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اإلسرتاتيجي

المال  رأس  المحافظة على إستقرار سوق 
مأسسة  خالل  من  ونموه،  فلسطين  في 
المالية  المؤسسات  واإلشراف على  الرقابة 
غير المصرفية، بما يكفل تطوير االستثمار 
وال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي، وذل���ك ع��ب��ر تحقيق 

الغايات التالية:

 تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع 
سوق رأس المال وفقًا للمعايير الدولية.

ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن على   ض���م���ان ح���ص���ول 
معلومات مالية وافية ودقيقة وشّفافة 

عن الشركات الفلسطينية.
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مخاطر  من  للحد  الداخلية  والتعليمات 

االستثمار.

 المبادرة إلى جذب االستثمارات الخارجية 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

النقد  م��ع سلطة  ل��ل��ت��ع��اون  آل��ي��ة  خ��ل��ق   
الفلسطينية؛ بهدف دعم عملية تنمية 

سوق رأس المال في فلسطين.

الريادة في تنظيم سوق رأس المال الفلسطينية وحماية 
مصالح المستثمرين فيها.

الر ؤيا

الرسالة
وضع إطار رقابي وتنظيمي حديث وفاعل 
يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة 
المالية،  األوراق  ق��ط��اع  م��ن  ك��ل  أداء  ف��ي 
والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير 

التمويلي في فلسطين.
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معالي السيد ماهر المصري

كلمة رئيس جملس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

االقتصاد  في  استقرارًا   2010 العام  شهد 
جيدة  نمّو  بنسبة  مصحوبًا  الفلسطيني 
تنسجم مع ما تم تحقيقه من نمّو في العام 
العقار واإلسكان  الذي سبقه، وكان قطاع 
القطاعات استقطابًا لالستثمار وقاد  أكثر 
دور  تراجع  بينما  االقتصادي،  النمو  حركة 
قطاعي الزراعة والصناعة مقارنة معه ومع 
الوقت  وف��ي  وال��خ��دم��ات.  التجارة  قطاعي 
المدرجة  الشركات  نفسه، سجلت معظم 
عكست  جيدة  أرباحًا  المالية  السوق  في 
إدراج عدة  المالي، كما تم  سالمة وضعها 
ش��رك��ات ج��دي��دة، وح��اف��ظ م��ؤش��ر السوق 
بقي  ال��ت��داول  حجم  أن  إال  استقراره،  على 

في أدنى مستوياته.

اإلسكان  قطاع  انتعاش  الهيئة  وواكبت 
الجهات  مع  ومكثفة  كبيرة  جهود  ببذل 
النقد،  مع سلطة  وبالتعاون  العالقة،  ذات 
الس��ت��ك��م��ال ق���ان���ون ال��ت��أج��ي��ر ال��ت��م��وي��ل��ي، 
وقانون الرهن العقاري، والعمل على وضع 

األنظمة الالزمة لتنظيم هذا القطاع.

برامج  وض��ع  على  الهيئة  حرصت  كذلك 
بعد  وبخاصة   - التأمين   لقطاع  شمولية 
االنتهاء من ترتيب خروج شركة المؤسسة 
العربية للتأمين من السوق -  وذلك من 
شركات  ف��ي  العمل  ق��واع��د  تمتين  أج��ل 
في  اإلن����زالق  مخاطر  وتجنيبها  التأمين 

أزمات مالية.

توجهات  وم��ع  المعطيات،  ه��ذه  ظل  في 
ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ت��ع��زي��ز اإلط�����ار ال��ت��ش��ري��ع��ي 
مكّثفة  ج��ه��ودًا  ت��ب��ذل  فإنها  وال��رق��اب��ي، 
على  العالقة  ذات  الجهات  م��ع  بالتعاون 
الفلسطيني،  الجمهور  بين  التوعية  نشر 
جديدة  مالية  أدوات  إدخ��ال  على  وتعكف 
السوق  وتعميق  ال��ت��داول،  ب��زي��ادة  تسمح 
الفلسطينية.  وإننا على ثقة بأن األساس 
المتين الذي تبنى عليه القطاعات المالية 
المستقبل  في  سيؤدي  المصرفية،  غير 
القطاعات  ه��ذه  دور  تعظيم  إل��ى  القريب 
وإستقطاب  الفلسطيني،  اإلقتصاد  في 

إستثمارات خارجية.

إلستكمال   2011 ال��ع��ام  إل��ى  نتطلع  إن��ن��ا 
سابقًا،  ب��دأن��اه��ا  ال��ت��ي  المختلفة  ال��ب��رام��ج 
التأمين  ق��ط��اع  أوض���اع  ترتيب  وسيكون 

على رأس أولوياتنا واهتمامنا.
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الرسالة
وضع إطار رقابي وتنظيمي حديث وفاعل حيقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة يف أداء كل 

من قطاع األوراق املالية، والتأمني، ومتويل الرهن العقاري، والتأجري التمويلي يف فلسطني
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السيدة عبير عودة

كلمة املـدير العام

إن���ه ل��م��ن دواع����ي س����روري أن أق���دم لكم 
يبرز  ال��ذي   ،2010 للعام  السنوي  التقرير 
إن��ج��ازات الهيئة خ��الل ال��ع��ام، ودوره���ا في 
تطوير وإرساء البنية القانونية والتنظيمية 
التي  المصرفية  غير  المالية  للقطاعات 

تشرف عليها.

المزيد   2010 ال��ع��ام  خ��الل  الهيئة  حققت 
م���ن اإلن����ج����ازات م���ن خ���الل ب��ل��وغ األه����داف 
العام  نهاية  اإلستراتيجية  حددتها  التي 
اإلنتهاء من متطلبات  2008، ومن أهمها 
ال��دول��ي��ة  للمنظمة  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ع��ض��وي��ة 
األوراق  أس���واق  على  المشرفة  للهيئات 
الذاتي  التقييم  إت��م��ام  م��ن  ب��دءًا  المالية، 
لقطاع  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ق��ان��ون��ي  ل���إط���ار 
طلب  بتقديم  وان��ت��ه��اءًا  المالية،  األوراق 
العضوية، بما يشمل التعديالت القانونية 
مع  ي��ت��ن��اس��ب  وب��م��ا  ك��اف��ة،  والتنظيمية 

متطلبات المعايير الدولية.

