطة، مرتفعًا بواقع 63.86 نقطة عن إغالقه 
للعام 2012، محققًا ارتفاعًا نسبته 13.37 %.

ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام 2013:

مؤشر القدس في نهاية األرباع األول والثاني والثالث والرابع خالل العام 2013

التغير مقارنة ب� 
)%( 2013/1/1

التغير مقارنة بالربع 
السابق )%( مؤشر القدس الفترة

---- ---- 477.59 2013/1/1

 0.96    0.96 473.00 2013/3/31
 5.25 4.33 452.52 2013/6/30
 1.56 3.90 470.16 2013/9/30
13.37 15.16 541.45 2013/12/31

وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام 2013:

مؤشر القدس خالل العام 2013

الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق المالية

550
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400
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عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(قيمة األسهم المتداولة )مليون $(القيمة السوقية )مليون $(

يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين 2012 و 2013:

نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين 2012 و 2013

عدد جلسات السنة
التداول

عدد األسهم 
المتداولة

القيمة المتداولة 
 )$(

عدد 
الصفقات

المعدل اليومي 
لقيمة األسهم 

المتداولة )$(

القيمة السوقية 
)$(

2012249147,304,208273,440,44041,4421,098,1542,859,140,375

2013241202,965,939340,774,27044,4251,414,0013,247,478,385

ويبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين 2012 و2013: 

2013* )%(2012 )%( البن�د

42.0647.77القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

4.025.01قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي للعام 2012 في احتساب النسب لعدم صدور بيانات العام 2013 بعد.

ويبين الشكل التالي مقارنة للقيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها خالل العامين 2012 و2013:

القيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها في السوق المالية خالل 2012 و 2013

ب. نشاط السوق 
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2013 وحتى  الثاني  الشهري في بورصة فلسطين من شهر كانون  التداول  التالي حجم وقيمة  الجدول  يبين 
كانون األول 2013:

النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام 2013

عدد األسهم الشهر
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

مؤشر 
القدس

7,884,47415,684,514183,110472.17كانون الثاني

10,260,10115,177,173203,012471.52شباط

11,144,15119,835,121213,124473.00آذار

18,660,66948,014,557224,487456.84نيسان

18,508,31120,935,220213,388456.98أيار

6,530,71711,551,717202,929452.52حزيران

12,919,79521,657,305233,993473.16تموز

21,148,22630,293,199184,755468.80آب

9,806,76613,674,416223,205470.16أيلول

6,794,06210,373,024182,275479.13تشرين األول

67,026,090105,800,302196,635529.80تشرين الثاني

12,282,57727,777,722193,512541.45كانون األول
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ج. حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2013

االستثمار 

٪33.29

٪3
.13

مين
لتأ

ا

البنوك والخدمات 
المالية  ٪26.32 

صناعة  4.40 ٪
ال الخدمات ٪32.85

الصناعة 

٪ 3.48

االستثمار 

٪48.97

البنوك والخدمات 
المالية٪27.21

ن٪7.57
التأمي

٪1
الخدمات 2.78

الصناعة 

٪ 9.59

االستثمار 

٪28.65

البنوك والخدمات 
المالية  ٪26.96

التأمين ٪3.25  

الخدمات ٪31.55

االستثمار 

٪15.28

التأمين٪3.11

البنوك والخدمات 
المالية  ٪26.40 

صناعة  8.51 ٪
ال

الخدمات ٪46.70

فيما يلي أحجام التداول للعام 2013، موزعة حسب القطاعات الرئيسة:
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د. الشركات المدرجة
48 شركة  49 شركة مقارنة مع  2013، بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  مع نهاية العام 

مدرجة للعام 2012، حيث تم إدراج الشركات التالية خالل العام 2013:

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل العام 2013

تاريخ اإلدراج في البورصةرمز الشركةاسم الشركة

PHARMACARE2013/04/23شركة دار الشفاء لصناعة األدوية

ه�. حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام 2013

قطاع التأمين

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AIG8,176,1051,556,245847المجموعة األهلية للتأمين

GUI156,937212,684125العالمية المتحدة للتأمين

MIC1,024,688491,8500المشرق للتامين*

NIC524,5501,700,046225التأمين الوطنية

PICO1,905,3862,482,26929فلسطين للتأمين

TIC3,279,2083,477,993207التكافل الفلسطينية للتأمين

TRUST288,375750,69212ترست العالمية للتأمين 

15,355,24910,671,7801,445المجموع

* سهم الشركة موقوف عن التداول.

قطاع الصناعة

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

APC48,956191,33627العربية لصناعة الدهانات

AZIZA74,677256,33277دواجن فلسطين

BPC1,520,9045,737,503500بيرزيت لألدوية

ELECTRODE16,70447,12019مصنع الشرق لإللكترود

GMC1,186,0611,316,731470مطاحن القمح الذهبي

JCC1,894,0033,176,2551,581سجاير القدس

JPH647,7551,808,682516القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN50,59325,89073فلسطين لصناعات اللدائن
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الوطنية لصناعة األلمنيوم 
والبروفيالت نابكو

NAPCO78,82381,36270

NCI1,247,206860,364664الوطنية لصناعة الكرتون

PHARMACARE210,843875,754187دار الشفاء لصناعة األدوية

VOIC81,042629,84677مصانع الزيوت النباتية

7,057,56715,007,1754,261المجموع

قطاع الخدمات

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

ABRAJ12,45812,22856شركة أبراج الوطنية

AHC1,053,740777,25192المؤسسة العربية للفنادق

ARE169,06594,36029المؤسسة العقارية العربية

GCOM4,289,6301,145,5432,367جلوبال كوم لالتصاالت

ج�������ران�������د ب�����������ارك ل����ل����ف����ن����ادق 
واالستجمام*

HOTEL000

م�����رك�����ز ن����اب����ل����س ال����ج����راح����ي 
التخصصي

NSC114,689177,43411

وإدارة  ل���ت���ط���وي���ر  ع����ق����ار  ب������ال 
وتشغيل العقارات

PALAQAR3,4753,7134

PALTEL13,771,979100,986,6546,537االتصاالت الفلسطينية

PEC1,283,3191,737,6421,164الفلسطينية للكهرباء

لمراكز  الفلسطينية  العربية 
التسوق

PLAZA42,03182,46816

RSR416,0011,836,109139شركة مصايف رام اهلل

الفلسطينية للتوزيع 
313,479363,422786والخدمات اللوجستية

الفلسطينية  الوطنية  موبايل 
لالتصاالت

WATANIYA4,474,8874,736,3252,814

25,944,753111,953,14914,015المجموع

* سهم الشركة موقوف عن التداول.

WASSEL
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قطاع البنوك والخدمات المالية

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AIB4,651,8384,991,377700البنك اإلسالمي العربي

BOP16,767,34050,402,4006,395بنك فلسطين

ISBK16,209,18218,604,0482,481البنك اإلسالمي الفلسطيني

PCB842,371595,35586البنك التجاري الفلسطيني

PIBC3,846,0703,300,302122بنك االستثمار الفلسطيني

PMHC1,583,7001,386,2396فلسطين لتمويل الرهن العقاري

PSE11,53257,5674سوق فلسطين لألوراق المالية

QUDS3,157,9452,748,989604بنك القدس

TNB8,148,1497,620,0881,580البنك الوطني

55,218,12789,706,36611,978المجموع

قطاع االستثمار

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AQARIYA517,816516,309259العقارية التجارية لالستثمار

ARAB38,60552,37247المستثمرون العرب

JREI352,809235,81115القدس لالستثمارات العقارية

PADICO87,763,174100,424,1188,521فلسطين للتنمية واالستثمار

PID723,3071,028,66387الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PIIC3,051,5676,483,1681,276فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO2,731,3422,476,3251,486فلسطين لالستثمار العقاري

UCI4,211,6232,219,0341,035االتحاد لإلعمار واالستثمار

99,390,243113,435,79912,726المجموع
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و. النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات للعام 2013 ، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية السنوية المقدمة 

من الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

نتائج اعمال الشركات المدرجة للعام 2013

العملة رمز التداولالشركةالقطاع
صافي الربح
)الخسائر(

ت المالية
ك والخدما

البنو

3,500,463دوالرAIBالبنك االسالمي العربي

40,438,831دوالرBOPبنك فلسطين

6,526,862دوالرISBKالبنك اإلسالمي الفلسطيني

114,682دوالرPCBالبنك التجاري الفلسطيني

1,958,574دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

4,739,649دوالرQUDSبنك القدس

3,600,243دوالرTNBالبنك الوطني

)219,630(دوالرPSEسوق فلسطين لألوراق المالية

216,340دوالرPMHCفلسطين لتمويل الرهن العقاري

صناعة
ال

801,855دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

3,361,674دينارAZIZAدواجن فلسطين

5,480,204دوالرBPCبيرزيت لألدوية

96,235دينارELECTRODEمصنع الشرق لاللكترود

610,867دينارJCCسجاير القدس

2,248,123دوالرJPHالقدس للمستحضرات الطبية

)569,124(دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

747,644دينارNAPCOالوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت

458,561دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

4,835,621دينارVOICمصانع الزيوت النباتية

1,688,233دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة األدوية

214,946دينارGMCمطاحن القمح الذهبي
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ن
التأمي

2,041,548دوالرAIGالمجموعة االهلية للتأمين

820,629دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين

151,858دوالرMICالمشرق للتامين* 

5,586,640دوالرNICالتأمين الوطنية

36,381دوالرPICOفلسطين للتأمين

755,334دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين

2,936,927دوالرTRUSTترست العالمية للتامين

ستثمار
اال

)139,577(دينارAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار

84,539دينارARABالمستثمرون العرب

)1,785,339(دوالرJREIالقدس لالستثمارات العقارية

25,335,000دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

209,686دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واإلنماء

4,171,227دينارPIICفلسطين لالستثمار الصناعي

)2,779,144(دينارPRICOفلسطين لالستثمار العقاري

353,318دوالرUCIاالتحاد لإلعمار واالستثمار

10,980,695دوالرAPICالشركة العربية الفلسطينية لالستثمار »أبيك«

ت
الخدما

352,437دوالرABRAJشركة أبراج الوطنية

)1,017,360(دينارAHCالمؤسسة العربية للفنادق 

)321,755(دينارAREالمؤسسة العقارية العربية

)1,497,560(دوالرGCOMجلوبال كوم لالتصاالت

836,313دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

)159,048(دينارPALAQARبال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

91,827,000دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

4,561,995دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

)307,890(دينارPLAZAالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

65,093دينارRSRشركة مصايف رام اهلل

9,923دينارWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

)21,324,882(دوالرWATANIYAموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

*سهم الشركة موقوف عن التداول. 
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ز. األسهم النشطة خالل العام 2013

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2013:

الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2013

الرمزالشركة

قيمة 
األسهم 

المتداولة 
)$(

عدد األسهم 
المتداولة

عدد 
الصفقات

PALTEL100,986,65413,771,9796,537االتصاالت الفلسطينية

PADICO100,424,11887,763,1748,521فلسطين للتنمية واالستثمار

BOP50,402,40016,767,3406,395بنك فلسطين

ISBK18,604,04816,209,1822,481البنك اإلسالمي الفلسطيني

TNB7,620,0888,148,1491,580البنك الوطني

PIIC6,483,1683,051,5671,276فلسطين لالستثمار الصناعي

BPC5,737,5031,520,904500بيرزيت لألدوية

AIB4,991,3774,651,838700البنك اإلسالمي العربي

WATANIYA4,736,3254,474,8872,814موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

TIC3,477,9933,279,208207التكافل الفلسطينية للتأمين
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البيئة القانونية والتنظيمية

وقانون   2004 للعام   )13( رقم  الهيئة  قانون  حدد 
التأمين رقم )20( للعام 2005، هيئة سوق رأس المال 
الفلسطينية بصفتها الجهة المخولة بالرقابة واإلشراف 
على قطاع التأمين، وأن تضع سياسات مفصلة تهدف 
األنظمة  تعد  وأن  وتنميته،  التأمين  قطاع  تطوير  إلى 
والتعليمات والقرارات واألوامر الالزمة لتحقيق غاياتها، 
التأمين  صناعة  لنمو  المالئم  المناخ  توفير  بهدف 
وتقدمها، بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط 
مع  والتنسيق  بالتعاون  فلسطين،  في  االقتصادي 
في  للتأمين  العامة  اإلدارة  وتتولى  المعنية.   الجهات 
والعمل  التأمين  أعمال  على  والرقابة  اإلشراف  الهيئة، 
باألنظمة  التقيد  ومتابعة  القطاع،  هذا  تطوير  على 
والتعليمات والقرارات، واّتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك.

