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

الدولية.

   ال��ن��ه��وض ب��ق��ط��اع ال��ت��أم��ي��ن م��ن خ���الل إع���ادة 
في  يسهم  بما  أوض��اع��ه،  وتنظيم  هيكلته 

تحقيق استقراره ونموه.

تنشيط قطاع األوراق المالية وتعميقه، وزيادة   
الوعي المجتمعي حول أهمية االستثمار فيه.

خلق البيئة المواتية لعمل قطاع تمويل الرهن   
العقاري ونموه.

التأجير  قطاع  يقدمها  التي  الخدمات  تطوير   
التمويلي ورفع مساهمته االقتصادية.

على  تعمل  داخلية  تنظيمية  تطورات  إع��داد   
المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.

هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح 
المتعاملين فيه.
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فلسطني  يف  املال  رأس  بسوق  االرتقاء  على  تعمل  فاعلة  رقابية  هيئة 
ومحماية مصاحل املتعاملني فيه.

والتأمني،  املالية،  األوراق  قطاعات  من  كٍل  أداء  على  والرقابة  واإلشراف  التنظيم 
الشفافية  مبادئ  مبا حيقق  فلسطني، وتطويرها  التمويلي يف  والتأجري  العقاري،  والرهن 

والعدالة والنزاهة وفقًا ألفضل املمارسات الدولية.
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كلمة رئيس جملس اإلدارة
                                                                     الدكتور نبيل قسيس

سوق  هيئة  إدارة  مجلس  أعمال  جدول  كان 
 2016 العام   في  الفلسطينية  المال  رأس 
جميع  إنجاز  على  المجلس  عمل  وقد  مكتظًا، 
 13 فعقد  أعماله،  جدول  على  المدرجة  األمور 
مابين  ساعة   40 من  أكثر  استغرقت  جلسة 
جلسات عادية وغير عادية وتكميلية وتشاورية، 
يضاف إليها الجلسات العديدة للجان المنبثقة 
كتابة  عند  يحضرني  ما  وأول  المجلس.  عن 
أتوجه  أن  هو  السنوي،  للتقرير  هذه  كلمتي 
على  كافة،  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  بالشكر 
المهّمة  القضايا  بحث  في  بذلوه  الذي  الجهد 
بكل  المجلس  أعمال  جدول  على  والحّساسة 
التنفيذية  اإلدارة  والتزام، وأشكر كذلك  حرص 
للمواد  فني  إعداد  من  به  قامت  لما  للهيئة 
ولمتابعتها  المجلس،  على  عرضها  قبل 
تنفيذ قراراته. ويسرني أن أشكر بشكل خاص 
الزمالء من أعضاء المجلس الذين انتهت فترة 
وزارة  ممثل  نوفل  محمود  السيد  خدمتهم؛ 
المالية، والسيد رياض أبو شحادة ممثل سلطة 
أحد  كان  الذي  زعرب  أيوب  والسيد  النقد، 
الممثلين االثنين في مجلس اإلدارة للشركات 
أسهمها  المقبولة  الفلسطينية  المساهمة 
في هيئة سوق رأس المال، كما أرحب باألعضاء 
الجدد الذين انضموا إلى مجلس اإلدارة اعتبارًا 
من العام 2017، وهم السيد محمد عوني أبو 
رمضان ممثاًل عن الشركات المساهمة، والسيد 
إياد نصار ممثاًل عن سلطة النقد، والسيد لؤي 

حنش ممثاًل عن وزارة المالية.

اإلدارة،  مجلس  جلسات  وقائع  إلى  بالعودة 
يتبّين كم كان قطاع التأمين حاضرًا في جدول 
مالحظة  يمكن  حتى  نقاشاته،  وفي  أعماله 

وقت  من  األسد  أخذ حصة  قد  القطاع  أن هذا 
الحال  واقع  ويدل  مداوالته.  في  المجلس 
مجلس  أواله  الذي  االهتمام  مدى  على  هذا 
ال  هذا  أن  إال  وقضاياه.  التأمين  لقطاع  اإلدارة 
كانت  التأمين  قطاع  قضايا  معالجة  أن  يعني 
ضمن  األخرى  القطاعات  قضايا  حساب  على 
المسؤولية اإلشرافية لهيئة سوق رأس المال، 
الرهن  تمويل  أو  المالية،  األوراق  قطاع  سواء 
تولي  فالهيئة  التمويلي،  التأجير  أو  العقاري، 
بالدرجة  القطاعات  هذه  لجميع  اهتمامها 
نفسها، وتعمل على تطويرها ومعالجة جميع 

القضايا المتعلقة بها بالتوازي ودون تأخير.

المختلفة  النشاطات  السنوي  التقرير  ويبين 
القطاعات، والتي  التي تم تنفيذها في جميع 
تتقاطع مع أهداف الخطة اإلستراتيجية لألعوام 
وبخاصة  الهيئة،  وضعتها  التي   2020-2016
التقرير.  يغطيه  الذي  بالعام  المتعلقة  تلك 
الخّطة  أقر  قد  كان  اإلدارة  مجلس  أن  وبما 
الهيئة  فإن  متدحرجة،  كخطة  اإلستراتيجية 
على  الالزمة  التعديالت  إدخال  على  ستعمل 
المستقاة  والدروس  الخبرة  ضوء  على  الخطة 
الهيئة؛  لتنفيذها. وستستمر  األول  العام  من 
على  بالعمل  تنفيذية،  وإدارة  إدارة  مجلس 
تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية بكل حرص 
والتزام، بما يصل بنا إلى تحقيق غايات الخطة 
في النهوض باالقتصاد الفلسطيني، وترسيخ 
التي  والقطاعات  المال  رأس  سوق  هيئة  دور 

تشرف عليها في ذلك.
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األهداف االسرتاتيجية

النهوض بقطاع التأمني من خالل إعادة هيكلته وتنظيم أوضاعه، مبا 
يسهم يف حتقيق استقراره ومنوه.

تنشيط  قطاع األوراق املالية وتعميقه، وزيادة الوعي اجملتمعي حول 
أمهية االستثمار فيه.

خلق البيئة املواتية لعمل قطاع متويل الرهن العقاري ومنوه.

تطوير اخلدمات اليت يقدمها قطاع التأجري التمويلي ورفع مسامهته 
االقتصادية.

إعداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على املسامهة يف حتقيق 
أهداف اهليئة.
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الوضع القانوني
المال  رأس  سوق  هيئة  إنشاء  تم 
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الفلسطينية 
إلى  استنادًا   ،2005/ 8/ 11 بتاريخ  الصادر 
المادة رقم )2( من قانون هيئة سوق رأس 
بذلك  وهي   ،2004 لسنة   )13( رقم  المال 
واالستقالل  االعتبارية،  بالشخصية  تتمتع 

المادي واإلداري، واألهلية القانونية.

أهداف الهيئة ومهاّمها
نصت المادة رقم )3( من قانون هيئة سوق 
أن  2004، على  لسنة   )13( رقم  المال  رأس 
تهيئة  الهيئة ومهامها تكمن في  أهداف 
استقرار  لتحقيق  والمالئم  المناسب  المناخ 
رأس المال ونموه، وتنظيم وتطوير ومراقبة 
وحماية  فلسطين،  في  المال  رأس  سوق 
سبيل  في  وعليها،  المستثمرين.   حقوق 

تحقيق هذه األهداف، القيام بما يلي:

األوراق  سوق  من  كلٍّ  على  اإلشراف   
التعامل،  سالمة  يكفل  بما  المالية، 
التأجير  وشركات  التأمين،  وشركات 
الرهن  تمويل  وشركات  التمويلي، 

العقاري.

على  واإلشراف  والرقابة  التنظيم 
غير  المالية  المؤسسات  نشاطات 
تداول  ذلك  في  بما  المصرفية، 
غير  المالية  والخدمات  المالية،  األوراق 

المصرفية.

مالية  بيانات  أيِّ  عن  اإلفصاح  تنظيم 
غير  المالي  القطاع  تخص  معلومات  أو 

المصرفي.

غير  المالية  المؤسسات  تطور  مراقبة 
المصرفية، بما يضمن سالمة عملها.

رؤيا الهيئة
هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق 
مصالح  وحماية  فلسطين،  في  المال  رأس 

المتعاملين فيه.

رسالة الهيئة
التنظيم واإلشراف والرقابة على أداء كلٍّ من 
والرهن  والتأمين،  المالية،  األوراق  قطاعات 
فلسطين،  في  التمويلي  والتأجير  العقاري، 
الشفافية  مبادئ  يحقق  بما  وتطويرها 
الممارسات  ألفضل  وفقًا  والنزاهة،  والعدالة 

الدولية.
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إدارة الهيئة
من  مكون  إدارة  مجلس  الهيئة  إدارة  يتولى 
في  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  أعضاء  سبعة 
مجلس  رئيس  يترأسهم  المال،  رأس  شؤون 
اإلدارة.  وقد تأسس أول مجلس إدارة للهيئة في 
عن  ممثاًل  اإلدارة  مجلس  ويشمل   ،2006 العام 
وزارة االقتصاد الوطني، وممثاًل عن وزارة المالية، 
وممثاًل  الفلسطينية،  النقد  سلطة  عن  وممثاًل 
وممثلين  فلسطين،  في  العاملة  المصارف  عن 
الفلسطينية  المساهمة  الشركات  عن  اثنين 

المقبولة أسهمها في هيئة سوق رأس المال.

الخبرة  ذوي  من  متفرغ  عام  مدير  الهيئة  ويدير 
الشؤون  في  العالية  والكفاءة  واالختصاص 
مجلس  من  بقرار  ويعين  والمالية،  االقتصادية 

الوزراء بناًء على تنسيب وزير المالية.

التنظيم اإلداري للهيئة
يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من عدد من 

اإلدارات والدوائر على النحو التالي:

تتولى  المالية:  لألوراق  العامة  اإلدارة 
على  واإلشراف  والرقابة  التنظيم  عمليات 
جميع المتعاملين في قطاع األوراق المالية 
من شركات أوراق مالية، وممتهني المهن 
المالية وصناديق االستثمار، وتطوير قطاع 
األوراق المالية، من حيث تحديد السياسات 
األنظمة  وإعداد  والمالئمة،  المطلوبة 

والتعليمات ذات العالقة.

والرقابة  اإلشراف  تتولى  للتأمين:  العامة  اإلدارة 
األنظمة  وإعداد  وتطويرها،  التأمين  أعمال  على 

والتعليمات المنظمة لعمل هذا القطاع.

والتأجير  العقاري  الرهن  لتمويل  العامة  اإلدارة 
الرهن  قطاعي  تنظيم  على  تعمل  التمويلي: 
واإلشراف  وتطويرهما  التمويلي  والتأجير  العقاري 
والحوافز  القانونية  البيئة  توفير  خالل  من  عليهما، 
االستثمارية، وزيادة الوعي لدى المستثمرين في هذا 

المجال.

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

الضرورية لعملها.

والدوائر  اإلدارات  من  مجموعة  اإلدارات  هذه  إلى  تضاف 
للدراسات  العامة  اإلدارة  مثل  الهيئة؛  لعمل  المساندة 
والتطوير، واإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية، ودائرة 
نظم المعلومات، ودائرة التدقيق الداخلي، ودائرة الشؤون 

القانونية.



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

15

الهيكل التنظيمي

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
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التدريب وبناء القدرات
خالل  من  وأهدافها  غاياتها  تحقيق  على  الهيئة  تعمل 
المهام،  لتنفيذ  وتهيئته  تدريبه  تم  مؤهل  فني  طاقم 
التغييرات  المهنية، وقادر على مواكبة  وبدرجة عالية من 
إنشائها،  الهيئة، ومنذ  اإلقليمية والعالمية، حيث حرصت 
أهمية  البشري  الكادر  في  االستثمار  موضوع  إيالء  على 
خاصة، وذلك إيمانًا منها بأن نجاحها في تطبيق خططها 
الرقابية واإلشرافية، يستند، بشكل رئيسي، على العنصر 

البشري المدرب والمؤهل.

 2016 العام  خالل  الهيئة  عملت  الرؤيا،  لهذه  تحقيقًا 
التدريبية  البرامج  من  عدد  في  موظفيها  إلحاق  على 

المتخصصة على المستوى الفني والعملي، التي شملت 
تحليل  )التكافل(،  اإلسالمي  التأمين  التالية:  المواضيع 
األسواق المالية، برنامج غسيل األموال )PAMLA(، الجوانب 
الصكوك  وهيكلة  توثيق  للصكوك،  والعملية  الشرعية 
أساسيات  التمويلية،  اإلجارة  اإلسالمية،  المصارف  في 
الرقابة واإلشراف على سوق المال، برنامج معايير التدقيق 
المالية )IFRS(، إضافة إلى عدد من  التقارير  الدولية إلعداد 
الشهادات المهنية المتخصصة مثل الشهادة الدولية في 
في   )CISI( معهد  عن  الصادرة  واالستثمار  المالية  األوراق 

لندن، وشهادة متخصصة في مجال إدارة المخاطر.

موظفو الهيئة

بلغ عدد موظفي الهيئة )73( موظفًا مع نهاية العام 2016، جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس، كما 
في الجدول أدناه:

المجموعأنثىذكرالمستوى التعليمي

1-1دكتوراه

6713ماجستير

192241بكالوريوس

134دبلوم

9514دون الدبلوم

363773المجموع

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2016

برامج التأهيل

عدد المشاركينعدد الدوراتنوع الدورة

 34الدورات الداخلي�ة                                               14

20الدورات الخارجي�ة                                               8
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الستراتيجية  الزمني  اإلطار  بداية   2016 العام  شهد 
الهيئة الخماسية التي تغطي الفترة 2016 – 2020، حيث 
العام  بداية  في  االستراتيجية  الهيئة  إدارة  مجلس  أقر 
أعدت  إلى خطة مفصلة  إعدادها استنادًا  التي تم   ،2016
مراجعة  بدايًة،  الخطة،  هذه  شملت  بحيث  الغرض،  لهذا 
وتحديد  إنجازه،  تم  ما  وتقييم  السابقة،  لالستراتيجية 
البيئة  تحليل  ثم  ومن  وأسبابها،  وجدت  إن  االنحرافات 
المؤثرة  العوامل  أهم  لتحديد  الداخلية  والبيئة  المحيطة 
التي تشرف عليها، وصوالً  الهيئة والقطاعات  على أعمال 
تال  والضعف.   القوة  ونقاط  والمخاطر  الفرص  تحديد  إلى 
ذلك عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات التي تشرف عليها 
الهيئة بهدف التعرف على أهم التحديات التي تواجه كل 
قطاع، وما هو دور الهيئة المتوقع لمواجهة هذه التحديات 
صياغة  تمت  ثم  ومن  ذاتها.   القطاعات  نظر  وجهة  من 
األهداف االستراتيجية للهيئة، واألهداف الفرعية المرتبطة 
بها، وبذلك تم وضع خطة استراتيجية للهيئة تخدم الفترة 

2016 – 2020.  واحتوت االستراتيجية على خمسة أهداف 
بقطاع  النهوض  حول  األول  الهدف  يتمحور  استراتيجية، 
القطاع  أوضاع  وتنظيم  هيكلة  إعادة  خالل  من  التأمين 
بما يسهم في تحقيق استقراره ونموه؛ والثاني، تنشيط 
المجتمعي  الوعي  وزيادة  المالية  األوراق  قطاع  وتعميق 
والثالث،  المالية؛  األوراق  قطاع  في  االستثمار  أهمية  حول 
العقاري  الرهن  تمويل  قطاع  لعمل  المواتية  البيئة  خلق 
ونموه؛ والرابع، تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير 
الهدف  وأخيرًا  االقتصادية،  مساهمته  ورفع  التمويلي 
الخامس وهو إعداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على 
كل  ينطوي  كما  الهيئة،  أهداف  تحقيق  في  المساهمة 
فرعية  أهداف  على  االستراتيجية  األهداف  هذه  من  هدف 
المرتبطة  واألنشطة  البرامج  عنها  وينبثق  به،  مرتبطة 

بتحقيق تلك األهداف.

استراتيجية الهيئة لألعوام 2016 - 2020
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اجتماعات مجلس اإلدارة
عشر  ثالثة  الهيئة  إدارة  مجلس  عقد 
فيها  ناقش   ،2016 العام  خالل  اجتماعًا 
العديد من المواضيع التي تتعلق بتطوير 
عليها.   تشرف  التي  والقطاعات  الهيئة 
المجلس  أقر  الهيئة،  مستوى  فعلى 
لألعوام  للهيئة  االستراتيجية  الخطة 
مراجعة  تتم  أن  على  القادمة،  الخمسة 
االستراتيجية  األهداف  تحقيق  ومتابعة 

بشكل سنوي.

المجلس  قرر  التأمين،  قطاع  يخص  وفيما 
إعادة إجازة شركة فلسطين لتأمين الرهن 
الرهن  تأمين  أعمال  لممارسة  العقاري 
عمل  تمديد  المجلس  قرر  كما  العقاري، 
العربية  المؤسسة  شركة  تصفية  لجنة 
للتأمين لمدة سنة إضافية، تنتهي بتاريخ 
30  /6  /2017، إضافة إلى اّتخاذ مجموعة من 
والتي  التأمين،  التي تخص قطاع  القرارات 

تهدف إلى تطوير عمل القطاع ونموه.

اإلجنازات والتحديات

المجلس  وافق  المالية،  األوراق  قطاع  وفي 
لبنك  األمين  الحافظ  ترخيص  إلغاء  على 
)HSBC(، وخالل العام 2016 أقر مجلس إدارة 
التأجير  شركات  ترخيص  تعليمات  الهيئة 
إلى تكليف  التمويلي والرقابة عليها، إضافة 
األحكام  تنفيذ  بمتابعة  التنفيذية  اإلدارة 
تقييمي  تقرير  ورفع  التعليمات،  في  الواردة 
أي  مع   ،2016 العام  نهاية  قبل  للمجلس 

اقتراحات وتوصيات للتعديل إذا لزم األمر.

كما اّتخذ المجلس مجموعة من القرارات على 
إعادة  للهيئة، من ضمنها  الداخلي  الصعيد 
إضافة  عنه،  المنبثقة  اللجان  بعض  تشكيل 
إلى المصادقة على البيانات المالية السنوية 

الخاصة بالهيئة.
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أهم اإلنجازات
خططها  تنفيذ   2016 العام  خالل  الهيئة  استكملت 
بموجب  إليها  الموكلة  المهام  إلى  استنادًا  وبرامجها 
الخطة  في  المحددة  االستراتيجية  واألهداف  القانون 
السياق،  هذا  وفي   .2020-2016 لألعوام  االستراتيجية 

حققت الهيئة مجموعة من اإلنجازات، ومن أهمها:

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

االقتصادي  المراقب  لمجلة  الهيئة  انضمام 
واالجتماعي، حيث انضمت الهيئة لفريق إعداد المجلة 
االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  من  المكون 
لإلحصاء  المركزي  والجهاز  »ماس«،  الفلسطيني 
وتتناول  الفلسطينية.   النقد  وسلطة  الفلسطيني، 
يشهدها  التي  التطورات  والتحليل،  باألرقام  المجلة، 
االقتصاد الفلسطيني بشكل ربعي.  وتأتي مساهمة 
متخصص  فصل  إضافة  خالل  من  المجلة  في  الهيئة 

عن القطاع المالي غير المصرفي.

رقم  التمويلي  التأجير  عقد  معلومات  قرار  إصدار 
من  األدنى  الحد  القرار  ويتضمن   ،2016 لسنة   )1(
التأجير  عقد  يتضمنها  أن  يجب  التي  المعلومات 
التمويلي، والمتمثلة في )14( فقرة ضمن المادة األولى 
منه، وفي المادة الثانية تم تكليف الجهات المختصة 

بتنفيذ أحكام هذا القرار.

الودية  التسويات  من  الثانية  الدفعة  إنجاز 
للتأمين،  مصر  شركة  على  المترتبة  للتعويضات 
)الشركة  للتأمين  مصر  وشركة  الهيئة  أنجزت  حيث 
المصرية  األهلية  الشركة  التزامات  كافة  لها  المنقول 
من  لعدد  الثانية  الدفعة  فلسطين(،  في  للتأمين 
التسويات لمجموعة من المصابين والمتضررين الذين 
لهم حقوق في ذمة الشركة األهلية المصرية للتأمين 
في فلسطين، حيث قامت شركة مصر للتأمين بدفع 
المتضررين  مع  عليها  االتفاق  تم  التي  المالية  المبالغ 

لتسوية الملفات العالقة بينهم وبين الشركة.

صناديق  بخصوص  موسعة  فنية  عمل  ورشة  عقد 
االستثمار، وذلك بهدف عرض ومناقشة مجموعة من 
إصدارها  المنوي  المقترحة  الرقابية  واألطر  التعليمات 
المساعدة  مشروع  نتاج  كانت  التي  الهيئة،  قبل  من 

الفنية المقدمة للهيئة من البنك الدولي »تطوير 

تم  الذي  الثالثة(،  )المرحلة  المالية«  األوراق  قطاع 
إلى  والهادف   ،2016 العام  خالل  تنفيذه  من  االنتهاء 
تطوير األطر القانونية والرقابية لقطاع األوراق المالية، 
لعمل  مواتية  قانونية  بيئة  بخلق  المتعلقة  وتحديدًا 
مراجعة  جانب  إلى  فلسطين،  في  االستثمار  صناديق 
المخاطر،  على  المبني  للتفتيش  التنفيذية  النواحي 

وقواعد السلوك المهني.

فلسطين،  في  مالي  لمستشار  ترخيص  أول  منح 
حيث منحت الهيئة ترخيص مستشار مالي هو األول 
ألول  الهيئة  منح  ويعتبر  فلسطين.   في  نوعه  من 
الثمرات  ترخيص مستشار مالي في فلسطين إحدى 
المتخصص  المهنية  الشهادات  لبرنامج  الرئيسية 
المعتمد  المعهد  مع  بالتعاون  الهيئة  أطلقته  الذي 

.)CISI( لألوراق المالية واالستثمار

استكمال العمل على مشروع تطوير قطاع التأمين 
تطوير  إلى  يهدف  الذي  الدولي،  البنك  من  المقدم 
المخاطر،  على  المبنية  للرقابة  الالزمة  التحتية  البنية 
وبناء  التأمين،  إعادة  الرقابية في مجال  األطر  وتطوير 
القدرات الفنية لطواقم اإلدارة في هذه المجاالت، إضافة 
إلى تطوير اإلجراءات الفنية الخاصة بمجال »الخروج من 

.)Wind-up( »السوق لشركات التأمين

استكمال تنفيذ مشروع التمويل اإلسالمي المقدم 
األطر  تطوير  إلى  يهدف  الذي  الدولي،  البنك  من 
القانونية والرقابية الالزمة للرقابة واإلشراف على أدوات 
خالل  من  واإلجارة،  الصكوك،  مثل  اإلسالمي؛  التمويل 
لتحديد  والرقابية  القانونية  األطر  ومراجعة  تقييم 
وتطوير  صياغة  في  الهيئة  ومساعدة  الفجوات، 
األنظمة والتعليمات الخاصة بأدوات التمويل اإلسالمي، 

وبناء القدرات لكوادر الهيئة في هذا الخصوص.

المعالجة  حول  متخصصة  عمل  ورشة  عقد 
العام  خالل  التمويلي،  التأجير  لعقود  المحاسبية 
والمحاسبين  الماليين  المديرين  استهدفت   ،2016
الحسابات.   ومدققي  التمويلي  التأجير  شركات  في 
التأجير  لعقود  المحاسبية  المعالجة  الورشة  وتناولت 
 ،)17( رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  التمويلي 
آلية احتساب األقساط  الورشة محورًا آخر هو  وعالجت 

المستحقة على المستأجرين.



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

21

ثانيًا. تعزيز العالقة مع المؤسسات الدولية واإلقليمية 
والمحلية

حضور االجتماع العاشر الّتحاد هيئات األوراق المالية 
من  األول  الربع  خالل  القاهرة  في  عقد  الذي  العربية، 

العام 2016.

المشاركة في منتدى اللقاء األول لمسؤولي مكافحة 
غسل األموال، وذلك في العاصمة األردنية عّمان خالل 
الربع األخير من العام 2016.  وشاركت الهيئة من خالل 
متطلبات  إنفاذ  مجال  في  دورها  عن  تقديمي  عرض 

وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

المشاركة في حلقة نقاشية حول صناديق االستثمار 
هيئات  اّتحاد  نظمها  التي  الثابت،  الدخل  وأدوات 
 ،)Bloomberg( مع  بالتعاون  العربية،  المالية  األوراق 
وذلك في إمارة دبي خالل الربع الثالث من العام 2016.

العربية  الهيئات  لمنتدى  الثالث  المؤتمر  حضور 
في  وذلك  التأمين،  أعمال  على  والرقابة  لإلشراف 
وكان    .2016 العام  من  الثاني  الربع  خالل  تونس 
في  التأمين  وصناعة  »تطوير  عنوان  تحت  المؤتمر 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.

الموارد  لمديري  العربي  الملتقى  في  المشاركة 
من  الثالث  الربع  خالل  أبوظبي  في  وذلك  البشرية، 
إلدارة  الدولية  »المعايير  عنوان  تحت   2016 العام 

المخاطر في الموارد البشرية في ظل األزمات«.

الموحد،  التخمين  نموذج  إلعداد  لجنة  تشكيل 
وتنظيم  ترتيب  ألغراض   2016 العام  خالل  وذلك 
التي  العقاري  التخمين  عملية  أطراف  بين  ما  العالقة 
وتضم  العقاري.  للتخمين  موحد  نموذج  بوضع  تبدأ 
الفلسطينية  والبنوك  الهيئة،  عن  ممثلين  اللجنة 

والوافدة، والمخمنين العقاريين.

الثالث  التمويلي  التأجير  »مؤتمر  في  المشاركة 
للشرق األوسط«، الذي عقد في دبي خالل الربع األخير 
من العام 2016، حيث ترأست الهيئة جلسة في الجزء 
األول من المؤتمر تتعلق بالتأجير التمويلي للمركبات، 
في  التمويلي  التأجير  عن  عرض  تقديم  تم  كما 
فلسطين: الفرص والتحديات، وذلك في الجزء الثاني 

من المؤتمر المتعلق بالتأجير التمويلي للمعدات.

الضمان  حقوق  سجل  »إطالق  مؤتمر  في  المشاركة 
العام  من  األول  الربع  في  وذلك  المنقول«،  بالمال 
للتدريب  للمؤتمر  الالحقة  التدريبية  والورشة   ،2016

التمويلي  التأجير  شركات  بمشاركة  السجل  على 
المرخصة.

المشاركة في المؤتمر الخاص بإطالق القرار بقانون 
بشأن ضمان الحقوق في األموال المنقولة، الذي نظم 
برعاية وزارة االقتصاد الوطني، وبتمويل من مؤسسة 
من  الثالث  الربع  في  وذلك   ،)IFC( الدولية  التمويل 
العام 2016.  كما تمت المشاركة في الورشة التدريبية 
يوفر  المنقول  المال  سجل  أن  علمًا  للمؤتمر،  الالحقة 
على  المترتبة  الحقوق  إلشهار  إلكترونية  وسيلة 

األموال المنقولة.

المشاركة في جولة استطالعية لالطالع على تجربة 
تأجيرًا  المؤجرة  المركبات  تسجيل  في  األردن 
تمويليًا، خالل الربع األخير من العام 2016، وبدعم من 
الجولة  في  وشارك   ،)IFC( الدولية  التمويل  مؤسسة 

طاقم وزارة النقل والمواصالت، وممثل عن الهيئة.

ثالثًا. تعزيز التوعية المالية

تضع الهيئة موضوع التوعية المالية على سلم أولوياتها، 
وذلك سعيًا منها إلى االرتقاء بموقف جمهور المواطنين 
في  المشاركة  على  قدرتهم  وضمان  فلسطين،  في 
المنظومة المالية بكفاءة وفعالية عالية، وذلك عبر تعظيم 
مستوى  ورفع  البشري،  المال  رأس  في  االستثمار  كفاءة 
غير  المالية  بالمؤسسات  المعرفة  وتعزيز  المالي،  الوعي 
وبما  الهيئة،  وإشراف  رقابة  تحت  تنضوي  التي  المصرفية 
المالية  والخدمات  المنتجات  لطبيعة  أوسع  فهمًا  يحقق 
منها،  االستفادة  وآلية  المؤسسات،  هذه  تقدمها  التي 
وحمايتهم  واالقتصادية،  االجتماعية  ظروفهم  لتحسين 
إلى  إضافة  وواجباتهم،  بحقوقهم  توعيتهم  خالل  من 
قرارات  الّتخاذ  يؤهلهم  ما  كافة،  والمخاطر  الفرص  تبيان 
مبنية على معلومات صحيحة، ويأتي ذلك في إطار جهود 
في  المالي  الشمول  نسبة  زيادة  إلى  الهادفة  الهيئة 
فلسطين، إذ استكملت الهيئة، في هذا السياق، تنفيذ 
برامجها التوعوية الممنهجة الطويلة والقصيرة األمد التي 
تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني، حيث 

تم خالل العام 2016 تنفيذ التالي:

الوطنية  االستراتيجية  بناء  في  العمل  استمرار 
المشتركة  القيادة  جهود  فضمن  المالي،  للشمول 
 2016 العام  خالل  تم  النقد،  وسلطة  الهيئة  بين 
التي  الشاملة  الميدانية  الدراسة  تنفيذ  من  االنتهاء 
غطت أرجاء الوطن كافة، بهدف تحديد الفجوات ذات 
معهد  مع  بالتعاون  وذلك  المالي،  بالشمول  العالقة 
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والخطوات  الدراسة  نتائج  مناقشة  تمت  حيث  ماس، 
الدولي  الخبير  مع  االستراتيجية  بناء  لعملية  الالحقة 
أيار من العام  الخاص بالمشروع، كما عقد خالل شهر 
إلى  الهادف  التوجيهية  للجنة  الثالث  االجتماع   ،2016
تاريخه، حيث تم الحقًا  المنجزة حتى  الخطوات  اعتماد 

االستراتيجية  بإنشاء  الخاصة  العمل  لجان  إطالق 
الوطنية للشمول المالي.  ويهدف عمل هذه اللجان، 
العالقة  ذات  القطاعات  مشاركة  إلى  رئيس،  بشكل 
زمني  وجدول  مهام  وفق  االستراتيجية  بناء  في 
محددين.  ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجان شكلت 
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من القطاعات ذات العالقة كافة؛ وهي تمثل القطاعان 
المدني.   المجتمع  ومؤسسات  والخاص  الرسمي 
لوثيقة  الهيكلية  وضع  من  االنتهاء  تم  ذلك،  إلى 
تحضير  وبدء  المالي،  للشمول  الوطنية  االستراتيجية 
المسودة األولى منها استنادًا إلى نتائج الدراسة وصوالً 
أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  منها.   النهائية  المسودة  إلى 
من المتوقع اطالق االستراتيجية الوطنية خالل النصف 

الثاني من العام 2017 وفقًا لخطة عمل المشروع.

مع  المالي  التثقيف  برنامج  تنفيذ  استكمال 
الجامعات  عدد  ارتفع  حيث  األكاديمية،  المؤسسات 
المشتركة  الثالثية  التعاون  اتفاقية  على  الموقعة 
والجامعة  الدولية  التمويل  ومؤسسة  الهيئة  بين  ما 
المعنية، بهدف اعتماد مساق متخصص في حوكمة 
ثالث  توقيع  بعد  وذلك  جامعات،  ست  إلى  الشركات 
العام  خالل  الثالثية  االتفاقية  على  جديدة  جامعات 
الخاص  المحور  وضمن  الهيئة،  نفذت  كما    .2016
بتعزيز معرفة طلبة كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية 
مجموعة  الزائر«،  الخبير  »برنامج  خالل  من  بالجامعات، 
من اللقاءات المتخصصة التي استهدفت العديد من 
المؤسسات األكاديمية الفلسطينية في مختلف أرجاء 
إلى  المتخصص  البرنامج  هذا  يهدف  حيث  الوطن، 
رفع وتعزيز الوعي المالي بين الطلبة، وإثراء المعرفة 
من  تعزز  عملية  بخبرات  لديهم  الموجودة  األكاديمية 

تنافسية الطالب في عمله الحقًا.

وتعاون  تفاهم  مذكرات  وتنفيذ  وتوقيع  تطوير 
حيث  الفلسطينية،  األكاديمية  المؤسسات  مع 
عملت الهيئة، بالتعاون مع جامعة بيرزيت، على البدء 
من  وذلك  المشتركة،  التفاهم  مذكرة  بنود  بتنفيذ 
خالل تطوير خطة عمل ممنهجة تستهدف مكونات 
تنفيذ مجموعة  تم  األكاديمية كافة، حيث  المؤسسة 
من البرامج واألنشطة التوعوية التي تستهدف تعزيز 
التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة 
لدى الطلبة.  كما عملت الهيئة، وضمن تنفيذ توجهها 
عقد  على  الجامعات،  أساتذة  باستهداف  القاضي 
ما  الجامعة،  ألساتذة  متخصصة  عمل  وورش  لقاءات 
بطريقة  والعملية  العلمية  المعلومات  سيعزز وصول 
بأن  منها  إيمانًا  وذلك  الطلبة،  إلى  وممنهجة  فاعلة 
أساتذة الجامعات يشكلون حلقة الوصل األساسية في 

إيصال المعلومة إليهم. كما تعمل الهيئة، واستكماالً 
لجهودها في هذا اإلطار، على تعزيز العالقات مع عدد 
من المؤسسات األكاديمية األخرى، من خالل بناء عالقة 

مستدامة معهم.

إعداد  تم  حيث  التوعوية،  النشرات  وطباعة  إعداد 
المتخصصة  التوعوية  النشرات  من  مجموعة  وطباعة 
حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها، واشتملت 
فيما  متخصصة  ومصطلحات  توعوية  رسائل  على 
على  الضوء  تسليط  إلى  إضافة  قطاع،  بكل  يتعلق 
التي تسعى الهيئة إلى نشرها إلى  أهم المعلومات 
حمايتهم  لغرض  والمستثمرين  المواطنين  جمهور 
وطباعة  إعداد  تم  حيث  وتثقيفهم،  وتوعيتهم 
نشرتين توعويتين حول قطاع التأمين، وهما »التأمين 
ونشرة  اإللزامية«،  »التأمينات  ونشرة  وأمان«  حماية 
ومزاياه«،  أهميته   .. التمويلي  »التأجير  حول  توعوية 
إضافة إلى نشرتين توعويتين حول الهيئة باللغتين 
متخصصة  إرشادية  ونشرة  واإلنجليزية،  العربية 

للمتعاملين في قطاع األوراق المالية.

حماية  في  رؤيتها  مع  تماشيًا  اإللكترونية،  التوعية 
المال،  رأس  سوق  قطاعات  في  المتعاملين  حقوق 
تعمل الهيئة، ومن خالل بوابة التوعية على موقعها 
اإللكتروني، على توفير العديد من المعلومات الغنية 
المالي لدى مختلف فئات  التي تهدف إلى رفع الوعي 
مبسطة  بطرق  تقديمها  خالل  من  وذلك  المجتمع، 
المهمة  الجوانب  من  العديد  وتتضمن  ومباشرة، 
لحماية حقوقهم وتثقيفهم حول المنتجات والخدمات 
إلى  إضافة  وأهميتها،  القطاعات  هذه  تقدمها  التي 
والمصطلحات  المفاهيم  أهم  من  مجموعة  توضيح 
التي  المتخصصة  والمقاالت  التوعوية  األخبار  ونشر 

تهم الباحثين والمهتمين والمستثمرين.

منها  إيمانًا  المدرسية،  الزيارات  وفود  استقبال 
غير  المالية  بالقطاعات  المالي  الوعي  تعزيز  بضرورة 
المصرفية لدى هذه الفئة، باعتبارهم بناة المستقبل، 
ومساعدتهم  وتأهيليهم  إرشادهم  بهدف  وذلك 
المستقبل،  في  الحكيمة  المالية  القرارات  اتخاذ  على 
الهيئة  استقبلت  لديهم،  المالي  الوعي  تعزيز  عبر 
من  التوعوية  الزيارات  وفود  من  عددًا  مقرها  في 
العديد من مدارس محافظات الوطن، حيث تم تعزيز 
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الرقابة  في  ومهامها  ودورها،  بالهيئة،  معرفتهم 
واإلشراف وتنظيم عمل قطاعات سوق رأس المال في 
عليهم،  التوعوية  النشرات  توزيع  تم  كما  فلسطين، 
التدريسية  المراحل  مختلف  الوفود  هذه  وشملت 
والصفوف  واألدبي،  التجاري،  الفرع  مثل  والتخصصية 

اإلعدادية والثانوية.

والتوظيف،  التدريب  برامج  فعاليات  المشاركة في 
خريجي  من  عدد  استقبال  على  الهيئة  عملت  حيث 
خالل  من  فلسطين  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
بهدف  وذلك  الفعاليات،  هذه  في  الخاص  جناحها 
وتحديدًا  المحلي،  العمل  سوق  بمتطلبات  تعريفهم 

في قطاعات سوق رأس المال.

المساهمة في رفد المجالت والدوريات المتخصصة 
من  انطالقا  المال،  رأس  سوق  قطاعات  بأخبار 
الحلقة  التي تعد  االقتصادية  وعيها بأهمية الصحافة 
المواطنين،  جمهور  إلى  المعلومة  لنقل  الرئيسية 
االستثمارية  قرارتهم  اتخاذ  في  المساهمة  وبالتالي 
بالشكل األنسب، عملت الهيئة على بث مجموعة من 
المجالت  أهم  من  مجموعة  ورفد  والمعلومات  األخبار 
والدوريات المتخصصة بأخبار الهيئة وأنشطتها، إلى 
رأس  سوق  لقطاعات  اإلحصائية  البيانات  أهم  جانب 
منها  عدة،  قطاعات  أغراض  يخدم  ما  ونشر  المال، 

الباحثون، والمهتمون، والمستثمرون.
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القانون  في  عليها  المنصوص  نشاطاتها  الهيئة  تمارس 
الداخلية  والتحديات  المعيقات  من  العديد  ظل  في 
أعمالها،  سير  على  التأثير  شأنها  من  التي  والخارجية 
ذلك  وينعكس  عليها،  تشرف  التي  القطاعات  وأنشطة 
على البيئة الكلية لالستثمار في قطاعات سوق رأس المال 

التي تراقب عليها الهيئة.

ففي قطاع األوراق المالية، يعتبر ضعف نمو أحجام التداول 
أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع األوراق المالية، بما له 
من أثر سلبي على الموارد المالية للجهات المكونة للقطاع 
المرخصة،  المالية  األوراق  وشركات  والبورصة،  كالهيئة 
لالنعكاس  ذلك  ويعزى  ككل،  القطاع  أداء  على  يؤثر  ما 
فلسطين،  في  واالقتصادية  السياسية  للظروف  السلبي 
التي تؤثر، بشكل مباشر، على جذب االستثمارات الخارجية 
قطاع  وتحديدًا  االقتصادية،  القطاعات  في  وتوظيفها 
المستثمرين  من  العديد  توجه  أن  كما  المالية.  األوراق 
هو  الخارجية،  البورصات  في  االستثمار  إلى  المحليين 
ذلك  إلى  أضف  الفلسطينية،  البورصة  تواجهه  آخر  تحدٍّ 
تعطل  عن  نتج  الذي  القانونية،  بالبيئة  الخاص  التحدي 
وإصدار  تشريع  في  وصالحيته  التشريعي  المجلس  عمل 
القوانين التي تعزز البيئة التي يعمل بها القطاع، وأهمها 
تاريخه،  حتى  وعصري  حديث  شركات  قانون  إصدار  عدم 
االستثمار،  لغايات تشجيع  إضاعة فرص كثيرة  إلى  أدى  ما 
أسهمها.   بإعادة شراء  المدرجة  للشركات  السماح  أهمها 
عموالت  على  المضافة  القيمة  ضريبة  فرض  ويشكل 

التداول، أحد التحديات المنبثقة عن البيئة القانونية.

ويواجه قطاع تمويل الرهن العقاري العديد من التحديات؛ 
أبرزها عدم اكتمال البيئة القانونية المنظمة للقطاع، حيث 
أن القانون الذي ينظم الرهن العقاري قد وضع في الحقبة 
للدين  تأمينًا  المنقولة  غير  األموال  وضع  )قانون  األردنية 
منذ  القانون  هذا  على  تغيير  أي  يطرأ  ولم   ،)1953 للعام 
ذلك الحين، حيث أنه، وحتى تاريخه، لم يتم اعتماد وصدور 
يكون  أن  المتوقع  من  الذي  العقاري  الرهن  تمويل  قانون 
العقاري،  الرهن  تمويل  قطاع  على  إيجابي  تأثير  لصدوره 
وتحفيز نموه، والمساهمة في استقراره، وتحقيق نوع من 

التوازن فيما بين أطراف العالقة التعاقدية.

في  رسميًا  المسجلة  األراضي  مساحة  محدودية  أن  كما 
ما   ،% 30 تتجاوز  ال  التي  )الطابو(،  األراضي  تسجيل  دوائر 

زالت تشكل عائقًا أمام نمو هذا القطاع واتساعه بشكل 
العرض  قوى  تفاعل  حقيقي،  بشكل  ويعكس،  منظم، 
ضمن  تقع  الضفة  أراضي  من    %17 أن  كما  والطلب.  
األكبر  الجزء  أما  )ب(،  المنطقة  ضمن  و %23  )أ(  المنطقة 
ضمن  فهو   ،% 60 بنسبة  )ج(  المنطقة  في  يقع  الذي 
العقاري  االستثمار  تقييد  وبالتالي  اإلسرائيلية،  السيطرة 
تراخيص  الحصول على  المنطقة نظرًا لصعوبة  في هذه 
وعزوف  لالستثمار،  تمويل  على  الحصول  وصعوبة  للبناء، 

المؤسسات المالية عن اإلقراض في هذه المناطق.

وتوسع  انتشار  القطاع،  تواجه  التي  األخرى  التحديات  ومن 
البيع  عمليات  تتم  حيث  الرسمي،  غير  اإلسكان  قطاع 
على  يترتب  قد  وما  الرسمي،  القطاع  خارج  بالتقسيط 
األطراف  لحماية  آلية  للحقوق، وعدم وجود  ذلك من ضياع 
الرسمية  القنوات  عبر  التمويل  فرص  وضياع  العالقة،  ذات 
انتشار  جانب  إلى  هذا  المالية،  والمؤسسات  كالمصارف 
لتسجيل  آلية  الخارطة، دون وجود  بالبيع على  ما يسمى 

اتفاقيات البيع، وما يترتب عليها من إشكاليات عديدة.

الرهن  تمويل  إعادة  شركات  تواجه  التي  التحديات  ومن 
رهن  تمويل  شركات  إنشاء  أمام  عائقًا  وتشكل  العقاري، 
عقاري تعمل في السوق األولى، وجود فائض في السيولة 
ألموالها  البنوك  استخدام  وبالتالي  البنكي،  القطاع  لدى 
تمويل  إعادة  إلى  الحاجة  العقاري دون  اإلقراض  في عملية 
هذه القروض، وسيكون من الصعب على شركات تمويل 
تمنح  كما  المنافسة.   األولي  السوق  في  العقاري  الرهن 
فائدة  أسعار  العقاري  اإلقراض  المقترضين ألغراض  البنوك 
شركة  من  المقدم  التمويل  إعادة  فائدة  سعر  من  قريبة 
إعادة التمويل.  أما بخصوص الشركات في السوق األولي، 
فإن تكلفة األموال ستكون أعلى من حيث مصادر التمويل 
)سواء االقتراض أو إصدار السندات( والمصاريف التشغيلية 
ستشكل جزءًا ال بأس فيه من تكلفة هذه األموال.  ويجب 
ما  السندات في فلسطين  إصدار  أن  االعتبار،  بعين  األخذ 
للسندات  محفزات  أو  ميزات  أي  يوجد  وال  بداياته،  في  زال 

المدعمة برهونات عقارية.

من  عددًا  فيواجه  العقاري،  التخمين  نشاط  بخصوص  أما 
لتحديد  الالزمة  المعلومات  توفر  عدم  أهمها  التحديات؛ 
المتوفرة،  المعلومات  أن  حيث  للعقارات،  دقيقه  أسعار 
القيمة  الرسمية، ال تعكس بدقة  الجهات  وإن توافرت في 

التحديات التي تواجه الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها
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العديد  أن هناك  والشراء.  كما  البيع  لعمليات  الحقيقية 
وعقود  دورية  وكاالت  على  بناء  تتم  البيع  عمليات  من 
من  فقط   % 30 يقارب  ما  أن  حيث  األراضي،  سلطة  خارج 
مصدر  يوجد  ال  وبالتالي  الطابو،  في  مسجلة  األراضي 
على  للحصول  المخمنون  إليه  يتجه  للمعلومات  موحد 
وأهم  المخمنين.   عمل  على  سلبًا  يؤثر  ما  المعلومات، 
يمكن  الذي  األساس  سعر  هو  المتوفرة  غير  المؤشرات 
االعتماد عليه للوصول إلى قيم دقيقة للعقارات، بالتالي 

يساعد المخمنين العقاريين في عملهم.

كما أن الوضع السياسي يلعب دورًا كبيرًا في التأثير على 
عمل المخمنين، حيث أن ما يقارب 60 % من أراضي الضفة 
تشمل  تامة،  شبه  إسرائيلية  سيطرة  تحت  هي  الغربية 
األراضي  بملكية  المتعلقة  والمدنية  األمنية  الصالحيات 
واستخداماتها والتخطيط والبناء والبنية التحتية الخاصة 
ويؤثر هذا سلبًا  )ج(.   بالمنطقة  تصنيفها  تم  التي  بها، 
على قدرة المخمنين العقاريين على تقييم سعر العقارات 
األرض،  سعر  تقييم  معايير  ألن  نظرًا  المناطق؛  هذه  في 
ومن ثم احتساب سعر األساس، ستختلف وفقا لتقسيم 
عن  قيمتها  تختلف  قد  )ج(  منطقة  في  فاألرض  األرض، 
األراضي في مناطق )أ( و)ب(، ولكن مع وجود محددات على 
الدنيا،  القيمة في حدودها  استخدامات األرض، قد تصبح 
وأحيانًا في األراضي القريبة من نقاط عسكرية إسرائيلية 

تصبح صفر.

العقاريين،  المخمنين  تواجه  التي  التحديات  أهم  ومن 
النماذج المستخدمة من قبل البنوك، التي تحد من قدرة 
المخمنين العقاريين على استخدام األسس العلمية في 
عملية التخمين امتثاالً لتعليمات الهيئة بهذا الخصوص، 
بدأت  العالقة،  ذات  الجهات  مع  وبالتعاون  الهيئة،  أن  إال 
يتيح  للتخمين، بحيث  بالعمل على تطوير نموذج موحد 
للمخمن العقاري استخدام المنهجيات العلمية في عملية 
التخمين، ما سيؤدي إلى تحسين نوعية التقارير المقدمة 
العام  خالل  النموذج  اعتماد  يتم  أن  ويتوقع  قبلهم،  من 

.2017

التأجير  قطاع  أداء  في  الملحوظ  التطور  من  الرغم  على 
الشركات  عدد  حيث  من   ،2016 العام  خالل  التمويلي 
هناك  فإن  التمويلي،  التأجير  محفظة  وحجم  العاملة، 
التأجير  نشاط  توسع  تعيق  التي  التحديات  من  مجموعة 
التمويلي بالقطاعات اإلنتاجية والعقارية واإلنشائية، يأتي 
المالءمة  القانونية  البيئة  اكتمال  عدم  مقدمتها  في 

عمل  آلية  يشمل  بما  القطاعات،  هذه  لعمل  والمنظمة 
بتعليمات  المتعلقة  تلك  وبخاصة  النشاط،  وخصوصية 
تسجيل األصول المؤجرة تأجيرًا تمويليًا بأنواعها المختلفة 
المنقول(،  غير  والمال  خاص،  منقول  مال  منقول،  )مال 
وتعليمات المعالجة المحاسبية والضريبية لعقود التأجير 
اإلعفاءات  من  المؤجر  استفادة  يخص  فيما  التمويلي 

الممنوحة للمستأجر؛ كاإلعفاء الجمركي لإلعاقة.

في  العاملة  التمويلي  التأجير  شركات  تواجه  كما 
تمويل  مصادر  إلى  الوصول  في  صعوبة  فلسطين 
إلى  أضف  بعملياتها،  التوسع  للمساهمة في  مستدامة، 
هذا التحدي قلة الخبرة للعاملين في النشاط، إضافًة إلى 
عدم توفر الوعي التام بهذا الخيار التمويلي وأهميته بين 

المواطنين وأصحاب المشاريع.

تحد  التي  التحديات  من  العديد  التأمين  قطاع  ويواجه 
أهمها  من  ولعل  المطلوب،  بالشكل  ونموه  تطوره  من 
المحفظة  التأمينية، وصغر حجم  الكثافة  انخفاض نسبة 
اإليجابية في األسعار  المنافسة غير  إلى  التأمينية، إضافة 
ضغطًا  وشكلت  الماضية،  الفترة  خالل  اشتدت  التي 
المحفظة  زالت  ما  أخرى  جهة  ومن  القطاع،  سيولة  على 
بشكل  وتعتمد،  الشديد،  بالتركز  تتسم  التأمينية 
اللذين  الصحي  والتأمين  المركبات  تأمين  على  أساسي، 
76% من إجمالي المحفظة، وما زالت  يشكالن ما نسبته 
نسب النمو في قطاع التأمين ال ترتقي إلى حجم الفرص 
المتاحة أمام القطاع، وفي مناٍح عدة مثل تأمين المنازل، 
وتأمين المنشآت االقتصادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، 

وتأمين الحياة، وتأمين العمال.
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قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاع  تمويل  الرهن العقاري 

قطاع التأجير التمويلي
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البيئة القانونية والتنظيمية

إلى  الهيئة  في  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  ضمن سعي 
عملت  فقد  المالية،  األوراق  قطاع  في  التداول  بيئة  تعزيز 
تعديل  مسودة  مراجعة  على   2016 العام  خالل  اإلدارة 
من  والمعتمد  البورصة،  في  به  المعمول  التداول  نظام 
الهيئة، حيث قامت اإلدارة بدراسة التعديالت المقترحة من 
الفنية  الطواقم  بين  تشاورية  جلسات  خالل  من  البورصة 
لكل من البورصة والهيئة، وتمت الموافقة على التعديالت 
إدارة  مجلس  إلى  التعديالت  رفع  سيتم  حيث  المقترحة، 
الهيئة خالل العام 2017 لغرض االعتماد.  وفي إطار تنفيذ 
المرحلة الثالثة من مشروع تطوير قطاع األوراق المالية، من 
خالل المساعدة الفنية التي يقدمها البنك الدولي لتطوير 
اإلطار القانوني والرقابي لإلشراف على قطاع األوراق المالية 
في فلسطين، تم تطوير مسودات التعليمات ذات العالقة 
بالمشروع؛ مثل مسودة تعليمات قواعد السلوك المهني، 
المالية(،  )الموارد  المال  رأس  كفاية  تعليمات  ومسودة 

ومسودة تعليمات صناديق االستثمار.

الهيئة،  نظمتها  عدة  عمل  ورش  عقد  المشروع  تخلل 
وشارك فيها العديد من المؤسسات واألفراد ذوي العالقة، 
أوراق  وشركات  والبورصة،  مدرجة،  وشركات  بنوك،  منها 
سراج  وصندوق  الفلسطيني،  االستثمار  وصندوق  مالية، 
إضافة  أعاله،  المذكورة  التعليمات  لمناقشة  فلسطين، 
إلى تدريب موظفي اإلدارة العامة لألوراق المالية وموظفي 
على  المبني  اإلشراف  آلية  على  المالية  األوراق  شركات 

المخاطر.

اإلطار  تطوير  على  العمل  الهيئة  بدأت  آخر،  سياق  وفي 
اإلسالمية،  الصكوك  إلصدار  الناظم  والرقابي  القانوني 
تطوير  الدولي، وضمن مشروع  البنك  مع  بالتعاون  وذلك 

أدوات التمويل اإلسالمي، وبخاصة الصكوك.

التطورات خالل العام 2016

المالية،  لألوراق  العامة  اإلدارة  خالل  من  الهيئة  واصلت 
المالئم  المناخ  لتوفير  الرامية  2016، جهودها  العام  خالل 
لالستثمار في األوراق المالية، والنهوض بسوق رأس المال 
الفلسطيني وفق المعايير والممارسات الدولية، وتمكنت 

من قطع شوط كبير في تناغم تلك اإلنجازات مع األهداف 

المؤسسية العامة للهيئة، ونحو تحقيق أهدافها المحددة 
في استراتيجيتها لألعوام 2020-2016.

ترقية بورصة فلسطين  الدولي، ساهمت  الصعيد  فعلى 
وإدراجها على الئحة )Frontier Market( من قبل مجموعة 
في   )FTSE Indices( المالية  للمؤشرات  تايمز  فايننشال 
شهر أيلول من العام 2016، في تعزيز مكانة قطاع األوراق 
حيث  الدولي،  المالي  الصعيد  على  الفلسطيني  المالية 
الدولية  المنظمة  في  للهيئة  الكاملة  العضوية  ساهمت 
بشكل   ،)IOSCO( المال  أسواق  على  المشرفة  للهيئات 
على  التقدم  في  البورصة  أمام  الطريق  فتح  في  رئيسي، 

المستوى الدولي.

المقدم من قبل  المنصرم، تم قبول الطلب  العام  وخالل 
منحها  بخصوص   2015 العام  منذ  فلسطين  بورصة 
العالمي، حيث جاء  البورصات  اتحاد  الكاملة في  العضوية 
للهيئة  والخمسين  السادس  السنوي  االجتماع  ذلك خالل 
من  ذلك،  أثر  على  البورصة،  وستتمكن  لالتحاد،  العامة 
التي  واألنشطة  االجتماعات  كافة  في  والمشاركة  الحضور 
ضمن  البورصة  بيانات  نشر  سيتم  كما  االتحاد،  ينظمها 
لالتحاد  االنضمام  أن  إلى  إضافة  الدورية،  االتحاد  نشرات 
بكافة  تلتزم  فلسطين  بورصة  بأن  دوليًا  اعترافًا  يشكل 

المعايير المتبعة عالميًا في تداول األوراق المالية.

ورفع  دراسة  على  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  وعملت 
االكتتاب  نظام  باعتماد  الهيئة  عام  مدير  إلى  التوصية 
في  جديدة  نوعية  إضافة  سيشكل  الذي  اإللكتروني 
في  الهيئة  مبادرة  وأهمها  اإللكترونية،  االكتتاب  عمليات 
ضرورة اعتماد رقم المستثمر أساسيًا في عمليات االكتتاب، 

وتم بدء التجربة في االكتتاب األولي العام لشركة سند.

فتح  واتفاقية  نموذج  مناقشة  تمت  ذلك،  إلى  إضافة 
التعرف  إجراءات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  المعدلة  الحساب 
ومدى  عليها،  الوسطاء  ومالحظات   )KYC( العمالء  على 
وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  سياسة  مع  انسجامها 
اإلرهاب، وتعليمات األشخاص المعرضين سياسيًا، وسيتم 
اإلعالن عن اطالق واعتماد النماذج الجديدة في بداية العام 

الجديد 2017.

قطاع األوراق المالية
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يعتبر ترخيص نشاطات وأعمال األوراق المالية من المهام 
الرئيسية للهيئة، بما يساهم في المحافظة على سالمة 
من  القطاع  وحماية  المالية،  األوراق  قطاع  في  التعامل 
فيه.   المتعاملين  وحماية  لها،  يتعرض  قد  التي  المخاطر 
المالية  الوساطة  الهيئة،  ترّخصها  التي  األعمال  وتشمل 

لحساب الغير، والوساطة المالية لحسابه، ووكيل اإلصدار، 
وترخيص  األمين،  والحافظ  اإلصدار،  وأمين  اإلصدار،  ومدير 
ترخيص  إلى  إضافة  المالية،  األوراق  أسواق  أعمال  ممارسة 

ممتهني المهن المالية.

األعمال والنشاطات المالية المرخصةالشركة

الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية

الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغير

خدمات الوساطة المالية:

بورصة عمان، سوق دبي المالي، سوق أبو ظبي لألوراق المالية، 
سوق المملكة العربية السعودية

المتحدة لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير

خدمات الوساطة المالية:

بورصة عمان، البورصة المصرية، سوق دبي المالي، سوق المملكة 
العربية السعودية، سوق أبو ظبي لألوراق المالية، السوق األمريكي

الوطنية لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير
خدمات الوساطة المالية:

بورصة عمان، البورصة المصرية، سوق دبي المالي، السوق 
األمريكي، سوق أبو ظبي لألوراق المالية

العالمية لألوراق المالية

الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغير

خدمات الوساطة المالية:

بورصة عمان، سوق دبي المالي

وفيما يلي نتائج العام 2016 فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية:

الخدمات المقدمة للقطاع

      الترخيص
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سهم لالستثمار واألوراق المالية

الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغير

مدير إصدار

خدمات الوساطة المالية:

بورصة عمان، سوق دبي المالي، سوق أبو ظبي لألوراق المالية، 
البورصة المصرية

لوتس لالستثمارات المالية

الوساطة المالية لحسابه
الوساطة المالية لحساب الغير

وكيل إصدار
خدمات الوساطة المالية:

بورصة عمان، سوق دبي المالي، سوق أبو ظبي لألوراق المالية، 
سوق المملكة العربية السعودية، سوق قطر، البورصة المصرية 

سوق أمريكا.