على  الهيئة  عملت  ذات���ه،  السياق  وف��ي 
برنامج  لتطوير  النهائية  اللمسات  وض��ع 
لقطاع  المتخصصة  المهنية  الشهادات 
األوراق المالية، الذي يتوقع أن ُيحدث نقلة 
من  المالية،  الوساطة  خدمات  في  نوعية 
المرخصة  المهنية  ب��ال��ك��وادر  رف��ده  خ��الل 
ألفضل  وفقًا  والمؤهلة  الهيئة  قبل  من 

الممارسات والمعايير الدولية.

على  الهيئة  عملت  التأمين،  قطاع  وف��ي 
األول���ى من  إك��ت��واري��ة ه��ي  تنفيذ دراس���ة 
ف��ي هذا  خ��ب��راء دول��ي��ون  ن��وع��ه��ا، نفذها 
إلى  األول��ى  مرحلتها  في  وتهدف  المجال، 
الفنية،  االحتياطيات  كفاية  م��دى  تقييم 
وأس��ع��ار ال��ت��أم��ي��ن��ات اإلل��زام��ي��ة ف��ي قطاع 
التأمين، هذا باإلضافة إلى إستالم النظام 

اإللكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات 
والشروع بأعمال الفحص الموسعة.

وعلى صعيد تطوير اإلطار القانوني لقطاعي 
حققت  التمويلي،  والتأجير  العقاري  الرهن 
مسودة  إع��داد  في  ملموسًا  تقدمًا  الهيئة 
قانون التأجير التمويلي بنسخته النهائية، 
وذل���ك ب��ع��د ال��ت��ش��اور م��ع جميع ال��ش��رك��اء 
المستويين  على  ال��ع��الق��ة  ذات  وال��ج��ه��ات 
في  الهيئة  باشرت  كما  وال��دول��ي،  المحلي 

إعداد مسودة قانون الرهن العقاري.

ه���ذا وواص���ل���ت ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��زي��ز ت��واج��ده��ا 
اإلق��ل��ي��م��ي وال����دول����ي، وذل�����ك م���ن خ��الل 
الدولية  الفعاليات  في  الفاعلة  المشاركة 
المنظمات  في  والعضويات  العالقة،  ذات 

اإلقليمية والدولية.

وفي الختام، ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر 
واإلمتنان ألعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي 
في  المبذولة  الجهود  على  كافة،  الهيئة 
تحقيق التقدم الملموس في عمل الهيئة 
إلى شركائنا  والشكر موصول  وإنجازاتها، 
في المؤسسات الدولية المانحة، ممثلة في 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والبنك 
الدولية  المؤسسات  من  وغيرها  الدولي، 
التي ساهمت في بناء الهيئة والقطاعات 
المالية غير المصرفية وتطويرها، ما كان له 
والتطوير  التنمية  عملية  النوعي في  األثر 

اإلقتصادي في فلسطين.
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هيئة  سوق رأس املال

الوضع القانوني
ال���م���ال  رأس  س�����وق  ه��ي��ئ��ة  إن����ش����اء  ت����م 
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الفلسطينية 
إلى  استنادًا   2005/8/11 بتاريخ  ال��ص��ادر 
المادة رقم )2( من قانون هيئة سوق رأس 
بذلك  وهي   ،2004 لسنة   )13( رقم  المال 
واإلستقالل  اإلعتبارية  بالشخصية  تتمتع 

المادي واإلداري واألهلية القانونية.

إدارة الهيئة
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من 
الخبرة واالختصاص  سبعة أعضاء من ذوي 
رئيس  يترأسهم  ال��م��ال،  رأس  ش��ؤون  ف��ي 
مجلس  أول  تأسس  وق��د  اإلدارة.   مجلس 
ويشمل مجلس   ،2005 العام  للهيئة  إدارة 
الوطني،  اإلقتصاد  وزارة  عن  ممثاًل  اإلدارة 
وممثاًل عن وزارة المالية، وممثاًل عن سلطة 
المصارف  عن  وممثاًل  الفلسطينية،  النقد 
العاملة في فلسطين، وممثلين إثنين عن 
الشركات المساهمة الفلسطينية المقبولة 

أسهمها في هيئة سوق رأس المال.

ذوي  من  متفرغ  عام  مدير  الهيئة  ويدير 
في  العالية  والكفاءة  واإلختصاص  الخبرة 
وال��م��ال��ي��ة، ويعين  اإلق��ت��ص��ادي��ة  ال��ش��ؤون 
بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب 

وزير المالية.

الجهات الخاضعة لرقابة 
الهيئة

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

غير المصرفية.

التنظيم اإلداري والهيكل 
التنظيمي للهيئة

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

وتتولى  المالية:  ل���أوراق  العامة  اإلدارة   
واإلش���راف  وال��رق��اب��ة  التنظيم  عمليات 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ق��ط��اع 
مالية،  أوراق  شركات  من  المالية  األوراق 
وصناديق  المالية  المهن  وممتهني 
االستثمار، وتطوير قطاع األوراق المالية، 
المطلوبة  السياسات  تحديد  حيث  من 
والتعليمات  األنظمة  وإع��داد  والمالئمة، 

ذات العالقة.
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والرقابة  اإلش���راف  وتتولى  للتأمين:  العامة  اإلدارة   
األنظمة  وإع���داد  وت��ط��وي��ره��ا،  التأمين  أع��م��ال  على 

والتعليمات المنظمة لعمل هذا القطاع.

والتأجير  ال��ع��ق��اري  ال��ره��ن  لتمويل  ال��ع��ام��ة  اإلدارة   
الرهن  قطاعي  تنظيم  على  وتعمل  التمويلي: 
واإلش��راف  وتطويرهما  التمويلي  والتأجير  العقاري 
والحوافز  القانونية  البيئة  توفير  خالل  من  عليهما، 
االستثمارية وزيادة الوعي لدى المستثمرين في هذا 

المجال.

المصرفية:  غير  المالية  للمؤسسات  العامة  اإلدارة   
غير  المالية  المؤسسات  عمل  تنظيم  إلى  وتسعى 

القانونية  البيئة  المصرفية واإلشراف عليها، وتوفير 
الضرورية لعملها.

إلى  وتسعى  وال��ت��ط��وي��ر:  ل��ل��دراس��ات  العامة  اإلدارة   
توفير الدراسات العلمية والمعلومات الدقيقة الالزمة 
الوعي  وزي��ادة  الهيئة،  في  الرئيسية  القرارات  إلتخاذ 
محليًا  للهيئة  التواصل  سبل  وتطوير  اإلستثماري، 

وإقليميًا ودوليًا.

يضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من الدوائر والوحدات 
ال��م��س��ان��دة ل��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة؛ م��ث��ل، دائ�����رة ال��ش��ؤون 
نظم  ودائرة  واللوازم،  اإلداري��ة  الشؤون  ودائرة  المالية، 

المعلومات، ودائرة التدقيق الداخلي.

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة 
رئيس المجلس 

المستشار  القانوني 

اللجنة اإلستشارية للتأمين

اللجنة اإلستشارية لتمويل 
الرهن العقاري و التأجير 

التمويلي

لجنة الحوكمة

المدقق الخارجي

لجنة التدقيق و المخاطر

دائرة التدقيق الداخلي

مدير عام 
الهيئة

سكرتاريا تنفيذيةالقضايا و الشكاوى

الديوان

اإلدارة العامة 
للتأمين

اإلدارة العامة 
لأوراق المالية

اإلدارة العامة 
للمؤسسات 
المالية غير 
المصرفية

اإلدارة العامة 
لتمويل الرهن 

العقاري و التأجير 
التمويلي

اإلدارة العامة 
للدراسات و 

التطوير

دائرة الشؤون 
المالية

دائرة الشؤون 
اإلدارية و اللوازم

دائرة نظم 
المعلومات

اللجنة اإلستشارية لأوراق المالية
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موظفو الهيئة
بلغ عدد موظفي الهيئة )69( موظفًا مع نهاية العام 2010، جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس، 

كما في الجدول أدناه:

المجموعأنثىذكرالمستوى التعليمي

101دكتوراه

639ماجستير

221436بكالوريوس

279دبلوم

11314دون الدبلوم

422769المجموع

التدريب

استمرارًا لنهج الهيئة في بناء وتطوير قدرات العاملين لديها ومواكبة أحدث المستجدات والممارسات الدولية 
ذات العالقة في مجال عملها، تم خالل العام 2010 تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وذلك استنادًا إلى خطة 
ممنهجة إلكساب العاملين أحدث المهارات والممارسات والوسائل الخاصة بعمليات الرقابة والتفتيش واالمتثال 
الفني والمالي  الدعم  برامج  العديد من هذه األنشطة من خالل  األم��وال.  وتم تمويل  وعمليات مكافحة غسل 
المقدمة من المؤسسات المانحة، حيث تم خالل العام 2010 إيفاد 56 موظفًا؛ أي بنسبة 81 في المائة من إجمالي 

الموظفين في دورات تدريبية متخصصة خارج الوطن وداخله لتشمل مجاالت عديدة، منها:

 الرقابة والتفتيش على أسواق المال.

 العمليات اإلكتوارية ذات العالقة بقطاع التأمين.

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 التطورات والتشريعات المنظمة ألسواق المال.

 االتجاهات الحديثة في الرقابة والتفتيش.

 التأمين الهندسي وتأمين المقاولين والتأمينات األخرى.

إضافة إلى مجموعة من الدورات في المهارات اإلدارية والتخطيط اإلستراتيجي وآليات التواصل واالتصال ونظم 
المعلومات.

برامج التدريب والتأهيل لموظفي الهيئة خالل العام 2010

عدد الدورات الداخلي�ة    7 دورات

عدد الدورات الخارجي�ة    24 دورة

عدد المشاركين في البرامج التدريبية 56 مشاركًا
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أهم   إجنازات اهليئة خالل العام

الهيئة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع   
وذل��ك  الفلسطينية،  النقد  وسلطة 
ت��ت��وي��ج��ًا ل��ج��ه��ود ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ع��اون 
المبذولة ما بين المؤسستين الرقابيتين، 
عمليات  على  إيجابًا  ينعكس  ال��ذي  األم��ر 
المالي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة واإلش�����راف 
وغير  ال��م��ص��رف��ي  بشقيه  الفلسطيني 

المصرفي.

وت���ه���دف م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م إل����ى ت��ع��زي��ز 
ال���ت���ع���اون ال��م��ش��ت��رك م���ا ب��ي��ن ال��ه��ي��ئ��ة 
وسلطة النقد، وتنسيق الجهود لتحقيق 
المشتركة  بالرقابة  المتعلقة  أهدافهما 
وتعزيز  المالي،  االستقرار  على  والحفاظ 
الثقة في سوق رأس المال، وكذلك الجهاز 
على  والحفاظ  فلسطين،  في  المصرفي 
االس��ت��ق��رار ال��م��ال��ي وال��ن��ق��دي، وال��ح��د من 
المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين 
في  والمتوقعين  الحاليين  والمتعاملين 
القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز الفهم 
عن  الصادرة  والتعليمات  للقوانين  العام 
اآلثار  لتجنب  بينهما  والتنسيق  الطرفين، 

السلبية المتعلقة بذلك.

من  ال��ع��دي��د  الهيئة  حققت 
 ،2010 العام  خ��ال  اإلن��ج��ازات 
لتحقيق  اس��ت��ك��م��ال��ًا  وذل����ك 
بموجب  ال��م��ح��ددة  األه����داف 
ومن  اإلستراتيجية،  الخطة 

أهم تلك اإلنجازات:

العضوية  مــتــطــلــبــات  اســتــكــمــال   
الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات 
 ،)IOSCO( المالية  األوراق  على  المشرفة 
متطلبات  كافة  الهيئة  استكملت  حيث 
الكاملة، وذلك من خالل تطوير  العضوية 
لقطاع  الناظم  والرقابي  القانوني  اإلط��ار 
في  الهيئة  عملت  كما  ال��م��ال��ي��ة،  األوراق 
منتصف العام الحالي على تنفيذ التقييم 
الذاتي لمتطلبات العضوية، ومدى التوافق 
عمليات  في  الدولية  المعايير  ومتطلبات 
الرقابة واإلشراف على قطاع األوراق المالية، 
الهيئة  ملف  الستكمال  مّهد  ال��ذي  األم��ر 

لالنضمام إلى العضوية الكاملة.
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الذي  الكاملة،  العضوية  على  الهيئة  حصول  ويعتبر 
يتوقع أن يتم خالل النصف األول من العام 2011، رافعة 
واإلش��راف  الرقابة  عمليات  تطوير  سبيل  في  أساسية 
المعايير  ألف��ض��ل  وف��ق��ًا  ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ق��ط��اع  ع��ل��ى 

والمبادئ الدولية بهذا الخصوص.

م��ن خالل  فلسطين  اعتماد  ت��م  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  وف��ي 
الهيئة كعضو مراقب في منظمة )IOSCO(، وذلك خالل 
مشاركة الهيئة في االجتماع نصف السنوي للمنظمة 
الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل خالل 

شهر كانون األول من العام 2010.