وقد استطاعت اإلدارة العامة للتأمين، أن تبني القواعد 
األساسية التي تنطلق منها مهامها، وأن تترجم بعضًا 
من طموحاتها على أرض الواقع.  وتحقيقًا لذلك، جاءت 
واألوامر  والقرارات  والتعليمات  األنظمة  من  العديد 
التأمين في  النوعي في صناعة  التي تتالءم والتطور 
لتنظيم  عملها  اإلدارة  وتواصل  العالمية.   األسواق 
قطاع التأمين واإلشراف عليه، بما يكفل توفير البيئة 
الوطني،  االقتصاد  لتطويره وتعزيز دوره في  المالئمة 

وذلك من خالل:

التأمين  قطاع  لتطوير  مفصلة  سياسات  وض��ع 
ال��الزم��ة  والتعليمات  األن��ظ��م��ة  وإع����داد  وتنميته، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ب��ال��ت��ع��اون وال���ت���ش���اور م���ع ال��ج��ه��ات 

المختصة.

لنمو  المالئم  المناخ  لتوفير  يلزم  ما  بكل  القيام 
قطاع التأمين وتقدمه.

ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ح���ق���وق وم���ص���ال���ح ال��م��ؤّم��ن��ي��ن 
والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه 

الخدمات بما يكفل حماية حقوق جميع األطراف.

تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.

التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي 

بما يواكب تطورات السوق.

المالي  الوضع  تحليل  على  التركيز  إلى  إضافة  هذا 
لجميع شركات التأمين، للوقوف على قدرتها المالية 
بالتزاماتها، ووضع خطط تصويبية للشركات  للوفاء 

لرفع وتعزيز قدراتها على مواجهة التزاماتها.

في  جهودها  للتأمين  العامة  اإلدارة  واصلت  وقد 
حيث  من  الفلسطيني،  التأمين  قطاع  أداء  تطوير 
التأمين،  التصويبية لوضع سوق  اإلجراءات  استكمال 
تقارير  بتقديم  التأمين  شركات  إلزام  تم  حيث 
تقديم  تم  حيث  سنويًا،  أعمالها  نتائج  عن  اكتوارية 
الشركات  أعمال  عن   2013 العام  اكتواري  تقرير  أول 
االكتوارية  التقارير  نتائج  إلى  2012.  واستنادًا  للعام 
وتوصيات الخبراء االكتواريين وخبير الهيئة االكتواري، 
ابتداء  احتياطياتها  برفع  الشركات  الهيئة  ألزمت 
اإلدارة  وتعمل    .2013 للعام  الثالث  الربع  بيانات  من 
الخطط  وضع  على  مستمر،  بشكل  للتأمين،  العامة 
ونشر  وتطويره،  التأمين  قطاع  بتنظيم  الكفيلة 
مع  بالتعاون  المجتمع،  أفراد  لدى  التأميني  الوعي 
المعايير  ألفضل  وفقًا  التأمين،  قطاع  مكونات  جميع 
التشريعات  تطوير  خالل  من  الدولية،  والممارسات 

والقواعد ونظم العمل الداخلية.

نموًا خالل  فلسطين  في  التأمين  قطاع  وقد حقق 
10%، وشهد  حوالي  بلغ  2013 عن سابقه،  العام 
الماضية  الست  السنوات  مع  مقارنة  ملحوظًا  نموًا 
وحتى   2008 العام  نهاية  منذ  أي  68%؛  بنسبة 
)من  المحفظة  ازدادت  حيث   ،2013 العام  نهاية 
94,310,529 دوالر  إلى 158,707,973 دوالر( أربعة 
وتسعين مليون دوالر إلى مئة و ثمانية و خمسين 

مليون دوالر خالل هذه الفترة.

قطاع التأمين
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نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2008 - 2013

نسبة التغير 20082013مكونات المحفظة التأمينية
)%(

51,303,54592,484,59880.27 مجموع أقساط تأمين المركبات

17,925,08727,529,46453.58 مجموع أقساط التأمين الصحي

6,543,4469,266,69941.62 مجموع أقساط تأمين الحريق

1,216,9961,808,96448.64 مجموع أقساط التأمين البحري

3,451,1933,775,9259.41 مجموع أقساط تأمين الحياة

---13,876,676---مجموع أقساط تأمين العمال

---4,103,595---مجموع أقساط التأمين الهندسي

---2,756,519---مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---3,105,533---مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى
13,870,26223,842,32371.90 مجموع أقساط التأمينات العامة*

94,310,529158,707,97368.28 مجموع أقساط التأمين

* ابتداء من بيانات العام 2011 تم تفصيل بند التأمينات العامة إلى )تأمينات عمال، مسؤولية، هندسي، عامة أخرى(.

التطورات خالل العام 2013

ظروفه  وتحسين  التأمين  على  اإلشراف  ألهمية  نظرًا 
مع  يتناسب  وبما  الدولية،  المعايير  مع  وانسجامه 
وضع سوق التأمين الفلسطيني وخصوصيته، تلقت 
الهيئة الدعم الفني في مجال مراجعة اإلطار القانوني 
التأمين  التأمين، استنادًا إلى مبادئ  والرقابي لقطاع 
األساسية “ Insurance Core Principles( ”ICPs ( الصادرة 
حيث   ،)IAIS( التأمين  لمشرفي  الدولية  الجمعية  عن 
التقييم  مشروع  من  األولى  المرحلة  من  االنتهاء  تم 
الذاتي بمساعدة خبراء دوليين مختصين نهاية العام 
2013، وفي نهاية المشروع سيتم وضع خطة لتعزيز 
وتطوير اإلطار التنظيمي والرقابي لإلشراف على قطاع 
التأمين وفقًا ألحدث المعايير الدولية بهذا الخصوص.  
البنك  المشروع ممول من  إلى أن هذا  اإلشارة  وتجدر 
الدولي بالتعاون مع منتدى الهيئات العربية لإلشراف 

والرقابة على أعمال التامين.

وتم إعداد خطة تفتيش مستندة إلى المخاطر، وذلك 
بهدف تحديد األولويات وتحديد عمق ونطاق التفتيش 
تبعًا  الشركات  تصنيف  تم  حيث  شركة،  كل  في 
لمخاطرها الفطرية، حيث تم التفتيش على 8 شركات 

خارطة  شمل  منها  لكل  نهائي  تقرير  وإصدار  تأمين 
المخاطر لكل شركة، وأهم المخالفات القانونية وأهم 
المالحظات الرئيسة ومالحظات حول الرقابة الداخلية، 
ومعالجة  لتصويب  مهلة  الشركات  منح  تم  وقد 
مخالفاتها خالل 2013.  من جهة أخرى، تم تنفيذ أكثر 
من 120 مهمة تفتيش على المهن المرتبطة بأعمال 

التأمين خالل العام 2013.

اكتوارية  تقارير  بتقديم  التأمين  شركات  إلزام  وتم 
سنويًا، وتم تسليم التقارير للهيئة خالل العام 2013 
عن أعمال شركات التأمين للعام 2012، حيث شملت 
ونسب  الفنية،  االحتياطيات  عدالة  مدى  التقارير 
نتائج  مراجعة  وتمت  التسعير،  وسياسات  الخسارة، 
تعيينه  تم  مستقل  اكتواري  خبير  قبل  من  التقارير 
بمراسلة  الهيئة  قامت  وبدورها،  الهيئة.   قبل  من 
شركات التأمين بالنتائج االكتوارية، وألزمت الشركات 
برفع  التأمين  شركات  بدأت  حيث  االحتياطيات،  برفع 
وتوصيات  نتائج  وفق   2013 العام  خالل  االحتياطيات 

التقارير االكتوارية.
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وخالل العام 2013، تم تطبيق وثيقة التأمين الموحدة 
تجاه اإلصابات الجسدية واألضرار المادية للطرف الثالث 
تطويرًا  الوثيقة  هذه  وتعتبر   ،2013/4/1 من  ابتداء 
تم دمج  المركبات في فلسطين، حيث  تأمين  ألعمال 
التأمين اإللزامي للمركبات ووثيقة المسؤولية المدنية 
واحدة،  وثيقة  في  الثالث  للطرف  المادية  لألضرار 
التغطية  شروط  من  الموحدة  الوثيقة  حسنت  كما 

التأمينية، وألغت بعض االستثناءات.

فقد  المركبات،  لتأمين  اإللكتروني  للنظام  وبالنسبة 
مع  يتناسب  بما  وتعديله  تطويره  من  االنتهاء  تم 
بيئة العمل التأميني في فلسطين، وتم ربط النظام 
سلطة   – والمواصالت  النقل  وزارة  بيانات  قاعدة  مع 
من  المركبات  تأمين  وثائق  إصدار  وبدأ  الترخيص، 
والمواصالت،  النقل  وزارة  أدت  وقد  النظام.   خالل هذا 
الفلسطيني  واالتحاد  الفلسطينية،  والشرطة 
النظام  هذا  تطوير  في  مهمًا  دورًا  التأمين  لشركات 

الذي بدأ العمل بموجبه مع بداية العام 2013.

من جهة أخرى، استمرت الهيئة بمراقبة حثيثة للوضع 
المالي لشركات التأمين ولسياساتها االكتتابية، حيث 
التصويبية،  للخطط  الشركات  تطبيق  متابعة  تمت 
وبخاصة وضع السيولة، وتنوع االستثمارات والموجودات، 
االكتتابية،  المخاطر  وتركز  المدينة،  الذمم  وحجم 
وحجم االحتياطيات الفنية والمطالبات المسددة، وتم 

اّتخاذ اإلجراءات بحق الشركات غير الملتزمة.

57 شكوى من المستفيدين من  كما تم التعامل مع 
 52 حل  تم  حيث   ،2013 العام  خالل  التأمين  وثائق 
شكوى بنسبة 91 % من إجمالي الشكاوى الواردة، وما 
زالت شكوى واحدة قيد المتابعة، وحفظ أربع شكاوى 
نظرًا ألن موضوعها إما منظور أمام القضاء، وإما لعدم 

اختصاص الهيئة. 

تنمية القدرات

 2013 ال��ع��ام  خ���الل  للتأمين  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  اس��ت��م��رت 
التأمينية،  المعرفة  زي��ادة  أج��ل  من  جهودها  بتكثيف 
وتنمية القدرات المهنية لموظفيها وموظفي شركات 
التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، حيث ترتبط 
للدراسات  البحرين  معهد  مع  تعاون  باتفاقّيات  اإلدارة 
ومركز  المصري،  التأمين  ومعهد  والمصرفية،  المالية 
رويال للتدريب )دبّي(.  وقد عملت خالل العام 2013 على 
ال��دورات، من أهمها  العديد من  إش��راك موظفيها في 
دورة مكافحة غسل األموال المتقدمة، ودورة التفتيش 

المبني على المخاطر.

كما فتحت اإلدارة العامة للتأمين المجال أمام موظفيها 
وموظفي شركات التأمين وممتهني التأمين، للحصول 
على أهم الشهادات العالمية في مجال التأمين، مثل: 
الدبلوم  وش��ه��ادة   ،)PIC( للتأمين  المهنية  الشهادة 
 )CII( اللتين يمنحهما معهد )PID( المهني في التأمين
البريطاني، من خالل التعاون الوثيق مع معهد البحرين 
شهادة  على  والحصول  والمصرفية،  المالية  للدراسات 
معهد  م��ن  الصحي  وال��ت��أم��ي��ن  ال��ح��ي��اة  تأمين  دب��ل��وم��ا 
للتدريب،  رويال  مركز  مع  بالتعاون  األمريكي،   )LOMA(
العام  خالل  التأمين  قطاع  من  المشاركون  تقدم  حيث 
الحياة  تأمين  لدبلوم  امتحانًا  وأربعين  ل��واح��د   2013
والصحي )LOMA(، وسبعة وعشرين امتحانًا للشهادة 

.)PIC( المهنية للتأمين
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الخدمات المقدمة للقطاع

تجديد ترخيص شركات ووكالء التأمين

ن لكافة شركات التأمين العاملة في السوق  قامت اإلدارة العامة للتأمين بتجديد إجازة ممارسة أعمال ُمؤمِّ
الفلسطينية للعام 2013، وذلك حسب فروع التأمين التي تمارسها الشركة:

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته الشركة رقم 
الرخصة

تأمين الحياة

شركة العرب للتأمين على الحياة 
والحوادث

1

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

التأمين الصحي

شركة المشرق للتأمين 2
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

التأمين الصحي

شركة فلسطين للتأمين 3
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 4

تأمين الحياة

شركة التأمين الوطنية 5

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة

شركة ترست العالمية للتأمين 7

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
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التأمين الصحي

شركة المجموعة األهلية للتأمين 8
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

تأمين إقراض الرهن العقاري شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري 9

 
تأمين الحياة

التأمين الصحي

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
10

 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

التأمين الصحي

الشركة العالمية المتحدة للتأمين
11

 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

يتوزع وكالء التأمين والمنتجون المجازون في نهاية العام 2013 حسب تمثيلهم لشركات التأمين على 
النحو التالي:

عدد الوكالء/ المنتجين الشركة

0 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

34 شركة التأمين الوطنية

14 شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

9 شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

10 شركة المجموعة األهلية للتأمين

29 شركة المشرق للتأمين

51 شركة ترست العالمية للتأمين

35 شركة فلسطين للتأمين

0 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

43 الشركة العالمية المتحدة للتأمين

225 المجموع
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ويبين الجدول التالي ملخصًا لمخالفات العام 2013 فيما يخص قطاع التأمين:

مخالفات شركات التأمين

العقوبةالمخالفةالشركة

إنذارعدم االلتزام باستخدام نموذج الوثيقة الموحدةشركة العرب للتأمين

إنذارعدم االلتزام ببعض بنود الخطة التصويبيةشركة المشرق للتأمين

إنذارعدم االلتزام ببعض بنود الخطة التصويبيةشركة المجموعة األهلية

إنذارمخالفة قواعد السلوك المهنيةشركة التأمين الوطنية

إنذارمخالفة أحكام وثيقة التامينشركة المشرق للتأمين

غرامة ماليةعدم تقديم التقرير االكتواري في الموعد المحددشركة المجموعة األهلية

غرامة ماليةعدم تقديم التقرير االكتواري في الموعد المحددالعالمية المتحدة للتامين

شركة فلسطين للتأمين
عدم تعيين خبير اكتواري وعدم تقديم التقرير 

االكتواري في الموعد المحدد
غرامة مالية

إنذارمخالفة أحكام وثيقة التامينشركة فلسطين للتأمين

كما تم توجيه حوالي 44 إنذارًا ألصحاب المهن المرتبطة بأعمال التأمين غير الملتزمين.

المكونات الرئيسية لقطاع التأمين

اإلدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال.

شركات التأمين العاملة في فلسطين والمجازة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

وكالء التأمين.

أصحاب المهن األخرى المرتبطة بالتأمين.
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20122013 البيان

مة
عا

ت 
ما

لو
مع

10 10 عدد شركات التأمين

114 111 عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

1,075 1,035 عدد الموظفين في شركات التأمين

225 229 عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين

ن
مي

تأ
 ال

اع
ط

ل ق
ما

 أع
ئج

تا
ن

92,484,598 87,943,842 مجموع أقساط تأمين المركبات

13,876,676 13,731,389 مجموع أقساط تأمين العمال

20,379,72127,529,464 مجموع أقساط التأمين الصحي

8,647,1939,266,699 مجموع أقساط تأمين الحريق

1,732,9711,808,964 مجموع أقساط التأمين البحري

3,441,5744,103,595 مجموع أقساط التأمين الهندسي

2,284,7512,756,519 مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

2,742,8543,105,533 مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

3,560,8623,775,925 مجموع أقساط تأمين الحياة

144,465,157158,707,973 إجمالي أقساط التأمين

88,420,15788,700,399 إجمالي التعويضات المدفوعة

79,485,19382,535,070 صافي التعويضات المتكبدة

36,841,18440,736,376 المصاريف االدارية و العمومية *

7,273,40412,435,880صافي الربح بعد الضريبة

10,285,2808,555,834 صافي ربح اعمال التامين الفنية

أهم البيانات التشغيلية والمالية لقطاع التأمين للعام 2013  

أ. بعض المؤشرات المالية واالداء التشغيلي لقطاع التأمين 2013-2012

العملة: الدوالر االمريكي
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199,613,500231,409,070إجمالي الموجودات المتداولة

140,378,083135,593,152اجمالي الموجودات غير المتداولة

184,619,450187,044,275 إجمالي االستثمارات

87,960,24374,239,539 إجمالي الذمم المدينة

75,042,92561,077,669 صافي الذمم المدينة

12,845,32713,707,617ذمم دائنة

339,991,583367,002,222إجمالي الموجودات

32,229,70831,235,002إجمالي موجودات عقود التأمين

8,686,1629,698,497مجموع المطلوبات غير المتداولة

222,389,365237,486,754مجموع المطلوبات المتداولة

160,264,776177,883,913إجمالي مطلوبات عقود التأمين

67,187,30667,874,806 رأس المال المدفوع

9,714,11610,920,223 االحتياطي اإلجباري

4,882,8067,288,250 االحتياطي االختياري

10,666,37912,486,376 التغير في القيمة العادلة للموجودات

4,543,3178,194,190 األرباح )الخسائر( المدورة

108,790,033119,816,971مجموع حقوق الملكية

*المصاريف االدارية و العمومية هي مجموع المصاريف االدارية و العمومية الموزعة و غير الموزعة 
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ج توزيع إجمالي محفظة التأمين والبالغة 158,707,973 $ وفقا للشركات العاملة في فلسطين 
كما هو في 2013/12/31

أخرى

٪9.81

8 ٪الحريق  5.84 ٪
.74

ل   
ما

الع

المركبات 

٪ 58.27

الصحي 

٪ 17.34

ب. توزيع مكونات محفظة التأمين والبالغة 158,707,973 $ حسب منتجات قطاع التأمين كما 
هو في 2013/12/31

فلسطين للتأمين 

٪ 6.01

فلسطين لتأمين 
الرهن العقاري

٪ 0.09

مت اليف اليكو 

٪ 0.79

العرب للتأمين 

٪ 1.57

المجموعة األهلية 
للتأمين

٪ 1.72

المشرق  للتأمين
٪ 8.81

التأمين الوطنية 

٪ 22.75

التكافل 

 للتأمين

٪ 9.39

ترست العالمية 
للتأمين 

٪ 27.67

العالمية المتحدة 
للتأمين   21.20 ٪

هندسي 

٪ 2.59

الحياة 

٪ 2.38

التأمينات 
العامة األخرى 

٪ 1.96

المسؤولية 
المدنية 

٪ 1.74
بحري 

٪ 1.14
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د. الميزانية العمومية المجمعة كما في 2013/12/31 

العملة: الدوالر االمريكي

البيان
المجموع

       2012                  

الموجودات غير المتداولة

27,593,47429,477,077عقارات واالت ومعدات بالصافي

51,682,07952,501,914استثمارات عقارية

9,949,89311,414,861مساهمات في شركات حليفة

2,255,1464,381,565قروض لجهات ذات عالقة

30,300,97132,028,140استثمارات مالية متوفرة للبيع

استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ 
االستحقاق

15,792,341938,029

شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12 
شهر

311,839881,806

500,0001,500,000ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

1,992,3402,469,760موجودات ضريبة مؤجلة

140,378,083135,593,152مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

24,975,06937,878,041استثمارات مالية للمتاجرة

موجودات عقود التامين ، اخطار سارية 
مركبات

1,765,3621,993,255

موجودات عقود التامين ، اخطار سارية 
تأمينات عامة

5,215,1124,240,657

موجودات عقود التامين ، ادعاءات مبلغ عنها 
مركبات

12,537,76312,447,952

موجودات عقود التامين ، ادعاءات مبلغ عنها 
تأمينات عامة

11,156,75011,869,355

1,554,721683,783موجودات عقود التامين على الحياة

32,229,70831,235,002مجموع موجودات عقود التأمين

3,930,3663,736,485ذمم شركات التامين واعادة التامين

63,388,15474,239,539الذمم المدينة

)13,161,870()12,917,318()مخصص ذمم مدينة(

50,470,83661,077,669ذمم مدينة بالصافي

2013
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6,452,0489,129,284ارصدة مدينة اخرى

20,329,88426,232,670شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

49,163,95146,401,725ودائع بنكية

11,882,95915,553,949النقد في البنوك والصناديق

178,679164,245المخزون

199,613,500231,409,070 مجموع الموجودات المتداولة

339,991,583367,002,222مجموع الموجودات 

 حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

67,187,30667,874,806راس المال المدفوع 

9,714,11610,920,223احتياطي اجباري

4,882,8067,288,250احتياطي اختياري

75,00075,000عالوة ) خصم ( االصدار 

10,666,37912,486,376التغير المتراكم في القيمة العادلة 

334,248)1,149,957(فروقات ترجمة العمالت االجنبية

4,543,3178,194,190ارباح ) خسائر( مجمعة

1,482,9521,717,040حقوق جهات غير مسيطرة

)118,506()403,694(اسهم خزينة

11,791,80811,045,344حساب المركز الرئيسي

108,790,033119,816,971مجموع حقوق الملكية

126,0230فائض مشتركي صندوق التكافل

 المطلوبات غير المتداولة

8,686,1629,698,497مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

87

00قروض طويلة األجل

8,686,1629,698,497مجموع مطلوبات غير المتداولة

 المطلوبات  المتداولة

مطلوبات عقود التأمين

27,449,54832,718,956احتياطي اخطار سارية ، مركبات

14,996,13716,715,440احتياطي اخطار سارية ، تأمينات عامة

14,075,73812,028,129االحتياطي الحسابي ، تأمينات الحياه

56,521,42361,462,525المجموع

احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ  عنها، 
الزامي مركبات

49,486,44846,244,543

احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ عنها ، 
مادي مركبات

19,710,24431,026,493

29,521,31031,643,301احتياطي ادعاءات مبلغ  عنها ، تأمينات عامة

3,962,1016,322,563احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها 

1,063,2501,184,488احتياطي ادعاءات ، تأمينات الحياة

103,743,353116,421,388المجموع

160,264,776177,883,913مجموع المطلوبات المتداولة )عقود تأمين(

12,845,32713,707,617الذمم الدائنة

9,379,5438,049,358ذمم شركات التامين واعادة التامين

389,7261,056,861مصاريف مستحقة

13,508,8439,234,770مخصصات اخرى

18,171,02722,369,919ارصدة دائنة اخرى

2,229,36656,134بنوك دائنه

5,600,7575,128,182شيكات اجلة الدفع

222,389,365237,486,754مجموع المطلوبات المتداولة

339,991,583367,002,222مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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ه� . قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 2013/12/31                                                                                            
العملة: الدوالر االمريكي

البيان
المجموع

20122013

144,465,157158,707,973 اقساط التامين المكتتبة

)18,958,813()22,691,434()حصة المعيدين من االقساط المكتتبة(

121,773,723139,749,160 صافي االقساط المكتتبة 

)4,960,889(4,313,134 ± التغير في احتياطي االخطار السارية \ احتياطي حسابي حياه 

احتياطي  السارية\  االخطار  في  التغير  من  المعيدين  حصة   +
حسابي حياة

)678,381()1,575,299(

125,408,476133,212,972 صافي االقساط المكتسبة 

663,754996,284 دخل االستثمار من اعمال التامين

3,703,3042,725,768 عمولة اعادة التامين 

)10,695,999()7,635,839()العموالت المدفوعة(

)315,530(51,481 ايرادات اخرى من اعمال التامين

122,191,176125,923,495 صافي االيرادات من اعمال التامين

)88,700,399()88,420,157()التعويضات المدفوعة (

)73,400()49,450()اقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة(

13,599,78015,428,198 حصة معيدي التامين من التعويضات المدفوعة

)11,943,004()5,393,147(± التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية وغير المبلغ عنها

تحت  االدعاءات  احتياطي   في  التغير  من  المعيدين  حصة   ±
التسوية وغير المبلغ عنها

777,7812,753,535

)82,535,070()79,485,193(صافي التعويضات المتكبدة 

925,182)306,523()خسائر( ارباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة االحتياطيات الفنية للدوالر

)31,852,890()28,774,136()المصاريف االدارية والعمومية الموزعة(
)3,904,883()3,340,044()مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة(*

)117,367,661()111,905,896() مجموع مصاريف اعمال التأمين (

10,285,2808,555,834 صافي ربح أعمال التأمين الفنية

11,007,38017,848,325 ايرادات ) استثمار، ايجار ، فوائد...الخ( 

1,113,1101,003,874 ± فروقات عملة

422,7100 مخصص الزيادة ) االنخفاض ( في القيمة العادلة لالستثمارات

)8,883,486()8,067,048()مصاريف ادارية غير موزعة(

)1,108,578()1,816,096()مخصص ديون مشكوك فيها(

)537,529()235,066()مصاريف اخرى(

)582,469(0المخصص )المحرر( مقابل قرض صندوق التكافل**

12,710,27016,295,971 صافي ربح قبل الضريبة

)3,860,091()5,436,866()ضريبة الدخل والمضافة(

7,273,40412,435,880 صافي الربح 

*  مصاريف اتعاب الوكالة و المضاربة هي بدل اتعاب المساهمين في شركة التكافل عن الجهد المبذول في ادارة عمليات و استثمارات التكافل لمشتركي التكافل
 ** المخصص مقابل قرض صندوق التكافل هو الرصيد المتبقي من اجمالي االشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خالل السنة بعد احتساب التعويضات المستحقة  

      وتسديد المطالبات المتكبدة و المصاريف و رصد االحتياطيات الفنية و استيفاء الشركة الجرها بصفتها وكيال عن المشتركين في ادارة عمليات التكافل
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و. توزيع استثمارات قطاع التأمين كما في2013/12/31                         

العملة: الدوالر االمريكي

خارجيداخلي االستثمارات

32,240,56017,582,409االسهم

032,436,102السندات

40,131,9857,769,740ودائع بنكية

49,210,4503,291,464العقارات

4,381,5650اخرى

125,964,56061,079,715المجموع

ز. احتياطيات التأمين الفنية كما في 2013/12/31

العملة: الدوالر االمريكي

حصة معيد التأميناجمالي المخصصاحتياطيات التأمين الفنية

49,434,3966,233,912احتياطي االخطار السارية

12,028,129683,783االحتياطي الحسابي

110,098,82524,317,307احتياطي ادعاءات تحت التسوية

6,322,5630احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

177,883,91331,235,002المجموع

ح. صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما في2013/12/31 

العملة: الدوالر االمريكي

حقوق الملكية*رأس المال المدفوعالشركة

5,200,000983,652المشرق للتأمين

10,000,00015,979,644المجموعة االهلية للتامين

12,000,00027,025,663التأمين الوطنية

5,000,0003,806,082فلسطين للتأمين

987,3063,578,164العرب للتأمين

8,500,00010,443,559التكافل للتأمين

10,000,00027,614,810ترست العالمية للتأمين

6,187,5009,914,098العالمية المتحدة للتأمين

5,000,00013,592,726مت اليف اليكو

5,000,0005,161,533فلسطين لتأمين الرهن العقاري

67,874,806118,099,931المجموع

*حقوق الملكية تستثني  حقوق جهات غير مسيطرة
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البيئة القانونية والتنظيمية

2013 تطورًا ملحوظًا على مستوى  العام  لم يشهد 
البيئة القانونية الخاصة بمشروع قانون الرهن العقاري 
إق��راره  يتم  أن  المتوقع  من  ك��ان  حيث  الفلسطيني، 

والمصادقة عليه في العام 2013.

أما على مستوى التعليمات، ومن أجل ضمان التنفيذ 
مع  وبالشراكة  الهيئة،  قامت  فقد  التطبيق،  وحسن 
الجهات ذات العالقة، بمراجعة التعليمات المالية التي 
تم تطويرها باالستعانة بخبرات عالمية، وهي تعليمات 
ومعايير  المخصصات  وتعليمات  ال��م��ال،  رأس  كفاية 

االئتمان لشركات تمويل الرهن العقاري.

التطورات خالل العام 2013

التعاون  لعالقات  واستمرارًا  وتعزيزًا   ،2013 العام  في 
لتمويل  العامة  اإلدارة  العالقة، شاركت  الجهات ذات  مع 
الخطة  مراجعة  في  التمويلي  والتأجير  العقاري  الرهن 
الخصوص،  لإلسكان.  وفي هذا  الوطنية  االستراتيجية 
الذي  االستراتيجية  مناقشة  المشاركة في مؤتمر  تمت 
عقد في الربع الثالث من العام 2013 في مدينة رام اهلل.

شركات  تدخل  لم  العاملة،  الشركات  مستوى  وعلى 
 ،2013 جديدة سوق تمويل الرهن العقاري في العام 
في  المصرفي  غير  المالي  القطاع  عمل  يقتصر  حيث 
فلسطين  شركة  على  العقاري  الرهن  تمويل  قطاع 
لتمويل الرهن العقاري، وذراعها التمويلية التابعة لها 

شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية.

وضمن  ال��ع��ق��اري،  التخمين  ن��ش��اط  ي��خ��ص  فيما  أم���ا 
والتأجير  العقاري  الرهن  لتمويل  العامة  اإلدارة  سعي 
قدر  على  عقاريين  مخمنين  ترخيص  إل��ى  التمويلي 

النشاط  ه��ذا  ألهمية  نظرًا  والمهنية  الكفاءة  من 
تحديد  حيث  من  العقاري  الرهن  تمويل  مجال  في 
المخاطر  تقليل  وبالتالي  العقارية،  الضمانات  قيمة 
المخمنين  ترخيص  لتعليمات  وتنفيذًا  المرتبطة، 
تشترط  التي   2012 العام  نهاية  المقرة  العقاريين 
الحصول على تدريب واجتياز امتحان للحصول على 
رخصة التخمين العقاري، قامت الهيئة بتنفيذ تدريب 
المصرفي  المعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  أي���ار  شهر  خ��الل 
تم  كما  للمتقدمين.   امتحان  وعقد  الفلسطيني، 
أيضًا إعطاء تدريب للمخمنين العقاريين المرخصين 
غير الحاصلين على تدريب في الربع األول من العام 
2013، وتم إشراك مخمني قطاع غزة من خالل نظام 

لرفع  وذلك   ،)Video conference( المرئي  االتصال 
كفاءة المخمنين العقاريين المرخصين.

 قطاع تمويل الرهن العقاري
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الجهات ذات  الشراكة والتعاون مع  لعالقة  واستكماالً 
لقاءات  بعقد  اإلدارة  قامت  التخمين،  بنشاط  العالقة 
آف��اق  لبحث  األم���الك،  لضريبة  العامة  اإلدارة  م��ع  ع��دة 
التخمين  صناعة  تطوير  مجال  في  المشترك  التعاون 
إلى  للوصول  التعاون  آلية  دراسة  تمت  العقاري، حيث 
سعر أساس للقيمة السوقية لألراضي في فلسطين، 
كما تم عقد اجتماعات مع سلطة النقد الفلسطينية، 
المخمنين  عمل  تنظيم  في  التعاون  ألغ��راض  وذل��ك 
العقاريين المرخصين وتنفيذ التعليمات ذات العالقة.

ترخيص  تم  العقارية،  المهن  بأصحاب  يتعلق  وفيما 
ليبلغ   ،2013 العام  ثالثة مخمنين عقاريين جدد خالل 
سجالت  حسب  المرخصين  العقاريين  المخمنين  عدد 
بتاريخ  ه��و  كما  متدربين  وأرب��ع��ة  مخمنًا   44 الهيئة 

.2013/12/31
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البيئة القانونية والتنظيمية

القانونية  البيئة  وتطوير  لبناء  المبذولة  للجهود  استكماالً 
المالئمة لعمل قطاع التأجير التمويلي، وتحقيقًا ألهداف الهيئة 
اإلجراءات  استكمال   2013 العام  خالل  تم  فقد  االستراتيجية، 
مناقشة  تمت  حيث  التمويلي،  التأجير  قانون  العتماد  الالزمة 
مسودة القانون والرد على مالحظات كل من مكتب الرئاسة 
فلسطين  دولة  رئيس  فخامة  صادق  وقد  الوزراء،  ومجلس 

خالل شهر كانون الثاني من العام 2014 على القانون.

اإلنجازات  أهم  من  التمويلي  التأجير  قانون  صدور  ويعتبر 
التي حققتها الهيئة في سبيل استكمال األطر القانونية 
والرقابية الناظمة لقطاع التأجير التمويلي في فلسطين، 
حيث استند القانون إلى أفضل الممارسات الدولية الخاصة 
التمويلي  التأجير  قانون  فيها  بما  التمويلي،  بالتأجير 
الدولي  المعهد  قبل  من  تطويره  تم  الذي  القياسي 
مع   ،)UNIDROIT( إيطاليا  في  الخاصة  القوانين  لتوحيد 
فلسطين،  في  السارية  والتشريعات  للقوانين  مراعاته 
وبالتالي يكون القانون الفلسطيني هو األول في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من حيث مراعاته للشكل 
والمضمون، واألكثر تشابهًا مع القانون القياسي المعتمد 
في العام 2008، الذي تم تطويره من قبل المعهد الدولي 

.)UNIDROIT( لتوحيد القوانين الخاصة في إيطاليا

بما  القطاع  لعمل  الصحيحة  األسس  وضع  إطار  وفي 
تمت  فقد  العالمية،  الممارسات  أفضل  مع  يتماشى 
عقود  على  المضافة  القيمة  ضريبة  تعليمات  مراجعة 
التأجير التمويلي، بالتعاون مع فريق دائرة ضريبة القيمة 
تم  الذي  األردني  والخبير  المالية،  وزارة  في  المضافة 
 ،)IFC( التعاقد معه من خالل مؤسسة التمويل الدولية
بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى للتعليمات، تمهيدًا 
العتمادها وإقرارها من قبل وزير المالية.  كما تم الوصول 
غير  األموال  تسجيل  تعليمات  من  نهائية  صيغة  إلى 
المنقولة بالتعاون مع دائرة األراضي، وتم االتفاق على أن 

يتم إصدارها عند صدور قانون التأجير التمويلي.

التطورات خالل العام 2013

نظرًا للوضع الحالي، وألن البيئة القانونية الناظمة للقطاع 
المرخصة  الشركات  عدد  فإن  واإلقرار،  اإلصدار  قيد  هي 
ومن  هذا  شركات.   ست  بلغ   2013 العام  نهاية  حتى 
والمتوقع دخول ثالث شركات إلى سوق التأجير التمويلي 

في العام المقبل، وذلك تزامنًا مع صدور القانون.

 قطاع التأجير التمويلي
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2013/12/31 ونبذة تعريفية:

معالي السيد ماهر المصري 

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ االنضمام: 2006/1/23

تم التجديد بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2010/1/18

الشهادات العلمية:

ماجستير في االقتصاد، الجامعة األمريكية، بيروت، 1973.

بكالوريوس في االقتصاد، الجامعة األمريكية، بيروت، 1969.

الخبرات العملية:

عضو  مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، 2012 – حتى تاريخه.

وزير االقتصاد والتجارة )وزير االقتصاد الوطني(، السلطة الوطنية الفلسطينية، 1996- 2005.

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني،  1996 - 2006.

رئيس هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية، 1998 - 2005.

رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس، 2002 - 2005.

رئيس هيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية، 2002 - 2005.

عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، 2003 - 2005.

رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطيني،  1995 - 2006.

عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، 2001 - 2007

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

شغل العديد من المناصب في القطاع الخاص في كل من األردن والسعودية، 1976 - 1987.

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

وزارة االقتصاد الوطني

يمثلها السيد عزمي حاج محمد

تاريخ االنضمام: 2012/10/7

الشهادات العلمية:

ماجستير في إدارة السياسة االقتصادية، جامعة النجاح الوطنية، 2000.
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بكالوريوس في االقتصاد، جامعة النجاح الوطنية، 1996.

الخبرات العملية:

قائم بأعمال مدير عام اإلدارة العامة للسياسات والدراسات االقتصادية، وزارة االقتصاد الوطني، 2011  – حتى تاريخه.

مدير دائرة دراسات السياسات، وزارة االقتصاد الوطني، 2003 - 2011.

مدير دائرة التخطيط الصناعي، وزارة االقتصاد الوطني، 1999 - 2003.

رئيس قسم الدراسات الصناعية، وزارة االقتصاد الوطني، 1997  - 1999 .

عضويات ومواقع:

تمثيل وزارة االقتصاد في العديد من اللجان الوطنية مثل اللجنة الوطنية لألجور، اللجنة الوطنية إلعداد  
مخطط التنمية االجتماعي، لجنة السياسات العمالية.

منسق الفريق الوطني لتطوير النموذج االقتصادي الخاص بفلسطين.

منسق الفريق الوطني إلعداد استراتيجية التنمية االقتصادية، 2014 - 2016.

عضو الفريق الفني النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

عضو الفريق الخاص بإجراءات الشفافية في المؤسسات الفلسطينية لصالح الفريق الفني الخاص بانضمام 
فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

عضو فريق وزارة االقتصاد المكلف بدراسة مشاريع القوانين واألنظمة واللوائح المقدمة من مجلس الوزراء 
من الناحية االقتصادية.

وزارة المالية

يمثلها السيد محمود نوفل

تاريخ االنضمام: 2013/9/25

الشهادات العلمية:

بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد، جامعة بيرزيت.

دبلوم عاٍل في البرمجة والتحليل المالي، صندوق النقد الدولي، واشنطن.
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الخبرات العملية:

    مدير عام اإلدارة العامة لضريبة األمالك، وزارة المالية، 2007 – حتى تاريخه.

    نائب مدير عام ضريبة الدخل، وزارة المالية، 2003 – 2005.

    نائب مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لشؤون العالقات الدولية، وزارة المالية، 2000 – 2003.

    مدير الجمارك، المحافظات الفلسطينية الشمالية، وزارة المالية، 1996 – 2000.

عضويات ومواقع:

    عضو مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

    عضو المجلس األعلى للمرور.

    عضو مجلس اإليرادات العامة.

    رئيس اللجنة الفنية لمشروع الترقيم، لجنة وزارية.

    رئيس لجنة إعداد مسودة قانون رخص المهن، لجنة وزارية.

    عضوية اللجنة التوجيهية لتسوية األراضي في فلسطين.

    عضو في مجموعة من لجان العمل الحكومية مثل لجنة متابعة ملف األراضي خارج حدود البلديات 

      واللجنة التوجيهية لتوحيد الملف الضريبي ولجنة مكافحة تزوير األراضي.

سلطة النقد الفلسطينية

يمثلها السيد رياض أبو شحادة

تاريخ االنضمام: 2010/12/13

الشهادات العلمية:

    ماجستير في التمويل، الرقابة وإدارة المخاطر، جامعة )Reading(، المملكة المتحدة.

    ماجستير في اإلدارة المالية والعلوم المصرفية، جامعة )Baroda(، الهند.

    بكالوريوس تجارة، جامعة )Nagpur(، الهند.

الخبرات العملية:

    يعمل في سلطة النقد منذ العام 1996، حيث بدأ مفتشًا وثم تدرج في المناصب اإلشرافية إلى أن أصبح      
      مديرًا لدائرة الرقابة والتفتيش في إطار عملية إعادة هيكلة سلطة النقد في العام 2006.
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البنوك الفلسطينية

يمثلها السيد نبيل أبو ذياب*

تاريخ االنضمام: 2006/2/14

تم التجديد بتاريخ: 2010/12/13

    يرأس ويشارك في مجموعة من لجان العمل الداخلية في سلطة النقد، ويمثل سلطة النقد في العديد من 
       العضويات واللجان.

العضويات:

    عضو مجلس إدارة مهنة تدقيق الحسابات ويرأس لجنة االمتحانات في المجلس.

    نائب رئيس مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في وزارة التعليم العالي.

    عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

    عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.

    عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات.

    عضو اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس محافظي البنوك المركزية

      والسلطات النقدية العربية.

    عضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

    عضو مجلس إدارة سابق في صندوق إقراض البلديات.

اللجان الداخلية في سلطة النقد الفلسطينية:

    رئيس لجنة التعليمات والتعاميم.

    رئيس لجنة تعيين المسؤولين الرئيسيين في المصارف.

    رئيس لجنة فرض العقوبات.

    رئيس لجنة العالمات األمنية للشيكات.

    عضو لجنة االستقرار المالي.

    عضو لجنة االستثمار.

    عضو لجنة المنشورات.

    عضو لجنة اإلشراف على إصدار سندات الدين الحكومي.

*انتهت المدة القانونية لعضوية السيد نبيل أبو ذياب في مجلس اإلدارة بتاريخ 2013/12/13، وتم تعين السيد جوزيف نسناس خلفًا له 

اعتبارًا من تاريخ 2013/12/18.
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الشهادات العلمية:

    ماجستير في إدارة األعمال واالقتصاد، جامعة القدس، 2001.

    بكالوريوس في إدارة األعمال واالقتصاد، جامعة بيرزيت، 1979.

    دبلوم في التسويق، جامعة بيرزيت، 1999.

    دبلوم في االئتمان، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، 2002.

    دبلوم في إدارة الموارد البشرية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 2003.

الخبرات العملية:

    مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، منذ العام 2006 – حتى تاريخه. 

    مستشار للبنك اإلسالمي للتنمية، 2004 - 2007.

    نائب مدير عام برنامج البنك األلماني للتنمية واالستثمار في فلسطين، 1999- 2003.

    خبير ائتمان، بنك المعادلة األلماني في فلسطين، 1997- 1999.

    منسق برنامج دعم القطاع المالي الممول من البنك الدولي، 1996- 1997.

الشركات المدرجة

يمثلها السيد عزيز عبد الجواد*

تاريخ االنضمام: 2006/02/14

تم التجديد بتاريخ 2010/12/13

الشهادات العلمية:

    بكالوريوس محاسبة، جامعة القاهرة، 1967.

الخبرات العملية:

    مستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ العام 2012  – حتى تاريخه. 

    الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الوطنية، 2009 - 2011.

    مدير عام شركة التأمين الوطنية، 1993 - 2008.

    ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين، 1994 - 2007.

* انتهت المدة القانونية لعضوية السيد عزيز عبد الجواد في مجلس اإلدارة بتاريخ 2013/12/13، وتم تعين السيد أيوب زعرب خلفًا له 

اعتبارًا من تاريخ 2014/1/20.



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

101

    خبرة 24 سنة في شركة الكويت للتأمين منذ العام 1967 وحتى العام 1992، تقلد فيها مراكز عدة كان 
آخرها نائب المدير العام للشركة.

العضويات:

    مؤسس وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ تأسيسها في العام 1992  – حتى تاريخه.

    عضو مجلس إدارة البنك الوطني )الرفاه سابقًا( ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك.

    نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية.

.)ICC( عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية    

    عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية حتى العام 2010.

    عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى العام 2010.

    رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى استقالته في 2008/4/1.

    عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق منذ تأسيسه وحتى العام 2007.

الشركات المدرجة

يمثلها السيد سعيد أبو حجلة

تاريخ االنضمام: 2013/8/1

الشهادات العلمية:

    ماجستير في إدارة األعمال، برنامج )Kellogg-Recanati( لماجستير إدارة األعمال التنفيذي، جامعة تل أبيب، 1999.

    دبلوم في الصناعات الدوائية، معهد )GMP(، الواليات المتحدة، 1999.

    بكالوريوس هندسة ميكانيكية، جامعة اليرموك، األردن، 1988.

الخبرات العملية:

    الرئيس التنفيذي، مجموعة واصل، 2011 – حتى تاريخه.

    خبرة 15 سنة في شركة البدائل التطويرية )DAI( منذ العام 1996 وحتى العام 2011، تقلد فيها مراكز 
عدة كان آخرها الرئيس التنفيذي للشركة في فلسطين.

  ،)AMIDEAST( مستشار فني، مشروع تطوير المؤسسات في فلسطين    

    مدير المعلومات والتدريب، المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة، 1994 – 1995.

    شغل مناصب قيادية عديدة في كل من األردن والكويت وفلسطين، 1988 – 1994.

.1995 – 1994 
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

لجنة الحوكمة

وتشمل في عضويتها:

السيد ماهر المصري            رئيسًا، رئيس مجلس اإلدارة

السيد نبيل أبو ذياب            عضو مجلس إدارة

السيد رياض أبو شحادة                عضو مجلس إدارة

لجنة التدقيق والمخاطر

وتشمل في عضويتها:

السيد عزيز عبد الجواد           مقرر اللجنة، عضو مجلس إدارة

السيد سعيد أبو حجلة           عضو مجلس إدارة

السيد نبيل أبو ذياب               عضو مجلس إدارة

ويتمثل دور لجنة التدقيق والمخاطر في مساعدة مجلس إدارة الهيئة في أداء دوره اإلشرافي والرقابي، وذلك 
من خالل القيام بالمهام التالية:

اإلشراف على نشاط دائرة التدقيق الداخلي.

المشاركة في عملية تقييم المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الهيئة، وفحص مدى فعالية أنظمة 
إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الهيئة في كشف هذه المخاطر، والتصدي لها، أو الحد من آثارها.

اإلشراف على عمل المدقق الخارجي، وعملية إصدار التقارير المالية الدورية الخاصة بالهيئة.

اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 2013/12/31

السيدة عبير عودة

مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

تاريخ التعيين: 2009/8/1

الشهادات العلمية:

ماجستير في إدارة األعمال )MBA(، جامعة نورث ويسترن )شيكاغو(، 2001.

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1987.
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الخبرات العملية:

.2009 - 2001 ،)USAID( رئيس قسم التحليل المالي في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

المراقب الرئيسي في شركة فلسطين لتطوير وإدارة المناطق الصناعية، 2000 - 2001.

مدير/خبير مالي لمشروع البنك الدولي لتطوير أنظمة المعلومات المالية للبلديات/ وزارة الحكم المحلي، 
.2000 - 1998

رئيس التدقيق في هيئة الرقابة العامة/ السلطة الوطنية الفلسطينية، 1996 - 1998.

رئيس التدقيق في ديوان المحاسبة، 1987 - 1996.

الشهادات المهنية:

شهادة محاسب قانوني أمريكي )CPA(، الواليات المتحدة األمريكية.

محاسب قانوني فلسطيني، فلسطين.

العضويات:

عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

عضو في الفريق الوطني النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

السيد براق نابلسي

مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية

تاريخ التعيين: 2012/5/1

الشهادات العلمية:

ماجستير علوم مالية ومصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن، 1995.

بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة عمان األهلية، األردن، 1994.

الخبرات العملية:

مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2005 - 2012.

مراقب في دائرة الرقابة على سوق فلسطين لألوراق المالية، وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 
.2005 -1996

الشهادات المهنية:

International Institute for Securities Market Development, SEC, Washington DC, 2010.
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العضويات:

عضو في اللجان الدائمة التحاد هيئات األوراق المالية العربية.

عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

السيد بركات ميادمة

مدير عام اإلدارة العامة للتأمين

تاريخ التعيين: 2013/11/17

الشهادات العلمية:

    بكالوريوس محاسبة واقتصاد، جامعة النجاح الوطنية، 1997.

الخبرات العملية:

    مدير دائرة الرقابة والتفتيش، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2010 – 2013.

    مراقب مالي، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2006 – 2010.

    مفتش رئيسي، ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 1998 - 2005.

الشهادات المهنية:

.)LOMA( دبلوم متخصص في تأمين الحياة والصحي    

.)CII( شهادة في التأمينات العامة، معهد    

.)PAMLA( شهادة متخصصة في مكافحة غسل األموال    

.)ACPA( إجازة محاسب قانوني عربي    

العضويات:

.)AFIRC( عضو في منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين    

    رئيس اللجنة االستشارية لشؤون التأمين، 2013.

    عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
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السيدة لينا غبيش

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

تاريخ التعيين: 2009/5/7

الشهادات العلمية:

    ماجستير إدارة أعمال )MBA( بتخصص تمويل وإدارة أعمال دولية، جامعة كاليفورنيا - ايست باي، كاليفورنيا،  
.2003 ،)Fulbright scholarship( ،الواليات المتحدة األمريكية       

    بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1999.

الخبرات العملية:

    نائب مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، 2005 - 2009.

    مدير دائرة التخطيط والتطوير، شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، 2004 - 2005.

.2004 ،)MCS( مستشار في شركة الخدمات االستشارية اإلدارية    

    مساعد مستشار مالي، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، 2003.

    مسؤول إقراض، اإلدارة اإلقليمية، البنك العربي، فلسطين، 1999 - 2001.

الشهادات المهنية:

    دبلوم متخصص )Consulting and Mentoring(، معهد التعليم المستمر، جامعة بيرزيت، بالتعاون مع    
       مؤسسة سبارك الهولندية.

 - )Wharton School( ،)International Housing Finance Program( دبلوم متخصص في تمويل اإلسكان    

       جامعة بنسلفانيا - الواليات المتحدة األمريكية، 2011.

الدكتور بشار أبو زعرور

مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير

تاريخ التعيين : 2008/7/1

الشهادات العلمية:

دكتوراه في أسواق المال والمحافظ االستثمارية، جامعة باتراس، اليونان، 2007.

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

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 1996.
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السيد أيمن الصباح

مدير دائرة الشؤون المالية

ق. أ مدير دائرة الشؤون اإلدارية واللوازم

تاريخ التعيين: 2005/10/1

الشهادات العلمية:

ماجستير في إدارة األعمال، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2010.

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1998.

الخبرات العملية:

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

مدقق داخلي رئيسي، شركة فلسطين للتنمية واالستثمار، »باديكو«، 2000 - 2003.

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

له مجموعة من األبحاث العلمية المحكمة والمنشورة دوليًا في مجال أسواق األوراق المالية.

الشهادات المهنية:

Diploma, Rule of Law and Economic Development, CDDRL, Stanford University, California, USA, 2012.

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

العضويات:

عضو مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني.

رئيس الفريق الفني لحوكمة الشركات.

عضو اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على التقاعد.

عضو في جمعية التمويل المتعددة الجنسيات )MFS(، الواليات المتحدة األمريكية، 2005.

.  ،)MEEA( عضو الجمعية االقتصادية في الشرق األوسط

عضو الفريق الوطني لالستراتيجية عبر القطاعية إلدارة المال العام والسياسات النقدية والمصرفية 
والتمويلية.

عضو الفريق الفني النضمام فلسطين التفاقية تجارة الخدمات في منظمة التجارة الدولية.

.2004
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الخبرات العملية:

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

مساعد رئيس قسم العمليات المصرفية، البنك اإلسالمي العربي، رام اهلل، 2001  - 2004.

مساعد المدير المالي، الشركة الفلسطينية للسيارات، رام اهلل، 1998 - 2001.

شهادات مهنية:

.)ACPA( إجازة محاسب عربي قانوني معتمد

International Introduction to Securities & Investment )CISI(.

العضويات:

عضو في “المجمع العربي للمحاسبين القانونيين”.

.The association of Accountants & Financial Professionals in Business )IMA( عضو في

.)CISI( عضو في المعهد البريطاني المعتمد لألوراق المالية واالستثمار

السيد فراس أبو التين*

مدير دائرة التدقيق الداخلي

تاريخ التعيين: 2010/10/17

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، 2001.

الخبرات العملية:

مساعد مدير تدقيق، شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية.

مستشار مالي، مشروع بناء القدرات، ديوان الرئاسة.

مساعد مدير مالي وقائم بأعمال مدير إداري، جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

الشهادات المهنية:

.)ACPA( محاسب عربي قانوني معتمد

العضويات:

عضو في “المجمع العربي للمحاسبين القانونيين”، 2006.

* حتى تاريخ 2013/12/23 ، حيث ترك العمل بسبب االستقالة
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السيد نجيب حجي

مدير دائرة نظم المعلومات

تاريخ التعيين: 2009/4/1

الشهادات العلمية:

    بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2003.

الخبرات العملية:

    رئيس قسم نظم المعلومات، هيئة سوق رأس المال، فلسطين، 2005 - 2009.

    مهندس تشغيل ونظم، وزارة المالية، فلسطين، 2004 - 2005.

    مدرب صيانة أنظمة وشبكات، كلية الشهيد أبو جهاد، فلسطين، 2004 - 2005.

    مهندس أنظمة وشبكات، الشركة الدولية للتقنية الحديثة، فلسطين، 2003 - 2004.

    عضو في نقابة المهندسين األردنيين.

الشهادات المهنية:

    VMware Certified Professional )VCP5(.

    Enterprise Risk Management, COSO II.

    Microsoft SharePoint 2010 Server Administration.

    Certified Information Systems Security Professional.

    Stock Markets Technology.

    Oracle 10g Database Administration.

    Red Hat Certified Engineer. 

    Microsoft Certified Systems Engineer )including ISA and Exchange(. 

    CISCO Certified Network Associate.
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السيد أمجد قبها

مدير دائرة الشؤون القانونية

تاريخ التعيين: 2013/3/3

الشهادات العلمية:

    ماجستير قانون، كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، 2010.

    بكالوريوس قانون، كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية، 2006.

العضويات:

    عضو في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

    محكم قانوني معتمد من وزارة العدل في مجال األوراق المالية.

الخبرات العملية:

    مدير دائرة األمن وسيادة القانون، اإلدارة العامة للحوكمة، وزارة التخطيط  2011 - 2013 .

    رئيس قسم الحوكمة، اإلدارة العامة لألوراق المالية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2010 - 2011.

    موظف شؤون قانونية، اإلدارة العامة لألوراق المالية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية،  2007 -  2010.
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مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2013

العملة: الدوالر األمريكي

عضو المجلس
عدد 

الجلسات 
العادية

بدل 
الجلسات 

العادية

مكافأة 
رئيس 

المجلس 
السنوية

عدد جلسات 
أعضاء لجنة 

التدقيق 
والمخاطر

بدل جلسات 
ألعضاء لجنة 

التدقيق 
والمخاطر

اإلجمالي 

السيد ماهر 
نشأت طاهر 

المصري
52,5001,000--3,500

السيد عزمي 
لطفي محمد 

“حاج محمد”
52,500---2,500

السيد نبيل 
محمد داوود أبو 

ذياب*
52,500-41,0003,500

السيد عزيز 
محمود مصطفى 

عبد الجواد**
52,500-41,1003,600

السيد رياض 
مصطفى محمد 

أبو شحادة
42,000---2,000

السيد سعيد 
حسين نجم أبو 

حجلة
31,500-25002,000

السيد محمود 
شعبان مصطفى 

نوفل
21,000---1,000

السيدة 
منى معروف 

المصري*** 
21,000-26001,600

3,20019,700- 1,000 15,500اإلجمالي

     انتهت المدة القانونية لعضوية السيد نبيل أبو ذياب في مجلس اإلدارة بتاريخ 2013/12/13.

     انتهت المدة القانونية لعضوية السيد عزيز عبد الجواد في مجلس اإلدارة بتاريخ 2013/12/13.

     تم تعيين السيد محمود نوفل مندوبًا عن وزارة المالية بدالً من السيدة منى المصري بتاريخ 2013/9/25.

 *

 *

 * *

 *

 *
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األسهم التي يمتلكها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى كما في تاريخ 
:2013/12/31

السيد ماهر نشأت طاهر المصري

عدد األسهمالشركةاالسم

--ماهر نشأت طاهر المصري

950مصانع الزيوت النباتيةحامد ماهر المصري

950مصانع الزيوت النباتيةفرح ماهر المصري

السيد سعيد حسين نجم أبو حجلة

عدد األسهم الشركةاالسم

سعيد حسين نجم أبو حجلة
11,920البنك اإلسالمي العربي

6,000فلسطين للتنمية واالستثمار

850الفلسطينية للكهرباء

السيد  محمود شعبان مصطفى نوفل

عدد األسهمالشركةاالسم

571البنك الوطنيمحمود شعبان مصطفى نوفل

السيد رياض مصطفى محمد أبو شحادة  - ال يوجد.

السيد جوزيف نسناس  - ال يوجد.

السيد عزمي حاج محمد  -  ال يوجد.
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  رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2013
رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعام 2013

االسماإلدارة/ الدائرة
الراتب 

األساسي 
السنوي 

العالوات والبدالت
مساهمة 

الهيئة في 
صندوق 
التوفير

التأمين 
على 
الحياة

مكافآت
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

اإلجمالي

بدالت عالوات 
وقود

بدالت 
هاتف 

نقال

مكتب المدير 
العام

عبير ميخائيل 
بطرس عودة

 107,412 18,795 4,800 1,800 5,376 168 7,463 0145,814

اإلدارة العامة 
لألوراق المالية

براق عدلي راشد 
نابلسي

52,800 11,324 4,800 1,8002,640 168 3,750 077,282

اإلدارة العامة 
لتمويل الرهن 

العقاري والتأجير 
التمويلي

لينا محمود 
محمد غبيش

 52,80010,500 4,800 1,800 2,640 168 3,750 076,458

اإلدارة العامة 
للتأمين

بركات محمود 
أحمد ميادمة

 33,967 11,489587 220 1,703 168 1,839 0 49,973

اإلدارة العامة 
الدراسات 
والتطوير

بشار أحمد عبد 
الرحمن أبو زعرور

 52,80011,324 4,800 1,800 2,640 168 3,750 077,282

دائرة نظم 
المعلومات

نجيب محمد 
نجيب حجي

 32,596 8,428 0 01,632 0 0 0 42,656

دائرة الشؤون 
المالية

أيمن ظاهر 
حسني محمد 

الصباح
 40,112 12,212 0 02,016 168 0 0 54,508

دائرة الشؤون 
اإلدارية واللوازم

مشير ميسرة 
مصطفى 
الريماوي*

 3,910679 0 0 0 0 0 04,589

دائرة التدقيق 
الداخلي

فراس وليد 
حسين أبو 

التين**
 38,920 7,412 0 0 1,660 1540 13,432 61,578

دائرة الشؤون 
القانونية

نيفين سعادات 
محمد أبو عيد 

***
3,143 259 0 0115 20 0 8,50612,043

أمجد صبحي 
طاهر قبها

22,847 2,744 0 0 805 42 0 0 26,438

21,938628,621 20,552 21,2271,224 441,30795,16619,7877,420  اإلجمالي

* حتى تاريخ 2013/2/21، حيث ترك العمل بسبب االستقالة.
** حتى تاريخ 2013/12/23، حيث ترك العمل بسبب االستقالة.

*** حتى تاريخ 2013/2/11، حيث تركت العمل بسبب االستقالة.
عالوات: )العالوة اإلدارية، عالوة تثبيت الدوالر األمريكي، مساهمة الهيئة في التأمين الصحي(
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هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

ص.ب 4041، البيرة – فلسطين

هاتف: 2946946 - 9702+              فاكس: 2946947 - 9702+

info@pcma.ps :بريد إلكتروني     www.pcma.ps :الموقع اإللكتروني    

اإلدارة العامة لألوراق المالية

cmsd@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة للتأمين

id@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

mflsd@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة للدراسات والتطوير

research@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

fad@pcma.ps :بريد إلكتروني

دائرة الشؤون القانونية

legal@pcma.ps :بريد إلكتروني

دائرة نظم المعلومات

it @pcma.ps :بريد إلكتروني
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Mortgage Finance & Financial Leasing Directorate 

E-mail: mflsd@pcma.ps

 
Research & Development Directorate

E-mail: research@pcma.ps 

Financial and Administrative Affairs Directorate

E-mail: fad@pcma.ps

Legal Department

 E-mail: legal@pcma.ps

IT Department

E-mail: it@pcma.ps



Palestine Capital Market Authority

)8,883,486()8,067,048()Undistributed administrative expenses(

)1,108,578()1,816,096()Allowance for doubtful account(

)537,529()235,066()Other expenses(

)582,469(0Provision )redemption(, takaful fund subscribers 
loan**

16,295,971 12,710,270Net income before tax

)3,860,091()5,436,866()Value added and income tax(

12,435,880 7,273,404Net income

*Agency fees and speculation expenses are remunerations payable to shareholders for their efforts in managing 
the operations and the investments on behalf of Al Takaful participants.

** Provision )redemption(- Al-Takaful fund subscribers’ loans is the remaining balance of the total contribu-
tions paid by policyholders during the year after deducting incurred claims, paid-up claims, expenses, technical 
reserves, and the agency fees.

Mortgage Finance & Financial Leasing Sectors:

The endorsement of the leasing law by his excellency President Mahmoud Abbas in January 2014 is 
considered one of the remarkable steps that PCMA accomplished toward completing its regulatory 
and supervisory frameworks that govern the financial leasing sector in Palestine. The financial leasing 
law was drafted in harmony with the Palestinian laws and regulations and in accordance with the best 
international practices in this field, specifically the standard leasing law approved by the International 
Institute for the Unification of Private Law )UNIDROIT( for the year 2008.

In the meanwhile, the Mortgage Finance and Financial Leasing directorate undertook steps to create 
the solid foundations that support the operations of the financial leasing sector including reviewing 
the value added tax )VAT( on leasing contracts with the Value Added Tax department in the Ministry of 
Finance with the objective of issuing suitable instructions in that regard. 

On the other hand, the mortgage finance sector didn’t observe any regulatory changes during 2013 
as the mortgage finance law draft was not endorsed during the year. Nevertheless, the mortgage fi-
nance & financial leasing directorate, in cooperation with the main stakeholders, reviewed instructions 
and mechanisms pertaining to the activities of the sector. The revised instructions covered the capital 
adequacy, provisions, and credit criteria of mortgage finance companies. In addition, the directorate 
reviewed the criteria used for appraising the market value of lands in Palestine.

Since real estate appraisal is considered a core activity in the mortgage finance sector, the mortgage 
finance and financial leasing directorate focused its efforts on licensing qualified real estate appraisers 
in a manner that conforms to the real estate appraisal licensing instructions approved in 2012, which 
require all real estate appraisers to receive training courses and pass an exam before receiving their li-
censes. In that respect, PCMA in cooperation with the Palestinian Banking Institute organized a training 
course in real estate appraisal and conducted examinations for the appraisers at the end of the course.
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20132012Description

158,707,973 144,465,157 Written insurance premiums

)18,958,813()22,691,434()Reinsurer's share of written premiums(

139,749,160 121,773,723 Net insurance written premiums

)4,960,889(4,313,134±Change in current risks reserve- mathematical 
life insurance reserve

)1,575,299()678,381(±Reinsurer's share in change of current risks 
reserve- mathematical life insurance reserve 

133,212,972 125,408,476 Net earned premiums

996,284 663,754Income from insurance activities

2,725,768 3,703,304Reinsurance commission

)10,695,999()7,635,839()Paid-up commissions(

)315,530( 51,481Other revenues from insurance activities

125,923,495 122,191,176Net revenues from insurance activities

)88,700,399()88,420,157()Paid- up claims(

)73,400()49,450()Paid up premiums to cover loss's surplus(

15,428,198 13,599,780Reinsurer's share of paid up claims

)11,943,004()5,393,147(±Change in reserve of outstanding and unre-
ported claims

2,753,535777,781±Reinsurer's share of change in reserve of out-
standing and unreported claims

)82,535,070()79,485,193(Net incurred claims

925,182)306,523()Losses( profits of currency exchange in con-
verting technical reserves to US Dollar 

)31,852,890(28,774,136)Distributed general and administrative ex-
penses(

)3,904,883(3,340,044)Agency fees and speculation expenses(*

)117,367,661()111,905,896( Total expenses of insurance activities

8,555,834 10,285,280Net profit of technical insurance activities

17,848,325 11,007,380Revenues )investments, rents, interests..,etc(

1,003,874 1,113,110±Currency differences

0422,710 Provisions of increase )decrease( in fair value of
investments
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E. Aggregate income  statement  for the year ended 31/12/2013

Currency: )US Dollar(
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Cumulative change in fair value 10,666,379 12,486,376

Changes in foreign currency exchange )1,149,957( 334,248

Retained earnings )losses( 4,543,317 8,194,190

 Minority interest 1,482,952 1,717,040

 Treasury stocks )403,694( )118,506(

Head office current account 11,791,808 11,045,344

Total shareholder’s equity 108,790,033 119,816,971

Surplus of Takaful fund subscribers 126,023 0

Non-current liabilities

Provision for end of services benefits 8,686,162 9,698,497

Total non-current liabilities 8,686,162 9,698,497

Current liabilities

Insurance policies liabilities

Current risks reserve, motor 27,449,548 32,718,956

 Current risks reserve, non-life 14,996,137 16,715,440

Mathematical reserve, life 14,075,738 12,028,129

   Total 56,521,423 61,462,525

Outstanding reported claims reserve, motor )compulsory( 49,486,448 46,244,543

Outstanding reported claims reserve, motor )TP( 19,710,244 31,026,493

 Outstanding claims reserve, non-life 29,521,310 31,643,301

 Unreported outstanding claims reserve 3,962,101 6,322,563

Claims reserve, life 1,063,250 1,184,488

 Total 103,743,353 116,421,388

Total current liabilities )insurance policies( 160,264,776 177,883,913

 Accounts payable 12,845,327 13,707,617

Accounts payable for insurance & reinsurance companies 9,379,543 8,049,358

Accrued expenses 389,726 1,056,861

Other provisions 13,508,843 9,234,770

 Other accounts payable 18,171,027 22,369,919

Accounts payable, banks 2,229,366 56,134

Deferred  cheques 5,600,757 5,128,182

Total current liabilities 222,389,365 237,486,754

Total shareholder’s equity and liabilities 339,991,583 367,002,222
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D. Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2013

Currency: )US Dollar(

Description 2012 2013

Non-current assets

 Net property, plant and equipment 27,593,474 29,477,077

 Real estate investments 51,682,079 52,501,914

Contributions in affiliated companies 9,949,893 11,414,861

Loans for related parties 2,255,146 4,381,565

Financial investments available for sale 30,300,971 32,028,140

 Financial investments holding to maturity 15,792,341 938,029

Cheques under collections )due after more than 12 months( 311,839 881,806

Restricted deposits 500,000 1,500,000

Deferred tax assets 1,992,340 2,469,760

Total non- current assets 140,378,083 135,593,152

Current assets

Financial investments  for trading 24,975,069 37,878,041

Insurance policies, current risk- motor 1,765,362 1,993,255

 Insurance policies, current risk- non-life 5,215,112 4,240,657

Insurance policies, reported claims- motor 12,537,763 12,447,952

Insurance policies, reported claims-non-life 11,156,750 11,869,355

Insurance policies- life 1,554,721 683,783

 Total insurance policies 32,229,708 31,235,002

Accounts receivable for insurance & reinsurance companies 3,930,366 3,736,485

 Accounts receivable 63,388,154 74,239,539

)Provision for accounts receivable( )12,917,318( )13,161,870(

 Net accounts receivable 50,470,836 61,077,669

 Other accounts receivable 6,452,048 9,129,284

Cheques under collections )due within 12 months( 20,329,884 26,232,670

 Bank deposits 49,163,951 46,401,725

Cash and cash equivalent 11,882,959 15,553,949

Inventories 178,679 164,245

 Total current assets 199,613,500 231,409,070

Total assets 339,991,583 367,002,222

Shareholder’s equity and liabilities

Shareholder’s equity

Paid-up capital 67,187,306 67,874,806

Statutory reserve 9,714,116 10,920,223

 Optional reserve 4,882,806 7,288,250

Issuance premium )discount( 75,000 75,000
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. A B.  Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2013 (total value of 
158,707,973 US Dollar)

. B C.  Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2013 (total value of 
158,707,973 US Dollar)
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A.  Financial and operational performance for insurance sector 2012-2013
Currency: )US Dollar(

20132012Description

1010Number of insurance companies

G
en

er
al

 
in

fo
rm

at
io

n

114111Number of  insurance companies branches

1,0751,035Number of insurance companies employees

225229Number of insurance agents and producers

92,484,59887,943,842 Motor insurance premiums

In
su

ra
nc

e 
se

ct
or

 re
su

lts

13,876,67613,731,389Workers insurance premiums

27,529,46420,379,721Health insurance premiums

9,266,6998,647,193Fire insurance premiums

1,808,9641,732,971Marine insurance premiums

4,103,5953,441,574Engineering insurance premiums

2,756,5192,284,751Civil liability insurance premiums

3,105,5332,742,854Non-life insurance premiums

3,775,9253,560,862Life insurance premiums

158,707,973144,465,157Total insurance premiums

88,700,39988,420,157Total paid- up claims

82,535,07079,485,193Net incurred claims

40,736,37636,841,184General and administrative expenses*

12,435,8807,273,404Net income after tax

8,555,83410,285,280Net profit of technical insurance activities

231,409,070199,613,500Total current assets

 S
um

m
ar

y 
of

 a
ss

et
s 

an
d 

lia
bi

lit
ie

s 
fo

r i
ns

ur
an

ce
 s

ec
to

r 135,593,152140,378,083Total non-current assets

187,044,275184,619,450Total investments

74,239,53987,960,243Total receivables

61,077,66975,042,925Net receivables

13,707,61712,845,327Accounts payable

367,002,222339,991,583Total assets

31,235,00232,229,708Total insurance policies assets

9,698,4978,686,162Total non-current liabilities

237,486,754222,389,365Total current liabilities

177,883,913160,264,776Total insurance policies liabilities

67,874,80667,187,306Paid-up capital

10,920,2239,714,116Statutory reserve

7,288,2504,882,806Optional reserve

12,486,37610,666,379Cumulative change in assets fair value

8,194,1904,543,317Retained earnings )losses(

119,816,971108,790,033Total shareholder’s equity

* General and administrative expenses include both distributed and undistributed general and administrative expenses.
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liability for physical damage toward a third-party into one policy and improved the terms of insurance coverage. 
Finally, the directorate implemented a risk-based supervision plan that takes into consideration the priorities, 
depth, and breadth of supervision for each company. 

Key  indicators for Palestinian insurance sector for the year 2013:
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40 Arab Real estate Establishment ARE JD )321,755(

41 Globalcom Telecommunications GCOM $ )1,497,560(

42 Nablus Surgical Center NSC JD 836,313

43 PALAQAR For Real Estate Dev. & Management PALAQAR JD )159,048(

44 Palestine Telecommunication PALTEL JD 91,827,000

45 Palestine Electric PEC $ 4,561,995

46 Arab Palestinian Shopping Centers PLAZA JD )307,890(

47 The Ramallah Summer Resorts RSR JD 65,093

48 Palestinian Distribution & Logistics SRVs WASSEL JD 9,923

49 WATANIYA Palestine Mobile Telecomm WATANIYA $ )21,324,882(

* Symbol is suspended.
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PEX monthly trading activities, 2013

Al- Quds Index
# of

transactions
Trading
sessions

Value )$(VolumeMonth

472.173,1101815,684,5147,884,474January
471.523,0122015,177,17310,260,101February
473.003,1242119,835,12111,144,151March
456.844,4872248,014,55718,660,669April
456.983,3882120,935,22018,508,311May
452.522,9292011,551,7176,530,717June
473.163,9932321,657,30512,919,795July
468.804,7551830,293,19921,148,226August
470.163,2052213,674,4169,806,766September
479.132,2751810,373,0246,794,062October
529.806,63519105,800,30267,026,090November
541.453,5121927,777,72212,282,577December

Insurance Sector :

As a part of the insurance directorate’s commitment to promoting its supervision over the insurance sector and 
aligning its regulatory and supervisory frameworks to the best international practices, it embarked on a project 
that aims to assess its supervisory framework against the global Insurance Core Principles )ICP( promulgated by 
the International Association of Insurance Supervisor )IAIS(, and to develop an action plan to address key issues 
found by the assessment. It is noteworthy that the project is funded by the World Bank in cooperation with the 
Arab Forum of Insurance Regulatory Commissions )AFIRC(.

Likewise, the insurance directorate pursued new endeavors to strengthen its supervision over the insurance 
sector and empower its growth during 2013. In this regard, the insurance directorate requested insurance 
companies to generate annual actuarial reports starting from 2013. After PCMA received and analyzed the first 
group of the actuarial reports in 2013, it required insurance companies to increase their technical reserves. 

In addition, the insurance directorate implemented the Unified Insurance Policy for third-party liability on 
physical injury and material damage. The unified policy merged the mandatory motor insurance with the civil 
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2013

 
Company Name Symbol  Currency

Net Profit 
(Loss)

1 Arab Islamic Bank AIB $ 3,500,463

2 Bank of Palestine BOP $ 40,438,831

3 Palestine Islamic Bank ISBK $ 6,526,862

4 Palestine Commercial Bank PCB $ 114,682

5 Palestine Investment Bank PIBC $ 1,958,574

6 Palestine Mortgage & Housing Corporation PMHC $ 216,340

7 Palestine Securities Exchange PSE $ )219,630(

8 Al Quds Bank QUDS $ 4,739,649

9 The National Bank TNB $ 3,600,243

10 Arab Company for Paint Products APC JD 801,855

11 Palestine Poultry AZIZA JD 3,361,674

12  Birzeit Pharmaceuticals BPC $ 5,480,204

13 Al Shark Electrode ELECTRODE JD 96,235

14 Golden Wheat Mills GMC JD 214,946

15 Jerusalem Cigarette JCC JD 610,867

16 Jerusalem Pharmaceuticals JPH $ 2,248,123

17 Palestine Plastic Industries LADAEN JD )569,124(

18 National Aluminum and Profile )NAPCO( NAPCO JD 747,644

19 The National Cartoon Industry NCI $ 458,561

20 The Vegetables Oil Industries VOIC JD 4,835,621

21 Dar Al - Shifa Pharmaceuticals PHARMACARE $ 1,688,233

22 Ahliea Insurance Group AIG $ 2,041,548

23 Global United Insurance GUI $ 820,629

24 Al Mashriq Insurance * MIC $ 151,858

25 National Insurance NIC $ 5,586,640

26 Palestine Insurance PICO $ 36,381

27 Al-Takaful Palestinian Insurance TIC $ 755,334

28 Trust International Insurance Company TRUST $ 2,936,927

29 Arab Palestinian Investment Company )APIC( APIC $ 10,980,695

30 Al-Aqariya Trading Investment AQARIYA JD )139,577(

31 Arab Investors ARAB JD 84,539

32 Palestine Development & Investments PADICO $ 25,335,000

33 Palestine Investment & Development PID JD 209,686

34 Palatine Industrial Investment PIIC JD 4,171,227

35 Palestine Real Estate Investment PRICO JD )2,779,144(

36 Union construction and Investment UCI $ 353,318

37 Al-Wataniah Towers ABRAJ $ 352,437

38 Jerusalem Real Estate Investment JREI $ )1,785,339(

39 The Arab Hotels AHC JD )1,017,360( 
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PEX trading activities, 2012 -2013

Market 

capitalization )$(

Average daily 
trading value 

)$(

Number of

transactions 

Trading value 
)$(

 Trading

 volume

 Trading
sessionsYear

2,859,140,3751,098,15441,442273,440,440147,304,2082492012

3,247,478,3851,414,00144,425340,774,270202,965,9392412013

Market capitalization, trading value, and trading volume 2012 - 2013 

     

Market capitalization and trading value as percentage of GDP

2013* )%( 2012 )%(  Discription

47.7742.06Market capitalization as % of GDP

5.014.02Trading value as % of GDP

* 2012 GDP was adopted because 2013 GDP was not published yet.
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The securities directorate developed new supervision methods and inspection techniques taking into con-
sideration the IOSCO recommendation to move from rule-based supervision toward risk-based supervision. 
In this regard, the securities directorate with technical assistance from the World Bank, reviewed its supervi-
sory and regulatory frameworks used to oversee the Palestine Exchange and the Depository and Settlement 
Center )CDS( and adopted a risk-based supervision and inspection methodologies. Consequently, these 
steps helped in elevating the level of supervision over the securities sector.

At the end of 2013, AL-Quds index increased by 13.37% above its previous year record  after it closed at 
541.45 points, 63.86 points higher than that of 2012.

Key indicators of Palestine Securities Sector for the year 2013

Al-Quds Index Quarterly Performance, 2013

Percentage change  com-
pared with 1/1/2013 (%) 

Percentage change 
compared with previous 

quarter (%)
Al-Quds IndexPeriod

--------477.591/1/2013
- 0.96 - 0.96 473.0031/3/2013
- 5.25 - 4.33452.5230/6/2013

- 1.56 3.90470.1630/9/2013

13.3715.16541.4531/12/2013

Al-Quds Index 2013
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works that govern its overseen sectors. The endorsement of the Financial Leasing Law by his excellency 
President Mahmoud Abbas early 2014 served as a significant milestone in the process of regulating the Fi-
nancial Leasing sector in Palestine and an essential  prerequisite to the development of the sector, which 
is considered a promising one in the Palestinian economy.

Concurrently, PCMA emphasized its efforts on improving the capabilities of financial professionals 
through developing a certification program specifically tailored for the Palestinian securities sector. Dur-
ing 2013, PCMA ,in cooperation with the Chartered Institute of Securities and Investment )CISI( based in 
London, released the “Palestinian Securities Sector –Rules and Regulations” certificate. This certificate is 
considered the first in Palestine in terms of being developed in accordance to the international standards 
and based on the Palestinian securities rules and regulations to target professionals in the securities sec-
tor, hence placing Palestine as the fourth country to offer such a certificate among Arab Countries.

Furthermore, in 2013, PCMA finalized the development of the Corporate Governance Scorecard which 
measures the level of compliance of public shareholding companies in Palestine with the corporate gov-
ernance rules. PCMA developed the scorecard in cooperation with the International Finance Corporation 
)IFC( to provide an objective tool for measuring the improvement in the corporate governance of public 
shareholding companies, which reflects PCMA’s commitment to developing the corporate governance 
indicators in Palestine. PCMA intends to implement the corporate governance scorecard in 2014.

Corporate Governance:

Regarded as the responsible body for the implementation of the corporate governance code and its rules, 
PCMA extended its efforts to implement the recommendations of the two-year action plan )2011-2012(. 
In the meantime, PCMA prepared a detailed road map for the years 2013-2014, which was approved by 
the National Committee for Corporate Governance in 2013.

Last year marked several achievements for PCMA in the area of corporate governance. First, PCMA fi-
nalized the development of the corporate governance scorecard which measures public shareholding 
companies adherence to the rules of the corporate governance code. Second, the authority signed a 
memorandum of understanding with The Coalition for Accountability and Integrity )AMAN( to reinforce 
corporate governance through the implementation of several activities manifested in the road map 2013-
2014. Third, PCMA extended the cooperation with International Finance Corporation )IFC( in the field of 
corporate governance through working on a memorandum of cooperation that covers the years 2014-
2015. Finally, PCMA launched the governance website to serve as a primary source of information about 
corporate governance in Palestine and an effective tool for raising awareness about corporate gover-
nance in general. 

Securities Sector:

The acceptance of PCMA as a member of the International Organization of Securities Commissions )IOS-
CO( and the due acceptance of the State of Palestine, through PCMA, as a new signatory to the Multilateral 
Memorandum of Understanding )MMOU( have positive implications on the securities sector. The IOSCO 
membership provides an international endorsement that the Palestinian securities sector is regulated 
and supervised according to the IOSCO standards, which are considered the best practices in this area. It 
also gives a good indicator about the investment climate in Palestine and increases investors’ confidence 
in the securities sector. In that context, the securities directorate focused its momentum in 2013 on en-
hancing the level of stability and integrity of the Palestinian securities sector through establishing new 
regulations in line with IOSCO standards. 

During 2013, the securities directorate prepared the Management and Audit Instructions, which were 
approved by the board of directors in its meeting number )05/2013(. These instructions covered the areas 
of executive management, the internal and external auditing functions, risk management system, and 
separation of duties in the securities companies. 
Moreover, the Board of Directors issued a decree to extend the trading session in the Palestine Exchange 
)PEX( and limit fluctuation rates in securities prices as follows 7.5% for the primary market and 5% for the 
secondary market. Additionally, PCMA focused on stimulating securities trading in Palestine Exchange 
)PEX( through introducing new instructions that permit and organize using trade on margin as a new 
trading tool, improving the diversity of trading tools available to investors in the market.
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Palestine Capital Market Authority:

In 2013, PCMA witnessed major developments in several domains that directly contributed to the accom-
plishment of its strategic goals and ultimately to the fulfillment of its mission.

Throughout the last four years and particularly during 2013, PCMA has expended extensive efforts to revise 
its regulatory frameworks in accordance with the standards of the International Organization of Securities 
Commissions )IOSCO(. These efforts were culminated after the Board of Directors of IOSCO announced the 
acceptance of PCMA as an ordinary member during its meeting which was held in Kuala Lumpur, Malaysia 
in February 2014.  As a result, the State of Palestine, through PCMA, was admitted as a new signatory on 
the Multilateral Memorandum of Understanding )MMoU(. The importance of the IOSCO membership arises 
from serving as an international endorsement that PCMA regulates and monitors the Palestinian securities 
sector in accordance with the IOSCO international standards and principles, which are the global bench-
mark for the best practices in this field.

 Additionally, PCMA maintained its worthy endeavors to strengthen and develop the regulatory frame-
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CEO
Abeer Odeh

I am pleased to present the Palestine Capital 
Market Authority )PCMA’s( Annual Report for 
the year 2013. Indeed, the year 2013 was full 
with achievements and success stories, as 
the PCMA completed all the requirements 
for the full membership for the International 
Organization of Securities Committees 
)IOSCO(, and the IOSCO board approved the 
membership application of the PCMA, which 
was accepted in the meeting that held on 
the 21st of February 2014 in Kuala Lumpur, 
Malaysia to become the 124th ordinary 
member and the 101st signatory to the 
Multilateral Memorandum of Understanding 
)MMOU(.

This achievement is considered to be one 
of the most notable achievements for our 
Authority as it culminates the tremendous 
efforts and dedications that were spent on 
the course of four years by the PCMA staff 
and the Palestinian local expertise. 

The PCMA admission to the IOSCO has positive 
consequences on the Palestinian securities 
sector and the investment climate in general 
since it plays a significant role in increasing 
the investors’ confidence especially the 
foreign and institutional investors in the 
securities listed in Palestine Exchange )PEX(. 
In addition, the membership also serves as 
an international endorsement that PCMA 
regulates and monitors the Palestinian 
securities market in accordance with the 
IOSCO international standards and principles, 
which enhances the ability of Palestine Stock 
Exchange to attract international investors 
who pay a great attention to the membership 
as a part of their investment decision.

Under the leasing sector, Mr. President 
Mahmoud Abbas signed a presidential 
decree to issue the financial leasing law. 

The consolidated efforts of the Palestine 
Capital markets Authority - the regulator of 
the financial leasing in Palestine- along with 
the International Finance Corporation )IFC( 
led to the development and the issuance of 
the law.  This law was drafted according to 
the international best practices in financial 
leasing represented by the model leasing 
law. The model leasing law was issued by  
the International Institute of the unification 
of Private Law in Italy )UNIDROIT(, thus 
making the Palestinian law the first law in 
the MENA region that resembles the 2008 
approved UNIDROIT model leasing law in 
structure and context.

The introduction of a new financing 
tool is very important to the economy, 
financial leasing is a medium to long 
term asset-based financing tool. It uses 
the underlying asset as the collateral 
without the request of extra collateral, 
thus making it a more lucrative option 
for entrepreneurs and business owners to 
access income-producing assets. It also 
helps the companies within the economy 
to keep pace with more advanced 
technology which will lead to higher 
quality products, increases the ability to 
compete, to improve profitability and  in 
turn create job opportunities which is 
eventually leads to economic growth. 

Last but not least, I would like to thank Mr. 
Maher Masri, Chairman of the Board for his 
support  and dedication throughout the 
8 years as a Chairman and as a mentor to 
each and everyone in the PCMA, I would 
like also to thank outgoing board members 
and welcome the new board members.

I would like to thank the PCMA staff for 
their hard work and dedication throughout 
2013. The remarkable achievements that 
the PCMA has achieved could have not 
been possible without their calibers. 

11
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Chairman
Maher Masri

The year 2013 marks the end of 
my two-term service )8 years( as 
chairman of the board of directors 
of PCMA. Taking stock of these 
years I find them full of challenges, 
progress and achievements . I must 
say I was privileged to work with 
a highly qualified and dedicated 
Board which set policies based 
on a strategic vision and worked 
from there to build the legal 
framework that regulates the 
financial non-banking sector. By 
the end of 2013, I can safely claim 
that the bulk of this work has 
been accomplished; and for that 
matter this would not have been 
achieved without the presence of 
a competent executive body which 
accumulated vast experience 
through time by engaging in 
advanced training and educational 
programs and repeated workshops 
and conferences .PCMA had been 
aware that it could not succeed 
in its endeavor to regulate and 
promote the financial non-banking 
sector without establishing 
partnership and cooperation with 

other stakeholders, internally and 
externally, including practitioners in 
the sector, the Palestinian Monetary 
Authority, Palestine Exchange, the 
Registrar of companies and arab 
and international representative 
organizations. 

Concurrently PCMA spearheaded 
the drive for introducing the culture 
of corporate governance through 
consecutive awareness campaigns 
culminating in the issuance of the 
code of corporate governance for 
Palestine and incorporating it in its 
directives to practicing companies. 
This holistic approach projected 
itself in a higher level of compliance 
and transparency which resulted 
in an improved environment for 
investment.

I am confident that PCMA will 
continue in the future its pursuit to 
attain a higher level of performance 
for the benefit of the financial non-
banking sector.

9
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Revision and completion of the 
secondary bylaws within the; 
securities, insurance, financial leasing 
and mortgage finance sectors in 
accordance with IOSCO, IAIS and Basel 
standards, and follow up on mortgage 
finance and financial leasing laws 
issuance.

Insure compliance of targeted sectors 
with capital markets related laws, 
regulations and instructions.

Provide information and data on 
capital market sectors through 
developing databases and review and 
develop the quality of disclosures. 

Completion of infrastructure needed 
to enhance corporate governance 
through developing corporate 
governance abiding measurement 
tools, and increase corporate 
governance education and awareness.

An effective regulatory authority that aims at developing a sound capital 
market and protect the interests of stakeholders.

Regulate supervise and oversee 
the securities, insurance, financial 
leasing and mortgage finance sectors 
in Palestine and ensure that their 
workings comply with the principles 
of transparency, fairness and integrity 
inline with international best practices.

Strategic goals
Improve the efficiency of the 
technical and operational processes 
through developing  staff capabilities 
and internal work environment.

Create joint frameworks with the local 
stakeholders in order to remove 
conflicts in common work environment.

Implement financial awareness 
programs targeting specific 
groups and  the general public, 
and participate in developing 
the national strategy for financial 
education.

Enhance PCMA presence and 
exchange of experience with local, 
regional and international bodies 
through participating in regular 
meetings held by these bodies and 
contribute to the work of technical 
committees.
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Mr. Maher Masri
Chairman

Mr. Mahmoud Nofal
Ministry of Finance

Mr. Azmi Haj Mohammad
Deputy Chairman
Ministry of National Economy

Mr. Reyad Abu Shahadeh
Palestinian Monetary Authority

Mr. Nabil Abudiab
Banking Sector

Mr. Aziz Abdel  Jawad
Private Sector

Mr. Said Abu Hijleh
Private Sector
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