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على  ــرقــابــة  وال ــراف  ــ واإلشـ التنظيم 
المالية  األوراق  قطاعات  من  كلٍّ  أداء 
والتأجير  العقاري  والرهن  والتأمين 
وتطويرها  فلسطين،  في  التمويلي 
والعدالة  الشفافية  بما يحقق مبادئ 
الممارسات  ألفــضــل  وفــقــً  والــنــزاهــة، 

الدولية.

  استكمال إصدار ومراجعة التشريعات الثانوية في 
قطاعات األوراق المالية والتأمين والرهن العقاري 
 ،)IOSCO( بمعايير  استرشادًا  التمويلي؛  والتأجير 
الرهن  قانوني  إصـــدار  ومتابعة  ــازل،  وبـ  ،)IAIS(و

العقاري والتأجير التمويلي.

الهيئة  لرقابة  الخاضعة  الجهات  امتثال  تأكيد   
العالقة  ذات  والتعليمات  واألنــظــمــة  للقوانين 

بقطاعات سوق رأس المال.

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

نوعية اإلفصاحات وتطويرها.

حوكمة  لتعزيز  الالزمة  التحتية  البنية  استكمال   
مدى  قياس  أدوات  تطوير  خــالل  مــن  الــشــركــات، 
الخاصة  والثقافة  الوعي  وزيــادة  الشركات،  التزام 

بالحوكمة.

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

المحلية  الجهات  مع  مشتركة  عمل  صيغ  إيجاد   
ــة الــتــعــارضــات فــي بيئة  ذات الــعــالقــة لــغــرض إزالـ

العمل المشتركة.

محددة  فــئــات  تستهدف  توعوية  بــرامــج  تنفيذ   
االستراتيجية  بناء  في  والمساهمة  عامة،  وأخــرى 

الوطنية للتثقيف المالي.

زيادة التواجد وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية   
ــعــالقــة، مــن خــالل  واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات ال
المشاركة في اللقاءات الدورية التي تنظمها هذه 

الجهات وأعمال اللجان الفنية المنبثقة عنها.

هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح 
المتعاملين فيه.
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ــة تعمــل علــى االرتقــاء بســوق رأس املــال يف فلســطني  ــة فاعل ــة رقابي هيئ
ــه. ــة مصــاحل املتعاملــني في ومحماي

التنظيــم واإلشــراف والرقابــة علــى أداء كٍل مــن قطاعــات األوراق املاليــة، والتأمــني، 
والرهــن العقــاري، والتأجــر التمويلــي يف فلســطني، وتطويرهــا مبــا حيقــق مبــادئ الشــفافية 

ــة والنزاهــة وفقــًا ألفضــل املمارســات الدوليــة. والعدال
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فــي منتصــف شــهر أيلــول مــن هــذا العــام، 
إدارة  مجلــس  تشــكيل  فــي  تغييــر  حصــل 
رئيســً  وأصبحــت  المــال  رأس  ســوق  هيئــة 
نصــر،  محمــد  للدكتــور  خلفــً  للمجلــس 
الــذي ســعدت وتشــرفت بزمالتــه مــن خــالل 
العقديــن  فــي  عــدة  بمؤسســات  ارتباطــي 
الماضييــن.  وبهــذا يقــع علــى عاتقــي كتابــة 
فــي  عملهــا  عــن  الهيئــة  لتقريــر  التقديــم 
العــام 2015، مــع أننــي عاصــرت فقــط الربــع 
األخيــر مــن الفتــرة التــي يغطيهــا.  ويســرني 
الكامــل  بالتعــاون  أشــيد  أن  البدايــة،  فــي 
فــي  التنفيــذي  الطاقــم  لــدى  الــذي وجدتــه 
الهيئــة، وبالدعــم الكبيــر الــذي قدمــه أعضــاء 
مهمتــي  فــي  شــركائي  إدارتهــا؛  مجلــس 
الجديــدة، لتســهيل اضطالعــي بهــا.  ومــع أن 
التغييــر الــذي حصــل فــي تشــكيل مجلــس 
إدارة الهيئــة صاحبــه تغييــر أيضــً فــي موقــع 
الســيدة  تركــت  حيــث  الهيئــة،  عــام  مديــر 
عبيــر عــودة هــذا الموقــع لــدى تكليفهــً وزيــرًا 
لالقتصــاد الوطنــي - وأتمنــى لهــا التوفيــق 
فــي  العمــل  فــإن  الجديــد-  موقعهــا  فــي 
شــك  وال  عثــرات.  أي  دون  اســتمر  الهيئــة 
المؤسســة  هــذه  فــي  العمــل  انســياب  أن 
وسالســة اإلجــراءات هــي نتــاج عمل دؤوب من 
قبــل القائميــن علــى الهيئــة؛ مجالــس إدارة 
وجهــاز تنفيــذي، علــى مــدى الســنين منــذ 
تأسيســها.  وإن كان مــن المبكــر أن أحكــم 
أن مهمتــي أصبحــت ســهلة جــّراء جهودهم، 
مهمتــي  أن  أجــزم  أن  أســتطيع  فإننــي 
إذ  الجهــود،  تلــك  بنتيجــة  أســهل  أصبحــت 
وجــدت مؤسســة قطعــت شــوطً طويــاًل فــي 
الفّعالــة،  والتنفيذيــة  القانونيــة  األطــر  بنــاء 
مــا  الفضلــى،  الممارســات  اســتيعاب  وفــي 
يضعهــا فــي مصــاف المؤسســات الشــبيهة 

وعالميــً. إقليميــً 

عــن  الهيئــة  تقاريــر  علــى  اّطلعــت  لقــد 
العــام المنصــرم، ويحضرنــي  عملهــا فــي 
أن أنــّوه بإنجازاتهــا وبالتعــاون والمشــاركة 
تشــرف  التــي  المؤسســات  قبــل  مــن 
هــذه  فــي  شــريكاتها  الهيئــة،  عليهــا 
مــا  الكثيــر  هنــاك  أن  شــك  وال  اإلنجــازات. 
ينتظــر اإلنجــاز، وهــذا مــا تعكســه الخطــة 
انتهــت  التــي   ،2020-2016 االســتراتيجية 
وشــرع  إعدادهــا،  مــن  التنفيذيــة  اإلدارة 
مجلــس اإلدارة بدراســتها ونقــاش بنودهــا، 
وسيســتكمل النقــاش بمشــاركة ممثليــن 
إقرارهــا  قبــل  المعنيــة  المؤسســات  عــن 

القــادم. العــام  مطلــع  فــي 

باألنشــطة،  زاخــرًا   2015 العــام  كان  إذًا، 
لتحقيــق  الهيئــة  أمــام  الطريــق  ولكــن 
نحــو  واإلنجــازات  طويــاًل،  زال  مــا  أهدافهــا 
يــدرك  وإذ  بطبيعتهــا.  تراكميــة  ذلــك 
مجلــس إدارة الهيئــة أولويــات المهــام التــي 
العــام  فــي  يدخــل  فهــو  اإلنجــاز،  تنتظــر 
ــاء  ــه أمــل وتصميــم علــى البن الجديــد وكل
الحثيــث علــى األســس المتينــة التــي تــم 
التــي تحققــت،  اإلنجــازات  وضعهــا، وعلــى 
والتحديــات  الصعوبــات  مجابهــة  وعلــى 
مــع  بالتعــاون  عليهــا  يتغلــب  وأن  أمامــه، 
الجهــاز التنفيــذي ومــع باقــي المؤسســات 
الفلســطينية المعنيــة بالنهــوض بــاألداء 

االقتصــادي.

كلمة رئيس جملس اإلدارة
                                                                     الدكتور نبيل قسيس
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األهداف االسرتاتيجية

اســتكمال إصــدار ومراجعــة التشــريعات الثانويــة يف قطاعــات األوراق املاليــة والتأمــني والرهــن 
ومتابعــة  وبــازل،   ،)IAIS(و  ،)IOSCO( مبعايــر  اسرتشــادًا  التمويلــي؛  والتأجــر  العقــاري 

إصــدار قانونــي الرهــن العقــاري والتأجــر التمويلــي.

تأكيــد امتثــال اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة اهليئــة للقوانــني واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة بقطاعــات 
ســوق رأس املــال.

بيانــات،  قواعــد  تطويــر  خــالل  مــن  املــال،  رأس  ســوق  قطاعــات  عــن  وبيانــات  معلومــات  توفــر 
وتطويرهــا. اإلفصاحــات  نوعيــة  ومراجعــة 

اســتكمال البنيــة التحتيــة الالزمــة لتعزيــز حوكمــة الشــركات، مــن خــالل تطويــر أدوات قيــاس مــدى 
التــزام الشــركات، وزيــادة الوعــي والثقافــة اخلاصــة باحلوكمــة.

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

ــة التعارضــات يف بيئــة العمــل  إجيــاد صيــغ عمــل مشــرتكة مــع اجلهــات احملليــة ذات العالقــة لغــرض إزال
املشــرتكة.

تنفيــذ برامــج توعويــة تســتهدف فئــات حمــددة وأخــرى عامــة، واملســامهة يف بنــاء االســرتاتيجية الوطنيــة 
للتثقيــف املــايل.

زيــادة التواجــد وتبــادل اخلــرات مــع اجلهــات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة، مــن خــالل 
املشــاركة يف اللقــاءات الدوريــة الــي تنظمهــا هــذه اجلهــات وأعمــال اللجــان الفنيــة املنبثقــة عنهــا.
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الوضع القانوني
المــال  رأس  ســوق  هيئــة  إنشــاء  تــم 
الفلســطينية بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 
الصــادر بتاريــخ 2005/8/11، اســتنادًا إلــى 
المــادة رقــم )2( من قانون هيئة ســوق رأس 
المــال رقــم )13( لســنة 2004، وهــي بذلــك 
تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة، واالســتقالل 

القانونيــة. المــادي واإلداري، واألهليــة 

أهداف الهيئة ومهاّمها
مــن قانــون هيئــة  نصــت المــادة رقــم )3( 
ســوق رأس المــال رقــم )13( لســنة 2004، 
علــى أن أهــداف الهيئــة ومهامهــا تكمــن 
والمالئــم  المناســب  المنــاخ  تهيئــة  فــي 
ونمــوه،  المــال  رأس  اســتقرار  لتحقيــق 
رأس  ســوق  ومراقبــة  وتطويــر  وتنظيــم 
حقــوق  وحمايــة  فلســطين،  فــي  المــال 
المســتثمرين. وعليهــا، فــي ســبيل تحقيق 

يلــي: القيــام بمــا  هــذه األهــداف، 

اإلشــراف علــى كل مــن ســوق األوراق 
الماليــة بمــا يكفــل ســالمة التعامــل، 
وشــركات التأميــن، وشــركات التأجيــر 
التمويلــي، وشــركات تمويــل الرهــن 

العقــاري.

علــى  واإلشــراف  والرقابــة  التنظيــم 
غيــر  الماليــة  المؤسســات  نشــاطات 
تــداول  ذلــك  فــي  بمــا  المصرفيــة، 
األوراق الماليــة، والخدمــات الماليــة غيــر 

المصرفيــة.

بيانــات  أيــة  عــن  اإلفصــاح  تنظيــم 
القطــاع  تخــص  معلومــات  أو  ماليــة 

المصرفــي. غيــر  المالــي 

الماليــة  المؤسســات  تطــور  مراقبــة 
غيــر المصرفيــة، بمــا يضمــن ســالمة 

. عملهــا

رؤيا الهيئة
هيئــة رقابيــة فاعلــة تعمــل علــى االرتقــاء 
بســوق رأس المــال فــي فلســطين، وحمايــة 

ــح المتعامليــن فيــه. مصال

رسالة الهيئة
التنظيــم واإلشــراف والرقابــة علــى أداء كلٍّ 
والتأميــن،  الماليــة،  األوراق  قطاعــات  مــن 
والرهــن العقــاري، والتأجيــر التمويلــي فــي 
فلســطين، وتطويرهــا بمــا يحقــق مبــادئ 
الشــفافية والعدالــة والنزاهــة وفقــً ألفضــل 

الممارســات الدوليــة.
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إدارة الهيئة
مــن  مكــون  إدارة  مجلــس  الهيئــة  إدارة  يتولــى 
ســبعة أعضــاء مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي 
مجلــس  رئيــس  يترأســهم  المــال،  رأس  شــؤون 
اإلدارة.  وقــد تأســس أول مجلــس إدارة للهيئــة 
فــي العــام 2006 ، ويشــمل مجلــس اإلدارة ممثــاًل 
عــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، وممثــاًل عــن وزارة 
الماليــة، وممثــاًل عــن ســلطة النقــد الفلســطينية، 
وممثــاًل عــن المصــارف العاملــة فــي فلســطين، 
المســاهمة  الشــركات  عــن  اثنيــن  وممثليــن 
هيئــة  فــي  أســهمها  المقبولــة  الفلســطينية 

ســوق رأس المــال.

ويديــر الهيئــة مديــر عــام متفــرغ مــن ذوي الخبــرة 
الشــؤون  فــي  العاليــة  والكفــاءة  واالختصــاص 
ــة والماليــة، ويعيــن بقــرار مــن مجلــس  االقتصادي

الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب وزيــر الماليــة.

التنظيم اإلداري للهيئة
يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من عدد من 

اإلدارات والدوائر على النحو التالي:

تتولــى  الماليــة:  لــأوراق  العامــة  اإلدارة 
عمليــات التنظيــم والرقابــة واإلشــراف علــى 
جميــع المتعامليــن فــي قطــاع األوراق الماليــة 
مــن شــركات أوراق ماليــة، وممتهنــي المهــن 
الماليــة وصناديــق االســتثمار، وتطويــر قطــاع 
األوراق الماليــة، مــن حيــث تحديــد السياســات 
األنظمــة  وإعــداد  والمالئمــة،  المطلوبــة 

العالقــة. ذات  والتعليمــات 

والرقابــة  اإلشــراف  تتولــى  للتأميــن:  العامــة  اإلدارة 
األنظمــة  وإعــداد  وتطويرهــا،  التأميــن  أعمــال  علــى 

القطــاع. هــذا  لعمــل  المنظمــة  والتعليمــات 

ــر  ــاري والتأجي ــن العق ــل الره ــة لتموي اإلدارة العام
الرهــن  قطاعــي  تنظيــم  علــى  تعمــل  التمويلــي: 
واإلشــراف  وتطويرهمــا  التمويلــي  والتأجيــر  العقــاري 
عليهمــا، مــن خــالل توفيــر البيئــة القانونيــة والحوافــز 
فــي  المســتثمرين  لــدى  الوعــي  وزيــادة  االســتثمارية، 

هــذا المجــال.

اإلدارة العامــة للمؤسســات الماليــة غيــر المصرفية: 
تســعى إلــى تنظيــم عمــل المؤسســات الماليــة غيــر 
المصرفيــة واإلشــراف عليهــا، وتوفيــر البيئــة القانونيــة 

الضروريــة لعملهــا.

اإلدارات والدوائــر  مــن  اإلدارات مجموعــة  إلــى هــذه  تضــاف 
المســاندة لعمــل الهيئــة؛ مثــل اإلدارة العامــة للدراســات 
واإلداريــة،  الماليــة  للشــؤون  العامــة  واإلدارة  والتطويــر، 
ودائــرة نظــم المعلومــات، ودائــرة التدقيــق الداخلــي، ودائرة 

القانونيــة. الشــؤون 
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المستشار  القانوني 

اللجنة اإلستشارية للتأمين

لجنة الحوكمة

المدقق الخارجي

لجنة التدقيق والمخاطر

دائرة التدقيق الداخلي

مدير عام الهيئة

دائرة نظم المعلوماتدائرة الشؤون القانونية

اإلدارة العامة 
للتأمين

اإلدارة العامة 
لألوراق المالية

اإلدارة العامة لتمويل 
الرهن العقاري والتأجير 

التمويلي

اإلدارة العامة
للدراسات والتطوير

اإلدارة العامة 
للشؤون المالية 

واإلدارية

اإلدارة العامة 
للمؤسسات المالية 

غير المصرفية

مجلس اإلدارة

رئيس المجلس

الهيكل التنظيمي
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موظفو الهيئة

بلــغ عــدد موظفــي الهيئــة )71( موظفــً مــع نهايــة العــام 2015، جــاء توزيعهــم حســب المســتوى التعليمــي والجنــس، 
كمــا فــي الجــدول أدنــاه:

المجموعأنثىذكرالمستوى التعليمي

1-1دكتوراه

6612ماجستير

211940بكالوريوس

134دبلوم

9514دون الدبلوم

383371المجموع

التدريب وبناء القدرات

الــكادر  تطويــر  وســائل  إحــدى  التدريــب  الهيئــة  تعتبــر 
البشــري فــي الهيئــة، وعليــه فإنهــا توليــه اهتمامــً خاصــً، 
وذلــك إيمانــً منهــا بــأن تطويــر قــدرات العامليــن يســاهم، 
تطبيــق  فــي  نجاحهــا  فــي  ومباشــر،  رئيســي  بشــكل 
التــي  القطاعــات  علــى  والرقابيــة  اإلشــرافية  خططهــا 
تشــرف عليهــا، وتحقيقــً لهدفهــا االســتراتيجي فــي رفــع 
كفــاءة العمليــات الفنيــة والتشــغيلية، مــن خــالل تطويــر 
قــدرات العامليــن والبيئــة الداخليــة.  وعلــى الرغــم مــن 
العــام  الهيئــة خــالل  التــي واجهتهــا  الماليــة  التحديــات 
2015، والتــي حــدت مــن قدرتهــا علــى تنفيــذ برامــج بنــاء 

القــدرات المخططــة بشــكل كامــل.

عملــت الهيئــة خــالل العــام نفســه علــى إلحــاق موظفيهــا 
التــي  المتخصصــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن  عــدد  فــي 
شــملت مواضيــع عديــدة مثــل؛ تطويــر أســواق الســندات، 
الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  وتحديثــات 
المهنيــة  الشــهادات  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة   ،)IFRS(
ــة  ــة فــي األوراق المالي المتخصصــة مثــل الشــهادة الدولي
لنــدن،  فــي   )CISI( معهــد  عــن  الصــادرة  واالســتثمار 
 )CII( وشــهادة التأمينــات العامــة الصــادرة عــن معهــد
المصرفيــة  للدراســات  البحريــن  ومعهــد  البريطانــي، 

والماليــة.

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2015

برامج التأهيل

عدد المشاركينعدد الدوراتنوع الدورة

 4الدورات الداخليـة                                               2

7الدورات الخارجيـة                                               4
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استراتيجية الهيئة لألعوام 2012 - 2015
الزمنــي الســتراتيجية  اإلطــار  2015 نهايــة  العــام  شــهد 
الهيئــة لألعــوام 2012-2015، وفــي هــذا الســياق عملــت 
الهيئــة خــالل العــام المنصــرم علــى الشــروع فــي بنــاء 
وتطويــر اســتراتيجيتها الخماســية لألعــوام 2020-2016، 
وذلــك اســتنادًا إلــى خطــة مفصلــة أعــدت لهــذا الغــرض، 
هــذه  شــملت  بحيــث  الهيئــة،  إدارة  مجلــس  واعتمدهــا 
الخطــة، بدايــة، مراجعــة لالســتراتيجية الحاليــة، وتقييــم مــا 
تــم إنجــازه وتحديــد االنحرافــات إن وجــدت وأســبابها، ومــن 
ثــم تحليــل البيئــة المحيطــة والبيئــة الداخليــة لتحديــد 
أهــم العوامــل المؤثــرة علــى أعمــال الهيئــة والقطاعــات 
التــي تشــرف عليهــا، وصــوالً إلــى تحديــد الفــرص والمخاطر 
ونقــاط القــوة والضعــف، وتــال ذلــك عقــد لقــاءات تشــاورية 

مــع القطاعــات التــي تشــرف عليهــا بهــدف التعــرف علــى 
دور  هــو  ومــا  قطــاع،  كل  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم 
وجهــة  مــن  التحديــات  هــذه  لمواجهــة  المتوقــع  الهيئــة 
نظــر القطاعــات ذاتهــا.  ومــن ثــم تمــت صياغــة األهــداف 
االســتراتيجية للهيئــة واألهــداف الفرعيــة المرتبطــة بهــا 
بصيغتهــا األوليــة، تمهيــدًا لمناقشــتها بصــورة معّمقــة، 
المــوارد  وتحديــد  اإلدارة،  مجلــس  قبــل  مــن  وإقرارهــا 
ــة لتنفيــذ كلٍّ مــن البرامــج واألنشــطة المرتبطــة  المطلوب
بتحقيــق تلــك األهــداف.  هــذا، ومــن المتوقــع إقــرار الخطــة 
قبــل  مــن   2020-2016 لألعــوام  للهيئــة  االســتراتيجية 

مجلــس اإلدارة خــالل النصــف األول مــن العــام 2016.
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اجتماعات مجلس اإلدارة
اجتماعــً  عشــر  أربعــة  اإلدارة  مجلــس  عقــد 
العديــد  فيهــا  ناقــش   ،2015 العــام  خــالل 
تتعلــق  التــي  االســتراتيجية  المواضيــع  مــن 
بتطويــر عمــل القطاعــات التــي تشــرف عليها 
الهيئــة  عمــل  تطويــر  إلــى  إضافــة  الهيئــة، 

حوكمتهــا. وتعزيــز 

أقــر  الماليــة،  األوراق  قطــاع  صعيــد  فعلــى 
أحــكام  بعــض  علــى  تعديــالت  المجلــس 
المــواد الــواردة فــي نظــام اإلدراج الصــادر عــن 
يخــص  فيمــا  وتحديــدًا  فلســطين،  بورصــة 
شــروط إدراج أســهم الشــركات فــي الســوق 
ــى والســوق الثانيــة.  كمــا أقــر المجلــس  األول
تعديــل أحــكام إحــدى مــواد نظــام اإلفصــاح 
فلســطين،  بورصــة  عــن  والصــادر  الســاري، 
الجوهريــة  األمــور  نشــر  بخصــوص  وذلــك 
اإلفصــاح  نظــام  واســتخدام  اعتمــاد  بعــد 
المســاهمة  الشــركات  وقيــام  اإللكترونــي، 
ــات الماليــة علــى  العامــة باإلفصــاح عــن البيان
باســتخدام  اإللكترونــي  البورصــة  موقــع 
النظــام المعتمــد. وقــد وافــق مجلــس اإلدارة 
ــات الترخيــص المقدمــة مــن قبــل  علــى طلب
األردن،  وبنــك  الوطنــي،  البنــك  مــن  كل 
لممارســة نشــاط الحفــظ األميــن.  كمــا أوعــز 
فــي  التنفيذيــة  اإلدارة  إلــى  اإلدارة  مجلــس 
منــح  وشــروط  تعليمــات  لمراجعــة  الهيئــة 

األميــن. الحفــظ  لنشــاط  الترخيــص 

وافــق  التاميــن،  قطــاع  صعيــد  وعلــى 
أعمــال  مزاولــة  إجــازة  منــح  علــى  المجلــس 
التأميــن المصرفــي لتأميــن الحيــاة والتأمينــات 
شــركة  خــالل  مــن  العربــي،  للبنــك  العامــة 
كمــا  األصــول،  حســب  مرخصــة  تأميــن 
شــركة  تصفيــة  لجنــة  عمــل  تمديــد  قــرر 
ســنة  لمــدة  للتاميــن  العربيــة  المؤسســة 
مــن   .2016/6/30 بتاريــخ  تنتهــي  إضافيــة، 
جهــة أخــرى، قــرر المجلــس تجديــد التعاقــد 

اإلجنازات والتحديات

مــع الخبيــر االكتــواري للهيئــة للعــام 2015. كمــا 
تابــع المجلــس خــالل جلســاته فــي العــام 2015، 
المســتجدات  مــن  العديــد  حثيــث،  وبشــكل 
شــركات  ببعــض  العالقــة  ذات  والتطــورات 
قــرر  حيــث  فلســطين،  فــي  العاملــة  التأميــن 
وقــف اإلجــازة الممنوحــة لشــركة العــرب للتأميــن 
علــى الحيــاة والحــوادث، مع الســماح لها مباشــرة 
إلــى أحــكام  العمليــات القائمــة فقــط اســتنادًا 
القانــون، كمــا أوقــف المجلــس العمــل باإلجــازة 
الرهــن  الممنوحــة لشــركة فلســطين لتأميــن 
العقــاري )فــرع تأميــن قــروض الرهــن العقــاري( 
لمــدة ســتة شــهور ابتــداًء مــن تاريــخ 2016/1/1.