الوساطة لألوراق المالية

الوساطة المالية لحساب الغير
أمين إصدار

خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان، البورصة المصرية، سوق دبي المالي، سوق أبو 

ظبي لألوراق المالية

العربي جروب لالستثمار

الوساطة المالية لحساب الغير
مدير إصدار
أمين إصدار

خدمات الوساطة المالية:
بورصة عمان، سوق دبي المالي، سوق أبو ظبي لألوراق المالية

حافظ أمينبنك HSBC الشرق األوسط المحدود*

مدير إصدارأبو غزالة لالستشارات

حافظ أمينالبنك العربي

حافظ أمينبنك فلسطين

مدير إصدارإثمار لالستثمار واالستشارات المالية

مستشار استثمار

حافظ أمينبنك القاهرة عمان
أمين إصدار

نشاط أسواق األوراق الماليةبورصة فلسطين

حافظ أمينالبنك الوطني

حافظ أمينبنك األردن

* وافقت الهيئة على شطب ترخيص بنك HSBC لممارسة نشاط الحفظ األمين في شهر تموز 2016.
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الشكاوى

8 شكاوى مقدمة من قبل  2016 مع  العام  التعامل خالل  تم 
مستثمرين أفراد، وتم تشكيل لجان تحقيق واّتخاذ ما يلزم من 

إجراءات.

التعاون مع الهيئات والسلطات الرقابية المحلية

من  استعالم  حالة   36 مع  التعامل  تم   ،2016 العام  خالل 
التعامل  وتم  رقابية،  وسلطات  وهيئات  وحدات  قبل 

بمهنية وسرية تامة وإبداء التعاون المطلوب.

اإلصدارات

لتمويل  الالزمة  األموال  على  بالحصول  الشركات  تقوم 
رفع  طريق  عن  إما  المستقبلية،  وخططها  مشاريعها 
االقتراض  طريق  عن  وإما  األسهم،  بإصدار  أموالها  رؤوس 

بإصدار السندات.

 2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  ألزم  وقد 
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الشركات المصدرة 
عند عملية إصدار األوراق المالية، أن تقدم نشرة إصدار إلى 

تمّكن  التي  والبيانات  المعلومات  كافة  تتضمن  الهيئة 
البيانات  وتقديم  االستثماري،  قراره  اّتخاذ  من  المستثمر 
وتعتبر  عليها.   المستثمر  اّطالع  الهيئة ضرورة  ترى  التي 
للمعلومات  والموثوق  الرئيسي  المصدر  اإلصدار  نشرة 
إفصاح  عملية  أول  كذلك  وهي  للمستثمرين،  بالنسبة 

يقوم بها المصدر عند إصدار األوراق المالية.

تحقق  حالة  في  اإلصدار  نشرة  إنفاذ  على  الهيئة  وتوافق 
وتوفر متطلبات قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات 
وإيقاف  رفض  في  الحق  ولها  بمقتضاه،  الصادرة  والقرارات 
إنفاذ النشرة إذا تبين أنها تحتوي على بيانات غير صحيحة، 
معلومات  تتضمن  ال  أنها  أو  مضللة،  أو  دقيقة،  غير  أو 
جوهرية تمّكن المستثمر من اّتخاذ قراره االستثماري.  وفي 
حال تضمنت النشرة معلومات وبيانات غير صحيحة تتعلق 
فإن  المعلومات،  هذه  حذف  تم  أو  جوهرية،  بمعلومات 
المصدر وأي شخص وّقع على هذه النشرة، يعتبر مخالفًا 

لقانون األوراق المالية.

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

عدد األسهمالشركة

1,650,000بيت جاال لصناعة األدوية

6,050,000بنك القدس

850,000التكافل الفلسطينية للتأمين

10,000,000بنك فلسطين

6,000,000العربية الفلسطينية لالستثمار

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركتين عن طريق االكتتاب األولي العام، وهي على النحو التالي:

عدد األسهمالشركة

38,045,000مصرف الصفا

6,000,000سند للموارد اإلنشائية

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركتين عن طريق االكتتاب الثانوي العام، وهي على النحو التالي:

عدد األسهم الشركة

1,090,442العقارية التجارية لالستثمار

12,500,000البنك اإلسالمي الفلسطيني
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ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركتين عن طريق االكتتاب الخاص، وهي على النحو التالي:

عدد األسهمالشركة

940,000القدس للمستحضرات الطبية

10,008,685بنك فلسطين

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

عدد األسهم غير المكتتب بهاالشركة

3,300,000بنك االستثمار الفلسطيني

ووافقت الهيئة على ترخيص نشرتين لشركتين على إصدار سندات قرض لمدة خمس سنوات، وهي على النحو التالي:

عدد السنداتالشركة

240فلسطين للتنمية واالستثمار

3,500العربية الفلسطينية لالستثمار

اإلفصاح

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام 2016:

التقارير الدورية
آخر موعد 

لإلفصاح
الشركات 

المدرجة
الشركات 
الملتزمة

نسبة

االلتزام

94 %154946  /02  /2016البيانات المالية األولية للعام 2015

92 %314945  /03  /2016التقارير السنوية للعام 2015

96 %304947  /04  /2016البيانات المالية للربع األول من العام 2016

96 %164947  /08  /2016التقارير نصف السنوية للعام 2016

96 %14846  /11  /2016البيانات المالية للربع الثالث من العام 2016

وقد تم فرض عقوبة من الدرجة األولى تتمثل بتوجيه إنذار خطي لثالث شركات بسبب عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح 
خالل العام 2016.

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

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

واّتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المخالفين.
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الرقابة على التداول

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

بتلك المخالفة.

اإلدارة  في  به  المعمول  اإللكتروني  الرقابة  نظام  أصدر 
من  مجموعة   ،2016 العام  خالل  المالية  لألوراق  العامة 
والتعامالت  السلوكيات  الرقابية بخصوص بعض  اإلنذارات 
التي تمت على بعض األوراق المالية المدرجة، وتمت معالجة 
هذه اإلنذارات من قبل دائرة الرقابة على عمليات السوق، 
في  األعضاء  وشؤون  والرقابة  التداول  دائرة  مع  بالتعاون 
بورصة فلسطين، ووفقًا لدليل سياسات وإجراءات العمل 

المعتمدة في اإلدارة العامة لألوراق المالية.

بخصوص  الهيئة  بها  قامت  التي  اإلجراءات  يلي  وفيما 
التعامل مع اإلنذارات الرقابية:

على  طبيعية  غير  تغيرات  المتضمن  الرقابي  اإلنذار 
أسعار األوراق المالية: تم خالل العام 2016 مخاطبة 6 
وجود  لالستفسار عن  مدرجة  عامة  شركات مساهمة 
عنها  مفصح  غير  جوهرية  متغيرات  أو  معلومات  أي 
األوراق  بعض  أسعار  في  للتغيرات  نتيجة  للجمهور 
من  لمجموعة  التداول  أحجام  في  زيادة  أو  المالية، 

األوراق المالية المدرجة.

اإلغالق  أسعار  على  التأثير  المتضمن  الرقابي  اإلنذار 
لألوراق المالية المدرجة: تم إلغاء األثر السعري الثنتين 
من األوراق المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة 
سعر  في  المفاجئ  االرتفاع  نتيجة   2016 العام  خالل 
إغالق الورقة المالية خالل الدقائق الخمس األخيرة من 
السعري  األثر  إلغاء  معالجة  وتأتي  التداول.   جلسة 
وحماية  المستثمرين،  أمام  التداول  شفافية  لتعزيز 

حقوق المتعاملين في الورقة المالية.

الرقابة  بعمليات  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  تقوم  كما 
واإلشراف على أعمال البورصة والمركز، حيث تم التفتيش 
اإليداع  مركز  لدى  المتبعة  الحساب  فتح  إجراءات  على 
والتحويل في البورصة، وعمليات إدراج مجموعة من أسهم 
للشركات  المال  رأس  رفع  عمليات  عن  الناتجة  الزيادة 
أعمال  فحص  إلى  إضافة  المدرجة،  العامة  المساهمة 
وتنفيذ  األسهم  نقل  عمليات  في  والتحويل  اإليداع  مركز 

التحويالت اإلرثية والعائلية.

التحليل المالي والمالءة المالية لشركات األوراق 
المالية

األوراق  لشركات  المالية  المالءة  تقارير  تحليل  يتم 
المالية بهدف التأكد من التزام شركات األوراق المالية 
بقانون األوراق المالية وتعليمات المالءة المالية الصادرة 
الحفاظ على سالمة واستقرار  بما يضمن  الهيئة،  عن 
أموال  على  والحفاظ  المالية،  األوراق  شركات  أوضاع 
5 مخالفات  توجيه  تم  المستثمرين وحقوقهم.  وقد 
المالءة  معايير  لتعليمات  المخالفة  الشركات  بحق 
المالية، وتم إصدار 5 إنذارات خطية كعقوبة من الدرجة 

األولى.

التفتيش على شركات األوراق المالية

مستمرة  بمتابعة  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  تقوم 
لكافة أوضاع شركات األوراق المالية المرخصة من قبل 
والتزامها  الشركات  تلك  امتثال  لفحص مدى  الهيئة، 
الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  المالية  األوراق  بقانون 
لتلك  التفتيشية  الزيارات  تنفيذ  يتم  حيث  بمقتضاه، 
على  بناًء  وذلك  أوضاعها،  على  للوقوف  الشركات 
مصفوفة المخاطر التي تم إعدادها في اإلدارة العامة 
التفتيشية  الزيارات  تقل  ال  وبحيث  المالية،  لألوراق 
المالية عن جولتين لكل  الدورية على شركات األوراق 
التفتيش  فريق  يقوم  كما  الواحد.   العام  في  شركة 
متابعة  زيارات  بعمل  المالية  لألوراق  العامة  اإلدارة  في 
القانون  بأحكام  التزامها  من  للتأكد  الشركات  على 
الرئيسي  للهدف  تحقيقًا  واألنظمة  والتعليمات 
من  والحد  المستثمرين،  حقوق  حماية  في  المتمثل 
العاملة  الشركات  تواجه  قد  التي  المحتملة  المخاطر 

في قطاع األوراق المالية.
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نوع الزيارةتاريخ الزيارةنوع الزيارةتاريخ الزيارةاسم الشركة

تفتيش مبني على 05  /03  /2016شركة لوتس لالستثمارات المالية
المخاطر

تفتيش مبني على 12  /12  /2016
المخاطر

تفتيش مبني على 21  /03  /2016الشركة العالمية لألوراق المالية
المخاطر

تفتيش مبني على 22  /08  /2016
المخاطر

الهدف األردن فلسطين لألوراق 
المالية

تفتيش مبني على 04  /04  /2016
المخاطر

تفتيش مبني على 26  /09  /2016
المخاطر

تفتيش مبني على 18  /04 /2016الشركة المتحدة لألوراق المالية
المخاطر

تفتيش مبني على 05 /09 /2016
المخاطر

تفتيش مبني على 28 /04 /2016شركة الوساطة لألوراق المالية
المخاطر

تفتيش مبني على 10 /10 /2016
المخاطر

تفتيش مبني على 25 /05 /2016الشركة الوطنية لألوراق المالية
المخاطر

تفتيش مبني على 29 /11 /2016
المخاطر

تفتيش مبني على 30 /05 /2016شركة سهم لالستثمارات المالية
المخاطر

تفتيش مبني على 30 /10 /2016
المخاطر

تفتيش مبني على 05 /06 /2016شركة العربي جروب لالستثمار
المخاطر

تفتيش مبني على 14 /11 /2016
المخاطر

الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق المالية

أواًل. بورصة فلسطين

أ. مؤشر القدس

مع نهاية العام 2016، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 530.16 نقطة، مسجاًل انخفاضًا نسبته 0.48 % عن إغالقه في نهاية 
العام 2015، والبالغ 532.73 نقطة.

ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام 2016:

التغير مقارنة بـ 1  /1  /2016 ) %(التغير مقارنة بالربع السابق ) %(مؤشر القدسالفترة

2016/ 1/ 1527.38--------

2016/ 3/ 31506.28  -4  -4

2016/ 6/ 30503.79  -0.5  -4

2016/ 9/ 30518.58  3  -2

2016/ 12/ 31530.16  2  1
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وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام 2016:

400

500

550

450

600
2016 

ب. نشاط السوق

يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين 2015 و2016:

نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين 2015 و2016

عدد األسهم السنة
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

المعدل اليومي لقيمة 
األسهم المتداولة )$(

القيمة 
السوقية )$(

2015175,229,463320,388,21324631,0141,238,0913,339,196,379

2016232,817,327445,152,36924534,0101,760,775.103,390,122,335

% 33% 39%  -0.4 % 10% 42% 2

يبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين 2015 و2016:

2016 )%(2015 )%(الـبــنــد

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
26.425.3)باألسعار الجارية(

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
)باألسعار الجارية(

2.63.4
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يبين الشكل التالي حجم التداول الشهري وقيمته في بورصة فلسطين من شهر كانون الثاني 2015 وحتى كانون األول 2016:

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

175 233 320 445

3,339 3,390

2016

2015

(مليون سهم)(مليون دوالر)(مليون دوالر)

النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام 2016*

الشهر
قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد األسهم 
المتداولة

عدد 
الصفقات

عدد جلسات 
التداول

مؤشر القدس  
)نقطة(

25,091,89216,270,217270120529.65كانون الثاني

44,935,05624,377,042267321531.8شباط

48,466,70118,081,906305423506.28آذار

51,279,30932,382,236314220500.94نيسان

21,941,98810,471,340256121488.39أيار

50,677,00533,038,983388922503.79حزيران

27,102,13314,533,784266918511.45تموز

49,420,91529,793,712373623507.77آب

20,295,70311,506,016252416518.58أيلول

67,904,38026,186,737271121518.88تشرين األول

22,979,0868,767,530239621522.69تشرين الثاني

15,058,2017,407,824195419530.16كانون األول

* يشمل النشاط اإلجمالي الصفقات المنفذة خارج القاعة.
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ج. حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2016

في ما يلي أحجام التداول للعام 2016 موزعة حسب القطاعات الرئيسية:

%33
الخدمات

%31
االستثمار

%28
البنوك

%2
التأمين

%6
الصناعة

%23
الخدمات

%26
االستثمار

%41
البنوك

%7
التأمين

%3
الصناعة

 التوزيع النسبي لعدد الصفقات
حسب القطاع خالل العام 2016

التوزيع النسبي لقيمة ا�سهم المتداولة
حسب القطاع خالل العام 2016

%12
الخدمات

%38

االستثمار

%43

البنوك

%5
التأمين

%2
الصناعة

 التوزيع النسبي لعدد ا�سهم المتداولة
حسب القطاع خالل العام 2016

%39

الخدمات

%17

االستثمار

%30

البنوك

%4
التأمين

%10
الصناعة

 التوزيع النسبي للقيمة السوقية
حسب القطاع خالل العام 2016

د. الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل العام 2016

مع نهاية العام 2016، بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين )48( شركة، مقارنة مع )49( شركة مدرجة للعام 
بعد دمج أسهم  الفلسطيني، وذلك  التجاري  للبنك  والسندات(  )األسهم  المالية  الورقة  إدراج  2015، حيث تم شطب 

البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين.

تاريخ شطب اإلدراج في البورصةرمز الشركةاسم الشركة

PCB2016 /09 /29البنك التجاري الفلسطيني



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

39

هـ. حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام 2016

قطاع التأمين

الرمزالشركة
عدد األسهم 

المتداولة
قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

AIG1,457,234200,348162المجموعة األهلية للتأمين

GUI979,2771,518,36446العالمية المتحدة للتأمين

MIC962,896578,24431المشرق للتأمين

NIC291,557894,650196التأمين الوطنية

PICO3,2186,0727شركة فلسطين للتأمين

التكافل الفلسطينية للتأمين 
TIC8,077,54025,656,233149المساهمة العامة

TRUST99,465434,45927ترست العالمية للتأمين

11,871,18729,288,370618المجموع

قطاع الصناعة

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

 APC 2,094  13,684  4العربية لصناعة الدهانات

 AZIZA 19,130  70,584  29دواجن فلسطين

 BJP 48,109  163,779  75بيت جاال لصناعة األدوية

 BPC 1,361,130  5,646,588  405بيرزيت لألدوية

مصنع الشرق لإللكترود المساهمة 
 ELECTRODE 44,901  126,769  29العامة

 GMC 436,675  393,772  255مطاحن القمح الذهبي
 JCC834,762 826,566 254سجاير القدس

 JPH1,414,976  2,584,195 715القدس للمستحضرات الطبية

 LADAEN 50  20  1فلسطين لصناعات اللدائن

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 
والبروفيالت

NAPCO 40,750  39,122  30 

 NCI 369,265  403,942  189الوطنية لصناعة الكرتون

 PHARMACARE 133,443  478,913  67دار الشفاء لصناعة األدوية
 VOIC 102,035  1,385,993  82مصانع الزيوت النباتية

 2,135 12,133,927 4,807,320 المجموع
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قطاع الخدمات

الرمزالشركة
عدد األسهم 

المتداولة
قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

ABRAJ132,015150,63261شركة أبراج الوطنية

AHC7,086,1347,205,42143المؤسسة العربي��ة للفن���ادق

ARE23,5249,14642المؤسسة العقارية العربية

BRAVO193,220372,01582العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

GCOM293,92922,88959جلوبال كوم لالتصاالت

NSC67,215113,16016مركز نابلس الجراحي التخصصي

PALAQAR3502763بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALTEL11,765,55787,762,5546,626االتصاالت الفلسطينية

PEC2,451,5362,982,0111,786الفلسطينية للكهرباء

RSR230,406991,43135شركة مصايف رام اهلل

الفلسطينية للتوزيع والخدمات 
WASSEL42,93731,019210اللوجستية

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 
WATANIYA5,420,9724,566,7132,307لالتصاالت

27,707,795104,207,26711,270المجموع

قطاع البنوك والخدمات المالية

الرمزالشركة
عدد األسهم 

المتداولة
قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

AIB23,887,40934,719,606324البنك اإلسالمي العربي

BOP41,829,094109,556,6774,843بنك فلسطين

ISBK4,250,5256,591,6861,268البنك اإلسالمي الفلسطيني

PCB13,131,41412,808,542687البنك التجاري الفلسطيني

PIBC2,919,5152,920,31241بنك االستثمار الفلسطيني

PSE3001,4853سوق فلسطين لألوراق المالية

QUDS7,426,9559,321,1941,554بنك القدس

TNB6,073,5569,040,818762البنك الوطني

99,518,768184,960,3209,482المجموع
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قطاع االستثمار

الرمزالشركة
عدد األسهم 

المتداولة
قيمة األسهم 
المتداولة )$(*

عدد 
الصفقات

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
APIC36,385,48155,426,3924,556)أيبك(

العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 
AQARIYA127,477133,46046العامة

ARAB85,50798,7273المستثمرون العرب

JREI146,34268,7212القدس لالستثمارات العقارية

PADICO42,808,95349,592,4113,274فلسطين للتنمية واالستثمار

PID1,108,0301,978,99350الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

PIIC630,9411,857,904187فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO5,821,4144,739,2451,949فلسطين لالستثمار العقاري

UCI1,798,112666,632438االتحاد لإلعمار واالستثمار

88,912,257114,562,48510,505المجموع

* تشمل قيم األسهم المتداولة الصفقات المنفذة خارج القاعة.

و. النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات خالل العام 2016، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية الختامية المقدمة من 
الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2016*

صافي الربح
 )الخسائر(

العملة رمز التداول الشركة

طاع
الق

6,220,821 دوالر AIB البنك اإلسالمي العربي ت المالية
دما

ك والخ
البنو

53,055,980 دوالر BOP بنك فلسطين

12,603,598 دوالر ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني

3,388,202 دوالر PIBC بنك االستثمار الفلسطيني

10,470,704 دوالر QUDS بنك القدس

7,402,240 دوالر TNB البنك الوطني

642,895 دوالر PSE سوق فلسطين لألوراق المالية
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1,204,812 دينار APC العربية لصناعة الدهانات
صناعة

ال

3,230,398 دينار AZIZA دواجن فلسطين

7,568,179 دوالر BPC بيرزيت لألدوية

93,737 دينار ELECTROD مصنع الشرق لإللكترود

)379,384( دينار JCC سجاير القدس

3,050,959 دوالر JPH القدس للمستحضرات الطبية

)217,177( دينار LADAEN فلسطين لصناعات اللدائن )*(

320,525 دينار NAPCO الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

303,454 دوالر NCI الوطنية لصناعة الكرتون

5,609,250 دينار VOIC مصانع الزيوت النباتية

3,414,672 دوالر PHARMACARE دار الشفاء لصناعة األدوية )***(

27,854 دينار GMC مطاحن القمح الذهبي

1,924,748 دينار BJP بيت جاال لصناعة األدوية

- دوالر AIG المجموعة األهلية للتأمين )*(، )**(

ن
التأمي

602,085 دوالر GUI العالمية المتحدة للتأمين

1,109,327 دوالر MIC المشرق للتأمين

4,067,178 دوالر NIC التأمين الوطنية

5,407,457 دوالر PICO فلسطين للتأمين

812,974 دوالر TIC التكافل الفلسطينية للتأمين

3,655,901 دوالر TRUST ترست العالمية للتأمين

225,798 دينار AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار

ستثمار
اال

57,150 دينار ARAB المستثمرون العرب

)944,285( دوالر JREI القدس لالستثمارات العقارية

18,909,000 دوالر PADICO فلسطين للتنمية واالستثمار

23,527 دينار PID الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

4,826,901 دينار PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي

)2,986,759( دينار PRICO فلسطين لالستثمار العقاري

2,337,926 دوالر  SANAD سند للموارد اإلنشائية

970,035 دوالر UCI االتحاد لإلعمار واالستثمار

11,944,419 دوالر APIC الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
»أيبك«



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

43

254,130 دوالر ABRAJ أبراج الوطنية

ت
دما

الخ

)1,340,854( دينار AHC المؤسسة العربية للفنادق

14,351 دينار ARE المؤسسة العقارية العربية

- دوالر GCOM جلوبال كوم لالتصاالت )*(، )**(

555,999 دينار NSC مركز نابلس الجراحي التخصصي

100,865 دينار PALAQAR بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

80,056,000 دينار PALTEL االتصاالت الفلسطينية

)648,817( دوالر PEC الفلسطينية للكهرباء

)731,740( دينار BRAVO العربية الفلسطينية لمراكز التسوق )*(

415,540 دينار RSR شركة مصايف رام اهلل

113,783 دوالر WASSEL الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

)1,537,941( دوالر WATANAIYA موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

)*( الشركة موقوفة عن التداول.
)**( لم يتم اإلفصاح عن البيانات المالية الختامية األولية وكذلك النهائية المدققة.

)***( من واقع البيانات المالية الختامية األولية.

ز. األسهم النشطة خالل العام 2016

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2016:

 الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2016

الرمزالشركة
قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد األسهم 
المتداولة

عدد 
الصفقات

BOP.D39,875,686104,469,1424,843بنك فلسطين

PALTEL11,531,91886,069,8156,626االتصاالت الفلسطينية

APIC.D36,383,98155,424,4724,556العربية الفلسطينية لالستثمار »أيبك«

PADICO.D41,249,11647,743,4513,274فلسطين للتنمية واالستثمار

AIB.D23,882,72534,712,744324البنك اإلسالمي العربي

TIC.D8,072,99925,640,779149التكافل الفلسطينية للتأمين

PCB.D11,802,52911,606,391687البنك التجاري الفلسطيني

TNB.D6,022,1998,961,584762البنك الوطني

QUDS.D6,932,6698,718,2831,554بنك القدس

AHC7,061,7407,181,67543المؤسسة العربية للفنادق
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قطاع التأمين

البيئة القانونية والتنظيمية

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

لضمان ذلك.

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

وتعزيز دوره في االقتصاد الوطني، وذلك من خالل:

التأمين  قطاع  لتطوير  مفّصلة  سياسات  وضع 
الالزمة  والتعليمات  األنظمة  وإعداد  وتنميته، 

لتنفيذها، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.

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

الحفاظ على حقوق ومصالح المؤمنين والمستفيدين 
من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات بما يكفل 

حماية حقوق جميع األطراف.

تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.

التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي بما يواكب 
تطورات السوق.

أسعار  لوقف سياسة حرق  المبذولة  للجهود  واستكماالً 
والعمال،  المركبات  تأمين  وتحديدًا  القطاع،  في  التأمين 
والدراسة  الناتجة،  السلبية  المؤشرات  مراقبة  وبعد 
ال  بما  ينذر  الذي  الوضع  هذا  من  للخروج  المستفيضة 
التأمين،  لشركات  متتالية  انهيارات  من  عقباه  يحمد 
حيث أدت تلك المنافسة غير الفنية لعدم كفاية أقساط 
الوثائق،  تلك  على  المترتبة  االلتزامات  لمواجهة  التأمين 
التي أظهرت مؤشرات عالية لعدم تمكن شركات التأمين 
من مواجهة التزاماتها التأمينية، وحماية لحقوق المؤمن 
التأمين لحصولهم على  لهم والمستفيدين من وثائق 
التعويضات  تأمينية مناسبة، وحصولهم على  تغطيات 
القانونية مقابل دفع أقساط تأمين عادلة، تم خالل العام 
2016 متابعة تنفيذ متطلبات األمر رقم )1( للعام 2015 
الدنى  بالحد  بااللتزام  والخاص  التأمين  قطاع  قبل  من 
النظام  إلى  استنادًا  والمركبات،  العمال  تأمين  لتعرفة 
بهذا  الوزراء  مجلس  عن  الصادر   ،2008 للعام   )2( رقم 

الخصوص.

خالل  ومن  الهيئة،  جهود  استمرت  ذاته،  السياق  وفي 
التركيز  في   ،2016 العام  خالل  للتأمين،  العامة  اإلدارة 
شركات  لدى  المرصودة  الفنية  االحتياطات  كفاية  على 
التأمين، وذلك وفق أسس إكتوارية دقيقة، ورفع وتدعيم 
االحتياطيات لمقابلة االلتزامات تجاه حملة الوثائق، وذلك 
لبعض  الموضوعة  التصويبية  الخطط  متابعة  خالل  من 
في  التأمين  شركات  مع  الهيئة  نجحت  حيث  الشركات، 
رفع االحتياطيات وفقًا لنتائج التقارير اإلكتوارية، ومعالجة 

العجز في االحتياطيات الفنية لدى بعض الشركات.

خروج  ومعالجة  بمتابعة  الهيئة  استمرت  آخر،  جانب  من 
اإلدارة بشكل  وتتابع  السوق،  للتأمين من  العرب  شركة 
دفع  تستكمل  حيث  لاللتزامات،  الشركة  تسديد  دوري 
خدماتهم،  إنهاء  تم  الذين  الموظفين  تجاه  التزاماتها 
ملفات  وتسديد  والضرائب،  المختلفين،  والموردين 
الملفات،  تلك  على  وااللتزامات  والمطالبات،  الحوادث 
وجاري العمل مع الشركة لالنتهاء من تسديد االلتزامات 
المتبقية، ومن ثم إشهار تصفيتها القانونية بالتنسيق 

مع مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني.
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على  مستمر،  بشكل  للتأمين،  العامة  اإلدارة  وتعمل 
وضع الخطط الكفيلة بتنظيم قطاع التأمين وتطويره، 
بالتعاون  المجتمع،  أفراد  لدى  التأميني  الوعي  ونشر 
المعايير  التأمين، وفقًا ألفضل  مع جميع مكونات قطاع 
التشريعات  تطوير  خالل  ومن  الدولية،  والممارسات 

والقواعد ونظم العمل الداخلية.

والمؤشرات  البيانات  جميع  أن  االعتبار  بعين  األخذ  مع 
ال  المقارنة  واالعوام   2016 لعام  التامين  لقطاع  المالية 
تشمل بيانات شركة المجموعة االهلية للتأمين بسبب 

عدم اعتماد البيانات المالية الخاصة بها لعام 2016 حتى 
باستثناء  التأمين  قطاع  حقق  فقد  التقرير،  اعداد  تاريخ 
 2016 العام  خالل  نموًا  فلسطين  في  للتأمين  االهلية 
ملحوظًا  نموًا  وشهد   ،% 18.7 حوالي  بلغ  سابقه،  عن 
مقارنة مع السنوات الثمانية الماضية بنسبة 156.3 % أي 
منذ نهاية العام 2008 وحتى نهاية العام 2016، بمعدل 
نمو بلغ 19.5 % سنويًا، حيث ازدادت المحفظة من ستة 
وسبعين مليون دوالر، إلى مئة وستة وتسعون مليون 
دوالر )76,337,204$ – 195,618,330$( خالل هذه الفترة.

نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لألعوام 2016-2008*

نسبة التغير ) %(20082016مكونات المحفظة التأمينية

41,760,199119,691,388186.6مجموع أقساط تأمين المركبات

13,482,41128,693,418112.8مجموع أقساط التأمين الصحي

5,190,36411,352,601118.7مجموع أقساط تأمين الحريق

1,042,3971,520,88645.9مجموع أقساط التأمين البحري

3,451,1934,948,90443.4مجموع أقساط تأمين الحياة

17,416,947---مجموع أقساط تأمين العمال

4,254,215---مجموع أقساط التأمين الهندسي

3,392,837---مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

4,347,134---مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى
11,410,640مجموع أقساط التأمينات العامة**

76,337,204195,618,330156.3مجموع أقساط التأمين

* مكونات المحفظة التأمينية تستثني انتاج شركة المجموعة االهلية للتامين لألعوام 2008، 2016.
** ابتداء من بيانات العام 2011، تم تفصيل بند التأمينات العامة إلى )تأمينات عمال، مسؤولية، هندسي، عامة أخرى(.
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التطورات خالل العام 2016

المبنية  اإلشراف  عمليات  تنفيذ  بدء   2016 العام  شهد 
على المخاطر، وذلك استنادًا إلى مبادئ التأمين الرئيسية 
)ICPs( الصادرة عن المؤسسة الدولية للهيئات المشرفة 
المساعدة  صعيد  وعلى   ،)IAIS( التأمين  أعمال  على 
العام  تم خالل  الدولي،  البنك  قبل  المقدمة من  الفنية 
السوق،  من  الخروج  تعليمات  مسودة  استكمال   2016
على  المبني  اإلشراف  لعمليات  الفني  الدليل  واعتماد 

المخاطر.

على  الميداني  والتفتيش  الرقابة  عمليات  مجال  وفي 
قطاع التأمين، تم تنفيذ 258 زيارة تفتيش ميداني خالل 
العام 2016، شملت غالبية محافظات الوطن، وشملت، 
وتم  والمنتجين،  الوكالء  التأمين،  شركات  إلى  إضافة 
القانونية  المخالفات  يشمل  بما  التفتيش  تقارير  إصدار 
وتم  الداخلية،  الرقابة  وأنظمة  العمل  إجراءات  ومخالفة 
الشركات  بحق  والجزاءات  العقوبات  من  مجموعة  اّتخاذ 
والوكالء المخالفين لقانون التأمين واألنظمة والتعليمات 
الصادرة بمقتضاه. كما تم التعامل مع 53 شكوى قدمت 

التأمين خالل  وثائق  المستفيدين من  قبل  للهيئة من 
48 شكوى بنسبة  2016، حيث تم البت في نحو  العام 
إما  وذلك  الواردة،  الشكاوى  إجمالي  من   % 90 بلغت 
التأكد من عدم توفر تغطية  أو  الخالف،  إنهاء  من خالل 
تأمينية.  ولم يتم البت بخمس شكاوى كونها تخرج عن 

اختصاص الهيئة.

الخدمات المقدمة للقطاع

تجديد ترخيص شركات ووكالء التأمين
قامت اإلدارة العامة للتأمين بتجديد إجازة ممارسة أعمال 
ن لشركات التأمين العاملة في السوق الفلسطينية  ُمؤمِّ
التي تمارسها  التأمين  2016، وذلك حسب فروع  للعام 
شركة  إجازة  أوقفت  الهيئة  أن  إلى  اإلشارة  مع  الشركة، 
العرب للتأمين على الحياة والحوادث مطلع العام 2016، 

والسماح لها بمباشرة العمليات القائمة فقط.

فرع التأمين الذي تم تجديد إجازته الشركة رقم 
الرخصة

التأمين الصحي

شركة المشرق للتأمين
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية2

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
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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

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
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2016 حسب تمثيلهم لشركات التأمين على النحو  يتوزع وكالء التأمين المنتجون المجازون في نهاية العام 
التالي:

عدد الوكالء /المنتجين الشركة

29 شركة التأمين الوطنية

22 شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

11 شركة المجموعة األهلية للتأمين

28 شركة المشرق للتأمين

63 شركة ترست العالمية للتأمين

32 شركة فلسطين للتأمين

39 الشركة العالمية المتحدة للتأمين

224 المجموع

الجدول التالي يوضح أعداد وسطاء التأمين وإعادة التأمين كما في نهاية العام 2016:

عدد الوسطاءالبيان

9وسطاء التأمين

1وسطاء إعادة التأمين

19 غرامة مالية لشركات تأمين لمخالفتها أحكام قانون التأمين وتشريعاته.  من جهة  وخالل العام 2016، تم توجيه 
أخرى، تم فرض عقوبات على 28 وكيل تأمين خالل العام 2016، شملت 12 إنذارًا، و 13 غرامة مالية، و3 أوامر إغالق لفترة 

معينة، وذلك لمخالفتهم قانون التأمين وتشريعاته.

المكونات الرئيسية لقطاع التأمين
• اإلدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال.	
• شركات التأمين العاملة في فلسطين والمجازة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.	
• الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.	
• االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.	
• وكالء التأمين.	
• أصحاب المهن األخرى المرتبطة بالتأمين.	
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أهم البيانات التشغيلية والمالية لقطاع التأمين للعام 2016
أ.   بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2016-2015*

)العملة: الدوالر األمريكي(

20152016البيان

مة
عا

ت 
ما

لو
مع

99عدد شركات التأمين

116128 عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

1,1561,192 عدد الموظفين في شركات التأمين

206224عدد وكالء ومنتجي شركات التأمين

ن
مي

تأ
 ال

اع
ط

ل ق
ما

 أع
ئج

تا
ن

94,667,384119,691,388مجموع أقساط تأمين المركبات

13,870,76517,416,947مجموع أقساط تأمين العمال

29,336,96228,693,418 مجموع أقساط التأمين الصحي

10,729,36711,352,601مجموع أقساط تأمين الحريق

1,439,0061,520,886مجموع أقساط التأمين البحري

3,757,6284,254,215مجموع أقساط التأمين الهندسي

المسؤولية  تأمين  أقساط  مجموع 
2,839,3593,392,837المدنية

2,877,2204,347,134 مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

5,296,7704,948,904 مجموع أقساط تأمين الحياة

164,814,461195,618,330 إجمالي أقساط التأمين

97,893,567113,814,080إجمالي التعويضات المدفوعة

96,249,654106,832,461صافي التعويضات المتكبدة

39,006,02739,643,628المصاريف اإلدارية والعمومية**

7,252,96616,621,084صافي الربح بعد الضريبة

2,560,80914,140,833صافي 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

208,991,779228,732,901إجمالي الموجودات المتداولة

143,366,034158,346,006إجمالي الموجودات غير المتداولة

176,686,826192,860,697إجمالي االستثمارات

60,382,64359,987,813إجمالي الذمم المدينة

51,387,58550,659,657صافي الذمم المدينة

17,152,58619,135,235ذمم دائنة

352,357,813387,078,907إجمالي الموجودات

27,045,53631,927,595إجمالي موجودات عقود التأمين

11,297,81212,252,906مجموع المطلوبات غير المتداولة

216,452,877237,076,134مجموع المطلوبات المتداولة

164,193,960179,788,685إجمالي مطلوبات عقود التأمين

58,700,00059,550,000رأس المال المدفوع

10,535,02011,521,119االحتياطي اإلجباري

6,629,6397,897,580االحتياطي االختياري

22,139,31318,543,392التغير في القيمة العادلة للموجودات

10,097,63526,864,143األرباح )الخسائر( المدورة

124,607,124137,749,867مجموع 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 البالغة 195,618,330 $ حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في 31 /12 /2016*

*محفظةالتأمين ال تشمل انتاج شركة المجموعة االهلية للتامين

في  هو  كما  فلسطين  في  العاملة  للشركات  وفقًا   $  195,618,330 البالغة  التأمين  محفظة  إجمالي  توزيع  ج. 
*2016/ 12/ 31

 % 22

 % 0 % 0

 % 18

 % 17

 % 26
 % 8

 %
 9

*محفظة التأمين ال تشمل شركة المجموعة االهلية للتامين  

أخرى

 % 61

 % 9

 % 6 % 9

 % 15

 % 2

 % 2

 % 1

 % 2

 % 2

هندسي

 التأمينات
 العامة
ا�خرى

الحياة
 تأمين

 المسؤولية
المدنية

بحري

الصحي

العمالالحريق

المركبات
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د.   الميزانية العمومية المجمعة كما في 31 /12 /2016*

)العملة: الدوالر األمريكي(

البيان
المجموع

20152016

الموجودات غير المتداولة

33,600,84834,276,857عقارات وآالت ومعدات بالصافي

56,041,50965,270,974استثمارات عقارية

849,55814,746,559مساهمات في شركات حليفة

2,722,1022,646,895قروض لجهات ذات عالقة

40,407,51528,684,174استثمارات مالية متوفرة للبيع

1,877,5925,904,158استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

1,733,3941,528,712شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 12 شهرًا

1,750,0001,250,000ودائع مقيدة السحب مربوطة ألمر

4,383,5164,037,677موجودات ضريبة مؤجلة

143,366,034158,346,006مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

31,838,85929,739,091استثمارات مالية للمتاجرة

1,989,9472,621,958موجودات عقود التأمين، أخطار سارية مركبات

4,292,2646,358,464موجودات عقود التأمين، أخطار سارية تأمينات عامة

10,374,47110,294,423موجودات عقود التأمين، اّدعاءات مبلغ عنها مركبات

9,906,03611,980,952موجودات عقود التأمين، اّدعاءات مبلغ عنها تأمينات عامة

482,818671,798موجودات عقود التأمين على الحياة

27,045,53631,927,595مجموع موجودات عقود التأمين

4,616,6934,399,143ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

60,382,64359,987,813الذمم المدينة

)9,328,138()8,995,058()مخصص ذمم مدينة(

51,387,58550,659,675ذمم مدينة بالصافي

7,294,7158,792,883أرصدة مدينة أخرى

34,112,59241,879,218شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

41,199,69144,618,846ودائع بنكية

11,496,10816,716,450النقد في البنوك والصناديق

00المخزون
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208,991,779228,732,901مجموع الموجودات المتداولة

352,357,813387,078,907مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

58,700,00059,550,000رأس المال المدفوع

10,535,02011,521,119احتياطي إجباري

6,629,6397,897,580احتياطي اختياري

255,390255,390عالوة )خصم( اإلصدار

22,139,31318,543,392التغير المتراكم في القيمة العادلة

)1,280,465()776,201(فروقات ترجمة العمالت األجنبية

10,097,63526,864,143أرباح )خسائر( مجمعة

6,876,0656,364,877حقوق جهات غير مسيطرة

)436,638()436,638(أسهم خزينة

10,586,9018,470,469حساب المركز الرئيسي

124,607,124137,749,867مجموع حقوق الملكية

00فائض مشتركي صندوق التكافل

المطلوبات غير المتداولة

10,197,0439,909,642مخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين

1,100,7692,343,264قروض طويلة األجل

11,297,81212,252,906مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

مطلوبات عقود التأمين

33,354,81540,131,242احتياطي أخطار سارية، مركبات

19,482,46320,135,474احتياطي أخطار سارية، تأمينات عامة

9,725,4749,507,636االحتياطي الحسابي، تأمينات الحياه

62,562,75269,774,352المجموع

37,698,91333,766,028احتياطي اّدعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، إلزامي مركبات

20,323,45024,416,115احتياطي اّدعاءات تحت التسوية مبلغ عنها، مادي مركبات

30,382,54635,959,233احتياطي اّدعاءات مبلغ عنها، تأمينات عامة

11,789,07414,663,124احتياطي اّدعاءات غير مبلغ عنها

1,437,2251,209,833احتياطي اّدعاءات، تأمينات الحياة
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101,631,208110,014,333المجموع

164,193,960179,788,685مجموع المطلوبات المتداولة )عقود تأمين(

17,152,58619,135,235الذمم الدائنة

5,776,2067,712,742ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

1,536,6351,214,270مصاريف مستحقة

3,730,6513,495,857مخصصات أخرى

13,134,75114,811,417أرصدة دائنة أخرى

1,437,9823,292,763قروض قصيرة االجل

3,741,4701,659,848بنوك دائنة

5,748,6365,965,317شيكات آجلة الدفع

216,452,877237,076,134مجموع المطلوبات المتداولة

352,357,813387,078,907مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

* الميزانية العمومية ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة االهلية للتامين

هـ.   قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين للسنة المنتهية في 31 /12 /2016*

)العملة: الدوالر األمريكي(

البيان
المجموع

20152016

164,814,461195,618,330 أقساط التأمين المكتتبة

)28,510,616()20,283,964()حصة المعيدين من األقساط المكتتبة(

144,530,497167,107,714 صافي األقساط المكتتبة

)6,965,799()5,935,804( ± التغير في احتياطي األخطار السارية / احتياطي حسابي حياة

3,043,887 )424,532( ± حصة المعيدين من التغير في األخطار السارية / احتياطي حسابي حياة

138,170,161163,185,802 صافي األقساط المكتسبة

934,3451,260,853 دخل االستثمار من أعمال التأمين

2,758,8705,614,104 عمولة إعادة التأمين

)13,489,519()9,515,736()العموالت المدفوعة(

)26,947(172,323 إيرادات أخرى من أعمال التأمين

132,519,963156,544,293 صافي اإليرادات من أعمال التأمين

)113,814,080()97,893,567()التعويضات المدفوعة(

0 0)أقساط مدفوعة لتغطية فائض الخسارة(
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9,181,90213,204,657 حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة

)8,663,728()9,870,367(± التغير في احتياطي االّدعاءات تحت التسوية وغير المبلغ عنها

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

2,332,378 2,440,690

)106,832,461()96,249,654(صافي التعويضات المتكبدة

274,888 )39,861()خسائر( أرباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة االحتياطيات الفنية للدوالر

)26,894,052()26,936,598()المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة(

)8,951,835()6,733,041()مصاريف أتعاب الوكالة والمضاربة(**

)142,403,460()129,959,154()مجموع مصاريف أعمال التأمين(

2,560,80914,140,833 صافي ربح أعمال التأمين الفنية

15,400,79418,057,118 إيرادات )استثمار، إيجار، أرباح بيع أسهم، فوائد ... الخ(.

)858,912()502,297(± فروقات عملة

4,721,2742,389,408 مخصص الزيادة )االنخفاض( في القيمة العادلة لالستثمارات

)12,749,576()12,069,429()مصاريف إدارية غير موزعة(

)342,620()220,225()مخصص ديون مشكوك فيها(

)218,046()284,795()مصاريف أخرى(

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

9,606,13120,418,205 صافي ربح قبل الضريبة

)3,797,121()2,353,165()ضريبة الدخل والمضافة(

16,621,084 7,252,966 صافي الربح

*   قائمة الدخل المجمعة ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة االهلية للتامين 
التكافل  إدارة عمليات استثمارات  المبذول في  الجهد  التكافل عن  أتعاب المساهمين في شركة  المضاربة هي بدل  الوكالة  أتعاب  ** مصاريف 

لمشتركي التكافل.
 ***المخصص مقابل قرض صندوق التكافل هو الرصيد المتبقي من إجمالي االشتراكات المقدمة من حملة الوثائق خالل السنة بعد احتساب 
عن  وكياًل  بصفتها  ألجرها  الشركة  واستيفاء  الفنية،  االحتياطيات  ورصد  والمصاريف،  المتكبدة  المطالبات  وتسديد  المستحقة،  التعويضات 

المشتركين في إدارة عمليات التكافل.
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و.   توزيع استثمارات قطاع التأمين كما في 31 /12 /2016*

)العملة: الدوالر األمريكي(

خارجيداخلياالستثمارات

27,213,67224,165,720األسهم

027,694,590السندات

41,464,3874,404,459ودائع بنكية

63,905,5211,365,453العقارات

2,646,8950أخرى

57,630,222 135,230,475 المجموع

* االحصائيات ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة االهلية للتامين

ز.   احتياطيات التأمين الفنية كما في 31 /12 /2016*

)العملة: الدوالر األمريكي(

حصة معيد التأمينإجمالي المخصصاحتياطيات التأمين الفنية

8,980,422 60,266,716 احتياطي األخطار السارية

671,798 9,507,636 االحتياطي الحسابي

22,275,375 95,351,209 احتياطي اّدعاءات تحت التسوية

0 14,663,124 احتياطي اّدعاءات غير مبلغ عنها

31,927,595 179,788,685 المجموع

* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية لشركة المجموعة األهلية للتأمين.

ح.   صافي حقوق الملكية حسب الشركات العاملة في فلسطين كما في 31 /12 /2016

)العملة: الدوالر األمريكي(

حقوق الملكية*رأس المال المدفوعالشركة

5,200,0003,305,669المشرق للتأمين

12,000,00026,974,150التأمين الوطنية

5,000,00011,203,610فلسطين للتأمين

9,350,00011,477,425التكافل للتأمين

10,000,00045,720,566ترست العالمية للتأمين

8,000,00012,912,360العالمية المتحدة للتأمين

5,000,00014,331,883مت اليف أليكو

5,000,0005,459,327فلسطين لتأمين الرهن العقاري

59,550,000131,384,990المجموع

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

لم يشهد العام 2016 تطورًا ملحوظًا على مستوى 
الرهن  قانون  بمشروع  الخاصة  القانونية  البيئة 
لدى  االعتماد  قيد  أنه  حيث  الفلسطيني،  العقاري 

مجلس الوزراء.

التطورات خالل العام 2016
وفرة  وبحكم  العاملة،  الشركات  مستوى  على 
المنافسة  وازدياد  البنكي  القطاع  في  السيولة 
األعمال  بيئة  واتساع  جهة،  من  العاملة  البنوك  بين 
ظلت  أخرى،  جهة  من  الرسمي  غير  العقاري  للقطاع 
وذراعها  العقاري،  الرهن  لتمويل  فلسطين  شركة 
العقاري  الرهن  تمويل  شركة  لها  التابعة  التمويلية 
قطاع  في  العاملة  الوحيدة  الشركة  الفلسطينية، 
تمويل الرهن العقاري، وتحديدًا السوق الثانوي )إعادة 

تمويل الرهن العقاري(.

هذه  ألهمية  ونظرًا  العقاري،  التخمين  بخصوص  أما 
التي  العقارية  الضمانات  قيمة  تحديد  في  المهنة 

الحد  وبالتالي  أساسها،  على  القروض  منح  يتم 
المقرضة،  الجهات  لها  تتعرض  التي  المخاطر  من 
الخبرة  لذوي  الترخيص  منح  إلى  الهيئة  تسعى 
وبالتنسيق  الهيئة،  قامت  فقد  وعليه،  والكفاءة، 
دورة  بعقد  الفلسطيني،  المصرفي  المعهد  مع 
الترخيص  منح  ألغراض   ،2016 العام  تدريبية خالل 
وفقًا لتعليمات رقم )3( لسنة 2012 بشأن ترخيص 
المشاركين  عدد  كان  وقد  العقاريين،  المخمنين 
في هذه الدورة 14 شخصًا، وتم عقد امتحان الحقًا 
نسبة  وبلغت  شخصًا،   14 بمشاركة  الدورة  لهذه 

النجاح في هذا االمتحان 57 %.

لنشاط  الممتهنين  األشخاص  صعيد  على  أما 
التخمين العقاري، فقد شهد العام 2016 ترخيص 
عدد  ليصبح  جدد،  عقاريين  مخمنين  ستة 
المخمنين العقاريين المرخصين 51 مخمنًا عقاريًا، 

من ضمنهم ستة مخمنين في قطاع غزة.

البيئة القانونية والتنظيمية
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البيئة القانونية والتنظيمية

ضمن سعي اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير 
التمويلي في هيئة سوق رأس المال إلى تطوير المنظومة 
بما  التمويلي،  التأجير  قطاع  لعمل  المالئمة  القانونية 
يخدم تحقيق استراتيجية الهيئة وأهدافها، شهد العام 
2016 تطورًا ملحوظًا على مستوى المنظومة القانونية 
العمل  تم  فقد  التمويلي،  التأجير  لعمل قطاع  المالئمة 
على  والرقابة  للترخيص  محدثة  تعليمات  إعداد  على 
شركات التأجير التمويلي، وتمت الموافقة عليها من قبل 
نشرها  وتم   ،2016/ 05/ 09 بتاريخ  الهيئة  إدارة  مجلس 
نافذة  25 /08 /2016، وهي  بتاريخ  الرسمية  الجريدة  في 
من تاريخ نشرها.  وقد صدرت هذه التعليمات تحت اسم 
تعليمات رقم )1( لسنة 2016 بترخيص شركات التأجير 
التمويلي والرقابة عليها، استنادًا إلى قانون الهيئة رقم 
)13( للعام 2004، وقرار بقانون التأجير التمويلي رقم )6( 

للعام 2014.

المعمول  للتعليمات  تحديثًا  التعليمات  هذه  جاءت 
بشأن   2007 لسنة   )2( رقم  تعليمات  وهي  سابقًا،  بها 
 )3( رقم  وتعليمات  التمويلي،  التأجير  شركات  ترخيص 
التمويلي، وقد  التأجير  2007 بشأن سجل عقود  لسنة 
الرقابة  في  الفضلى  الممارسات  من  كلٍّ  مراعاة  تمت 
حيث  التعليمات،  هذه  صياغة  في  الحوكمة  ومبادئ 
نظمت وفصلت ووضحت عملية ترخيص شركات التأجير 
التمويلي، ووضعت شروطًا إضافية للحصول على رخصة 
نصوص  مع  تتماشى  التمويلي  التأجير  نشاط  ممارسة 
هذه  ومن  أفضل.   بشكل  السوق  ولتنظيم  القانون، 
من  المدفوع  المال  لرأس  األدنى  الحد  زيادة  الشروط، 
أمريكي،  دوالر  مليوني  ليصبح  أمريكي  دوالر   500,000
التأجير  نشاط  ممارسة  لغاية  توظفيه  يتم  أن  على 
التمويلي.  كما تم تحديد الشروط الواجب توافرها في 
التنفيذية.   واإلدارة  الشركة  إدارة  رئيس وأعضاء مجلس 
وتسجيل  والرقابة  الترخيص  تعليمات  دمج  تم  كما 
التعليمات،  تعليمات واحدة.  وتشمل هذه  العقود في 

واجبات الشركات المرخصة من حيث تسجيل العقود 

البيانات  عن  دوري  بشكل  واإلفصاح  الهيئة،  لدى 
الشركة.  كما وضعت  والمعلومات عن محفظة  المالية 
التعليمات أسسًا واضحة إللغاء وتعليق الترخيص ضمن 
إجراءات الهيئة في حال وقوع مخالفات.  إضافة إلى ذلك، 
أعمال  على  التفتيش  أسس  تبين  مواد  على  احتوت 
ومحاسبي  مالي  نظام  وجود  ضرورة  وتؤكد  الشركات، 
فعال، وإجراءات تضمن وجود نظام رقابة وضبط داخلي 
فاعل.  وفي إطار وضع األسس الصحيحة لعمل الشركات، 
وفقًا  أوضاعها  لتصويب  الشركات  مخاطبة  تمت  فقد 
ألحكام تعليمات رقم )1( لسنة 2016 بترخيص شركات 

التأجير التمويلي والرقابة عليها.

على  وحفاظًا  التمويلي،  التأجير  عقود  سجل  ولتنظيم 
حقوق والتزامات أطراف عقد التأجير التمويلي، وتنفيذًا 
 2016 لسنة   )1( رقم  تعليمات  من   )25( المادة  ألحكام 
بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها فيما 
عقد  معلومات  قرار  إصدار  تم  العقود،  تسجيل  يخص 
تضمن  وقد   ،2016 لسنة   )1( رقم  التمويلي  التأجير 
القرار الحد األدنى من المعلومات التي يجب أن يتضمنها 
الشركات  تكليف  تم  وقد  التمويلي،  التأجير  عقد 
الم��واف�ق  ص�دوره  تاريخ  من  القرار  هذا  أحكام  بتنفيذ 

.2016/ 11/ 14

المنقول  المال  في  الحق  ضمان  بقانون  قرار  وصدر 
الرسمية  الجريدة  في  ونشر   ،2016/ 04/ 12 بتاريخ 
المشاركة  بارز في  لإلدارة دور  26 /4 /2016، وكان  بتاريخ 
بالمراجعة النهائية للقرار بقانون قبيل صدوره، علمًا أن 
التأجير  قطاع  نمو  على  كبير  أثر  له  القانون  هذا  إصدار 
بتسجيل  للشركات  يسمح  حيث  وتطوره،  التمويلي 
حقوقها في األصول المنقولة في السجل، ما يوفر حماية 

لحقوق أطراف التعاقد، وتوسيع قاعدة األصول المؤجرة.

قطاع التأجير التمويلي
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وبلغ عدد الشركات العاملة )11( شركة، وهذه الشركات هي:

الشركة

الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي )بال ليس(

الشركة العربية للتأجير التمويلي

شركة جودلك بيرشز سليوشنز للتأجير التمويلي

شركة ريتز ليسنغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي

شركة ليز فور يو للتأجير التمويلي

شركة مينا للتأجير التمويلي

شركة اإلجارة الفلسطينية

شركة المراد للتأجير والتأجير التمويلي

شركة ليس آند جو للتأجير التمويلي

شركة إيزي كار للتأجير التمويلي

شركة وايت ستون للتأجير التمويلي

2015 بنسبة 51 %، حيث بلغت قيمة إجمالي استثمار  2016 عن العام  حقق قطاع التأجير التمويلي نموًا خالل العام 
إن وجد(  الشراء  الدفعات( + خيار  X عدد  الدفعة  )قيمة  إن وجدت +  المقدمة  الدفعة  االستثمار يمثل:  )إجمالي  العقود 
المسجلة لدى الهيئة ما يزيد على 97 مليون دوالر أمريكي، بواقع 2,001 عقد كما في نهاية كانون األول 2016، مقارنة 

بالعام 2015، حيث بلغت قيمة إجمالي استثمار العقود المسجلة 64 مليون دوالر أمريكي بواقع 1,206 عقود.

واقع القطاع

شهد العام 2016 نموًا ملحوظًا في أداء شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق الفلسطيني، حيث كان هناك 
تزايد كبير في محفظة التأجير التمويلي لهذه الشركات، من حيث عدد وقيمة العقود المسجلة لدى الهيئة، علمًا أن 
أهم ما يميز محفظة العام 2016 هو التنوع في األصول المؤجرة، حيث اتسعت لتشمل أصوالً إنتاجية، ومعدات ثقيلة 

بنسبة 11 %، إلى جانب المركبات التي أحتلت 89 % من إجمالي المحفظة.
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وفيما يلي رسم بياني يوضح إجمالي االستثمار لعقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين 2015-2016 بشكل ربع سنوي:

أما عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في العامين 2015-2016، فموضحة بالرسم اآلتي بشكل ربع سنوي:

ويعزى هذا االرتفاع في عدد وقيم العقود إلى زيادة المنافسة بين الشركات، وقيامها بحمالت تسويقية مكثفة لتعريف 
المواطنين بنشاط التأجير التمويلي، إضافة، أيضًا، إلى توفر مصادر تمويل للشركات من جهات دولية بتكاليف قليلة 
هذا من جهة، وزيادة ثقة الجهاز المصرفي بشركات التأجير التمويلي ومنحها سقوفًا ائتمانية وتسهيالت بشكل أكبر 

من جهة أخرى.
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أما التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة في العام 2016، فهو موضح بالشكل التالي:

2016التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي حسب عدد العقود للعام
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% 3

% 3% 4

% 4
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% 13
% 18

% 35

سلفيت

طوباس

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

موضحة  فهي   ،2016 العام  في  المسجلة  التمويلي  التأجير  عقود  لعدد  بالنسبة  المستأجرين  طبيعة  حيث  من  أما 
بالشكل التالي:

شركات
19 %أفراد

% 81

طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود للعام  2016
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كما هو واضح أعاله، فإن 81 % من عدد العقود المسجلة تعود إلى أفراد، أما من حيث إجمالي قيمة العقود، فإن 62 % 
من إجمالي قيمة العقود تعود إلى أفراد كما هو مبين بالشكل التالي:

% 62

% 38

إجمالي قيمة العقود وفقًا لطبيعة المستأجرين في العالم 2016

التطورات خالل العام 2016
واستمرارًا  وتعزيزًا   ،2016 العام  من  األخير  الربع  في 
لعالقات التعاون مع الجهات ذات العالقة، نظمت الهيئة، 
الذراع   )IFC( الدولية  التمويل  مؤسسة  مع  وبالتعاون 
استطالعية  جولة  الدولي،  البنك  لمجموعة  االستثمارية 
على  لالطالع  األردن  إلى  والمواصالت  النقل  وزارة  لفريق 
تسجيل  في  األردنية  التجربة  في  األمور  من  مجموعة 
منها  واالستفادة  تمويليًا،  تأجيرًا  المؤجرة  المركبات 
من  حيث  العالقة،  ذات  التعليمات  إعداد  استكمال  في 
الربع  خالل  نهائي  بشكل  التعليمات  تصدر  أن  المتوقع 

األول من العام 2017.