التأمين،  بقطاع  خاصة  إكتوارية  دراســة  تنفيذ   
للتأمين،  العامة  اإلدارة  الهيئة، ومن خالل  حيث قامت 
نطاق  توسيع  برنامج  م��ن  مقدمة  فنية  وبمساعدة 
دراسة  بتنفيذ   ،)ESAF( المستدامة  المالية  الخدمات 
قطاع  وتستهدف  نوعها،  من  األولى  تعتبر  إكتوارية، 

التأمين الفلسطيني منذ نشأته.  وقد شملت الدراسة 
الفنية  اإلحتياطيات  كفاية  م��دى   ���� أول���ى  كمرحلة   ����
وكفاية أسعار التأمينات اإللزامية بما يتطلبه ذلك من 
شركات  جميع  من  الالزمة  والمعلومات  البيانات  جمع 
األولية  النتائج  مناقشة  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا  التأمين، 
التي توصلت إليها الدراسة، وبصورة مرحلية مع جميع 
الشركات، وذلك من خالل عقد سلسة من ورش العمل 
مناقشات  إل��ى  واستنادًا  ال��غ��رض.   لهذا  المتخصصة 
نتائج الدراسة وتوصياتها، تم إجراء التعديالت الالزمة، 
وتوسيع نطاق العمل في بعض المحاور األخرى تمهيدًا 
اإلكتوارية  ال��دراس��ة  من  الثانية  المرحلة  إل��ى  لإنتقال 
التي ستشمل مدى كفاية االحتياطيات الفنية لباقي 
المنتجات التأمينية المكونة للمحفظة التأمينية التي 
العاملة في فلسطين، ومن  التأمين  تنتجها شركات 
المخطط أن يتم خالل العام 2011 العمل على تنفيذ 

ما جاء في الدراسة اإلكتوارية من توصيات واقتراحات.

عملت  حيث  التمويلي،  التأجير  قانون  مشروع   
ال��ع��ق��اري  ل��ل��ره��ن  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة، وم���ن خ���الل اإلدارة 
ال��ط��اق��ات وتأييد  ال��ت��م��وي��ل��ي، ع��ل��ى ح��ش��د  وال��ت��أج��ي��ر 
الشركاء والجهات ذات االختصاص في القطاع لمراجعة 
القانون،  مشروع  على  ال��واردة  المالحظات  واستكمال 
الخطة  اللقاءات مع  وذلك من خالل عقد سلسلة من 
مجلس  ف��ي  االقتصادية  المجموعة  ف��ي  التشريعية 
الوزراء، حيث تم الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون 
الذي يتوقع أن يتم إقراره والمصادقة عليه خالل العام 
2011.  ومن جهة أخرى، تم عقد مجموعة من اللقاءات 

التعريفية والتوعوية بمشروع القانون مع الجهات ذات 
اإلختصاص والشركاء في هذا المجال، لغرض التداول 
قبل  من  الراجعة  التغذية  على  والحصول  والنقاش 

هذه الجهات حول ما ورد في مواد مشروع القانون.

الــعــقــاري، حيث  الــرهــن  تمويل  قــانــون  مــشــروع   
استلمت الهيئة المسودة األولية لقانون تمويل الرهن 
وتحديدًا  ال��دول��ي،  البنك  م��ش��روع  قبل  م��ن  ال��ع��ق��اري 
تقديم  على  تعمل  التي   ،)First Initiative( مؤسسة 
البيئة  تطوير  مجال  ف��ي  للهيئة  الفنية  المساعدة 
وفي  العقاري.   الرهن  لقطاع  والتنظيمية  القانونية 
وورش  اللقاءات  من  مجموعة  عقد  تم  السياق،  ه��ذا 
العالقة  ذات  والجهات  القانونيين  الخبراء  مع  العمل 
األراض��ي،  وسلطة  الفلسطينية،  النقد  سلطة  مثل 

ال��دول��ي،  البنك  وخ��ب��راء  واألش���غ���ال،  اإلس��ك��ان  ووزارة 
لمناقشة   ،)MFI( المالية  المؤسسات  تطوير  ومشروع 
القانون، ووضع  بنود في مسودة مشروع  ورد من  ما 
المالحظات الالزمة التي تكفل مواءمة ومالءمة مشروع 
الرهن  مجال  في  الفلسطينية  والخصوصية  القانون 
جميع  أخذ  وبعد   ،2011 العام  خالل  ويتوقع  العقاري، 
بصيغته  ال��ق��ان��ون  صياغة  ف��ي  ال��ش��روع  ال��م��الح��ظ��ات، 
القانونية  ل��إج��راءات  وفقًا  إلق���راره  تمهيدًا  النهائية 

المتبعة بهذا الخصوص.
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المتخصصة  المهنية  الشهادات  برنامج  تطوير   
إل��ى  الهيئة  وص��ل��ت  ح��ي��ث  المالية،  األوراق  لقطاع 
مهنية  شهادات  برنامج  تطوير  من  األخيرة  المراحل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��م��ال��ي��ة،  األوراق  ل��ق��ط��اع  متخصصة 
 ،)Chartered Institute for Securities and Investment, CISI(
المجال  ه��ذا  ف��ي  متخصصة  دول��ي��ة  مؤسسة  وه��ي 
تمكين  إل��ى  البرنامج  ه��ذا  وي��ه��دف  ل��ن��دن.   ومقرها 
مستشار  مثل  المهنية  التراخيص  منح  من  الهيئة 
المالي  ال��م��ال��ي وال��وس��ي��ط  االس��ت��ث��م��ار، وال��م��س��ت��ش��ار 
متخصصة  مهنية  ش��ه��ادات  إل��ى  استنادًا  المعتمد، 
أعدت وفقًا ألفضل الممارسات الدولية في هذا المجال 
ومعترف بها دوليًا.  ويتوقع لهذا المشروع أن يحدث 
نقلة نوعية في خدمات الوساطة المالية لقطاع األوراق 
المالية الفلسطيني.  ويتوقع تنفيذ البرنامج وإطالقه 
ومن  الهيئة،  ستستكمل  حيث   ،2011 ال��ع��ام  خ��الل 
خالل اإلدارة العامة للدراسات والتطوير كافة التفاصيل 
لوضع   )CISI( معهد  م��ع  وبالتنسيق  ال��الزم��ة  الفنية 

البرنامج حيز التنفيذ.

التي  للقطاعات  إحصائية  بيانات  قاعدة  بناء   
العام  خ��الل  البدء  تم  حيث  الهيئة،  عليها  تشرف 
لقطاع  إحصائية  بيانات  قاعدة  وتطوير  ببناء   2010

أعمال  الرقابة على  فاعلية  يزيد من  ما  المالية،  األوراق 
المالية،  المالءة  متطلبات  ومتابعة  المالية  الوساطة 
باإلضافة إلى تطوير آليات التصنيف المالي والمحاسبي 
توفير  من  يمكن  ال��ذي  األم��ر  المالية،  األوراق  لشركات 
للمهتمين  ودوري���ة  مؤتمتة  إحصائية  بيانات  قاعدة 
المشروع خالل  إنجاز هذا  يتم  أن  ويتوقع  والباحثين.  
العام 2011، حيث تم االنتهاء من إعداد كافة النماذج 
كامل حول  تصور  بالمشروع، ووضع  الخاصة  الموحدة 
آلية تنفيذه.  وتشمل المرحلة الثانية للمشروع توسيع 
نطاق العمل ليشمل القطاعات األخرى، وتحديدًا قطاع 

التأمين.

التي  الحملة  هذه  وتعتبر  المالية،  التوعية  حملة   
النقد وجمعية  بالتعاون مع سلطة  الهيئة،  أطلقتها 
البنوك واالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، األولى 
من نوعها التي تستهدف تعريف جمهور المواطنين 
الرقابية  والجهات  وأنواعها،  المالية،  الخدمات  بأهمية 
الجهات  ه��ذه  م��ع  ال��ت��واص��ل  وآل��ي��ة  عنها،  المسؤولة 

لغرض االستفسار أو تقديم الشكاوى.

 )ESAF/AED( وتم إطالق الحملة الممولة من قبل مشروع
في شهر تشرين الثاني من العام 2010 برعاية دولة رئيس 
ال��وزراء د. سالم فّياض.  ويأتي تركيز الحملة على قطاع 
التأمين كأحد قطاعات سوق رأس المال، وذلك لغرض زيادة 
الوعي المالي لدى الجمهور، وزيادة معرفتهم التأمينية، 
األمر الذي يأتي في سياق العمل المنهجي المنظم من 
قبل الهيئة في تنفيذ األهداف المحددة وفقًا لما ورد في 
إستراتيجية الهيئة في تعزيز وعي المواطنين في مجال 
الخدمات المالية المتاحة، ومعرفة ما لهم من حقوق وما 

عليهم من واجبات.

 تطوير أدلة إجراءات العمل الموحدة SOPs، فعلى 
الهيئة  ب��دأت  األع��م��ال،  وأتمتة  الداخلي  البناء  صعيد 
إجراءات  أدلة  بتنفيذ مشروع تطوير   2010 العام  خالل 
الذي   ،)ESAF/AED( من  بتمويل  وذلك   ،)SOPs( العمل 
يهدف في مرحلته األولى إلى تطوير وبناء أدلة إجراءات 
عمل مكتوبة وواضحة، تحدد قنوات االتصال والتواصل 
الهيئة  إدارات  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  وال���ع���م���ودي  األف���ق���ي 
والقطاعات التي تشرف عليها، األمر الذي يمّكن الهيئة 
من تنفيذ مهامها الرقابية واإلشرافية بكفاءة وفاعلية.  
كافة  أتمتة  خالل  من  للمشروع  الثانية  المرحلة  وتأتي 
العمل،  إج��راءات  أدلة  لما تم تحديده في  األعمال وفقًا 
لنظم  التحتية  البنية  وت��ط��وي��ر  تحديث  بعد  وذل���ك 

المعلومات المستخدمة من قبل الهيئة.
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التــــطـوير

العديد  تنفيذ  ب���دء   2010 ال��ع��ام  ش��ه��د 
من  المقدمة  الفني  ال��دع��م  مشاريع  م��ن 
متخصصة،  دولية  ومنظمات  مؤسسات 
م��ث��ل ب��رن��ام��ج ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��خ��دم��ات 
المالية المستدامة )ESAF(، وبرنامج تطوير 
وأكاديمية   ،)MFI( المالية  ال��م��ؤس��س��ات 
وم��ؤس��س��ة   ،)AED( ال���ت���رب���وي  ال��ت��ط��وي��ر 
من  الممولة   ،)WDI( داف��ي��دس��ون  ول��ي��ام 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  قبل 
ومن  الدولي  البنك  إلى  إضافة   ،)USAID(
وتهدف    .)First Initiative( مؤسسة  خالل 
االرت���ق���اء بمستوى  إل���ى  ال��م��ش��اري��ع  ه���ذه 
ب��دءًا  ك��اف��ة؛  األص��ع��دة  على  الهيئة  عمل 
تحكم  التي  القانونية  البيئة  تطوير  من 
ت���ش���رف عليها  ال���ت���ي  ال��ق��ط��اع��ات  ع��م��ل 
واإلشراف،  الرقابة  عمليات  وتعزيز  الهيئة، 
وب��ن��اء  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال��ع��م��ل  بيئة  وت��ط��وي��ر 
زي��ادة درجة  إل��ى  العاملين، وص��والً  ق��درات 
المالي واالستثماري وتعزيز معرفة  الوعي 

الجمهور بدور الهيئة ومهامها.

القانونية  البيئة  تطوير  أواًل: 
وت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات ال��رق��اب��ة 
تشرف  التي  القطاعات  على 

الهيئة عليها 

مشروع الخدمات واالستشارات 
القانونية

بدأ تنفيذ هذا المشروع خالل الربع األخير 
تقديم  ب��ه��دف  وذل���ك   ،2010 ال��ع��ام  م��ن 
للهيئة  القانونية  االس��ت��ش��ارات  خ��دم��ات 
متخصصة،  قانونية  مؤسسة  خ��الل  م��ن 
وال���م���س���اع���دة ف����ي م���راج���ع���ة وص��ي��اغ��ة 
وتنفيذ  والتعليمات،  واألنظمة  القوانين 
الهيئة  وتمثيل  القانونية،  الترجمة  مهام 
ف���ي ال���ل���ق���اءات وال���م���ش���اورات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وبناء  تطوير  إل��ى  باإلضافة  المتخصصة، 
الهيئة،  ف��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���دائ���رة  ق����درات 
المشروع  العمل بهذا  ينتهي  أن  ويتوقع 

خالل الربع الثالث من العام 2011.
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مشروع إعادة هيكلة السوق المالية

الفنية  المساعدة  تقديم  إل��ى  المشروع  ه��ذا  يهدف 
باقتراح  المالية،  لأوراق  العامة  اإلدارة  وتحديدًا  للهيئة 
الدولية  الممارسات  ألفضل  وفقًا  الموضوعية  الحلول 
في عملية إعادة هيكلة السوق المالية، وفصل مركز 
اإليداع والتحويل كوحدة مستقلة، وذلك استنادًا إلى 

عمليات تقييم مهنية متخصصة.

مشروع تطوير قدرات الهيئة في الرقابة 
واإلشراف على صناديق التقاعد الخاص

ويهدف   ،2009 ال��ع��ام  ف��ي  المشروع  ه��ذا  تنفيذ  ب��دأ 
اإلطار  بناء  في  للهيئة  الفنية  المساعدة  تقديم  إلى 
صناديق  على  واإلش���راف  بالرقابة  الخاص  التنظيمي 
صياغة  خالل  من  وذلك  إطالقها،  حال  الخاص  التقاعد 
المتبعة  الدولية  للممارسات  وفقًا  الالزمة  التعليمات 
الفنية  االحتياجات  إلى تحديد  إضافة  المجال،  في هذا 

الالزم توافرها لدى الهيئة.

مشروع تطوير قطاع األوراق المالية

لإدارة  الفني  الدعم  تقديم  إلى  المشروع  يهدف هذا 
العامة لأوراق المالية، لتأكيد الفصل بين الدور الرقابي 
التنفيذي لبورصة فلسطين، وذلك  للهيئة عن الدور 
من خالل مراجعة القانون واألنظمة والتعليمات السارية 
وتحديد التعديالت المقترحة، باإلضافة إلى التأكد من 
الالزمة  المتطلبات  كافة  والتعليمات  األنظمة  شمول 
المالية  األوراق  شركات  مع  المتعاملين  حقوق  لحماية 

وفقًا للمعايير الدولية.

مشروع مكافحة غسل األموال

بدأ تنفيذ المشروع خالل الربع الثاني من العام 2010، 
الهيئة  الرقابية في  اإلدارات  تعزيز قدرات  إلى  ويهدف 
االمتثال  وضمان  األم��وال،  غسل  عمليات  مكافحة  في 
والتعليمات  واألنظمة  األم��وال  غسل  مكافحة  لقانون 

الصادرة بموجبه.

ثانيًا: تطوير بيئة العمل الداخلية 
وبناء قدرات العاملين

مشروع إدارة المستندات واألرشفة اإللكترونية

أرشفة  نظام  وتطوير  بناء  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
في  المالية  ل���أوراق  العامة  ب���اإلدارة  خ��اص  إلكتروني 
وحفظ  والرقابة  المتابعة  عمليات  يسّهل  ما  الهيئة، 
الوثائق.  وتم االنتهاء من المشروع خالل العام 2010، 
حيث تم إنجاز عمليات التحليل والبناء، إضافة إلى شراء 

المعدات واألجهزة اإللكترونية والبرمجيات الالزمة.

مشروع تحديث األجهزة اإللكترونية

إلى  وي��ه��دف   ،2010 ال��ع��ام  خ��الل  المشروع  تنفيذ  ت��م 
ويشمل  للهيئة،  اإللكترونية  التحتية  البنية  تحديث 
إضافة  والخادمات،  والطابعات  الحاسوب  أجهزة  ذلك 

إلى بعض البرمجيات وأنظمة الحماية.

مشروع المساعدة الفنية لقطاع التأجير التمويلي

إلى  ويهدف   ،2010 العام  خ��الل  المشروع  تنفيذ  ب��دأ 
بناء قدرات العاملين في اإلدارة العامة للرهن العقاري 
قطاع  في  العاملين  إل��ى  إضافة  التمويلي،  والتأجير 
المشاركة  تمويل  خالل  من  وذل��ك  التمويلي،  التأجير 
وإقليميًا،  محليًا  متخصصة  عمل  وورش  ن��دوات  في 
إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين  إضافة 
متخصصين  مدربين  استقدام  خالل  من  القطاع  في 

في هذا المجال.

مشروع تطوير وبناء قدرات العاملين في الهيئة

العاملين  مشاركة  تمويل  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
عمل  وورش  ون��دوات  تدريبية  دورات  في  الهيئة  في 
اإلقليمي  المستويين  على  متخصصة  وم��ؤت��م��رات 
األن��ش��ط��ة واأله����داف  غ��ال��ب��ي��ة  وال���دول���ي، وت���م تنفيذ 

المحددة بموجب هذا المشروع خالل العام 2010.
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تطوير وبناء قدرات دائرة التدقيق الداخلي

خالل  بتنفيذه  البدء  تم  ال��ذي  المشروع،  ه��ذا  يهدف 
قدرات  وتطوير  بناء  إلى   ،2010 العام  الثالث من  الربع 
دائرة التدقيق الداخلي في الهيئة، وبناء أدلة إجراءات 
إلى  باإلضافة  وتدريبهم،  العاملين  وتأهيل  العمل 
تنفيذ مهام التدقيق الداخلي للهيئة، وذلك من قبل 

مؤسسة مهنية متخصصة في هذا المجال.

تطوير الموقع اإللكتروني للهيئة

إلكتروني جديد  بناء موقع  إلى  المشروع  يهدف هذا 
للهيئة، سواء من حيث البنية التحتية للموقع، بحيث 
تمتاز بالسرعة وسهولة التواصل والتفاعل مع الموقع، 
تحديثه،  تم  ال��ذي  المعلوماتي  المحتوى  حيث  من  أو 
توفير  إلى  إضافة  االستثمارية،  للتوعية  زاوي��ة  وإضافة 
إمكانية التواصل والتفاعل مع القطاعات التي تشرف 
وتفعيل  اإللكتروني،  الموقع  الهيئة، من خالل  عليها 
النسخة اإلنجليزية من الموقع، بحيث يتم ترجمة جميع 
بالقطاعات  الخاصة  والتعليمات  واألنظمة  القوانين 
التي تشرف عليها الهيئة، ويتم تنفيذ المشروع من 
نظم  ودائ��رة  والتطوير،  للدراسات  العامة  اإلدارة  قبل 
التطوير  فريق  مع  بالتعاون  الهيئة،  في  المعلومات 
خالل  الجديد  الموقع  إطالق  يتم  أن  ويتوقع  الخارجي، 

النصف الثاني من العام 2011.
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أنشطة اهليئة خالل العام

ع��الق��ة  ذات  أن��ش��ط��ة  أواًل: 
ب��ت��ط��وي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الرقابة  وتعزيز  والتنظيمية 
تشرف  التي  القطاعات  على 

عليها الهيئة

إدارة  مجلس  من  مبدئي  قرار  اتخاذ   
والتحويل  اإليداع  مركز  بفصل  الهيئة 
لألوراق  فلسطين  سوق  عن  والتسوية 
بناء على دراسة تفصيلية  المالية، وذلك 
اإلدارة  ق��ب��ل  م���ن  ال���غ���رض  ل���ه���ذا  أع�����دت 
من  الطلب  وت��م  المالية،  ل���أوراق  العامة 
إع��داد  المالية،  ل���أوراق  فلسطين  س��وق 
الهيئة  ق���رار  مقتضيات  لتنفيذ  دراس����ة 
بحيث  ال��ق��رار،  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  خ��الل 
االقتصادية،  الجدوى  على  الدراسة  تحتوي 
وال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ف��ن��ي��ة وال��م��ال��ي��ة واإلداري�����ة 

لعملية الفصل.

حيث  التشريعات،  من  عــدد  إصــدار   
الجديدة  التشريعات  من  ع��دد  إص��دار  تم 
ال��خ��اص��ة ب��ق��ط��اع ال��ت��أم��ي��ن، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
تعديل بعض التشريعات الصادرة سابقًا، 
البيئة  استكمال  سياق  ف��ي  ذل��ك  وي��أت��ي 

القانونية والتشريعية.

المالية  األوراق  لشركات  عمل  ورشــة   
ـــة فــلــســطــيــن، ح������ول أس���س  ـــورص وب
المالية،  األوراق  قانون  تعديل  ومقترحات 
فريق  مع  بالتعاون  الهيئة،  عملت  حيث 
على  والمحليين،  الدوليين  الخبراء  م��ن 
إط��ار  ف��ي  المالية  األوراق  ق��ان��ون  مراجعة 
ب��رن��ام��ج ت��ع��اون ودع����م ف��ن��ي م��ق��دم من 
بحضور  ال��ورش��ة  وع��ق��دت  ال��دول��ي،  البنك 
وشركات  فلسطين،  بورصة  عن  ممثلين 
المسؤولين  إل��ى  إض��اف��ة  المالية،  األوراق 

التنفيذيين في الهيئة.

حول  الفعاليات  من  مجموعة  عقد   
فلسطين  ــي  ف التمويلي  الــتــأجــيــر 
ومناقشة مشروع قانون التأجير التمويلي 
نقابة  م��ث��ل  ال��ع��الق��ة؛  ذات  ال��ج��ه��ات  م���ع 
والقيمة  الدخل  ضريبة  ودوائ��ر  المحامين، 
المضافة في وزارة المالية، وشركات التأجير 
مؤسسة  مع  بالتعاون  وذل��ك  التمويلي، 

.)IFC( التمويل الدولية

قامت الهيئة خالل العام 2010 بتنفيذ العديد من الفعاليات واألنشطة والمشاركات الدولية 
واإلقليمية في الفعاليات المهنية المتخصصة.  وفيما يلي ملخص ألهم أنشطة العام 2010.
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تطوير  حول  النقاش  حلقات  من  مجموعة  عقد   
وذلك  فلسطين،  في  العقاري  الرهن  تمويل  قانون 
وبرنامج تطوير  الدولي  البنك  بالتعاون مع خبراء من 
المؤسسات المالية )MFI( لمناقشة المتطلبات الالزمة 
صناعة  مستوى  ورف��ع  العقاري،  التمويل  نمو  لتحفيز 
حضرها  وتطويرها،  فلسطين  في  العقاري  التخمين 
الرهن  وشركات  النقد  وسلطة  الهيئة  عن  ممثلون 

العقاري والمخمنين العقاريين.

المعلومات  سرية  على  المحافظة  نظام  صدور   
2009 عن  )18( لسنة  رقم  المالية  األوراق  في قطاع 
م��ن قبل مجلس  إق���راراه  ال����وزراء، وذل��ك بعد  مجلس 
بالمحافظة  االلتزام  النظام  تضمن  وقد  الهيئة،  إدارة 
المالية على  باألوراق  المتعلقة  المعلومات  على سرية 
والتحويل،  اإلي��داع  ومركز  والبورصة،  الهيئة،  من  كل 
وشركات األوراق المالية، وصناديق االستثمار، والحافظ 
طائلة  تحت  وذلك  المالية،  المهن  وممتهني  األمين، 
لنظام  وفقًا  الهيئة،  قبل  م��ن  القانونية  المساءلة 
األوراق  ف��ي  المتعاملين  على  وال��غ��رام��ات  العقوبات 

المالية الساري.

تعزيز  إلى  الهادفة  القرارات  من  مجموعة  اتخاذ   
من  المالية،  األوراق  قطاع  في  واالمتثال  الشفافية 
حيث البدء بنشر العقوبات والغرامات واإلجراءات التي 

األوراق  قانون  المخالفين ألحكام  بحق  الهيئة  تتخذها 
المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ونشر اإلفصاح 
عن البيانات المالية لشركات األوراق المالية العاملة في 
فلسطين على موقع الهيئة اإللكتروني، وذلك بهدف 
على  للتعرف  المستثمرين  لجمهور  الفرصة  إت��اح��ة 
أوضاع الشركات التي يتعاملون معها.  كما تم تحديد 
الضوابط والمتطلبات الفنية الخاصة بنظام التسجيل 

الهاتفي لدى شركات األوراق المالية.

حول  السادس  السنوي  المؤتمر  في  المشاركة   
جمعية  قبل  من  والمنظم  األمــوال  غسل  مكافحة 
 )ACAMS( مختصي مكافحة غسل األموال المعتمدين
ال��ه��ول��ن��دي��ة أم��س��ت��ردام خ���الل الفترة  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي 
من  كبير  عدد  المؤتمر  في  ش��ارك  حيث  حزيران،   8-7

مسؤولي القطاعات المالية وشركات التدقيق الدولية.  
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر ضمن سعيها 
الدائم لمواكبة أفضل الممارسات العالمية واإلجراءات 
التنظيمية الوقائية والعالجية لمكافحة عمليات غسل 

األموال في القطاعات التي تشرف عليها.

العالمية  الممارسات  أفضل  حول  برنامج  تنظيم   
 )CHF( مؤسسة  مع  بالتعاون  العقاري  التخمين  في 
العقاري  الرهن  تمويل  قطاع  تطوير  مشروع  وضمن 
الهيئة،  قبل  من  المرخصين  العقاريين  للمخمنين 
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وذلك لمدة يومين، حيث قدم خبير التخمين العقاري 
ال��ع��ق��اري وأهميته  ال��ت��خ��م��ي��ن  م��ف��ه��وم  ح���ول  ع��رض��ًا 
على  التي  واإلج����راءات  وال��م��ب��ادئ  المهنة  وأخ��الق��ي��ات 
وطرق  التخمين،  عملية  في  اّتباعها  العقاري  المخمن 

التخمين المستخدمة عالميًا.

ثانيًا: التواصل المحلي واإلقليمي 
والدولي للهيئة

 رئيس مجلس إدارة الهيئة يحل ضيفًا على برنامج 
مساءلة الذي ينظمه مركز اإلعالم الحكومي، وبحضور 
الهيئة،  عليها  تشرف  التي  القطاعات  عن  ممثلين 
القضايا  العديد من  إلى  المجلس  رئيس  تطرق  حيث 
تشرف  التي  والقطاعات  الهيئة  بعمل  العالقة  ذات 
عليها، ودور الهيئة في حماية صغار المستثمرين في 
بورصة فلسطين من خالل عمليات الرقابة، والتطورات 
القانونية  البيئة  وتعزيز  استكمال  بخصوص  الحاصلة 
ودور  التمويلي،  والتأجير  ال��ع��ق��اري  ال��ره��ن  لقطاعي 

الهيئة في اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين.

األوراق  لقطاع  الترويجية  الجولة  في  المشاركة   
الربع  خ��الل  لندن  البريطانية  العاصمة  في  المالية 
تقديم  الجولة  خ��الل  تم  حيث   ،2010 العام  من  األول 
التنظيمية  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ول  ت��ع��ري��ف��ي  ع���رض 

والقانونية لقطاع األوراق المالية.

لمنتدى  األول  الــدوري  االجتماع  في  المشاركة   
أعمال  على  ــراف  واإلش للرقابة  العربية  الهيئات 
العاصمة  في  عقد  ال��ذي  العربي  العالم  في  التأمين 

العمانية مسقط خالل الربع األول من العام 2010.

للمنظمة  السنوي  نصف  االجتماع  في  المشاركة   
المال  ــواق  أس على  المشرفة  للهيئات  الدولية 
في  جانيرو  دي  ري��و  مدينة  ف��ي  عقد  ال��ذي   )IOSCO(
إلى  إضافة   ،2010 العام  من  الرابع  الربع  خالل  البرازيل 
المشاركة في ورشة عمل لمدة ثالثة أيام حول مبادئ 
وصناديق  المالية  األوراق  بمصدري  المتعلقة   )IOSCO(

االستثمار.

اتحاد  لمجلس  السنوي  االجتماع  في  المشاركة   
في  ع��ق��د  ال����ذي  العربية  المالية  األوراق  هيئات 
العاصمة العمانية مسقط في شهر كانون الثاني من 

العام 2010.

للتأمين  األول  فلسطين  مؤتمر  في  المشاركة   
العام  الثاني من  الربع  أريحا في  الذي عقد في مدينة 
االتحاد  جانب  إلى  ب��ارزًا  دورًا  الهيئة  لعبت  2010، حيث 

الفلسطيني لشركات التأمين في التحضير للمؤتمر، 
التحضيرية  اللجنة  في  الفاعلة  المشاركة  خ��الل  من 

للمؤتمر، وفي جلسات المؤتمر.

لتطوير  الدولي  المعهد  برنامج  في  المشاركة   
قطاع األوراق المالية الذي نظمته هيئة األوراق المالية 
من  الثاني  الربع  خالل  واشنطن  في   )SEC( األمريكية 

العام 2010.

 المشاركة في المؤتمر األول للتقييم العقاري في 
مصر للتعرف على آخر المستجدات في هذه الصناعة، 
والمساهمة في عمل معايير التقييم العقاري لالرتقاء 

بهذه الصناعة إلى مستويات متقدمة.

 المشاركة في مؤتمر االتحاد العام العربي للتأمين 
الذي عقد في الربع الثاني من العام 2010.

 المشاركة في اجتماعات منتدى الهيئات العربية 
سلطنة  في  التأمين  أعمال  على  والرقابة  لإلشراف 
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الثاني  الربعين  في  المتحدة  العربية  واإلم��ارات  عمان 
والرابع من العام 2010.

ثالثًا: أنشطة التوعية

والمعرفة  الوعي  بتعزيز  كبيرًا  اهتمامًا  الهيئة  تولي 
ومستخدمي  الجمهور  ل��دى  واالس��ت��ث��م��اري��ة  المالية 
ال��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة، وم��ع��رف��ة م��ا لهم م��ن ح��ق��وق وما 
التزامات نتيجة الستخدام إحدى الخدمات  عليهم من 
العمل  سياق  ف��ي  يأتي  ال��ذي  األم��ر  المتاحة،  المالية 
المنهجي المنظم من قبل الهيئة في تنفيذ األهداف 
تم  التي  إستراتيجيتها  ف��ي  ورد  لما  وفقًا  المحددة 

وضعها في أواخر العام 2008.

برامج  من  العديد  الهيئة  نفذت  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
التوعية خالل العام 2010 ومن أهمها:

في  عقد  الذي  الثاني  وعقارات  مال  معرض  رعاية   
الربع الثالث من العام 2010 تحت رعاية كل من الهيئة 
وسلطة النقد الفلسطينية.  وجاءت مشاركة الهيئة 
لدى  الوعي،  زي��ادة  بهدف  التوالي  على  الثاني  للعام 
المواطنين والعاملين في قطاعات سوق رأس المال، 

بغايات وأهداف ودور الهيئة.

في  الحقوق  معهد  مع  قانوني  منتدى  عقد   
»دور وصالحيات هيئة  عنوان  تحت  بيرزيت  جامعة 
من  العديد  حضره  الفلسطينية«  المال  رأس  سوق 
المال  رأس  سوق  قطاعات  في  والمهتمين  المحامين 
الفلسطينية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول دور 
قطاعات  على  واإلش��راف  الرقابة  في  ومهامها  الهيئة 
القانونية  واألط���ر  فلسطين  ف��ي  ال��م��ال  رأس  س��وق 

والتنظيمية التي تحكم عمل هذه القطاعات.

مع  بالتعاون  التأمين  إعــادة  حول  منتدى  عقد   
التأمين  »إع��ادة  عنوان  تحت  الوطنية  النجاح  جامعة 
عن  واