�سيادة الرئي�س حممود عبا�س
رئي�س دولة فل�سطني

الدكتور حممد ن�رص

ال�سيد جوزيف ن�سنا�س

ال�سيد �أيوب زعرب

ال�سيد با�سم خوري

هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح
المتعاملين فيه.

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

استكمال إصدار ومراجعة التشريعات الثانوية في
قطاعات األوراق المالية والتأمين والرهن العقاري
والتأجير التمويلي؛ استرشادًا بمعايير (،)IOSCO
و( ،)IAISوب���ازل ،ومتابعة إص���دار قانوني الرهن
العقاري والتأجير التمويلي.
تأكيد امتثال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
للقوانين واألن��ظ��م��ة والتعليمات ذات العالقة
بقطاعات سوق رأس المال.
توفير معلومات وبيانات عن قطاعات سوق رأس
المال ،من خالل تطوير قواعد بيانات ،ومراجعة
نوعية اإلفصاحات وتطويرها.
استكمال البنية التحتية الالزمة لتعزيز حوكمة
ال��ش��رك��ات ،م��ن خ�لال تطوير أدوات قياس مدى
التزام الشركات ،وزي��ادة الوعي والثقافة الخاصة
بالحوكمة.
رفع كفاءة العمليات الفنية والتشغيلية ،من خالل
تطوير قدرات العاملين ،وبيئة العمل الداخلية.
إيجاد صيغ عمل مشتركة مع الجهات المحلية
ذات ال��ع�لاق��ة ل��غ��رض إزال���ة ال��ت��ع��ارض��ات ف��ي بيئة
العمل المشتركة.
تنفيذ ب��رام��ج توعوية تستهدف ف��ئ��ات محددة
وأخ��رى عامة ،والمساهمة في بناء االستراتيجية
الوطنية للتثقيف المالي.
زيادة التواجد وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ذات ال��ع�لاق��ة ،م��ن خ�لال
المشاركة في اللقاءات الدورية التي تنظمها هذه
الجهات وأعمال اللجان الفنية المنبثقة عنها.
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هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء ب�سوق ر�أ�س املال يف فل�سطني وحماية م�صالح
املتعاملني فيه.

الدكتور محمد نصر
شهد العام  2014أحداثًا وتطورات سياسية
واقتصادية مهمة ،كان من أبرزها تشكيل حكومة
الوفاق الوطني ،وتقديم مشروع قرار إلى مجلس
األمن لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل وإقامة

العام المنصرم ،صدور قرار بقانون بشأن التأجير

الدولة ،وقرار القيادة الفلسطينية االنضمام

التمويلي رقم ( )6لسنة  ،2014ومنح الترخيص

إلى منظمات األمم المتحدة .كما شهد العام

لعدد من الشركات في هذا القطاع الواعد،

المنصرم عدوانًا إسرائيليًا غاشمًا على قطاع غزة،

واالنتهاء من تطوير نظام تقييم حوكمة الشركات،

وتغول االستيطان
واستمرار التصعيد اإلسرائيلي
ّ

ووضعه حيز التنفيذ التجريبي ،والمشاركة في بناء

في الضفة الغربية ،وحجز إسرائيل مستحقات

االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي مع سلطة

السلطة الوطنية الفلسطينية .وعلى صعيد

النقد الفلسطينية .كما تم تجديد عضوية الهيئة

االقتصاد الدولي ،شهدت األسواق انهيارًا حادًا في

في المحافل والمؤسسات الدولية واإلقليمية ذات

أسعار النفط خالل النصف األخير من العام ،صاحبه

الصلة بعمل الهيئة ،واستكمال تنفيذ عدد من

ارتفاع كبير في قيمة الدوالر األمريكي مقابل

البرامج وحمالت التوعية.

الكثير من العمالت ،من بينها اليورو والشيكل.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر
ّ

وقد انعكس ذلك على االقتصاد الفلسطيني

لمجلس اإلدارة السابق ،وبخاصة رئيس المجلس

بشكل عام ،وعلى سوق رأس المال الفلسطيني

معالي السيد ماهر المصري ،على مساهمتهم

بشكل خاص .فقد انكمش االقتصاد الفلسطيني

وجهدهم الكبير في بناء هيئة سوق رأس

للمرة األولى منذ ثماني سنوات ،وارتفعت معدالت

المال خالل السنوات الماضية ،وتطويرها لتصبح

البطالة بشكل حاد .كما انخفض مؤشر القدس

مؤسسة رائدة تتمتع بالكفاءة والشفافية .كما

بأكثر من  %5خالل العام  ،2014وانخفضت أرباح

أشكر اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في الهيئة

الشركات المدرجة بحوالي  %7مقارنة مع العام

على تفانيهم وإخالصهم وعملهم الدؤوب لخدمة

 .2013ومع ذلك ،فقد حققت ثالثة أرباع الشركات

القطاعات التي تشرف الهيئة عليها.

المدرجة في السوق المالي أرباحًا سنوية تجاوزت
 275مليون دوالر العام .2014

إننا نأمل أن يستمر نشاط الهيئة خالل
العام  2015بالزخم نفسه ،الستكمال البناء

وعلى الرغم من هذه التحديات ،فقد حققت

المؤسسي للهيئة ،وتحقيق المزيد من األهداف،

الهيئة إنجازات مهمةً في مجاالت الرقابة والتشريع

ونتطلع أن يكون العام القادم حاف ً
ال باإلنجازات

والتواصــل والبنـــاء المؤســســـي ،كــان أبرزهــــا

على مستوى االقتصاد الفلسطيني بشكل

حصول الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة

عام ،والهيئة بشكل خاص ،وأن نعمل كفريق

الدولية للهيئات المشرفة على أسواق رأس

متكامل لتحقيق رؤية الهيئة في االرتقاء

المال (أيوسكو) ،وانضمام فلسطين ،من خالل

بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح

الهيئة ،إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون

المتعاملين فيه.

متعددة األطراف .ومن بين اإلنجازات األخرى خالل
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يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي
لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،الذي
يوضح مجمل إنجازات الهيئة وأنشطتها في
العام  2014على مختلف المستويات ،وعلى
الصعيدين الخارجي والداخلي.
فعلى الصعيد الخارجي ،شهد العام  2014مباشرة

وقطعت الهيئة خالل العام  2014شوطًا ال

الهيئة بممارسة أعمالها كعضو كامل العضوية

يستهان به في عملية بناء االستراتيجية الوطنية

في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على

لالشتمال المالي ،وذلك بالتعاون مع سلطة النقد

أسواق المال ( ،)IOSCOوذلك من خالل المشاركة

الفلسطينية وشركائنا في مختلف القطاعات

الفاعلة في أعمال ومهام اللجان الفنية المتخصصة

االقتصادية والحكومية ،وغيرها من القطاعات

والمنبثقة عن المنظمة ،وكان لهذه المشاركات

الحيوية .وتكمن أهمية االستراتيجية الوطنية

األثر اإليجابي على الهيئة في االطالع على أفضل

لالشتمال المالي في دورها المتمثل بالعمل

الممارسات الدولية وتطبيقاتها على قطاع األوراق

على تحقيق أكبر نفع ممكن لشرائح المجتمع

المالية الفلسطيني ،إضافة إلى أن هذه المشاركة

كافة ،من خالل دمجهم في المنظومة المالية

ّ
مكنت الهيئة من عرض تجربة فلسطين في

في فلسطين ،وأثر ذلك على توسيع قاعدة

مجاالت متعددة؛ أبرزها التطبيق التجريبي لنظام

مستخدمي الخدمات المالية.

تقييم حوكمة الشركات ،كوننا في فلسطين من
أولى دول المنطقة التي قامت بتطوير وتطبيق
آلية القياس هذه ،التي تبين مدى التزام الشركات
بقواعد الحوكمة اإللزامية واالختيارية التي نصت
عليها مدونة الحوكمة.
كما واصلت الهيئة القيام بدورها التنظيمي
والرقابي والتطويري لسوق رأس المال ،بما
يضمن تحقيق أهدافها المؤسسية وتطبيق
استراتيجيتها لألعوام 2015 - 2012؛ فعلى
المستوى التنظيمي والرقابي ،ت ُّوج العام 2014
بمصادقة سيادة الرئيس محمود عباس  -حفظه
اهلل  -على قانون التأجير التمويلي ،وبنفاذ القانون
تكون الهيئة قد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل
استكمال اإلطار القانوني لهذا القطاع الناشئ،
الذي من المتوقع أن يكون له األثر اإليجابي على
نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي

أما على الصعيد الداخلي في الهيئة ،فقد تمكنت
الهيئة من ترقية البيئة اإللكترونية وتطويرها،
وذلك بإعداد أنظمة إلكترونية لتنظيم العمل
اإلداري والرقابي.
ال يسعني أمام هذه الجهود إال أن أشكر مجلس
إدارة الهيئة لدعمه المتواصل ،وأخص بالشكر
والعرفان موظفي الهيئة؛ على عملهم الدؤوب،
والمهنية العالية التي أبدوها لتحقيق النجاح
للهيئة.

كما أشكر المنظمة الدولية للهيئات

المشرفة على أسواق المال ( ،)IOSCOلما أبدته من
تعاون ودعم للهيئة طيلة فترة االنضمام.
وأخيرًا ،أشكر المؤسسات الدولية والعربية التي
ساهمت في تحقيق هذه اإلنجازات من خالل دعمها
المتواصل.

تعتبر أحد أركان االقتصاد الفلسطيني.
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الوضع القانوني
ت����م إن����ش����اء ه��ي��ئ��ة س�����وق رأس ال���م���ال
الفلسطينية بموجب قرار مجلس الوزراء
الصادر بتاريخ  ،2005/8/11استنادًا إلى
المادة رقم ( )2من قانون هيئة سوق رأس
المال رقم ( )13لسنة  ،2004وهي بذلك
تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل
ال���م���ادي واإلداري واأله���ل���ي���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة.

أهداف الهيئة ومهامها
نصت المادة رقم ( )3من قانون هيئة سوق
رأس المال رقم ( )13سنة  ،2004أن أهداف
الهيئة ومهامها تكمن في تهيئة المناخ
المناسب والمالئم لتحقيق استقرار رأس
المال ون��م��وه ،وتنظيم وتطوير ومراقبة
سوق رأس المال في فلسطين ،وحماية
حقوق المستثمرين .وعليها في سبيل
تحقيق ه���ذه األه����داف ال��ق��ي��ام ب��م��ا يلي:
•

اإلش������������راف ع����ل����ى ك�����ل م�����ن س����وق
األوراق ال��م��ال��ي��ة ب��م��ا ي��ك��ف��ل س�لام��ة
ال����ت����ع����ام����ل ،وش�����رك�����ات ال���ت���أم���ي���ن،
وش�����رك�����ات ال���ت���أج���ي���ر ال���ت���م���وي���ل���ي،
وش���رك���ات ت��م��وي��ل ال���ره���ن ال��ع��ق��اري.

•

التنظيم وال��رق��اب��ة واإلش�����راف على
ن��ش��اط��ات ال��م��ؤس��س��ات ال��م��ال��ي��ة غير
المصرفية ،بما في ذلك تداول األوراق
المالية ،والخدمات المالية غير الصرفية.

•

تنظيم اإلفصاح عن أي بيانات مالية
أو معلومات تخص القطاع المالي غير
المصرفي.

•

مراقبة تطور المؤسسات المالية غير
المصرفية بما يضمن سالمة عملها.

رؤيا الهيئة
هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرت��ق��اء
ب����س����وق رأس ال����م����ال ف����ي ف��ل��س��ط��ي��ن
وح���م���اي���ة م���ص���ال���ح ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه.

رسالة الهيئة
التنظيم واإلشراف والرقابة على أداء ٍّ
كل
م��ن ق��ط��اع��ات األوراق المالية ،والتأمين،
وال���ره���ن ال��ع��ق��اري ،وال��ت��أج��ي��ر التمويلي
ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن ،وت��ط��وي��ره��ا ب��م��ا يحقق
م��ب��ادئ ال��ش��ف��اف��ي��ة وال��ع��دال��ة وال��ن��زاه��ة،
وف���ق���ًا ألف���ض���ل ال���م���م���ارس���ات ال���دول���ي���ة.
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إدارة الهيئة
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة م��ك��ون من
سبعة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في
ش���ؤون رأس ال��م��ال ،يترأسهم رئ��ي��س مجلس
اإلدارة .وقد تأسس أول مجلس إدارة للهيئة في
العام  ،2006ويشمل مجلس اإلدارة ممث ً
ال عن
وزارة االقتصاد الوطني ،وممث ً
ال عن وزارة المالية،
ال عن سلطة النقد الفلسطينية ،وممث ً
وممث ً
ال
عن المصارف العاملة في فلسطين ،وممثلين
اثنين ع��ن الشركات المساهمة الفلسطينية
المقبولة أسهمها في هيئة سوق رأس المال.
ويدير الهيئة مدير عام متفرغ من ذوي الخبرة
واالختصاص والكفاءة العالية في الشؤون
االقتصادية والمالية ،ويعين بقرار من مجلس
بناء على تنسيب وزير المالية.
الوزراء ً

التنظيم اإلداري للهيئة
يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من عدد من
اإلدارات والدوائر على النحو التالي:
اإلدارة العامة لألوراق المالية :تتولى عمليات
التنظيم وال��رق��اب��ة واإلش�����راف ع��ل��ى جميع
المتعاملين في قطاع األوراق المالية من
ش��رك��ات أوراق م��ال��ي��ة ،وممتهني المهن
المالية وصناديق االستثمار ،وتطوير قطاع
األوراق المالية ،من حيث تحديد السياسات
ال��م��ط��ل��وب��ة وال���م�ل�ائ���م���ة ،وإع������داد األن��ظ��م��ة
والتعليمات ذات العالقة.
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اإلدارة العامة للتأمين :تتولى اإلش���راف والرقابة
على أع��م��ال التأمين وتطويرها ،وإع���داد األنظمة
والتعليمات المنظمة لعمل هذا القطاع.
اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير
التمويلي :تعمل على تنظيم قطاعي تمويل الرهن
العقاري والتأجير التمويلي وتطويرهما واإلش��راف
عليهما ،من خالل توفير البيئة القانونية والحوافز
االستثمارية ،وزي��ادة الوعي ل��دى المستثمرين في
هذا المجال.
اإلدارة العامة للمؤسسات المالية غير المصرفية:
تسعى إل��ى تنظيم عمل ال��م��ؤس��س��ات المالية
غير المصرفية واإلش���راف عليها ،وتوفير البيئة
القانونية الضرورية لعملها.
اإلدارة العامة للدراسات والتطوير :تسعى إلى
توفير ال��دراس��ات العلمية والمعلومات الدقيقة
الالزمة التّخاذ القرارات الرئيسية في الهيئة ،وزيادة
الوعي المالي ،وتطوير البرامج الفنية المتعلقة
بعمل ال��ه��ي��ئ��ة وت��ع��زي��ز س��ب��ل ال��ت��واص��ل محليًا
وإقليميًا ودوليًا.
تضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من اإلدارات والدوائر
المساندة لعمل الهيئة؛ مثل اإلدارة العامة للشؤون
المالية واإلدارية ،ودائرة نظم المعلومات ،ودائرة
التدقيق الداخلي ،ودائرة الشؤون القانونية.

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة
المستشار القانوني

المدقق الخارجي

رئيس المجلس
لجنة التدقيق والمخاطر

اللجنة اإلستشارية للتأمين

لجنة الحوكمة

دائرة التدقيق الداخلي

مدير عام الهيئة

دائرة الشؤون القانونية

اإلدارة العامة
للتأمين

اإلدارة العامة
لألوراق المالية

اإلدارة العامة لتمويل
الرهن العقاري والتأجير
التمويلي

دائرة نظم المعلومات

اإلدارة العامة
للشؤون المالية
واإلدارية

اإلدارة العامة

اإلدارة العامة

للمؤسسات المالية
غير المصرفية

للدراسات والتطوير
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موظفو الهيئة
بلغ عدد موظفي الهيئة ( )74موظفًا مع نهاية العام  ،2014جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس،
كما في الجدول أدناه:
ذكر

أنثى

المجموع

المستوى التعليمي
دكتوراه

1

0

1

ماجستير

8

6

14

بكالوريوس

24

14

38

دبلوم

1

6

7

دون الدبلوم

11

3

14

المجموع

45

29

74

التدريب وبناء القدرات
ت���ول���ي ال��ه��ي��ئ��ة م���وض���وع ت���دري���ب ال��ع��ام��ل��ي��ن ل��دي��ه��ا
وتأهيلهم اهتمامًا كبيرًا ،وتؤمن أن ثروتها الحقيقية
تكمن ف��ي العنصر ال��ب��ش��ري ال��ك��فء ال���ذي يساهم
ف��ي ن��ج��اح��ه��ا ورف����ع ق��درات��ه��ا ف��ي ال��رق��اب��ة واإلش����راف
على القطاعات ال��ت��ي ت��ش��رف عليها .وف��ي سعيها
لتحقيق هدفها االستراتيجي المتمثل في رفع كفاءة
العمليات الفنية والتشغيلية من خالل تطوير قدرات
العاملين والبيئة الداخلية ،واجهت الهيئة تحديات
حدت من قدرتها على
مالية كبيرة خالل العام ّ 2014
تنفيذ برامج بناء ال��ق��درات المخططة بشكل كامل.

وعلى الرغم من تلك التحديات ،استطاعت الهيئة
المشاركة في زي��ارة تدريبية إلى دول��ة البحرين حول
مواضيع تتعلق بالتمويل اإلس�لام��ي وأدوات����ه؛ مثل
اإلجارة ،والصكوك اإلسالمية ،كما تم إشراك موظفي
الهيئة في ورش متخصصة عدة لمشرفي التأمين
عبر اإلنترنت ،وذل��ك بتنظيم من الجمعية الدولية
لمشرفي التأمين ( ،)IAISوه��ي أرف��ع جسم مهني
ف��ي م��ج��ال ال��رق��اب��ة واإلش�����راف ع��ل��ى ق��ط��اع التأمين،
وبمشاركة أكثر من ( )40جهة إشرافية حول العالم.

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2014
برامج التأهيل
عدد الدورات

نوع الدورة

عدد المشاركين

الدورات الداخليـة

2

7

الدورات الخارجيـة

2

3

18
2014

إستراتيجية الهيئة لألعوام 2015 - 2012
عملت الهيئة في نهاية العام  2011على تنفيذ
ورشة عمل استراتيجية بمشاركة جميع الشركاء
في القطاعات التي تشرف عليها ،وكان الهدف
منها مناقشة وتقييم خطتها االستراتيجية
لألعوام  ،2011 - 2009والنظر في المستجدات
التي حصلت منذ إق��راره��ا ،وال��وق��وف على ما تم
إن��ج��ازه وتحقيقه من أه���داف ،وتحديد ومناقشة
الخطوات المستقبلية التي يجب على الهيئة
اتّباعها لتحقيق األهداف االستراتيجية الموضوعة،
وي��أت��ي ذل��ك ف��ي إط��ار سعي الهيئة إل��ى تطوير
آل��ي��ات عملها وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��ش��رف عليها.
وق��د سبق ذل��ك تنفيذ مجموعة م��ن ال��ل��ق��اءات
التشاورية التمهيدية مع القطاعات التي تشرف
عليها الهيئة ،إضافة إلى اجتماعات داخلية على
مستوى الهيئة ،بهدف رسم الخطوط العريضة
لالستراتيجية ،وتوظيف أهدافها ك��أدوات فعالة
وم��ؤث��رة ،وضمن رؤي��ا واضحة وموحدة لقطاعات
س���وق رأس ال���م���ال .وكنتيجة ل��ه��ذه ال��ل��ق��اءات
وال����ورش ،ت��م وض��ع استراتيجية معدلة لتخدم
أهداف الهيئة خالل األعوام .2014 - 2012

وخ�ل�ال ال��ع��ام  ،2014واص��ل��ت الهيئة خطواتها
ف��ي تحقيق أه��داف��ه��ا االستراتيجية ،وذل���ك من
خالل تنفيذ خطط العمل المقرة .هذا ،وقد قرر
مجلس إدارة الهيئة تمديد اإلطار الزمني للخطة
االستراتيجية الحالية لعام واح��د ،بحيث تغطي
االستراتيجية الحالية الفترة  ،2015 - 2012وذلك
استنادًا إلى تقييم ما تم إنجازه ،ومراجعة تقدم
سير العمل والمستجدات وال��ظ��روف المحيطة
والمؤثرة على بيئة عمل الهيئة.
وترتكز استراتيجية الهيئة على آلية معاصرة
في البناء والتخطيط االستراتيجي ،وبما ينسجم
م��ع إدارة المخاطر ،حيث تهدف ه��ذه اآلل��ي��ة إلى
وضع أهداف استراتيجية محددة ،وقابلة للقياس
والتحقق ،ووفقًا إلط��ار زمني محدد ،وقد حددت
استراتيجية األع��وام  2015 - 2012ثمانية أهداف
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة سيتم تحقيقها م��ن خ�ل�ال أكثر
م��ن ث�لاث��ي��ن ه��دف��ًا ف��رع��ي��ًا ،تتصل ب��ه��ا مجموعة
من الخطط التنفيذية التي تهدف إل��ى تحقيق
رؤي��ة الهيئة في االرت��ق��اء بسوق رأس المال في
فلسطين ،وحماية مصالح المتعاملين فيه.
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اإلجنازات والتحديات
اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة ثمانية اجتماعات مطولة
خالل العام  ،2014ناقش فيها العديد من
المواضيع االستراتيجية التي تتعلق بتطوير
عمل القطاعات التي تشرف عليها الهيئة،
إض��اف��ة إل���ى ت��ط��وي��ر ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة وت��ع��زي��ز
ح��وك��م��ت��ه��ا .ف��ع��ل��ى ص��ع��ي��د ق��ط��اع األوراق
المالية ،أقر المجلس تعديالت على تعليمات
ال��رس��وم وال��ع��م��والت ،وذل���ك ب��ه��دف توفير
المتطلبات الالزمة إلدراج السندات وتداولها
في بورصة فلسطين ،كما واف��ق المجلس
على طلب الترخيص المقدم من قبل بنك
فلسطين لممارسة نشاط الحفظ األمين.
وعلى صعيد قطاع التأمين ،أق��ر المجلس
ت��ع��دي��ل ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ش��أن ت��رت��ي��ب��ات إع���ادة
التأمين ،إضافة إلى الموافقة على مسودة
نظام أسس توزيع استثمار موجودات شركات
التأمين ،ورفعه إل��ى مجلس ال���وزراء إلق��راره
وإص��داره حسب األص��ول .كما تابع المجلس،
خ�ل�ال جلساته ف��ي ال��ع��ام  ،2014وبشكل
حثيث ،العديد من المستجدات والتطورات
ذات العالقة ببعض شركات التأمين العاملة
في فلسطين ،آخ �ذًا في االعتبار الضوابط
الكفيلة بتخفيض المخاطر.

وفيما يخص قطاع التأجير التمويلي ،ال��ذي
يشهد نموًا متزايدًا بعد صدور قانون التأجير
التمويلي ،وافق المجلس على منح الترخيص
لمزاولة نشاط التأجير التمويلي لمجموعة من
الشركات الجديدة للعمل في سوق التأجير
التمويلي ف��ي فلسطين ،م��ن بينها شركة
إج��ارة الفلسطينية ،وشركة ال��م��راد ،وشركة
ليس آند جو ،وشركة إي��زي ك��ار ،وشركة مينا
لالستثمار.
أما على الصعيد الداخلي ،فقد أعاد المجلس
تشكيل ال��ل��ج��ان المنبثقة ع��ن��ه؛ مثل لجنة
ال��ح��وك��م��ة ،ولجنة التدقيق وال��م��خ��اط��ر ،وأق��ر
ميثاق العمل الخاص بهذه اللجان ،إضافة إلى
إع���ادة تشكيل اللجنة االس��ت��ش��اري��ة لشؤون
التأمين.
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أهم اإلنجازات
استكملت الهيئة خ�ل�ال ال��ع��ام  2014تنفيذ خططها
وبرامجها استنادًا إلى المهام الموكلة إليها بموجب القانون
واأله��داف االستراتيجية المحددة في الخطة االستراتيجية
لألعوام  .2015 - 2012وفي هذا السياق ،حققت الهيئة
مجموعة من اإلنجازات ،ومن أهمها:

أو ً
ال .تطوير البيئة القانونية وتعزيز عمليات
الرقابة على القطاعات التي تشرف عليها
الهيئة
نفاذ أحكام قانون التأجير التمويلي ،حيث نشر قرار
بقانون رقم ( )6للعام  2014بشأن التأجير التمويلي
في الجريدة الرسمية بتاريخ  ،2014/05/28ليصبح بذلك
نافذ المفعول بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره .ويذكر
أن القرار بقانون قد تم اعتماده من قبل فخامة الرئيس
محمود عباس في الربع األول من العام .2014
إصدار قرار بشأن إعادة تشكيل اللجنة االستشارية
لشؤون التأمين ،حيث شملت في عضويتها ك ً
ال من
رئيس مجلس إدارة الهيئة ،وعضو من أعضاء مجلس
اإلدارة ،ومدير عام اإلدارة العامة للتأمين ،وأمين عام
االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ،وخبير تأمين
يعينه مجلس إدارة الهيئة .وت��أت��ي إع���ادة تشكيل
اللجنة تحقيقًا الستراتيجية الهيئة في التركيز على
قضايا قطاع التأمين ،وتوفير الدعم الكامل لتطويره.
تعديل تعليمات ترتيبات إعادة التأمين لشركات
التأمين ،حيث أوجب التعديل إلزام الشركات باالحتفاظ
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بنسبة من حصة أقساط إع��ادة التأمين االتفاقي
ل��م��دة ع���ام م��ن ت��اري��خ االح��ت��ف��اظ ،ض��م��ان��ًا لشركة
التأمين ،وتوفير سيولة نقدية لشركات التأمين
خالل مدة التعاقد مع المعيد.
إص��دار تعميم بشأن تأمين المركبات ،حيث
أوج���ب ه��ذا التعميم توفير التغطية التأمينية
للمركبات تجاه اإلصابات الجسدية واألض��رار المالية
للفريق الثالث ل��ل��ج��رارات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة ،كما
شمل التعميم عدم إصدار تأمين تكميلي (جسم
المركبة) قبل التأكد م��ن توفر تغطية تأمينية
إلزامية للمركبة ص���ادرة ع��ن شركة تأمين مجازة
لهذا النوع من التأمين.
إق��رار نظام أسس توزيع واستثمار موجودات
شركات التأمين من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ويهدف ه��ذا النظام إل��ى وض��ع أس��اس تشريعي
لعملية االستثمار ف��ي ش��رك��ات التأمين؛ بهدف
تنويع االستثمارات ،بحيث تكون الشركة قادرة على
االستجابة بكفاءة للظروف االقتصادية ،وأن تمتاز
االستثمارات بخصائص السالمة والعائد وقابلية
التسييل ،وعدم تركز االستثمارات لدى جهة معينة
تجنبًا لمخاطر ال��ت��رك��ز .وي��أت��ي ه��ذا النظام وفقًا
ألحكام قانون التأمين رقم ( )20لسنة .2005
التوقيع على م��ذك��رة التفاهم المشتركة
( )MMOUللمنظمة الدولية للهيئات المشرفة
على أسواق المال ( ،)IOSCOوذلك خالل المؤتمر
السنوي التاسع والثالثين للمنظمة الذي عقد في
الربع الرابع من العام .2014

تعديل تعليمات بشأن قواعد السلوك المهنية
الخاصة بشركات التأمين ،حيث نصت التعليمات
المعدلة على حذف مادة وتعديل فقرة في مادة أخرى
َّ
من التعليمات األصلية .وتتناول التعديالت موضوع
لجنة اإلشراف والرقابة على التأمين ودورها في تقدير
وقوع المخالفات وتكرارها.
مشروع تعزيز اإلشراف على قطاع التأمين ،ويهدف
هذا المشروع إلى تقديم المساعدة الفنية للهيئة في
مجال الرقابة واإلش��راف على التأمين ،وذل��ك من خالل
مواءمة اإلطار القانوني الرقابي الذي يحكم عمل قطاع
التأمين والمبادئ الرئيسية للتأمين (Insurance Core
 )Principles - ICPsالصادرة عن االتحاد الدولي للهيئات
المشرفة على التأمين ( ،)IAISوتحديد الفجوات ووضع
الخطط التنفيذية التي تحدد أول��وي��ات العمل وفقًا
لمتطلبات ودرج��ة تطور قطاع التأمين الفلسطيني.
يذكر أن هذا المشروع مقدم من البنك الدولي ،ويتم
تنفيذه بالتعاون مع منتدى الهيئات العربية لإلشراف
والرقابة على أعمال التأمين ( ،)AFIRCويغطي المشروع،
إضافة إلى فلسطين ،ك ً
ال من المغرب ،وتونس ،وليبيا.
مشروع المساعدة في تطبيق بطاقة تقييم معايير
حوكمة الشركات الفلسطينية ( )Scorecardمع
انتهاء مرحلة تطوير نظام قياس حوكمة الشركات
الفلسطينية ( ،)Scorecardبالتعاون م��ع مؤسسة
التمويل الدولية في العام  ،2013حيث تم خالل العام
 2014وضع النظام حيز التنفيذ التجريبي .وفي هذا
السياق ،تم توقيع اتفاقية تفاهم جديدة مع مؤسسة
التمويل الدولية ( ،)IFCتهدف إل��ى مساعدة الهيئة
في إعداد دليل إرشادي لتطبيق نظام قياس حوكمة
الشركات ( )Scorecardباللغتين العربية واإلنجليزية،
وبناء ق��درات ك��ادر الهيئة ،وذل��ك ضمن برنامج تأهيل
متخصص للتعامل مع ( ،)Scorecardومعالجة نتائجه
على المستوى اإلفرادي ،وعلى المستوى الكلي ،وذلك
من وجهة نظر الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ
قواعد الحوكمة ،إضافة إلى تطوير وطرح مساق متعلق
بالحوكمة في الجامعات الفلسطينية.

ثاني ًا .تطوير بيئة العمل الداخلية
أتمتة العمليات اإلداري��ة والرقابية في الهيئة،
انطالقًا م��ن حاجة الهيئة إل��ى أتمتة إج���راءات عمل
الوحدات اإلدارية ،وتوظيف التطورات التقنية لتنظيم
وتسريع آل��ي��ات عمل ال��وح��دات اإلداري����ة ف��ي الهيئة،
والتواصل الفعال مع الشركاء ،وتطوير نظام سير
العمل واألرشفة والتحكم بالوثائق ،وقد تم وضع خطة
لمدة سنتين ( )2015 - 2014لتنفيذ ه��ذا الهدف،
وذل���ك ع��ن ط��ري��ق االن��ت��ق��ال م��ن األرش��ف��ة باستخدام
الملفات وال��ب��ري��د اإللكتروني إل��ى أنظمة متكاملة
مبنية على سير العمل ،وبكافة خصائص أنظمة إدارة
المحتوى والوثائق ،لتقليل العمل الورقي والتدخل
البشري ،والتكامل بين إدارات الهيئة المختلفة ،حيث
ت��م إن��ج��از مجموعة م��ن األنظمة اإللكترونية إلدارات
الهيئة ودوائرها ،وهي:
نظام تسجيل عقود التأجير التمويلي ل�لإدارة
العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي.
ن��ظ��ام إدارة المهام ل��دائ��رة نظم المعلومات،
ولإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية.
ن��ظ��ام م��ق��ارن��ة اإلن��ت��اج ل��ل�إدارة ال��ع��ام��ة للتأمين
بين النظام الفلسطيني اإللكتروني لتأمين
ال��م��رك��ب��ات ال��م��وح��د ،وب��ي��ان��ات أن��ظ��م��ة ش��رك��ات
التأمين.
تطوير تقارير رقابية تفصيلية ل�ل�إدارة العامة
ل�ل�أوراق المالية للرقابة على بيانات ال��ت��داول،
ومركز اإليداع والتحويل ،وحركات األوراق المالية
التي ال تتوفر في أنظمة التداول والمركز.
نظام الديوان المركزي.
االنتهاء من مشروع ترقية وتحديث البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات ،وتطوير األنظمة المالية
واإلدارية .وقد هدف هذا المشروع ،الذي تم االنتهاء من
تنفيذه في العام  ،2014وبدعم من الصناديق العربية،
إلى تطوير وأتمتة أنظمة العمل في الهيئة ،حيث تم
خ�لال ال��ع��ام  2014ت��وري��د وتركيب وتشغيل ك��ل من
نظام إدارة الموارد البشرية ،والنظام المالي المحوسب
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في الهيئة ،إضافة إلى تطوير البنية التحتية لنظم
المعلومات اإلدارية ،من خالل توريد معدات تكنولوجية
( ،)Hardware & Softwareوت��وري��د وتشغيل مولد
كهربائي ،كالتالي:

•

•

تحديث البرمجيات وأجهزة ومعدات الشبكات:
حيث تم االنتهاء من تحديث برمجيات الحواسيب
المكتبية ،وأنظمة التشغيل للخادمات ،إضافة
إل��ى توريد وتشغيل وتركيب نظام أتمتة وإدارة
الموقع االحتياطي ،وتزامن الخادمات ،والتعافي من
الكوارث .وكذلك تم التحول إلى المقسم الهاتفي
الشبكي ال��رق��م��ي ،ب���دالً م��ن المقسم التماثلي
القديم ،واالستفادة من خصائص متعددة للنظام
ال��ش��ب��ك��ي ،وه���ي ال��ه��وات��ف الشبكية المتنقلة،
والبريد الصوتي ،والفاكس اإللكتروني ،واالتصال
المتعدد ،والمجيب اآلل��ي ،والعديد من الخصائص
األخرى.
إن��ش��اء مركز بيانات احتياطي للهيئة :نظرًا
لحاجة الهيئة لبناء بيئة إلكترونية متطورة وفقًا
ألفضل المعايير الدولية الحديثة ،قامت دائ��رة نظم
المعلومات بعمل إجراءات للتعافي من الكوارث عند
حدوثها ،وتسعى إلى تطوير خطة شاملة الستمرارية
العمل في الهيئة والحفاظ على أنظمة وخدمات
الهيئة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،ول��ض��م��ان اس��ت��م��راري��ة عملها
تحت كل الظروف .وبناء على أنشطة هذه الخطة،
فقد ت��م إن��ش��اء م��رك��ز ب��ي��ان��ات احتياطي خ���ارج مقر
الهيئة ،وتشغيله ،وربطه بالمركز الرئيسي للهيئة،
الستخدامه في حاالت الطوارئ والتعافي من الكوارث.
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ثالث ًا .تعزيز العالقة مع المؤسسات الدولية
واإلقليمية والمحلية
المشاركة في االجتماع التاسع والثالثين للمنظمة
الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (،)IOSCO
الذي عقد في مدينة لوكسمبورغ خالل الربع الثالث من
العام .2014
المشاركة في ن��دوة خاصة بقضايا السياسات
االقتصادية في الشرق األوسط ،التي نظمها مجلس
دبي االقتصادي ،بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
ومركز دبي المالي العالمي ،وذل��ك خالل الربع الرابع
من العام  2014في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وبمشاركة ع��دد من المنظمات اإلقليمية
والدولية وخبراء دوليين.
مشاركة الهيئة في المؤتمر األول ألس��واق رأس
المال العربية ،الذي نظمه اتحاد هيئات األوراق المالية
العربية ،باالشتراك مع هيئة األوراق المالية والسلع
اإلماراتية ،وصندوق النقد العربي ،وشركة تومسون
رويترز ،وذلك في الربع الرابع من العام  2014في مدينة
دبى بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبمشاركة هيئات
الرقابة على أسواق المال العربية ،وعدد من المنظمات
اإلقليمية والدولية ،وخبراء دوليين .وقدمت الهيئة

في المؤتمر ورقة عمل حول االشتمال المالي ودوره
في حماية المستثمر ،وذل��ك خ�لال الجلسة التي
خصصت لمناقشة دور هيئات الرقابة في حماية
المستثمرين.
المشاركة في المؤتمر الخاص بنموذج قياس
حوكمة الشركات ،ال��ذي عقد ف��ي مدينة فيينا
في الربع الثاني من العام  .2014ورك��ز المؤتمر،
ال���ذي نظمته م��ؤس��س��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة ،على
عرض تجارب أكثر من عشرين دول��ة حول العالم،
ومن بينها فلسطين ،في منهجية بناء وتطبيق
ن��م��وذج ق��ي��اس م��دى االل��ت��زام بحوكمة الشركات
(.)Scorecard
المشاركة في ورشة عمل اإلسكان الميسر ،التي
نظمها في مدينة رام اهلل مكتب ممثل الرباعية،
والبنك الدولي ،ووزارة األشغال العامة واإلسكان،
وبرنامج األم��م المتحدة للمستوطنات البشرية،
وذلك خالل العام .2014
المشاركة في الزيارة االستطالعية لجمهورية
تنزانيا ،وذل��ك في الربع الثالث من العام .2014
وتأتي ه��ذه ال��زي��ارة االستكشافية ضمن أنشطة
م��ش��روع ت��ط��وي��ر وب��ن��اء االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة الوطنية
لالشتمال المالي التي تنفذ بالشراكة بين الهيئة
وسلطة النقد الفلسطينية.
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رابع ًا .تعزيز التوعية المالية
تحقيقًا لهدفها االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��خ��اص بتنفيذ برامج
توعوية تستهدف فئات محددة وأخرى عامة ،والمساهمة
في قيادة عملية بناء االستراتيجية الوطنية لالشتمال
المالي ،واصلت الهيئة جهودها خالل العام  ،2014من
أج��ل ال��وص��ول إل��ى أوس��ع شريحة ممكنة من القطاعات
المستهدفة ،وذل��ك عبر تنفيذ مجموعة م��ن الحمالت
والبرامج واألنشطة التوعوية الهادفة ،وفيما يلي ملخص
ألهمها:
البدء في بناء االستراتيجية الوطنية لالشتمال
المالي ،حيث تم خالل الربع األول توقيع وثيقة مبادئ
بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد
الفلسطينية ،وذلك بهدف التعاون المشترك لقيادة
جهود إنشاء االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي،
وبمشاركة األط��راف ذات العالقة كافة .وح��ددت وثيقة
المبادئ الدور القيادي المشترك لكل من هيئة سوق
رأس المال وسلطة النقد والشركاء الرئيسيين ،إضافة
إلى تحديد مفهوم االشتمال المالي ،واألهداف الرئيسية
لالستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي في فلسطين.
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استكمال تنفيذ برنامج التثقيف المالي في
المؤسسات األكاديمية الفلسطينية ،وهو برنامج
متكامل يرتكز على محاور أساسية عدة ،منها تعزيز
معرفة طلبة كليات االقتصاد والعلوم اإلداري��ة في
الجامعات الفلسطينية بقطاعات سوق رأس المال،
من خالل برنامج «استضافة الخبير» ،وتعاون الهيئة
مع كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في تعزيز وإثراء
المساقات المتخصصة ذات العالقة بقطاعات سوق
رأس المال والحوكمة ،حيث عملت الهيئة ،بالتعاون
مع مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCعلى تطوير
مساق متخصص بحوكمة الشركات.
اختتام برنامج ي��وم التأمين في الجامعات
الفلسطينية ،حيث استكملت الهيئة تنفيذ
ه��ذا البرنامج ال���ذي أط��ل��ق بالتعاون م��ع االت��ح��اد
الفلسطيني لشركات التأمين في نهاية العام
 ،2013وه���دف إل��ى زي���ادة ال��وع��ي التأميني لدى
الطالب في المؤسسات األكاديمية في فلسطين،
وذل��ك من خ�لال عقد ورش عمل متخصصة في
ثماني جامعات مختلفة.

عقد مؤتمر التأجير التمويلي «تمكين المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول إلى مصادر
التمويل عن طريق التأجير التمويلي» ،وذلك بالتعاون
مع مؤسسة التمويل الدولية ()IFC؛ الذراع االستثمارية
لمجموعة البنك الدولي في الربع الرابع من العام .2014
وتأتي أعمال هذا المؤتمر الحقًا لصدور قرار بقانون رقم
( )6لسنة  2014بشأن التأجير التمويلي ،حيث عملت
الهيئة ،بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ،على
إع��داد هذا القانون وصياغته ،وتال المؤتمر عقد ورشة
تدريبية لمدة يومين للشركات العاملة في القطاع،
تناولت أهم المواضيع الفنية المتعلقة بعمليات التأجير
التمويلي وإدارة مخاطر هذه الشركات.

تنفيذ حملة التوعية «حقك كمساهم» ،التي
اطلقتها الهيئة خالل العام  2014بالتعاون مع االئتالف
م��ن أج��ل ال��ن��زاه��ة وال��م��س��اءل��ة (أم����ان) ،حيث هدفت
الحملة إلى توعية صغار المساهمين في الشركات
المساهمة العامة بحقوقهم في التفاعل وحضور
اجتماعات الهيئة العامة .ونفذت الحملة ،التي أطلقت
بالتزامن مع موسم انعقاد الهيئات العامة للشركات

ال��م��س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة ،م��ن خ�ل�ال اس��ت��خ��دام أدوات
إعالمية عدة للوصول إلى هدفها المتعلق بتوعية
المساهمين ،وبخاصة صغارهم ،بحقوقهم منذ
لحظة استالم دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة،
وص���والً إل��ى مشاركة ص��غ��ار المساهمين الفاعلة
ف��ي االج��ت��م��اع��ات ،م��ن خ�لال حثهم على ممارسة
حقوقهم في التصويت على القرارات ،وإثارة األسئلة
واالستفسارات خ�لال االجتماع ،والترشح لعضوية
مجلس إدارة الشركة ،إلى جانب حق المساهم في
التوكيل ح��ال تعذر حضوره إل��ى االجتماع .إضافة
إلى ذل��ك ،تطرقت الحملة إلى حث الشركات على
االل��ت��زام بالقواعد المنصوص عليها ف��ي مدونة
قواعد حوكمة الشركات في فلسطين ،فيما يتعلق
بالترتيبات المناسبة لمكان وموعد اجتماعات الهيئة
ال��ع��ام��ة ،وذل���ك لتشجيع المساهمين ،وب��األخ��ص
صغارهم ،على الحضور ،إضافة إلى حث الشركات
على التواصل م��ع المساهمين ،م��ن خ�لال إنشاء
وح��دة ش��ؤون المساهمين ،وإتاحة الفرصة لصغار
المساهمين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة،
من خالل مراجعة شروط الترشح لعضوية مجالس
إدارة الشركات.
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عقد سلسلة من ورش العمل الخاصة بجرائم
غسل األم��وال وط��رق مكافحتها ومخاطرها
على قطاع التأمين ،وذلك بالتعاون مع المعهد
المصرفي الفلسطيني ووحدة المتابعة المالية.
عقد ورشة عمل «نظرة معمقة في التأمين»،
وذلك في الربع الثالث من العام .2014
التوعية اإللكترونية ،يعتبر الموقع اإللكتروني
للهيئة إح���دى ال��ق��ن��وات الرئيسية للتواصل مع
الجمهور ،كما تعمل الهيئة ،وبشكل متواصل،
على تحديث وتطوير ال��ب��واب��ة الخاصة بالتوعية
على الموقع اإللكتروني الخاص بها .وتقدم هذه
البوابة ،ضمن صفحاتها ،معلومات أساسية حول
الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها؛ مثل أهم
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المصطلحات والمفاهيم المتداولة في قطاعات
س��وق رأس ال��م��ال ،وع��دد من النشرات التوعوية،
والمقاالت ،واألبحاث ،وغيرها من المواد التوعوية،
كما تسعى الهيئة ،من خ�لال قسم «أن��ت تسأل
ونحن نجيب» ،إلى التفاعل مع الجمهور ،من خالل
استقبال استفساراتهم وال���رد عليها م��ن قبل
متخصصين في الهيئة.
استقبال وفود الزيارات المدرسية ،حيث عملت
الهيئة على استقبال العديد من الوفود المدرسية
في مقرها بمدينة البيرة ،وتم تعريف الطلبة خالل
الزيارات بمهام الهيئة ودورها في الرقابة واإلشراف
وتنظيم ع��م��ل ق��ط��اع��ات س���وق رأس ال��م��ال في
فلسطين ،وشملت هذه الوفود مختلف المراحل
ال��ت��دري��س��ي��ة والتخصصية؛ م��ث��ل ال��ف��رع ال��ت��ج��اري،
واألدبي ،وصفوف المرحلتين اإلعدادية والثانوية.

المشاركة في فعاليات برامج التوظيف والتدريب،
حيث شاركت الهيئة خالل العام  2014بعدد من أيام
التوظيف والتدريب ،وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام
الخريجين من مؤسسات التعليم العالي لالنخراط في
سوق العمل ،واالطالع على احتياجات السوق المحلي،
وإدراك المهارات التي يحتاجونها من أجل الحصول
على الوظيفة ،وتعزيز وسائل التواصل لديهم.

المساهمة في رفد المجالت وال��دوري��ات بأخبار
قطاعات سوق رأس المال ،عملت الهيئة خالل العام
 2014على رفد مجموعة من أهم المجالت والدوريات
المتخصصة التي تعنى بقطاعات سوق رأس المال،
الصادرة في فلسطين ،بأهم أخبار وأنشطة الهيئة
وال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��ش��رف عليها ،إل���ى ج��ان��ب أه��م
البيانات اإلحصائية لقطاعات سوق رأس المال.
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التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
على الرغم من اإلنجازات التي حققتها الهيئة ،فإنها
واج��ه��ت -وال ت���زال ت��واج��ه -ال��ع��دي��د م��ن المعيقات
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ؤث��ر بشكل مباشر وغ��ي��ر مباشر
على أعمالها وأنشطة القطاعات التي تشرف عليها،
شأنها في ذلك شأن القطاعات األخ��رى في االقتصاد
الفلسطيني ال���ذي يعاني ضعفًا ع��ام��ًا ،وينعكس
ذل���ك ع��ل��ى األن��ش��ط��ة االس��ت��ث��م��اري��ة ف��ي أس����واق رأس
ال��م��ال م��ن حيث ضعف الطلب على ال��خ��دم��ات التي
تقدمها ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات؛ م��ث��ل ال��ت��أم��ي��ن ،والتأجير
التمويلي ،وتمويل الرهن العقاري ،واألوراق المالية.
وفيما يخص ق��ط��اع األوراق ال��م��ال��ي��ة ،تلعب العديد
م��ن ال��ع��وام��ل ال��خ��ارج��ي��ة دورًا ف��ي ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ه��ذا
ال��ق��ط��اع ،حيث ال ي���زال ان��خ��ف��اض أح��ج��ام ال��ت��داول في
البورصة أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها هذا
القطاع والمؤسسات المكونة ل��ه ،وتحديدًا الهيئة،
والبورصة ،وشركات األوراق المالية ،حيث يرتبط عدم
نمو أح��ج��ام ال��ت��داول ارتباطًا مباشرًا ف��ي استمرارية
عمل تلك المؤسسات وض��م��ان تطويرها ،وتقديم
خ��دم��ات��ه��ا بشكل ي��ت��واف��ق م��ع ال��م��م��ارس��ات ال��دول��ي��ة
والمتبعة ف��ي ال��ع��دي��د م��ن أس���واق ال��م��ال العالمية.
وق���د أدى ان��خ��ف��اض أح���ج���ام ال���ت���داول ف���ي ال��ب��ورص��ة
الفلسطينية إل��ى هجرة العديد م��ن المستثمرين
في األوراق المالية إلى االستثمار في األس��واق المالية
الخارجية ،نظرًا لتوفر الفرص االستثمارية المناسبة،
فض ً
ال عن تأثير العوامل السياسية واالقتصادية التي
تواجهها فلسطين على عمل البورصة ونشاطها،
إض��اف��ة إل��ى ع��وام��ل تنظيمية تتعلق ب��ع��دم تناغم
وانسجام التشريعات ذات العالقة باالستثمار ،كما
يلعب انخفاض مستوى الوعي االستثماري بين فئات
المجتمع الفلسطيني كافة ،دورًا مهمًا في التأثير
ع��ل��ى ن��ش��اط ال��ق��ط��اع ،وب��ش��ك��ل س��ل��ب��ي وم��ل��م��وس.
وي��واج��ه قطاع التأمين ف��ي فلسطين مجموعة من
ال��ت��ح��دي��ات ،ش��أن��ه ف��ي ذل���ك ش���أن م��ع��ظ��م ق��ط��اع��ات
ال��ت��أم��ي��ن ف���ي ال�����دول ال���م���ج���اورة .وم����ن أه����م ه��ذه
ال��ت��ح��دي��ات ،المنافسة السعرية غير المنصفة بين
ش��رك��ات التأمين التي تزيد احتماالت التعثر لديها
في حال استمرار المنافسة وزيادة حدتها ،ما يشكل
عائقًا كبيرًا أمام استقرار قطاع التأمين الذي يبطئ
م��ن ت��ط��وره م��ن ج��ه��ة ،وم��ن جهة أخ���رى صغر حجم
م��ح��ف��ظ��ة ال��ت��أم��ي��ن وت��ف��ت��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ش���رك���ات ع���دة.
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وعلى الرغم من النمو في أقساط التأمين سنويًا،
فإن قطاع التأمين ما زال معتمدًا ،بشكل أساسي،
على تأمين المركبات ،يليه التأمين الصحي ،اللذين
يشكالن ما يزيد على  % 77من حجم أقساط التأمين،
كما أن هذا النمو ال يرقى إلى حجم الفرص المتاحة في
استقطاب الكثير من الزبائن والوصول إليهم في شتى
القطاعات االقتصادية ،وبخاصة تأمين المنازل ،وتأمين
المنشآت االقتصادية الصغيرة ،وتأمين الحياة ،والعمال.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه قطاع تمويل الرهن
العقاري وتطوره ،عدم اكتمال البيئة القانونية المنظمة
للقطاع ،حيث أن القانون الذي ينظم الرهن العقاري
قد وضع في الحقبة األردنية – قانون وضع األموال غير
المنقولة تأمينًا للدين للعام  ،1953ولم يطرأ أي تغيير
على القانون منذ ذل��ك الحين ،ونظرًا التساع نشاط
تمويل الرهن العقاري ،وما يشهده سوق تمويل الرهن
العقاري من تطورات ،أصبحت الحاجة ملحة لوجود قانون
عصري يعالج اإلشكاليات الموجودة في هذا القطاع.
كما أن قلة مساحة األراضي المسجلة رسميًا في دوائر
تسجيل األراض����ي (ال��ط��اب��و) ،ظ��ل��ت وس��ت��ظ��ل تشكل
عائقًا أمام نمو هذا القطاع ،حيث أن  %17.2تقع ضمن
المنطقة المصنفة (أ) ،و %23.8تقع ضمن المنطقة
المصنفة (ب) ،أما الجزء األكبر الذي يقع ضمن المنطقة
المصنفة (ج) بنسبة  %59تقريبًا ،فهو يقع ضمن
السيطرة اإلسرائيلية ،وبالتالي تقييد االستثمار العقاري
في هذه المنطقة نظرًا لصعوبة الحصول على تراخيص
للبناء ،وصعوبة الحصول على تمويل لالستثمار ،وعزوف
المؤسسات المالية ع��ن اإلق���راض ف��ي ه��ذه المناطق.
بطبيعة الحال ،يؤثر هذا على جانب العرض في سوق
تمويل الرهن العقاري من حيث عدد الوحدات السكنية
المعروضة ،وبالتالي التأثير على أسعار هذه الوحدات.
وه��ذا يؤثر أيضًا على م��واءم��ة العرض والطلب ،حيث
توصلت الدراسة األخيرة لمكتب الرباعية إلى أن %70
م��ن األس���ر الفلسطينية ال تستطيع تحمل تكاليف
أس��ع��ار المنازل المعروضة ،حيث يعد توفير السكن
ال��م�لائ��م ،وب��أس��ع��ار معقولة ،م��ن أه��م التحديات التي
تواجه قطاع تمويل الرهن العقاري ،وفقًا لإلحصائيات
المشار إليها أع�لاه .وتعتبر محدودية األرض المسجلة
رسميًا والمتاحة لالستثمار ،من أهم العوامل التي تحد
وتقيد دخ��ول ش��رك��ات ج��دي��دة ف��ي ه��ذا القطاع وتحد
من نمو وتطور شركات إع��ادة تمويل الرهن العقاري.

ومن التحديات األخرى التي تواجه هذا القطاع ،انتشار
وتوسع قطاع اإلسكان غير الرسمي ،حيث تتم عمليات
البيع بالتقسيط خارج القطاع الرسمي ،وما قد يترتب
على ذلك من ضياع للحقوق ،وعدم وجود آلية لحماية
األط��راف ذات العالقة ،وضياع فرص التمويل الرسمي
(من خالل المصارف والمؤسسات المالية) .هذا إلى
ج��ان��ب انتشار م��ا يسمى بالبيع على ال��خ��ارط��ة دون
وجود آلية لتسجيل اتفاقيات البيع ،وما يترتب عليه
من إشكاليات عديدة ،مثل تنفيذ غير ما تم االتفاق
عليه ،أو ع��دم التنفيذ أص� ً
لا ،وق��د يخلق العديد من
المشاكل في إثبات الملكية ،حيث يستطيع البائع
تحد آخر يتمثل
بيع العقار ألكثر من شخص .وهناك
ٍ
في فائض السيولة لدى القطاع المصرفي ،وبالتالي
اس��ت��خ��دام ال��م��ص��ارف ال��س��ي��ول��ة ف��ي عملية اإلق���راض
العقاري ،وع��دم الحاجة إلع��ادة تمويل ه��ذه القروض.
ونظرًا ألسعار الفائدة العالمية الحالية ،أصبحت البنوك
تمنح المقترضين ق��روض��ًا بأسعار ف��ائ��دة قريبة من
سعر فائدة إعادة التمويل ،ما ق ّلص الفارق بين سعر
الفائدة النهائي للمقترض وسعر فائدة إعادة التمويل.
أم��ا التحديات التي تواجه نشاط التخمين العقاري،
فأهمها ع��دم توفر المعلومات الكاملة التي يمكن
االعتماد عليها في الوصول إلى قيمة دقيقة للعقارات،
كما أن البنوك تلزم المخمنين باستخدام نماذج محددة،
تحد من قدرة المخمن على تطبيق عملية التخمين
ح��س��ب ال��م��ن��ه��ج��ي��ات ال��م��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت��ن��ص عليها
تعليمات الهيئة .وللحد من هذه المشكلة ،ستعمل
الهيئة على اعتماد نموذج تخمين موحد يحتوي على
الحد األدنى من المعلومات الواجب توفرها في التقرير.
ومن أبرز التحديات التي تواجه نشاط التأجير التمويلي
ف��ي فلسطين ،قلة ال��وع��ي ب��ه��ذا ال��خ��ي��ار التمويلي
على الصعيدين الفردي والمؤسساتي ،وقلة الخبرة
للعاملين ف��ي ه���ذا ال��ن��ش��اط ،إض��اف��ة إل���ى مواجهة
شركات التأجير التمويلي العاملة صعوبة في الوصول
إلى مصادر تمويل للمساهمة في التوسع بعملياتها.
ولضمان تطور القطاع وتوسعه ،فإنه من الضروري
استكمال البيئة القانونية الناظمة للنشاط ،وأهمها
صدور قانون ضمان الحق في المال المنقول الذي يتضمن
آلية استخدام األص���ول المنقولة كضمان للتمويل.
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تطورات مستقبلية
اس��ت��ك��م��ا ًال ل��ل��ت��ع��اون م��ا ب��ي��ن الهيئة وال��ب��ن��ك ال��دول��ي ف��ي تنفيذ ب��رام��ج ال��م��س��اع��دات
ال��ف��ن��ي��ة وب���ن���اء ال����ق����درات ،س��ت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة خ��ل�ال ال���ع���ام  2015ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ث�لاث��ة
م���ش���اري���ع ت��ط��وي��ري��ة ت���م اإلع�������داد ف��ن��ي��ًا ل��ه��ا خ��ل�ال ال���ع���ام  ،2014وه����ي ك��ال��ت��ال��ي:

مشروع المساعدة الفنية لتطوير
قطاع األوراق المالية (المرحلة الثالثة)،
ويهدف هذا المشروع إلى وضع
استراتيجية الرقابة المبنية على
المخاطر حيز التنفيذ الفعلي من
النواحي العملية والفنية ،ومراجعة
األطر الرقابية والقانونية التي
تحكم عمل صناديق االستثمار
بأنواعها المختلفة استنادًا إلى
معايير منظمة ( )IOSCOالمتعلقة
بهذا الخصوص.

مشروع التمويل اإلسالمي ،الذي
يهدف إلى تطوير األطر القانونية
والرقابية الالزمة للرقابة واإلشراف
على أدوات التمويل اإلسالمية مثل
الصكوك واإلجارة ،من خالل تقييم
ومراجعة األطر القانونية والرقابية
لتحديد الفجوات ،ومساعدة الهيئة
في صياغة وتطوير األنظمة
والتعليمات الخاصة بأدوات التمويل
اإلسالمي ،وبناء القدرات لكوادر
الهيئة بهذا الخصوص.

مشروع تطوير قطاع التأمين ،ويهدف
إلى تطوير البنية التحتية الالزمة للرقابة
المبنية على المخاطر ،وتطوير اإلجراءات
الفنية الخاصة في مجال ()Wind- up
(الخروج من السوق لشركات التأمين)،
وتطوير األطر الرقابية في مجال إعادة
التأمين ،إضافة إلى بناء القدرات في
المجاالت المذكورة للكوادر المتخصصة
في الهيئة.
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قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاع تمويل الرهن العقاري

قطاع التأجير التمويلي
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قطاع األوراق المالية
البيئة القانونية والتنظيمية
ضمن جهود اإلدارة العامة ل�ل�أوراق المالية في
الهيئة لتطوير المنظومة القانونية المالئمة
لعمل قطاع األوراق المالية ،بما يضمن تحقيق
استراتيجية الهيئة وأهدافها خالل العام ،2014
قامت اإلدارة بمراجعة ٍّ
كل من تعليمات ترخيص
شركات األوراق المالية ،وتعليمات اإلفصاح ،بما
في ذلك مراجعة عملية اإلفصاح المعمول بها
من حيث آلية وجهة النشر ،وذلك بهدف أتمتة
وتنظيم عملية اإلفصاح لقطاع سوق رأس المال
وفق أح��دث التقنيات والوسائل اإللكترونية ،ما
يسهم في إحداث نقلة نوعية في سرعة ودقة
اإلفصاحات الصادرة عن الجهات الخاضعة لرقابة
الهيئة وإشرافها .كما تهدف هذه المراجعة إلى
دراسة إمكانية تطبيق نظام إلكتروني لإلفصاح،
سيعمل ،ب���دوره ،على رف��ع مستوى الشفافية
في عمليات اإلفصاح ،ويتيح توفير طريقة مرنة
في تحميل البيانات المالية وعرضها عبر النظام
المقترح على شكل جداول ،وباللغتين العربية
واإلنجليزية.

التطورات خالل العام 2014
شهد ال��ع��ام  2014العديد م��ن ال��ت��ط��ورات في
العديد من المجاالت؛ ففي مجال توفير معلومات
وبيانات عن قطاعات سوق رأس المال ،من خالل
تطوير قواعد بيانات ومراجعة نوعية اإلفصاحات
وتطويرها خالل العام  ،2014قامت اإلدارة العامة
ل�لأوراق المالية في الهيئة والبورصة ،بمراجعة
آلية اإلف��ص��اح المعمول بها حاليًا ،بما يتضمن
العمل على تطويرها من حيث آلية وجهة النشر

عبر تطوير نظام إفصاح إلكتروني ،من أجل
تنظيم وأتمته عملية اإلف��ص��اح لقطاع سوق
رأس ال��م��ال وفقًا ألح��دث التقنيات والوسائل
اإللكترونية ،ويتم حاليًا االنتهاء م��ن االتفاق
على الصورة النهائية لعرض البيانات المالية،
من خالل النظام ،ودراسة التشريعات السارية
التي تحتوي على أحكام ومواد قانونية تدعم
تطبيقه .ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق النظام
إلى زيادة مستوى الشفافية واإلفصاح ،وتلبية
متطلبات ال��ش��رك��ات ،م��ن خ�لال توفير أدوات
إع���داد وع���رض وح��ف��ظ ال��ب��ي��ان��ات المالية وغير
المالية (اإلفصاح المعلوماتي) ،وإمكانية تحميل
البيانات بطريقة مرنة ،ويدعم النظام اللغتين
العربية واإلنجليزية في عرض البيانات المالية.
في مجال زيادة مدى التزام الشركات بالقواعد
اإللزامية لحوكمة الشركات وحثها على تطبيق
القواعد االختيارية ،وبعد االنتهاء من تطوير
بطاقة تقييم أداء معايير حوكمة الشركات
بهدف قياس م��دى ال��ت��زام ال��ش��رك��ات بقواعد
الحوكمة ال��واردة في مدونة حوكمة الشركات
الفلسطينية ،قامت الهيئة بمخاطبة الشركات
المساهمة العامة المدرجة في البورصة من أجل
تعبئة االستبيان ونموذج اإلفصاح عن االمتثال
لحوكمة الشركات المرفق في االستبيان ،ليتم
توقيعه من قبل لجنة الحوكمة المنبثقة عن
مجلس اإلدارة في الشركة المعبئة لالستبيان،
وف���ي ح���ال ع���دم وج���وده���ا ،ي��ت��م اع��ت��م��اده من
قبل لجنة التدقيق والمخاطر ،وفي حال عدم
وجودها يتم اعتماده من قبل رئيس مجلس
اإلدارة في الشركة.
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أم��ا في مجال تأكيد امتثال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة للقوانين واألنظمة والتعليمات ذات العالقة
بقطاعات سوق رأس المال ،وحث الشركات المساهمة العامة على إدراج أوراقها المالية في البورصة ،فقد تم
خالل العام  ،2014إدراج الورقة المالية للشركة العربية الفلسطينية لالستثمار في بورصة فلسطين ضمن
قطاع االستثمار ،وذلك على النحو التالي:

الشركة
الشركة العربية
الفلسطينية لالستثمار

رمز التداول

تاريخ بدء
التداول

رأس المال المكتتب
بالدوالر األمريكي

مركز الشركة

APIC

2014/3/2

50,009,398

رام اهلل

كما تم بتاريخ  2014/9/1إدراج سندات القرض لشركة

إل��ى م��ذك��رة التفاهم متعددة األط���راف التي تضمن

البنك التجاري الفلسطيني في البورصة .وتعتبر تلك

تعاون ال��دول األعضاء في المنظمة في مجال تبادل

السندات أول إدراج ألسناد القرض في البورصة ،حيث

المعلومات والتعاون المشترك ،قامت اإلدارة العامة

قرر البنك طرح ( )10آالف سند قرض لالكتتاب العام

لألوراق المالية ،خالل العام  ،2014بالرد على مجموعة

واالكتتاب الثانوي العام ،بقيمة اسمية ألف دوالر للسند

من االستفسارات الواردة إليها من هيئة األوراق المالية

تم االكتتاب بكامل السندات المطروحة
الواحد .وقد ّ
بقيمة ( )10ماليين دوالر.

األردنية ،وهيئة األوراق المالية العراقية ،وهيئة األوراق

وفي مجال حث الشركات العائلية على التحول إلى
شركات مساهمة عامة تمهيدًا إلدراجها في البورصة
خالل األعوام القادمة ،قامت اإلدارة العامة لألوراق المالية
بالمتابعة مع شركة بيت ج��اال لصناعة األدوي���ة ،وحل
اإلشكالية التي واجهتها مع وزارة المالية عند قيامها
بتحويل الشكل القانوني لها من شركة مساهمة
خ��ص��وص��ي��ة إل���ى ش��رك��ة م��س��اه��م��ة ع��ام��ة ،ح��ي��ث من
المتوقع أن يتم إدراج األوراق المالية لشركة بيت جاال،
المتحولة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة
مساهمة عامة ،في العام .2015
وعلى صعيد التعاون الدولي ،وضمن هدف الهيئة
في زيادة التواجد وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية
واإلقليمية والدولية ذات العالقة ،وبعد حصول الهيئة
على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات
المشرفة على أس��واق المال ( ،)IOSCOوانضمامها
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المالية السيرالنكية ،التي تتعلق بآليات التنظيم
ومراقبة قطاع األوراق المالية ،كما تم الرد على طلب
إح��دى ال��دول األعضاء الموقعة على مذكرة التفاهم
من خالل الهيئة المالية الرقابية فيها ،حيث يتوجب
على الهيئة ،استنادًا إلى مذكرة التفاهم المشترك،
التعاون مع األعضاء في تلك المنظمة في مجال الرقابة
على أسواق المال ،والحفاظ على حقوق المستثمرين،
وتبادل المعلومات ،والتعاون المشترك ،بما يضمن
الحفاظ على سالمة التعامل ف��ي أس���واق ال��م��ال في
الدول األعضاء.
وبهدف رفع كفاءة العمليات الفنية والتشغيلية ،من
خالل تحديد نطاق وأهداف ومهام عمليات التفتيش
والتحليل المالي ،واالم��ت��ث��ال ،واإلن��ف��اذ وال��ش��روع في
االن��ت��ق��ال م��ن التفتيش المبني ع��ل��ى االم��ت��ث��ال إل��ى
التفتيش المبني على المخاطر ،تم خالل العام 2014
تجهيز مصفوفة المخاطر لشركات األوراق المالية
المرخصة من قبل الهيئة ،وتحديد مستوى احتمال

ح��دوث المخاطرة ل��دى تلك الشركات ،وتحديد تأثير

ف���ي ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات م��رك��ز اإلي����داع

حدوث المخاطر على الشركات بما يضمن تحديد الوزن

والتحويل في البورصة ،دون استخدام نظام مركز

النسبي لألخطار التي تواجهها تلك الشركات ،كما

اإلي��داع والتحويل اإللكتروني الموجود في البورصة،

تم تطوير مصفوفة المخاطر لكل شركة ،وتضمين

وباالعتماد على قاعدة البيانات المتوفرة في الهيئة،

أهم البنود الواردة في تعليمات اإلدارة والتدقيق لدى

بما يعزز عمليات المتابعة والرقابة على أعمال المركز

شركات األوراق المالية ،وتعليمات األشخاص المعرضين

بكفاءة وفاعلية أكبر.

سياسيًا ،وتحديث أوراق العمل المستخدمة في عملية
التفتيش ،من حيث الشكل والمحتوى ،كما تم إعداد
تقرير التحليل المالي لشركات األوراق المالية المبني
على المخاطر ،كما تم العمل على مراجعة إج��راءات
عمل قسم الرقابة على التداول.
وف��ي سياق آخ��ر ،تم تطوير وإع���داد مسودة جديدة
الت��ف��اق��ي��ة ف��ت��ح ال��ح��س��اب ،ليتم اع��ت��م��اده��ا م��ن قبل
البورصة ل��زي��ادة فعاليتها ،وذل��ك امتثاالً لتعليمات
األش��خ��اص المعرضين سياسيًا ،ال��ص��ادرة عن اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل األموال وتعليمات الـ(،)FATCA
وإرشادات “اعرف عميلك” .وأخيرًا ،تم تطوير واستخراج
مجموعة من التقارير الصادرة عن أنظمة المعلومات،
والمساندة لعمل دائ��رة الرقابة على عمليات السوق

الخدمات المقدمة للقطاع
الترخيص
يعتبر ترخيص نشاطات وأع��م��ال األوراق المالية من
المهام الرئيسية للهيئة ،بما يساهم في المحافظة
على سالمة التعامل في قطاع األوراق المالية ،وحماية
القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها ،وحماية
المتعاملين ف��ي��ه .وتشمل األع��م��ال ال��ت��ي ترخّ صها
الهيئة ،الوساطة المالية لحساب الغير ،والوساطة
المالية لحسابها ،ووكيل اإلصدار ،ومدير اإلصدار ،وأمين
اإلص���دار ،والحافظ األم��ي��ن ،وترخيص ممارسة أعمال
أس��واق األوراق المالية ،إضافة إلى ترخيص ممتهني
المهن المالية.

وفيما يلي نتائج العام  2014في ما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:
األعمال والنشاطات المالية
المرخصة

طبيعة الترخيص

الوساطة المالية لحسابه

تجديد

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

وكيل إصدار

تجديد

المتحدة لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

الوطنية لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

الوساطة المالية لحسابه

تجديد

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

الشركة

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

العالمية لألوراق المالية
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الوساطة المالية لحسابه

تجديد

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

مدير إصدار

تجديد

الوساطة المالية لحسابه

تجديد

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

وكيل إصدار

تجديد

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

أمين إصدار

تجديد

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

مدير إصدار

تجديد

أمين إصدار

تجديد

حافظ أمين

تجديد

حافظ أمين

تجديد

أمين إصدار

تجديد

البنك العربي

حافظ أمين

تجديد

بنك فلسطين

حافظ أمين

ترخيص جديد

أبو غزالة لالستشارات

مدير إصدار

تجديد

مدير إصدار

تجديد

مستشار استثمار

تجديد

نشاطات أسواق األوراق المالية

تجديد

السهم لألوراق المالية واالستثمار

لوتس لالستثمارات المالية

الوساطة لألوراق المالية

العربي جروب لالستثمار

بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود
بنك القاهرة عمان

إثمار لالستثمار واالستشارات المالية
بورصة فلسطين

اإلصدارات
تقوم الشركات بالحصول على األموال الالزمة لتمويل
مشاريعها وخططها المستقبلية ،إم��ا ع��ن طريق
رف��ع رؤوس أموالها بإصدار األسهم ،وإم��ا عن طريق
االقتراض بإصدار السندات.
وقد ألزم قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة ،2004
واألنظمة والتعليمات ال��ص��ادرة بمقتضاه ،الشركات
المصدرة عند عملية إص��دار األوراق المالية ،أن تقدم
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نشرة إص���دار إل��ى الهيئة تتضمن كافة المعلومات
ّ
تمكن المستثمر م��ن ا ّت��خ��اذ ق��راره
وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي
االستثماري ،وتقديم البيانات التي ترى الهيئة ضرورة
ّ
اطالع المستثمر عليها .وتعتبر نشرة اإلصدار المصدر
الرئيسي والموثوق للمعلومات بالنسبة للمستثمرين،
وهي كذلك أول عملية إفصاح يقوم بها المصدر عند
إصدار األوراق المالية.
وت��واف��ق الهيئة على إن��ف��اذ نشرة اإلص���دار ف��ي حالة

تحقق وتوفر متطلبات قانون األوراق المالية واألنظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ،ولها الحق في
رفض وإيقاف إنفاذ النشرة إذا تبين أنها تحتوي على
بيانات غير صحيحة ،أو غير دقيقة ،أو مضللة ،أو أنها ال
تتضمن معلومات جوهرية ّ
تمكن المستثمر من اتّخاذ
قراره االستثماري .وفي حال تضمنت النشرة معلومات
وبيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية ،أو تم
حذف هذه المعلومات ،فإن المصدر وأي شخص و ّقع
على هذه النشرة ،يعتبر مخالفًا لقانون األوراق المالية.
ولكي تكتمل نشرة اإلص���دار ،فقد أل��زم القانون أن
تكون النشرة مدققة من رئيس مجلس اإلدارة ،وكل

من المدير العام ،والمدير التنفيذي ،والمدير المالي
للمصدر ،وكذلك موقعة من غالبية المؤسسين أو
غالبية أعضاء مجلس اإلدارة ،ومدير اإلص��دار ،ومدقق
الحسابات الذي صادق على البيانات المالية.
وف��ي العام  ،2014وافقت الهيئة على إنفاذ خمس
نشرات إصدار أسهم عن طريق االكتتاب األولي العام
للجمهور ،واالكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة،
أو لمستثمرين معينين ،بعد دراستها واستيفائها
كافة متطلبات قانون األوراق المالية وتعليمات إصدار
األوراق المالية ،وهي على النحو التالي:

الشركة

نوع اإلصدار

األسهم المطروحة

شركة مصايف رام اهلل

اكتتاب عام

388,953

الشركة العالمية المتحدة للتامين

إصدار خاص

729,689

شركة بنك االستثمار الفلسطيني

اكتتاب ثانوي عام

45,000,000

شركة البنك الوطني

اكتتاب ثانوي عام

25,000,000

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

اكتتاب ثانوي عام

6,500,000

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال أربع شركات مساهمة عامة عن طريق توزيع أسهم مجانية ،من خالل رسملة
االحتياطي االختياري و/أو األرباح المدورة ،وهي على النحو التالي:
عدد األسهم

الشركة
الشركة العالمية المتحدة للتأمين

1,082,813

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

9,990,602

بنك فلسطين

10,000,000

شركة بنك االستثمار الفلسطيني

2,000,000

وفي العام  ،2014وافقت الهيئة على إنفاذ نشرتي إصدار سندات قرض عن طريق االكتتاب الخاص ،واالكتتاب
الثانوي العام لمساهمي الشركة ،بعد دراستها واستيفائها كافة متطلبات قانون األوراق المالية ،وتعليمات
إصدار األوراق المالية ،وهي على النحو التالي:
الشركة

نوع اإلصدار

السندات المطروحة

شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري

اكتتاب خاص

250

اكتتاب ثانوي عام

10,000

شركة البنك التجاري الفلسطيني
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اإلفصاح
يعتبر اإلفصاح الدقيق بشقيه األولي والدوري ،وتوفير
المعلومات للجمهور والمتعاملين في األوراق المالية،
من األه���داف الرئيسية للهيئة لغرض ال��وص��ول إلى
بورصة تتميز بالعدالة والكفاءة والشفافية .وتقوم
اإلدارة العامة لألوراق المالية بمتابعة التزام الشركات

المصدرة لألوراق المالية بأحكام قانون األوراق المالية
رق��م ( )12لسنة  ،2004وتعليمات ون��ظ��ام اإلفصاح
الصادر عن الهيئة والبورصة ،واتّخاذ اإلج��راءات الالزمة
بحق المخالفين.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام :2014

آخر موعد

الشركات
المدرجة

الشركات
الملتزمة

االلتزام

البيانات المالية األولية للعام 2013

2014/2/16

48

47

%98

التقارير السنوية للعام 2013

2014/3/31

49

46

%94

البيانات المالية للربع األول من العام 2014

2014/4/30

49

46

%94

التقارير نصف السنوية للعام 2014

2014/8/17

49

46

%94

البيانات المالية للربع الثالث من العام
2014

2014/11/2

49

46

%94

التقارير الدورية

لإلفصاح

نسبة

وقد تم فرض عقوبة من الدرجة األولى تتمثل بتوجيه
إن���ذار خطي على شركتين مساهمتين مدرجتين
بسبب عدم التزامهما بمتطلبات اإلفصاح خالل العام
.2014

المدرجة ،وتمت معالجة هذه اإلن��ذارات من قبل دائرة
الرقابة على عمليات السوق بالتعاون مع دائرة التداول
والرقابة وشؤون األعضاء في بورصة فلسطين ،ووفقًا
لدليل سياسات وإجراءات العمل المعتمدة في اإلدارة
العامة لألوراق المالية .وفيما يلي اإلجراءات التي قامت
بها الهيئة بخصوص التعامل مع اإلنذارات الرقابية:

تتم الرقابة على ال��ت��داول في البورصة استنادًا إلى
قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة  ،2004وفي حال
تم اكتشاف أي سلوك مخالف ،يقوم قسم الرقابة
على التداول بمخاطبة الوسيط للتنبيه عليه لتجنب
هذا السلوك ،وفي حال وجود مخالفات جوهرية تتم
متابعتها بعد الجلسة ،ويتم عمل تحليل موسع
للعمليات التي يشتبه بوجود مخالفات فيها ،ودراسة
تعامالت األط���راف ذات العالقة ،وعند تأكيد مخالفة
قانون األوراق المالية ،يتم السير ب��إج��راءات التنبيه
وإش��ع��ار الجهة المخالفة وإت��م��ام اإلج���راءات القانونية
بتلك المخالفة.

•

الرقابة على التداول

أصدر نظام الرقابة اإللكتروني المعمول به في اإلدارة
العامة ل�ل�أوراق المالية خ�لال ال��ع��ام  ،2014مجموعة
م��ن اإلن����ذارات الرقابية بخصوص بعض السلوكيات
وال��ت��ع��ام�لات ال��ت��ي ت��م��ت ع��ل��ى ب��ع��ض األوراق المالية
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اإلن���ذار الرقابي المتضمن تغيرات غير طبيعية
على أسعار األوراق المالية.
تم خالل العام  2014مخاطبة  8شركات مساهمة
عامة مدرجة لالستفسار عن وج��ود أي معلومات
أو متغيرات جوهرية غير مفصح عنها للجمهور
نتيجة للتغيرات في أسعار بعض األوراق المالية،
أو زي��ادة في أحجام التداول لمجموعة من األوراق
المالية المدرجة.

•

اإلنذار الرقابي المتضمن التأثير على أسعار اإلغالق
لألوراق المالية المدرجة.
ت��م إل��غ��اء األث���ر ال��س��ع��ري ل��ل��ورق��ة ال��م��ال��ي��ة إلح��دى
الشركات المساهمة العامة المدرجة خالل العام
 2014نتيجة االرت��ف��اع المفاجئ ف��ي سعر إغ�لاق

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.
كما ت��ق��وم اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل�أوراق المالية بعمليات
الرقابة واإلش��راف على أعمال البورصة والمركز ،حيث
تم التفتيش على إجراءات فتح الحساب المتبعة لدى
مركز اإلي��داع والتحويل في البورصة ،وعمليات إدراج
مجموعة من أسهم الزيادة الناتجة عن عمليات رفع
رأس المال للشركات المساهمة العامة المدرجة ،إضافة
إلى فحص أعمال مركز اإلي��داع والتحويل في عمليات
نقل األسهم وتنفيذ التحويالت اإلرثية والعائلية ،وقد
بلغ عدد اإلجراءات والمالحظات الرقابية التي تقوم بها
اإلدارة العامة لألوراق المالية على عمليات البورصة22 ،
إجراء ،بما يضمن التزام المركز بقانون األوراق المالية
ً
وأنظمة البورصة المعتمدة من الهيئة.

التحليل المالي والمالءة المالية لشركات
األوراق المالية
يتم تحليل تقارير ال��م�لاءة المالية لشركات األوراق
المالية بهدف التأكد من التزام شركات األوراق المالية
بقانون األوراق المالية وتعليمات المالءة المالية الصادرة
عن الهيئة ،بما يضمن الحفاظ على سالمة واستقرار
أوض��اع شركات األوراق المالية ،والحفاظ على أم��وال
المستثمرين وحقوقهم.

التفتيش على شركات األوراق المالية
تقوم اإلدارة العامة ل�لأوراق المالية بمتابعة مستمرة
لكافة أوضاع شركات األوراق المالية المرخصة من قبل
الهيئة لفحص مدى امتثال تلك الشركات والتزامها
بقانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه ،حيث يتم تنفيذ الزيارات التفتيشية لتلك
�اء على
الشركات للوقوف على أوض��اع��ه��ا ،وذل��ك ب��ن� ً
مصفوفة المخاطر التي تم إعدادها في اإلدارة العامة
ل�ل�أوراق المالية ،وبحيث ال تقل ال��زي��ارات التفتيشية
الدورية على شركات األوراق المالية عن جولتين لكل
شركة في العام ال��واح��د .كما يقوم فريق التفتيش
في اإلدارة العامة لألوراق المالية بعمل زيارات متابعة
على الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القانون
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات واألن��ظ��م��ة تحقيقًا ل��ل��ه��دف الرئيسي
المتمثل في حماية حقوق المستثمرين ،والحد من
المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركات العاملة
في قطاع األوراق المالية.

الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق
المالية
أو ً
ال .بورصة فلسطين

أ .مؤشر القدس
مع نهاية العام  ،2014أغلق مؤشر القدس عند حاجز
 511.77نقطة ،مسج ً
ال تراجعًا نسبته  %5.48عن
إغالقه في نهاية العام  ،2013والبالغ  541.45نقطة.

ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام :2014
مؤشر القدس

التغير مقارنة بالربع
السابق ()%

2014/1/1

541.45

----

التغير مقارنة بـ
)%( 2014/1/1
----

2014/3/31
2014/6/30
2014/9/30
2014/12/31

548.37
502.81
511.14
511.77

1.28
8.311.66
0.12

1.28
7.145.605.48-

الفترة
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وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام :2014
مؤشر القدس خالل العام 2014

ب .نشاط السوق
يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين  2013و :2014
نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين  2013و 2014

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد
الصفقات

المعدل اليومي
لقيمة األسهم
المتداولة ()$

القيمة السوقية ()$

2013

241.00

202,965,939

340,774,270

44,425

1,414,001

3,247,478,385

2014

245.00

181,545,154

353,917,125

41,257

1,444,560

3,187,259,624

()%

1.66

10.56-

3.86

7.13-

2.17

1.85-

عدد جلسات
السنة
التداول

ويبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين  2013و:2014
الـبــنـــد

)%( 2013

)%( *2014

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة)

43.43

42.63

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة)

4.56

4.73

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام  2013في احتساب النسب؛ لعدم صدور بيانات العام  2014حتى تاريخ إعداد
التقرير.
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القيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها في السوق المالية خالل  2013و 2014
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0
القيمة السوقية (مليون )$

قيمة األسهم المتداولة (مليون )$

عدد األسهم المتداولة (مليون سهم)

يبين الجدول التالي حجم وقيمة التداول الشهري في بورصة فلسطين من شهر كانون الثاني  2014وحتى
كانون األول :2014
النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام 2014

الشهر

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد جلسات
التداول

عدد
الصفقات

مؤشر
القدس

كانون الثاني

29,829,261

60,790,802

19

7,060

598.6

شباط

26,135,795

53,960,442

20

5,743

590.79

آذار

20,442,562

51,352,586

22

4,631

548.37

نيسان

9,441,090

17,282,766

22

4,002

518.82

أيار

7,463,383

14,391,280

19

3,072

523.07

حزيران

15,612,050

25,547,812

22

3,201

502.81

تموز

3,327,941

7,155,082

17

1,597

505.15

آب

8,557,188

15,881,925

21

3,014

521.46

أيلول

21,510,407

31,821,403

22

2,241

511.14

تشرين األول

13,024,704

26,160,534

18

1,762

500.59

تشرين الثاني

13,707,342

26,972,369

21

1,946

482.45

كانون األول

12,493,431

22,600,123

22

2,988

511.77
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ج .حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2014
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االستثمار ٪17

مين ٪3

التأ

الخدمات ٪31

الخدمات ٪45

د .الشركات المدرجة
مع نهاية العام  ،2014بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  49شركة دون تغيير يذكر ،مقارنة
مع عدد الشركات المدرجة للعام  ،2013حيث تم إدراج شركة واحدة خالل العام :2014
الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل العام 2014

اسم الشركة
العربية الفلسطينية لالستثمار “أبيك”

رمز الشركة

تاريخ اإلدراج في البورصة

APIC

2014/03/02

هـ .حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام 2014

قطاع التأمين
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

3,855,666

544,313

677

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

252,454

462,277

216

المشرق للتامين*

MIC

1,248,595

599,326

---

التأمين الوطنية

NIC

556,454

1,795,700

226

فلسطين للتأمين

PICO

7,420

8,552

13

TIC

211,774

237,700

51

TRUST

254,936

625,533

10

6,387,299

4,273,401

1,193

التكافل الفلسطينية للتأمين
ترست العالمية للتأمين
المجموع
* سهم الشركة موقوف عن التداول.

قطاع الصناعة
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

العربية لصناعة الدهانات

APC

1,658

8,378

5

AZIZA

9,908

41,290

12

BPC

919,154

2,866,609

470

مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODE

24,767

69,993

19

مطاحن القمح الذهبي

GMC

390,917

452,480

247

سجاير القدس

JCC

879,827

1,187,894

786

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

1,173,555

2,201,025

434

LADAEN

43,764

17,805

86

دواجن فلسطين
بيرزيت لألدوية

فلسطين لصناعات اللدائن
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الوطنية لصناعة األلمنيوم
والبروفيالت نابكو

NAPCO

218,492

227,050

147

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

903,366

865,150

416

دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACARE

221,231

848,367

109

VOIC

33,383

352,963

42

4,820,022

9,139,003

2,773

مصانع الزيوت النباتية

المجموع

قطاع الخدمات
الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

ABRAJ

135,750

116,250

107

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

4,229,113

5,579,708

108

المؤسسة العقارية العربية

ARE

44,599

17,995

49

جلوبال كوم لالتصاالت

GCOM

3,017,932

474,342

925

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

HOTEL

---

---

---

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

NSC

54,900

102,032

27

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

PALAQAR

744,334

691,752

17

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

11,873,726

101,029,480

6,973

الفلسطينية للكهرباء

PEC

1,003,779

1,410,910

977

PLAZA

12,916

27,156

8

RSR

394,659

1,784,657

61

WASSEL

242,580

226,266

443

WATANIYA

8,826,638

7,885,092

2,945

30,580,926

119,345,639

12,640

الشركة
أبراج الوطنية

العربية الفلسطينية لمراكز
التسوق
مصايف رام اهلل
الفلسطينية للتوزيع
والخدمات اللوجستية
موبايل الوطنية الفلسطينية
لالتصاالت
المجموع

* تم شطب الشركة من اإلدراج بتاريخ .2014/3/9
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قطاع البنوك والخدمات المالية
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

البنك اإلسالمي العربي

AIB

3,220,963

3,483,983

406

بنك فلسطين

BOP

20,580,058

59,209,037

4,727

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

6,291,283

8,674,238

529

البنك التجاري الفلسطيني

PCB

460,560

313,441

91

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

8,307,690

8,190,831

131

PMHC

4,884,792

4,208,851

18

PSE

502,600

2,508,018

9

QUDS

5,628,623

5,456,320

418

TNB

16,736,071

19,581,762

1,770

66,612,640

111,626,482

8,099

فلسطين لتمويل الرهن العقاري*
سوق فلسطين لألوراق المالية
بنك القدس
البنك الوطني
المجموع
* تم شطب إدراج الشركة بتاريخ .2014/12/4

قطاع االستثمار
الشركة

الرمز

عدد األسهم
المتداولة

قيمة األسهم
المتداولة ()$

عدد الصفقات

العربية الفلسطينية لالستثمار "أبيك"

APIC

10,788,163

12,532,870

2,164

AQARIYA

1,433,978

1,500,462

125

ARAB

119,558

162,263

16

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

1,200

664

3

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

54,087,318

88,679,742

11,465

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

122,192

175,019

75

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

467,791

1,345,344

352

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

5,050,257

4,681,927

1,869

UCI

1,073,810

454,311

483

73,144,267

109,532,601

16,552

العقارية التجارية لالستثمار
المستثمرون العرب

االتحاد لإلعمار واالستثمار
المجموع
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و .النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات للعام  ، 2014وذلك استنادًا إلى البيانات المالية السنوية المقدمة
من الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2014
رمز التداول

العملة

صافي الربح
(الخسائر)

البنك اإلسالمي العربي

AIB

دوالر

4,129,844

بنك فلسطين

BOP

دوالر

40,222,506

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

دوالر

7,537,607

البنك التجاري الفلسطيني

PCB

دوالر

1,198,637

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

دوالر

2,829,494

QUDS

دوالر

7,232,904

البنك الوطني

TNB

دوالر

4,438,380

سوق فلسطين لألوراق المالية

PSE

دوالر

243,224

العربية لصناعة الدهانات

APC

دينار

595,355

AZIZA

دينار

2,322,241

BPC

دوالر

4,209,475

ELECTROD

دينار

91,480

سجاير القدس

JCC

دينار

()2,491,021

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

دوالر

1,409,833

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

دينار

()494,870

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

NAPCO

دينار

782,783

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

دوالر

314,664

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

دينار

4,885,075

PHARMACARE

دوالر

945,363

GMC

دينار

163,681

القطاع

البنوك والخدمات المالية

الشركة

بنك القدس

دواجن فلسطين
بيرزيت لألدوية

الصناعة

مصنع الشرق لإللكترود

دار الشفاء لصناعة األدوية
مطاحن القمح الذهبي
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التأمين

المجموعة األهلية للتأمين

AIG

دوالر

2,270,471

العالمية المتحدة للتأمين

GUI

دوالر

719,372

المشرق للتامين*

MIC

دوالر

325,585

التأمين الوطنية

NIC

دوالر

2,641,147

فلسطين للتأمين

PICO

دوالر

2,504,279

TIC

دوالر

1,924,573

TRUST

دوالر

2,362,362

AQARIYA

دينار

()748,768

ARAB

دينار

()487,322

القدس لالستثمارات العقارية

JREI

دوالر

()966,894

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

دوالر

19,195,000

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PID

دينار

111,704

فلسطين لالستثمار الصناعي

PIIC

دينار

3,173,445

فلسطين لالستثمار العقاري

PRICO

دينار

()2,418,916

االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCI

دوالر

471,649

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار «أبيك»

APIC

دوالر

11,346,829

ABRAJ

دوالر

104,742

المؤسسة العربية للفنادق

AHC

دينار

()621,079

المؤسسة العقارية العربية

ARE

دينار

()160,329

GCOM

دوالر

()591,478

NSC

دينار

2,339

PALAQAR

دينار

()301,877

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

دينار

85,068,000

الفلسطينية للكهرباء

PEC

دوالر

1,884,873

PLAZA

دينار

()468,141

RSR

دينار

()116,509

WASSEL

دوالر

()3,500,177

WATANIYA

دوالر

()16,525,607

التكافل الفلسطينية للتأمين
ترست العالمية للتامين
العقارية التجارية لالستثمار

االستثمار

المستثمرون العرب

أبراج الوطنية

جلوبال كوم لالتصاالت

الخدمات

مركز نابلس الجراحي التخصصي
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
شركة مصايف رام اهلل
الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية
موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
* الشركة موقوفة 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 :2014
الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2014

الشركة

الرمز

قيمة
األسهم
المتداولة
()$

عدد األسهم
المتداولة

عدد
الصفقات

االتصاالت الفلسطينية

PALTEL

101,029,480

11,873,726

6,973

فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICO

88,679,742

54,087,318

11,465

بنك فلسطين

BOP

59,209,037

20,580,058

4,727

البنك الوطني

TNB

19,581,762

16,736,071

1,770

العربية الفلسطينية لالستثمار "أبيك"

APIC

12,532,870

10,788,163

2,164

البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBK

8,674,238

6,291,283

529

بنك االستثمار الفلسطيني

PIBC

8,190,831

8,307,690

131

WATANIYA

7,885,092

8,826,638

2,945

AHC

5,579,708

4,229,113

108

QUDS

5,456,320

5,628,623

418

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
المؤسسة العربية للفنادق
بنك القدس
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قطاع التأمين
البيئة القانونية والتنظيمية
حدد قانون الهيئة رقم ( )13للعام  ،2004وقانون
التأمين رقم ( )20للعام  ،2005هيئة سوق رأس
المال الفلسطينية بصفتها الجهة المخولة بالرقابة
واإلشراف على قطاع التأمين ،وأن تضع سياسات
مفصلة تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتنميته،
وأن تعد األنظمة والتعليمات والقرارات واألوامر الالزمة
لتحقيق غاياتها ،بهدف توفير المناخ المالئم لنمو
صناعة التأمين وتقدمها ،بما يعود بالنفع العام على
مجمل النشاط االقتصادي في فلسطين ،بالتعاون
والتنسيق مع الجهات المعنية .وتتولى اإلدارة العامة
للتأمين في الهيئة ،اإلشراف والرقابة على أعمال
التأمين والعمل على تطوير هذا القطاع ،ومتابعة
التقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات ،واتّخاذ 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
العديد من األنظمة والتعليمات والقرارات واألوامر
التي تتالءم والتطور النوعي في صناعة التأمين في
األسواق العالمية .وتواصل اإلدارة عملها لتنظيم
قطاع التأمين واإلشراف عليه ،بما يكفل توفير البيئة
المالئمة لتطويره وتعزيز دوره في االقتصاد الوطني،
وذلك من خالل:
مفصلة لتطوير قطاع التأمين
وض��ع سياسات
ّ
وتنميته ،وإع����داد األن��ظ��م��ة والتعليمات ال�لازم��ة
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ،ب��ال��ت��ع��اون وال���ت���ش���اور م���ع ال��ج��ه��ات
المختصة.
القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ المالئم لنمو
قطاع التأمين وتقدمه.
ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ح���ق���وق وم���ص���ال���ح ال��م��ؤم��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.
وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية لقطاع
التأمين وتطويرها ،فقد تم خالل العام :2014

•
•
•
•
•

إقرار نظام أسس توزيع واستثمار موجودات شركات
التأمين من قبل مجلس إدارة الهيئة ،تمهيدًا
لعرضه على مجلس الوزراء وصدوره.
تعديل تعليمات ترتيبات إعادة التأمين لشركات
التأمين.
إصدار قرار بشأن إعادة تشكيل اللجنة االستشارية
لشؤون التأمين.
إصدار تعميم رقم (/1ت) لسنة  2014بشأن تأمين
المركبات.
تعديل تعليمات بشأن قواعد السلوك المهنية
الخاصة بشركات التأمين.

من جانب آخر ،تواصلت عملية التركيز على مراقبة
الوضع المالي لشركات التأمين للوقوف على قدرتها
المالية للوفاء بالتزاماتها ،ومتابعة تنفيذ الشركات
لخطط تصويب الوضع المالي ،بما فيها تسييل بعض
استثماراتها بهدف زيادة مدفوعات التعويضات ،ورفد
الشركات بسيولة مالية كافية ،وتم اتّخاذ إجراءات عقابية
بحق الشركات التي لم تصل إلى المستوى المطلوب.
وتواصلت جهود اإلدارة العامة للتأمين من خالل إلزام
شركات التأمين برفع احتياطيات التأمين ،وفق توصيات
ونتائج التقارير االكتوارية ،حيث نجحت الشركات برفع

احتياطياتها الفنية للتأمين خالل العامين 2013
و 2014بما يزيد على ( )10ماليين دوالر أمريكي ،حيث
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إن تدعيم االحتياطيات الفنية للشركات يزيد من
عوامل استقرار قطاع التأمين ،ويجنّب الشركات أي
تقلبات غير متوقعة من عدم كفاية االحتياطيات ،ما
يوفر حماية لمساهمي الشركات وحملة وثائق التأمين
على حد سواء.
وتعمل اإلدارة العامة للتأمين ،بشكل مستمر،
على وضع الخطط الكفيلة بتنظيم قطاع التأمين
وتطويره ،ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع،
بالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين ،وفقًا

ألفضل المعايير والممارسات الدولية ،من خالل تطوير
التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية.
وقد حقق قطاع التأمين في فلسطين نموًا خالل العام
 2014عن سابقه ،بلغ حوالي  ،% 7.75وشهد نموًا
ملحوظًا مقارنة مع السنوات السبع الماضية بنسبة
% 81؛ أي منذ نهاية العام  2008وحتى نهاية العام
 ،2014حيث ازدادت المحفظة من أربعة وتسعين
مليون دوالر إلى مئة وواحد وسبعين مليون دوالر
( )$171,002,187–$94,310,529خالل هذه الفترة

نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2014 - 2008
2008

2014

نسبة التغير
()%

مجموع أقساط تأمين المركبات

51,303,545

100,509,449

95.91

مجموع أقساط التأمين الصحي

17,925,087

31,528,273

75.89

مجموع أقساط تأمين الحريق

6,543,446

8,301,980

26.87

مجموع أقساط التأمين البحري

1,216,996

1,747,879

43.62

مجموع أقساط تأمين الحياة

3,451,193

3,881,167

12.46

مجموع أقساط تأمين العمال

---

14,909,560

---

مجموع أقساط التأمين الهندسي

---

4,031,935

---

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---

3,005,688

---

مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى
مجموع أقساط التأمينات العامة*

---

3,086,256

---

13,870,262

25,033,439

80.48

مجموع أقساط التأمين

94,310,529

171,002,187

81.32

مكونات المحفظة التأمينية

* ابتداء من بيانات العام  2011تم تفصيل بند التأمينات العامة إلى (تأمينات عمال ،مسؤولية ،هندسي ،عامة أخرى).
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التطورات خالل العام 2014
استكملت الهيئة تنفيذ التقييم الذاتي لمراجعة
اإلطار القانوني والرقابي واإلشرافي على قطاع
التأمين استنادًا إلى مبادئ التأمين األساسية
الدولية “ )Insurance Core Principles) “ICPsالصادرة
عن الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (،)IAIS
وأعدت خطة عمل استراتيجية للسنوات القادمة
لتعزيز وتطوير اإلطار التنظيمي والرقابي لإلشراف
على قطاع التأمين وفقًا ألحدث المعايير الدولية
بهذا الخصوص ،وبما يتالءم مع وضع السوق
الفلسطيني ،ومبادئ التأمين األساسية ،حيث راعت
الخطة األولويات وفق رؤية الهيئة للتغيير ،والموارد
البشرية والمالية المتوفرة ،وارتكزت الخطة على
محاور رئيسية عدة ،منها:

•
•
•
•
•

استكمال إصدار التشريعات الناظمة لعمل
التأمين ومراجعة التشريعات الحالية.
الحوكمة في شركات التأمين.
زيادة كفاءة وسطاء التأمين وتحسين كفاءة
السلوك المهني للوسطاء.
التركيز على كفاية رأس المال وتحسين
نماذج هامش المالءة لتكون مستندة إلى
المخاطر.
تدريب مراقبي ومشرفي التأمين للتحول
لإلشراف المبني على المخاطر.

يذكر أن هذا المشروع مقدم من البنك الدولي ،ويتم
تنفيذه بالتعاون مع منتدى الهيئات العربية لإلشراف
والرقابة على أعمال التأمين ( ،)AFIRCويغطي المشروع،
إضافة إلى فلسطين ،ك ً
ال من المغرب وتونس وليبيا.
وفي مجال التفتيش الميداني على قطاع التأمين،
تم وضع خطة تفتيش مستندة إلى المخاطر؛
سواء االكتتابية ،أو القانونية ،أو المتعلقة بعمليات
الشركات ،حيث تم التفتيش على حوالي  %60من
شركات التأمين ،بواقع  11مهمة تفتيش على شركات
التأمين ،موزعة ما بين تفتيش سنوي ،وزيارات متابعة،

ومهمات خاصة ،كما تم التفتيش على حوالي  %40من
وكالء التأمين ،و %70من وسطاء التأمين ،وشركتي
إدارة النفقات الطبية ،بواقع  85مهمة تفتيش ،وتم
إصدار التقارير لكل مهمة تفتيش شملت المخالفات
القانونية والمالحظات وإجراءات العمل وأنظمة الرقابة
الداخلية ،وتم اتّخاذ عقوبات بحق الشركات ووكالء
التأمين المخالفين لقانون التأمين.
واستمرت الهيئة في التركيز على كفاية االحتياطيات
الفنية المرصودة وفق أسس اكتوارية ،ورفع
االحتياطيات لمقابلة وحماية حقوق المؤمن لهم
وحملة الوثائق .وفي هذا اإلطار ،تمت مراجعة التقارير
االكتوارية عن أعمال الشركات للعام  2013من قبل
خبير اكتواري مستقل تم تعيينه من قبل الهيئة،
حيث شملت التقارير مدى عدالة االحتياطيات الفنية،
ونسب الخسارة ،وسياسات التسعير ،كما يتم التركيز
على المالءة المالية لشركات التأمين ،ومدى مالءمة
حجم ونوع االستثمارات مع االلتزامات التأمينية ،بما
فيها كفاية السيولة لدى الشركات.
وفيما يخص النظام اإللكتروني لتأمين المركبات ،تم
إجراء تطوير جديد عليه يضمن للشركات القدرة على
ترحيل البيانات إلكترونيًا ،وتطوير خيارات وإعدادات
جديدة على النظام تساعد الشركات على اإلصدار
من خالل النظام بدقة وسرعة عالية ،كما قامت وزارة
النقل والمواصالت– سلطة الترخيص ،بتحديث قاعدة
بياناتها ،بحيث تم تصنيف معظم أنواع المركبات ،كما
شملت بيانات ومعلومات عن المعدات الهندسية،
وتمكين شركات التأمين من استخدام تلك البيانات.
كما تم التعامل مع  38شكوى من المستفيدين من
وثائق التأمين خالل العام  ،2014حيث تم البت بحوالي
 33شكوى بنسبة  %87من إجمالي الشكاوى الواردة
من خالل إنهاء الخالف ،أو التأكد من عدم توفر تغطية
تأمينية ،وما زالت اثنتان من الشكاوى قيد المتابعة ،ولم
يتم البت بـثالث شكاوى كونها منظورة أمام القضاء.
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الخدمات المقدمة للقطاع
تجديد ترخيص شركات ووكالء التأمين
ؤمن لكافة شركات التأمين العاملة في السوق
قامت اإلدارة العامة للتأمين بتجديد إجازة ممارسة أعمال ُم ِّ
الفلسطينية للعام  ،2014وذلك حسب فروع التأمين التي تمارسها الشركة:
رقم
الرخصة

الشركة

1

شركة العرب للتأمين على الحياة
والحوادث

2

شركة المشرق للتأمين

3

شركة فلسطين للتأمين

4

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

5

شركة التأمين الوطنية

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته
تأمين الحياة
التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
تأمين الحياة
تأمين الحياة
التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
تأمين الحياة
التأمين الصحي

7

شركة ترست العالمية للتأمين

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

56
2014

التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

8

شركة المجموعة األهلية للتأمين

9

شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري تأمين إقراض الرهن العقاري

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

تأمين الحياة
التأمين الصحي
10

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
التأمين على الحياة
التأمين الصحي

11

الشركة العالمية المتحدة للتأمين

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية
تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

يتوزع وكالء التأمين والمنتجون المجازون في نهاية العام  2014حسب تمثيلهم لشركات التأمين على
النحو التالي:
الشركة

عدد الوكالء /المنتجين

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

0

شركة التأمين الوطنية

31

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

13

شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

9

شركة المجموعة األهلية للتأمين

4

شركة المشرق للتأمين

29

شركة ترست العالمية للتأمين

52

شركة فلسطين للتأمين

32

شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

0

الشركة العالمية المتحدة للتأمين

45

المجموع

215
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الجدول التالي يوضح أعداد وسطاء التأمين وإعادة التأمين كما في نهاية العام :2014
عدد الوسطاء

البيان
وسطاء التأمين

7

وسطاء إعادة التأمين

3

وخالل العام  ،2014تم توجيه إنذار ألربع شركات تأمين ،وذلك لعدم التزامها ببعض بنود الخطة التصويبية
الخاصة بها ،في حين تم فرض غرامة مالية على خمس شركات تأمين لمخالفتها القانون واألنظمة والتعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه.
من جهة أخرى ،تم فرض عقوبات على  41وكيل تأمين خالل العام  ،2014شملت  25إنذارًا و 16غرامة مالية،
وذلك لمخالفتهم قانون التأمين وتشريعاته

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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أهم البيانات التشغيلية والمالية لقطاع التأمين للعام 2014
أ .بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2014-2013

العملة :الدوالر االمريكي
2013

2014

عدد شركات التأمين

10

10

عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

114

111

عدد الموظفين في شركات التأمين

1,075

1,175

عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين

225

215

مجموع أقساط تأمين المركبات

92,484,598

100,509,449

مجموع أقساط تأمين العمال

13,876,676

14,909,560

مجموع أقساط التأمين الصحي

27,529,464

31,528,273

مجموع أقساط تأمين الحريق

9,266,699

8,301,980

مجموع أقساط التأمين البحري

1,808,964

1,747,879

مجموع أقساط التأمين الهندسي

4,103,595

4,031,935

مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

2,756,519

3,005,688

مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

3,105,533

3,086,256

مجموع أقساط تأمين الحياة

3,775,925

3,881,167

إجمالي أقساط التأمين

158,707,973

171,002,187

إجمالي التعويضات المدفوعة

88,700,399

108,070,231

صافي التعويضات المتكبدة

82,535,070

88,942,562

المصاريف اإلدارية والعمومية*

40,736,376

42,544,212

صافي الربح بعد الضريبة

12,435,880

13,952,946

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

8,555,834

14,802,411

البيان

معلومات عامة
نتائج أعمال قطاع التأمين
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ملخص موجودات ومطلوبات قطاع التأمين

إجمالي الموجودات المتداولة

231,409,070

227,551,321

إجمالي الموجودات غير المتداولة

135,593,152

155,489,179

إجمالي االستثمارات

187,044,275

193,549,682

إجمالي الذمم المدينة

74,239,539

72,592,502

صافي الذمم المدينة

61,077,669

60,220,242

ذمم دائنة

13,707,617

16,760,616

إجمالي الموجودات

367,002,222

383,040,500

إجمالي موجودات عقود التأمين

31,235,002

29,440,523

مجموع المطلوبات غير المتداولة

9,698,497

11,084,644

مجموع المطلوبات المتداولة

237,486,754

235,298,346

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

177,883,913

170,118,470

رأس المال المدفوع

67,874,806

69,687,306

االحتياطي اإلجباري

10,920,223

12,132,883

االحتياطي االختياري

7,288,250

6,792,532

التغير في القيمة العادلة للموجودات

12,486,376

17,993,413

األرباح (الخسائر) المدورة

8,194,190

13,693,576

مجموع حقوق الملكية

119,816,971

136,657,510

* المصاريف اإلدارية العمومية هي مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة وغير الموزعة.
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ب .توزيع مكونات محفظة التأمين والبالغة  $ 171,002,187حسب منتجات قطاع التأمين كما
هو في 2014/12/31

بحري

تأمين المسؤولية
المدنية
٪ 1.76

التأمينات
العامة األخرى

.72

٪ 18.44

ال
عم

ال

٪ 2.27

٪ 2.36

ال

حر

يق

٪8

الحياة

هندسي

الصحي

.85

٪4

أخرى

٪ 1.02

٪9.21

٪ 1.80

المركبات

٪ 58.78

ج توزيع إجمالي محفظة التأمين والبالغة  $ 171,002,187وفقا للشركات العاملة في فلسطين
كما هو في 2014/12/31

شركة العرب للتأمين

شركة فلسطين لتأمين
الرهن العقاري

شركة ترست
العالمية للتأمين

٪ 1.35

٪ 0.10

٪ 25.90

شركة التكافل للتأمين
الشركة العالمية

٪ 11.46

المتحدة للتأمين

شركة فلسطين للتأمين

٪ 19.59

٪ 6.17
مين

رق

٪ 20.22

ا

8

ة األ

هلية

لمج
موع

٪ 0.55

٪ 6.0

شركة مت اليف اليكو

.58

للتأ

ش
ة الم ين
ك م
شر للتأ ٪ 8

شركة التأمين الوطنية
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د .الميزانية العمومية المجمعة كما في 2014/12/31

العملة :الدوالر االمريكي
المجموع

البيان

2013

2014

الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات بالصافي

29,477,077

35,438,736

استثمارات عقارية

52,501,914

56,390,276

مساهمات في شركات حليفة

11,414,861

12,348,015

قروض لجهات ذات عالقة

4,381,565

4,384,946

استثمارات مالية متوفرة للبيع

32,028,140

37,992,026

استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

938,029

185,872

شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12
شهرًا

881,806

2,279,421

ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

1,500,000

1,750,000

موجودات ضريبة مؤجلة

2,469,760

4,719,887

135,593,152

155,489,179

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
استثمارات مالية للمتاجرة

37,878,041

39,001,869

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية مركبات

1,993,255

1,790,177

موجودات عقود التأمين ،أخطار سارية تأمينات
عامة

4,240,657

4,963,944

ادعاءات مبلغ عنها
موجودات عقود التأمينّ ،
مركبات

12,447,952

12,318,653

ادعاءات مبلغ عنها
موجودات عقود التأمينّ ،
تأمينات عامة

11,869,355

9,760,508

683,783

607,241

مجموع موجودات عقود التأمين

31,235,002

29,440,523

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

3,736,485

4,482,143

الذمم المدينة

74,239,539

72,592,502

(مخصص ذمم مدينة)

()13,161,870

()12,372,260

ذمم مدينة بالصافي

61,077,669

60,220,242

موجودات عقود التأمين على الحياة
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أرصدة مدينة أخرى

9,129,284

9,920,841

شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

26,232,670

29,368,135

ودائع بنكية

46,401,725

41,496,678

النقد في البنوك والصناديق

15,553,949

13,620,890

164,245

0

231,409,070

227,551,321

367,002,222

383,040,500

المخزون
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

67,874,806

69,687,306

احتياطي إجباري

10,920,223

12,132,883

احتياطي اختياري

7,288,250

6,792,532

75,000

330,390

12,486,376

17,993,413

334,248

()2,120,134

أرباح (خسائر) مجمعة

8,194,190

13,693,576

حقوق جهات غير مسيطرة

1,717,040

6,611,151

أسهم خزينة

()118,506

()174,465

حساب المركز الرئيسي

11,045,344

11,710,858

مجموع حقوق الملكية

119,816,971

136,657,510

0

0

عالوة (خصم) اإلصدار
التغير المتراكم في القيمة العادلة
فروقات ترجمة العمالت األجنبية

فائض مشتركي صندوق التكافل

المطلوبات غير المتداولة
مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين

9,698,497

10,834,644
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قروض طويلة األجل
مجموع مطلوبات غير المتداولة

0

250,000

9,698,497

11,084,644

المطلوبات المتداولة
مطلوبات عقود التأمين
احتياطي أخطار سارية ،مركبات

32,718,956

33,383,828

احتياطي أخطار سارية ،تأمينات عامة

16,715,440

17,244,740

االحتياطي الحسابي ،تأمينات الحياه

12,028,129

10,963,605

المجموع

61,462,525

61,592,173

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها،
احتياطي ّ
إلزامي مركبات

46,244,543

41,704,679

ادعاءات تحت التسوية مبلغ عنها،
احتياطي ّ
مادي مركبات

31,026,493

28,456,412

ادعاءات مبلغ عنها ،تأمينات عامة
احتياطي ّ

31,643,301

27,300,884

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

6,322,563

9,962,188

ادعاءات ،تأمينات الحياة
احتياطي ّ

1,184,488

1,102,134

المجموع

116,421,388

108,526,297

مجموع المطلوبات المتداولة (عقود تأمين)

177,883,913

170,118,470

الذمم الدائنة

13,707,617

16,760,616

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

8,049,358

7,191,868

مصاريف مستحقة

1,056,861

1,334,567

مخصصات أخرى

9,234,770

11,808,486

أرصدة دائنة أخرى

22,369,919

19,094,291

56,134

3,319,861

5,128,182

5,670,187

237,486,754

235,298,346

367,002,222

383,040,500

بنوك دائنة
شيكات آجلة الدفع
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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هـ  .قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 2014/12/31

العملة :الدوالر االمريكي
البيان

المجموع

2013

2014

أقساط التأمين المكتتبة

158,707,973

171,002,187

(حصة المعيدين من األقساط المكتتبة)

()18,958,813

()21,376,227

صافي األقساط المكتتبة

139,749,160

149,625,960

 ±التغير في احتياطي األخطار السارية /احتياطي حسابي حياة
 ±حصة المعيدين من التغير في األخطار السارية /احتياطي
حسابي حياة

()4,960,889

()1,338,733

()1,575,299

552,594

133,212,972

148,839,821

996,284

933,686

عمولة إعادة التأمين

2,725,768

3,168,181

(العموالت المدفوعة)

()10,695,999

()9,624,339

()315,530

227,054

صافي اإليرادات من أعمال التأمين

125,923,495

143,544,403

(التعويضات المدفوعة)

()88,700,399

()108,070,231

()73,400

()54,213

حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة

15,428,198

15,322,536

االدعاءات تحت التسوية وغير المبلغ عنها
 ±التغير في احتياطي ّ

()11,943,004

4,416,814

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

2,753,535

()557,468

()82,535,070

()88,942,562

925,182

()2,069,099

(المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة)

()31,852,890

()31,683,165

(مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة)*

()3,904,883

()6,047,166

(مجموع مصاريف أعمال التأمين)

()117,367,661

()128,741,992

صافي ربح أعمال التأمين الفنية

8,555,834

14,802,411

إيرادات (استثمار ،إيجار ،أرباح بيع أسهم ،فوائد  ...الخ).

17,848,325

13,539,922

 ±فروقات عملة

1,003,874

()2,405,046

0

3,812,838

(مصاريف إدارية غير موزعة)

()8,883,486

()10,861,047

(مخصص ديون مشكوك فيها)

()1,108,578

()527,634

(مصاريف أخرى)

()537,529

()210,440

المخصص (المحرر) مقابل قرض صندوق التكافل**

()582,469

0

صافي ربح قبل الضريبة

16,295,971

18,151,004

(ضريبة الدخل والمضافة)

()3,860,091

()4,198,058

صافي الربح

12,435,880

13,952,946

صافي األقساط المكتسبة
دخل االستثمار من أعمال التأمين

إيرادات أخرى من أعمال التأمين

(أقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة)

صافي التعويضات المتكبدة
(خسائر) أرباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة االحتياطيات الفنية للدوالر

مخصص الزيادة (االنخفاض) في القيمة العادلة لالستثمارات

* مصاريف أتعاب الوكالة المضاربة هي بدل أتعاب المساهمين في شركة التكافل عن الجهد المبذول في إدارة عمليات استثمارات التكافل لمشتركي التكافل.
** المخصص مقابل قرض صندوق التكافل هو الرصيد المتبقي من إجمالي االشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خالل السنة بعد احتساب التعويضات المستحقة،
وتسديد المطالبات المتكبدة والمصاريف ،ورصد االحتياطيات الفنية ،واستيفاء الشركة ألجرها بصفتها وكي ًال عن المشتركين في إدارة عمليات التكافل.
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و .توزيع استثمارات قطاع التأمين كما في2014/12/31

العملة :الدوالر االمريكي
داخلي

خارجي

االستثمارات
األسهم

34,535,229

23,387,282

السندات

0

31,605,271

ودائع بنكية

36,864,282

6,382,396

العقارات

53,248,812

3,141,464

أخرى

4,384,946

0

129,033,269

64,516,413

المجموع

ز .احتياطيات التأمين الفنية كما في 2014/12/31

العملة :الدوالر االمريكي
إجمالي المخصص

حصة معيد التأمين

احتياطيات التأمين الفنية
احتياطي األخطار السارية

50,628,568

6,754,121

االحتياطي الحسابي

10,963,605

607,241

ادعاءات تحت التسوية
احتياطي ّ

98,564,109

22,079,161

ادعاءات غير مبلغ عنها
احتياطي ّ

9,962,188

0

170,118,470

29,440,523

المجموع

ح .صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما في2014/12/31

العملة :الدوالر االمريكي
رأس المال المدفوع

حقوق الملكية

المشرق للتأمين

5,200,000

1,188,159

المجموعة األهلية للتأمين

10,000,000

15,404,162

التأمين الوطنية

12,000,000

26,064,031

فلسطين للتأمين

5,000,000

5,712,273

987,306

3,576,109

التكافل للتأمين

8,500,000

10,508,332

ترست العالمية للتأمين

10,000,000

35,876,015

العالمية المتحدة للتأمين

8,000,000

11,289,733

مت اليف أليكو

5,000,000

15,314,187

فلسطين لتأمين الرهن العقاري

5,000,000

5,113,358

69,687,306

130,046,359

الشركة

العرب للتأمين

المجموع
*حقوق الملكية تستثني حقوق جهات غير مسيطرة
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قطاع تمويل الرهن العقاري
البيئة القانونية والتنظيمية
لم يشهد العام  2014تطورًا ملحوظًا على مستوى

من محفظة قروض تمويل الرهن العقاري الممنوحة

البيئة القانونية الخاصة بمشروع قانون الرهن العقاري

بضمان ره��ن عقاري من قبل المصارف ،التي بلغت

الفلسطيني ،حيث ك��ان من المتوقع أن يتم إق��راره

حتى نهاية العام  2014ما قيمته  334.9مليون دوالر

والمصادقة عليه في العام .2014

أمريكي حسب إحصائيات سلطة النقد الفلسطينية.

أما بخصوص التعليمات الفنية المنظمة لقطاع تمويل

أما بخصوص التخمين العقاري ،ونظرًا ألهمية هذه

الرهن العقاري ،والمتمثلة بتعليمات كفاية رأس المال،

المهنة ف��ي تحديد قيمة الضمانات العقارية التي

وتعليمات مخصصات القروض لشركات تمويل الرهن

يتم منح القروض على أساسها ،وبالتالي الحد من

العقاري ،التي تم إع��داده��ا من قبل مؤسسة ()AFI
تحديثًا للتعليمات السارية ،فقد تمت خالل العام 2014

الهيئة إل��ى منح الترخيص ل��ذوي الخبرة والكفاءة،

مراجعتها ،والوصول إلى صيغة نهائية ومتفق عليها.

وعليه فقد قامت الهيئة ،وبالتنسيق مع المعهد

ولتحقيق ذل��ك ،تم التعاون مع عدد من الجهات ذات

المصرفي الفلسطيني ،بعقد دورتين تدريبيتين

العالقة وذات الخبرة في المجال ،كما تم إشراك الجهات

خالل الربع األول والربع الرابع من العام  ،2014ألغراض

المرخصة لممارسة تمويل الرهن العقاري في ذلك ،ومن

منح الترخيص حسب تعليمات ترخيص المخمنين

المتوقع أن يتم إقرارها وإصدارها في الربع األول من

العقاريين رقم ( )3لسنة  ،2012وتم عقد امتحان

العام  ،2015آخذين علمًا أن التعليمات الحالية تعتمد
على بازل Iالتي تتطلب االحتفاظ برأسمال لمواجهة
مخاطر االئتمان فقط ،أما التعليمات الجديدة فاعتمدت
على متطلبات بازل ،IIبحيث تفرض على الشركات
االحتفاظ برأسمال لمواجهة مخاطر التشغيل ومخاطر
ال��س��وق إل��ى جانب مخاطر االئ��ت��م��ان ،بما يساهم في
تعزيز ال��م�لاءة المالية للشركات وزي���ادة قدرتها على
مواجهة المخاطر التي تتعرض لها

المخاطر التي تتعرض لها الجهات المقرضة ،فتسعى

الحقًا ل��ل��دورة األول���ى ،وسيتم عقد االمتحان الثاني
مطلع العام .2015
وت��م منح ترخيص جديد لمخمن واح��د خ�لال العام،
بحيث أصبح عدد المخمنين المرخصين حتى نهاية
العام  )42( 2014مخمنًا عقاريًا ،من ضمنهم خمسة
مخمنين في قطاع غزة .وقد بلغ عدد المتدربين (،)8
ولم يستوفوا بعد شرط الخبرة للحصول على رخصة
ممارسة مهنة التخمين العقاري.

التطورات خالل العام 2014
شهد العام  2014دخول شركة األمل للرهن العقاري
واإلق���راض الميسر إل��ى س��وق تمويل ال��ره��ن العقاري،
حيث ستعمل هذه الشركة إلى جانب شركة فلسطين
لتمويل ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ،وذراع��ه��ا التمويلية التابعة
لها شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية .كما

بلغت نسبة ال��ق��روض المعاد تمويلها حوالي %9.3
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قطاع التأجير التمويلي
البيئة القانونية والتنظيمية
شهد العام  2014تطورًا ملحوظًا على مستوى البيئة
القانونية الخاصة بنشاط التأجير التمويلي ،فقد صادق فخامة
الرئيس محمود عباس خالل شهر كانون الثاني من العام
 2014على القانون بموجب قرار رقم ( )6لسنة  2014بشأن
التأجير التمويلي ،وقد تم نشره في العدد ( )107من الجريدة
الرسمية بتاريخ  ،2014/05/28ليصبح بذلك نافذ المفعول
بعد ( )30يومًا من تاريخ نشره.
استند القانون إلى أفضل الممارسات العالمية ،بما يشمل
قانون التأجير التمويلي القياسي الذي أعده المعهد الدولي
لتوحيد القوانين الخاصة في إيطاليا ( ،)UNIDROITوبالتالي
يكون قانون التأجير التمويلي الفلسطيني هو األول في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،واألكثر تشابهًا مع
القانون القياسي من حيث الشكل والمضمون.
يعرف التأجير التمويلي بأنه تمويل مبني على األصل
يستخدم لشراء األصول الثابتة ،وذلك من خالل قيام شركات
التأجير التمويلي بشراء األصول التي يختارها المستأجر من
الموردين ،ومن ثم توفير هذه األصول المشتراة الستخدام
المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات اإليجار (الملكية
االقتصادية) ،مع بقاء الملكية القانونية لألصل للمؤجر.
سيساهم صدور هذا القرار بقانون في إيجاد اإلطار القانوني
الواضح والفعال الذي من شأنه تنظيم العالقة بين أطراف
عقد التأجير التمويلي ،حيث يوفر تعريفًا واضحًا للتأجير
التمويلي يميزه عن غيره من األدوات المالية وعمليات اإليجار
االعتيادية ،كما يؤكد ويقر مبدأ الحرية التعاقدية الذي يعتبر
األساس في تحديد الحقوق وااللتزامات بمضمون عقد التأجير
التمويلي .ويمنح المستأجر حق الرجوع المباشر على مورد
العين المؤجرة ،إضافةً إلى توضيح حدود مسؤولية المؤجر
في مواجهة الغير في حال تعرضهم لضرر ناتج عن استخدام
العين المؤجرة ،بحكم أن العين المؤجرة في حيازة المستأجر
وفي عهدته ومسؤوليته .ويوفر القرار بقانون إجراءات سريعة
وفعالة الستعادة األصل المؤجر متمثلة بخطوة إجرائية غير
قضائية يتم فيها اتّخاذ القرار من قبل المحكمة المختصة
خالل فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
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وباعتبار التأجير التمويلي أداة مالية جديدة ،ووسيلة
مكملة لالئتمان المصرفي ،فمن شأنه زيادة العمق المالي،
والمساهمة في سرعة التطور االقتصادي ،من خالل زيادة
التدفقات النقدية الموجهة للقطاعات المنتجة في
االقتصاد ،األمر الذي يدعم اإلنتاج المحلي ،ويحسن من
ربحية المؤسسات ،وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها،
ويخلق المزيد من فرص العمل ،ما يسهم في التخفيف
حدة البطالة ،وزيادة معدالت النمو االقتصادي.
من ّ

التطورات خالل العام 2014
نظمت الهيئة ،بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
( )IFCالذراع االستثمارية لمجموعة البنك الدولي ،بتاريخ
 2014/11/24في مدينة رام اهلل ،مؤتمرًا بعنوان «تمكين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول
إلى مصادر التمويل عن طريق التأجير التمويلي».
ويأتي هذا المؤتمر الحقًا لصدور القرار بقانون بشأن
التأجير التمويلي ،للمساهمة في زيادة المعرفة
والوعي بنشاط التأجير التمويلي كأداة تمويلية جديدة
في السوق الفلسطينية ،وإلقاء الضوء على البيئة
التشريعية الناظمة له ،وبخاصة القانون الجديد ،إضافة
إلى تأثير هذا النشاط الحيوي والمهم على االقتصاد،
ومساهمته في عملية التنمية االقتصادية المستدامة.

واقع القطاع
تعمل في سوق التأجير التمويلي ( )10شركات ستكون جميعها متخصصة في التأجير التمويلي في نهاية العام
 2014لتلبية متطلبات القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجير التمويلي ،حيث قامت ثالث شركات بتصويب
وضعها تبعًا للقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي الذي اشترط العالقة الثالثية في عقد التأجير التمويلي (المورد،
المؤجر ،المستأجر) ،علما أن العام  2014شهد ترخيص خمس شركات جديدة .هذا ،ومن المتوقع دخول شركات جديدة
خالل العام القادم ،وفيما يلي أسماء الشركات المرخصة كما في نهاية العام :2014
الشركة

سنة الترخيص

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس)

2007

الشركة الفلسطينية للمركبات (هيونداي)  -خلفها هي الشركة العربية
للتأجير التمويلي ،تم تجديد الترخيص باالسم الجديد في  ،2015تصويب
وضع وفقًا للقانون

2007

شركة جودلك لتأجير السيارات

2007

شركة ريتز ليسنغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي

2010

الشركة العربية للمركبات (كيا)  -كانت سابقًا شركة ليز فور يو للتأجير
التمويلي ،تم تجديد الترخيص باالسم الجديد في  ،2015تصويب وضع وفقًا
للقانون

2011

شركة مينا لالستثمار (نيسان)  -كانت سابقًا شركة مينا للتأجير التمويلي،
تم تجديد الترخيص باالسم الجديد في  ،2015تصويب وضع وفقًا للقانون
الجديد

2014

شركة اإلجارة الفلسطينية

2014

شركة المراد للتأجير والتأجير التمويلي

2014

شركة ليس آند جو للتأجير التمويلي

2014

شركة إيزي كار للتأجير التمويلي

2014

بلغت قيمة إجمالي استثمار العقود (إجمالي االستثمار يمثل :الدفعة المقدمة إن وجدت ( +قيمة الدفعة  Xعدد
الدفعات)  +خيار الشراء إن وجد) المسجلة لدى الهيئة ،ما يقارب ( )24مليون دوالر أمريكي كما في نهاية كانون األول
 ،2014وتمثل ( )446عقدًا .وفي ما يلي رسم بياني يوضح قيمة إجمالي االستثمار لعقود التأجير التمويلي المسجلة
في العامين  2013و 2014بشكل ربع سنوي:

69
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

التطور الربعي إلجمالي االستثمار لعقود التأجير التمويلي خالل العامين 2014 - 2013
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أما عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين  2013و ،2014فموضحة بالرسم اآلتي بشكل ربع سنوي:
التطور الربعي لعدد عقود التأجير التمويلي خالل العامين 2014 - 2013
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ويعزى هذا االرتفاع في عدد وقيم العقود إلى صدور القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي ،وبالتالي وجود قانون ينظم
عملية التعاقد ما بين المؤجر والمستأجر والمورد ،إضافة إلى وجود ما يع ّرف ويوضح حقوق والتزامات أطراف العقد،
ووجود آلية لدى المحاكم لعملية إعادة حيازة األصول المؤجرة في حال اإلخالل بالعقود .ومن األسباب التي أدت إلى
االرتفاع أيضًا ،زيادة عدد شركات التأجير التمويلي ،وبالتالي زيادة العرض وزيادة المنافسة لتقديم منتجات أفضل ،علمًا
أن محفظة األصول المؤجرة تتركز في المركبات مع تنوع قليل في اآلالت والمعدات اإلنتاجية.
أما التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة في العام  ،2014فهو موضح بالشكل التالي:
التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي حسب عدد العقود للعام 2014
جنين
٪5
بيت لحم

قلقيلية
أريحا

٪9

٪2

نابلس
٪ 21

٪3
طولكرم
٪2
سلفيت
٪1

الخليل

القدس
٪5

٪8
رام اهلل
٪ 44

نالحظ تركيز عقود التأجير التمويلي في مدينة رام اهلل ثم مدينة نابلس.
أما من حيث طبيعة المستأجرين بالنسبة لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العام  ،2014فهي موضحة
بالشكل التالي:
طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود عام 2014

شركات
أفراد
٪ 58

٪ 42

كما هو واضح أعاله ،فإن  %58من عدد العقود المسجلة تعود إلى أفراد.
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دور هيئة سوق رأس المال في الرقابة
واإلشراف على قطاع التأجير التمويلي
تتولى الهيئة مهام الرقابة واإلشراف على قطاع التأجير
التمويلي استنادًا إلى أحكام المادة ( )3من قانون هيئة سوق
رأس المال رقم ( )13لسنة .2004

وبناء عليه ،فقد أخذت الهيئة على عاتقها تطوير هذا
القطاع ،وإرساء األسس السليمة لبناء وخلق البيئة المالئمة
لعمله ،وتشجيع االستثمار فيه ،ليساهم بفاعلية في تطوير
ونمو االقتصاد الفلسطيني ،واالرتقاء به إلى أفضل الممارسات
الدولية .وقد أوضح القرار بقانون رقم ( )6لسنة  2014بشأن
التأجير التمويلي ،دور الهيئة لغايات تطبيق القانون ،ومكم ًال
لما ورد في قانون الهيئة كما يلي:
وضع السياسات المتعلقة بالتأجير التمويلي.
ترخيص شركات التأجير التمويلي.
اإلشراف والرقابة على أعمال التأجير التمويلي.
تنظيم وتطوير التأجير التمويلي في فلسطين.

التعاون مع الجهات ذات العالقة
كخطوة استباقية ،عملت الهيئة جنبًا إلى جنب مع الجهات
ذات العالقة ومساعدتها في تطوير التعليمات المنفذة
ألحكام القرار بقانون ،كما يلي:
•دائرة ضريبة الدخل :تم إقرار تعليمات التأجير التمويلي
لغايات ضريبة الدخل في العام  ،2012وحاليًا هي في
طور التنقيح والمراجعة الحقًا إلقرار القانون في .2014
•دائرة ضريبة القيمة المضافة :تمت المساهمة في
إعداد تعليمات ضريبة القيمة المضافة ،بما يخص التأجير
التمويلي ،وهي في المراجعة النهائية ،بالتعاون مع
مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCحيث تم عقد اجتماع
بهذا الخصوص في األردن بتاريخ  ،2014/6/26ضم فريق
ضريبة القيمة المضافة ،لمناقشة التعليمات ،واالطالع
على التجربة األردنية بهذا الخصوص.
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•دائرة األراضي :تمت المساهمة في إعداد مسودة
تعليمات تسجيل األموال غير المنقولة المؤجرة
تأجيرًا تمويليًا.
•وزارة النقل والمواصالت :تم توقيع مذكرة تفاهم
مع الوزارة في العام  ،2011وهي نواة التعليمات
التي يتم العمل عليها حاليًا ،وسيتم إقرارها قريبًا.
•إضافة إلى لقاءات مع جهات أخرى ذات عالقة لبناء
البيئة المالئمة لعمل القطاع ،على سبيل المثال
ال الحصر ،سلطة النقد بما يخص نظام االستعالم
االئتماني ،ووزارة االقتصاد الوطني بما يخص سجل
األموال المنقولة.
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مدونة قواعد حوكمة الشركات
شهد العام  2014العديد من اإلنجازات
وال����ت����ط����ورات ع���ل���ى ص��ع��ي��د ح��وك��م��ة
الشركات ،لعل من أبرزها وض��ع بطاقة
ت��ق��ي��ي��م م��ع��اي��ي��ر ح���وك���م���ة ال���ش���رك���ات
الفلسطينية ( )Scorecardحيز التنفيذ
التجريبي ،وذل���ك اس��ت��ن��ادًا إل��ى الخطة
الخاصة بذلك ،حيث ،ومع انتهاء مرحلة
التطوير للنموذج خالل العام  ،2013تم
استهداف العام  2014كعام للتنفيذ
التجريبي له .وفي هذا الصدد ،تم في
الربع الثالث من العام  ،2014تزويد جميع
الشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ب��أداة التقييم الذاتي
للنموذج (االستبيان) بهدف اإلجابة عن
جميع األسئلة الواردة فيه ،وتم تخصيص
فريق عمل من قبل اإلدارة العامة لألوراق
المالية للتعاون مع الشركات ،واإلجابة
ع��ن استفساراتهم بخصوص األسئلة
الواردة في االستبيان ،والمقصود منها،
وآل��ي��ة اإلج��اب��ة ع��ن��ه��ا .وق��د ق��ام الفريق
بتنفيذ العديد من ال��زي��ارات الميدانية

ل��ل��ش��رك��ات وال��ت��ع��اون م��ع��ه��ا .وم���ن جهة
أخ����رى ،عملت اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��دراس��ات
والتطوير في الهيئة على تطوير نموذج
التحليل الخاص بالبطاقة ،وذل��ك بهدف
إدخال نتائج الشركات وتحليلها والخروج
ب��ال��ن��ت��ائ��ج التجريبية ل��ل��ن��م��وذج ال��ت��ي تم
ب��ن��اؤه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات ع���دة؛ ب���دءًا من
المستوى الكلي لجميع الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين ،وثم على المستوى
ال��ق��ط��اع��ي وف��ق��ًا ل��ل��ت��ص��ن��ي��ف ال��ق��ط��اع��ي
المعتمد ف��ي ب��ورص��ة فلسطين ،إضافة
إلى تحليل النتائج استنادًا إلى رأس المال
ال��م��دف��وع ،ح��ي��ث ت��م تقسيم ال��ش��رك��ات
المدرجة إلى شركات كبيرة ،ومتوسطة،
وصغيرة الحجم.
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تحليل نتائج بطاقة تقييم معايير حوكمة الشركات الفلسطينية

مستوى سوق فلسطين

مستوى حجم

مستوى القطاع

لألوراق المالية
جميع الشركات

رأس المال
البنوك والخدمات المالية

كبيرة

االستثمار

الصناعة

متوسطة

الخدمات
صغيرة
التأمين

ومع نهاية الفترة المحددة لتعبئة االستبيان ،التزمت جميع
الشركات المدرجة في اإلجابة باستثناء شركة واحدة ،وتم
إدخال اإلجابة عن نموذج التحليل واستخراج النتائج األولية
للمرحلة التجريبية .وفي هذا الصدد ،وكون أن هيئة سوق
رأس المال الفلسطينية هي من أوائل الهيئات الرقابية في
المنطقة التي تطور هذه األداة وتستخدمها لقياس مدى
التزام الشركات بقواعد حوكمة الشركات ،ولضمان فعالية
النموذج وخلوه من أي ثغرات أو متطلبات أخرى ،حيث أن
هذه األداة تطبق للمرة األولى ،ارتأت الهيئة أنه من الضروري
لقاء اإلدارات العليا للشركات المساهمة العامة المدرجة بعد
االنتهاء من مرحلة تعبئة االستبيان ،وذلك بهدف تقييم
المرحلة ،وأخذ المالحظات واألفكار التي تسهم في ضمان
سالسة التطبيق وأي متطلبات تستلزم التعديل والمراجعة
في النموذج.
وفيما يلي ملخص ألهم التطورات التي شهدها العام
 2014على صعيد حوكمة الشركات:
تطوير ودمج مساق حوكمة الشركات في الجامعات
الفلسطينية :عملت الهيئة ،وبالتعاون مع مؤسسة
التمويل الدولية ( ،)IFCعلى تطوير مساق خاص
بحوكمة الشركات ،وحث الجامعات الفلسطينية على
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دمج هذا المساق ضمن الخطط التدريسية لطلبة
كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية ،وذلك بهدف تعزيز
وتطوير معرفة الطلبة بحوكمة الشركات .وفي
هذا السياق ،عملت الهيئة على تطوير مذكرة
تفاهم ثالثية األطراف ،تشمل ،إضافة إلى الهيئة ،ك ً
ال
من مؤسسة التمويل الدولية ،والجامعة المعنية،
ويتم بموجبها دمج مساق حوكمة الشركات في
الخطط الدراسية لكليات االقتصاد والعلوم اإلدارية،
بحيث تعمل الهيئة ،ومن خالل مؤسسة التمويل
الدولية ،على توفير المادة العلمية والحاالت العملية
وجميع الوسائل التعليمية الالزمة للمساق ،إضافة
إلى تأهيل المدرسين الذين ترشحهم الجامعة
لتدريس المساق ،من خالل منحهم برنامجًا تأهيليًا
لتعزيز قدرتهم في إعطاء المساق للطلبة .وتجدر
اإلشارة إلى أنه سيتم منح الطلبة الذين يجتازون
المساق بنجاح ،شهادة خاصة من قبل مؤسسة
التمويل الدولية .يذكر أن مؤسسة التمويل
الدولية هي من المؤسسات الرائدة في مجال
حوكمة الشركات ،ولديها تجارب عديدة ناجحة
في دمج مساق الحوكمة في الجامعات في دول
أخرى ،وتعمل الهيئة على اإلشراف التام على هذا
البرنامج المهم والحيوي.

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك العديد من الجامعات
الفلسطينية التي أبدت استعدادها ورغبتها
في دمج مساق حوكمة الشركات في خططها
الدراسية ،ويتوقع أن يتم توقيع أول اتفاقيتين
بهذا الخصوص مع جامعتين في بداية العام .2015
ويأتي هذا التطور المهم كإحدى نتائج التعاون
االستراتيجي ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل
الدولية في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين،
بموجب مذكرة التعاون المشترك المبرمة ما بين
الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية.

عشرين دولة حول العالم .وكانت مشاركة الهيئة
في هذا المؤتمر فاعلة ،حيث دعيت الهيئة من
قبل مؤسسة التمويل الدولية لعرض تجربتها في
تطوير ( )Scorecardالخاص بفلسطين ،وبخاصة
عرض المنهجية التي اتبعتها الهيئة في بناء
األوزان النسبية واحتسابها ،إضافة إلى آلية عكس
النموذج للتركيبة المشتركة للقواعد االختيارية
واإللزامية ،حيث تم عرض هذه التجربة على الدول
المشاركة ،بهدف االستفادة منها في عمليات
تطوير نماذج القياس الخاصة بها.

المشاركة في المؤتمر الخاص بنموذج قياس
حوكمة الشركات الذي نظمته مؤسسة التمويل
الدولية :عقدت مؤسسة التمويل الدولية خالل
شهر حزيران من العام  ،2014مؤتمرًا دوليًا في
مدينة فيينا حول نموذج قياس مدى االلتزام
بحوكمة الشركات ( ،)Scorecardشارك فيه ممثلون
من الهيئات الرقابية والجهات المعنية من أكثر من

إضافة إلى طرح حالة فلسطين كإحدى الحاالت
الدراسية الست الرئيسية في يوم المؤتمر الثاني،
وتحديدًا من حيث تجربة بناء نموذج (،)Scorecard
وخطة التنفيذ التي عملت الهيئة على وضعها.
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تنفيذ حملة توعية تستهدف صغار المساهمين:
تنفيذًا لبنود مذكرة التعاون الموقعة ما بين
الهيئة ومؤسسة أمان ،عملت الهيئة خالل الربع
األول من العام  2014على تنفيذ حملة توعوية
شاملة تستهدف صغار المساهمين ،وبالتعاون مع
مؤسسةأمان،وذلكبهدفتوعيةصغارالمساهمين
بحقوقهم وواجباتهم المترتبة على مساهماتهم
في الشركات المساهمة العامة ،وتحديدًا في ما
يخص ضرورة حضور اجتماعات الهيئات العامة

للشركات التي يساهمون فيها ،بدءًا من استالم
الدعوة ،وقراءة وفهم البيانات المالية المرفقة بها،
والحضور الفعلي المباشر ،أو توكيل مساهم آخر،
مرورًا بالمشاركة الفاعلة وحق السؤال واالستفسار،
وممارسة حق التصويت على القرارات خالل اجتماع
الهيئة العامة .واستخدمت العديد من وسائل
االتصال والتواصل المسموعة والمقروءة في تنفيذ
هذه الحملة ،إضافة إلى استخدام الرسوم الكرتونية
المعبرة.

تنفيذ خطة الحوكمة لألعوام  :2014 - 2013عملت الهيئة خالل العام  2014على استكمال تنفيذ األنشطة
الواردة في خطة الحوكمة لألعوام  ،2014 - 2013وهي الخطة المقرة والمعتمدة من قبل اللجنة الوطنية
للحوكمة ،ويتم اإلعداد للخطة القادمة التي تغطي السنوات  2016 - 2015بهدف مناقشتها واعتمادها من
قبل اللجنة الوطنية للحوكمة مع بداية العام .2015
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مدونــة ســـلوك أعضــــاء مجلـــس إدارة الــهيئة
وموظفيها
عملت الهيئة خالل العام  2014على تطوير وإصدار مدونة سلوك أعضاء
مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها ،وذلك في الربع األول من
العام  ،2014التي تم العمل على تطويرها بالتعاون مع االئتالف من أجل
النزاهة والمساءلة “أمان” .وتقوم مدونة سلوك أعضاء مجلس إدارة هيئة
سوق رأس المال وموظفيها على مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة
والمساءلة والفاعلية واالستقاللية والحيادية ،حيث تم العمل على
صياغتها وفقًا ألحدث المبادئ الدولية المتبعة في هذا المجال ،ويأتي
ذلك ضمن سعي الهيئة إلى تحقيق أعلى معايير الحوكمة في عملها
بمستوياته كافة ،ولتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية فيها .وتم
وضع مدونة السلوك والحوكمة حيز التنفيذ الفعلي ،حيث عمل مجلس
إدارة الهيئة وجميع الموظفين فيها على توقيع النموذج الخاص باستالم
المدونة ،والتقيد بما جاء فيها.
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في  2014/12/31ونبذة تعريفية:

الدكتور محمد نصر
رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ االنضمام2014/4/15 :

الشهادات العلمية:
دكتوراه في االقتصاد ،)Ohio State University( ،الواليات المتحدة األمريكية.
ماجستير في االقتصاد ،)Ohio State University( ،الواليات المتحدة األمريكية.
ماجستير في إدارة األعمال ، )Wayne State University(،الواليات المتحدة األمريكية.
بكالوريوس تجارة (محاسبة) ،جامعة بيروت العربية ،لبنان.

الخبرات العملية:
أستاذ االقتصاد ،جامعة بيرزيت – 1994 ،حتى تاريخه.
عميد كلية األعمال واالقتصاد ،جامعة بيرزيت.2014 - 2011 ،1999 - 1996 ،
مدير معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).2008 - 2007 ،
مدير برنامج ماجستير إدارة األعمال ،جامعة بيرزيت.2002 - 1999 ،

رئيس قسم االقتصاد ،جامعة اليرموك ،األردن.1993 - 1991 ،
أستاذ االقتصاد ،جامعة اليرموك ،األردن.1994 - 1986 ،

عضويات ومواقع:
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عمار العقارية.
عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني.
عضو مجلس إدارة شركة أريحا الصناعية الزراعية.
عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).
عضو الهيئة العامة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
عضو اللجنة التوجيهية العليا للصادرات ،وزارة االقتصاد الوطني.
عضو اللجنة االستشارية لإلحصاءات االقتصادية ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
عضو لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزارة المالية.2013 - 2012 ،

82
2014

رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة.2014 - 2011 ،
عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال ،سلطة النقد الفلسطينية.2012 - 2008 ،
عضو لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية.2011 - 2008 ،

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق.2002 - 2001 ،

وزارة االقتصاد الوطني
يمثلها السيد عزمي حاج محمد
تاريخ االنضمام2012/10/7 :

الشهادات العلمية:
ماجستير في إدارة السياسة االقتصادية ،جامعة النجاح الوطنية.2000 ،
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.2011 - 2003 ،
مدير دائرة التخطيط الصناعي ،وزارة االقتصاد الوطني.2003 - 1999 ،
رئيس قسم الدراسات الصناعية ،وزارة االقتصاد الوطني.1999 - 1997 ،

عضويات ومواقع:
تمثيل وزارة االقتصاد في العديد من اللجان الوطنية مثل اللجنة الوطنية لألجور ،واللجنة الوطنية إلعداد
مخطط التنمية االجتماعي ،ولجنة السياسات العمالية.
منسق الفريق الوطني لتطوير النموذج االقتصادي الخاص بفلسطين.
منسق الفريق الوطني إلعداد استراتيجية التنمية االقتصادية .2016 - 2014
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 الوطني المكلف بدراسة مشاريع القوانين واألنظمة واللوائح المقدمة من مجلس
الوزراء من الناحية االقتصادية.
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وزارة المالية
يمثلها السيد محمود نوفل
تاريخ االنضمام2013/9/25 :

الشهادات العلمية:
بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد ،جامعة بيرزيت.
عال في البرمجة والتحليل المالي ،صندوق النقد الدولي ،واشنطن.
دبلوم ٍ

الخبرات العملية:
مدير عام اإلدارة العامة لضريبة األمالك ،وزارة المالية – 2007 ،حتى تاريخه.
نائب مدير عام ضريبة الدخل ،وزارة المالية.2005 – 2003 ،
نائب مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لشؤون العالقات الدولية ،وزارة المالية،
.2003 – 2000

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

عضويات ومواقع:
عضو مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.
عضو المجلس األعلى للمرور.
عضو مجلس اإليرادات العامة.
مدير مشروع المعايير الدولية للتخمين بين فلسطين واليابان.
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.
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سلطة النقد الفلسطينية
يمثلها السيد رياض أبو شحادة
تاريخ االنضمام2010/12/13 :

الشهادات العلمية:
ماجستير في التمويل ،الرقابة وإدارة المخاطر ،جامعة (،)Reading
المملكة المتحدة.
ماجستير في اإلدارة المالية والعلوم المصرفية ،جامعة ( ،)Barodaالهند.
بكالوريوس تجارة ،جامعة ( ،)Nagpurالهند.

الخبرات العملية:
يعمل في سلطة النقد منذ العام  ،1996حيث بدأ مفتشًا وثم تدرج في المناصب اإلشرافية إلى أن أصبح
مديرًا لدائرة الرقابة والتفتيش في إطار عملية إعادة هيكلة سلطة النقد في العام  ،2006ومن ثم أصبح
يشغل منصب مساعد المحافظ لشؤون االستقرار المالي منذ العام .2014
يرأس ويشارك في عدة لجان عمل داخلية في سلطة النقد ،ويمثل سلطة النقد في العديد من العضويات
واللجان.

العضويات:
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 مجلس إدارة مهنة تدقيق الحسابات ،وعضو لجنة الترخيص ولجنة السلوك المهني المنبثقة عن
المجلس.
عضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ولجنتي التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة المنبثقة عن المجلس.
عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات في فلسطين.
عضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.
عضو مجلس إدارة سابق في صندوق إقراض البلديات.
عضو لجنة إدارة ،مركز الشرق األوسط للدعم الفني ،صندوق النقد الدولي ،بيروت.
عضو اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس محافظي البنوك المركزية
والسلطات النقدية العربية ،صندوق النقد العربي.
عضو لجنة االستقرار المالي المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس محافظي البنوك المركزية والسلطات
النقدية العربية ،صندوق النقد العربي.
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البنوك الفلسطينية
يمثلها السيد جوزيف نسناس
تاريخ االنضمام2013/12/18 :

الشهادات العلمية:
ماجستير في اإلدارة ،جامعة بوسطن ،الواليات المتحدة.1991 – 1989 ،
بكالوريوس إدارة ،جامعة بيرزيت.1985 – 1981 ،

الخبرات العملية:
نائب المدير العام ،المدير اإلقليمي ،بنك القاهرة عمان – 2005 ،حتى تاريخه.
المدير اإلقليمي للخدمات المصرفية لألفراد في األردن وفلسطين ،البنك العربي ،األردن.2005 – 2003 ،
نائب الرئيس ،مدير الفرع الرئيسي /رام اهلل البلد ،مدير دائرة الخدمات المصرفية الخاصة والمؤسساتية،
البنك العربي ،فلسطين.2002 - 1995 ،
مدير إدارة البرامج والتطوير ،مشاريع دولية ممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية () USAID
.1995–1986
مستشار البرامج ،مؤسسة التعاون ،لندن ،المملكة المتحدة.1994 – 1993 ،

عضويات ومواقع:
رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.
رئيس هيئة المديرين ،الشركة الوطنية لألوراق المالية.
رئيس لجنة البنوك وعضو مجلس اإلدارة في غرفة التجارة الدولية ،فلسطين.
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع (.)MEPS

عضو مجلس إدارة ،وعضو لجنة تدقيق في اتحاد المصارف العربية.
عضو مجلس إدارة شركة األمل للرهن العقاري واإلقراض الميسر (.)AMAL
عضو مجلس إدارة شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية.
عضو مجلس إدارة شركة المستثمرين العرب.
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية (.)AMAN
عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينية.
نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية األمريكية.
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الشركات المدرجة
يمثلها السيد باسم خوري
تاريخ االنضمام2014/11/16 :

الشهادات العلمية:
شهادة الصيدلة الصناعية ،)University of Oklahoma( ،الواليات المتحدة األمريكية.1983 ،

الخبرات العملية:
تأسيس شركة دار الشفاء لصناعة األدوية المساهمة العامة المحدودة ،وشغل منصب رئيس مجلس
إدارتها حتى تاريخه.
تأسيس شركة ( )Pharmacare Premiumفي مالطا.2009 ،
تأسيس الشركة الوطنية للصناعات الزراعية ،زيت.2007 ،
تأسيس شركة فلسطين للتأمين.1996 ،

عضويات ومواقع يشغلها حاليًا:
عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.
عضو مجلس إدارة معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لضمان الودائع.
عضو مجلس إدارة مؤسسة  Saint Yvesلحقوق اإلنسان.

عضويات ومواقع شغلها سابقًا:
انتخب رئيسًا مرتين لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية في العامين 2006 ،و.2009
وزير االقتصاد الوطني ،السلطة الوطنية الفلسطينية.2009 ،
رئيس االتحاد العام للصناعات الدوائية.2004 – 2001 ،
عضو في مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لتنمية التجارة ومركز التجارة الفلسطيني )) Paltrade
.2002 - 1993

رئيس اللجنة العلمية.1994 – 1992 ،
عضو اللجنة الفنية للتجارة والصناعة.1994 –1990 ،
عضو مجلس إدارة االتحاد العام للصناعات الفلسطينية.1985 ،
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الشركات المدرجة
يمثلها السيد أيوب زعرب
تاريخ االنضمام2014/1/20 :

الشهادات العلمية:
بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة المخاطر ( ،)Finance and Risk Managementجامعة فلوريدا ،الواليات
المتحدة األمريكية.

الخبرات العملية:
عضو مجلس اإلدارة ،شركة المشرق للتأمين – 2000 ،حتى تاريخه.
رئيس مجلس اإلدارة ،الشركة العقارية التجارية لالستثمار – 2014 ،حتى تاريخه.
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات.
نائب رئيس هيئة مديري شركة ميد سيرفيس (.)Med Service
رئيس مجلس اإلدارة ،االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.2015 – 2013 ،

عضو مجلس اإلدارة ،الشركة األردنية الفرنسية للتأمين – 2006 ،حتى تاريخه.
عضو مجلس اإلدارة ،االتحاد األردني لشركات التأمين – 2006 ،حتى تاريخه.
عضو مجلس اإلدارة ،االتحاد العام العربي للتأمين.2015 – 2013 ،
باإلضافة إلى شركات مالية وخدمية أخرى.
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

لجنة الحوكمة
وتشمل في عضويتها:
الدكتور محمد نصر

رئيس مجلس اإلدارة ،مقررًا للجنة.

السيد رياض أبو شحادة

عضو مجلس إدارة.

السيد جوزيف نسناس

عضو مجلس إدارة.

ويتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الهيئة في أداء دوره اإلشرافي والرقابي ،وذلك من خالل القيام
بالمهام التالية:
التأكد من االلتزام بالتطبيق السليم لمتطلبات وقواعد مبادئ الحوكمة كما جاءت في مدونة سلوك أعضاء
مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها.
مراجعة إجراءات العمل باستمرار للتحقق من مالءمتها وكفاءتها وعدم تعارضها مع القوانين واألنظمة
والتعليمات.
تحديث وتطوير مدونة سلوك أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها ،من خالل مراجعة
مبادئ وممارسات الحوكمة للهيئة على فترات زمنية دورية منتظمة.
مساعدة المجلس في تقييم أدائه ذاتيًا مرة واحدة في السنة على األقل ،وتقديم تقرير حول أداء المجلس.
رفع تقارير دورية للمجلس بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة من خالل عملها ،والعقبات التي تعترض تنفيذ
ذلك ،والتوصيات المناسبة لمعالجة تلك العقبات.

لجنة التدقيق والمخاطر
وتشمل في عضويتها:
السيد جوزيف نسناس

عضو مجلس إدارة ،مقررًا للجنة.

السيد رياض أبو شحادة

عضو مجلس إدارة.

السيد أيوب زعرب

عضو مجلس إدارة.

ويتمثل دور اللجنة 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.
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اللجان االستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

اللجنة االستشارية لشؤون التأمين
وتشمل في عضويتها:
الدكتور محمد نصر

رئيس مجلس اإلدارة ،رئيسًا للجنة.

السيد محمود نوفل

عضو مجلس إدارة ،نائبًا لرئيس اللجنة.

السيد بركات ميادمة

مدير عام اإلدارة العامة للتأمين ،عضوًا /منسقًا للجنة.

السيد أمجد جدوع

أمين عام االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ،عضوًا.

السيد وضاح الخطيب

خبير تأمين ،عضوًا.

عالوة على اختصاصات اللجنة التي وردت في القانون ،تكلف اللجنة بالمسؤوليات التالية:
اقتراح مشاريع التشريعات الالزمة لتنفيذ القانون ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
اقتراح مشاريع التعديالت التي تراها اللجنة الزمة على تشريعات التأمين ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
اقتراح سياسات لتطوير وتنمية قطاع التأمين بحدود ما نص عليه القانون والتشريعات الصادرة
بمقتضاه ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة داخل الهيئة وخارجها ،ورفعها للمجلس.
اقتراح إجراءات تساعد على حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين ،والرقي بهذه
الخدمات ،وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين بما يكفل حقوقهم ومصالحهم بما يتوافق مع
القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة والسياسة العامة للهيئة لتطوير قطاع التأمين.
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اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 2014/12/31

السيدة عبير عودة
مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
تاريخ التعيين2009/8/1 :

الشهادات العلمية:
ماجستير في إدارة األعمال ( ،)MBAجامعة نورث ويسترن (شيكاغو).2001 ،
بكالوريوس محاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين1987 ،

الخبرات العملية:
رئيس قسم التحليل المالي في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.2009 - 2001 ،)USAID
المراقب الرئيسي في شركة فلسطين لتطوير وإدارة المناطق الصناعية.2001 - 2000 ،
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.1998 - 1996 ،
رئيس التدقيق في ديوان المحاسبة.1996 - 1987 ،

الشهادات المهنية:
شهادة محاسب قانوني أمريكي ( ،)CPAالواليات المتحدة األمريكية.
محاسب قانوني فلسطيني ،فلسطين.

العضويات:
عضو في اللجنة اإلقليمية لدول أفريقيا والشرق األوسط ( )AMERCالتابعة للمنظمة الدولية للهيئات
المشرفة على أسواق المال (.)IOSCO
عضو في الفريق الوطني لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
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السيد بركات ميادمة
مدير عام اإلدارة العامة للتأمين
تاريخ التعيين2013/11/17 :

الشهادات العلمية:
بكالوريوس محاسبة واقتصاد ،جامعة النجاح الوطنية.1997 ،

الخبرات العملية:
مدير دائرة الرقابة والتفتيش ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2013 - 2010 ،
مراقب مالي ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2010 - 2006 ،
مفتش رئيسي ،ديوان الرقابة المالية واإلدارية.2005 - 1998 ،

الشهادات المهنية:
دبلوم متخصص في تأمين الحياة والصحي (.)LOMA
شهادة في التأمينات العامة ،معهد (.)CII
شهادة متخصصة في مكافحة غسل األموال (.)PAMLA
إجازة محاسب قانوني عربي (.)ACPA

العضويات:
عضو في منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين (.)AFIRC
عضو اللجنة االستشارية لشؤون التأمين.
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
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الدكتور بشار أبو زعرور
مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير
تاريخ التعيين2008/7/1 :

الشهادات العلمية:
دكتوراه في أسواق المال والمحافظ االستثمارية ،جامعة باتراس ،اليونان.2007 ،
ماجستير في إدارة األعمال ( ،)MBAجامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.1998 ،
بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين .1996

الخبرات العملية:
أستاذ مساعد ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.2008 ،
مدقق داخلي رئيسي ،شركة فلسطين للتنمية واالستثمار« ،باديكو».2003 - 2000 ،
مدقق داخلي رئيسي ،وزارة المالية ،السلطة الوطنية الفلسطينية.2000 - 1997 ،
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:
مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق ،معهد الحوكمة الفلسطيني.
رئيس الفريق الفني لحوكمة الشركات.
عضو اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على التقاعد.
عضو في جمعية التمويل المتعددة الجنسيات ( ،)MFSالواليات المتحدة األمريكية.2005 ،
عضو الجمعية االقتصادية في الشرق األوسط (.2004 ،)MEEA
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.
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السيد براق النابلسي
مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية
تاريخ التعيين2012/5/1 :

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.2012 - 2005 ،
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.

العضويات:
عضو في اللجان الدائمة التحاد هيئات األوراق المالية العربية.
عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.
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السيدة لينا غبيش
مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي
تاريخ التعيين2009/5/7 :

الشهادات العلمية:
ماجستير إدارة أعمال ( )MBAبتخصص تمويل وإدارة أعمال دولية ،جامعة كاليفورنيا  -إيست باي،
كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية.2003 ،)Fulbright scholarship( ،
بكالوريوس محاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.1999 ،

الخبرات العملية:
نائب مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري.2009 - 2005 ،
مدير دائرة التخطيط والتطوير ،شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري.2005 - 2004 ،
مستشار في شركة الخدمات االستشارية اإلدارية (.2004 )MCS
مساعد مستشار مالي ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية.2003 ،
مسؤول إقراض ،اإلدارة اإلقليمية ،البنك العربي ،فلسطين.2001 - 1999 ،

الشهادات المهنية:
دبلوم متخصص ( ،)Consulting and Mentoringمعهد التعليم المستمر ،جامعة بيرزيت،
بالتعاون مع مؤسسة سبارك الهولندية.
دبلوم متخصص في تمويل اإلسكان ()International Housing Finance Program
( )Wharton Schoolجامعة بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية.2011 ،
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السيد أيمن الصباح
مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
تاريخ التعيين2014/1/1 :

الشهادات العلمية:
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2010 ،
بكالوريوس في المحاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.1998 ،

الخبرات العملية:
مدير دائرة الشؤون المالية ،هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.2013 – 2005 ،
مدير مالي ،مشروع البنك الدولي الخاص بإنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية.2005 ،
مساعد رئيس قسم العمليات المصرفية ،البنك اإلسالمي العربي ،رام اهلل.2004 - 2001 ،
مساعد المدير المالي ،الشركة الفلسطينية للسيارات ،رام اهلل.2001 -1998 ،

الشهادات المهنية:
إجازة محاسب عربي قانوني معتمد (.)ACPA
International Introduction to Securities & Investment (CISI).

العضويات:
عضو في “المجمع العربي للمحاسبين القانونيين”.
عضو في (.The association of Accountants & Financial Professionals in Business (IMA
عضو في المعهد البريطاني المعتمد لألوراق المالية واالستثمار (.)CISI

96
2014

السيد شادي ناطور
مدير دائرة التدقيق الداخلي
تاريخ التعيين2014/1/1 :

الشهادات العلمية:
ماجستير إدارة أعمال ،جامعة ينغستاون ستيت ،الواليات المتحدة األمريكية.2002 ،
بكالوريوس محاسبة ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2000 ،

الخبرات العملية:
مستشار تطوير مالي وإداري ،مجموعة من المؤسسات العالمية والمحلية.2013 - 2011 ،
مدقق داخلي مناطقي متقدم ،مؤسسة الرؤيا العالمية ،منطقة الشرق األوسط وشرق أوروبا،
.2013 - 2012
مسؤول التدقيق الداخلي ،مؤسسة الرؤيا العالمية ،فلسطين.2012 - 2011 ،
المراقب العام ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2011 - 2007 ،
ضابط امتثال ،شركة جينت أيغل ،الواليات المتحدة األمريكية.2007 - 2005 ،
موظف قسم الخزينة ،شركة جينت أيغل ،الواليات المتحدة األمريكية.2005 - 2004 ،
محاسب متقدم ،شركة جينت أيغل ،الواليات المتحدة األمريكية.2004 - 2000 ،

الشهادات المهنية:
فاحص احتيال مرخص ،جمعية فاحصي االحتيال المرخصين ،الواليات المتحدة األمريكية.
عضو في جمعية فاحصي االحتيال المرخصين ،الواليات المتحدة األمريكية.
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السيد نجيب حجي
مدير دائرة نظم المعلومات
تاريخ التعيين2009/4/1 :

الشهادات العلمية:
بكالوريوس هندسة كهربائية ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.2003 ،

الخبرات العملية:
رئيس قسم نظم المعلومات ،هيئة سوق رأس المال ،فلسطين.2009 - 2005 ،
مهندس تشغيل ونظم ،وزارة المالية ،فلسطين.2005 - 2004 ،
مدرب صيانة أنظمة وشبكات ،كلية الشهيد أبو جهاد ،فلسطين.2005 - 2004 ،
مهندس أنظمة وشبكات ،الشركة الدولية للتقنية الحديثة ،فلسطين.2004 - 2003 ،
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 التعيين2013/3/3 :

الشهادات العلمية:
ماجستير قانون ،كلية الدراسات العليا ،جامعة بيرزيت.2010 ،
بكالوريوس قانون ،كلية القانون ،جامعة النجاح الوطنية.2006 ،

الخبرات العملية:
مدير دائرة األمن وسيادة القانون ،اإلدارة العامة للحوكمة ،وزارة التخطيط.2013 - 2011 ،
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 الفلسطينية2007- ،
.2010

العضويات:
عضو في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
محكم قانوني معتمد من وزارة العدل في مجال األوراق المالية.
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مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2014
العملة :الدوالر األمريكي

عضو المجلس

عدد
الجلسات
العادية

عدد
الجلسات
غير
العادية

بدل
الجلسات
العادية

بدل
الجلسات
غير
العادية

مكافأة
رئيس
المجلس
السنوية

عدد جلسات
أعضاء لجنة
التدقيق
والمخاطر
المدفوعة

بدل جلسات
ألعضاء لجنة
التدقيق
والمخاطر
المدفوعة

اإلجمالي

6

-

3,000

-

1,000

-

-

4,000

د .محمد محمود
محمد نصر (*)
السيد ماهر

-

نشأت طاهر

1

-

250

-

-

-

250

المصري (**)
السيد عزمي

6

لطفي محمد

1

3,000

250

-

-

-

3,250

"حاج محمد"
السيد رياض

6

مصطفى محمد

2

3,000

500

-

4

1,000

4,500

أبو شحادة
السيد يوسف

5

حنا يوسف

1

2,500

250

-

2

600

3,350

نسناس
السيد محمود

6

شعبان

2

3,000

500

-

-

-

3,500

مصطفى نوفل
السيد أيوب

6

وائل أيوب زعرب

2

3,000

500

-

4

1,000

4,500

السيد باسم
"صبحي

1

فرح" "نصر

-

500

-

-

-

-

500

خوري"(***)
السيد سعيد

4

حسين نجم أبو

2

2,000

500

-

3

900

3,400

حجلة (****)
اإلجمالي
*
**
***
****

20,000

2,750

1,000

-

تم تعيين د .محمد محمود محمد نصر رئيسًا لمجلس اإلدارة بتاريخ .2014/4/15
انتهت المدة القانونية لعضوية السيد ماهر نشأت طاهر المصري كرئيس مجلس اإلدارة بتاريخ .2014/01/23
تم تعيين السيد باسم “صبحي فرح” “نصر خوري عضوًا في مجلس اإلدارة بتاريخ .2014/11/16
انتهت عضوية السيد سعيد حسين نجم أبو حجلة في مجلس اإلدارة بتاريخ .2014/10/1
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3,500

27,250

رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2014
العملة :الدوالر األمريكي
العالوات والبدالت
اإلدارة /الدائرة

االسم

مكتب المدير

عبير ميخائيل بطرس

العام

عودة

اإلدارة العامة

براق عدلي راشد

لألوراق المالية

نابلسي

اإلدارة العامة
للرهن العقاري
والتأجير التمويلي

لينا محمود محمد
غبيش

اإلدارة العامة

بركات محمود أحمد

للتأمين

ميادمة

اإلدارة العامة
للدراسات
والتطوير

بشار أحمد عبد
الرحمن أبو زعرور

دائرة نظم

نجيب محمد نجيب

المعلومات

حجي

اإلدارة العامة
للشؤون المالية
واإلدارية

أيمن ظاهر حسني
محمد الصباح

دائرة التدقيق

شادي عيسى بولص

الداخلي

ناطور

دائرة الشؤون

أمجد صبحي طاهر

القانونية

قبها

اإلجمالي

الراتب
األساسي
السنوي

عالوات*

بدالت
وقود

بدالت
هاتف
نقال

مساهمة
الهيئة في التأمين
مكافآت
صندوق على الحياة
التوفير

اإلجمالي

107,412

18,495

4,800

1,800

5,376

168

4,179

142,230

52,800

11,265

4,800

1,800

2,640

168

2,100

75,573

52,800

52,800

52,800

34,224

52,800

10,329

11,265

11,265

8,884

11,865

4,800

4,800

4,800

1,800

1,800

1,800

-

4,800

-

1,800

2,640

2,640

2,640

1,711

2,640

168

168

168

-

168

2,100

2,100

2,100

-

2,100

74,637

75,573

75,573

44,819

76,173

38,400

9,986

-

-

1,120

98

-

49,604

28,980

2,652

-

-

1,449

-

-

33,081

22,856 10,800 28,800 96,006 473,016

1,106

647,263 14,679

* عالوات( :العالوة اإلدارية ،عالوة تثبيت الدوالر األمريكي ،مساهمة الهيئة في التأمين الصحي).
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AA. The distribution of financial leasing contracts across regions in 2014
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BB. The distribution of financial leasing contracts based on the nature of
contractees for 2014
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CC. The quarterly development of total investment of financial leasing contarcts
for the period 2013-2014
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DD. The quarterly development of the number of financial leasing contracts
for the period 2013-2014

250
200

193

150
100

101
87

50

62

59

52

65

26

0
Q1

-20

24
Annual Report 2014

13

Q2

-20

13

Q3

-20

13

Q4

-20

13

Q1

-20

14

Q2

-20

14

Q3

-20

14

Q4

-20

14

)Undistributed administrative expenses(

)8,883,486(

)10,861,047(

)Allowance for doubtful account(

)1,108,578(

)527,634(

)Other expenses(

)537,529(

)210,440(

Provision (redemption), takaful fund subscribers
loan**

)582,469(

0

Net income before tax

16,295,971

18,151,004

)Value added and income tax(

)3,860,091(

)4,198,058(

Net income

12,435,880

13,952,946

* 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 contributions
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 Financial Leasing sector has undergone fundamental advancements on the legal and regulatory
level which were culminated in the endorsement of the Financial Leasing Law by decree number (6)
for the year 2014 by His Excellency President Mahmoud Abbas in January 2014. The law was then
published in the issue (107) of the official gazette on 28/05/2014 and was enforced 30 days following
to the publishing date.
On November 24th 2014, PCMA organized a conference in cooperation with the International finance
Corporation (IFC) titled “Promoting the access of small and middle sized companies to finance through
financial leasing.” The conference was held subsequent to the endorsement of the Financial Leasing
Law to increase the awareness about financial leasing as a new financing tool in Palestine, to shed light
on its legal and regulatory environment since the law was recently passed and to demonstrate the
potential of this sector to contribute to economic growth and development in Palestine.
In 2014, The Affordable Mortgage and Loan Corporation (AMAL) was registered by PCMA as a new
mortgage finance company to join the Palestinian mortgage finance market with the Palestine
mortgage and Housing Corporation (PMHC). Meanwhile, the percentage of refinanced mortgagebacked loans by mortgage finance companies represented 9.3% of the total mortgage-backed loans
portfolio offered by all banks, estimated 334.9 Million USD according to the numbers released by
Palestine Monetary Authority.
In regard to the technical instructions prepared by AFI concerning capital adequacy and loans’
provisions of the Mortgage Finance companies, PCMA reviewed these instructions and reached a
final drafts that are expected to be ratified and passed in the first quarter of 2015. The review of these
instructions involved the participation of stakeholders and experts along with licensed mortgage
finance companies.
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E. Aggregate income statement for the year ended 31/12/2014
Currency: (US Dollar)

Description

2013

2014

Written insurance premiums

158,707,973

171,002,187

)Reinsurer's share of written premiums(

)18,958,813(

)21,376,227(

Net insurance written premiums

139,749,160

149,625,960

±Change in current risks reserve- mathematical
life insurance reserve

)4,960,889(

)1,338,733(

±Reinsurer's share in change of current risks
reserve- mathematical life insurance reserve

)1,575,299(

552,594

Net earned premiums

133,212,972

148,839,821

996,284

933,686

2,725,768

3,168,181

)10,695,999(

)9,624,339(

)315,530(

227,054

Net revenues from insurance activities

125,923,495

143,544,403

)Paid- up claims(

)88,700,399(

)108,070,231(

)73,400(

)54,213(

Reinsurer's share of paid up claims

15,428,198

15,322,536

±Change in reserve of outstanding and
unreported claims

)11,943,004(

4,416,814

2,753,535

)557,468(

)82,535,070(

)88,942,562(

925,182

)2,069,099(

(Distributed general and administrative
expenses)

)31,852,890(

)31,683,165(

(Agency fees and speculation expenses) *

)3,904,883(

)6,047,166(

)117,367,661(

)128,741,992(

Net profit of technical insurance activities

8,555,834

14,802,411

Revenues (investments, rents,, interests..,etc)

17,848,325

13,539,922

±Currency differences

1,003,874

)2,405,046(

0

3,812,838

Income from insurance activities
Reinsurance commission
)Paid-up commissions(
Other revenues from insurance activities

)Paid up premiums to cover loss's surplus(

±Reinsurer's share of change in reserve of
outstanding and unreported claims
Net incurred claims
(Losses) profits of currency exchange in
converting technical reserves to US Dollar

Total expenses of insurance activities

Provisions of increase (decrease) in fair value of
investments
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Bank deposits

46,401,725

41,496,678

Cash and cash equivalent

15,553,949

13,620,890

164,245

0

231,409,070

227,551,321

367,002,222

383,040,500

Paid-up capital

67,874,806

69,687,306

Statutory reserve

10,920,223

12,132,883

Optional reserve

7,288,250

6,792,532

75,000

330,390

12,486,376

17,993,413

334,248

)2,120,134(

Retained earnings (losses)

8,194,190

13,693,576

Minority interest

1,717,040

6,611,151

Treasury stocks

)118,506(

)174,465(

Head office current account

11,045,344

11,710,858

Total shareholder's equity

119,816,971

136,657,510

0

0

Inventories
Total current assets
Total assets
Shareholder's equity and liabilities
Shareholder's equity

Issuance premium (discount)
Cumulative change in fair value
Changes in foreign currency exchange

Surplus of Takaful fund subscribers
Non-current liabilities
Provision for end of services benefits
Long term loans
Total non-current liabilities

9,698,497

10,834,644

0

250,000

9,698,497

11,084,644

Current risks reserve, motor

32,718,956

33,383,828

Current risks reserve, non-life

16,715,440

17,244,740

Mathematical reserve, life

12,028,129

10,963,605

Total

61,462,525

61,592,173

Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)

46,244,543

41,704,679

Current liabilities
Insurance policies liabilities

Outstanding reported claims reserve, motor (TP)

31,026,493

28,456,412

Outstanding claims reserve, non-life

31,643,301

27,300,884

Unreported outstanding claims reserve

6,322,563

9,962,188

Claims reserve, life

1,184,488

1,102,134

Total

116,421,388

108,526,297

Total current liabilities (insurance policies)

177,883,913

170,118,470

Accounts payable

13,707,617

16,760,616

Accounts payable for insurance & reinsurance companies

8,049,358

7,191,868

Accrued expenses

1,056,861

1,334,567

Other provisions

9,234,770

11,808,486

Other accounts payable

22,369,919

19,094,291

Accounts payable, banks

56,134

3,319,861

5,128,182

5,670,187

237,486,754

235,298,346

367,002,222

383,040,500

Deferred cheques
Total current liabilities
Total shareholder's equity and liabilities
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FF. C. Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2014 (total value of
171,002,187 US Dollar)
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D. Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2014
Currency: (US Dollar)
2013

2014

Net property, plant and equipment

29,477,077

35,438,736

Real estate investments

52,501,914

56,390,276

Contributions in affiliated companies

11,414,861

12,348,015

Loans for related parties

4,381,565

4,384,946

Financial investments available for sale

32,028,140

37,992,026

Description
Non-current assets

Financial investments holding to maturity

938,029

185,872

Cheques under collections (due after more than 12 months)

881,806

2,279,421

Restricted deposits

1,500,000

1,750,000

Deferred tax assets

2,469,760

4,719,887

135,593,152

155,489,179

Financial investments for trading

37,878,041

39,001,869

Insurance policies, current risk- motor

1,993,255

1,790,177

Total non- current assets
Current assets

Insurance policies, current risk- non-life

4,240,657

4,963,944

Insurance policies, reported claims- motor

12,447,952

12,318,653

Insurance policies, reported claims-non-life

11,869,355

9,760,508

Insurance policies- life

683,783

607,241

Total insurance policies

31,235,002

29,440,523

Accounts receivable for insurance & reinsurance companies

3,736,485

4,482,143

Accounts receivable

74,239,539

72,592,502

(Provision for accounts receivable)

)13,161,870(

)12,372,260(

Net accounts receivable

61,077,669

60,220,242

Other accounts receivable

9,129,284

9,920,841

Cheques under collections (due within 12 months)

26,232,670

29,368,135
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Summary of assets and liabilities for insurance sector

Total current assets

231,409,070

227,551,321

Total non-current assets

135,593,152

155,489,179

Total investments

187,044,275

193,549,682

Total receivables

74,239,539

72,592,502

Net receivables

61,077,669

60,220,242

Accounts payable

13,707,617

16,760,616

Total assets

367,002,222

383,040,500

Total insurance policies assets

31,235,002

29,440,523

Total non-current liabilities

9,698,497

11,084,644

Total current liabilities

237,486,754

235,298,346

Total insurance policies liabilities

177,883,913

170,118,470

Paid-up capital

67,874,806

69,687,306

Statutory reserve

10,920,223

12,132,883

Optional reserve

7,288,250

6,792,532

Cumulative change in assets fair value

12,486,376

17,993,413

Retained earnings (losses)

8,194,190

13,693,576

Total shareholder's equity

119,816,971

136,657,510

* General and administrative expenses include both distributed and un distributed general and administrative expenses.

EE. B. Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2014 (total value of
171,002,187 US Dollar)
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liquidation of some of their investments to settle outstanding claims and improve their liquidity. PCMA
has enforced punitive measures on companies that didn’t achieve a satisfactory level of compliance.
In parallel, PCMA completed the self-assessment phase of its insurance regulatory and supervisory
framework against the Insurance Core Principles (ICPs) issued by the International Association of
Insurance Supervisors (IAIS) and based on the results of the self-assessment, it prepared a strategic
action plan that address the Palestinian insurance regulatory and supervisory framework inline with
the best international practices like the (ICPs) while considering the Palestinian local context. It’s worth
mentioning that this project was provided by the Arab Forum of Insurance Regulators Commissions
(AFIRC) to Palestine alongside with Morocco, Tunisia and Libya, and is funded by the World Bank.
In 2014, the insurance sector achieved a growth of 7.75% comparing with last year and 81% comparing
over the last six years. The insurance portfolio considerably increased from $94,310,529 at the end of
2008 to $171,002,187 at the end of 2014.

Key indicators for Palestinian insurance sector for the year 2014:
A. Financial and operational performance for insurance sector 2013-2014
Currency: (US Dollar)

General
information

Description

Insurance sector results

2013

2014

Number of insurance companies

10

10

Number of insurance companies branches

114

111

Number of insurance companies employees

1,075

1175

Number of insurance agents and producers

225

215

Motor insurance premiums

92,484,598

100,509,449

Workers insurance premiums

13,876,676

14,909,560

Health insurance premiums

27,529,464

31,528,273

Fire insurance premiums

9,266,699

8,301,980

Marine insurance premiums

1,808,964

1,747,879

Engineering insurance premiums

4,103,595

4,031,935

Civil liability insurance premiums

2,756,519

3,005,688

Non-life insurance premiums

3,105,533

3,086,256

Life insurance premiums

3,775,925

3,881,167

Total insurance premiums

158,707,973

171,002,187

Total paid- up claims

88,700,399

108,070,231

Net incurred claims

82,535,070

88,942,562

General and administrative expenses*

40,736,376

42,544,212

Net income after tax

12,435,880

13,952,946

Net profit of technical insurance activities

8,555,834

14,802,411
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40

Globalcom Telecommunications

GCOM

41

Nablus Surgical Center

42

PALAQAR For Real Estate Dev. & Management

43

Palestine Telecommunications

44

Palestine Electric

45

Arab Palestinian Shopping Centers

46

The Ramallah Summer Resorts

47
48

$

- 591,478

NSC

JD

2,339

PALAQAR

JD

- 301,877

PALTEL

JD

85,068,000

PEC

$

1,884,873

PLAZA

JD

- 468,141

RSR

JD

-116,509

Palestinian Distribution & Logistics SRVs

WASSEL

$

- 3,500,177

WATANIYA Palestine Mobile Telecomm.

WATANIYA

$

-16,525,607

* Symbol is suspended

PEX monthly trading activities, 2014
Volume

Value ($)

Trading
sessions

# of
transactions

Al- Quds Index

29,829,261
26,135,795
20,442,562
9,441,090
7,463,383
15,612,050
3,327,941
8,557,188
21,510,407
13,024,704
13,707,342
12,493,431

15,684,514
15,177,173
19,835,121
48,014,557
20,935,220
11,551,717
21,657,305
30,293,199
13,674,416
10,373,024
105,800,302
27,777,722

19
20
22
22
19
22
17
21
22
18
21
22

7,060
5,743
4,631
4,002
3,072
3,201
1,597
3,014
2,241
17,62
1,946
2,988

598.6
590.79
548.37
518.82
523.07
502.81
505.15
521.46
511.14
500.59
482.45
511.77

Month

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Insurance Sector :
The insurance directorate within PCMA upholds its commitment to promote the Palestinian
insurance sector and strengthening its role as a vital sector to the Palestinian economy. Therefore, the
insurance directorate has taken several steps in 2014 to improve the regulatory and legal framework
for the insurance sector. In this regard, PCMA issued a decision to reassemble the Consultation
Committee on Insurance Affairs, amendment of the reinsurance arrangements instructions for
insurance companies, issuance a circular regarding vehicles insurance, ratification of the regulation
on the distribution and investment basis of Insurance companies’ assets, and finally the amendment
of instructions on the insurance companies professional code of conduct.
Furthermore, the insurance directorate carried on its supervisory activities over the insurance
companies to ensure their financial ability to meet their obligations. It also followed up on the
execution of the plans to correct the financial situations of insurance companies, which included the
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2014
Company Name

Symbol

Currency

Net Profit
(Loss)

1

Arab Islamic Bank

AIB

$

4,129,844

2

Bank of Palestine

BOP

$

40,222,506

3

Palestine Islamic Bank

ISBK

$

7,537,607

4

Palestine Commercial Bank

PCB

$

1,198,637

5

Palestine Investment Bank

PIBC

$

2,829,494

6

Palestine Securities

PSE

$

243,224

7

Al Quds Bank

QUDS

$

7,232,904

8

The National Bank

TNB

$

4,438,380

9

Arab Paint Products

APC

JD

595,355

10

Palestine Poultry

AZIZA

JD

2,322,241

11

Birzeit Pharmaceuticals

BPC

$

4,209,475

12

Al Shark Electrode

ELECTRODE

JD

91,480

13

Golden Wheat Mills

GMC

JD

163,681

14

Jerusalem Cigarette

JCC

JD

-2,491,021

15

Jerusalem Pharmaceuticals

JPH

$

1,409,833

16

Palestine Plastic Industries

LADAEN

JD

- 494,870

17

National Aluminum and Profile

NAPCO

JD

782,783

18

The National Cartoon Industry

NCI

$

314,664

19

The Vegetables Oil Industries

VOIC

JD

4,885,075

20

Dar Al-Shifa'a for the Manufacturing of
Pharmaceuticals

PHARMACARE

$

945,363

AIG
GUI

$
$

2,270,471

22

Ahliea Insurance Group
Global United Insurance

23

Al Mashriq Insurance (*)

MIC

$

325,585

24

National Insurance

NIC

$

2,641,147

25

Palestine Insurance

PICO

$

2,504,279

26

Al-Takaful Palestinian Insurance

TIC

$

TRUST

$

1,924,573
2,362,362

APIC

$

11,346,829

AQARIYA

JD

- 748,768

ARAB

JD

- 487,322

21

719,372

27

Trust International Insurance Company

28

Arab Palestinian Investment Company (APIC)

29

Al-Aqariya Trading Investment

30

Arab Investors

31

Palestine Development & Investments

PADICO

$

19,195,000

32

Palestine Investment & Development

PID

JD

111,704

33

Palatine Industrial Investment

PIIC

JD

3,173,445

34

Palestine Real Estate Investment

PRICO

JD

- 2,418,619

35

Union construction and Investment

UCI

$

471,649

36

Al-Wataniah Towers

ABRAJ

$

104,742

37

Jerusalem Real Estate Investment

JREI

$

- 966,894

38

The Arab Hotels

AHC

JD

- 621,079

39

Arab Real estate Establishment

ARE

JD

- 160,329
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PEX trading activities, 2013-2014
Year

Trading
Sessions

Trading
volume

2013

241

202,965,939

340,774,270

2014

245

181,545,154

353,917,125

Average daily
trading value
($)

Market
Capitalization
($)

44,425

1,414,001

3,247,478,385

41,257

1,444,560

3,187,259,624

Trading value Number of
($)
transactions

Market capitalization trading value as percentage of GDP
Discription
Market capitalization as % of GDP
(constant prices)
Trading value as % of GDP
(constant prices)

2013 (%)

2014* (%)

43.43

42.63

4.56

4.73

* 2013 GDP was adopted because 2014 GDP was not published yet.

Market capitalization, trading value, and trading volume 2013 - 2014
3500
3,247 3,187
3000
2500
2013

2000

2014

1500
1000
500

341

354
203

182

0
Market cap. Million $

Trading value Million $

Trading volume Million Shares
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Key indicators of Palestine Securities Sector for the year 2014
Al-Quds Index Quarterly Performance 2014
Percentage change
Percentage change compared
with previous quarter (%)
compared with 1/1/2014 (%)

Period

Al-Quds index

1/01/2014

541.45

---

---

31/03/2014

548.37

1.28

1.28

30/06/2014

502.81

-8.31

-7.14

30/09/2014

511.14

1.66

-5.60

31/12/2014

511.77

0.12

-5.48

Al-Quds Index 2014
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On the regulatory aspect, PCMA witnessed the ratification of the Financial Leasing Law in the presidential
decree (6) for 2014 after its endorsement by His Excellency President Mahmoud Abbas in the first quarter
of 2014. This is considered a very important milestone of PCMA toward the completion of the legal and
supervisory framework of the Financial Leasing sector – one of the vital sectors to drive economic growth
and prosperity in Palestine. In 2014, PCMA also continued to implement its strategic plan 2012-2015
along with the development initiatives to develop the legal and supervisory framework of its sectors,
and improve its internal work environment alongside with building the capacity of its staff and other
professionals in the nonbanking financial sectors. PCMA could implement these projects with generous
assistance from partners and international donor organizations.

Corporate Governance:
The year 2014 is considered an exceptional year for promoting Corporate Governance in Palestine,
especially since this year observed the pilot implementation phase of the corporate governance scorecard
subsequent to the development phase which concluded in 2013. The pilot implementation took the form
of self-assessment whereby PCMA distributed surveys across the listed companies in Palestine Exchange
during the third quarter of 2014 and requested them to fill the surveys and return them by the end of the
same quarter. Concurrently, PCMA developed an computerized analytical model that allows it to gather
answers from complete surveys, analyze them and calculate the scores on various levels – aggregate
market level for the all companies in Palestine Exchange, sectorial levels for the five sectors in Palestine
Exchange and finally based on the three categories of paid up capital size.
By the end of the survey completion period, most companies have responded to their surveys except one.
The data were collected from the surveys and processed into primary results. Afterwards, PCMA arranged
five workshops for all listed companies to discuss the progress and the challenges that faced these
companies in the pilot implementation of the scorecard model. Based on the companies’ comments,
PCMA revised the scorecard model in a way the makes it avoid any pitfalls in the actual implementation
phase.
Furthermore, PCMA worked closely with the International finance Corporation (IFC) to develop a corporate
governance course and encourage local universities to introduce the course in their curriculum, thus
promote the familiarity of their students to the corporate governance topic.

Securities Sector:
The securities sector has undergone through major developments in 2014. The securities directorate
within PCMA cooperated with Palestine Exchange to review the existing disclosure system and propose
measures to improve its mechanisms, which led to the development of an electronic disclosure system.
This system was created to facilitate the automation of the disclosure operations within the capital
market sectors and enable those who are subject to PCMA’s oversight to provide their disclosures to
PCMA and Palestine exchange through filling an electronic form and sending it to PCMA who publish
these disclosures to the public after scrutinizing them and saving them in the database.
Moreover, the level of cross-border information sharing and co-operation between PCMA and
securities commissions in other countries has significantly improved after the admission of PCMA to the
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and joining the Multilateral Memorandum
of Understanding (MMoU). In relation to that, the securities directorate within PCMA answered a group
of inquiries received from IOSCO’s member about the mechanisms used by PCMA in regulating and
supervising the securities sector.
At the end of 2014, AL-Quds index decrease by 5% compared with previous year record as it closed at
511.77 points, 29.68 points lower than that in 2013.
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Palestine Capital Market Authority:
During 2014, PCMA scored several achievements that directly paved the way for the accomplishment of its
strategic plan. The most noticeable ones included signing the Multilateral Memorandum of Understanding
(MMOU) of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), which took place in a signing
ceremony at the IOSCO’s 39th annual general meeting during the fourth quarter of 2014. As well, PCMA
signed a memorandum of understanding with Palestine Monetary Authority early 2014 to create the National
strategy for Financial Inclusion in Palestine. The memorandum set the outline of the strategy formulation
process, identified the international standards and benchmarks that the strategy should embrace, established
the roles of the stakeholders, and specified the timeline for strategy formulation. Following to the first meeting
of the strategy steering committee, tangible steps were embarked upon to approve the action plan and form
the project management unit and the technical team as well as approving their terms of reference.
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CEO
Abeer Odeh
It pleases me to present to you the 2014 Annual
Report of Palestine Capital Market Authority
(PCMA) that carries between its covers the
most remarkable highlights, achievements,
and activities of the PCMA on institutional and
external levels.
The year of 2014 marks a remarkable and
vital year to PCMA acting on its first year as
an ordinary member of the International
Organization of Securities Commissions (IOSCO)
that commenced assuming its membership
role through actively participating in and
contributing to the missions of IOSCO’s technical
committees. PCMA’s involvement in international
committees as such has created new prospects
for international cooperation and allowed PCMA
to stay updated with the latest international
practices and integrating them into the
Palestinian securities sector. In addition, PCMA’s
experience as a regional pioneer in developing
and implementing a Corporate Governance
Scorecard that provides quantitative tools to
measure companies’ adherence to the mandatory
and optional rules of the Corporate Governance
Code has granted the firm to act as an outlet of
knowledge sharing its endeavors and success
stories with other regulators.
Meanwhile, PCMA maintained its responsibility
toward regulation, supervision and development
of the Palestinian capital market sectors in a
manner that ensures the achievement of its
institutional goals and strategic plan for the years
2012-2015. With regard to its regulatory and
supervisory roles, the issuance of the financial
leasing law was made possible after His Excellency
President Mahmoud Abbas endorsed the law in
2014. Unequivocally, the ratification of the law
constituted a significant milestone in PCMA’s
goal toward completing the legal framework of
the emerging financial leasing sector, which is
expected to have a positive impact on driving
the growth of small and medium-size companies
as considered a cornerstone of the Palestinian
economy.

Indeed, in 2014, PCMA has come a long
way in developing the National Strategy
for Financial Inclusion hand in hand with
the Palestine Monetary Authority and
stakeholders from economic, governmental,
and other key sectors. The importance of
the National Strategy for Financial Inclusion
emanates from its objective to bring the
greatest possible advantage to all segments
of society through their integration into the
financial system and in turn expanding the
base of financial services’ users in Palestine.
On the other hand, PCMA’s achievement
on the institutional level included the
upgrade and improvement of the electronic
infrastructure through the development
of electronic systems that have facilitated
the PCMA’s administrative and supervisory
operations.
As I’m going over these distinguished
achievements, I want to seize the opportunity
to thank PCMA’s board of directors for the
unceasing support they have offered as well
as to PCMA staff members for their steadfast
efforts and outstanding professionalism that
continue to help PCMA accomplish its goals.
I would also like to thank the International
Organization of Securities Commissions
(IOSCO) for the persistent cooperation
and support it’s showed to PCMA since its
admission as a new member.
Last but not least, I want to extend my
gratitude to all the international and Arab
organizations that contributed to the
achievement of PCMA’s goals through their
unwavering assistance.
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Chairman
Dr. Mohamed Nasr
The year 2014 witnessed critical developments on
the political and economic environment. Among
these were the formation of the Palestinian
National Unity Government and the submission
of a draft resolution to the United Nations Security
Council to end the occupation and declare
the Palestinian state as well as the Palestinian
leadership’s decision to join the United Nations
organizations. Last year also saw the cruel Israeli
attack on Gaza strip, the rapid - paced expansion
of settlements in West Bank and the withholding
of the Palestinian National Authority’s financial
dues by Israel. However, on the global economic
level, markets observed a sharp plunge in
global oil prices in the second half of the year
accompanied by considerable appreciation of the
US Dollar against other currencies including the
Israeli Shekel and the Euro.
These events have had a profound impact
on the Palestinian economy in general, and
the Palestinian capital market in particular.
Last year, the Palestinian economy has
shrunk for the first time in the past eight
years and unemployment rates sharply
climbed. In addition, AL-Quds index dropped
more than 5% in 2014 while the aggregate
net profits of listed companies declined
around 7% compared with their 2013 record.
Nevertheless, the annual net profits realized by
three-quarters of companies listed in Palestine
Exchange exceeded 275 Million USD in 2014.
In spite of these challenges, Palestine Capital
Market Authority (PCMA) could accomplish a
number of outstanding achievements in several
areas including the regulatory, supervisory,
the international outreach and the capacity
building domains. One of the most prominent
achievements of PCMA was its admission to

the International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) and the admission of State
of Palestine through PCMA as a new signatory
to the IOSCO’s Multilateral Memorandum of
Understanding (MMOU). Indeed, the ratification
of the Financial Leasing Law by decree
number (6) of 2014 and licensing a number of
companies in this promising sector represent
a significant accomplishment for PCMA.
Likewise, putting the corporate governance
scorecard into the pilot implementation phase
after finalizing its development together with
the PCMA’s participation in formulating the
National Strategy for financial Inclusion with
the Palestine Monetary Authority stand as key
endeavors of PCMA. That’s not to mention the
great efforts expended by PCMA to maintain
its memberships in international and regional
relevant organizations and carry out a group of
financial awareness programs and campaigns.
I would like to extend my sincere thanks here
to the former Board of Directors and especially
to the former chairman, his excellency Mr.
Maher Masri, for the tremendous efforts and
contributions to develop PCMA and promote
its position as an efficient and transparent
institution. I would also like to thank the
PCMA’s management and staff for their
dedication, devotion and tireless work to
support PCMA sectors.
I aspire that PCMA will sustain the current
momentum in 2015 in order to realize further
accomplishments. I also wish that 2015 will be
a rich year of attainments for the Palestinian
economy in general and PCMA in particular,
and to continue working as a team toward
achieving PCMA’s vision to promote a sound
capital market and protect the interests of its
stakeholders.
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An effective regulatory authority that aims at developing a sound capital
market and protect the interests of its 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
•
•
•
•

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.

•
•
•
•

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. Bassim Khoury
Private Sector
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His excellency Mahmoud Abbas
President of The State of Palestine
144
2014
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