المستمر  التنسيق  إلى  الحثيث  اإلدارة  سعي  إطار  وفي 
التعليمات  إصدار  على  لحثها  العالقة  ذات  الجهات  مع 
المطلوبة منها لتنظيم تسجيل األصول المؤجرة تأجيرًا 
 )6( رقم  التمويلي  التأجير  بقانون  لقرار  امتثاالً  تمويليًا 
لتفعيل  األراضي  سلطة  مع  االجتماع  تم   ،2014 للعام 
إعدادها  تم  التي  التعليمات  مسودة  مراجعة  عملية 
استكمال  ضرورة  على  واالتفاق  الهيئة،  مع  بالتعاون 
صياغتها واعتمادها امتثاالً لقرار بقانون التأجير التمويلي، 

ويتوقع أن يتم إصدار التعليمات خالل العام 2017.

شركات
أفراد



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

65



2016

66



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

67

عملت الهيئة خالل العام 2016 على الوقوف 
نتجت  التي  والمالحظات  الفجوات  على 
المرحلة  نتائج  ومراجعة  تحليل  عملية  عن 
معايير  تقييم  بطاقة  لتطبيق  التجريبية 
حوكمة الشركات في العام 2015، حيث يتم 
الهيئة  في  داخليًا  الفجوات  هذه  معالجة 
تمهيدًا للتطبيق الفعلي لبطاقة التقييم، 
وفي مجال رفع وتعزيز التوعية في حوكمة 
استكمال  على  الهيئة  عملت  الشركات، 
في  الشركات  حوكمة  مساق  دمج  برنامج 
بالتعاون  وذلك  الفلسطينية،  الجامعات 
يلي  وفيما  الدولية،  التمويل  مؤسسة  مع 
ملخص ألهم التطورات التي شهدها العام 

2016 على صعيد حوكمة الشركات:

في  الشركات  حوكمة  مساق  دمج 
تم  حيث  الفلسطينية،  الجامعات 
2016، تتويج جهود الهيئة  خالل العام 
في  الوعي  وزيادة  تعزيز  إلى  الهادفة 
موضوع حوكمة الشركات في فلسطين، 
ست  بدمج  تاريخه  حتى  تكللت  التي 
فلسطينية  أكاديمية  مؤسسات 
لمساق متخصص في حوكمة الشركات 
في خططها التدريسية، وذلك من خالل 
توقيع اتفاقية تعاون ثالثية بين الهيئة، 
والجامعة  الدولية،  التمويل  ومؤسسة 
العربية  الجامعة  جانب  فإلى  المعنية.  

المفتوحة  القدس  وجامعة  األمريكية 
اهلل  رام  التقنية-  فلسطين  وكلية 
التعاون  اتفاقية  توقيع  تم  للبنات، 
األهلية  فلسطين  كلية  من  كل  مع 
وجامعة  بيرزيت،  وجامعة  الجامعية، 
خالل  خضوري  التقنية-  فلسطين 
االتفاقيات،  2016.  وبموجب هذه  العام 
التعليمية  بالمادة  الجامعة  تزويد  تم 
التمويل  مؤسسة  قبل  من  المعدة 
مدرسين  ترشيح  إلى  إضافة  الدولية، 
برنامج  تنظيم  ليتم  الجامعة  قبل  من 
تدريبي متخصص لهم من قبل الهيئة 

ومؤسسة التمويل الدولية.

الثاني  المدربين  تدريب  برنامج  عقد 
عقد  تم  حيث  الشركات،  حوكمة  في 
األول  النصف  خالل  الثاني  البرنامج 
األردنية  العاصمة  في   2016 العام  من 
الثانية  الدفعة  بمشاركة  وذلك  عمان، 
الفلسطينية  الجامعات  أساتذة  من 
التعاون  اتفاقية  على  الموقعة 
ومؤسسة  الهيئة  بين  ما  المشترك 
مشاركة  إلى  إضافة  الدولية،  التمويل 
التدريب.   في  الهيئة  كوادر  من  عدد 
من  إقليميون  خبراء  التدريب  وقدم 
إلى  إضافة  الدولية،  التمويل  مؤسسة 
مشاركة الطاقم الفني للهيئة بإعطاء 
أساتذة  تعريف  بهدف  وذلك  التدريب، 
الجامعات بآليات ووسائل تقديم مساق 
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الممارسات  ألفضل  وفقًا  للطلبة  الشركات  حوكمة 
الفلسطيني في  البعد  إضافة  تمت  وقد  الدولية، هذا 
سابقه،  عن  ميزه  الذي  األمر  الثاني،  التدريبي  البرنامج 
الشركات  حوكمة  واقع  على  الضوء  تسليط  تم  حيث 
في فلسطين، من خالل تقديم أهم مالمحها الرئيسية 
إلى  إضافة  والتنظيمي،  والقانوني  الرقابي  واإلطار 
الحاصل  التقدم  لقياس مدى  الكمي  للنموذج  التطرق 

في  المدرجة  الشركات  لدى  الحوكمة  ممارسات  في 
مع  بالتعاون  أيضًا،  تطويره،  تم  الذي  فلسطين، 
مؤسسة التمويل الدولية، حيث يعد من إنجازات هيئة 
أوائل  من  الهيئة  تعتبر  إذ  المهمة،  المال  رأس  سوق 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الرقابية  الهيئات 

إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج.
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750 طالبة وطالبًا عدد المتقدمين لمساق حوكمة 
الشركات في الجامعات الفلسطينية الموقعة على 
التمويل  ومؤسسة  الهيئة  بين  الثالثية  االتفاقية 
الدراسي  للعام  وذلك  المعنية،  والجامعة  الدولية 
من  الملحوظ  اإلقبال  ذلك  ويعكس   ،2017/ 2016
خصيصًا  تطويره  تم  الذي  المساق  هذا  على  الطلبة 
تعزيز  بهدف  الدولية؛  التمويل  مؤسسة  مع  بالتعاون 
فئة  لدى  تحديدًا  الشركات  بما يخص حوكمة  التوعية 
طلبة الجامعات، كما سيتم منح الطلبة الذين يجتازون 
التمويل  مؤسسة  من  خاصة  شهادة  بنجاح  المساق 
الدولية، بما يفيد اجتيازهم مساقًا متخصصًا بحوكمة 

على  التام  اإلشراف  على  الهيئة  وتعمل  الشركات، 
البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

للهيئات  الشركات  حوكمة  منتدى  في  المشاركة 
الذي  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  الرقابية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  ظبي  أبو  إمارة  في  عقد 
في الربع األول من العام 2016، بتنظيم من مؤسسة 
كمتحدث  الهيئة  وشاركت    .)IFC( الدولية  التمويل 
أداة  الهيئة في تطوير  تجربة  رئيسي من خالل عرض 
قياس حوكمة الشركات كتجربة مميزة يحتذى بها في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 /12 /2016 ونبذة تعريفية

الدكتور نبيل قسيس

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ االنضمام: 8 /9 /2015

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، 2012–2013.

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

رئيس جامعة بيرزيت، 2004–2010.

وزير التخطيط، 2003–2004.

وزير السياحة واآلثار، 2002–2003.

وزير مكلف بمشروع بيت لحم 2000، 1998–2002.

منسق اللجنة الوزارية لإلصالح 2002–2004.

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

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

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

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

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

رئيس دائرة الفيزياء، جامعة بيرزيت، 1982–1984.

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

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

عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.

عضو المجلس االستشاري لهيئة مكافحة الفساد.

عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، 2006–2012.

حول  كثيرة  ومقابالت  سياسات  وأوراق  ومقاالت  والنظرية  النووية  الفيزياء  في  المنشورات  من  العديد  له 
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: 12 /10 /2015

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، 2007–2013.

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

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

مدير العالقات العامة واإلعالم، وزارة االقتصاد الوطني، 1996–1998.
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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.

مدير عام حقوق الملكية الفكرية.

عضو فريق الخبراء الحكومي لدولة فلسطين في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وزارة المالية

يمثلها السيد محمود نوفل*

تاريخ االنضمام: 25 /9 /2013

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، 2003–2005.

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

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

عضويات ومواقع:

عضو مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

عضو المجلس األعلى للمرور.

عضو مجلس اإليرادات العامة.

* انتهت ال�مدة القانونية لعضوية السيد محمود نوفل في مجلس اإلدارة بتاريخ 25 /9 /2016، وتم تعيين السيد لؤي حنش خلفًا له اعتبارًا من تاريخ 21 /12 /2016.
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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.

عضو في مجموعة من لجان العمل الحكومية مثل لجنة متابعة ملف األراضي خارج حدود البلديات، واللجنة 
التوجيهية لتوحيد الملف الضريبي، ولجنة مكافحة تزوير األراضي.

سلطة النقد الفلسطينية

يمثلها السيد رياض أبو شحادة*

تاريخ االنضمام: 13/ 12/ 2010

الشهادات العلمية:

دكتوراه في إدارة المخاطر، جامعة )Nagpur(، الهند.

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:

أن أصبح  إلى  المناصب اإلشرافية  1996، حيث بدأ مفتشًا وثم تدرج في  العام  النقد منذ  يعمل في سلطة 
مساعدًا للمحافظ لشؤون االستقرار المالي نهاية العام 2014، إضافة إلى إشغاله منصب مدير دائرة الرقابة 

والتفتيش في إطار عملية إعادة هيكلة سلطة النقد منذ العام 2006.

يرأس ويشارك في عدة لجان عمل داخلية في سلطة النقد، ويمثل سلطة النقد في العديد من مجالس اإلدارة 
واللجان على الصعيد المحلي والعربي واإلقليمي.

التفوق األكاديمي:

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

الهند،  الدكتوراه في  )Indian Council For Cultural Relation, ICCR(، حيث استكمل  حاصل على منحة  
وذلك في مجال إدارة المخاطر، في العام 2016.

* انتهت المدة القانونية لعضوية السيد رياض أبو شحادة في مجلس اإلدارة بتاريخ 13 /12 /2016، وتم تعيين السيد إياد نصار خلفًا له اعتبارًا من تاريخ 21 /12 /2016.
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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.

المنبثقة عن  المهني  السلوك  ولجنة  الترخيص  لجنة  الحسابات، وعضو  تدقيق  إدارة مهنة  عضو مجلس 
المجلس.

عن  المنبثقة  المخاطر  وإدارة  الداخلي  التدقيق  لجنة  وعضو  المال،  رأس  سوق  هيئة  إدارة  مجلس  عضو 
المجلس.

عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات في فلسطين.

عضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

عضو مجلس إدارة سابق في صندوق إقراض البلديات.

المركزية  البنوك  محافظي  لمجلس  العامة  األمانة  عن  المنبثقة  المصرفية  للرقابة  العربية  اللجنة  عضو 
والسلطات النقدية العربية، صندوق النقد العربي.

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

)Middle East Technical Assistant Center(، صندوق  الفني  للدعم  األوسط  الشرق  مركز  إدارة،  لجنة  عضو 
النقد الدولي، بيروت.

البنوك الفلسطينية

يمثلها السيد جوزيف نسناس

تاريخ االنضمام: 18 /12 /2013

الشهادات العلمية:

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

بكالوريوس إدارة، جامعة بيرزيت، 1981–1985.

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.
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نائب الرئيس، مدير دائرة الخدمات المصرفية الخاصة والمؤسساتية، البنك العربي، فلسطين، 1995- 2002، 
مدير الفرع الرئيسي / رام اهلل البلد.

. 1995-1986 )USAID( مدير إدارة البرامج والتطوير، مشاريع دولية ممولة من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

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

عضويات ومواقع:

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  

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

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.  

نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية األمريكية.  

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 مصرف الصفا.  

الشركات المدرجة

يمثلها السيد باسم خوري

تاريخ االنضمام: 16 /11 /2014

الشهادات العلمية:

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

الخبرات العملية:

مجلس  رئيس  منصب  وشغل  المحدودة،  العامة  المساهمة  األدوية  لصناعة  الشفاء  دار  شركة  تأسيس 
إدارتها حتى تاريخه.

تأسيس شركة Pharmacare Premium في مالطا، 2009.

تأسيس الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، زيت، 2007.

تأسيس شركة فلسطين للتأمين، 1996.



2016

78

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 رئيسًا مرتين لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية في العامين، 2006 و2009.

وزير االقتصاد الوطني، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2009.

رئيس االتحاد العام للصناعات الدوائية، 2001 – 2004.

عضو في مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لتنمية التجارة ومركز التجارة الفلسطيني 
.2002–1993, )Paltrade( 

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: 20 /1 /2014

الشهادات العلمية:

بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة المخاطر )Finance and Risk Management(، جامعة فلوريدا، الواليات 
المتحدة األمريكية.

الخبرات العملية:

عضو مجلس اإلدارة، شركة المشرق للتأمين، 2000 – حتى تاريخه.

رئيس مجلس اإلدارة، الشركة العقارية التجارية لالستثمار، 2014 – حتى تاريخه.

نائب رئيس مجلس اإلدارة، الشركة األردنية لإلدارة واالستشارات.

.)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.

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

التأكد من االلتزام بالتطبيق السليم لمتطلبات وقواعد مبادئ الحوكمة كما جاءت في مدونة سلوك أعضاء 
مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها.

واألنظمة  القوانين  مع  تعارضها  وعدم  وكفاءتها  مالءمتها  من  للتحقق  باستمرار  العمل  إجراءات  مراجعة 
والتعليمات.

مراجعة  من خالل  وموظفيها،  المال  رأس  هيئة سوق  إدارة  مجلس  أعضاء  مدونة سلوك  وتطوير  تحديث 
مبادئ وممارسات الحوكمة للهيئة على فترات زمنية دورية منتظمة.

مساعدة المجلس في تقييم أدائه ذاتيًا مرة واحدة في السنة على األقل، وتقديم تقرير حول أداء المجلس.

رفع تقارير دورية للمجلس بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة من خالل عملها، والعقبات التي تعترض تنفيذ 
ذلك، والتوصيات المناسبة لمعالجة تلك العقبات.

لجنة التدقيق والمخاطر

وتشمل في عضويتها:

السيد أيوب زعرب، رئيس اللجنة                                  عضو مجلس إدارة.

السيد محمود نوفل                                                     عضو مجلس إدارة.

السيد رياض أبو شحادة                                               عضو مجلس إدارة.

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

اإلشراف على نشاط دائرة التدقيق الداخلي.

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

اإلشراف على عمل المدقق الخارجي، وعملية إصدار التقارير المالية الدورية الخاصة بالهيئة.
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اللجان االستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

اللجنة االستشارية لشؤون التأمين

وتشمل في عضويتها:

رئيس المجلس أو نائبه / رئيسًا 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.

اقتراح سياسات لتطوير وتنمية قطاع التأمين بحدود ما نص عليه القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة داخل الهيئة وخارجها، ورفعها للمجلس.

اقتراح إجراءات تساعد على حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات، 
وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين، بما يكفل حقوقهم ومصالحهم، وبما يتوافق مع القوانين واألنظمة 

والتعليمات النافذة والسياسة العامة للهيئة لتطوير قطاع التأمين.
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اإلدارة التنفيذية ونبذة تعريفية كما هي في 31 /12 /2016

السيد براق النابلسي

مدير عام الهيئة

تاريخ التعيين: 19 /01 /2016

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 عام اإلدارة العامة لألوراق المالية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2012 –2016.

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

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

الشهادات المهنية:

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

العضويات:

عضو في اللجان الدائمة الّتحاد هيئات األوراق المالية العربية.

عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.

السيد بركات ميادمة*

مدير عام اإلدارة العامة للتأمين

تاريخ التعيين: 17 /11 /2013

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.

* حتى تاريخ )23 /5 /2016(، حيث ترك العمل بسبب االستقالة.
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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.

السيدة لينا غبيش

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

تاريخ التعيين: 7 /5 /2009

الشهادات العلمية:

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

بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1999.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

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

الشهادات المهنية:

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

)International Housing Finance Programe(، )Wharton School( جامعة  دبلوم متخصص في تمويل اإلسكان 
بنسلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية، 2011.

شهادة الممارس العالمي للبرمجة اللغوية العصبية. 
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السيد مراد جدبة

ق. أ مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية

تاريخ التعيين: 1 /2 /2006

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة، الجامعة األردنية، 2002

الخبرات العملية:

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

رئيس قسم التفتيش، اإلدارة العامة لألوراق المالية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2012-2008.

مفتش، اإلدارة العامة لألوراق المالية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2008-2006.

رئيس قسم عمليات مركز اإليداع والتحويل، شركة األردن وفلسطين، 2006-2005.

منفذ عمليات مالية )DEALER(، شركة بيت الوساطة لالستثمارات المالية، األردن، 2004-2002.

الشهادات المهنية:

.)PAMLA( شهادة متخصصة في مكافحة غسل األموال

International Institute for Securities Market Development, SEC, Washington DC, 2012.

Fundamental of capital market development regulation, 2010.

العضويات:

رئيس فريق إشراف الهيئة للتقييم الوطني لعمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

رئيس لجنة الترخيص.

رئيس لجان التحقيق في اإلدارة العامة لألوراق المالية.

ممثل اإلدارة العامة لألوراق المالية في المتابعة مع استفسارات واستبانات االيوسكو.

عضو لجنة تطوير المنتجات في الشمول المالي.

عضو لجنة صندوق توفير موظفي الهيئة.

السيد أيمن الصباح

مدير عام اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

تاريخ التعيين: 1 /1 /2014

الشهادات العلمية:

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

Certified HR Risk Expert, ISMDHR.

Certified Enterprise Risk Management Professional )CERMP(.

Jordanian Social Security Law, amendments 2014. 

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(.

Anti-money Laundry in Financial Sector.

العضويات:

عضو في »المجمع العربي للمحاسبين القانونيين«.

The Association of Accountants & Financial Professionals in Business )IMA(.

Chartered Institute For Securities & Investment )CISI(, 486594

Cambridge International College, ATC3599.

نائب رئيس نقابة العاملين في البنوك والتأمين.

عضو نقابة المحاسبين الفلسطينيين.
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الدكتور بشار أبو زعرور

مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير

تاريخ التعيين: 1 /7 /2008

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 دوليًا في مجال أسواق األوراق المالية.

الشهادات المهنية:

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

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

Chartered Institute for Securities and Investment )CISI(, London, UK, Securities 
and Investment Certificate, 2015.

Chartered Institute for Securities and Investment )CISI(, London, UK, Global 
Securities Certificate, 2016.

Chartered Institute for Securities and Investment )CISI(, London, UK, Wealth and 
Investment Management Certificate, 2016.

العضويات:

مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق، معهد الحوكمة الفلسطيني.

رئيس الفريق الفني لحوكمة الشركات.

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

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

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

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

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

مدير دائرة نظم المعلومات

تاريخ التعيين: 1 /4 /2009

الشهادات العلمية:

بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2003.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

عضو في نقابة المهندسين األردنيين.

الشهادات المهنية:

VMware Certified Professional )VCP5(.

Enterprise Risk Management, COSO II.

Microsoft SharePoint 2010 Server Administration.

Certified Information Systems Security Professional.

Stock Markets Technology.

Oracle 10g Database Administration.

Red Hat Certified Engineer. 

Microsoft Certified Systems Engineer )including ISA and Exchange(. 

CISCO Certified Network Associate.
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السيد أمجد قبها

مدير دائرة الشؤون القانونية

تاريخ التعيين: 3 /3 /2013

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 2016

)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
732,900850548--4,298

السيد نظام عمر صالح 
أيوب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
732,750750---3,500

السيد رياض مصطفى 
محمد أبو شحادة )*(

عضو مجلس اإلدارة
421,750500-37503,000

السيد يوسف حنا يوسف 
نسناس

عضو مجلس اإلدارة
512,250250---2,500

السيد محمود شعبان 
مصطفى نوفل )**(

عضو مجلس اإلدارة
632,500750-25003,750

السيد أيوب وائل أيوب 
زعرب )***(

عضو مجلس اإلدارة
622,500500-39003,900

السيد باسم “صبحي 
فرح” “نصر خوري”

عضو مجلس اإلدارة
732,750750---3,500

السيد إياد داود محمود 
نصار

عضو مجلس اإلدارة
1-250----250

السيد لؤي فتحي موسى 
حنش

عضو مجلس اإلدارة
1-250----250

2,15024,948-17,9004,350548اإلجمالي

)*( انتهت عضوية السيد رياض مصطفى محمد أبو شحادة في مجلس اإلدارة بتاريخ 13 /12 /2016.

)**( انتهت عضوية السيد محمود شعبان مصطفى نوفل في مجلس اإلدارة بتاريخ 25 /09 /2016.

)***( انتهت عضوية السيد أيوب وائل أيوب زعرب في مجلس اإلدارة بتاريخ 20 /01 /2017.
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رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2016

)العملة: الدوالر األمريكي(

االسماإلدارة / الدائرة
الراتب 

األساسي 
السنوي

العالوات 
والبدالت

مساهمة 
الهيئة 

في 
صندوق 
التوفير

مكافآت

مكافأة 
نهاية 

الخدمة 
واإلجازات

اإلجمالي

مكتب المدير العام

عبير ميخائيل 
78,39478,394----بطرس عودة )*(

براق عدلي راشد 
81,106--71,0402,1143,552نابلسي

اإلدارة العامة لألوراق 
المالية

مراد حلمي محمد 
27,8739,3311,3864,40038,590جدبة

اإلدارة العامة للرهن 
العقاري والتأجير 

التمويلي

لينا محمود محمد 
67,864-52,80011,8962,640528غبيش

اإلدارة العامة للتأمين

بركات محمود 
20,9736,21788052871,588100,186أحمد ميادمة )**(

باسم عبد الرزاق 
15,355---13,2802,075محمد صباغ )***(

اإلدارة العامة 
للدراسات والتطوير

بشار أحمد عبد 
70,520-52,80014,0242,6401,056الرحمن أبو زعرور

دائرة نظم 
المعلومات

نجيب محمد نجيب 
43,691--36,0345,8691,788حجي

اإلدارة العامة للشؤون 
المالية واإلدارية

أيمن ظاهر حسني 
71,196-52,80014,7002,6401,056محمد الصباح

دائرة التدقيق 
الداخلي

شادي عيسى 
بولص ناطور 

)****(
----9,9579,957

دائرة الشؤون 
القانونية

أمجد صبحي طاهر 
37,345--30,7935,0241,528قبها

358,39371,25017,0547,568159,939614,204االجمالي

)*( حتى تاريخ 31 /07 /2015، حيث شغلت منصب وزير االقتصاد الوطني.

)**( حتى تاريخ 23 /5 /2016.

)***( حتى تاريخ 23 /11 /2016.

)****( حتى تاريخ 7 /5 /2015.
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  ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
  

 وتقریر مدقق الحسـابات المسـتقل المالیـة بیاناتال
  ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 
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 ٢٩ - ٧  المالیة بیاناتإیضاحات حول ال
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٤ 
 
 

 يالمركز المال بیان

 ٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في 
 

٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 دوالر  دوالر اتایضاح

   الموجودات

   موجودات غیر متداولة

 ٩٧٬٢٦٨  ٦٩٬٦٢٢ ٤ ممتلكات وآالت ومعدات
 ٩٩٬٠٦٠  ٣٤٬٥٢٠ ٥ موجودات غیر ملموسة

 ١٬٠١٢٬٣٦٠  ٩٥٤٬٩٨٩ ٦ ودائع بنكیة مخصصة إلنتفاعات الموظفین
 ١٬٢٠٨٬٦٨٨  ١٬٠٥٩٬١٣١ مجموع الموجودات غیر المتداولة

 

      موجودات متداولة
 ٢١٠٬٧٧٤  ٩٦٫٥٥٤ ٧ وأرصدة مدینة أخرىذمم 

 ٣٣٥٬٦٩٢  ١٧٥٬٨٤٦ ٨ إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة
 ٥٦٢٬٢٦٩  ١٬٥٤٢٬٧٨٠ ٩ النقد والنقد المعادل

 ١٬١٠٨٬٧٣٥  ١٫٨١٥٫١٨٠ مجموع الموجودات المتداولة
 

 ٢٬٣١٧٬٤٢٣  ٢٫٨٧٤٫٣١١ مجموع الموجودات

  
   صافي الموجودات والمطلوبات 

   صافي الموجودات
 ٧٤٧٬٧٥٥  ١٫٤٩٣٫٥٣٥ صافي الموجودات 

 ٧٤٧٬٧٥٥ ١٫٤٩٣٫٥٣٥ مجموع صافي الموجودات
 

   مطلوبات غیر متداولة
 ١٬٠١٠٬٦١٥  ٩٢٦٬٩٧٥ ١٠ مخصص تعویض نھایة الخدمة

 ١٣٧٬٥٩٣  ٥٤٬٧٧٨ ١١ ایرادات مؤجلة 
 ١٬١٤٨٬٢٠٨  ٩٨١٬٧٥٣ مجموع المطلوبات غیر المتداولة

 

   مطلوبات متداولة
 ٩٩٬٩٨٢  ٧٧٬٧٨٠ ١٢ مصاریف مستحقة
 ٤٢٬٥٨٧  ٣٥٬٧٤٩ ١٣ ذمم وارصدة دائنة

 ً  ٢٣٢٬٩٣٧  ٢٦١٬٧٨٨ ١٤ ایرادات مقبوضة مقدما
 ٤٥٬٩٥٤  ٢٣٬٧٠٦ ١٥ مطلوبات متداولة أخرى

 ٤٢١٬٤٦٠  ٣٩٩٬٠٢٣ مجموع المطلوبات المتداولة
 

 ١٬٥٦٩٬٦٦٨  ١٬٣٨٠٬٧٧٦ المطلوباتمجموع 
 

 مجموع صافي الموجودات والمطلوبات
 

٢٬٣١٧٬٤٢٣  ٢٫٨٧٤٫٣١١ 
 

 .) تشكل جزءا من ھذه البیانات المالیة ویجب أن تقرأ معھا٢٤) إلى (١إن االیضاحات المرفقة من (
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٥

 

 صافي الموجودات فيوالتغیر  لنشاطاتا بیان

 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 
 

٢٠١٥ ٢٠١٦
 دوالر  دوالراتایضاح

  اإلیرادات

 ٢٬٥٥٤٬٥٥٨  ٢٬٩٢٢٬٤٦٣ ١٦ ایرادات الرسوم 
 ٩٥٬٥٢٥  ٤٧٧٬٥٥٨ ١٧ إیرادات المنح 
 ٩٩٬٨٧٨  ١٣٩٬٧٠٨ ١٨ ایرادات أخرى

 ٢٬٧٤٩٬٩٦١  ٣٬٥٣٩٬٧٢٩ مجموع اإلیرادات
 

 المصاریف
   

 )١٬٨٩٠٬٠٦٠(  )١٬٧٠١٬٢٢٤( ١٩ مصاریف موظفین
 )٤٨٧٬٥٠٠(  )٥٤٩٫٢٥٢( ٢٠ مصاریف إداریة وعمومیة

 )٣٩٬٩٦٦(  )٤٣٢٬٣٩٠( ١٧ مصاریف المنح 
 )١٦٣٬٥٢١(  )١١٥٬٤٨٨( ٥،٤   اطفاءاتو اتاستھالك

 )٨٬٤٦٣(  ٨٬١٠٢ ٧ ذمم مشكوك في تحصیلھا )مخصص( /المسترد من
 )٦٬٦١٧(  )٣٬٦٩٧( فروقات عملة(خسائر) 

 )٢٬٥٩٦٬١٢٧(  )٢٫٧٩٣٫٩٤٩( مجموع المصاریف
 

 التغیر في صافي الموجودات للسنة
 ١٥٣٬٨٣٤  ٧٤٥٫٧٨٠ 

 
 بدایة السنة في صافي الموجودات

 ٥٩٣٬٩٢١  ٧٤٧٬٧٥٥ 

 
 صافي الموجودات في نھایة السنة

 ٧٤٧٬٧٥٥  ١٫٤٩٣٫٥٣٥ 

 
 .تشكل جزءا من ھذه البیانات المالیة ویجب أن تقرأ معھا) ٢٤) إلى (١إن االیضاحات المرفقة من (
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٦

 التدفقات النقدیة بیان
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

  
٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالرایضاحات
 

 التدفق النقدي من عملیات التشغیل
      

 ١٥٣٬٨٣٤  ٧٤٥٫٧٨٠ التغیر في صافي الموجودات خالل السنة
  بنود غیر نقدیة

 ١٦٣٬٥٢١  ١١٥٬٤٨٨ ٥،٤   اطفاءاتو اتاستھالك
 )٣٨(  ٣٦٣ ٧ فروقات عملة

 ٨٬٤٦٣  )٨٬١٠٢( ٧ مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا )/المسترد من(
 -  )٣٦١( ٧ دیون معدومة 

 ١١٩٬٤٥٧  ٦٨٬٥٨٨ ١٠ تعویض نھایة الخدمة مصروف 
 )١٩٬٢٥٢(  ١٧٬٨٩٣ ١٠مستحقات نھایة خدمة موظفین غیر مدفوعة               

 ٣٢  ١٤ ٤ متلكات، اآلت ومعدات استبعاد مخسارة 
قبل التغیر في الموجودات  صافي التدفق النقدي

 والمطلوبات
 ٤٢٦٬٠١٧  ٩٣٩٫٦٦٣ 

  التغیر في الموجودات والمطلوبات
 )١٢٠٬١٩٠(  ١٢٢٫٣٢٠ ٧ ذمم وأرصدة مدینة أخرىفي  النقص (الزیادة)

 )١٢٬٥٨٣(  ١٥٩٬٨٤٦ ٨ في إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة (الزیادة) النقص
 ١٥٬٧٨٠  - النقص في مستحق من جھات مانحة 

 )٢١٬٧٠٥(  )٦٬٨٣٨( ١٣ في ذمم وأرصدة دائنة )النقص(
 )٩٧٬٩٤٩(  )٨٢٬٨١٥( ١١ (النقص) في ایرادات مؤجلة 

 ٣٬٢٤٢  )٢٢٬٢٠٢( ١٢ في مصاریف مستحقة الزیادة (النقص)
ً الزیادة   )١٣٬٠٤٨(  ٢٨٬٨٥١ ١٤ (النقص) في ایرادات مقبوضة مقدما

 ٢٢٬٠٨٤  )٢٢٬٢٤٨( ١٥ (النقص) الزیادة في مطلوبات متداولة أخرى
 ٢٠١٫٦٤٨  ١٫١١٦٫٥٧٧  التشغیل عملیات من التدفق النقدي الناتج

 )٣٦٬٤٦٩(  )١٧٠٬١٢١( ١٠المدفوع للموظفین عن نھایة الخدمة                         
  ١٦٥٬١٧٩  ٩٤٦٬٤٥٦ التشغیل عملیات من صافي التدفق النقدي الناتج

 
  التدفق النقدي من عملیات االستثمار

ات إلنتفاعودائع بنكیة مخصصة النقص (الزیادة) في 
   ٦ الموظفین

٥٧٬٣٧١ 
  

)١٣٣٬٧٢٧( 
 )٢٤٬٥٣٧(  )١٧٬٧٥٦( ٤ شراء ممتلكات وآالت ومعدات                            
 -  )٥٬٥٨٧( ٥ شراء موجودات غیر ملموسة                            

 -  ٢٧ العائد من بیع أصول ثابتة
صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) 

 االستثمار عملیات
 ١٥٨٬٢٦٤(  ٣٤٬٠٥٥( 

 
 في النقد والنقد المعادل الزیادة

 ٦٬٩١٥  ٩٨٠٬٥١١ 
 

 ٥٥٥٬٣٥٤  ٥٦٢٬٢٦٩ النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
 

 ٥٦٢٬٢٦٩  ١٬٥٤٢٬٧٨٠ النقد والنقد المعادل في نھایة السنة
 

 .) تشكل جزءا من ھذه البیانات المالیة ویجب أن تقرأ معھا٢٤) إلى (١االیضاحات المرفقة من (إن 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٧

 ــامع .١
 

 ھیئة  بموجب قانون ،كمؤسسة وطنیة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة )،تأسست ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة (الھیئة
بمتابعة ومراقبة وتنظیم مختلف مجاالت القطاع  ٢٠٠٥وباشرت أنشطتھا في عام  ٢٠٠٤) لسنة ١٣سوق رأس المال رقم (

 )٢٠(لتأمین رقم وقانون ا ٢٠٠٤ لعام )١٢(المالي غیر المصرفي وفقاً ألحكام قانون الھیئة وقانون االوراق المالیة رقم 
 لفلسطینیةا س المالأیقع المقر الرئیسي لھیئة سوق رن العقاري والتأجیر التمویلي. لى قطاعي الرھإ، باإلضافة ٢٠٠٥ لسنة

 في مدینة رام هللا.
 

  تھدف الھیئة إلى وضع إطار رقابي وتنظیمي حدیث وفاعل یحقق مبادئ الشفافیة والعدالة والنزاھة في أداء كل من قطاع
 ألوراق المالیة، والتأمین، وتمویل الرھن العقاري، والتأجیر التمویلي في فلسطین.ا
 

 نوحة للوزارات والدوائر الحكومیةتتمتع الھیئة باإلعفاءات والتسھیالت المم. 
 

 ) ٢٠١٥األول  كانون كما في ٣١) موظفاً ٧٢و( ٢٠١٦ كانون األول ٣١) موظفاً كما في ٧٣بلغ عدد موظفي الھیئة. 
 

 
  أھم السیاسات المحاسبیةب ملخص .٢

  المالیةالبیانات أسس إعداد 
 المالیة المرفقة وفقاً للمعاییر الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتفسیرات الصادرة  بیاناتتم إعداد ال

أ التكلفة التاریخیة لمبدعن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة المنبثقة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، ووفقاً 
 .دولة فلسطینوالقوانین واألنظمة المعمول بھا في 

 ةھیئیمثل العملة الوظیفیة لل الذيالمالیة و بیاناتظھار الإھو عملة دوالر األمریكي ن الإ. 
 لسنة المنتھیة في ا لتباعھإحاسبیة التي تم مالمالیة متماثلة مع السیاسات ال بیاناتعداد الإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إ

  .٢٣ رقم یضاحإثر تطبیق المعاییر الجدیدة  الواردة في أ، باستثناء ٢٠١٥ول كانون األ ٣١
 

  



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٨

 "تتمة"ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة  .٢
 : ٢٠١٦ول كانون األ ٣١ل السنة المنتھیة في خالالمتبعة ھم السیاسات المحاسبیة أفیما یلي 

 

 والمعداتالممتلكات واآلالت 

تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزیل االستھالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت. تشمل كلفة 
الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات ومصاریف التمویل للمشاریع 

ي صافي والتغیر ف نشاطاتیع النفقات األخرى في بیان الجل إذا تحققت شروط االعتراف. یتم إثبات جماإلنشائیة طویلة األ
  تحققھا.الموجودات عند 

 

 ستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي:یتم احتساب اإل
 

العمر اإلنتاجي     
 سنوات)(

 ٤  ومعدات الكمبیوترأجھزة 
 ١٠-٣  األثاث

 ١٠-٤  األجھزة المكتبیة
 ٧  السیارات

 ٧  تحسینات مأجور وشبكات
 

بند من الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوھریة منھا عند التخلص منھا أو عند عدم وجود منفعة اقتصادیة  أيیتم شطب 
متوقعة من استخدام األصل. یتم قید أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي یمثل الفرق بین العائد من التخلص 

 والتغیر في صافي الموجودات. نشاطاتفي بیان ال لألصل،وصافي القیمة الدفتریة 

 تتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك في كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا الحقاً إن لزم األمر. 

 الموجودات غیر الملموسة

 دة. یتم إطفاء یتم تصنیف الموجودات غیر الملموسة على أساس كون عمرھا الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محد
افي والتغیر في ص النشاطات العمر ویتم قید اإلطفاء في بیان الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني محدد خالل ھذا

 یاناتبفیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ ال ،الموجودات. أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد
 والتغیر في صافي الموجودات. بیان النشاطاتالمالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في 

 الزمني لكل بند حیث یتم  تشمل الموجودات غیر الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة الھیئة بتقدیر العمر
  سنوات. ٦-٢ین بما إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اآللي بطریقة القسط الثابت على فترة 

 ذمم وأرصدة مدینة أخرى
یتم إظھار الذمم والحسابات المدینة األخرى بعد تنزیل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا (إن وجدت) ویتم تقدیر المخصص 

 السنة. بناًء على مراجعة تفصیلیة من قبل اإلدارة لكل حساب على حدة في نھایة
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 إیضاحات حول البیانات المالیة
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 النقد والنقد المعادل
بع����د تنزی����ل حس����ابات البن����و�  البن����و�،ف����إن النق����د والنق����د المع����ادل یش����مل أرص����دة ل����د�  النقدی����ة،لغ����ر� بی����ان الت����دفقات 

 شھور ضمن ھذا البند. ٣كما یصنف النقد المربوط كودائع تستحق خالل فترة  الدائنة،
  

 مستقل.تظھر في بند  فھي شھور ٣أكثر من  خالل فترة أما بالنسبة للودائع التي تستحق

 المخصصات
یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على الھیئة التزامات (قانونیة أو ضمنیة) في تاریخ البیانات المالیة ناشئة عن أحداث 

 أن یكون تسدید ھذه االلتزامات محتمل ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ. سابقة على
 

 نھایة الخدمةمخصص تعویض 
یتم التخص�������یص لتعوی� نھایة الخدمة للمو�فین وفقاً لنظام المو�فین وقانون العمل الس�������اري المفعول في فلس�������طین ووفقاً 

 لقرارات مجلس إدارة ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة.

 

 اإلیرادات المؤجلة
  تظھر المنح المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة كإیرادات مؤجلة، ویتم االعتراف بھا كإیراد

 بشكل منتظم وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع لھا.  والتغیر في صافي الموجودات بیان النشاطاتفي 
 

 ر في صافي والتغی بیان النشاطات، ویتم االعتراف بھا كإیراد في تظھر المنح المتعلقة بالمشاریع واألنشطة كإیرادات مؤجلة
 الموجودات بشكل منتظم خالل نفس الفترة التي یتم فیھا االعتراف بالمصروف ذي الصلة.

 
  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

لمطالبة بھا من أو لم تتم ایتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت 
 قبل المورد.

 

 تحقق االیرادات

تتقاض���ى الھیئ���ة ای���رادات رس���وم وفق���اً لنس���� معین���ة ت���م تحدی���دھا م���ن قب���ل مجل���س ادارة الھیئ���ة مقاب���ل خ���دمات الت���رخیص 
) لس����نة ١٣واالش����راف الس����نوي عل����ى الش����ركات والمؤسس����ات واألنش����طة الم����رخص لھ����ا بموج����� ق����انون الھیئ����ة رق����م (

 العتراف بإیرادات الھیئة وفقاً لمبدأ االستحقاق.    . یتم ا٢٠٠٤
 لتقاریر التداول في بورصة  التداول عموالت إیرادات تتحقق ً عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقا

 فلسطین.
  تتحقق إیرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمین الصادرة عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقاً لتقاریر

 أقساط بوالص التأمین الصادرة عن شركات التأمین. 
 عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق بالرجوع  رسوم تتحقق ً لخدمات الى نسبة استكمال إالترخیص سنویا

 المقدمة.
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 ایرادات المنح 
  المانح.یتم االعتراف بالمنح غیر مقیدة االستخدام أو الوقت كإیراد عند الحصول على تعھد غیر مشروط من 
  ًغرض أو دما یتحقق الغرض معین أو مرتبطة بمرور زمن كإیراد عن والمخصصة لتنفیذیتم االعتراف بالمنح المقیدة مؤقتا

 للمنحة.مرور الزمن المحدد 
  ة الھیئة على أساس القیمة العادل والمخصصة الستخدامیتم االعتراف بالموجودات غیر النقدیة المستلمة عن طریق المنح

كل منھما الدرایة یتوفر ل والبائع بحیثالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن أن یتبادل بھ أصل بین المشتري  الموجودات.لتلك 
 یتم االعتراف بھا كإیرادات على أساس بمصاریف،عندما ترتبط المنح غیر النقدیة  بینھما.معاملة متكافئة  والرغبة في

  بھا.منتظم خالل الفترة الزمنیة الالزمة لمقابلتھا مع المصاریف المرتبطة 

 تحقق المصاریف

 بدأ االستحقاق.یتم تسجیل المصاریف عند حدوثھا وفقاً لم

 العمالت األجنبیة
إن البیانات المالیة المرفقة تظھر بالدوالر األمریكي ویتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الدوالر األمریكي 

والمطلوبات  كما یتم تحویل الموجودات الفلسطینیة،باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ كل معاملة والصادرة عن سلطة النقد 
التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبیة إلى الدوالر األمریكي باستخدام أسعار الصرف الصادرة عن سلطة النقد 

افي الموجودات والتغیر في ص بیان النشاطاتالفلسطینیة بتاریخ البیانات المالیة. تظھر فروقات التحویل من ربح أو خسارة في 
 تحت بند فروقات عملة.

 عقود اإلیجار
عقود التأجیر التشغیلیة ھي التي بموجبھا یحتفظ المؤجر بجمیع المخاطر والمنافع الرئیسیة لملكیة الموجودات المؤجرة. یتم إثبات 

والتغیر في صافي الموجودات على أساس القسط الثابت على  بیان النشاطاتمدفوعات عقد التأجیر التشغیلي كمصروف ضمن 
 فترة التأجیر.

 الضرائب
تتمتع ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة حسب قانون الھیئة باإلعفاءات والتسھیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیة 

 وبالتالي فإنھا غیر خاضعة للضرائب.
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 القیمة العادلة لألدوات المالیة

 التسلسل الھرمي للقیم العادلة:

بناًء على مدى وضوح المدخالت  ٣أو  ٢أو  ١إلى المستوى  المالیة،ألغراض إعداد البیانات  العادلة،تصنف الھیئة قیاسات القیمة 
  یلي:وھي محددة كما  بالكامل،بالنسبة لقیاسات القیمة العادلة وأھمیة المدخالت بالنسبة لقیاسات القیمة العادلة 

  باستخدام أسعار التداول (غیر المعدلة) ألدوات مالیة مشابھة تماماً في أسواق مالیة نشطة لألدوات المالیة. األول:المستوى 
  باستخدام معطیات غیر أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر. الثاني:المستوى 
  حظتھا.باستخدام معطیات ال تستند لبیانات سوق یمكن مال الثالث:المستوى 

والمطلوبات المالیة ولم یتم استخدام أي  لتحدید ولإلفصاح عن القیم العادلة للموجودات نيااستخدام المستوى الث العامتم خالل 
 والثالث.من المستویین األول 

 حسب تصنیفھا وقیمتھا العادلة: المالیة،یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة لألدوات 
 

 كانون األول ٣١ القیمة العادلة كما في  كانون األول ٣١ الدفتریة كما فيالقیمة 
 ٢٠١٥   ٢٠١٦   ٢٠١٥   ٢٠١٦ 
      موجودات مالیة

ودائع بنكیة مخصصة إلنتفاعات 
 الموظفین

 
٩٥٤٬٩٨٩١٬٠١٢٬٣٦٠

  
٩٥٤٬٩٨٩ 

  
١٬٠١٢٬٣٦٠ 

 ١٣٥٬٩٧٥  ٢٤٬٨٥١ ٢٤٬٨٥١١٣٥٬٩٧٥ ذمم وأرصدة مدینة اخرى
 ٣٣٥٬٦٩٢  ١٧٥٬٨٤٦ ١٧٥٬٨٤٦٣٣٥٬٦٩٢ إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة

 ٥٦٢٬٢٦٩  ١٬٥٤٢٬٧٨٠ ١٬٥٤٢٬٧٨٠٥٦٢٬٢٦٩ النقد والنقد المعادل
 ٢٬٠٤٦٬٢٩٦  ٢٬٦٩٨٬٤٦٦   ٢٬٠٤٦٬٢٩٦   ٢٬٦٩٨٬٤٦٦ 
           مطلوبات مالیة

 ٩٩٫٩٨٢  ٧٧٬٧٨٠ ٧٧٬٧٨٠٩٩٫٩٨٢ مصاریف مستحقة
 ٤٢٬٥٨٧  ٣٥٬٧٤٩ ٣٥٬٧٤٩٤٢٬٥٨٧ ذمم وأرصدة دائنة

 ٤٥٬٩٥٤  ٢٣٬٧٠٦ ٢٣٬٧٠٦٤٥٬٩٥٤ مطلوبات متداولة أخرى
 ١٨٨٫٥٢٣  ١٣٧٬٢٣٥   ١٨٨٫٥٢٣   ١٣٧٬٢٣٥ 

 
ذلك وإن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المس�����جلة في بیان المركز المالي ھي مقاربة بش�����كل كبیر لقیمھا الدفتریة 

 .تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجل لكون
 

 إدارة المخاطر 
وتخفی���ھا متعددة وذلك من خالل اس��تراتیجیة تحدید المخاطر وس��بل مواجھتھا  بوس��ائل المتنوعة المخاطر بإدارة الھیئة تقوم
 فان الى ذلك، إض���افة .منھا والحد تخفی����ھا على والعمل ال����روریة لمواجھتھا اإلجراءات وتبني المخاطر متابعة یتم حیث
 اس���تمراریة ومراقبة المناس���بة الرقابیة ال����واب� ووض���ع المتعلقة بنش���اطھا المخاطر تحدید عن مس���ؤولة العمل مراكز كافة

 .الھیئة في المخاطر ومراقبة تحدید المسؤول عن ھو الھیئة إدارة مجلس یعتبر. فعالیتھا
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 االئتمان:مخاطر  .أ
 

 تتمثل في عدم قدرة الغیر على تسدید التزاماتھم للھیئة والمبینة أدناه:
 

 ٢٠١٥كانون األول  ٣١  ٢٠١٦ كانون األول ٣١ البیان

 ١٬٠١٢٬٣٦٠ ٩٥٤٬٩٨٩ ودائع بنكیة مخصصة إلنتفاعات الموظفین

 ٢١٠٬٧٧٤ ٩٦٫٥٥٤ ذمم وأرصدة مدینة أخرى

 ٣٣٥٬٦٩٢ ١٧٥٬٨٤٦ إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة

 ٥٦٢٬٢٦٩ ١٬٥٤٢٬٧٨٠ النقد والنقد المعادل
 

 التالیة:لمواجھة ھذه المخاطر تم اتخاذ االجراءات 
 

 لھ���ا كودیع���ة ألج���ل ل���دى البن���وك ا: تق���وم الھیئ���ة ب���رب� ج���زء م���ن أموودائ���� بن�ی���ة مخ�����ة �نتفا����ات الم���و�فین
مقی�����دة االس�����تخدام ألغ�����راض تع�����وی� نھای�����ة خدم�����ة الم�����وظفین،  ع�����ام،المرخص�����ة ف�����ي فلس�����طین تس�����تحق خ�����الل 

 باإلضافة الى حساب جاري مقید أیضاً لدفع نھایة الخدمة.
 یكات باإلضافة الى مبالغ ش للھیئة،: یتكون ھذا البند من مبالغ مسددة مقدما مقابل خدمات تشغیلیة ذمم وأرصدة مدینة أخرى

 تابعتھا من قبل الھیئة بشكل دوري. ویتم م متفرقة،وذمم مدینة  التحصیل،برسم 
 تقوم الھیئة بتسجیل المبالغ المستحقة التي تتقاضھا الھیئة مقابل الخدمات التي تقدمھا إلى إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة :

وھي تتكون من" حصة الھیئة من أقساط بوالص  العالقة،القطاعات الخاضعة لرقابتھا بموجب قانون الھیئة والقوانین ذات 
ویتم متابعتھا من  .تمویليعقود تأجیر  تسجیل وتعدیل رسومو مستحقة،رسوم ترخیص  التداول،عموالت  الصادرة،التأمین 

 قبل الھیئة بشكل دوري.  
  المرخصة في فلسطین، وال یوجد قیود على استعمالھاتقوم الھیئة بإیداع أموالھا لدى البنوك  :المعادلالنقد والنقد. 

 

 السیولة:مخاطر  .ب
 :الجدول أدناه یوضح التدفقات النقدیة المتوقعة لسداد تلك االلتزامات المالیة،عدم قدرة الھیئة على الوفاء بالتزاماتھا تتمثل في 

 (شھر)  التعمیر

 شھر  ١٢أكثر من  ١٢-٧ ٦-٠ المبلغ  البیان 

  - ٧٧٬٧٨٠٢٠٬٣٦٠٥٧٬٤٢٠ مصاریف مستحقة 

  - -٣٥٬٧٤٩٣٥٬٧٤٩ ذمم وأرصدة دائنة 

  - -٢٣٬٧٠٦٢٣٬٧٠٦ مطلوبات متداولة أخرى 

 مخاطر السوق  .ج
 من خالل دراسة ھذه التغیرات في أسعار الصرف.تتمثل في المخاطر التي تتعرض لھا الھیئة بسبب التغیرات في أسعار 

(مبلغ  ٢٠١٦ األول كانون ٣١المنتھیة في  السنةخالل  دوالر ٣٬٦٩٧بقیمة  خسارةتحقیق  ن ھذه التغیرات أدت إلىإالصرف ف

 ).٢٠١٥كانون األول  ٣١خالل السنة المنتھیة في  دوالر ٦٬٦١٧
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 استخدام التقدیرات .٣

 
 إدارة من یتطلب المحاس���بیة الس���یاس���ات وتطبیق ٢٠١٦كانون األول  ٣١المالیة للس���نة المالیة المنتھیة في  البیانات إعداد إن

 أن كما .المحتملة االلتزامات عن واإلفص��ا� المالیة والمطلوبات الموجودات مبالغفي  تؤثر واجتھادات بتقدیرات القیام الھیئة

 الھیئة إص��دار إدارة من یتطلب خاص وبش��كل .والمخص��ص��ات والمص��اریف اإلیرادات تؤثر في واالجتھادات التقدیرات ھذه

المذكورة (والمتماشیة مع البیانات المالیة  التقدیرات وأوقاتھا. إن المستقبلیة النقدیة مبالغ التدفقات لتقدیر ھامة واجتھادات أحكام

 بالضرورة مبنیة والتي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة) ٢٠١٥كانون األول  ٣١السنویة للھیئة كما في 

 وذلك التقدیرات عن تختلف قد یةالفعل النتائج وإن التیقن وعدم التقدیر من متفاوتة لھا درجات متعددة وعوامل فرض��یات على

 .المستقبل في التقدیرات تلك وظروف أوضاع الناجمة عن التغیرات نتیجة
 

 فیما یلي تفاصیل االجتھادات الجوھریة التي قامت بھا الھیئة:
 

 مخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا:
تحصیلھا، بناًء على خبرات سابقة وأدلة موضوعیة بأن تستخدم إدارة الھیئة تقدیرات معینة لتحدید مبالغ الدیون المشكوك في 

 بعض الذمم المدینة لن یتم تحصیلھا.
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات:
تقوم الھیئة بتقدیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغایات احتساب االستھالكات السنویة اعتماداً 

یان بة العامة لتلك األصول وتقدیرات األعمار اإلنتاجیة المتوقعة في المستقبل، ویتم قید خسارة التدني (إن وجدت) في على الحال

 والتغیر في صافي الموجودات. النشاطات

 
 مخصصات قضائیة لمواجھة أیة التزامات قضائیة:

 

 ھیئة، إن لزم األمر. یتم أخذ مخصصات لھذه االلتزامات استناداً لرأي المستشار القانوني لل
 



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ١٤

 

 ممتلكات وآالت ومعدات .٤

 :والحركة علیھا ٢٠١٥كانون األول  ٣١و ٢٠١٦ األول كانون ٣١كما في  والمعداتما یلي تفاصیل الممتلكات واآلالت فی
 

 
  

المجموعتحسینات مأجور وشبكاتسیاراتأجھزة مكتبیةأثاثأجھزة ومعدات كمبیوتر٣١ كانون األول ٢٠١٦
دوالردوالردوالردوالردوالردوالر

التكلفة
٣٠٠٬٠٤٠  ٢١٤٬٩٧٤ ١٢٤٬٣٩٧               ٢٧٧٬٨٨٣الرصید كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٦  ١٬٠٠٠٬٧٠٠                    ٨٣٬٤٠٦  

       ١٧٬٧٥٦                       ١٬١٠٢-      ١٬٠٥٨      ٣٬١٥٠                 ١٢٬٤٤٦اإلضافات 
     (١٠٬٨٧٧)--        (٨٠٧)    (١٬٩٩٤)                  (٨٬٠٧٦)االستبعادات

٣٠٠٬٠٤٠  ٢١٥٬٢٢٥ ١٢٥٬٥٥٣               ٢٨٢٬٢٥٣الرصید كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٦  ١٬٠٠٧٬٥٧٩                    ٨٤٬٥٠٨  

االستھالك المتراكم
٢٩٥٬٣٩٧  ١٧٢٬٩٠٤ ١١٤٬٧٥٥               ٢٤٤٬٩٢٠الرصید كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٦  ٩٠٣٬٤٣٢                    ٧٥٬٤٥٦    

       ٤٥٬٣٦١                       ٢٬٥١٩      ٤٬٦٤٣    ١٢٬٤٤١      ٤٬٨٥٦                 ٢٠٬٩٠٢االستھالك للسنة
     (١٠٬٨٣٦)                           -          -        (٨٠٧)    (١٬٩٥٣)                  (٨٬٠٧٦)االستبعادات

٣٠٠٬٠٤٠  ١٨٤٬٥٣٨ ١١٧٬٦٥٨               ٢٥٧٬٧٤٦الرصید كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٦  ٩٣٧٬٩٥٧                    ٧٧٬٩٧٥    

صافي القیمة الدفتریة كما في
       ٦٩٬٦٢٢                       ٦٬٥٣٣          -    ٣٠٬٦٨٧      ٧٬٨٩٥                 ٢٤٬٥٠٧ ٣١ كانون األول ٢٠١٦

المجموعتحسینات مأجور وشبكاتسیاراتأجھزة مكتبیةأثاثأجھزة ومعدات كمبیوتر٣١ كانون األول ٢٠١٥
دوالردوالردوالردوالردوالردوالر

التكلفة
٣٠٠٬٠٤٠  ٢١٢٬٠٩٢ ١٢٤٬٠٦٩               ٢٨٢٬٦٤٨الرصید كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥  ٩٩٨٬١٧٩                    ٧٩٬٣٣٠    

       ٢٤٬٥٣٧                       ٤٬٠٧٦-      ٥٬٤٠٢      ٣٬٠٣٧                 ١٢٬٠٢٢اإلضافات 
     (٢٢٬٠١٦)--     (٢٬٥٢٠)    (٢٬٧٠٩)                (١٦٬٧٨٧)االستبعادات

٣٠٠٬٠٤٠  ٢١٤٬٩٧٤ ١٢٤٬٣٩٧               ٢٧٧٬٨٨٣الرصید كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٥  ١٬٠٠٠٬٧٠٠                    ٨٣٬٤٠٦  

االستھالك المتراكم
٢٧١٬١٤٩  ١٦٣٬٠٨٢ ١٠٦٬١٣٠               ٢٣٦٬٧١٥الرصید كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٥  ٨٤٦٬٠٦٢                    ٦٨٬٩٨٦    

       ٧٩٬٣٥٤                       ٦٬٤٧٠   ٢٤٬٢٤٨    ١٢٬٣١٧   ١١٬٣٢٧                 ٢٤٬٩٩٢االستھالك للسنة
     (٢١٬٩٨٤)                           -          -     (٢٬٤٩٥)    (٢٬٧٠٢)                (١٦٬٧٨٧)االستبعادات

٢٩٥٬٣٩٧  ١٧٢٬٩٠٤ ١١٤٬٧٥٥               ٢٤٤٬٩٢٠الرصید كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٥  ٩٠٣٬٤٣٢                    ٧٥٬٤٥٦    

صافي القیمة الدفتریة كما في
       ٩٧٬٢٦٨                       ٧٬٩٥٠      ٤٬٦٤٣    ٤٢٬٠٧٠      ٩٬٦٤٢                 ٣٢٬٩٦٣ ٣١ كانون األول ٢٠١٥



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ١٥

 

 موجودات غیر ملموسة .٥
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر

 ١٨٣٬٢٢٧  ٩٩٬٠٦٠ رصید بدایة السنة

 -  ٥٬٥٨٧ ل السنةالخإضافات 

 )٨٤٬١٦٧(  )٧٠٬١٢٧( لسنةا ات خاللاإلطفاء

 ٩٩٬٠٦٠  ٣٤٬٥٢٠ رصید نھایة السنة

 ودائع بنكیة مخصصة إلنتفاعات الموظفین .٦
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٩٦٬١١٠  ١٠٤٬٩٨٩ حساب جاري *
 ٩١٦٬٢٥٠  ٨٥٠٬٠٠٠ ودیعة ألجل **

 ١٬٠١٢٬٣٦٠  ٩٥٤٬٩٨٩ رصید نھایة السنة
 

* ً ألغراض تعویض نھایة خدمة الموظفین، حیث یتم تسویة وتغذیة ھذا الحساب بشكل  یمثل ھذا البند نقد مخصص حصریا
 نصف سنوي.

یمثل ھذا البند ودیعة ألجل لدى أحد البنوك المحلیة، تستحق خالل عام، مقیدة االستخدام ألغراض تعویض نھایة خدمة   **
، فیما بلغ متوسط سعر %٣٫٤٠على الودیعة بالدوالر األمریكي  ٢٠١٦خالل عام  الفائدة الموظفین. حیث بلغ متوسط سعر

 .%٣٫١٥بالدوالر األمریكي على الودیعة  ٢٠١٥الفائدة خالل عام 

 
  



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ١٦

 أخرى وأرصدة مدینةذمم  .٧
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ً  ٦٧٬٧٤٧   ٧١٬٧٠٣ مصاریف مدفوعة مقدما

 ٢٣٬٧٥٠  ٢٣٬٧٥٠ والمصرفیةذمم معھد فلسطین للدراسات المالیة 
 ٢١٬٤٨٠  ٢١٬٧٩٤ مینأذمم شركة المؤسسة العربیة للت

 ١٦٬٣٦٨  ١٥٬٥٨٤ فوائد بنكیة مستحقة
 ٨٬٠٠٠  ٨٬٠٠٠ ذمم منتدى الھیئات العربیة لإلشراف والرقابة على أعمال التأمین

 -  ٦٬٢٢٤ سلف موظفین
 ٣٬٧٩٠  ٣٬٨٣٩ فرع فلسطین –ذمم شركة التأمین األھلیة المصریة 

ذمم مستحقة عن رسوم ربط النظام اإللكتروني الفلسطیني لتأمین 
 ٦٬٥٢٠  ٢٬٧٤٠ المركبات

 ١٥٬٥١٥  - ذمم غرامات مستحقة
 ١١٢٬٨٨٢  - شیكات برسم التحصیل

 ٢٠٥  ٣٠٣ أخرى
٢٧٦٬٢٥٧  ١٥٣٫٩٣٧ 

 )٦٥٬٤٨٣(  )٥٧٬٣٨٣( مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا
٢١٠٬٧٧٤  ٩٦٫٥٥٤ 

 
 كما یلي: ھي سنةالالحركة على حساب مخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا خالل  إن

 
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 (٥٧٬٠٥٨)  (٦٥٬٤٨٣) رصید بدایة السنة

 (٨٬٤٦٣)  ٨٫١٠٢ ذمم مشكوك في تحصیلھا )مخصصالمسترد من (
  -   ٣٦١ دیون معدومة خالل السنة

  ٣٨  (٣٦٣) فروقات عملة
 )٦٥٬٤٨٣(  )٥٧٬٣٨٣( نھایة السنةرصید 

 

 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة .٨
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٢٤٦٬٩٧٤  ١٦٠٬٠١٢ حصة الھیئة من أقساط بوالص التأمین الصادرة

 ٨٧٬٦٩٨  ١٤٬٥٣٤ عموالت التداول
 ٢٥٠  ١٬٣٠٠ رسوم تسجیل وتعدیل عقود تأجیر تمویلي 

 ٧٧٠  - التأمینیةالمھن  –رسوم ترخیص مستحقة 
٣٣٥٬٦٩٢  ١٧٥٬٨٤٦ 

 
 .٢٠١٧تم تحصیل اإلیرادات المستحقة أعاله خالل شھر كانون الثاني 

  



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ١٧

 النقد والنقد المعادل   .٩
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٥٠٣   ٨٧٨ نقد في الصندوق

 ٥٦١٬٧٦٦   ١٬٥٤١٬٩٠٢ بنوك محلیةحسابات جاریة لدى 
٥٦٢٬٢٦٩  ١٬٥٤٢٬٧٨٠ 

 
 تعویض نھایة الخدمةمخصص  .١٠

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 دوالر  دوالر

 ٩٤٦٬٨٧٩  ١٬٠١٠٬٦١٥ الرصید في بدایة السنة
 ١١٩٬٤٥٧  ٦٨٬٥٨٨ المقید على المصاریف خالل السنة

 )٣٦٬٤٦٩(  )١٧٠٬١٢١( مدفوعات للموظفین خالل السنة
 )١٩٬٢٥٢(  ١٧٬٨٩٣ مستحقات نھایة خدمة موظفین غیر مدفوعة 

 ١٬٠١٠٬٦١٥  ٩٢٦٬٩٧٥ السنةرصید نھایة 

 ایرادات مؤجلة .١١

الملموسة وقیمة المشاریع واألنشطة التي تم الحصول علیھا  والموجودات غیریمثل ھذا البند تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات 
ً للعمر اإلنتاجي المتوقع لھذه  من المنح والتي یتم تسجیلھا كإیرادات مؤجلة ویتم االعتراف بھا كإیرادات بشكل منتظم وفقا

 لسنةلالموجودات وخالل نفس الفترة التي یتم فیھا االعتراف بالمصروف ذي الصلة. فیما یلي الحركة على اإلیرادات المؤجلة 
 :٢٠١٥كانون األول  ٣١و ٢٠١٦و األول كانون ٣١المنتھیة في 

 

 
  

الرصید كما فيالمحول إلى ایرادات أخرىالمحول إلى ایرادات من��الرصید كما في٣١ كانون األول ٢٠١٦
٣١ كانون األول ٢٠١٦ خالل السنة خالل السنة٣١ كانون األول ٢٠١٥

دوالردوالردوالردوالر
.�AD�A-٥٤٬٦٥٧                               -                  (٣٠٬٢٩٤)                 ٨٤٬٩٥١ منحة البنك اإلسالمي للتنمی�ة � مشرو� تطویر القدرات الذاتیة للھی�ة رقم ٣٢                 

                      ١٢١                    (٣٧٬٦٤٧)                             -                 ٣٧٬٧٦٨مساھمات في تمویل النظ�ا� الفلس�طیني اإللك�تروني لت��مین المركب�ات.

. (ICT Upgrading#٢ ) لترقیة البنیة التحتیة لنظم المعلومات رقم ٢ USAID (١٤٬٨٧٤)                 ١٤٬٨٧٤منحة                  -                               -                           
٥٤٬٧٧٨                    (٣٧٬٦٤٧)                  (٤٥٬١٦٨)               ١٣٧٬٥٩٣                 

الرصید كما فيالمحول إلى ایرادات أخرىالمحول إلى ایرادات من��المقید خاللالرصید كما في٣١ كانون األول ٢٠١٥
٣١ كانون األول ٢٠١٥ خالل السنة خالل السنةالسنة٣١ كانون األول ٢٠١٤

دوالردوالردوالردوالردوالر
.�AD�A-٨٤٬٩٥١                               -                  (٣٣٬٢٦٧)                  -              ١١٨٬٢١٨ منحة البنك اإلسالمي للتنمی�ة � مشرو� تطویر القدرات الذاتیة للھی�ة رقم ٣٢                 

                 ٣٧٬٧٦٨                    (٤٤٬٨١٠)                             -           ٢٬٤٢٠                ٨٠٬١٥٨مساھمات في تمویل النظ�ا� الفلس�طیني اإللك�تروني لت��مین المركب�ات.

. (ICT Upgrading#٢ ) لترقیة البنیة التحتیة لنظم المعلومات رقم ٢ USAID ١٤٬٨٧٤                               -                  (٢١٬٨٥٠)                  -                ٣٦٬٧٢٤منحة                 

. (ICT Upgrading#١ ) لترقیة البنیة التحتیة لنظم المعلومات رقم ١ USAID (٤٤٢)                  -                     ٤٤٢منحة                       -                               -                           
١٣٧٬٥٩٣                    (٤٤٬٨١٠)                  (٥٥٬٥٥٩)           ٢٬٤٢٠              ٢٣٥٬٥٤٢               



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ١٨

 مصاریف مستحقة .١٢
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٧٦٬٤٧٦  ٥٧٬٤٢٠ اجازات مستحقة

 ١٨٬٧٥٠  ١٥٬٣٦٠ مكافآت موظفین مستحقة
 ٤٬٧٥٦  ٥٬٠٠٠ أتعاب استشاریة مستحقة

٩٩٬٩٨٢  ٧٧٬٧٨٠ 

 ذمم وأرصدة دائنة  .١٣
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٤٬٧١٤  ٤٬٧٠٥ شركة االتصاالت الفلسطینیة 

 ١٬٥١٨  ٤٬٠٧٤ جلوبال تك للتدریب والكمبیوتر
 ١٠٠  ٤٬٠٠٠ المعھد المصرفي الفلسطیني

 -  ٣٬٨٢٨ إرنست ویونغشركة 
 ٢٬٥٤٢  ٣٬١٦١ شركة كھرباء محافظة القدس المساھمة المحدودة 

 ١٢٬٦٣٧  ٢٬٨٨٣لندن- المعھد المعتمد لألوراق المالیة واالستثمار
 -  ٢٬٥٥٢ شركة اكسیزو لالستثمار

 -  ١٬٨٠٠ القاھرة-والمصرفیةاألكادیمیة العربیة للعلوم المالیة 
 -  ١٬٤٤٠ مكتب رحال للسیاحة والسفر

 -  ١٬٤٠٩ شركة الشعلة لتعبئة الغاز
 ٩٬٤٧٦  ٩٩٤ البحرین-والمالیةمعھد البحرین للدراسات المصرفیة 

 ١٬١٩٨  - العالمیة المتحدة للتأمین شركة 
 ٢٬٠١١  - شركة المشرق للتأمین 

 ١٬٣٠٩  - شركة بال غاز للخدمات والتوزیع 
 ١٬١٣٧  - محالت الجعفري لإلطارات والبناشر

 ٥٬٩٤٥  ٤٬٩٠٣ أخرى 
٤٢٬٥٨٧  ٣٥٬٧٤٩ 

 

١٤.  ً  ایرادات مقبوضة مقدما
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٨٢٬٥٠٠  ٨٤٬٩٧٤ التأمینرسوم ترخیص شركات 

 ٧٥٬٥٥١  ٦٦٬٧٢٨ رسوم ترخیص شركات الوساطة
 -  ٥٠٬٠٠٠ رسوم ترخیص أسواق مالیة

 ٢٧٬٢٠٠  ٢٧٬٠٥٠ رسوم ترخیص المھن التأمینیة 
 ٤١٬١٣٦  ٢٦٬١٣٦ رسوم ترخیص المھن المالیة 

 ٤٬٠٥٠  ٥٬٤٠٠ رسوم ترخیص المھن العقاریة 
 ٢٥٠٠  ١٬٥٠٠ التمویليرسوم ترخیص مھن التأجیر 

٢٣٢٬٩٣٧  ٢٦١٬٧٨٨ 
  



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ١٩

 مطلوبات متداولة أخرى .١٥
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ١٣٬٢١٩  ١٢٬٠٤٦ مستحق لصندوق توفیر الموظفین

 -  ٥٬٦٢٣ رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة مستحقات
 ٤٬٢٣٢  ٣٬٧٢١ مستحق لضریبة الدخل 

 ٢٧٬٠٠٨  ١٬٦٤٨ مستحقات موظفین منتھیة خدماتھم 
 ١٬٤٩٥   ٦٦٨ أخرى

٤٥٬٩٥٤  ٢٣٬٧٠٦ 

 

 إیرادات الرسوم .١٦
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ١٬٧١٢٬٩٣٦   ١٬٧٧١٬١٤٦ رسوم على أقساط بوالص التأمین الصادرة

 ٣٠٤٬٥٧١   ٤٣١٬٣٩٠ رسوم على تداول االوراق المالیة (االسھم) 
 ٣٤٩٬٢٦٨   ٣٧٦٬١١٠ رسوم الترخیص 

 ١٢٥٬٤٥٠   ٢٠٥٬٠٥٠ وتعدیل عقود التأجیر التمویليرسوم تسجیل 
 ٣١٬٣٤٤   ١٠٤٬٩٦٨ رسوم االكتتاب 

 ٣٠٬٩٨٩   ٣٣٬٧٩٩ رسوم الشھادات واالمتحانات 
٢٬٥٥٤٬٥٥٨  ٢٬٩٢٢٬٤٦٣ 
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 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٢٢

 إیرادات أخرى .١٨
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٢٧٬٥٧٧  ٧٤٬٠٠٠ غرامات ایرادات 

 ٤٤٬٨١٠  ٣٧٬٦٤٧ ام الفلسطیني لتأمین المركباتمساھمات في تمویل النظ
 ٢٦٬٦١٥  ٢٧٬٢٥٥ فوائد دائنة

 ٨٧٦   ٨٠٦ أخرى
٩٩٬٨٧٨  ١٣٩٬٧٠٨ 

 

 موظفین مصاریف .١٩
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ١٬٥٦٢٬٨٢٥   ١٬٤٢٣٬٩٨٦ رواتب وأجور وعالوات الموظفین

 ٨٣٬٨٩٦   ٩٢٬٠٦١ تأمین صحي
 ١١٩٬٤٥٧   ٦٨٬٥٨٨ تعویض نھایة الخدمة 

 ٦٥٬٤٠٨   ٥٩٬٩٦١ مساھمة الھیئة في صندوق التوفیر
 ٥٣٬٢٠٩   ٥٤٬٥٨٣ مصاریف تدریب وعالوات سفر

 ٥٬٢٦٥   ٢٬٠٤٥ اإلجازات
١٬٨٩٠٬٠٦٠  ١٬٧٠١٬٢٢٤ 

 وعمومیةمصاریف إداریة  .٢٠
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر
 ٦٤٬١٧٦   ١٣٤٫٠٥٩ أتعاب استشاریة ومھنیة

 ١١٢٬١١١   ١١٤٬٣٠٧ المقرإیجارات ومصاریف 
 ٧١٬٥٠٥   ٧١٬٣١٦ خدمات واتصاالت

 ٦٥٬٠١٢   ٦٠٬٨٢٦ رسوم اشتراكات في مؤسسات دولیة واقلیمیة
 ٦٠٬٠٠٠   ٦٠٬٠٠٠ أنظمة الكترونیةاستئجار 

 ٣٢٬٨٩٤   ٣٤٬١١٦ صیانة 
 ٣٢٬٤٥٠   ٢٤٬٩٤٨ مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة

 ٢٢٬٠٦٦   ٢٣٬٤٨٢ قرطاسیة ومطبوعات 
 ١٤٬٤٩٤   ١٣٬٩٢٧ تأمینات
 ٨٬٦٣٥   ٨٬٠٠٠ ضیافة

 ١٬٩٠٧   ١٬٦١٢ إعالنات
 ٢٬١٤٥   ٢٬٥٧٥ عموالت بنكیة 

 ١٠٥   ٨٤ أخرى
٤٨٧٬٥٠٠  ٥٤٩٫٢٥٢ 

 
  



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٢٣

 معامالت مع جھات ذات عالقة  .٢١
یمثل ھذا البند المعامالت التي تمت مع جھات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا. یتم اعتماد 

 سیاسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الھیئة. 
 

عالقة المع جھات ذات  واألرصدة المعامالت ٢٠١٦كانون األول  ٣١للھیئة للسنة المنتھیة في  البیانات المالیة تشمل
 :موضحة كما یلي

 
  :المعامالت مع الجھات ذات العالقة

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 دوالر  دوالر 
 ٣٢٬٤٥٠  ٢٤٬٩٤٨مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة      

 ٥٤٥٬٠٢٢  ٦١٤٬٢٠٤حصة اإلدارة العلیا من الرواتب والمنافع األخرى
 

 ة:األرصدة مع الجھات ذات العالق

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 دوالر  دوالر 

 ٤٠٦٬٦٢٢  ٣٠٨٬٩٧٢مخصص مكافآت نھایة الخدمة لإلدارة العلیا
 ٤٥١  ٦٬١٥٤ ذمم دائنة
 ٦١٦  - ذمم مدینة

 :القضایا المقامة على الھیئة .٢٢

 كما یلي: ٢٠١٦لعام  كانون األول ٣١القضایا المقامة على الھیئة أمام المحاكم الفلسطینیة كما ھي في  
 ) محكمة صلح رام هللا، تم  مرفوعة من قبل المدعي مھدي أبو شمس أمام )٣٦٦٥/٢٠١٥قضیة خالف عمالي رقم

 حكمة. ، ولم یصدر حتى تاریخھ قرار عن الم٠٥/٠١/٢٠١٦تبلیغ الھیئة بھا بتاریخ 
 

 )أمام محكمة العدل العلیا المرفوعة من قبل شركة الشروق لالستثمارات المالیة والعقاریة ١٢٩/٢٠١٦القضیة رقم (

المساھمة الخصوصیة المحدودة ضد االطراف: ھیئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطینیة، وذلك للطعن بالقرارات 

 التالیة: 
 

، والقاضي بالرجوع عن قرار الغاء االكتتاب الثانوي ١٥/٠٥/٢٠١٦الفلسطینیة بتاریخ القرار الصادر عن سلطة النقد  .١

 العام بشركة بنك االستثمار الفلسطیني.

، والقاضي باعتماد ما قدره ملیون سھم من األسھم المكتتب ١٦/٠٥/٢٠١٦القرار الصادر عن مدیر عام الھیئة بتاریخ  .٢

 .١٤/٠٨/٢٠١٤وحتى  ١٣/٠٧/٢٠١٤بھا بموجب االكتتاب الذي تم من 
 

 علماً أن الھیئة تقدمت بالالئحة الجوابیة، ولم یصدر حتى تاریخھ قرار من المحكمة.
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 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٢٤

 "تتمة" القضایا المقامة على الھیئة .٢٢
 

 ة حمایة المستھلك، وجمعی حمایة من جمعیة ةالمرفوع العلیا أمام المحكمة الدستوریة) ١٠/٢٠١٦(رقم  قضیةال

السلطة  رئیس-طینیةالفلساللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر  رئیس-فلسطینفخامة رئیس دولة المستھلك الفلسطیني ضد: 

اإلضافة معالي وزیر المالیة ب ،مجلس الوزراء ممثالً بدولة رئیس الوزراء الفلسطیني،المجلس التشریعي  الفلسطینیة،

دولة، تھ ممثالً عن ھیئة قضایا الالنائب العام بصف عطوفة الھیئة، فيالتأمین مراقب  المال،ھیئة سوق رأس ، لوظیفتھ

 وذلك للطعن في القرارات التالیة:

 م.٢٠٠٥) لسنة ٢٠قانون التأمین رقم ( ) من٥رقم (من البند السادس من المادة  )ز(فقرة ال .١

م) تحت عنوان تحدید مستوى األسعار  ٢٠٠٨لسنة  ٢مجلس الوزراء رقم  النظام الصادر عن مجلس الوزراء (قرار .٢

 أو التعرفة الخاصة بتأمین المركبات.

بشأن تأمین  ٢٠١٥لسنة  )١(اإلدارة العامة للتأمین أمر رقم  –عن الھیئة  ٣٠/١٢/٢٠١٥األمر الصادر بتاریخ   .٣

شركات التأمین بالحد األدنى  إلزامن مْ ضَ م وتَ ٢٠٠٥ة ) لسن٢٠المركبات وتأمین العمال مستنداً لقانون التأمین رقم (

على أن یبدأ سریان ھذا األمر  ٢٠٠٨لسنة  )٢(والمستند لقرار مجلس الوزراء رقم  والعماللتعرفة تأمین المركبات 

 .٠١/٠١/٢٠١٦اعتباراً من 

ناداً الى القرارات المذكورة أصدر مراقب التأمین تعلیمات تعدیل أسعار الحد األدنى لتأمین العمال والمركبات است .٤

 اعاله.

 ولم یصدر حتى تاریخھ قرار من المحكمة. الجوابیة،علماً أن الھیئة تقدمت بالالئحة 
 

 ) شركة المجموعة األھلیة للتأمین وذلك  قبل منالھیئة ) أمام محكمة العدل العلیا، المرفوعة ضد ٢١/٢٠١٧القضیة رقم

وحتى تاریخ  ١٥/١/٢٠١٧شركة المجموعة األھلیة للتأمین من تاریخ بوقف إجازة للطعن في قرار الھیئة 

١٥/٠٤/٢٠١٧. 

 .علماً أن الھیئة تقدمت بالالئحة الجوابیة، ولم یصدر حتى تاریخھ قرار من المحكمة.
 

وضع  قد تم المذكورة، ٢٠١٦كانون األول لعام  ٣١القضایا المقامة على الھیئة أمام المحاكم الفلسطینیة كما ھي في إن 

 . مخصصات كافیة لھا استناداً الى رأي المستشار القانوني للھیئة

  



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٢٥

 تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة .٢٣
 

 

 اتبیانالمعایی����ر الدولیة إلعداد التقاری����ر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة بدون ت��ی����ر �وھر� عل� ال١-٢٣
   المالیة

، والتي ھیئةلالمالیة ل البیاناتتـ�����ـ�����م اتبـ�����ا� معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة التالیة في اعداد 
والتي لم تؤثر بش��ك�  ٢٠١٦أص��بح� س��اریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 

لمالیـــة للسنة والسنوات السابقة، علماً بأنھ قد یكون ا البیاناتجوھري على المبالغ واالفصاحات الواردة في 
 لھا تأثیر على المعالجــة المحاسبیـــة للمعامــالت والترتیبات المستقبلیـة:

 ) الحسابات النظامیة المؤجلة".١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم " ( 
 المالیة والمتعلقة بالمبادرة باالفصاح. البیانات): عرض ١بة الدولي رقم (سالتعدیالت على معیار المحا 
 ) یة رقم مال قاریر ال لدولي للت یار ا عدیالت على المع جة ١١الت بالمعال قة  یات المش�������تركة والمتعل فاق ) : االت

 المحاسبیة  لشراء الحصص في العملیات المشتركة.
 ) ومعیار المحاس������بة ت والمعدات ، ال): الممتلكات واآل١٦التعدیالت على معیار المحاس������بة الدولي رقم

 ) الموجودات غیر الملموسة: توضیح للطرق المحاسبیة المقبولة لالستھالك واإلطفاء.٣٨الدولي رقم (
 ) ت والمعدات ومعیار المحاس���بة الدولي الالممتلكات واآل :)١٦التعدیالت على معیار المحاس���بة الدولي رقم

 النباتات المنتجة. ) الزراعة:٤١رقــم (
 المالیة المنفص���لة ، الس���ماح للمنش����ت بتس���جی� البیانات :)٢٧عیار المحاس���بة الدولي رقم (التعدیالت على م 

والش��ركات الزمیلة اما بالكلفة وفقا للمعیار الدولي  المش��تركة، المش��اریع االس��تثمارات في الش��ركات التابعة
 المنفصلة.المالیة  البیانات) او باستخدام طریقة حقوق الملكیة في ٩للتقاریر المالیة رقم (

 ) المالیة الموحدة والمعیار الدولي للتقاریر  البیانات: )١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
 ):٢٨): االفصاح عن الحصص في المنش�ت ا��ر� ومعیار المحاسبة الدولي رقـ���ـ���م (١٢المالیة رقـ���ـ���م (

ي الشركات ف ستثناء من التوحید والمتعلقة بتطبیق االاالستثمار في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة ، 
 االستثماریة.

  والتي تغطي  ٢٠١٤-٢٠١٢األعوام  خاللالتحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة
) ومعاییر المحاسبة الدولیة ارقام ٧) و (٥التعدیالت الحاصلة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ارقام (

 ).٣٤) و (١٩(
 

 

 معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٢ -٢٣
 

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاھزة للتطبیق ة بتطبیق ھیئلم تقم ال
 المبكر لكن غیر ساریة المفعول بعد :

   

ساریة المفعول للسنوات المالیة 
 معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة التي تبدأ في أو بعد

التعدیالت الحاصلة على المعیار 
) ١لدولي للتقاریر المالیة رقم (ا

) ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم (
كانون  ١یبدأ سریانھا من تاریخ 

. أما  التعدیالت  ٢٠١٨الثاني 
الحاصلة على المعیار الدولي 

 ١) تبدأ من ١٢للتقاریر المالیة رقم (
 .٢٠١٧كانون الثاني 

التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة  
والتي تغطي التعدیالت الحاصلة  ٢٠١٦-٢٠١٤األعوام  خالل

) ومعیار ١٢) و (١على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ارقام (
 ) .٢٨المحاسبة الدولي رقم (

 



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٢٦

 الجدیدة والمعدلة "تتمة" تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة .٢٣
 
 

 "تتمة" معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٢-٢٣
 

 

ساریة المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ  معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة
 في أو بعد

" ضرائب الدخل )١٢الدولي رقم (التعدیال ت على معیار المحاسبة 
: والمتعلقة باإلعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر "

 غیر المحققة .
  ٢٠١٧أول كانون الثاني 

 
التدفقات  بیان) " ٧التعدیال ت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

لتدفقات ا بیانالنقدیة" والتي تھدف الى تقدیم إفصاحات إضافیة في 
المالیة من تقییم التغیر في  البیاناتالنقدیة لتمكن مستخدمي 

 المطلوبات الناشئ من األنشطة التمویلیة .

 
  ٢٠١٧أول كانون الثاني 

  
) " المعامالت ٢٢التفسیرات للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 بالعملة األجنبیة والدفعات".
 

بالعملة األجنبیة أو جزء من المعامالت یتناول تفسیر المعامالت 
 اإلعتبارات التالیة :

  إعتبار القیمة أو الثمن بالعملة األجنبیة 
  او بمطلوبات ً تعترف المنشأة بالموجودات المدفوعة مقدما

اإلیرادات المؤجلة قبل اإلعتراف بالموجودات ذات الصلة أو 
 اإلیرادات أو المصاریف.

 او بمطلوبات  و تعترف المنشأة بالموجودات ً المدفوعة مقدما
 اإلیرادات المؤجلة كموجودات أو مطلوبات غیر نقدیة.

   
 ٢٠١٨أول كانون الثاني  

 
) " الدفع عن ٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

طریق األسھم" والمتعلقة بالتصنیف والقیاس لمعامالت الدفع على 
 أساس األسھم.

  ٢٠١٨لثاني أول كانون ا  

 
: "عقود  )٤(التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

بالفرق ما بین تاریخ سریان كل من المعیار الدولي  التأمین" والمتعلقة
 عقود التأمین. یارومع )٩(للتقاریر المالیة رقم 

 ٢٠١٨أول كانون الثاني 

 
" اإلستثمارات  )٤٠التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

تحویل   لمنشأةل ھ یجوزأن على) ٥٧الفقرة رقم ( نصالعقاریة" حیث ت
لى اإلستثمارات العقاریة فقط عندما یكون ھنالك دلیل إالعقار من أو 

  على التغیر في اإلستخدام.
ارات مع العق أو ال تتوافق یحدث التغیر في اإلستخدام عندما تتوافق

.ال یشكل التغیر في نوایا اإلدارة  تعریف اإلستثمارات العقاریة
إلستخدام العقار دلیل على وجود تغیر في اإلستخدام. تم تعدیل الفقرة 

 لتحدید أن قائمة األمثلة غیر شاملة.

  ٢٠١٨أول كانون الثاني 

  



 ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة
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  ٢٧

 تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة "تتمة" .٢٣
 
 

 "تتمة"معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٢-٢٣
 

   

ساریة المفعول للسنوات المالیة 
 معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة التي تبدأ في أو بعد

 

عندما یتم تطبیق المعیار الدولي 
 ). ٩للتقاریر المالیة رقم (

)" األدوات المالیة"/٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
اإلفصاحات والمتعلقة باإلفصاح فیما یخص التطبیق المبدئي للمعیار الدولي

 ).٩للتقاریر المالیة رقم (
عندما یتم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر

 ).٩المالیة رقم (
)" األدوات المالیة" ٧للتقاریر المالیة رقم (التعدیالت على المعیار الدولي 

والمتعلقة بإفصاحات إضافیة حول محاسبة التحوط ( والتعدیالت الالحقة ) 
والناتجة عن تطبیق الفصل الخاص في محاسبة التحوط في المعیار الدولي 

 ).٩للتقاریر المالیة رقم (
 

 ٢٠١٨أول كانون الثاني 
 

لألعوام  ) األدوات المالیة (النسخ المعدلة٩المالیة رقم  (الدولي للتقاریر المعیار 
 )  ٢٠١٤و ٢٠١٣و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩

 

 ٢٠٠٩) في تشرین ثاني ٩حیث صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
وطرح متطلبات جدیدیة لتصنیف وقیاس الموجودات المالیة ، وتم تعدیلھ في 

ف وقیاس وإستبعاد المطلوبات إلضافة متطلبات لتصنی ٢٠١٠تشرین األول 
لتتضمن متطلبات  ٢٠١٣المالیة ، كما تم طرح نسخة جدیدة في تشرین الثاني 

 ٢٠١٤جدیدة لمحاسبة التحوط . كما تم إصدار نسخة معدلة من المعیار في تموز 
كي یتضمن بشكل رئیسي كل من (أ) متطلبات التدني للموجودات المالیة (ب) 

التصنیف والقیاس من خالل طرح فئة لقیاس تعدیالت محددة لمتطلبات 
 الموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل األخر لبعض أدوات الدین البسیطة.

 

تحتوي على المتطلبات  (٩)إن النسخة النھائیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
: ) ٣٩وحلت محل معیار المحاسبة الدولي رقم (المحاسبیة لألدوات  المالیة 

 اإلعتراف والقیاس . وتتضمن النسخة الجدیدة من المعیار المتطلبات التالیة : 
 

 :عمال تصنف الموجودات المالیة بناءا على نموذج األ التصنیف والقیاس
تصنیف جدید لبعض أدوات  ٢٠١٤نسخة  والتدفقات النقدیة التعاقدیة. وقدمت

بالقیمة العادلة من خالل المالیة  الدین حیث یمكن تصنیفھا ضمن "الموجودات
بشكل مشابھ لمعیار  الدخل الشامل االخر". ویتم تصنیف المطلوبات المالیة

المنطبقة على  لكن ھنالك إختالفات في المتطلبات ) ٣٩( المحاسبة الدولي رقم
 قیاس مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمنشأة.

 
 :نموذج "الخسارة االئتمانیة المتوقعة" الحتساب  ٢٠١٤قدمت نسخة  التدني

الموجودات المالیة ، وعلیھ أصبح من غیر الضروري زیادة  خسارة تدني
 مسبق حتى یتم االعتراف بخسارة التدني. المخاطر االئتمانیة بشكل

  نموذج جدید لمحاسبة التحوط تم تصمیمھ  ٢٠١٤قدمت نسخة  :محاسبة التحوط
كیفیة قیام المنشآت بإدارة المخاطر عند التعرض لمخاطر  لیكون أكثر مالئمة مع

 التحوط المالي وغیر المالي.
  �تم إتب��ا� متطلب��ات إل���اء اإلعتراف للموجودات الم��الی��ة  :اإلل���ا� واإلعترا

 ).٣٩(المعیار المحاسبي الدولي في  والمطلوبات المالیة كما وردت
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  ٢٨

 المالیة الجدیدة والمعدلة "تتمة"تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  .٢٣
 
 

 "تتمة"معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٢-٢٣
 

 

   

ساریة المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ 
 معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة في أو بعد

 
 ٢٠١٨أول كانون الثاني 

 

 )١٥رقم (التع���دیالت على المعی���ار ال���دولي للتق���اریر الم���الی���ة
العمالء"والمتعلق���ة بتوض�������یح �ال����ة  "اإلیرادات من العقود مع

 principal تزام���ات األداء ، وإلتح���دی���د (جوان���� للمعی���ار
versus agent considerations ولتوفیر  )، والتراخیص

 .قود المكتملةعللعقود المعدلة وال انتقال مریح
 

 ٢٠١٨أول كانون الثاني 
 

لدولي  یة رقم ( للتقاریرالمعیار ا اإلیرادات من العقود  ")١٥المال
 . "مع العمالء

أیار شھر في  )١٥(المالیة رقم  للتقاریرصدر المعیار الدولي  
حیث وضع  نظام شامل وموحد تستعین بھ المنشآت في  ٢٠١٥

قید  اإلیرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. المعیار
سوف یحل محل اإلرشادات ) ١٥(الدولي للتقاریر المالیة رقم

الحالیة بشأن اإلعتراف باإلیرادات بما في ذلك المعیار المحاسبي
دات ، والمعیار المحاسبي الدولي رقم اإلیرا :)١٨(الدولي رقم 

عقود اإلنشاءات وما یتعلق بھا من تفسیرات عند سریان  :)١١(
 .)١٥(العمل بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

 

) ١٥(للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  األس�����اس�����يیقوم المبدأ 
ھا لوص�������� ب�یرادات نھ یتوج� على المنش��������اة اإلعتراف  على أ

حویل الحاص��ل للبض��ائع أوالخدمات المتفق علیھا للعمالء بقیمة الت
ائع ة الحصول علیھا لقاء تلك البضأتعكس القیمة التي تتوقع المنش

أو الخ��دم��ات ، ویق��دم المعی��ار على وج��ھ ال��دق��ة منھج��اً لإلعتراف
 باإلیرادات بناءا على خمس خطوات:

 
 : تحدید العقود المبرمة مع العمیل.١* الخطوة 

 إلتزامات األداء الواردة بالعقد. تحدید: ٢خطوة * ال
 قیمة المعاملة. تحدید:  ٣* الخطوة 
قیم��ة المع��امل��ة على التزام��ات األداء  تخص�������یص: ٤* الخطوة 

 الواردة بالعقد.
باإلیرادات عند (أو حین) استیفاء المنشأة  اإلعتراف: ٥* الخطوة 

  إللتزامات األداء.
 

تعترف ) ١٥(ریر الم���الی���ة رقم وبموج���� المعی���ار ال���دولي للتق���ا
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 إیضاحات حول البیانات المالیة
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المالیة المنتھیة في 

 

  ٢٩

 

 تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة "تتمة" .٢٣
 
 

 "تتمة" معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ٢-٢٣
 

 

المالیة عند تاریخ سریان كل منھا دون أن  بیاناتالمبینة أعاله في إعداد ال أن یتم تطبیق المعاییر ھیئةالتوقع إدارة ت
 .للھیئة المالیة بیاناتجوھري على ال تحدث ھذه المعاییر أي أثر

 
 المالیة إعتماد البیانات .٢٤

 

  .٢٠١٧ آذار ٢٠ة بتاریخ ھیئدارة الإالمالیة المرفقة من قبل مجلس  بیاناتتمت الموافقة على ال
 

 

ساریة المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ في 
 معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة أو بعد

عقود ): ١٦المعی���ار  ال���دولي للتق���اریر الم���الی���ة رقم ( .٢٠١٩أول كانون الثاني 
ا�ی���ار� یح��دد ھ��ذا المعی��ار كیفی��ة ا�عترا� والقی��ا� 
والعر� وا�ف�����ا� لعقود ا�ی�ار وفقا للمعاییر الدولیة 
للتقاریر المالیة� كما یوفر ھذا المعیار نموذ� محاس�������بي 

جرین أموح��د للمس�������ت��أجر� حی��� یتطل��ب قی��ا� المس�������ت��
با�عترا� با�ص�������ول وا�لت�امات لكافة عقود ا�ی�ار 

�������ھر أو أقل أو   ١٢العقود التي تكون مدتھا  باس������تثنا�
 تكون أصولھا ذات قیم منخفضة. 

 
یار ا�س�������تمراریة  للم�جر في ت��������نی�   تا� المع قد ا ل

لی��ة أو تمویلی��ة � وبموج��ب ھ��ذا یالعقود  إم��ا عقود تش�������غ
فاتر الم�جر  �ار في د بة عقود ا�ی فان محاس������� المعیار 

ھ كانت علیبقیت الى حد كبیر كما ھي ودون تغییر عما 
).١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (

 
 تاریخ التطبیق غیر محدد بعد

التع���دیالت على المعی���ار ال���دولي للتق���اریر الم���الی���ة رقم 
سبة  الدولي  الموحدةالمالیة  البیانات :)١٠( ومعیار المحا

 المش���اریعا�س���تثمار في الش���ركات الحلیفة و :)٢٨رقم (
عال�ة البیع او المس�����اھمة ) وذلك لم٢٠١١(  المش�����تركة 

وعھ مشرفي الموجودات من المستثمر لشركتھ الحلیفة أو 
 .المشترك
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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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Palestine Capital Market Authority

B.O.BOX: 4041–Al-Bireh – Palestine 

Tel: +970 2-2946946                 Fax: +972 2-2946947

Securities Directorate 

Insurance Directorate

 

Mortgage Finance & Financial Leasing Directorate 

 
Research & Development Directorate

Financial and Administrative Affairs Directorate

E-mail: fad@pcma.ps

IT Department
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The distribution of financial leasing contracts across 
regions in 2016
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(113,814,080)(97,893,567)(Paid- up claims)

 00(Paid up premiums to cover loss’s surplus)

13,204,657 9,181,902Reinsurer’s share of paid up claims

(8,663,728)(9,870,367)±Change in reserve of outstanding and unreported claims

 2,440,6902,332,378±Reinsurer’s share of change in reserve of outstanding and unre-
ported claims

(106,832,461)(96,249,654)Net incurred claims

 274,888(39,861)(Losses) profits of currency exchange in converting technical 
reserves to US Dollar 

(26,894,052)(26,936,598)(Distributed general and administrative expenses)

(8,951,835)(6,733,041)(Agency fees and speculation expenses)**

(142,403,460)(129,959,154)Total expenses of insurance activities 

14,140,833 2,560,809Net profit of technical insurance activities

18,057,118 15,400,794Revenues (investments, rents,, interests..,etc)

(858,912)(502,297)±Currency differences

2,389,4084,721,274Provisions of increase (decrease) in fair value of investments

(12,749,576)(12,069,429)(Undistributed administrative expenses)

(342,620)(220,225)(Allowance for doubtful account)

(218,046)(284,795)(Other expenses)

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

20,418,205 9,606,131Net income before tax

(3,797,121)(2,353,165)(Value added and income tax)

 16,621,0847,252,966Net income

* Aggregate income statement excludes 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:
Year 2016 witnessed a noticeable improvement on the legal level for financial leasing sector, PCMA 
released new instructions on licensing and supervising financial leasing companies.  There was a 
significant increase in financial leasing portfolio in these companies in terms of number and value of 
registered contracts at PCMA. Financial Leasing sector grew by 51% compared to 2015, with the total 
value of contracts investment of $ 97 million and 2,001 contracts.
For the Mortgage finance sector, mortgage finance law is not passed yet. However, PCMA conducted 
an extensive training for the real-estate appraisals during 2016 to ensure qualified professionals are 
licensed. Real-estate appraisals reached 51 at the end of 2016,  6 of them in Gaza strip. 
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The quarterly development of total investment of financial 
leasing contarcts for the period 2015-2016 (million USD)
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 Total current assets 208,991,779 228,732,901

Total assets 352,357,813 387,078,907

Shareholder’s equity and liabilities

Shareholder’s equity

Paid-up capital 58,700,000 59,550,000

Statutory reserve 10,535,020 11,521,119

Optional reserve 6,629,639 7,897,580

Issuance premium (discount) 255,390 255,390

Cumulative change in fair value 22,139,313 18,543,392

Changes in foreign currency exchange (776,201) (1,280,465)

Retained earnings (losses) 10,097,635 26,864,143

Minority interest 6,876,065 6,364,877

Treasury stocks (436,638) (436,638)

Head office current account 10,586,901 8,470,469

Total shareholder’s equity 124,607,124 137,749,867

Surplus of Takaful fund subscribers 0 0

Non-current liabilities

Provision for end of services benefits 10,197,043 9,909,642

Long term loans 1,100,769 2,343,264

Total non-current liabilities 11,297,812 12,252,906

Current liabilities

Insurance policies liabilities

Current risks reserve, motor 33,354,815 40,131,242

Current risks reserve, non-life 19,482,463 20,135,474

Mathematical reserve, life 9,725,474 9,507,636

Total   62,562,752 69,774,352

Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory) 37,698,913 33,766,028

Outstanding reported claims reserve, motor (TP) 20,323,450 24,416,115

Palestine Capital Market Authority
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Outstanding claims reserve, non-life 30,382,546 35,959,233

Unreported outstanding claims reserve 11,789,074 14,663,124

Claims reserve, life 1,437,225 1,209,833

Total 101,631,208 110,014,333

Total current liabilities (insurance policies) 164,193,960 179,788,685

Accounts payable 17,152,586 19,135,235

Accounts payable for insurance & reinsurance companies 5,776,206 7,712,742

Accrued expenses 1,536,635 1,214,270

Other provisions 3,730,651 3,495,857

Other accounts payable 13,134,751 14,811,417

Short term loans 1,437,982 3,292,763

Accounts payable, banks 3,741,470 1,659,848

Deferred  cheques 5,748,636 5,965,317

Total current liabilities 216,452,877 237,076,134

Total shareholder’s equity and liabilities 352,357,813 387,078,907

* Aggregate balance sheet excludes financial statement of the  Ahleia Insurance Group .

A  E Aggregate income statement for the year ended 31/12/2016 *

Currency: (US Dollar)

20162015Description

195,618,330 164,814,461Written insurance premiums 

(28,510,616)(20,283,964)(Reinsurer’s share of written premiums)

167,107,714 144,530,497Net insurance written premiums 

(6,965,799) (5,935,804)±Change in current risks reserve- mathematical life insurance 
reserve

 3,043,887 (424,532)±Reinsurer’s share in change of current risks reserve- 
mathematical life insurance reserve 

163,185,802 138,170,161Net earned premiums 

1,260,853 934,345Income from insurance activities

5,614,104 2,758,870Reinsurance commission

(13,489,519)(9,515,736)(Paid-up commissions)

(26,947) 172,323Other revenues from insurance activities

156,544,293 132,519,963Net revenues from insurance activities
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A  B Total insurance portfolio per product as it is on 31/12/2016 (total value of 
195,618,330 US Dollar)*

* Insurance portfolio excludes Ahleia Insurance Group written premiumes.

A  C Total insurance portfolio per company as it is on 31/12/2016 (total value of     
195,618,330  US Dollar)*

* Insurance portfolio excludes Ahleia Insurance Group written premiumes.
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A  D Aggregate balance sheet as it is on 31/12/2016*

Currency: (US Dollar)

Description
2015 2016

Non-current assets

Net property, plant and equipment 33,600,848 34,276,857

Real estate investments 56,041,509 65,270,974

Contributions in affiliated companies 849,558 14,746,559

Loans for related parties 2,722,102 2,646,895

Financial investments available for sale 40,407,515 28,684,174

Financial investments holding to maturity 1,877,592 5,904,158

Cheques under collections (due after more than 12 months) 1,733,394 1,528,712

Restricted deposits 1,750,000 1,250,000

Deferred tax assets 4,383,516 4,037,677

Total non- current assets 143,366,034 158,346,006

Current assets

Financial investments  for trading 31,838,859 29,739,091

Insurance policies, current risk- motor 1,989,947 2,621,958

Insurance policies, current risk- non-life 4,292,264 6,358,464

Insurance policies, reported claims- motor 10,374,471 10,294,423

Insurance policies, reported claims-non-life 9,906,036 11,980,952

Insurance policies- life 482,818 671,798

Total insurance policies 27,045,536 31,927,595

Accounts receivable for insurance & reinsurance companies 4,616,693 4,399,143

Accounts receivable 60,382,643 59,987,813

(Provision for accounts receivable) (8,995,058) (9,328,138)

Net accounts receivable 51,387,585 50,659,675

Other accounts receivable 7,294,715 8,792,883

Cheques under collections (due within 12 months) 34,112,592 41,879,218

Bank deposits 41,199,691 44,618,846

Cash and cash equivalent 11,496,108 16,716,450

Inventories 0 0
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119,691,38894,667,384Motor insurance premiums 
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17,416,94713,870,765Workers insurance premiums

28,693,41829,336,962Health insurance premiums

11,352,60110,729,367Fire insurance premiums

1,520,8861,439,006Marine insurance premiums

4,254,2153,757,628Engineering insurance premiums

3,392,8372,839,359Civil liability insurance premiums

4,347,1342,877,220Non-life insurance premiums

4,948,9045,296,770Life insurance premiums

195,618,330164,814,461Total insurance premiums

113,814,08097,893,567Total paid- up claims

106,832,46196,249,654Net incurred claims

39,643,62839,006,027General and administrative expenses**

16,621,0847,252,966Net income after tax

14,140,8332,560,809Net profit of technical insurance activities

228,732,901208,991,779Total current assets
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158,346,006143,366,034Total non-current assets

192,860,697176,686,826Total investments

59,987,81360,382,643Total receivables

50,659,65751,387,585Net receivables

19,135,23517,152,586Accounts payable

387,078,907352,357,813Total assets

31,927,59527,045,536Total insurance policies assets

12,252,90611,297,812Total non-current liabilities

237,076,134216,452,877Total current liabilities

179,788,685164,193,960Total insurance policies liabilities

59,550,00058,700,000Paid-up capital

11,521,11910,535,020Statutory reserve

7,897,5806,629,639Optional reserve

18,543,39222,139,313Cumulative change in assets fair value

26,864,14310,097,635Retained earnings (losses)

137,749,867124,607,124Total shareholder›s equity

* Statistics excludes financial statement of the  Ahleia Insurance Group.

** General and administrative expenses include both distributed and undistributed general and administrative expenses.
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PEX monthly trading activities, 2016*

Al-Quds Index#of Transactions
 Trading
Sessions

Value ($)VolumeMonth

529.652,7012025,091,89216,270,217January

531.82,6732144,935,05624,377,042February

506.283,0542348,466,70118,081,906March

500.943,1422051,279,30932,382,236April

488.392,5612121,941,98810,471,340May

503.793,8892250,677,00533,038,983June

511.452,6691827,102,13314,533,784July

507.773,7362349,420,91529,793,712August

518.582,5241620,295,70311,506,016September

518.882,7112167,904,38026,186,737October

522.692,3962122,979,0868,767,530November

530.161,9541915,058,2017,407,824December

* Total activity includes over the counter transactions.

Insurance Sector :
Year 2016 witnessed the implementation of risk- based supervision on the basis of insurance core 
principles (ICPs), established by the IAIS, these ICPs comprise essential principles that need to be 
adhered to for an insurance supervisory system to be effective. These principles set out the framework 
for insurance supervision, identify subject areas that should be addressed in legislation or regulation in 
each jurisdiction.

In the same context, PCMA received a technical assistance in the fields of risk-based supervision, 
reinsurance technicalities, and wind-up procedures for insurance companies. This World Bank funded 
project provided the needed regulations and capacity building in the above mentioned fields.
At the end of 2016, Nine insurance companies are operating in Palestine, and the insurance sector 
in Palestine grew by 18.7% in 2016 compared to the previous year, while total insurance portfolio 
amounted to approximately $ 196 million at the end of 2016, noting that figures listed above, exclude 
the financial statement of Ahleia Insurance Group.

Key  indicators for Palestinian insurance sector for the year 2016:
A  A Financial and operational performance for insurance sector 2015-2016*

Currency: (US Dollar)

20162015Description

99Number of insurance companies

 G
en

er
al

in
fo

rm
at

io
n

128116Number of  insurance companies branches

1,1921,156Number of insurance companies employees

224206Number of insurance agents and producers
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2016

Net Profit
 (Loss)CurrencySymbolCompany name

6,220,821$AIBArab Islamic Bank1

53,055,980$BOPBank of Palestine2

12,603,598$ISBKPalestine Islamic Bank3

3,388,202$PIBCPalestine Investment Bank4

642,895$PSEPalestine Exchange5

10,470,704$QUDSAl Quds Bank6

7,402,240$TNBThe National Bank7

1,204,812JDAPCArab Paint Products8

3,230,398JDAZIZAPalestine Poultry9

7,568,179$BPCBirzeit Pharmaceuticals10

93,737JDELECTRODAl Shark Electrode11

27,854JDGMCGolden Wheat Mills12

(379,384)JDJCCJerusalem Cigarette13

3,050,959$JPHJerusalem Pharmaceuticals14

(217,177)JDLADAENPalestine Plastic Industries(*)15

320,525JDNAPCONational Aluminum and Profile16
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3,3393,390
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Trading value 
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Market cap. 
(Million USD)

Market capitalization, trading value, and trading volume 2015-2016
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303,454$NCIThe National Cartoon Industry17

5,609,250JDVOICThe Vegetables Oil Industries18

3,414,672$PHARMACARE
Dar Al-Shifa’a for the Manufacturing of 
Pharmaceuticals(***)19

-$AIGAhliea Insurance Group(*)(**)20

602,085$GUIGlobal United Insurance21

1,109,327$MICAl Mashriq Insurance 22

4,067,178$NICNational Insurance23

5,407,457$PICOPalestine Insurance24

812,974$TICAl-Takaful Palestinian Insurance25

3,655,901$TRUSTTrust International Insurance Company26

11,944,419$APICArab Palestinian Investment Company (APIC)27

225,798JDAQARIYAAl-Aqariya Trading Investment28

57,150JDARABArab Investors29

18,909,000$PADICOPalestine Development & Investments30

23,527JDPIDPalestine Investment & Development31

4,826,901JDPIICPalatine Industrial Investment32

(2,986,759)JDPRICOPalestine Real Estate Investment33

970,035$UCIUnion construction and Investment34

254,130$ABRAJAl-Wataniah Towers35

(944,285)$JREIJerusalem Real Estate Investment36

(1,340,854)JDAHCThe Arab Hotels37

14,351JDAREArab Real estate Establishment38
-$GCOMGlobalcom Telecommunications(*)(**)39

555,999JDNSCNablus Surgical Center40
100,865JDPALAQARPALAQAR For Real Estate Dev. & Management41

80,056,000JDPALTELPalestine Telecommunications42
(648,817)$PECPalestine Electric43
(731,740)JDBRAVOArab Palestinian Shopping Centers(*)44
415,540JDRSRThe Ramallah Summer Resorts45
113,783$WASSELPalestinian Distribution & Logistics SRVs46

(1,537,941)$WATANIYAWATANIYA Palestine Mobile Telecomm.47
1,924,748JDBJPBeit Jala Pharmaceutical Co.48
2,337,926$SANADSanad construction resources49

(*)Symbol is suspended.

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

(***) Based on preliminary disclosed financial statement.
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2016
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•	 Creating an enabling environment for the development of an Islamic investment tools. This effort 
comes under the World Bank funded project “Developing sound Sukuk and Ijarah markets in 
Palestine”. The activities of the project are focused on creating an enabling environment for the 
development of a Sukuk market as well as developing the Ijarah (leasing) industry. 

Corporate Governance:

As a result of the pilot implementation phase of the corporate governance scorecard in 2015, PCMA 
focused during 2016 on reviewing and finalyzing the results and stakeholders’ comments of the pilot 
phase. Accordingly, all revisions and comments were handled in preparation for the final implementation 
during 2017.

On the other hand, PCMA in cooperation with the International Finance Cooperation (IFC), continued its 
efforts in promoting corporate governance awareness through the corporate governance course in the 
curriculum of local universities. Number of students enrolled in this course reached 750.

Securities Sector:

During 2016, PCMA continued its efforts toward creating and maintaining the enabling environment 
for investment in securities according to international standards and criteria.

Internationally, during September 2016 the Palestine Exchange (PEX), was promoted to frontier-market 
status by FTSE Russell. It’s worth mentioning that PCMA full membership in International Organization 
for Securities Commissions (IOSCO) contributed to the progress of PEX on the international level.

At the end of 2016, Al-Quds index closed at 530.16 points, recording a decline of 0.48% from its closing 
at the end of the year 2015, which is 532.73 points

Key indicators of Palestine Securities Sector for the year 2016

Al-Quds Index Quarterly Performance 2016

Period Al-Quds index
Percentage change 

compared with previous 
quarter (%)

Percentage change 
compared with 

1/1/2016 (%)

1/1/2016 527.38 ---- ----
31/3/2016 506.28 -4 -4
30/6/2016 503.79 -0.5 -4
30/9/2016 518.58 3 -2

31/12/2016 530.16 2 1

Palestine Capital Market Authority
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Al Quds Index 2016

PEX trading activities, 2015-2016

 Market
Capitalization

($) 

 Average daily
trading value

($) 

 Number of
transactions

Trading value
($) 

Trading volume Trading
SessionsYear

3,339,196,3791,238,09131,014320,388,213175,229,4632462015

3,390,122,3351,760,775.1034,010445,152,369232,817,3272452016

2%42%10%39%33%-0.4%%

Market capitalization trading value as percentage of GDP

Description  2015 )%( 2016 )%( 

Market capitalization as % of GDP (current prices) 26.4 25.3

(Trading value as % of GDP current prices) 2.6 3.4

DecNovOctSepAugJulyJuneMayAprMarFebJan
400

500

550

450

600
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Palestine Capital Market Authority:

During 2016, PCMA has continued implementing its plans and programs according to its tasks stipulated 
in the law, and based on the objectives mentioned in PCMA strategic plan for the years 2016-2020. In 
the context, PCMA key achievements during 2016 were the following:

•	 Passing a resolution on financial leasing contract’s data No (1) for 2016: this resolution includes the 
minimum data which should be included in any financial leasing contract. Required data comes 
in 14 paragraphs within Article 1 of the resolution. In Article 2, competent authorities shall be 
designated to implement the provisions of this resolution.     

•	 Granting the first license for a financial advisor in Palestine:  PCMA granted the first license of 
financial advisor in Palestine, this achievement is a main outcome of the specialized certificate 
program launched by PCMA in cooperation with Chartered Institute for Securities and Investment 
(CISI).  

•	 Building the National Strategy for Financial Inclusion. PCMA in cooperation with Palestine Monetary 
Authority (PMA) continued their joint efforts through 2016 to develop the National Strategy 
for Financial Inclusion, a comprehensive field study –covered all Palestine- was carried out in 
cooperation with Palestine Economic Policy Research Institute-MAS; in order to identify gaps related 
to financial inclusion. Study results and findings were the main pillars for the strategy. All relevant 
sectors –governmental and non-governmental- participated in the process of building the strategy 
through their representations in the specialized working groups, these working groups are part of 
the strategy coordination structure. Beside the working groups, this structure includes the steering 
committee headed by PCMA and PMA and the technical committee. It is worth mentioning that 
these committees included all relevant sectors (i.e) official sector, private sector, and civil society 
organizations. National strategy is expected to be launched during the second half of 2017.

•	 PCMA joins Economic and Social Monitor publication. PCMA officially joined the institutions 
partnering in the publication of the Economic Monitor of MAS institute. The publication addresses, 
in figures and analysis, the quarterly developments in the Palestinian economy. PCMA contribution 
to this vital publication comes through a special chapter on non-banking financial sector.

•	 Develop the supervisory and legal frameworks related to creating the enabling environment for 
the work of investment funds in Palestine. This activity is part of the World Bank funded project 
“Developing securities sector in Palestine” phase 3. PCMA discussed the proposed regulation on 
investment funds through an extended workshop attended by all stakeholders and related parties. 
In addition, the project aimed at reviewing the risk-based inspection procedures and code of 
conduct.  

•	 Continue working on “strengthen insurance supervision” project in Palestine. The key objectives 
of this World Bank funded project are to assist the PCMA in designing an effective risk-based 
supervisory methodology, developing a framework for reinsurance supervision and developing a 
framework for winding-up insurers. In doing so, the project focused on enhancing the capacity 
of the PCMA in these areas. This is expected to result in strengthened regulatory framework and 
supervision of insurance which will help to promote efficient, fair, safe and stable insurance markets 
for the benefit and protection of the insurance policyholders.
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The Board of Directors of the Palestine 
Capital Market Authority (PCMA) had 
a very busy agenda in 2016, and it 
was able to address all identified 
items. In all, 13 sessions (ordinary, 
extraordinary, complementary, and 
consultative) were held totaling over 
40 hours, apart from the numerous 
sub-committee meetings. 
What first comes to mind in writing 
the foreword to this year’s report is 
to acknowledge the exceptional work 
of all Board members and to extend 
my sincere gratitude to them for the 
effort that they made to deliberate 
meticulously on  the important and 
sensitive  issues on our agenda. I 
would also like to thank the PCMA’s 
senior management for their work on 
preparing the technical material that 
was presented to the Board and for 
their follow- up on the implementation 
of the Board’s decisions. Special thank 
are due to the Board members whose 
service term has ended including: 
Mr. Mahmoud Nofal, Representative 
of  the Ministry of Finance; Mr. Riyad 
Abu Shehadeh, Representative of the 
Palestine Monetary Authority; and Mr. 
Ayoub Zurub, Representative of the 
Palestinian companies listed on the 
Stock Market. I also welcome the new 
members who joined the Board of 
Directors as of 2017: Mr. Mohammad 
Awni Abu Ramadan, Mr. Iyad Nassar, 
and Mr. Luay Hanash, representing 
respectively the Listed Companies, 
the Palestine Monetary Authority, 
and the Ministry of Finance.
Back to the Board of Director’s 
meetings, we noticed the strong 

presence of the insurance sector 
in the agenda items and in the 
deliberations, which actually took the 
lion’s share of Board’s time. This is an 
indication of the importance that the 
Board has given to matters related to 
this sector. Yet, addressing the issues 
pertinent to the insurance sector was 
not done at the expense of other 
sectors within the purview of the 
PCMA, i.e. the stock market, mortgage 
finance, and financial leasing. The 
PCMA continues to allocate to all 
sectors within its authority the same 
level of importance as it endeavors to 
develop all these sectors in parallel 
and to deal with the arising issues 
without any delay.   
This annual report shows the various 
activities that were carried out in all 
PCMA sectors, and which intersect with 
the objectives of the PCMA strategic 
plan for 2016-2020, especially those 
related to the year covered by the 
report. Since the Board of Directors 
has approved the strategic plan as a 
rolling plan, the PCMA will make the 
required modifications to the plan 
depending on the experience and 
the lessons learned from the first year 
of its implementation. The PCMA is 
committed to continuing its careful 
and dedicated work towards the 
achievement of the objectives of the 
strategic plan that are designed to 
contribute to the development of the 
Palestinian economy, assuring that 
the PCMA and the economic sectors 
within its purview play their due role 
in this endeavor.

Foreword by the Chairman of the Board of Directors 
Dr. Nabeel Kassis
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Strategic Plan

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

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.

•	 Strengthening Insurance sector through restructuring and 
organizing its status in a manner that contributes to the sector’s 
stabilization and growth.

•	 Stimulating and deepening the securities sector and raise society 
awareness regarding the importance of investment in securities 
sector.

•	 Create the enabling environment for the work and growth of the 
mortgage finance sector.

•	 Develop services provided by financial leasing sector and raise 
its contribution to the economy.

•	 Prepare internal organizing developments that contributes to 
achieving PCMA goals.

Strategic goals
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Mr. Mahmoud Nofal Mr. Reyad Abu Shahadeh

Mr. Joseph Nesnas Mr. Ayoub Zurub Mr. Bassim Khoury
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His Excellency Mahmoud Abbas 
President of the State of Palestine
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