وفيمــا يخــص قطــاع التأجيــر التمويلــي، وافــق 
ــة نشــاط  المجلــس علــى منــح الترخيــص لمزاول
الشــركات،  مــن  لمجموعــة  التمويلــي  التأجيــر 
وتصويــب أوضــاع مجموعــة أخــرى، وذلــك وفقــً 
التمويلــي. التأجيــر  قانــون  أحــكام  لمتطلبــات 

وعلــى صعيــد قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري، 
ناقــش مجلــس اإلدارة مســودة تعليمــات كفايــة 
العقــاري،  الرهــن  تمويــل  لشــركات  المــال  رأس 
القــروض  مخصصــات  تعليمــات  ومســودة 
وافــق  كمــا  العقــاري،  الرهــن  تمويــل  لشــركات 
الممنــوح  الترخيــص  إلغــاء  علــى  المجلــس 
واإلقــراض  العقــاري  للرهــن  األمــل  لشــركة 

لهــا. التابعــة  والشــركات  الميســر، 

فقــد  للهيئــة،  الداخلــي  المســتوى  علــى  أمــا 
وافــق المجلــس علــى خطــة بنــاء اســتراتيجية 
القادمــة  الخمســة  لألعــوام  الجديــدة  الهيئــة 
2016-2020، كمــا أقــر النظــام المالــي واإلداري 
وقــرر  المــال.  رأس  ســوق  لهيئــة  المعــدل 
المجلــس تشــكيل لجنــة خاصــة لدراســة وضــع 
قطــاع التأميــن، وقانــون التأميــن والتشــريعات 
أعــاد  أخــرى،  جهــة  ومــن  بمقتضــاه،  الصــادرة 
المجلــس تشــكيل اللجــان المنبثقــة عنــه مثــل 
والمخاطــر. التدقيــق  ولجنــة  الحوكمــة،  لجنــة 
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أهم اإلنجازات
خططهــا  تنفيــذ   2015 العــام  خــالل  الهيئــة  اســتكملت 
وبرامجهــا اســتنادًا إلــى المهــام الموكلــة إليهــا بموجــب 
الخطــة  فــي  المحــددة  االســتراتيجية  واألهــداف  القانــون 
الســياق،  هــذا  وفــي   .2015-2012 لألعــوام  االســتراتيجية 

اإلنجــازات، ومــن أهمهــا: مــن  الهيئــة مجموعــة  حققــت 

أواًل. تطويــر البيئــة القانونيــة وتعزيــز عمليــات الرقابــة 
علــى القطاعــات التــي تشــرف عليهــا الهيئــة

الموافقــة علــى التعديــات المقترحــة حــول نظــام 
إدارة  مجلــس  قــرر  حيــث  اإلدراج،  ونظــام  اإلفصــاح 
المقترحــة  التعديــالت  إجــراء  علــى  الموافقــة  الهيئــة 
أحــكام  تعديــل  وتــم  واإلدراج،  اإلفصــاح  نظــام  علــى 
المــادة )49( مــن نظــام اإلفصــاح، وأحــكام المــواد )7( و 

الســاري. اإلدراج  نظــام  مــن   )10( و   )8(

 Anonymous( ــى بيئــة ــل البورصــة إل اعتمــاد تحوي
االقتــراح  علــى  الهيئــة  موافقــة  خــالل  مــن   ،)Market
المقــدم مــن قبــل البورصــة بخصــوص تحويــل آليــات 
ــز الوســيط مــن شاشــات  التــداول مــن حيــث إخفــاء رم
فــي  ســواء  والتحويــل،  واإليــداع  التــداول،  نظامــي 

مرحلــة إدخــال األوامــر، أو بعــد تنفيــذ الصفقــة.

ــزام  ــأن االلت ــنة 2015 بش ــم )1( لس ــر رق ــدار أم إص
ــن  ــات وتأمي ــن المركب ــة تأمي ــى لتعرف ــد األدن بالح
لشــركات  تعميــم  إصــدار  خــالل  مــن  وذلــك  العمــال، 
التأميــن  يبــدأ  العمــل بــه اعتبــارًا مــن بدايــة العــام 2016.

اعتمــاد نظــام أســس توزيــع واســتثمار موجــودات 
شــركات التأميــن مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة، 
حيــث تــم إرســاله لمجلــس الــوزراء إلصــداره، ويأتــي ذلــك 
لقطــاع  التشــريعية  المنظومــة  اســتكمال  إطــار  فــي 

التأميــن وتطويرهــا.

ــى  ــول عل ــة بالحص ــن المالي ــي المه ــزام ممتهن إل
كأحــد  وذلــك  المتخصصــة،  المهنيــة  الشــهادات 
شــروط منــح الترخيــص، إضافــة إلــى الشــروط األخــرى 
الــواردة فــي القانــون، والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه، 
متخصــص  مركــز  توفيــر  علــى  الهيئــة  عملــت  كمــا 
للجلــوس المتحانــات البرنامــج فــي قطــاع غــزة، وذلــك 
الماليــة  لــألوراق  المعتمــد  المعهــد  مــع  بالتنســيق 
واالســتثمار )CISI( فــي لنــدن، وذلــك بهــدف تمكيــن 

ممتهنــي المهــن الماليــة والمهتميــن مــن التقــدم 
والحصــول علــى الشــهادات الماليــة المتخصصــة 

التــي يوفرهــا البرنامــج.

اســتكمال العمــل علــى مشــروع المســاعدة 
الفنيــة لتطويــر قطــاع األوراق الماليــة )المرحلــة 
مــن  المقــدم  المشــروع  هــذا  ويهــدف  الثالثــة(، 
الرقابــة  اســتراتيجية  وضــع  إلــى  الدولــي  البنــك 
المبنيــة علــى المخاطــر حيــز التنفيــذ الفعلــي مــن 
النواحــي العمليــة والفنيــة، ومراجعة األطــر الرقابية 
والقانونيــة التــي تحكــم عمــل صناديــق االســتثمار 
بأنواعهــا المختلفــة، اســتنادًا إلــى معاييــر  منظمــة 

)IOSCO( المتعلقــة بهــذا الخصــوص.

ــة  ــويات الودي ــن التس ــى م ــة األول ــاز الدفع إنج
مصــر  شــركة  علــى  المترتبــة  للتعويضــات 
قيــام  عــن  الهيئــة  أعلنــت  حيــث  للتأميــن، 
كافــة  لهــا  )المنقــول  للتأميــن  مصــر  شــركة 
التزامــات الشــركة األهليــة المصريــة للتأميــن فــي 
فلســطين(، عــن إنجــاز عــدد مــن التســويات الوديــة 
لمجموعــة مــن المصابيــن والمتضرريــن الذيــن لهم 
حقــوق فــي ذمــة شــركة األهليــة المصريــة للتأميــن، 
حيــث قامــت شــركة مصــر للتأميــن بدفــع المبالــغ 
الماليــة التــي تــم االتفــاق عليهــا مــع المتضرريــن 
الشــركة. وبيــن  بينهــم  العالقــة  الملفــات  لتســوية 

إدراج شــركة بيــت جــاال لصناعــة األدويــة فــي 
بورصــة فلســطين، حيــث تــم إدراج األوراق الماليــة 
للشــركة وبــدء التــداول علــى أســهمها فــي الربــع 
.)BJP( الثانــي مــن العــام 2015، وذلــك تحــت الرمــز

اســتكمال العمــل علــى مشــروع تطويــر قطــاع 
الــذي  التأميــن المقــدم مــن البنــك الدولــي، 
يهــدف إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة للرقابــة 
المبنيــة علــى المخاطــر، وتطويــر اإلجــراءات الفنيــة 
الخاصــة فــي مجــال »الخــروج مــن الســوق لشــركات 
ــة فــي  ــر األطــر الرقابي التأميــن«)Wind-up(، وتطوي
القــدرات  بنــاء  إلــى  إضافــة  التأميــن،  إعــادة  مجــال 
فــي المجــاالت المذكــورة للكــوادر المتخصصــة فــي 

الهيئــة.
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مشــروع  لتنفيــذ  األوليــة  الخطــوات  وضــع 
التمويــل اإلســامي المقــدم مــن البنــك الدولــي، 
ــة  ــر األطــر القانونيــة والرقابي ــى تطوي ــذي يهــدف إل ال
التمويــل  أدوات  علــى  واإلشــراف  للرقابــة  الالزمــة 
خــالل  مــن  واإلجــارة،  الصكــوك،  مثــل  اإلســالمي؛ 
تقييــم ومراجعــة األطــر القانونيــة والرقابيــة لتحديــد 
الفجــوات، ومســاعدة الهيئــة فــي صياغــة وتطويــر 
التمويــل  بــأدوات  الخاصــة  والتعليمــات  األنظمــة 
بهــذا  الهيئــة  لكــوادر  القــدرات  وبنــاء  اإلســالمي، 

الخصــوص.

ــاع  ــي قط ــي ف ــاح اإللكترون ــام اإلفص ــق نظ تطبي
األوراق الماليــة، الــذي يختــص باإلفصــاح عــن البيانــات 
الماليــة للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة، بمــا 
يتضمــن تنظيــم وأتمتــة عمليــة اإلفصــاح وفــق أحــدث 
الوســائل والتقنيــات اإللكترونيــة المتاحــة، كمــا أدى 
تطبيــق النظــام إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي ســرعة 
ودقــة اإلفصاحــات الصــادرة عــن الشــركات المســاهمة 

العامــة، وزيــادة مســتوى الشــفافية.

ثانيــً. تعزيــز العاقــة مــع المؤسســات الدوليــة 
والمحليــة واإلقليميــة 

للمنظمــة  األربعيــن  المؤتمــر  فــي  المشــاركة 
الدوليــة للهيئــات المشــرفة علــى أســواق المــال 
البريطانيــة  العاصمــة  فــي  عقــد  الــذي   ،)IOSCO(

.2015 العــام  الثانــي مــن  الربــع  لنــدن، خــالل 

للجمعيــة  الســنوي  االجتمــاع  فــي  المشــاركة 
التأميــن  علــى  المشــرفة  للهيئــات  الدوليــة 
مراكــش  مدينــة  فــي  مؤخــرًا  عقــد  الــذي   ،)IAIS(
ــع األخيــر مــن العــام 2015،  بالمغــرب، وذلــك فــي الرب
التأمينيــة  القضايــا  مــن  جملــة  االجتمــاع  وناقــش 

العالميــة. األســواق  بيــن  المشــتركة 

مشــاركة الهيئــة فــي االجتمــاع الســنوي التاســع 
التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة، وذلــك 
مدينــة  فــي   2015 العــام  مــن  األول  الربــع  خــالل 
الجزائــر بالجمهوريــة الجزائريــة، بمشــاركة عــدد مــن 

رؤســاء هيئــات أســواق المــال العربيــة.

المشــاركة فــي أعمــال االجتماعيــن الرابــع والثاثين 
لــدول  اإلقليميــة  للجنــة  والثاثيــن  والخامــس 
والتابعــة   ،)AMERC( األوســط  والشــرق  أفريقيــا 
علــى  المشــرفة  للهيئــات  الدوليــة  للمنظمــة 
ــع  أســواق المــال )IOSCO(، حيــث ُعقــد االجتمــاع الراب
والثالثــون للجنــة فــي الربــع األول مــن العــام 2015، 
ــك بمدينــة مســقط بســلطنة عمــان، بمشــاركة  وذل
أكثــر مــن 25 هيئــة أوراق ماليــة مــن أفريقيــا والشــرق 
األوســط، أمــا االجتمــاع الخامــس والثالثــون، فقــد عقــد 
فــي لنــدن علــى هامــش المؤتمــر الســنوي األربعيــن 

.)IOSCO( لمنظمــة 

المشــاركة فــي المؤتمــر األول للجمعيــة األردنيــة 
لشــركات التأجيــر التمويلــي فــي األردن، حيــث 
دوليــون  خبــراء  المؤتمــر  فعاليــات  فــي  شــارك 
فــي  الهيئــة  وشــاركت  ومحليــون،  وإقليميــون 
المؤتمــر مــن خــالل ورقــة فنيــة توضــح دور الهيئــة 
فــي التنظيــم واإلشــراف علــى هــذا القطــاع وتطويره، 

الفلســطيني. الســوق  فــي  والتحديــات  والفــرص 

القــدرات  بنــاء  برنامــج  فــي  الهيئــة  مشــاركة 
المتخصــص بأســواق المــال اإلســامية، الــذي عقــد 
فــي مدينــة دبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 
قبــل هيئــة األوراق الماليــة فــي ماليزيــا، وبالتعــاون 
مــع اللجنــة الدائمــة للتعــاون االقتصــادي والتجــاري 
لمنظمــة التعــاون اإلســالمي )COMCEC(، وذلــك فــي 

الربــع الثانــي مــن العــام 2015.

ــر،  ــكان الميس ــل اإلس ــة عم ــي ورش ــاركة ف المش
ممثــل  مكتــب  اهلل  رام  مدينــة  فــي  نظمهــا  التــي 
وزارة  وبمشــاركة  المهندســين،  ونقابــة  الرباعيــة، 
.2015 العــام  العامــة واإلســكان، وذلــك خــالل  األشــغال 

المشــاركة فــي ورشــة عمــل الــدور التنظيمــي 
والرقابــي لهيئــة ســوق رأس المــال علــى قطــاع 
التأجيــر التمويلــي، الــذي عقدتــه كليــة الحقــوق 
واإلدارة العامــة فــي جامعــة بيرزيــت فــي الربــع األخيــر 
مــن العــام 2015، وذلــك ضمن سلســلة لقاءات »حوار 

مــع خبــراء وصنــاع قــرار« التــي تعقدهــا الجامعــة.
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ثالثًا. تعزيز التوعية المالية

بتعزيــز  كبيــرًا  اهتمامــً   2015 العــام  خــالل  الهيئــة  أولــت 
ورفــع مســتوى التوعيــة الماليــة لــدى جمهــور المواطنيــن، 
الشــمول  تحقيــق  فــي  اإلســهام  إلــى  منهــا  ســعيً  وذلــك 
المالــي، مــا يوّفــر بيئــة اســتثمارية مناســبة تصــب فــي تعزيــز 
كفــاءة وشــفافية قطاعــات ســوق رأس المــال فــي فلســطين، 
االســتراتيجي  هدفهــا  تنفيــذ  علــى  الهيئــة  عملــت  حيــث 
وأخــرى  محــددة  فئــات  تســتهدف  توعويــة  برامــج  »تنفيــذ 
عامــة والمســاهمة فــي قيــادة بنــاء االســتراتيجية الوطنيــة 
للشــمول المالــي«، مــن خــالل رؤيــة واضحــة المعالــم، فعملــت 
علــى تخصيــص وتنفيــذ مجموعــة مــن الحمــالت واألنشــطة 
الممنهجــة طويلــة  التوعويــة  والبرامــج  الهادفــة  التوعويــة 
وقصيــرة األمــد، التــي تســتهدف مختلــف شــرائح المجتمــع، 

وفيمــا يلــي ملخــص ألهمهــا:

اســتمرار العمــل فــي بنــاء االســتراتيجية الوطنيــة 
للشــمول المالــي، تــم خالل العــام 2015 اعتماد مباشــرة 
العــرض  جانبــي  لدراســة  الميدانــي  للمســح  العمــل 
والطلــب لقيــاس الشــمول المالــي فــي فلســطين، وذلك 
مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة لالســتراتيجية.  وعليــه، تــم 
التــي  الشــاملة  الميدانيــة  الدراســة  تنفيــذ  فــي  البــدء 
الفجــوات  الوطــن كافــة، بهــدف تحديــد  أرجــاء  تغطــي 
المالــي.  ويتوقــع لنتائــج هــذه  ذات العالقــة بالشــمول 
الدراســة أن تشــكل النــواة األساســية فــي وضــع األهــداف 
االســتراتيجية للشــمول المالــي والخطــط الالزمــة لذلــك، 
الدراســة  مــن  االنتهــاء  يتوقــع  أنــه  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
بصيغتهــا النهائيــة خــالل النصف األول مــن العام 2016.  

ويأتــي ذلــك اســتكماالً لجهــود القيــادة المشــتركة مــا 
بيــن الهيئــة وســلطة النقــد فــي بنــاء االســتراتيجية 
الوطنيــة للشــمول المالــي، وبمشــاركة كافــة األطــراف 
ذات العالقــة، مــن خــالل اللجــان الفنيــة القائمــة علــى 

بنــاء هــذه االســتراتيجية.

اســتكمال تنفيــذ برنامــج التثقيــف المالــي مــع 
ــة، حيــث نفــذت الهيئــة خــالل  ــات األكاديمي المؤسس
العــام 2015، وضمــن المحــور الخــاص بتعزيــز معرفــة 
طلبــة كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة بالجامعــات 
مــن  واســعة  مجموعــة  الخبيــر«،  »برنامــج  خــالل  مــن 
اللقــاءات المتخصصــة التــي اســتهدفت العديــد مــن 
عملــت  كمــا  الفلســطينية،  األكاديميــة  المؤسســات 
الهيئــة، وضمــن المحــور الخــاص بتعــاون الهيئــة مــع 
كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة فــي تعزيــز وإثــراء 
المســاقات المتخصصــة بقطاعــات ســوق رأس المــال، 
علــى توقيــع مجموعــة مــن مذكــرات التفاهــم الثالثيــة 
مــا بيــن الهيئــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة والجامعــة 
المعنيــة؛ بهــدف دمــج مســاق متخصــص فــي حوكمــة 

الشــركات.

مــع  تفاهــم وتعــاون  تطويــر وتوقيــع مذكــرات 
المؤسســات األكاديميــة الفلســطينية، حيــث تــم 
توقيــع مذكــرة   2015 العــام  مــن  األخيــر  الربــع  خــالل 
بيرزيــت؛  وجامعــة  الهيئــة  بيــن  مــا  وتفاهــم  تعــاون 
وتوحيــد  العالقــة  ومأسســة  التعــاون  تعزيــز  بهــدف 
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البرامــج واألنشــطة  الجهــود لتنفيــذ مجموعــة مــن 
التوعويــة التــي تســهم، وبشــكل رئيــس، فــي تعزيــز 
ورفــع التوعيــة الماليــة بالقطاعــات التــي تشــرف عليها 
الهيئــة لطلبــة كليــة األعمــال واالقتصــاد، كمــا تعمــل 
المؤسســات  مــن  عــدد  مــع  التعــاون  علــى  الهيئــة 
األكاديميــة األخــرى فــي هــذا الســياق؛ ســعيً إلــى بنــاء 
عالقــة مســتدامة معهــا، وذلــك ضمــن رؤيــة ممنهجــة 
تهــدف إلــى توفيــر التأهيــل الكافــي لطلبــة كليــات 
االقتصــاد فــي الجامعــات الفلســطينية، وتســليحهم 
بالمعرفــة والدرايــة الكاملــة فــي قطاعــات ســوق رأس 
المــال، تمهيــدًا لدخولهــم ســوق العمــل بعــد التخــرج.

ــة، تســعى الهيئــة إلــى إيصــال  التوعيــة اإللكتروني
المــال،  رأس  ســوق  قطاعــات  حــول  المعلومــات 
ــدًا  ــة منهــا بالوســائل كافــة، وتحدي وبخاصــة التوعوي
األكثــر تأثيــرًا واســتخدامً لــدى جمهــور المواطنيــن، 
الخاصــة  البوابــة  خــالل  ومــن  الهيئــة،  تعمــل  حيــث 
بالتوعيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي، وضمــن البيئــة 
والتــي  البوابــة،  هــذه  توفرهــا  التــي  الديناميكيــة 
محتوياتهــا  مــع  التفاعــل  مــن  المســتخدم  تمكــن 

بســهولة وفعالّيــة، علــى توفيــر عــدد مــن النشــرات 
والمصطلحــات  والمقــاالت  واألخبــار  التوعويــة 
والمفاهيــم، إلــى جانــب إجابــات عــدد مــن األســئلة 
الشــائعة التــي تهــم جمهــور المواطنيــن، إضافــة 
إلــى بــث رســائل توعويــة وتثقيفيــة بشــكل مســتمر، 
وغيرهــا مــن المــواد التوعويــة التــي تعــد ضروريــة 
ــم االســتثمار  ــراد لإلبحــار فــي عال للمســتثمرين واألف
جانــب  إلــى  المصرفيــة،  غيــر  الماليــة  بالمؤسســات 

والباحثيــن. للمهتميــن  غنيــً  مرجعــً  كونهــا 

اســتقبال وفــود الزيــارات المدرســية، إذ تولــي 
مــن  انطالقــً  خاصــة  أهميــة  الفئــة  لهــذه  الهيئــة 
فــي ســن  واالســتثمارية  الماليــة  التوعيــة  أن  مبــدأ 
ــز المعرفــة  مبكــرة تســهم بدرجــة كبيــرة فــي تعزي
بقطاعــات ســوق رأس المــال، وآليــة التعامــل بهــا، 
خــالل  الهيئــة  الرقابــة عليهــا، حيــث عملــت  وآليــة 
وفــود  مــن  العديــد  اســتقبال  علــى   2015 العــام 
الزيــارات المدرســية التــي تــم خاللهــا تعريــف الطلبــة 
بالهيئــة وآليــة عملهــا ودورهــا فــي الرقابــة واإلشــراف 

علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة.
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التدريــب  برامــج  فعاليــات  فــي  المشــاركة 
مــن  عــدد  فــي  الهيئــة  حيــث شــاركت  والتوظيــف، 
أيــام التوظيــف والتدريــب خــالل العــام 2015، وعملــت 
علــى اســتقبال عــدد مــن خريجــي مؤسســات التعليــم 
العالــي فــي فلســطين، مــن خــالل جناحهــا الخــاص في 
هــذه الفعاليــات، وذلــك بهــدف تعريفهــم بمتطلبــات 
ســوق العمــل المحلــي، وتحديــدًا فــي قطاعــات ســوق 

المــال. رأس 

ــار  ــات بأخب ــات والدوري ــد المج ــي رف ــاهمة ف المس
المــال، وذلــك ضمــن ســعي  قطاعــات ســوق رأس 
الهيئــة إلــى تعزيــز حضورهــا اإلعالمــي، وتقديــم كافــة 
قطاعــات  أغــراض  تخــدم  التــي  والمعلومــات  األخبــار 
والمســتثمرون،  والمهتمــون  الباحثــون  منهــا  عــدة، 
المجــالت  أهــم  مــن  رفــد مجموعــة  خــالل  مــن  وذلــك 
والدوريــات المتخصصــة بأخبــار وأنشــطة الهيئــة، إلــى 
جانــب أهــم البيانــات اإلحصائيــة لقطاعــات ســوق رأس 

المــال.

التمويلــي  التأجيــر  حــول  عمــل  ورشــة  عقــد 
للمصــارف الفلســطينية، وذلــك مــن قبــل مؤسســة 
ــذراع االســتثمارية لمجموعــة  التمويــل الدوليــة )IFC( ال
البنــك الدولــي، بالتعــاون مــع هيئــة ســوق رأس المــال 
البنــوك،  وجمعيــة  النقــد،  وســلطة  الفلســطينية، 

وذلــك خــالل النصــف الثانــي مــن العــام 2015.

ــر  ــي دوائ ــل لموظف ــن ورش العم ــة م ــد سلس عق
الترخيــص فــي وزارة النقــل والمواصــات، وذلــك 
الــورش  اســتهدفت هــذه  2015، حيــث  العــام  خــالل 
فــي  كافــة  الترخيــص  دوائــر  وموظفــي  مديــري 
محافظــات الضفــة، بهــدف زيــادة وعيهــم التأمينــي، 

المركبــات. تأميــن  وتحديــدًا 
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التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها

والتحديــات  المعيقــات  مــن  العديــد  الهيئــة  تواجــه 
التــي تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى أعمالهــا 
وأنشــطة القطاعــات التــي تشــرف عليهــا، شــأنها فــي 
ذلــك شــأن القطاعــات األخــرى فــي االقتصــاد الفلســطيني 
الــذي يعانــي ضعفــً عامــً، وينعكــس ذلــك على األنشــطة 
االســتثمارية فــي أســواق رأس المــال، مــن حيــث ضعــف 
الطلــب علــى الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه القطاعــات 
الرهــن  وتمويــل  التمويلــي،  والتأجيــر  التأميــن،  مثــل 

الماليــة. واألوراق  العقــاري، 

انخفــاض  يعتبــر  الماليــة،  األوراق  قطــاع  يخــص  وفيمــا 
أحجــام التــداول مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه القطــاع، 
الماليــة  المــوارد  علــى  ســلبي  أثــر  مــن  ذلــك  فــي  بمــا 
للجهــات المكونــة للقطــاع كالهيئــة والبورصــة، وشــركات 
األوراق الماليــة المرخصــة، وذلــك بســبب تأثيــر الظــروف 
فلســطين،  تعيشــها  التــي  واالقتصاديــة  السياســية 
ــة  وانعكاســها الســلبي علــى جــذب االســتثمارات العربي
واألجنبيــة لالقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام، وبورصــة 
إلــى ذلــك المنافســة  فلســطين بشــكل خــاص، أضــف 
الشــديدة التــي تواجــه البورصــة الفلســطينية مــن قبــل 
البورصــات العربيــة واإلقليميــة، األمــر الــذي أدى إلــى انتقال 
العديــد مــن المســتثمرين المحلييــن إلــى االســتثمار فــي 

الفــرص المتاحــة التــي توفرهــا تلــك األســواق.

التــي  التحديــات  مــن  العديــد  التأميــن  قطــاع  ويواجــه 
ولعــل  المطلــوب،  بالشــكل  ونمــوه  تطــوره  مــن  تحــد 
مــن أهمهــا انخفــاض نســبة الكثافــة التأمينيــة وصغــر 
المنافســة  إلــى  إضافــة  التأمينيــة،  المحفظــة  حجــم 
غيــر اإليجابيــة فــي األســعار التــي اشــتدت خــالل الفتــرة 
الماضيــة، وشــكلت ضغطــً علــى ســيولة القطــاع، ومــن 
جهــة أخــرى مــا زالــت المحفظــة التأمينيــة تتســم بالتركــز 
تأميــن  علــى  أساســي،  بشــكل  وتعتمــد،  الشــديد، 
المركبــات والتأميــن الصحــي اللذيــن يشــكالن مــا نســبته 
75 % مــن إجمالــي المحفظــة، ومــا زالــت نســب النمــو فــي 

قطــاع التأميــن ال ترتقــي إلــى حجــم الفــرص المتاحــة أمــام 
القطــاع وفــي منــاٍح عــدة مثــل تأميــن المنــازل، وتأميــن 

الحجــم،  ومتوســطة  الصغيــرة  االقتصاديــة  المنشــآت 
وتأميــن الحيــاة، وتأميــن العمــال.

ــل الرهــن  ــات التــي تواجــه قطــاع تموي ــرز التحدي ولعــل أب
العقــاري، وتحــد مــن تطوره، عدم اكتمــال البيئة القانونية 
المنظمــة للقطــاع، حيــث أن القانــون الــذي ينظــم الرهــن 
)قانــون وضــع  األردنيــة  الحقبــة  فــي  قــد وضــع  العقــاري 
األمــوال غيــر المنقولــة تأمينــً للديــن للعــام 1953(، ولــم 
يطــرأ أي تغييــر علــى هــذا القانــون منــذ ذلــك الحين، حيث 
ــل الرهــن العقــاري  ــون تموي ــم يتــم اعتمــاد وصــدور قان ل
الــذي مــن المتوقــع أن يكــون لصــدوره تأثيــر إيجابــي علــى 
قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري، وتحفيــز نمــوه، وأن تكــون 
ــة، كمــا  ــة مــا بيــن أطــراف العقــد متوازن العالقــة التعاقدي
فــي دوائــر  المســجلة رســميً  األراضــي  قلــة مســاحة  أن 
ــت تشــكل عائقــً أمــام  ــو( مــا زال تســجيل األراضــي )الطاب
نمــو هــذا القطــاع، حيــث أن 17.2 % تقــع ضمــن المنطقــة 
)أ( و 23.8 % ضمــن المنطقــة )ب(، أمــا الجــزء األكبــر الــذي 
يقــع فــي المنطقــة )ج( بنســبة 59 % فهــو ضمــن الســيطرة 
فــي  العقــاري  االســتثمار  تقييــد  وبالتالــي  اإلســرائيلية، 
هــذه المنطقــة نظــرًا لصعوبــة الحصــول علــى تراخيــص 
لالســتثمار،  تمويــل  علــى  الحصــول  وصعوبــة  للبنــاء، 
هــذه  فــي  اإلقــراض  عــن  الماليــة  المؤسســات  وعــزوف 
ــات األخــرى التــي تواجــه القطــاع،  المناطــق.  ومــن التحدي
حيــث  الرســمي،  غيــر  اإلســكان  قطــاع  وتوســع  انتشــار 
تتــم عمليــات البيــع بالتقســيط خــارج القطــاع الرســمي، 
ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن ضيــاع للحقــوق، وعــدم 
وجــود آليــة لحمايــة األطــراف ذات العالقــة، وضيــاع فــرص 
والمؤسســات  المصــارف  خــالل  )مــن  الرســمي  التمويــل 
الماليــة(، هــذا إلــى جانــب انتشــار مــا يســمى بالبيــع علــى 
الخارطــة، دون وجــود آليــة لتســجيل اتفاقيــات البيــع، ومــا 
يترتــب عليهــا مــن إشــكاليات عديــدة، ومــن التحديــات 
التــي تواجــه شــركات إعــادة تمويــل الرهــن العقــاري وجــود 
وبالتالــي  البنكــي،  القطــاع  لــدى  الســيولة  فــي  فائــض 
اســتخدام البنــوك ألموالهــا فــي عمليــة اإلقــراض العقــاري 
القــروض، ومنــح  هــذه  تمويــل  إعــادة  إلــى  الحاجــة  دون 
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أســعار  العقــاري  اإلقــراض  ألغــراض  المقترضيــن  البنــوك 
فائــدة قريبــة مــن ســعر فائــدة إعــادة التمويــل المقــدم 
مــن شــركة إعــادة التمويــل، هــذا إضافــة إلــى عــدم وجــود 
قواعــد بيانــات إحصائيــة ومصــادر للمعلومــات موثقــة حول 

نشــاط القطــاع العقــاري.

يواجــه نشــاط التخميــن العقــاري العديــد مــن الصعوبــات، 
يمكــن  التــي  الكاملــة  المعلومــات  توفــر  عــدم  أهمهــا 
االعتمــاد عليهــا فــي الوصــول إلــى قيمــة دقيقــة للعقــارات، 
نمــاذج  باســتخدام  المخمنيــن  تلــزم  البنــوك  أن  كمــا 
محــددة، تحــد مــن قــدرة المخمــن علــى تطبيــق عمليــة 
تنــص  التــي  المتقدمــة  المنهجيــات  حســب  التخميــن 
عليهــا تعليمــات الهيئــة، ومــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
قطــاع التأجيــر التمويلــي، قلــة الوعــي بهــذا الخيــار علــى 
الصعيديــن الفــردي والمؤسســاتي، وقلــة خبــرة العامليــن 
فــي هــذا النشــاط، إضافــة إلــى مواجهــة شــركات التأجيــر 
مصــادر  إلــى  الوصــول  فــي  صعوبــة  العاملــة  التمويلــي 

تمويــل للمســاهمة فــي التوســع فــي عملياتهــا.
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قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاع  تمويل  الرهن العقاري 

قطاع التأجير التمويلي
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البيئة القانونية والتنظيمية

عملــت اإلدارة العامــة لــألوراق الماليــة فــي الهيئــة علــى 
مراجعــة المقتــرح المقــدم مــن قبــل بورصــة فلســطين 
نظــام  مــن   )49( المــادة  أحــكام  تعديــل  بخصــوص 
اإلفصــاح الســاري، حيــث يتــم إلغــاء وقــف التعامــل علــى 
الورقــة الماليــة عنــد نشــر األمــور الجوهريــة المتعلقــة بهــا، 
علــى أن يتــم نشــر األمــور الجوهريــة وفــق نظــام اإلفصــاح 
اإللكترونــي، وتتــم تلــك اإلفصاحــات مــن قبــل الشــركات 
ــك بعــد إطــالق واعتمــاد نظــام  بشــكل مباشــر.  يأتــي ذل
اإلفصــاح اإللكترونــي والمختــص باإلفصــاح عــن البيانــات 
كمــا  المدرجــة،  العامــة  المســاهمة  للشــركات  الماليــة 
ــألوراق الماليــة بمراجعــة التعديــالت  قامــت اإلدارة العامــة ل
المقترحــة علــى أحــكام المــواد )7( و )8( و )10( مــن نظــام 
اإلدراج الســاري، وذلــك فــي ظــل انخفــاض عــدد الشــركات 
التــي  األول،  الســوق  فــي  المدرجــة  العامــة  المســاهمة 
مــع 40  عامــة مقارنــة  ثمانــي شــركات مســاهمة  بلغــت 
شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة ضمــن فئــة الســوق الثانــي.  
علــى  التعديــالت  إدخــال  أســباب  اســتعراض  تــم  كمــا 
نظــام اإلدراج الســاري، التــي تمثلــت فــي تطويــر عمليــة 
اإلدراج المعمــول بهــا فــي بورصــة فلســطين، وذلــك مــن 
واقــع العبــر المســتفادة مــن التطبيــق الحالــي للنظــام، 
ومواكبــة الممارســات الدوليــة المعمــول بهــا فــي العديــد 
يتعلــق  فيمــا  وتحديــدًا  العربيــة،  الماليــة  األســواق  مــن 
بشــرط نشــاط التــداول، ومعــدل دوران الســهم، وعــدد 
أيــام التــداول، بمــا فــي ذلــك فحــص أســباب التراجــع الكبيــر 
والملحــوظ فــي نشــاط التــداول فــي بورصــة فلســطين، 
وتأثيــر ذلــك علــى شــروط وعمليــات النقــل بين الســوقين، 
وأخيــرًا التدنــي الكبيــر فــي عــدد الشــركات المدرجــة فــي 
فــي  الموضوعــة  الشــروط  إلــى  اســتنادًا  األول،  الســوق 
فــي  األكثــر تشــددًا  تعتبــر  التــي  الســاري،  اإلدراج  نظــام 
األســواق الماليــة العربيــة. وقــد قــرر مجلــس إدارة الهيئــة 
فــي جلســة رقــم )2015/09( بتاريــخ 2015/7/5، الموافقــة 
ــالت المقترحــة علــى نظامــي اإلفصــاح  علــى إجــراء التعدي

واإلدراج.

التطورات خالل العام 2015

شــهد العــام 2015 اعتمــاد تحويــل البورصــة إلــى بيئــة 
العامــة  اإلدارة  عملــت  حيــث   ،)Anonymous Market(

مــن  الســوق  هــذا  بيئــة  دراســة  علــى  الماليــة  لــألوراق 
حيــث إخفــاء رمــز الوســيط مــن شاشــات نظامــي التــداول 
واإليــداع والتحويــل، ســواء فــي مرحلــة إدخــال األوامــر أو 
بعــد تنفيــذ الصفقــة، وقامــت بدراســة االقتــراح المقــدم 
مــن قبــل البورصــة بهــذا الخصــوص، وتــم منــح الموافقــة 
علــى تحويــل آليــات التــداول بتاريــخ 2015/4/16 علــى أن 
مــن 2015/5/1.   اعتبــارًا  التعديــل  لهــذا  التطبيــق  يتــم 
ويأتــي هــذا القــرار ضمــن ســعي الهيئــة نحــو توفيــر ســوق 
كــفء، وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن العدالــة لجميــع 
القــرارات  اّتخــاذ  وتدعيــم  الماليــة،  بــاألوراق  المتعامليــن 
االســتثمارية للمتعامليــن بــاألوراق الماليــة، اســتنادًا إلــى 
أســس اســتثمارية صحيحــة، دون االعتمــاد علــى األطــراف 

المشــاركة فــي عمليــات التــداول.

إلــى  الماليــة  لــألوراق  العامــة  اإلدارة  ســعي  إطــار  وفــي 
يضمــن  بمــا  واســتقراره،  القطــاع  ســالمة  علــى  الحفــاظ 
الحــرص علــى اســتمرار التعامــل مــع المصــارف األجنبيــة 
الخارجيــة، فقــد تقــرر إلــزام شــركات األوراق الماليــة بقانــون 
االمتثــال الضريبــي علــى الحســابات الخارجيــة األمريكيــة 
)FATCA(، الــذي صــدر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

وتــم تعميمــه علــى جميــع دول العالــم.

األوراق  شــركات  علــى  يتوجــب  القانــون،  هــذا  وبموجــب 
التســجيل  لعمليــة  المناســبة  اإلجــراءات  اّتخــاذ  الماليــة 
ــر موقعهــا  ــب األمريكيــة عب المباشــر مــع مصلحــة الضرائ
اإللكترونــي، وذلــك للحصــول علــى رقــم التعريــف العالمــي 
قبــل تاريــخ 2015/1/22، وذلــك حتى يظهر اســم الشــركة 
ضمــن قائمــة المؤسســات الماليــة الملتزمــة التــي ســوف 

تصدرهــا مصلحــة الضرائــب األمريكيــة.

ــة النصــف األول مــن العــام 2015 إدراج  كمــا تــم فــي نهاي
فــي  األدويــة  جــاال لصناعــة  بيــت  لشــركة  الماليــة  األوراق 

قطاع األوراق المالية
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ــدأ التــداول علــى أســهم الشــركة  بورصــة فلســطين، وب
يبلــغ  حيــث   ،)BJP( رمــز  تحــت  الثالثــاء 2015/6/16  يــوم 
ســهم،   )10,000,000( بــه  المصــرح  الشــركة  رأســمال 
بقيمــة اســمية قدرهــا دينــار أردنــي للســهم الواحــد، وبلــغ 
رأســمال الشــركة المكتتــب بــه والمدفــوع )5,350,000( 
ــاح المحتجــزة  دينــار أردنــي بعــد رســملة االحتياطــات واألرب
وعــالوة اإلصــدار، وذلــك اســتنادا إلــى قــرار الهيئــة العامــة 

غيــر العاديــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 2012/8/27 .

»إفصــاح«  نظــام  إطــالق  وبعــد  اإلفصــاح،  بخصــوص  أمــا 
الماليــة  البيانــات  عــن  باإلفصــاح  والمختــص  اإللكترونــي 
مــن  األول  الربــع  فــي  المدرجــة  للشــركات  الماليــة  وغيــر 
العــام 2015، فقــد تقــرر أن يكــون العمــل إلزاميــً علــى 
نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي لجميــع الشــركات المســاهمة 

العامــة المدرجــة، وذلــك وفــق التــدرج التالــي:

القــدس  مؤشــر  تحــت  المنضويــة  الشــركات 
البنــوك  قطــاع  تحــت  المنضويــة  والشــركات 
والخدمــات الماليــة، تقــوم باإلفصــاح عبــر النظــام 
للعــام  األول  الربــع  إفصــاح  مــن  بــدءًا  اإللكترونــي 

اإللكترونــي. النظــام  خــالل  مــن   ،2015

الصناعــة  قطاعــي  تحــت  المنضويــة  الشــركات 
والتأميــن، تقــوم باإلفصــاح عبــر النظــام اإللكترونــي 
بــدءًا مــن اإلفصــاح نصــف الســنوي من العــام 2015، 
ــات الماليــة الســنوية  ــك حســب هيكليــة البيان وذل

للعــام 2014 والربــع األول مــن العــام 2015.

الخدمــات  قطاعــي  تحــت  المنضويــة  الشــركات 
واالســتثمار تقــوم باإلفصاح عبــر النظام اإللكتروني 
بــدءًا مــن الربــع الثالــث مــن العــام 2015، وحســب 
هيكليــة البيانــات الماليــة الســنوية للعــام 2014، 

والربعيــن األول والثانــي مــن العــام 2015.

بنــود  توحيــد  علــى  البورصــة  مــع  العمــل  تباعــً  ويتــم 
مــن  حيــث  الماليــة،  األوراق  لشــركات  الماليــة  القوائــم 
المتوقــع أن يســهم ذلــك فــي تطويــر عمليــات التحليــل 
وإجــراء عمليــات المقارنــة بيــن تلــك الشــركات باالعتمــاد 
الماليــة  األوراق  الخاصــة بشــركات  البيانــات  علــى قاعــدة 
عنــد قيــام تلــك الشــركات باإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة 
عبــر نظــام اإلفصــاح اإللكترونــي خــالل المرحلــة المقبلــة.

الخدمات المقدمة للقطاع

  الترخيص

مــن  الماليــة  األوراق  وأعمــال  نشــاطات  ترخيــص  يعتبــر 
المهــام الرئيســية للهيئــة، بمــا يســاهم فــي المحافظــة 
علــى ســالمة التعامــل فــي قطــاع األوراق الماليــة، وحمايــة 
التــي قــد يتعــرض لهــا، وحمايــة  المخاطــر  القطــاع مــن 
ترّخصهــا  التــي  األعمــال  وتشــمل  فيــه.  المتعامليــن 
والوســاطة  الغيــر،  لحســاب  الماليــة  الوســاطة  الهيئــة، 
الماليــة لحســابها، ووكيــل اإلصــدار، ومديــر اإلصــدار، وأمين 
أعمــال  ممارســة  وترخيــص  األميــن،  والحافــظ  اإلصــدار، 
ترخيــص ممتهنــي  إلــى  إضافــة  الماليــة،  األوراق  أســواق 

الماليــة. المهــن 

وفيما يلي نتائج العام 2015 فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:

الشركة
األعمال والنشاطات المالية

 المرخصة
طبيعة الترخيص

الهدف األردن فلسطين لألوراق 
المالية

الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغير

وكيل إصدار

تجديد

تجديد

تجديد

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالمتحدة لألوراق المالية
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تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالوطنية لألوراق المالية

العالمية لألوراق المالية
الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغير

تجديد

تجديد

السهم لألوراق المالية واالستثمار

الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغير

مدير إصدار

تجديد

تجديد

تجديد

لوتس لالستثمارات المالية

الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغير

وكيل إصدار

تجديد

تجديد

تجديد

الوساطة لألوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

أمين إصدار

تجديد

تجديد

العربي جروب لالستثمار

الوساطة المالية لحساب الغير

مدير إصدار

أمين إصدار

تجديد

تجديد

تجديد

بنك HSBC الشرق األوسط 
المحدود

تجديدحافظ أمين

بنك القاهرة عمان
حافظ أمين

أمين إصدار

تجديد

تجديد

تجديدحافظ أمينالبنك العربي

تجديدحافظ أمينبنك فلسطين

ترخيص ألول مرةحافظ أمينالبنك الوطني

ترخيص ألول مرةحافظ أمينبنك األردن

تجديدمدير إصدارأبو غزالة لالستشارات

إثمار لالستثمار واالستشارات 
المالية

مدير إصدار

مستشار استثمار

تجديد

تجديد

تجديدنشاطات أسواق األوراق الماليةبورصة فلسطين
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  اإلصدارات

تقــوم الشــركات بالحصــول علــى األمــوال الالزمــة لتمويــل 
طريــق  عــن  إمــا  المســتقبلية،  وخططهــا  مشــاريعها 
بإصــدار األســهم، وإمــا عــن طريــق  أموالهــا  رفــع رؤوس 

الســندات. بإصــدار  االقتــراض 

وقــد ألــزم قانــون األوراق الماليــة رقــم )12( لســنة 2004، 
الشــركات  بمقتضــاه  الصــادرة  والتعليمــات  واألنظمــة 
تقــدم  أن  الماليــة،  األوراق  إصــدار  عنــد عمليــة  المصــدرة 
المعلومــات  كافــة  تتضمــن  الهيئــة  إلــى  إصــدار  نشــرة 
قــراره  اّتخــاذ  مــن  المســتثمر  تمّكــن  التــي  والبيانــات 
ــرى الهيئــة ضــرورة  ــات التــي ت ــم البيان االســتثماري، وتقدي
اّطــالع المســتثمر عليهــا.  وتعتبــر نشــرة اإلصــدار المصــدر 
الرئيســي والموثــوق للمعلومــات بالنســبة للمســتثمرين، 
وهــي كذلــك أول عمليــة إفصــاح يقــوم بهــا المصــدر عنــد 

الماليــة. األوراق  إصــدار 

حالــة  فــي  اإلصــدار  نشــرة  إنفــاذ  علــى  الهيئــة  وتوافــق 
ــة واألنظمــة  ــون األوراق المالي ــات قان ــر متطلب تحقــق وتوف
والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه، ولهــا الحــق في 
رفــض وإيقــاف إنفــاذ النشــرة إذا تبيــن أنهــا تحتــوي علــى 
بيانــات غيــر صحيحــة، أو غيــر دقيقــة، أو مضللــة، أو أنهــا ال 
تتضمــن معلومــات جوهريــة تمّكــن المســتثمر مــن اّتخــاذ 
قــراره االســتثماري.  وفــي حــال تضمنــت النشــرة معلومــات 
وبيانــات غيــر صحيحــة تتعلــق بمعلومــات جوهريــة، أو تــم 
حــذف هــذه المعلومــات، فــإن المصــدر وأي شــخص وّقــع 
علــى هــذه النشــرة، يعتبــر مخالفــً لقانــون األوراق الماليــة.

نشــرة  إنفــاذ  علــى  الهيئــة  وافقــت   ،2015 العــام  وفــي 
شــريك   – الخــاص  االكتتــاب  طريــق  عــن  أســهم  إصــدار 
اســتراتيجي، بعــد دراســتها واســتيفائها كافــة متطلبــات 
الماليــة،  األوراق  الماليــة وتعليمــات إصــدار  األوراق  قانــون 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

األسهم المطروحةنوع اإلصدارالشركة

4,031,794اكتتاب خاص - شريك استراتيجيشركة البنك الوطني

ووافقــت الهيئــة علــى زيــادة رأســمال ثــالث شــركات مســاهمة عامــة عــن طريــق توزيــع أســهم مجانيــة، مــن خــالل رســملة 
االحتياطــي االختيــاري و/أو األربــاح المــدورة، وهــي علــى النحــو التالــي:

عدد األسهمالشركة

5,000,000شركة بنك القدس

15,000,000بنك فلسطين

1,300,000شركة بنك االستثمار الفلسطيني

ووافقت الهيئة على تغطية األسهم المصدرة غير المكتتب بها، وهي على النحو التالي:

عدد األسهم غير المكتتب بهاالشركة

383,533شركة مصايف رام اهلل

3,899,016الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية
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  اإلفصاح

يعتبــر اإلفصــاح الدقيــق بشــقيه األولــي والــدوري، وتوفيــر 
المعلومــات للجمهــور والمتعامليــن فــي األوراق الماليــة، 
إلــى  الوصــول  لغــرض  للهيئــة  الرئيســية  األهــداف  مــن 
بورصــة تتميــز بالعدالــة والكفــاءة والشــفافية.  وتقــوم 
اإلدارة العامــة لــألوراق الماليــة بمتابعــة التــزام الشــركات 

المصــدرة لــألوراق الماليــة بأحــكام قانــون األوراق الماليــة 
اإلفصــاح  ونظــام  وتعليمــات   ،2004 لســنة   )12( رقــم 
الصــادر عــن الهيئــة والبورصــة، واّتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

المخالفيــن. بحــق 

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام 2015:

التقارير الدورية
آخر موعد
لإلفصاح

الشركات 
المدرجة

الشركات
 الملتزمة

نسبة
االلتزام

85 %2015/2/154841البيانات المالية األولية للعام 2014

98 %2015/3/314847التقارير السنوية للعام 2014

96 %2015/4/304846البيانات المالية للربع األول من العام 2015

98 %2015/8/164948التقارير نصف السنوية للعام 2015

96 %2015/11/14947البيانات المالية للربع الثالث من العام 2015

وقــد تــم فــرض عقوبــة مــن الدرجــة األولــى تتمثــل بتوجيــه 
مدرجتيــن  مســاهمتين  شــركتين  علــى  خطــي  إنــذار 
بســبب عــدم التزامهمــا بمتطلبــات اإلفصــاح خــالل العــام 

.2015

  الرقابة على التداول

إلــى  تتــم الرقابــة علــى التــداول فــي البورصــة اســتنادًا 
ــون األوراق الماليــة رقــم )12( لســنة 2004، وفــي حــال  قان
الرقابــة  قســم  يقــوم  مخالــف،  ســلوك  أي  اكتشــاف  تــم 
علــى التــداول بمخاطبــة الوســيط للتنبيــه عليــه لتجنــب 
ــة تتــم  هــذا الســلوك، وفــي حــال وجــود مخالفــات جوهري
موســع  تحليــل  عمــل  ويتــم  الجلســة،  بعــد  متابعتهــا 
للعمليــات التــي يشــتبه بوجــود مخالفــات فيهــا، ودراســة 
مخالفــة  تأكيــد  وعنــد  العالقــة،  ذات  األطــراف  تعامــالت 
التنبيــه  بإجــراءات  الســير  يتــم  الماليــة،  األوراق  قانــون 
القانونيــة  اإلجــراءات  وإتمــام  المخالفــة  الجهــة  وإشــعار 

المخالفــة. بتلــك 

ــة اإللكترونــي المعمــول بــه فــي اإلدارة  أصــدر نظــام الرقاب
مجموعــة   ،2015 العــام  خــالل  الماليــة  لــألوراق  العامــة 
الســلوكيات  بعــض  بخصــوص  الرقابيــة  اإلنــذارات  مــن 

الماليــة  األوراق  بعــض  علــى  تمــت  التــي  والتعامــالت 
ــرة  ــذارات مــن قبــل دائ المدرجــة، وتمــت معالجــة هــذه اإلن
الرقابــة علــى عمليــات الســوق بالتعــاون مــع دائــرة التــداول 
والرقابــة وشــؤون األعضــاء فــي بورصــة فلســطين، ووفقــً 
العامــة  اإلدارة  فــي  المعتمــدة  العمــل  وإجــراءات  لدليــل 

الماليــة. لــألوراق 

وفيمــا يلــي اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الهيئــة بخصــوص 
التعامــل مــع اإلنــذارات الرقابيــة:

اإلنــذار الرقابــي المتضمــن تغيــرات غيــر طبيعيــة 
علــى أســعار األوراق الماليــة.

تم خالل العام 2015 مخاطبة 6 شــركات مســاهمة 
عامــة مدرجــة لالستفســار عــن وجــود أي معلومــات 
أو متغيــرات جوهريــة غيــر مفصــح عنهــا للجمهــور 
نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار بعــض األوراق الماليــة، 
أو زيــادة فــي أحجــام التــداول لمجموعــة مــن األوراق 

الماليــة المدرجــة.

أســعار  علــى  التأثيــر  المتضمــن  الرقابــي  اإلنــذار 
المدرجــة. الماليــة  لــألوراق  اإلغــالق 
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ماليــة  أوراق  لثــالث  الســعري  األثــر  إلغــاء  تــم 
للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة خــالل العــام 
2015 نتيجــة االرتفــاع المفاجــئ فــي ســعر إغــالق 

الورقــة الماليــة خــالل الدقائــق الخمــس األخيــرة مــن 
جلســة التــداول. وتأتــي معالجــة إلغــاء األثر الســعري 
المســتثمرين،  أمــام  التــداول  شــفافية  لتعزيــز 
الماليــة. وحمايــة حقــوق المتعامليــن فــي الورقــة 

كمــا تقــوم اإلدارة العامــة لــألوراق الماليــة بعمليــات الرقابــة 
تــم  حيــث  والمركــز،  البورصــة  أعمــال  علــى  واإلشــراف 
لــدى  المتبعــة  الحســاب  فتــح  إجــراءات  علــى  التفتيــش 
إدراج  وعمليــات  البورصــة،  فــي  والتحويــل  اإليــداع  مركــز 
مجموعــة مــن أســهم الزيــادة الناتجــة عــن عمليــات رفــع 
رأس المــال للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة، إضافــة 
ــداع والتحويــل فــي عمليــات  ــى فحــص أعمــال مركــز اإلي إل
نقــل األســهم وتنفيــذ التحويــالت اإلرثيــة والعائليــة، وقــد 
بلــغ عــدد المتابعــات والمالحظــات الرقابيــة التــي قامــت 
بهــا اإلدارة العامــة لــألوراق الماليــة علــى عمليــات البورصــة 
22 إجــراًء، بمــا يضمــن التــزام المركــز بقانــون األوراق المالية 

وأنظمــة البورصــة المعتمــدة مــن الهيئــة.

لشركات  المالية  والمالءة  المالي  التحليل   
األوراق المالية

األوراق  لشــركات  الماليــة  المــالءة  تقاريــر  تحليــل  يتــم 
الماليــة بهــدف التأكــد مــن التــزام شــركات األوراق الماليــة 
بقانــون األوراق الماليــة، وتعليمــات المــالءة الماليــة الصادرة 
أوضــاع  علــى ســالمة  الحفــاظ  بمــا يضمــن  الهيئــة،  عــن 
شــركات األوراق الماليــة واســتقرارها، والحفــاظ علــى أمــوال 

وحقوقهــم. المســتثمرين 

  التفتيش على شركات األوراق المالية

الماليــة بمتابعــة مســتمرة  لــألوراق  العامــة  تقــوم اإلدارة 
لكافــة أوضــاع شــركات األوراق الماليــة المرخصــة مــن قبــل 
الهيئــة، لفحــص مــدى امتثــال تلــك الشــركات والتزامهــا 
الصــادرة  والتعليمــات  واألنظمــة  الماليــة  األوراق  بقانــون 
بمقتضــاه، حيــث يتــم تنفيــذ الزيــارات التفتيشــية لتلــك 
علــى  بنــاًء  وذلــك  أوضاعهــا،  علــى  للوقــوف  الشــركات 
مصفوفــة المخاطــر التــي تــم إعدادهــا فــي اإلدارة العامــة 
التفتيشــية  الزيــارات  تقــل  ال  وبحيــث  الماليــة،  لــألوراق 
ــكل  ــة علــى شــركات األوراق الماليــة عــن جولتيــن ل الدوري
شــركة فــي العــام الواحــد.  كمــا يقــوم فريــق التفتيــش 
فــي اإلدارة العامــة لــألوراق الماليــة بعمــل زيــارات متابعــة 
علــى الشــركات للتأكــد مــن التزامهــا بأحــكام القانــون 
الرئيســي  للهــدف  تحقيقــً  واألنظمــة  والتعليمــات 
المتمثــل فــي حمايــة حقــوق المســتثمرين، والحــد مــن 
المخاطــر المحتملــة التــي قــد تواجــه الشــركات العاملــة 

الماليــة. فــي قطــاع األوراق 

األوراق  قطاع  مكونات  على  واإلشراف  الرقابة    
المالية

أواًل. بورصة فلسطين

أ. مؤشر القدس

مــع نهايــة العــام 2015، أغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز 
عــن   %  4.10 نســبته  ارتفاعــً  مســجاًل  نقطــة،   532.73

إغالقــه فــي نهايــة العــام 2014، والبالــغ 511.77 نقطــة.

ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خال العام 2015:

مؤشر القدسالفترة
التغير مقارنة بالربع

 السابق )%(
التغير مقارنة بـ
)%( 2015/1/1 

2015/1/1511.77--------

2015/3/31474.947.20 -7.20 -

2015/6/30478.370.726.53 -

2015/9/30484.681.325.29 -

2015/12/31532.739.914.10
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وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام 2015

ب. نشاط السوق

يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين 2014 و 2015.

نشاط التداول في بورصة فلسطين خال العامين 2014 و 2015

السنة
عدد

 جلسات
 التداول

عدد 
األسهم

 المتداولة

قيمة األسهم
 المتداولة

)$(

عدد
 الصفقات

المعدل 
اليومي لقيمة

 األسهم  المتداولة
)$( 

القيمة
 السوقية

)$( 

2014245181,545,154353,917,12541,2571,444,5603,187,259,624

2015246175,229,463320,388,21431,0141,302,3913,339,196,379

)%(0.413.48 -9.47 -24.83 -9.84 -4.77

يبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين 2014 و 2015:

2015* )%(2014)%(الـبــنــد

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
42.7144.74)باألسعار الثابتة(

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
)باألسعار الثابتة(

4.744.29

)*( تــم اســتخدام الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة للعــام 2014 فــي احتســاب النســب؛ لعــدم صــدور بيانــات العــام 2015 حتــى تاريــخ 
إعــداد التقريــر.

حركة مؤشر القدس خال العام 2015

كانون
الثاني

تشرينأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط
األول

تشرين
الثاني

كانون
األول
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القيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها في السوق المالية خالل العامين 2014 و 2015

يبيــن الجــدول التالــي حجــم التــداول الشــهري وقيمتــه فــي بورصــة فلســطين مــن شــهر كانــون الثانــي 2015 وحتــى 
كانــون األول 2015:

النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام 2015

عدد األسهم الشهر
المتداولة

قيمة األسهم

 المتداولة

)$( 

عدد جلسات
 التداول

عدد 
الصفقات

مؤشر القدس
)نقطة(

4,769,3089,184,202181,756501.43كانون الثاني

12,412,14424,534,771202,319499.04شباط

31,255,00459,375,469223,129474.94آذار

14,279,32221,000,622213,170484.04نيسان

9,003,77014,916,909202,917478.85أيار

7,864,56612,716,637221,912478.37حزيران

8,531,19826,798,034191,649482.41تموز

11,024,20819,339,842222,466481.81آب

11,336,61415,197,228191,868484.68أيلول

8,280,46612,041,160202,652492.62تشرين األول

10,042,22516,618,636213,095520.3تشرين الثاني

46,430,63888,664,704224,081532.73كانون األول

عدد األسهم المتداولة
)مليون سهم(

قيمة األسهم المتداولة
)مليون $(

القيمة السوقية
)مليون $(



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

37

ج. حجم التداول في بورصة فلسطين خال العام 2015

فيما يلي أحجام التداول للعام 2015، موزعة حسب القطاعات الرئيسية:

البنوك %54

البنوك %35

البنوك %30

اإلستثمار %28

اإلستثمار %27
اإلستثمار %16

الخدمات %12

الخدمات %30

الخدمات %42
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%
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%
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الصناعة 3%التأمين %1

البنوك %53

اإلستثمار %18

الخدمات %25
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د. الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خال العام 2015

مــع نهايــة العــام 2015، بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 49 شــركة مقارنــة مــع 48 شــركة مدرجــة 
العــام 2014، حيــث تــم إدراج شــركة واحــدة خــالل العــام 2015:

تاريخ اإلدراج في البورصةرمز الشركةاسم الشركة

BJP2015/6/16بيت جاال لصناعة األدوية

هـ. حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خال العام 2015

قطاع التأمين

الرمزالشركة
عدد األسهم

 المتداولة
قيمة األسهم
 المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

AIG5,049,531653,062388المجموعة األهلية للتأمين

GUI272,320447,09863العالمية المتحدة للتأمين

---------------MICالمشرق للتأمين )*(

NIC341,791962,390221التأمين الوطنية

PICO368,495452,93325فلسطين للتأمين

TIC263,280484,47933التكافل الفلسطينية للتأمين

TRUST33,64784,3889ترست العالمية للتأمين

739 3,084,350  6,329,064 المجموع

* سهم الشركة موقوف عن التداول.

قطاع الصناعة

الرمزالشركة
عدد األسهم 

المتداولة
قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

APC177,8211,116,85013العربية لصناعة الدهانات

AZIZA13,90843,68227دواجن فلسطين

BJP53,530152,04611بيت جاال لصناعة األدوية

BPC1,215,5763,845,760355بيرزيت لألدوية

ELECTRODE31,78290,8276مصنع الشرق لإللكترود

GMC525,357528,697254مطاحن القمح الذهبي

JCC393,867400,002369سجاير القدس
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   JPH            924,4551,594,234328القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN100,77739,97965فلسطين لصناعات اللدائن

األلمنيــوم  لصناعــة  الوطنيــة 
“نابكــو” NAPCO30,09034,43747والبروفيــالت 

NCI369,260372,437236الوطنية لصناعة الكرتون

PHARMACARE193,315692,84191دار الشفاء لصناعة األدوية

VOIC49,500597,40243مصانع الزيوت النباتية

4,079,2389,509,1951,845المجموع

قطاع الخدمات

الرمزالشركة
عدد األسهم 

المتداولة
قيمة األسهم
 المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

ABRAJ33,31534,29961أبراج الوطنية

AHC1,550,4521,200,54979المؤسسة العربية للفنادق

ARE80,51426,760103المؤسسة العقارية العربية

لمراكــز  الفلســطينية  العربيــة 
ق لتســو BRAVO100,550205,6343ا

GCOM826,46668,768221جلوبال كوم لالتصاالت

NSC100,465241,72823مركز نابلس الجراحي التخصصي

بــال عقــار لتطويــر وإدارة وتشــغيل 
PALAQAR42,32536,4129العقــارات

PALTEL9,121,22771,268,8204,925االتصاالت الفلسطينية

PEC1,375,5181,459,1651,154الفلسطينية للكهرباء

RSR284,6941,212,38157مصايف رام اهلل

والخدمــات  للتوزيــع  الفلســطينية 
WASSEL143,479131,499226اللوجســتية

الفلســطينية  الوطنيــة  موبايــل 
WATANIYA7,185,5125,359,9462,533لالتصــاالت

20,844,51781,245,9619,394المجموع
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قطاع البنوك والخدمات المالية

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

AIB974,6541,179,574459البنك اإلسالمي العربي

BOP38,871,609104,804,2145,393بنك فلسطين

ISBK2,666,5863,459,984789البنك اإلسالمي الفلسطيني

PCB7,481,2116,512,233685البنك التجاري الفلسطيني

PIBC882,346864,43960بنك االستثمار الفلسطيني

PSE4,86224,0672سوق فلسطين لألوراق المالية

QUDS14,444,22015,705,7622,049بنك القدس

TNB28,232,41737,613,5171,415البنك الوطني

93,557,905170,163,78910,852المجموع

قطاع االستثمار

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

APIC13,563,35314,495,6211,815العربية الفلسطينية لالستثمار “أبيك”

AQARIYA333,322326,006113العقارية التجارية لالستثمار

ARAB8,55010,8478المستثمرون العرب

JREI903,571431,26714القدس لالستثمارات العقارية

PADICO30,052,64636,748,6543,700فلسطين للتنمية واالستثمار

PID72,639111,87579الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PIIC324,887858,494131فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO4,224,3553,069,8801,912فلسطين لالستثمار العقاري

   UCI                                                                              935,416332,273412

50,418,73956,384,9178,184المجموع

االتحاد لإلعمار واالستثمار  
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و. النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

يبيــن الجــدول التالــي النتائــج الماليــة للشــركات خــالل العــام 2015، وذلــك اســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة الســنوية 
المقدمــة مــن الشــركات إلــى هيئــة ســوق رأس المــال:

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2015*

صافي الربح 
)الخسائر( العملة رمز التداول الشركة القطاع

5,201,692 دوالر AIB البنك اإلسالمي العربي

ت المالية
دما

ك والخ
البنو

43,167,433 دوالر BOP بنك فلسطين

10,033,817 دوالر ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني

1,394,788 دوالر PCB البنك التجاري الفلسطيني

1,721,150 دوالر PIBC بنك االستثمار الفلسطيني

8,018,747 دوالر QUDS بنك القدس

5,441,591 دوالر TNB البنك الوطني

374,655 دوالر PSE سوق فلسطين لألوراق المالية

1,062,919 دينار APC العربية لصناعة الدهانات

صناعة
ال

3,093,633 دينار AZIZA دواجن فلسطين

4,932,566 دوالر BPC بيرزيت لألدوية

90,592 دينار ELECTROD مصنع الشرق لإللكترود

18,671 دينار JCC سجاير القدس

2,224,286 دوالر JPH القدس للمستحضرات الطبية

)956,910( دينار LADAEN فلسطين لصناعات اللدائن

72,895 دينار NAPCO الوطنية لصناعة األلمنيوم 
والبروفيالت “نابكو”

482,720 دوالر NCI الوطنية لصناعة الكرتون

5,364,433 دينار VOIC مصانع الزيوت النباتية

3,007,907 دوالر PHARMACARE دار الشفاء لصناعة األدوية

)1,194,134( دينار GMC مطاحن القمح الذهبي

1,706,893 دينار BJP بيت جاال لصناعة األدوية
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- دوالر AIG المجموعة األهلية للتأمين**

ن
التأمي

720,281 دوالر GUI العالمية المتحدة للتأمين

673,667 دوالر MIC المشرق للتامين***

1,553,948 دوالر NIC التأمين الوطنية

71,174 دوالر PICO فلسطين للتأمين

1,699,937 دوالر TIC التكافل الفلسطينية للتأمين

1,334,005 دوالر TRUST ترست العالمية للتأمين

14,926 دينار AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار

ستثمار
اال

)240,412( دينار ARAB المستثمرون العرب

)877,558( دوالر JREI القدس لالستثمارات العقارية

24,982,000 دوالر PADICO فلسطين للتنمية واالستثمار

53,256 دينار PID الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

4,106,638 دينار PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي

1,245,969 دينار PRICO فلسطين لالستثمار العقاري

164,640 دوالر UCI االتحاد لإلعمار واالستثمار

12,408,232 دوالر APIC الشركة العربية الفلسطينية 
لالستثمار “أبيك”

223,435 دوالر ABRAJ أبراج الوطنية

ت
دما

الخ

)907,853( دينار AHC المؤسسة العربية للفنادق

)58,825( دينار ARE المؤسسة العقارية العربية

)263,056( دوالر GCOM جلوبال كوم لالتصاالت

)41,300( دينار NSC مركز نابلس الجراحي 
التخصصي

)216,571( دينار PALAQAR بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل 
العقارات

83,060,000 دينار PALTEL االتصاالت الفلسطينية

13,648,366 دوالر PEC الفلسطينية للكهرباء

)542,834( دينار PLAZA العربية الفلسطينية لمراكز 
التسوق

)128,120( دينار RSR شركة مصايف رام اهلل

)582,468( دوالر WASSEL الفلسطينية للتوزيع والخدمات 
اللوجستية

)5,137,335( دوالر WATANIYA موبايل الوطنية الفلسطينية 
لالتصاالت

)*( من واقع التقرير السنوي المدقق من مدقق الحسابات الخارجي.
)**( لم يتم اإلفصاح عن البيانات المالية الختامية األولية.

)***( الشركة موقوفة عن التداول.
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ز. األسهم النشطة خال العام 2015

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2015:

الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خال العام 2015

الرمزالشركة
قيمة األسهم 

المتداولة )$(

عدد األسهم 

المتداولة

عدد 

الصفقات

BOP104,804,21438,871,6095,393بنك فلسطين

PALTEL71,268,8209,121,2274,925االتصاالت الفلسطينية

TNB37,613,51728,232,4171,415البنك الوطني

PADICO36,748,65430,052,6463,700فلسطين للتنمية واالستثمار

QUDS15,705,76214,444,2202,049بنك القدس

APIC14,495,62113,563,3531,815العربية الفلسطينية لالستثمار “أبيك”

PCB6,512,2337,481,211685البنك التجاري الفلسطيني

WATANIYA5,359,9467,185,5122,533موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

BPC3,845,7601,215,576355بيرزيت لألدوية

ISBK3,459,9842,666,586789البنك اإلسالمي الفلسطيني
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تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.

بمــا  الداخلــي  العمــل  لنظــام  المســتمر  التطويــر 
الســوق. تطــورات  يواكــب 

حــرق  سياســة  لوقــف  المبذولــة  للجهــود  واســتكماالً 
أســعار التأميــن فــي القطــاع، وتحديــدًا تأميــن المركبــات 
الناتجــة،  الســلبية  المؤشــرات  مراقبــة  وبعــد  والعمــال، 
والدراســة المســتفيضة للخــروج مــن هــذا الوضــع الــذي 
ينــذر بمــا ال يحمــد عقبــاه مــن انهيــارات متتاليــة لشــركات 
التأميــن، حيــث أدت تلــك المنافســة غيــر الفنيــة لعــدم 
المترتبــة  االلتزامــات  التأميــن لمواجهــة  كفايــة أقســاط 
عاليــة  مؤشــرات  أظهــرت  التــي  الوثائــق،  تلــك  علــى 
لعــدم تمكــن شــركات التأميــن مــن مواجهــة التزاماتهــا 
التأمينيــة، وحمايــة لحقــوق المؤمــن لهــم والمســتفيدين 
مــن وثائــق التأميــن لحصولهــم علــى تغطيــات تأمينيــة 
القانونيــة  التعويضــات  علــى  وحصولهــم  مناســبة، 
ــة، تــم إصــدار أمــر إداري  مقايــل دفــع أقســاط تأميــن عادل
بالتعميــم علــى شــركات التأميــن لاللتــزام بالحــد األدنــى 
لتعرفــة تأميــن المركبــات والعمــال الصــادرة عــن مجلــس 
الــوزراء بنظــام رقــم )2( لســنة 2008 فــي نهايــة العــام 
غيــر  الحســومات  منــح  عــن  الفــوري  والتوقــف   ،2015

الفنيــة باألســعار ابتــداء مــن 2016/1/1، مــع اإلبقــاء علــى 
تســديد  فــي عمليــة  لهــم  للمؤمــن  التســهيالت  منــح 
األقســاط، حيــث أدت تلــك المنافســة غيــر الفنيــة لعــدم 
المترتبــة  االلتزامــات  التأميــن لمواجهــة  كفايــة أقســاط 
عاليــة  مؤشــرات  أظهــرت  التــي  الوثائــق،  تلــك  علــى 
لعــدم تمكــن شــركات التأميــن مــن مواجهــة التزاماتهــا 

التأمينيــة.

وفــي المجــال نفســه، اســتمر التركيــز خــالل العــام 2015 
علــى كفايــة االحتياطيــات الفنيــة المرصــودة، وذلــك وفــق 
االحتياطيــات  وتدعيــم  ورفــع  دقيقــة  اكتواريــة  أســس 
لمقابلــة وحمايــة حقــوق المؤمــن لهــم وحملــة الوثائــق، 
ــة مــع شــركات التأميــن خــالل العــام  حيــث نجحــت الهيئ
نتائــج  وفــق  االحتياطيــات  رفــع  فــي  قبلــه،  ومــا   2015

التقاريــر االكتواريــة لكافــة شــركات التأميــن، حيــث تــم 

البيئة القانونية والتنظيمية

قطاع التأمين

وقانــون   ،2004 للعــام   )13( رقــم  الهيئــة  قانــون  حــدد 
رأس  ســوق  هيئــة   ،2005 للعــام   )20( رقــم  التأميــن 
المــال الفلســطينية بصفتهــا الجهــة المخولــة بالرقابــة 
سياســات  تضــع  وأن  التأميــن،  قطــاع  علــى  واإلشــراف 
إلــى تطويــر قطــاع التأميــن وتنميتــه،  مفصلــة تهــدف 
وأن تعــد األنظمــة والتعليمــات والقــرارات واألوامــر الالزمــة 
المالئــم لنمــو  المنــاخ  لتحقيــق غاياتهــا، بهــدف توفيــر 
صناعــة التأميــن وتقدمهــا، بمــا يعــود بالنفــع العــام علــى 
مجمــل النشــاط االقتصــادي فــي فلســطين، بالتعــاون 
والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة. وتتولــى اإلدارة العامــة 
أعمــال  علــى  والرقابــة  اإلشــراف  الهيئــة،  فــي  للتأميــن 
التأميــن، والعمــل علــى تطويــر هــذا القطــاع، ومتابعــة 
التقيــد باألنظمــة والتعليمــات والقرارات، واّتخــاذ اإلجراءات 

الضروريــة لضمــان ذلــك.

تبنــي  أن  للتأميــن،  العامــة  اإلدارة  اســتطاعت  وقــد 
مهامهــا،  منهــا  تنطلــق  التــي  األساســية  القواعــد 
الواقــع.   وأن تترجــم بعضــً مــن طموحاتهــا علــى أرض 
وتحقيقــً لذلــك، جــاءت العديــد مــن األنظمــة والتعليمــات 
والقــرارات واألوامــر التــي تتــالءم والتطــور النوعــي فــي 
صناعــة التأميــن فــي األســواق العالميــة.  وتواصــل اإلدارة 
بمــا  عليــه،  واإلشــراف  التأميــن  قطــاع  لتنظيــم  عملهــا 
يكفــل توفيــر البيئــة المالئمــة لتطويــره وتعزيــز دوره فــي 

االقتصــاد الوطنــي، وذلــك مــن خــالل:

التأميــن  قطــاع  لتطويــر  مفّصلــة  سياســات  وضــع 
الالزمــة  والتعليمــات  األنظمــة  وإعــداد  وتنميتــه، 
الجهــات  مــع  والتشــاور  بالتعــاون  لتنفيذهــا، 

. لمختصــة ا

ــم لنمــو  القيــام بــكل مــا يلــزم لتوفيــر المنــاخ المالئ
قطــاع التأميــن وتقدمــه.

الحفــاظ علــى حقوق ومصالح المؤمنين والمســتفيدين 
بمــا  الخدمــات  بهــذه  والرقــي  التأميــن،  خدمــات  مــن 

يكفــل حمايــة حقــوق جميــع األطــراف.
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فــي  المســجل  وغيــر  االحتياطيــات  فــي  العجــز  خفــض 
ــات الماليــة إلــى مســتوى غيــر مســبوق منــذ العــام  البيان

.2012

خــروج شــركة  ومعالجــة  متابعــة  تمــت  آخــر،  جانــب  مــن 
عــن  وقفهــا  تــم  حيــث  الســوق،  مــن  للتأميــن  العــرب 
العمــل، والســماح لهــا بمباشــرة العمليــات القائمــة فقــط، 
وتمــت معالجــة الوثائــق الســارية بتحويلهــا لشــركة تأميــن 
أخــرى وفــق القانــون، وتتابــع اإلدارة بشــكل دوري تســديد 
التزاماتهــا  دفــع  اســتكملت  حيــث  لاللتزامــات،  الشــركة 
تجــاه الموظفيــن الذيــن تــم إنهــاء خدماتهــم، والمورديــن 
المختلفيــن، والضرائــب، وتســديد مــا نســبته 70 % مــن 
مــن   % 40 يعــادل  ومــا  والمطالبــات،  الحــوادث  ملفــات 
حجــم االلتزامــات علــى تلــك الملفــات، وجــاري العمــل مــع 
الشــركة لالنتهــاء مــن تســديد االلتزامــات المتبقيــة، ومــن 
ثــم إشــهار تصفيتهــا القانونيــة بالتنســيق مــع مراقــب 

الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي.

وفــي الســياق نفســه، ولعــدم امتثــال شــركة فلســطين 
القانونــي  الشــكل  بتحويــل  العقــاري  الرهــن  لتأميــن 
ــى مســاهمة عامــة  للشــركة مــن مســاهمة خصوصيــة إل
اســتنادًا إلــى أحــكام قانــون التأميــن، تــم إصدار قــرار بوقف 
الشــركة عــن العمــل ابتــداء مــن 2016/1/1، ولمــدة ســتة 

شــهور، وعــدم إصــدار أي وثائــق جديــدة مــع اســتمرارها 
ــخ. ــق الصــادرة قبــل هــذا التاري فــي خدمــة الوثائ

مســتمر،  بشــكل  للتأميــن،  العامــة  اإلدارة  وتعمــل 
التأميــن  علــى وضــع الخطــط الكفيلــة بتنظيــم قطــاع 
ــراد المجتمــع،  ــدى أف ــره، ونشــر الوعــي التأمينــي ل وتطوي
وفقــً  التأميــن،  قطــاع  مكونــات  جميــع  مــع  بالتعــاون 
ألفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة، مــن خــالل تطويــر 

الداخليــة. العمــل  ونظــم  والقواعــد  التشــريعات 

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن جميــع البيانــات والمؤشــرات 
الماليــة لقطــاع التأميــن لعــام 2015 واالعــوام المقارنــة 
للتأميــن  األهليــة  المجموعــة  شــركة  بيانــات  تشــمل  ال 
بســبب عــدم اعتمــاد البيانــات الماليــة الخاصــة بهــا لعــام 
قطــاع  حقــق  فقــد  التقريــر،  اعــداد  تاريــخ  حتــى   2015

فلســطين  فــي  للتأميــن  األهليــة  باســتثناء  التأميــن 
 2.62 حوالــي  بلــغ  ســابقه،  عــن   2015 العــام  خــالل  نمــوًا 
الســبع  الســنوات  مــع  مقارنــة  نمــوًا ملحوظــً  %، وشــهد 
 2008 115.90 %؛ أي منــذ نهايــة العــام  الماضيــة بنســبة 
وحتــى نهايــة العــام 2015، بمعــدل نمــو بلــغ 16.5% ســنويً، 
حيــث ازدادت المحفظــة مــن ســتة وســبعين مليــون دوالر، 
–$76,337,204( دوالر  مليــون  وســتون  وخمســة  مئــة  إلــى 

الفتــرة. هــذه  خــالل   )$164,814,461

نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لأعوام 2008- 2015

نسبة التغير )%(20082015مكونات المحفظة التأمينية*

41,760,19994,667,384126.69مجموع أقساط تأمين المركبات

13,482,41129,336,962117.59مجموع أقساط التأمين الصحي

5,190,36410,729,367106.72مجموع أقساط تأمين الحريق

1,042,3971,439,00638.05مجموع أقساط التأمين البحري

3,451,1935,296,77053.48مجموع أقساط تأمين الحياة

---13,870,765---مجموع أقساط تأمين العمال

---3,757,628---مجموع أقساط التأمين الهندسي

---2,839,359---مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

---2,877,220---مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

11,410,64023,344,972104.59مجموع أقساط التأمينات العامة**

76,337,204164,814,461115.90مجموع أقساط التأمين

* مكونات المحفظة التأمينية تستثني انتاج شركة المجموعة األهلية للتأمين لألعوام 2008، 2015.
** ابتداء من بيانات العام 2011، تم تفصيل بند التأمينات العامة إلى )تأمينات عمال، مسؤولية، هندسي، عامة أخرى(.
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تــم خــالل العــام 2015 االنتهــاء مــن التقييــم الذاتــي الــذي 
األساســية  التأميــن  لمبــادئ  االمتثــال  مســتوى  يوضــح 
مــن  والممــول   ،)IAIS( الـــ  منظمــة  عــن  الصــادرة   )ICPs(
البنــك الدولــي، حيــث تــم عــرض نتائــج التقييــم الذاتــي 
علــى  والرقابــي  القانونــي  اإلطــار  مراجعــة  شــمل  الــذي 
قطــاع التأميــن، وتــم إعــداد خطــة عمــل اســتراتيجية تحدد 
التنظيمــي  اإلطــار  وتطويــر  لتعزيــز  القادمــة  الخطــوات 
ألحــدث  وفقــً  التأميــن  قطــاع  علــى  لإلشــراف  والرقابــي 
مــع  يتــالءم  وبمــا  الخصــوص،  بهــذا  الدوليــة  المعاييــر 
وضــع الســوق الفلســطيني، ومبــادئ التأميــن األساســية.  
وفــي هــذا الصــدد، وافــق البنــك الدولــي علــى اســتكمال 
المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع الــذي بــدأ تنفيــذه خــالل 

ويشــمل:  ،2015 العــام 

المبنيــة  الرقابــة  فــي  الفنيــة  المســاعدة  تقديــم 
التفتيــش  إجــراءات  أدلــة  ومراجعــة  المخاطــر،  علــى 

الميدانــي.

إجــراءات  وضــع  فــي  والقانونيــة  الفنيــة  المســاعدة 
مــن  التأميــن  شــركات  وخــروج  تصفيــة  وقواعــد 

الســوق.

إعــادة  موضــوع  فــي  الفنيــة  المســاعدة  تقديــم 
وفــق  لــه  الناظمــة  التشــريعات  وتعديــل  التأميــن 

الشــأن. بهــذا  الدوليــة  الممارســات  أفضــل 

اإلدارة  فــي  الفنــي  للطاقــم  القــدرات  بنــاء  إلــى  إضافــة 
العامــة للتأميــن فــي المجــاالت المذكــورة، وبــدء تنفيــذ 
مــن  األخيــر  الربــع  خــالل  المشــروع  مــن  األولــى  المرحلــة 
العــام 2015، حيــث تــم تدريــب مفتشــي التأميــن علــى 
عمليــات التفتيــش المكتبــي المبنــي علــى المخاطــر، وتــم 
وضــع مجموعــة مــن المؤشــرات )النســب( لقيــاس مخاطــر 
كل شــركة تأميــن كنمــوذج إنــذار مبكــر، وســيتم تعديــل 
المبنــي  التفتيــش  مــع  يتوافــق  بمــا  العمــل  إجــراءات 

التطورات خال العام 2015
علــى المخاطــر، ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن التفتيــش 
األخــرى فــي  المخاطــر والبنــود  المبنــي علــى  الميدانــي 

.2016 العــام  المشــروع خــالل 

وفــي مجــال التفتيــش الميدانــي علــى قطــاع التأميــن، تــم 
وضــع خطــة تفتيــش مســتندة إلــى المخاطر؛ ســواء أكانت 
بعمليــات  المتعلقــة  أم  القانونيــة،  أم  منهــا،  االكتتابيــة 
الشــركات، حيــث تــم التفتيــش علــى حوالــي 70 % مــن 
ــي 35 %  ــم التفتيــش علــى حوال شــركات التأميــن، كمــا ت
مــن وكالء ووســطاء التأميــن، وتــم إصــدار التقاريــر لــكل 
مهمــة تفتيــش شــملت المخالفــات القانونيــة والمالحظــات 
ومخالفــة إجــراءات العمــل وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، وتــم 
اّتخــاذ عقوبــات بحــق الشــركات ووكالء التأميــن المخالفيــن 

لقانــون التأميــن.

واســتمرت الهيئــة فــي التركيــز علــى كفايــة االحتياطيــات 
ورفــع  اكتواريــة،  أســس  وفــق  المرصــودة  الفنيــة 
لهــم  المؤمــن  حقــوق  وحمايــة  لمقابلــة  االحتياطيــات 
وحملــة الوثائــق.  وفــي هــذا اإلطــار، تمــت مراجعــة التقاريــر 
االكتواريــة عــن أعمــال الشــركات للعــام 2014 مــن قبــل 
خبيــر اكتــواري مســتقل تــم تعيينــه مــن قبــل الهيئــة، 
ــة االحتياطيــات الفنيــة،  ــر مــدى عدال حيــث شــملت التقاري
ونســب الخســارة، وسياســات التســعير، كمــا يتــم التركيــز 
علــى المــالءة الماليــة لشــركات التأميــن، ومــدى مالءمــة 
حجــم االســتثمارات ونوعهــا مــع االلتزامــات التأمينيــة، بمــا 

فيهــا كفايــة الســيولة لــدى الشــركات.

كمــا تــم التعامــل مــع 45 شــكوى مــن المســتفيدين مــن 
وثائــق التأميــن خــالل العــام 2015، حيــث تــم البــت فــي 
88 % مــن إجمالــي الشــكاوى  40 شــكوى بنســبة  نحــو 
ــك إمــا مــن خــالل إنهــاء الخــالف، وإمــا التأكــد  ــواردة، وذل ال
مــن عــدم توفــر تغطيــة تأمينيــة، ولــم يتــم البــت بخمــس 

شــكاوى لكونهــا منظــورة أمــام القضــاء.
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الخدمات المقدمة للقطاع

تجديد ترخيص شركات ووكالء التأمين

ن لشــركات التأمين العاملة في الســوق الفلســطينية  قامــت اإلدارة العامــة للتأميــن بتجديــد إجــازة ممارســة أعمــال ُمؤمِّ
للعــام 2015، وذلــك حســب فــروع التأميــن التــي تمارســها الشــركة، مــع اإلشــارة إلــى أن الهيئــة أوقفــت إجــازة شــركة 

العــرب للتأميــن علــى الحيــاة والحــوادث مطلــع العــام 2015، والســماح لهــا بمباشــرة العمليــات القائمــة فقــط:

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته الشركة الرخصة

التأمين الصحي

شركة المشرق للتأمين 2
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

التأمين الصحي

شركة فلسطين للتأمين 3
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

تأمين الحياة الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 4

تأمين الحياة

شركة التأمين الوطنية 5

التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

تأمين الحياة

شركة ترست العالمية للتأمين 7

التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري
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التأمين الصحي

شركة المجموعة األهلية للتأمين 8
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

تأمين إقراض الرهن العقاري شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري 9

تأمين الحياة

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
10

 

التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

تأمين الحياة

الشركة العالمية المتحدة للتأمين
11

 

التأمين الصحي
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات
التأمين البحري

يتــوزع وكاء التأميــن المنتجــون المجــازون فــي نهايــة العــام 2015 حســب تمثيلهــم لشــركات التأميــن علــى 
ــو التالي: النح

عدد الوكاء/المنتجين الشركة

0 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

28 شركة التأمين الوطنية

17 شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

8 شركة المجموعة األهلية للتأمين

28 شركة المشرق للتأمين

51 شركة ترست العالمية للتأمين

33 شركة فلسطين للتأمين

0 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

41 الشركة العالمية المتحدة للتأمين

206 المجموع
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الجدول التالي يوضح أعداد وسطاء التأمين وإعادة التأمين كما في نهاية العام 2015:

عدد الوسطاءالبيان

7وسطاء التأمين

3وسطاء إعادة التأمين

وخــالل العــام 2015، تــم توجيــه ســت غرامــات ماليــة لشــركات تأميــن لمخالفتهــا أحــكام قانــون التأميــن وتشــريعاته.  
مــن جهــة أخــرى، تــم فــرض عقوبــات علــى 30 وكيــل تأميــن خــالل العــام 2015، شــملت 19 إنــذارًا، و11 غرامــة ماليــة، 

وذلــك لمخالفتهــم قانــون التأميــن وتشــريعاته.

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 2015

أ. بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2015-2014*

العملة: الدوالر األمريكي

20142015البيان

مة
عا

ت 
ما

لو
مع

109 عدد شركات التأمين

111116 عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

1,1751,156 عدد الموظفين في شركات التأمين

215206 عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين

ن
مي

تأ
 ال

اع
ط

ل ق
ما

 أع
ئج

تا
ن

92,912,42894,667,384 مجموع أقساط تأمين المركبات

13,953,18313,870,765 مجموع أقساط تأمين العمال

30,673,27529,336,962 مجموع أقساط التأمين الصحي

8,017,52610,729,367مجموع أقساط تأمين الحريق

1,725,9481,439,006مجموع أقساط التأمين البحري

3,683,0903,757,628مجموع أقساط التأمين الهندسي

2,733,2852,839,359مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

3,030,7072,877,220 مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

3,881,1675,296,770 مجموع أقساط تأمين الحياة

160,610,609164,814,461 إجمالي أقساط التأمين

101,769,34797,893,567إجمالي التعويضات المدفوعة

96,249,654)87,039,339(صافي التعويضات المتكبدة

38,702,16439,006,027المصاريف اإلدارية والعمومية**

11,682,4757,252,966صافي الربح بعد الضريبة

13,263,6662,560,809صافي ربح أعمال التأمين الفنية
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ن
مي

تأ
 ال

اع
ط

ت ق
وبا

طل
وم

ت 
ودا

وج
 م

ص
لخ

م

201,631,075208,991,779إجمالي الموجودات المتداولة

135,290,185143,366,034إجمالي الموجودات غير المتداولة

174,597,393176,686,826إجمالي االستثمارات

58,984,14260,382,643إجمالي الذمم المدينة

49,799,27351,387,585صافي الذمم المدينة

14,171,70217,152,586ذمم دائنة

336,921,260352,357,813إجمالي الموجودات

25,348,33027,045,536إجمالي موجودات عقود التأمين

9,513,87611,297,812مجموع المطلوبات غير المتداولة

206,154,036216,452,877مجموع المطلوبات المتداولة

152,151,953164,193,960إجمالي مطلوبات عقود التأمين

59,687,30658,700,000رأس المال المدفوع

10,011,00110,535,020االحتياطي اإلجباري

6,272,3626,629,639االحتياطي االختياري

17,993,41322,139,313التغير في القيمة العادلة للموجودات

10,212,03010,097,635األرباح )الخسائر( المدورة

121,253,348124,607,124مجموع حقوق الملكية

* المؤشرات المالية واألداء التشغيلي ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة األهلية للتأمين. 
** المصاريف اإلدارية العمومية هي مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة وغير الموزعة.
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ب. توزيع مكونات محفظة التأمين البالغة461 ,164,814$ حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في

*2015/12/31 

*محفظة التأمين ال تشمل انتاج شركة المجموعة األهلية للتأمين.  

العاملة في فلسطين كما هو في  للشركات  البالغة 461 ,164,814$ وفقً  التأمين  إجمالي محفظة  توزيع  ج. 
*2015/12/31

*محفظة التأمين ال تشمل شركة المجموعة األهلية للتأمين   

شركة فلسطين لتأمين 
الرهن العقاري

% 0.10

شركة مت اليف إليكو

% 0.49

شركة ترست 

العالمية للتأمين 

% 26.03

شركة التأمين 

الوطنية

الشركة العالمية 20.99 %
المتحدة  للتأمين

% 20.55

شركة التكافل 

للتأمين 

% 14.98

شركة المشرق للتأمين 
% 9.13

شركة فلسطين للتأمين 

% 7.73

الصحي 
% 18%

 العمال 8 

المركبات 

% 57

أخرى
% 10 

ق  7 %
الحري الحياة 

% 3

هندسي 
بحري 2 %

% 1

التأمينات العامة 
األخرى 

% 2

تأمين المسؤولية 

المدنية 

% 2
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د. الميزانية العمومية المجمعة كما في 2015/12/31*

العملة: الدوالر األمريكي

البيان
المجموع

20142015

الموجودات غير المتداولة

32,333,30533,600,848عقارات وآالت ومعدات بالصافي

51,931,83556,041,509استثمارات عقارية

1,066,967849,558مساهمات في شركات حليفة

4,384,9462,722,102قروض لجهات ذات عالقة

37,935,07640,407,515استثمارات مالية متوفرة للبيع

01,877,592استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

1,168,1691,733,394شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12 شهرًا

1,750,0001,750,000ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

4,719,8874,383,516موجودات ضريبة مؤجلة

135,290,185143,366,034مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

36,449,37931,838,859استثمارات مالية للمتاجرة

1,790,1771,989,947موجودات عقود التأمين، أخطار سارية مركبات

4,867,3974,292,264موجودات عقود التأمين، أخطار سارية تأمينات عامة

9,366,07910,374,471موجودات عقود التأمين، اّدعاءات مبلغ عنها مركبات

8,717,4369,906,036موجودات عقود التأمين، اّدعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة

607,241482,818موجودات عقود التأمين على الحياة

25,348,33027,045,536مجموع موجودات عقود التأمين

4,482,1434,616,693ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

58,984,14260,382,643الذمم المدينة

)8,995,058()9,184,869()مخصص ذمم مدينة(

49,799,27351,387,585ذمم مدينة بالصافي

7,275,7887,294,715أرصدة مدينة أخرى

26,517,12734,112,592شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

41,079,19041,199,691ودائع بنكية

10,679,84511,496,108النقد في البنوك والصناديق

00المخزون
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201,631,075208,991,779مجموع الموجودات المتداولة

336,921,260352,357,813مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

59,687,30658,700,000رأس المال المدفوع

10,011,00110,535,020احتياطي إجباري

6,272,3626,629,639احتياطي اختياري

255,390255,390عالوة )خصم( اإلصدار

17,993,41322,139,313التغير المتراكم في القيمة العادلة

)776,201()1,325,698(فروقات ترجمة العمالت األجنبية

10,212,03010,097,635أرباح )خسائر( مجمعة

6,611,1516,876,065حقوق جهات غير مسيطرة

)436,638()174,465(أسهم خزينة

11,710,85810,586,901حساب المركز الرئيسي

121,253,348124,607,124مجموع حقوق الملكية

00فائض مشتركي صندوق التكافل

المطلوبات غير المتداولة

9,513,87610,197,043مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين

01,100,769قروض طويلة األجل

9,513,87611,297,812مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

مطلوبات عقود التأمين

30,647,46133,354,815احتياطي أخطار سارية، مركبات

16,939,05019,482,463احتياطي أخطار سارية، تأمينات عامة

10,963,6059,725,474االحتياطي الحسابي، تأمينات الحياه

58,550,11662,562,752المجموع

35,433,23437,698,913احتياطي اّدعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، إلزامي مركبات

23,565,59120,323,450احتياطي اّدعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، مادي مركبات

23,968,23830,382,546احتياطي اّدعاءات مبلغ عنها، تأمينات عامة

9,532,64111,789,074احتياطي اّدعاءات غير مبلغ عنها

1,102,1341,437,225احتياطي اّدعاءات، تأمينات الحياة
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93,601,837101,631,208المجموع

152,151,953164,193,960مجموع المطلوبات المتداولة )عقود تأمين(

14,171,70217,152,586الذمم الدائنة

6,781,3295,776,206ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

1,334,5671,536,635مصاريف مستحقة

9,266,4893,730,651مخصصات أخرى

15,351,69713,134,751أرصدة دائنة أخرى

01,437,982قروض قصيرة االجل

3,111,5283,741,470بنوك دائنة

3,984,7715,748,636شيكات آجلة الدفع

206,154,036216,452,877مجموع المطلوبات المتداولة

336,921,260352,357,813مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

* الميزانية العمومية ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة األهلية للتأمين.   

هـ. قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 2015/12/31*

العملة: الدوالر األمريكي

البيان
المجموع

20142015

160,610,609164,814,461 أقساط التأمين المكتتبة

)20,283,964()19,771,219()حصة المعيدين من األقساط المكتتبة(

140,839,390144,530,497 صافي األقساط المكتتبة

)5,935,804(367,972 ± التغير في احتياطي األخطار السارية/ احتياطي حسابي حياة

± حصــة المعيديــن مــن التغيــر فــي األخطــار الســارية/ احتياطــي حســابي 
)424,532(552,594 حياة

141,759,956138,170,161 صافي األقساط المكتسبة

933,686934,345 دخل االستثمار من أعمال التأمين

2,784,7942,758,870 عمولة إعادة التأمين

)9,515,736()9,445,103()العموالت المدفوعة(

227,054172,323 إيرادات أخرى من أعمال التأمين

136,260,387132,519,963 صافي اإليرادات من أعمال التأمين

)97,893,567()101,769,347()التعويضات المدفوعة(
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0)54,213()أقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة(

13,188,5209,181,902 حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة

)9,870,367(2,229,735 ± التغير في احتياطي االّدعاءات تحت التسوية وغير المبلغ عنها

± حصــة المعيديــن مــن التغيــر فــي احتياطــي االّدعــاءات تحــت التســوية 
2,332,378)634,034(وغيــر المبلــغ عنهــا

)96,249,654()87,039,339(صافي التعويضات المتكبدة

)39,861()2,069,099()خسائر( أرباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة االحتياطيات الفنية للدوالر

)26,936,598()27,841,117()المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة(

)6,733,041()6,047,166()مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة(**

)129,959,154()122,996,721()مجموع مصاريف أعمال التأمين(

13,263,6662,560,809 صافي ربح أعمال التأمين الفنية

12,956,33815,400,794 إيرادات )استثمار، إيجار، أرباح بيع أسهم، فوائد ... الخ(.

)502,297()3,127,040(± فروقات عملة

4,086,6904,721,274 مخصص الزيادة )االنخفاض( في القيمة العادلة لالستثمارات

)12,069,429()10,861,047()مصاريف إدارية غير موزعة(

)220,225()377,634()مخصص ديون مشكوك فيها(

)284,795()210,440()مصاريف أخرى(

00 المخصص )المحرر( مقابل قرض صندوق التكافل***

15,730,5339,606,131 صافي ربح قبل الضريبة

)2,353,165()4,048,058()ضريبة الدخل والمضافة(

11,682,4757,252,966 صافي الربح

*   قائمة الدخل المجمعة ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة األهلية للتأمين.   
** مصاريــف أتعــاب الوكالــة المضاربــة هــي بــدل أتعــاب المســاهمين فــي شــركة التكافــل عــن الجهــد المبــذول فــي إدارة عمليــات اســتثمارات 

التكافــل لمشــتركي التكافــل.
 ***المخصــص مقابــل قــرض صنــدوق التكافــل هــو الرصيــد المتبقــي مــن إجمالــي االشــتراكات المقدمــة مــن حملــة الوثائــق خــالل الســنة بعــد 
احتســاب التعويضــات المســتحقة، وتســديد المطالبــات المتكبــدة والمصاريــف، ورصــد االحتياطيــات الفنيــة، واســتيفاء الشــركة ألجرهــا بصفتهــا 

وكيــاًل عــن المشــتركين فــي إدارة عمليــات التكافــل.
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و. توزيع استثمارات قطاع التأمين كما في 2015/12/31*

العملة: الدوالر األمريكي

خارجيداخلياالستثمارات

24,854,91722,088,085األسهم

028,030,522السندات

36,452,7886,496,903ودائع بنكية

54,704,2651,337,244العقارات

2,722,1020أخرى

118,734,07257,952,754المجموع

*االحصائيات ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة األهلية للتأمين.   

ز. احتياطيات التأمين الفنية كما في 2015/12/31*

العملة: الدوالر األمريكي

حصة معيد التأمينإجمالي المخصصاحتياطيات التأمين الفنية

52,837,2786,282,211احتياطي األخطار السارية

9,725,474482,818االحتياطي الحسابي

89,842,13420,280,507احتياطي اّدعاءات تحت التسوية

11,789,0740احتياطي اّدعاءات غير مبلغ عنها

164,193,96027,045,536المجموع

*االحصائيات ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة األهلية للتأمين.
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ح. صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما في 2015/12/31

العملة: الدوالر األمريكي

حقوق الملكية*رأس المال المدفوعالشركة

5,200,0002,206,999المشرق للتأمين

12,000,00025,409,415التأمين الوطنية

5,000,0005,773,979فلسطين للتأمين

8,500,00010,865,198التكافل للتأمين

10,000,00038,714,081ترست العالمية للتأمين

8,000,00012,674,391العالمية المتحدة للتأمين

5,000,00016,761,958مت اليف أليكو

5,000,0005,325,038فلسطين لتأمين الرهن العقاري

58,700,000117,731,059المجموع

*حقوق الملكية تستثني حقوق جهات غير مسيطرة.
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 قطاع تمويل الرهن العقاري

لــم يشــهد العــام 2015 تطــورًا ملحوظً على مســتوى 
البيئة القانونية الخاصة بمشروع قانون الرهن العقاري 
الفلســطيني، حيــث أنــه قيــد االعتمــاد لــدى مجلــس 

الوزراء.

التطورات خالل العام 2015
شــهد  أن  وبعــد  العاملــة،  الشــركات  مســتوى  علــى 
العقــاري  للرهــن  األمــل  شــركة  خــروج   2015 العــام 
واإلقــراض الميســر مــن ســوق تمويــل الرهــن العقــاري، 
العقــاري،  الرهــن  لتمويــل  فلســطين  شــركة  ظلــت 
وذراعهــا التمويليــة التابعــة لهــا شــركة تمويــل الرهــن 
العاملــة  الوحيــدة  الشــركات  الفلســطينية،  العقــاري 
فــي قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري وتحديــدًا الســوق 

الثانــوي.

أمــا بخصــوص التخميــن العقــاري، ونظــرًا ألهميــة هــذه 
المهنــة فــي تحديــد قيمــة الضمانــات العقاريــة التــي 
يتــم منــح القــروض علــى أساســها، وبالتالــي الحــد مــن 

المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الجهــات المقرضــة، تســعى 
الهيئــة إلــى منــح الترخيــص لــذوي الخبــرة والكفــاءة، 
وعليــه، فقــد قامــت الهيئــة وبالتنســيق مــع المعهــد 
خــالل  تدريبيــة  دورة  بعقــد  الفلســطيني،  المصرفــي 
العــام 2015، ألغــراض منــح الترخيــص حســب تعليمــات 
ترخيص المخمنين العقاريين رقم )10 ت ع( 2012، وقد 
كان عــدد المشــاركين فــي هــذه الدورة 21 شــخصً، وتم 
عقــد امتحــان الحقــً لهــذه الــدورة بمشــاركة 14 شــخصً، 
لــدورة  الحقــً   2015 العــام  أوائــل  فــي  آخــر  وامتحــان 
التخميــن التــي تــم عقدهــا أواخــر العــام 2014 بمشــاركة 
16 شــخصً، وبلــغ المعــدل الترجيحــي لنســبة الناجحيــن 

لــكال االمتحانيــن 84.25 %.

لنشــاط  الممتهنيــن  األشــخاص  صعيــد  علــى  أمــا 
التخميــن العقــاري، فقــد شــهد العــام 2015 ترخيــص 
ثالثــة مخمنيــن عقارييــن جــدد، ليصبــح عــدد المخمنيــن 
العقارييــن المرخصيــن 44 مخمنــً عقاريــً، مــن ضمنهــم 

أربعــة مخمنيــن فــي قطــاع غــزة.

البيئة القانونية والتنظيمية
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قطاع التأجير التمويلي

البيئة القانونية والتنظيمية

فــي إطــار اســتكمال بنــاء المنظومــة التشــريعية لقطــاع 
التأجيــر التمويلــي وتطويرهــا، واســتنادًا إلــى أحــكام قــرار 
بقانــون رقــم )6( لســنة 2014 بشــأن التأجيــر التمويلــي؛ 
ــة القــرارات والتعليمــات الالزمــة لتنفيــذ  ــأن تصــدر الهيئ ب
أحــكام القــرار بقانــون، فقــد تواصلــت جهــود اإلدارة العامــة 
للتأجيــر التمويلــي خــالل العــام 2015 إلصــدار تعليمــات 
ترخيــص شــركات التأجيــر التمويلــي والرقابــة علــى أعمــال 
المؤجريــن، حيــث تــم عقــد العديــد مــن االجتماعــات مــع 
وتــم  العــام،  خــالل  الدوليــة  التمويــل  ممثلــي مؤسســة 
الوصــول إلــى صيغــة نهائيــة تمهيــدًا لرفعهــا وإقرارهــا 
مــن مجلــس إدارة الهيئــة فــي الربــع األول مــن العام 2016.

الماليــة  ووزارة  الهيئــة  بيــن  مــا  للتعــاون  واســتكماالً 
فيمــا يخــص مراجعــة وإصــدار تعليمــات ضريبــة القيمــة 
المضافــة، تــم خــالل العــام 2015 اعتمــاد تعليمــات ضريبــة 
القيمــة المضافــة لعقــود التأجيــر التمويلــي مــن قبــل وزيــر 
الماليــة بالصيغــة التــي تــم االتفــاق عليهــا مــع اإلدارة فــي 

الهيئــة.

ــى العمــل المســتمر فــي الهيئــة الســتكمال  وباإلشــارة إل
بنــاء البيئــة التنظيميــة الخاصــة بقطــاع التأجيــر التمويلي، 
وتعريفيــة  توعويــة  ورش  فــي  المشــاركة  خــالل  مــن 
قــام  العالقــة،  ذات  الجهــات  مــع  وعقدهــا  متخصصــة 
فريــق اإلدارة باالجتمــاع مــع موظفــي دائــرة ســير رام اهلل، 
حيــث تــم شــرح مفهــوم التأجيــر التمويلــي، واإلجابــة عــن 
التــي  العمليــة  المشــاكل  طــرح  وتــم  استفســاراتهم، 
الموقعــة  التفاهــم  مذكــرة  تطبيــق  فــي  يواجهونهــا 

بيــن الهيئــة ووزارة النقــل المواصــالت، التــي تنظــم آليــة 
وذلــك  تمويليــً،  تأجيــرًا  المؤجــرة  المركبــات  تســجيل 
انطالقــا مــن التعــاون المشــترك مــا بيــن الهيئــة والجهــات 

العالقــة. ذات 

كمــا تــم عقــد لقــاء مــع فريــق وزارة االقتصــاد الوطنــي؛ 
المنقولــة  األمــوال  ســجل  تعليمــات  مناقشــة  بهــدف 
المتعلقــة بالتأجيــر التمويلــي، إضافــة إلــى حضــور اللقاءات 
ــي، ومــن المتوقــع أن  الخاصــة بمراجعــة النظــام اإللكترون
يتــم إصــدار التعليمــات وإطــالق النظــام فــي الربــع األول 

مــن العــام 2016.

واقع القطاع
أداء شــركات  فــي  ملحوظــً  تطــورًا   2015 العــام  شــهد 
الفلســطيني،  الســوق  فــي  العاملــة  التمويلــي  التأجيــر 
التأجيــر  محفظــة  فــي  كبيــر  نمــو  هنــاك  كان  حيــث 
التمويلــي لهــذه الشــركات مــن حيــث عــدد وحجــم العقود 
المســجلة لــدى الهيئــة، والتنــوع فــي األصــول المؤجــرة، 
لتتســع وتشــمل أصــوالً إنتاجيــة إلــى جانــب المركبات.  كما 
أوضاعهــا  بتصويــب  التمويلــي  التأجيــر  نجحــت شــركات 
وفقــً ألحــكام القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2014 بشــأن 
المرخصــة  الشــركات  جميــع  لتصبــح  التمويلــي،  التأجيــر 
والعاملــة شــركات مســتقلة ومتخصصــة، حيــث بلــغ عــدد 
ترخيــص  تــم  أن  بعــد  شــركة،   )11( العاملــة  الشــركات 
شــركة جديــدة خــالل العــام 2015.  وهــذه الشــركات هــي:

 الشركة

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي )بال ليس(1

الشركة العربية للتأجير التمويلي2

شركة جودلك بيرشز سليوشنز للتأجير التمويلي3

شركة ريتز ليسنغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي4
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شركة ليز فور يو للتأجير التمويلي5

شركة مينا للتأجير التمويلي6

شركة اإلجارة الفلسطينية7

شركة المراد للتأجير والتأجير التمويلي8

شركة ليس آند جو للتأجير التمويلي9

شركة إيزي كار للتأجير التمويلي10

شركة وايت ستون للتأجير التمويلي11

حقــق قطــاع التأجيــر التمويلــي نمــوًا خــالل العــام 2015 عــن العــام 2014 بنســبة 165 %، حيــث بلغــت قيمــة إجمالــي 
اســتثمار العقــود )إجمالــي االســتثمار يمثــل: الدفعــة المقدمــة إن وجــدت + )قيمــة الدفعــة X عــدد الدفعــات( + خيــار 
الشــراء إن وجــد( المســجلة لــدى الهيئــة، مــا يقــارب 64 مليــون دوالر أمريكــي، بواقــع 1206 عقــود كمــا فــي نهايــة كانــون 
األول 2015، مقارنــة بالعــام 2014، حيــث بلغــت قيمــة إجمالــي اســتثمار العقود المســجلة 24 مليون دوالر أمريكي بواقع 

عقــدًا.  446

وفــي مــا يلــي رســم بيانــي يوضــح قيمــة إجمالــي االســتثمار لعقود التأجيــر التمويلي المســجلة في العاميــن 2015-2014 
بشــكل ربع سنوي:

أما عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين 2014 و2015، فموضحة بالرسم اآلتي بشكل ربع سنوي:

تطور إجمالي اإلستثمار لعقود التأجير التمويلي  2015-2014

Q1-2014
Q2-2014

Q3-2014
Q4-2014

Q1-2015
Q2-2015

Q3-2015
Q4-2015

25

15

5

20

10
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ــادة الوعــي  ــى قيــام الشــركات بحمــالت تســويقية مكثفــة؛ بهــدف زي ويعــزى هــذا االرتفــاع فــي عــدد وقيــم العقــود إل
بنشــاط التأجيــر التمويلــي، وتوســيع قاعــدة المســتأجرين لتشــمل المحافظــات الفلســطينية كافــة كمــا هــو مبيــن 
بالشــكل أدنــاه )التوزيــع الجغرافــي لعقــود التأجيــر التمويلــي(. ومــن األســباب التــي أدت إلــى االرتفــاع أيضــً، وجــود 
منتجــات جديــدة فــي ســوق التأجيــر التمويلــي؛ وهــو التأجيــر المتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية، مــن خــالل شــركة 
اإلجــارة الفلســطينية، وتحقيــق التنــوع فــي محفظــة األصــول المؤجــرة لتشــمل المعــدات وخطــوط اإلنتــاج إضافــة إلــى 

المركبــات.

تطور عدد عقود التأجير التمويلي  2014-2015
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أما التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة في العام 2015، فهو موضح بالشكل التالي:

نالحظ تركز عقود التأجير التمويلي في مدينة رام اهلل، ثم في مدينة نابلس.

أمــا مــن حيــث طبيعــة المســتأجرين بالنســبة لعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة فــي العــام 2015، فهــي 
التالــي: بالشــكل  موضحــة 

كما هو واضح أعاله، فإن 77 % من عدد العقود المسجلة تعود إلى أفراد.

التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي حسب عدد العقود للعام 2015

رام اهلل 

% 39

القدس
% 5

طولكرم
% 4

أريحا
% 2

قلقيلية
% 2

جنين
% 11

بيت لحم
% 8

نابلس
% 20 الخليل

% 9

طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود للعام  2015

شركات
أفراد

% 23

% 77
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التطورات خال العام 2015

النقــد  االئتمانــي، حيــث وقعــت ســلطة  االســتعالم  لنظــام  تأجيــر تمويلــي  انضمــام شــركتي   2015 العــام  شــهد 
الفلســطينية مــع كل مــن الشــركة الفلســطينية للتأجيــر والتأجيــر التمويلــي »بــال ليــس« وشــركة ريتــز ليســينغ 
لخدمــات التأجيــر التمويلــي، مذكــرات تفاهــم، وذلــك بهــدف منحهمــا صالحيــة االســتفادة مــن خدمــة نظــام المعلومــات 
ــي واســتقراره فــي فلســطين، حيــث سيســهل  ــذي سيســهم فــي ســالمة القطــاع المال ــي )ســجلي(، األمــر ال االئتمان
علــى الشــركات اّتخــاذ القــرارات االئتمانيــة بمنــأى عــن المخاطــر، وبالتالــي تقديــم خدماتهــا المتنوعــة لمختلــف شــرائح 

المجتمــع فــي أنحــاء الوطــن كافــة.
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علــى   2015 العــام  خــالل  الهيئــة  عملــت 
معاييــر  تقييــم  بطاقــة  وضــع  اســتكمال 
حوكمــة الشــركات حيــز التنفيــذ التجريبــي، 
تحليــل   2015 العــام  خــالل  تــم  حيــث 
التجريبيــة،  المرحلــة  نتائــج  ومراجعــة 
علــى  والعمــل  الفجــوات  وتحديــد 
مــن  تــم عقــد مجموعــة  معالجتهــا، كمــا 
ورش العمــل مــع الشــركات موزعــة حســب 
وذلــك  إليهــا،  تنتمــي  التــي  القطاعــات 
الراجعــة  التغذيــة  علــى  الحصــول  بهــدف 
الصعوبــات  وتحديــد  النمــوذج،  حــول 
فــي  الشــركات  واجهــت  التــي  والعقبــات 
بالنمــوذج،  الخــاص  االســتبيان  تعبئــة 
ــى مســاعدة عــدد مــن الشــركات  إضافــة إل

النمــوذج. متطلبــات  اســتكمال  فــي 

تــال ذلــك عقــد لقــاء موســع بحضــور خبــراء 
مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة مــع جميــع 
الشــركات المدرجــة، وذلــك بهــدف عــرض 
التجريبيــة  للمرحلــة  النهائيــة  النتائــج 
وتحديــد الخطــوات الالحقــة تمهيــدًا لوضــع 
النمــوذج حيــز التنفيــذ الفعلــي.  أمــا فــي 
مجــال رفــع وتعزيــز التوعيــة فــي حوكمــة 
ــة جهودهــا  الشــركات، فاســتكملت الهيئ
فــي دمــج مســاق متخصــص فــي حوكمــة 
الفلســطينية،  الجامعــات  فــي  الشــركات 

التمويــل  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  وذلــك 
الدوليــة.

وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم التطــورات التــي 
شــهدها العــام 2015 علــى صعيــد حوكمــة 

الشــركات:

• الشــركات 	 حوكمــة  مســاق  دمــج 
الفلســطينية،  الجامعــات  فــي 
حيــث تــم خــالل العــام 2015 توقيــع ثــالث 
اتفاقيــات بخصوص دمج مســاق حوكمة 
الشــركات ضمــن المســاقات المطروحــة 
فــي كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة 
التقنيــة  فلســطين  جامعــة  مــن  لــكل 
كليــة  بيرزيــت،  وجامعــة  )خضــوري(، 
فلســطين األهليــة الجامعيــة.  وبموجــب 
هــذه االتفاقيــات التــي وقعــت مــا بيــن 
الدوليــة  التمويــل  ومؤسســة  الهيئــة 
وكل مــن الجامعــات الــواردة أعــاله، تــم 
التعليميــة  بالمــادة  الجامعــة  تزويــد 
التمويــل  مؤسســة  قبــل  مــن  المعــدة 
الدوليــة، إضافــة إلــى ترشــيح مدرســين 
مــن قبــل الجامعــة ليتــم تنظيــم برنامــج 
قبــل  مــن  لهــم  متخصــص  تدريبــي 
الدوليــة. التمويــل  ومؤسســة  الهيئــة 
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• عقــد برنامــج تدريــب مدربيــن فــي حوكمــة 	
ــركات، حيــث تــم عقــد البرنامــج خــالل النصــف  الش
األردنيــة  العاصمــة  فــي   2015 العــام  مــن  األول 
االقتصــاد  كليــات  أســاتذة  بمشــاركة  وذلــك  عمــان، 
فــي الجامعــات الفلســطينية الموقعــة علــى اتفاقيــة 
التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل 
الدوليــة، إضافــة إلى مشــاركة عدد من كــوادر الهيئة.  
مؤسســة  مــن  إقليميــون  خبــراء  التدريــب  وقــدم 
الغــرض،  لهــذا  خصيصــً  حضــروا  الدوليــة  التمويــل 
وذلــك بهــدف تعريــف أســاتذة الجامعــات المشــاركة 
بآليــات ووســائل تقديــم مســاق حوكمــة الشــركات 

للطلبــة وفقــً ألفضــل الممارســات الدوليــة.

• اجتيــاز المجموعــة األولى من طلبــة الجامعات 	
لمســاق حوكمــة الشــركات، حيــث شــهد الربــع 
وطالبــة  اجتيــاز 135طالبــً  العــام 2015  مــن  األخيــر 
مســاق حوكمــة الشــركات بنجــاح، وبذلــك تكــون هذه 
هــي المجموعــة األولــى مــن الطلبــة الذيــن يجتــازون 
هــذا المســاق المتخصــص فــي حوكمــة الشــركات، 
مؤسســة  مــن  شــهادة  علــى  الطلبــة  وســيحصل 

التمويــل الدوليــة والهيئــة بمــا يفيــد بذلــك.

• ــم 	 ــص نظ ــاء متخص ــي لق ــة ف ــاركة الهيئ مش
فــي  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  قبــل  مــن 

فيــه  شــارك  فيينــا،  النمســاوية  العاصمــة 
مجموعــة مــن الخبــراء فــي الحوكمــة حــول العالــم؛ 
بهــدف تحديــد التوجهــات المســتقبلية حــول حوكمة 
منشــور  إنتــاج  إلــى  اللقــاء  هــذا  وهــدف  الشــركات. 
الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  قبــل  مــن  متخصــص 
حــول التطــورات المســتقبلية فــي حوكمــة الشــركات 
واألولويــات والــدروس المســتفادة، وتحديــدًا مناقشــة 
التعديــالت األخيــرة علــى مبادئ الحوكمــة الصادرة عن 
منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي )OECD( التــي 
أقــرت فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام 2015.

• المســاهمة فــي مراجعة التعديــالت المقترحة 	
علــى مبــادئ الحوكمــة الصــادرة عــن منظمــة 
طلــب  علــى  بنــاء  الهيئــة،  عملــت  حيــث   ،)OECD(
منظمــة التنميــة والتعاون االقتصــادي )OECD(، على 
مراجعــة التعديــالت المقترحــة علــى مبــادئ الحوكمــة 
المالحظــات  وأبــرز   ،)OECD( منظمــة  عــن  الصــادرة 
والمقترحــات حولهــا.  يذكــر أنــه تمــت المصادقــة علــى 
تعديــالت مبــادئ الحوكمــة مــن قبــل منظمــة التنميــة 
والتعــاون االقتصــادي فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن 
العــام 2015 خــالل اجتمــاع وزراء ماليــة دول العشــرين 
صــدور  تــم  وبذلــك  تركيــا،  فــي  عقــد  الــذي   )G20(

.)OECD( مبــادئ الحوكمــة المعدلــة عــن منظمــة
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الدكتور نبيل قسيس

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ االنضمام: 2015/9/8

الشهادات العلمية:

دكتوراه في الفيزياء النووية النظرية، الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان، 1972.

ماجستير في الفيزياء، جامعة ماينز، ألمانيا، 1969.

الخبرات العملية:

مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس«.

وزير المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2013-2012.

رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2012-2009.

رئيس جامعة بيرزيت، 2010-2004.

وزير التخطيط، 2004-2003.

وزير السياحة واآلثار، 2003-2002.

وزير مكلف بمشروع بيت لحم 2000، 1998 –2002.

منسق اللجنة الوزارية لإلصالح 2004-2002.

مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس«، 1998-1994.

مدير عام الطواقم الفنية واالستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السالم، 1994-1993.

نائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السالم، واشنطن، 1993-1992.

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية، جامعة بيرزيت، 1989-1984.

عضو في الهيئة التدريسية وتدرج في الرتب األكاديمية، جامعة بيرزيت 1994-1980.

رئيس دائرة الفيزياء، جامعة بيرزيت، 1984-1982.

عضو في الهيئة التدريسية وتدرج في الرتب األكاديمية، الجامعة األردنية، 1980-1972.

عمل كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2015/12/31 ونبذة تعريفية
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عضويات ومواقع:

عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.

عضو مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات.

عضو المجلس االستشاري لهيئة مكافحة الفساد.

عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، 2012-2006.

لــه العديــد مــن المنشــورات فــي الفيزيــاء النوويــة والنظريــة ومقاالت وأوراق سياســات ومقابــالت كثيرة حول 
مواضيع سياسية واقتصادية وأكاديمية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام.

شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية المهمة، منها )في الخمس عشرة سنة األخيرة(:

World Economic Forum, Davos, 1999, 2000; InterAction Council, Dead Sea 2006; 
World Federation of Scientists, Erice, 2007, 2008;  IV Foro Formentor, Mallorca, 2003; 
World Scientific Council, UNESCO, Paris, 2005, 2006; Global Colloquium of University 
Presidents, Princeton, 2006.

وزارة االقتصاد الوطني

يمثلها السيد نظام أيوب

تاريخ االنضمام: 2015/10/12

الشهادات العلمية:

بكالوريوس في إدارة األعمال والعلوم السياسية، جامعة النجاح الوطنية، 1983.

الخبرات العملية:

مدير عام اإلدارة العامة للسياسات والدراسات االقتصادية، وزارة االقتصاد الوطني، 2013 -حتى تاريخه.

مراقب عام الشركات، وزارة االقتصاد الوطني، 2013-2007.

مدير عام تسجيل الشركات، وزارة االقتصاد الوطني، 2007-2004.

مدير السجل التجاري والوكاالت التجارية، وزارة االقتصاد الوطني، 2004-1998.

مدير العالقات العامة واإلعالم، وزارة االقتصاد الوطني، 1998-1996.
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عضويات ومواقع:

عضو مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

عضو مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني.

عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات في فلسطين.

عضو مجلس إدارة سابق في مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

عضو سابق في العديد من الشركات كممثل الحكومة.

محكم في العديد من اللجان بقضايا الشركات.

وزارة المالية

يمثلها السيد محمود نوفل

تاريخ االنضمام: 2013/9/25

الشهادات العلمية:

بكالوريوس علوم سياسية واقتصاد، جامعة بيرزيت.

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

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، 1996 – 2000.

عضويات ومواقع:

عضو مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

عضو المجلس األعلى للمرور.

عضو مجلس اإليرادات العامة.
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مدير مشروع المعايير الدولية للتخمين بين فلسطين واليابان.

رئيس لجنة إعداد مسودة قانون رخص المهن، لجنة وزارية.

عضوية اللجنة التوجيهية لتسوية األراضي في فلسطين.

عضــو فــي مجموعــة مــن لجــان العمــل الحكوميــة مثــل لجنــة متابعــة ملــف األراضــي خــارج حــدود البلديــات، 
واللجنــة التوجيهيــة لتوحيــد الملــف الضريبــي، ولجنــة مكافحــة تزويــر األراضــي.

سلطة النقد الفلسطينية

يمثلها السيد رياض أبو شحادة

تاريخ االنضمام: 2010/12/13

الشهادات العلمية:

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

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

بكالوريوس تجارة، جامعة )Nagpur(، الهند.

الخبرات العملية:

يعمــل فــي ســلطة النقــد منــذ العــام 1996، حيــث بــدأ مفتشــً وثــم تــدرج فــي المناصــب اإلشــرافية إلــى أن أصبــح 
مســاعدًا للمحافــظ لشــؤون االســتقرار المالــي نهايــة العــام 2014، إضافــة إلــى إشــغاله منصــب مديــر دائــرة الرقابــة 

والتفتيــش فــي إطــار عمليــة إعــادة هيكلــة ســلطة النقــد منــذ العــام 2006.

يــرأس ويشــارك فــي عــدة لجــان عمــل داخليــة فــي ســلطة النقــد، ويمثــل ســلطة النقــد فــي العديــد مــن مجالــس 
اإلدارة واللجــان علــى الصعيد المحلي والعربي واإلقليمي.

التفوق األكاديمي:

.UK 1999 لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة )Chevening Scholarship( حاصل على منحة

حاصــل علــى منحــة )Indian Council for Cultural Relations( )ICCR( العــام 2014، حيــث يســتكمل حاليــً 
دراســة الدكتــوراه فــي الهنــد، وذلــك فــي مجــال إدارة المخاطــر.
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العضويات:

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.

عضــو مجلــس إدارة مهنــة تدقيــق الحســابات، وعضــو لجنــة الترخيــص ولجنــة الســلوك المهنــي المنبثقــة عــن 
المجلــس.

عضــو مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال، وعضــو لجنــة التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر المنبثقــة عــن 
المجلــس.

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.

عضــو اللجنــة العربيــة للرقابــة المصرفيــة المنبثقــة عــن األمانــة العامــة لمجلــس محافظــي البنــوك المركزيــة 
والســلطات النقديــة العربيــة، صنــدوق النقــد العربــي.

عضو مجموعة عمل االســتقرار المالي المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس محافظي البنوك المركزية والســلطات 
النقدية العربية، صندوق النقد العربي.

عضــو لجنــة إدارة، مركــز الشــرق األوســط للدعــم الفنــي )Middle East Technical Assistant Center(، صنــدوق 
النقــد الدولــي، بيروت.

البنوك الفلسطينية

يمثلها السيد جوزيف نسناس

تاريخ االنضمام: 2013/12/18

الشهادات العلمية:

ماجستير في اإلدارة، جامعة بوسطن، الواليات المتحدة، 1989 – 1991.

بكالوريوس إدارة، جامعة بيرزيت، 1981 – 1985.
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الخبرات العملية:

نائب المدير العام، المدير اإلقليمي، بنك القاهرة عمان، 2005 – حتى تاريخه.

المدير اإلقليمي للخدمات المصرفية لألفراد في األردن وفلسطين، البنك العربي، األردن، 2003 – 2005.

نائــب الرئيــس، مديــر دائــرة الخدمــات المصرفيــة الخاصــة والمؤسســاتية، البنــك العربــي، فلســطين، 1995- 
2002، مديــر الفــرع الرئيســي/ رام اهلل البلــد.

 ،)USAID( مديــر إدارة البرامــج والتطويــر، مشــاريع دوليــة ممولــة مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
.1995 – 1986

مستشار البرامج، مؤسسة التعاون، لندن، المملكة المتحدة، 1993 – 1994.

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.

.)MEPS( رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع

عضو مجلس إدارة، وعضو لجنة تدقيق في اتحاد المصارف العربية.

.)AMAL( عضو مجلس إدارة شركة األمل للرهن العقاري واإلقراض الميسر

عضو مجلس إدارة شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية.

عضو مجلس إدارة شركة المستثمرين العرب.

.)AMAN( عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية

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 االنضمام: 2014/11/16

الشهادات العلمية:

شهادة الصيدلة الصناعية، University of Oklahoma، الواليات المتحدة األمريكية، 1983.

الخبرات العملية:

تأســيس شــركة دار الشــفاء لصناعة األدوية المســاهمة العامة المحدودة، وشــغل منصب رئيس مجلس إدارتها 
حتى تاريخه.

تأسيس شركة Pharmacare Premium في 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 Yves لحقوق اإلنسان.

عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

عضو اللجنة االستشارية لكلية األعمال واالقتصاد في جامعة بيرزيت.

عضويات ومواقع شغلها سابقًا:

انتخب رئيسً مرتين لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية في العامين، 2006 و2009.

وزير االقتصاد الوطني، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2009.

رئيس االتحاد العام للصناعات الدوائية، 2001 – 2004.

 ،)Paltrade( عضــو فــي مجلــس إدارة المؤسســة الفلســطينية لتنميــة التجــارة ومركــز التجــارة الفلســطيني
.2002-1993

رئيس اللجنة العلمية، 1992 – 1994.

عضو اللجنة الفنية للتجارة والصناعة، 1990– 1994.

عضو مجلس إدارة االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، 1985.
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الشركات المدرجة

يمثلها السيد أيوب زعرب

تاريخ االنضمام: 2014/1/20

الشهادات العلمية:

فلوريــدا،  جامعــة   ،)Finance and Risk Management( المخاطــر  وإدارة  الماليــة  العلــوم  فــي  بكالوريــوس 
ــات المتحــدة األمريكيــة. الوالي

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.

.)Med Service( نائب رئيس هيئة مديري شركة ميد سيرفيس

رئيس مجلس اإلدارة، االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، 2013 – حتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة، الشركة األردنية الفرنسية للتأمين، 2006 – حتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة، االتحاد األردني لشركات التأمين، 2006 – 2007.

عضو مجلس اإلدارة، االتحاد العام العربي للتأمين، 2013 – حتى تاريخه.

إضافة إلى شركات مالية وخدمية أخرى.
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

لجنة الحوكمة

وتشمل في عضويتها:

السيد نظام أيوب، رئيس اللجنة              عضو مجلس إدارة.

السيد جوزيف نسناس                             عضو مجلس إدارة.

السيد باسم خوري                                   عضو مجلس إدارة.

ويتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة الهيئــة فــي أداء دوره اإلشــرافي والرقابــي، وذلــك مــن خــالل القيــام 
بالمهــام التالية:

التأكــد مــن االلتــزام بالتطبيــق الســليم لمتطلبــات وقواعــد مبــادئ الحوكمــة كمــا جــاءت فــي مدونــة ســلوك 
أعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال وموظفيهــا.

مراجعــة إجــراءات العمــل باســتمرار للتحقــق مــن مالءمتهــا وكفاءتهــا وعــدم تعارضهــا مــع القوانيــن واألنظمــة 
والتعليمات.

تحديــث وتطويــر مدونــة ســلوك أعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال وموظفيهــا، مــن خــالل مراجعــة 
مبــادئ وممارســات الحوكمــة للهيئــة علــى فتــرات زمنيــة دوريــة منتظمــة.

مســاعدة المجلــس فــي تقييــم أدائــه ذاتيــً مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل، وتقديــم تقريــر حــول أداء 
المجلــس.

رفــع تقاريــر دوريــة للمجلــس بالنتائــج التــي توصلــت إليهــا اللجنــة مــن خــالل عملهــا، والعقبــات التــي تعتــرض 
تنفيــذ ذلــك، والتوصيــات المناســبة لمعالجــة تلــك العقبــات.

لجنة التدقيق والمخاطر

وتشمل في عضويتها:

السيد أيوب زعرب، رئيس اللجنة               عضو مجلس إدارة.

السيد محمود نوفل                                 عضو مجلس إدارة.

السيد رياض أبو شحادة                            عضو مجلس إدارة.

ويتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة الهيئــة فــي أداء دوره اإلشــرافي والرقابــي، وذلــك مــن خــالل القيــام 
بالمهــام التالية:

اإلشراف على نشاط دائرة التدقيق الداخلي.

المشــاركة فــي عمليــة تقييــم المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه الهيئــة، وفحــص مــدى فعاليــة أنظمــة 
إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة فــي الهيئــة فــي كشــف هــذه المخاطــر، والتصــدي لهــا، أو الحــد مــن آثارهــا.

اإلشراف على عمل المدقق الخارجي، وعملية إصدار التقارير المالية الدورية الخاصة بالهيئة.
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اللجنة االستشارية لشؤون التأمين

وتشمل في عضويتها:

رئيس المجلس أو نائبه/رئيسً للجنة.

عضو مجلس.

مدير عام اإلدارة العامة للتأمين.

أمين عام االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

خبير تأمين.

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.

اقتــراح سياســات لتطويــر وتنميــة قطــاع التأميــن بحــدود مــا نــص عليــه القانــون والتشــريعات الصــادرة 
للمجلــس. ورفعهــا  الهيئــة وخارجهــا،  داخــل  المختصــة  الجهــات  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  وذلــك  بمقتضــاه، 

اقتــراح إجــراءات تســاعد علــى حمايــة حقــوق المؤمنيــن والمســتفيدين مــن خدمــات التأميــن، والرقــي بهــذه 
الخدمــات، وتحقيــق المنافســة الكاملــة بيــن المؤمنيــن، بمــا يكفــل حقوقهــم ومصالحهــم، وبمــا يتوافــق مــع 

القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة والسياســة العامــة للهيئــة لتطويــر قطــاع التأميــن.

اللجان االستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال
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اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 2015/12/31

السيد براق النابلسي

ق. أ مدير عام الهيئة

مدير عام اإلدارة العامة لأوراق المالية

تاريخ التعيين: 2012/5/1

الشهادات العلمية:

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

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

الخبرات العملية:

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

مراقــب فــي دائــرة الرقابــة علــى ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة، وزارة الماليــة، الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
.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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السيد بركات ميادمة

مدير عام اإلدارة العامة للتأمين

تاريخ التعيين: 2013/11/17

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة واقتصاد، جامعة النجاح الوطنية، 1997.

الخبرات العملية:

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

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

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

الشهادات المهنية:

.)LOMA( دبلوم متخصص في تأمين الحياة والصحي

.)CII( شهادة في التأمينات العامة، معهد

.)PAMLA( شهادة متخصصة في مكافحة غسل األموال

.)ACPA( إجازة محاسب قانوني عربي

العضويات:

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

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 التعيين: 2008/7/1

الشهادات العلمية:

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

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

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 1996.

الخبرات العملية:

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

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

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

له مجموعة من األبحاث العلمية المحكمة والمنشورة دوليً 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.

Chartered Institute for Securities and Investment )CISI(, London, UK, Global Securities Certificate.

Chartered Institute for Securities and Investment )CISI(, London, UK, Securities and Investment 

Certificate, 2015.
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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 )MFS(، الواليات المتحدة األمريكية، 2005.

.2004 ،)MEEA( عضو الجمعية االقتصادية في الشرق األوسط

والمصرفيــة  النقديــة  والسياســات  العــام  المــال  إلدارة  القطاعيــة  عبــر  لالســتراتيجية  الوطنــي  الفريــق  عضــو 
والتمويليــة.

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

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

السيدة لينا غبيش

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

تاريخ التعيين: 2009/5/7

الشهادات العلمية:

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

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1999.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

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

دبلــوم متخصــص )Consulting and Mentoring(، معهــد التعليــم المســتمر، جامعــة بيرزيــت، بالتعــاون مــع 
مؤسســة ســبارك الهولنديــة.

 )Wharton School( ،)International Housing Finance Program( دبلــوم متخصــص فــي تمويــل اإلســكان
جامعة بنسلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية، 2011.

السيد أيمن الصباح

مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

تاريخ التعيين: 2014/1/1

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، 2005 - 2013.

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

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

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

شهادات مهنية:

.)ACPA( إجازة محاسب عربي قانوني معتمد

Change Strategies & Organizational Development.

Enterprise Risk Management, COSO II.

Internal Control & Risk Management, COSO I.

Risk Based Inspection.

The Auditor’s Responsibilities relating to fraud in an Audit of financial Statements.

International Introduction to Securities & Investment )CISI(.
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العضويات:

عضو في »المجمع العربي للمحاسبين القانونيين«.

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

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

السيد نجيب حجي

مدير دائرة نظم المعلومات

تاريخ التعيين: 2009/4/1

الشهادات العلمية:

بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2003.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

عضو في نقابة المهندسين األردنيين.

الشهادات المهنية:

VMware Certified Professional )VCP5(.

Enterprise Risk Management, COSO II.

Microsoft SharePoint 2010 Server Administration.

Certified Information Systems Security Professional.
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Stock Markets Technology.

Oracle 10g Database Administration.

Red Hat Certified Engineer. 

Microsoft Certified Systems Engineer )including ISA and Exchange(. 

CISCO Certified Network Associate.

السيد أمجد قبها

مدير دائرة الشؤون القانونية

تاريخ التعيين: 2013/3/3

الشهادات العلمية:

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

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

الخبرات العملية:

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

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

موظف شؤون قانونية، اإلدارة العامة لألوراق المالية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2007 - 2010.

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 2015

العملة: الدوالر األمريكي

االسم
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

د. نبيل عيسى خليل 
قسيس

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين: 2015/9/8

211,000250315--1,565

د. محمد محمود محمد 
نصر

رئيس مجلس اإلدارة 
حتى 2015/9/7

552,5001,250685--4,435

السيد نظام عمر صالح 
أيوب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
211,000250---1,250

السيد عزمي لطفي 
محمد “حاج محمد”

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
حتى 2015/9/15

552,5001,250-37504,500

السيد رياض مصطفى 
محمد أبو شحادة

عضو مجلس اإلدارة
552,5001,250-41,0004,750

السيد يوسف حنا يوسف 
نسناس

عضو مجلس اإلدارة
361,5001,500---3,000

السيد محمود شعبان 
مصطفى نوفل

عضو مجلس اإلدارة
763,5001,500-12505,250

السيد أيوب وائل أيوب 
زعرب

عضو مجلس اإلدارة
532,500750-41,2004,450

السيد باسم “صبحي 
فرح” “نصر خوري”

عضو مجلس اإلدارة
452,0001,250---3,250

3,20032,450-19,0009,2501,000اإلجمالي
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رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2015

العملة: الدوالر األمريكي

االسماإلدارة/ الدائرة
الراتب 

األساسي 
السنوي

العاوات 
والبدالت

مساهمة 
الهيئة 

في 
صندوق 
التوفير

التأمين 
على 
الحياة

مكافأة 
نهاية 

الخدمة 
واإلجازات

اإلجمالي

مكتب المدير 
العام

عبير ميخائيل 
بطرس 

عودة حتى 
2015/7/31

62,65710,2883,13491-76,170

اإلدارة 
العامة 
لألوراق 
المالية

براق عدلي راشد 
72,317-52,80016,7212,640156نابلسي

اإلدارة العامة 
لتمويل 

الرهن العقاري 
والتأجير 
التمويلي

لينا محمود 
71,405-52,80015,8092,640156محمد غبيش

اإلدارة 
العامة 
للتأمين

بركات محمود 
72,317-52,80016,7212,640156أحمد ميادمة

اإلدارة العامة 
للدراسات 
والتطوير

بشار أحمد عبد 
69,300-52,80013,7042,640156الرحمن أبو زعرور

دائرة نظم 
المعلومات

نجيب محمد 
45,370--35,4248,1741,772نجيب حجي

اإلدارة العامة 
للشؤون 

المالية واإلدارية

أيمن ظاهر 
حسني محمد 

الصباح
52,80017,3212,640156-72,917

دائرة التدقيق 
الداخلي

شادي عيسى 
بولص ناطور 

حتى 2015/5/7
17,3333,688662788,15629,917

دائرة الشؤون 
القانونية

أمجد صبحي 
35,309-29,9963,6571,500156طاهر قبها

409,410106,08320,2681,1058,156545,022اإلجمالي
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ص.ب 4041، البيرة – فلسطين

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

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

اإلدارة العامة لألوراق المالية

cmsd@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة للتأمين

id@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

mflsd@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة للدراسات والتطوير

research@pcma.ps :بريد إلكتروني

اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

fad@pcma.ps :بريد إلكتروني

دائرة الشؤون القانونية

legal@pcma.ps :بريد إلكتروني

دائرة نظم المعلومات

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

E-mail: mflsd@pcma.ps

 
Research & Development Directorate
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Financial and Administrative Affairs Directorate

E-mail: fad@pcma.ps

Legal Department

 E-mail: legal@pcma.ps

IT Department

E-mail: it@pcma.ps



The distribution of financial leasing contracts across regions in 2015

The distribution of financial leasing contracts based on the nature of 
contractees for 2015
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The quarterly development of total investment of financial 
leasing contarcts for the period 2014-2015

The quarterly development of the number of financial leasing 
contarcts for the period 2014-2015
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15,400,794 12,956,338Revenues )investments, rents,, interests..,etc(

)502,297()3,127,040(±Currency differences

4,721,274 4,086,690
Provisions of increase )decrease( in fair value
of investments

)12,069,429()10,861,047()Undistributed administrative expenses(

)220,225()377,634()Allowance for doubtful account(

)284,795()210,440()Other expenses(

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

9,606,131 15,730,533Net income before tax

)2,353,165()4,048,058()Value added and income tax(

7,252,966 11,682,475Net income

*Aggregate income statement does not include financial statement of the  Ahleia Insurance Group.

**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 mortgage finance sector did not observe any regulatory changes in 2015, as the Mortgage 
Finance Law draft was not endorsed during the year by the Council of Ministers.

Regarding the completion of the regulatory framework for the development of the leasing sector, 
and based on the provisions of Decree No. )6( for the year 2014 so as to issue the decisions and draft 
instructions needed for the provisions of the Decree Law, the Mortgage Finance & Financial Leasing 
Directorate continued its efforts during 2015 to issue draft instructions for licensing financial leasing 
companies and supervision of lessors. Throughout the year, several meetings were together with IFC 
experts,  as a result of which a final draft was reached to be endorsed by the Board of Directors in the 
first quarter of 2016. 

During 2015, the PCMA continued its cooperation with the Ministry of Finance, as a part of which the 
Ministry of Finance ratified the Value Added Tax )VAT( instructions for leasing contracts according to 
the draft agreed with the PCMA Board of Directors.
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E. Aggregate income statement for the year ended 31/12/2015 *

Currency: )US Dollar(*

20152014Description

164,814,461 160,610,609 Written insurance premiums

)20,283,964()19,771,219()Reinsurer’s share of written premiums(

144,530,497 140,839,390 Net insurance written premiums

)5,935,804( 367,972±Change in current risks reserve- mathematical life 
insurance reserve

)424,532( 552,594±Reinsurer’s share in change of current risks reserve- 
mathematical life insurance reserve 

138,170,161 141,759,956 Net earned premiums

934,345 933,686Income from insurance activities

2,758,870 2,784,794Reinsurance commission

)9,515,736()9,445,103()Paid-up commissions(

172,323 227,054Other revenues from insurance activities

132,519,963 136,260,387Net revenues from insurance activities

)97,893,567()101,769,347()Paid- up claims(

0)54,213()Paid up premiums to cover loss’s surplus(

9,181,902 13,188,520Reinsurer’s share of paid up claims

)9,870,367( 2,229,735±Change in reserve of outstanding and unreported claims

2,332,378)634,034(±Reinsurer’s share of change in reserve of outstanding 
and unreported claims

)96,249,654()87,039,339(Net incurred claims

)39,861()2,069,099()Losses( profits of currency exchange in converting technical 
reserves to US Dollar 

)26,936,598()27,841,117()Distributed general and administrative expenses(

)6,733,041()6,047,166()Agency fees and speculation expenses( **

)129,959,154()122,996,721( Total expenses of insurance activities

2,560,809 13,263,666Net profit of technical insurance activities
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Current liabilities

Insurance policies liabilities

Current risks reserve, motor 30,647,461 33,354,815

Current risks reserve, non-life 16,939,050 19,482,463

Mathematical reserve, life 10,963,605 9,725,474

Total   58,550,116 62,562,752

Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory) 35,433,234 37,698,913

Outstanding reported claims reserve, motor (TP) 23,565,591 20,323,450

Outstanding claims reserve, non-life 23,968,238 30,382,546

Unreported outstanding claims reserve 9,532,641 11,789,074

Claims reserve, life 1,102,134 1,437,225

Total 93,601,837 101,631,208

Total current liabilities (insurance policies) 152,151,953 164,193,960

Accounts payable 14,171,702 17,152,586

Accounts payable for insurance & reinsurance companies 6,781,329 5,776,206

Accrued expenses 1,334,567 1,536,635

Other provisions 9,266,489 3,730,651

Other accounts payable 15,351,697 13,134,751

Short term loans 0 1,437,982

Accounts payable, banks 3,111,528 3,741,470

Deferred cheques 3,984,771 5,748,636

Total current liabilities 206,154,036 216,452,877

Total shareholder’s equity and liabilities 336,921,260 352,357,813

*Aggregate balance sheet excludes financial statement of the  Ahleia Insurance Group.
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 Net accounts receivable 49,799,273 51,387,585

 Other accounts receivable 7,275,788 7,294,715

Cheques under collections (due within 12 months) 26,517,127 34,112,592

 Bank deposits 41,079,190 41,199,691

Cash and cash equivalent 10,679,845 11,496,108

Inventories 0 0

 Total current assets 201,631,075 208,991,779

Total assets 336,921,260 352,357,813

Shareholder’s equity and liabilities

Shareholder’s equity

Paid-up capital 59,687,306 58,700,000

Statutory reserve 10,011,001 10,535,020

 Optional reserve 6,272,362 6,629,639

Issuance premium (discount) 255,390 255,390

Cumulative change in fair value 17,993,413 22,139,313

Changes in foreign currency exchange (1,325,698) (776,201)

Retained earnings (losses) 10,212,030 10,097,635

 Minority interest 6,611,151 6,876,065

 Treasury stocks (174,465) (436,638)

Head office current account 11,710,858 10,586,901

Total shareholder’s equity 121,253,348 124,607,124

Surplus of Takaful fund subscribers 0 0

Non-current liabilities

Provision for end of services benefits 9,513,876 10,197,043

Long term loans 0 1,100,769

Total non-current liabilities 9,513,876 11,297,812
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D. Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2015*

Currency: )US Dollar(

Description 2014 2015*

Non-current assets

 Net property, plant and equipment 32,333,305 33,600,848

 Real estate investments 51,931,835 56,041,509

Contributions in affiliated companies 1,066,967 849,558

Loans for related parties 4,384,946 2,722,102

Financial investments available for sale 37,935,076 40,407,515

 Financial investments holding to maturity 0 1,877,592

Cheques under collections (due after more than 12 
months) 1,168,169 1,733,394

Restricted deposits 1,750,000 1,750,000

Deferred tax assets 4,719,887 4,383,516

Total non- current assets 135,290,185 143,366,034

Current assets

Financial investments  for trading 36,449,379 31,838,859

Insurance policies, current risk- motor 1,790,177 1,989,947

 Insurance policies, current risk- non-life 4,867,397 4,292,264

Insurance policies, reported claims- motor 9,366,079 10,374,471

Insurance policies, reported claims-non-life 8,717,436 9,906,036

Insurance policies- life 607,241 482,818

 Total insurance policies 25,348,330 27,045,536

 Accounts receivable for insurance & reinsurance
companies 4,482,143 4,616,693

 Accounts receivable 58,984,142 60,382,643

(Provision for accounts receivable) (9,184,869) (8,995,058)
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B. Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2015  )total value of 
164,814,461 US Dollar(*

*Insurance portfolio excludes insurance premiumes of the  Ahleia Insurance Group.

C. Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2015 )total value of 
164,814,461 US Dollar(*

*Insurance portfolio excludes insurance premiumes of the  Ahleia Insurance Group.
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94,667,384 92,912,428 Motor insurance premiums
In
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13,870,765 13,953,183Workers insurance premiums

29,336,962 30,673,275Health insurance premiums

10,729,3678,017,526Fire insurance premiums

1,439,0061,725,948Marine insurance premiums

3,757,6283,683,090Engineering insurance premiums

2,839,3592,733,285Civil liability insurance premiums

2,877,220 3,030,707Non-life insurance premiums

5,296,770 3,881,167Life insurance premiums

164,814,461 160,610,609Total insurance premiums

97,893,567101,769,347Total paid- up claims

96,249,654)87,039,339(Net incurred claims

39,006,02738,702,164General and administrative expenses  ** 

7,252,96611,682,475Net income after tax

2,560,80913,263,666Net profit of technical insurance activities

208,991,779201,631,075Total current assets

 S
um

m
ar

y 
of

 a
ss
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s 

an
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s 
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 s
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143,366,034135,290,185Total non-current assets

176,686,826174,597,393Total investments

60,382,64358,984,142Total receivables

51,387,58549,799,273Net receivables

17,152,58614,171,702Accounts payable

352,357,813336,921,260Total assets

27,045,53625,348,330Total insurance policies assets

11,297,8129,513,876Total non-current liabilities

216,452,877206,154,036Total current liabilities

164,193,960152,151,953Total insurance policies liabilities

58,700,00059,687,306Paid-up capital

10,535,02010,011,001Statutory reserve

6,629,6396,272,362Optional reserve

22,139,31317,993,413Cumulative change in assets fair value

10,097,63510,212,030Retained earnings )losses(

124,607,124121,253,348Total shareholder’s equity

*Statistics excludes financial statement of the  Ahleia Insurance Group.  

**General and administrative expenses include both distributed and un distributed general and administrative expenses.
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482.411,6491926,798,0348,531,198July

481.812,4662219,339,84211,024,208August

484.681,8681915,197,22811,336,614September

492.622,6522012,041,1608,280,466October

520.33,0952116,618,63610,042,225November

532.734,0812288,664,70446,430,638December

Insurance Sector:

The Insurance Directorate within the PCMA works continuously on putting strategic plans to ensure 
the organization and development of the sector as well as the increase in insurance awareness 
within society in accordance with best international practices, through the development of internal 
regulations and legislations.

In 2015, efforts concentrated on the adequacy of insurance reserves in accordance with accurate 
actuarial basis in order to raise and support such reserves while protecting insureds and insurance 
policyholders. The PCMA, in cooperation with insurance companies, succeeded during 2015 in 
increasing insurance reserves according to actuarial reports for all insurance companies, where the 
deficiency of these reserves including those not registered in financial records has been minimized 
to an unprecedented level since 2012.  

Taking into consideration that all statistics and financial statements for the insurance sector in 2015 
and the compared years do not include financial statements for Ahleia Insurance Group in this report, 
because Ahleia 2015 financial statements were not approved until the date of preparing this report. 
Although, the insurance sector achieved a growth of 2.62% comparing to last year, and 115.9% 
growth comparing to 2008. This means that the insurance portfolio achieved a 16.5% growth yearly 
from 2008 to 2015. The insurance portfolio considerably increased from $76,337,204 at the end of 
2008 to $164,814,461 at the end of 2015.

Key indicators for Palestinian insurance sector for the year 2015:
A. Financial and operational performance for insurance sector 2014-2015*

Currency: )US Dollar(

20152014Description

9 10Number of insurance companies

 G
en

er
al

in
fo

rm
at

io
n

116 111Number of  insurance companies branches

1,156 1,175Number of insurance companies employees

206 215Number of insurance agents and producers
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)240,412(JDARABArab Investors30

24,982,000$PADICOPalestine Development & Investments31

53,256JDPIDPalestine Investment & Development32

4,106,638JDPIICPalatine Industrial Investment33

1,245,969JDPRICOPalestine Real Estate Investment34

164,640$UCIUnion construction and Investment35

223,435$ABRAJAl-Wataniah Towers36

)877,558($JREIJerusalem Real Estate Investment37

)907,853(JDAHCThe Arab Hotels38

)58,825(JDAREArab Real estate Establishment39

)263,056($GCOMGlobalcom Telecommunications40

)41,300(JDNSCNablus Surgical Center41

)216,571(JDPALAQAR
PALAQAR For Real Estate Dev. & Manage-
ment

42

83,060,000JDPALTELPalestine Telecommunications43

13,648,366$PECPalestine Electric44

)542,834(JDPLAZAArab Palestinian Shopping Centers45

)128,120(JDRSRThe Ramallah Summer Resorts46

)582,468($WASSELPalestinian Distribution & Logistics SRVs47

)5,137,335($WATANIYAWATANIYA Palestine Mobile Telecomm.48

1,706,893JDBJPBeit Jala Pharmaceutical Co.49

)*( The figures as stated on the audited annual report by the external auditor. 

)**( The company did not disclose the preliminary financial statements.

)**( Symbol is suspended.

PEX monthly trading activities, 2015

 Al-Quds
Index# of Transactions Trading

SessionsValue )$( VolumeMonth

501.431,756189,184,2024,769,308January

499.042,3192024,534,77112,412,144February

474.943,1292259,375,46931,255,004March

484.043,1702121,000,62214,279,322April

478.852,9172014,916,9099,003,770May

478.371,9122212,716,6377,864,566June
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2015)*(

Net Profit 
)Loss(

CurrencySymbolCompany name

5,201,692$AIBArab Islamic Bank1

43,167,433$BOPBank of Palestine2

10,033,817$ISBKPalestine Islamic Bank3

1,394,788$PCBPalestine Commercial Bank4

1,721,150$PIBCPalestine Investment Bank5

374,655$PSEPalestine Securities6

8,018,747$QUDSAl Quds Bank7

5,441,591$TNBThe National Bank8

1,062,919JDAPCArab Paint Products9

3,093,633JDAZIZAPalestine Poultry10

4,932,566$BPCBirzeit Pharmaceuticals11

90,592JDELECTRODAl Shark Electrode12

)1,194,134(JDGMCGolden Wheat Mills13

18,671JDJCCJerusalem Cigarette14

2,224,286$JPHJerusalem Pharmaceuticals15

)956,910(JDLADAENPalestine Plastic Industries16

72,895JDNAPCONational Aluminum and Profile17

482,720$NCIThe National Cartoon Industry18

5,364,433JDVOICThe Vegetables Oil Industries19

3,007,907$PHARMACARE
 Dar Al-Shifa’a for the Manufacturing of
 Pharmaceuticals

20

-$AIGAhliea Insurance Group)**(21

720,281$GUIGlobal United Insurance22

673,667$MICAl Mashriq Insurance )***(23

1,553,948$NICNational Insurance24

71,174$PICOPalestine Insurance25

1,699,937$TICAl-Takaful Palestinian Insurance26

1,334,005$TRUSTTrust International Insurance Company27

12,408,232$APIC
Arab Palestinian Investment Company 
)APIC(

28

14,926JDAQARIYAAl-Aqariya Trading Investment29
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PEX trading activities, 2014-2015

 Market
Capitalization

)$( 

 Average daily
trading value

)$( 

 Number of
transactions

 Trading
value

)$( 
Trading volume Trading

SessionsYear

3,187,259,6241,444,56041,257353,917,125181,545,1542452014

3,339,196,3791,302,39131,014320,388,214175,229,4632462015

4.77-9.84-24.83 -9.473.480.41%

Market capitalization trading value as percentage of GDP

Description  2014 )%( 2015* )%( 

market capitalization as % of GDP 
(constant prices) 42.71 44.74

trading value as % of GDP
)constant prices( 4.74 4.29

*2014 GDP was adopted because 2015 GDP was not published yet.

Market capitalization, trading value, and trading volume 2014-2015

Market cap. Million $ Trading Value Million $ Trading Volume Million shares
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Key indicators of Palestine Securities Sector for the year 2015

Al-Quds Index Quarterly Performance 2015

Period Al-Quds index
 Percentage change

 compared with previous
 quarter )%( 

 Percentage change
   compared with
 1/1/2015 )%(   

1/1/2015 511.77 ---- ----

31/3/2015 474.94 -7.20 - 7.20

30/6/2015 478.37 0.72  - 6.53

30/9/2015 484.68 1.32 - 5.29

31/12/2015 532.73 9.91 4.10

Al Quds Index 2015
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Corporate Governance:

In 2015, the PCMA continued the implementation phase of the corporate governance scorecard 
by analyzing and reviewing the pilot phase and determining the pitfalls that need to be revised. 
In addition, the PCMA organized several workshops for listed companies according to sectorial 
classifications in order to receive feedback on the scorecard model and to identify relevant 
challenges and obstacles which these companies faced while filling the surveys, as well as finalizing 
the scorecard model requirements in close cooperation with involved companies.

Subsequently, the PCMA, in cooperation with the International Finance Cooperation )IFC(, held 
an extended meeting with all listed companies in order to present the results of the pilot phase 
and determine subsequent steps in order to implement the scorecard model. Moreover, the PCMA 
continued its efforts in promoting corporate governance awareness through the introduction of a 
corporate governance course in the curriculum of local universities in association with the IFC.

Securities Sector:

The year 2015 witnessed the transition of the Palestine Exchange )PEX( into Anonymous Market. 
The Securities Directorate within the PCMA reviewed the proposal presented by PEX and scrutinized 
the trading environment in order to eliminate the broker symbol from trading screens as well as the 
Depository and Settlement Center )CDS(, both at order entry and order execution. During April 2015, 
the Anonymous Market environment was approved by the PCMA, and consequently the new system 
was implemented on 1 May  2015. The new system came in response to the need to facilitate an equal 
and efficient market for those who deal with securities and to support making investment decisions 
that are based on sound investment fundamentals without reliance on other parties participating in 
trading.

Moreover, in order to facilitate a secure and stable sector and to continue dealings with foreign 
banks, the Securities Directorate forced securities companies to implement the Foreign Account Tax 
Compliance Act, which was issued in the US and circulated all over the world.

At the end of 2015, AL-Quds index incresed by 4.10% compared with previous year record as it closed 
at 532.73 points.
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Palestine Capital Market Authority:

The year 2015 marked the conclusion of the PCMA strategy for the years 2012-2015, in which the 
PCMA commenced the formulation and development of its five-year strategy for the years 2016-
2020. The new strategy was developed according to a detailed plan specifically prepared for this 
purpose and was approved by the Board of Directors. This plan included revision of the current 
strategy, evaluation of the achievements, and identifying the divergences )if any(, followed by 
analysis of the internal and surrounding environment in order to determine the determining factors 
alongside identifying the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the PCMA and the 
sectors supervised by it. Subsequently, the PCMA held consultative meetings with the sectors in 
order to detect the challenges faced by each sector in order to formulate the strategic goals of the 
PCMA as well as related sub-goals. It is expected that the Board of Directors will ratify the Strategic 
Plan of the PCMA for the years 2016-2020 at the beginning of 2016.

As for the development and promotion of the supervisory processes in the sectors supervised by 
the PCMA, the Board of Directors approved the proposed amendments on the disclosure and listing 
regulations as well as the modification of Article No. )49( of the Disclosure Regulation and Article No. 
)7(, No. )8(, and No. )10( of the Listing Regulation.

The PCMA imposed obtaining professional certificates as a mandatory requirement for the licensing 
of financial professionals in addition to other requirements stated by the Law and related bylaws. 
These certificates are part of the certified program, which was developed in cooperation with the 
Chartered Institute for Securities and Investment )CISI(, based in London. 

In 2015, the electronic disclosure system was implemented in the securities sector, which specializes 
in disclosing the financial statements of listed public shareholding companies, including regulating 
and automating the disclosure procedures in accordance with the latest electronic techniques 
available. Implementing the disclosure system resulted in a remarkable transformation in the speed 
and accuracy of disclosures reported by public shareholding companies and a rise in the level of 
transparency. 

In addition, the PCMA in cooperation with the World Bank continued the technical assistance project 
)third phase(, which aims at implementing the Risk-Based Supervision Strategy from practical and 
technical perspectives, as well as reviewing the legal and supervisory frameworks that govern the 
operations of different investment funds based on the related IOSCO principles.

Regarding the insurance sector, Order No. )1( was issued to determine the minimum tariff for vehicles 
and workers for the year 2015 through issuing a circular for insurance companies which took effect 
at the beginning of 2016. Moreover, the PCMA in cooperation with World Bank carried on the 
insurance sector development project, which aims at developing the infrastructure needed for Risk-
Based Supervision as well as companies wind-up technical procedures, along with the development 
of supervisory frameworks in reinsurance, in addition to capacity building for the PCMA staff.

Furthermore, the PCMA set the primary steps for implementing the Islamic Finance Project, funded 
by the World Bank, with activities focused on creating the enabling environment for the development 
of a Sukuk market as well as developing the Ijarah )leasing( industry. The project activities include 
a diagnostic review of the legal, institutional, regulatory, and policy framework for the Sukuk and 
Ijarah markets in order to identify the gaps and constraints impeding the introduction of Sukuk and 
Ijarah products. In addition, the project aims at proposing a suitable legal, regulatory, and policy 
framework, drawing on global best practices. Finally, the project provides support in translating the 
legal framework into appropriate regulations and guidelines for the Sukuk and Ijarah markets.
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Dr. Nabeel Kassis

In the middle of September 2015, a 
change in the PCMA Board of Directors 
took place, as a result of which I became 
the Chairman of the PCMA Board, 
succeeding Dr. Mohamed Nasr, with 
whom I had the honor and pleasure of 
working in many associations over the 
last two decades. My new position led 
me to write the foreword to the PCMA 
annual report for the year 2015, even 
though I have witnessed only the last 
quarter of the year in my capacity as 
the Chairman of the Board.

From the onset, I would like to pay 
tribute to the excellent cooperation 
that was afforded to me by the 
executive staff at the PCMA as well as 
the valuable support by the members 
of the PCMA Board who are my 
partners in my new task. The change 
in the Board was accompanied by 
a change of the CEO, as Ms. Abeer 
Odeh, who was previously holding 
that position, was appointed as the 
Minister of National Economy; thus, I 
take this opportunity to wish Ms. Odeh 
success in the new position. 

In spite of this tangible change, work 
at the PCMA has continued to flow 
smoothly, which is a testimony to the 
excellent work done by both the Board 
and the executive staff over the past 
years. Although it is too early to judge 
whether my job has become easy due 
to their efforts, I am certain that those 
efforts have made my job easier as I 
found an institution that had come a 

Chairman
long way in building effective legal and 
executive frameworks in line with best 
practices while placing the PCMA on a 
par with similar institutions regionally 
and internationally. 

I have reviewed the PCMA progress 
reports for the last year, and I have 
to acknowledge its achievements in 
cooperating and partnering with the 
institutions that are subject to the 
PCMA supervision. No doubt, there 
are still many goals waiting to be 
accomplished, and this is reflected in 
the 2016-2020 Strategic Plan, which 
was developed by the executive 
management and presented to the 
Board for review and discussion. The 
plan is to extend the discussion to 
include all stakeholders with a view to 
launch the strategy in early 2016.

In sum, the year 2015 was replete 
with activities, but the road ahead is 
still long as the PCMA accumulates 
achievements. The PCMA Board of 
Directors is aware of the priorities in the 
tasks ahead, and it enters the new year 
with hope and determination to build 
on the solid foundations established 
and the tasks accomplished so 
far, looking forward to meeting all 
outstanding challenges and new 
difficulties in cooperation with the 
PCMA staff as well as with the other 
Palestinian institutions concerned 
with the advancement of economic 
development.



Annual Report 2015

133



Palestine Capital Market Authority

7

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

Strategic goals

Regulating, supervising, and overseeing the securities, 
insurance, financial leasing, and mortgage finance 
sectors in Palestine as well as ensuring that their work 
complies with the principles of transparency, fairness, 
and integrity, in line with international best practices.

Revise and complete the secondary bylaws 
within the securities, insurance, financial 
leasing, and mortgage finance sectors in 
accordance with the IOSCO, the IAIS, and the 
Basel Standards in addition to following up on 
the 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, 
reviewing, and improving the quality of 
disclosures; 

Complete the infrastructure needed to 
enhance corporate governance through 
developing corporate governance abiding 
measurement tools and spreading corporate 
governance education and awareness;

Improve the efficiency of the technical and 
operational processes through developing 
the staff capabilities and the internal work 
environment;

Create joint frameworks with local 
stakeholders in order to eliminate 
conflicts in common work environments;

Implement financial awareness programs 
targeting specific groups as well as the 
general public in addition to participating in 
developing the national strategy for financial 
education;

Enhance the PCMA presence and exchange 
of experiences with local, regional, and 
international bodies through participating 
in regular meetings held by such bodies 
and contributing to the work of technical 
committees.
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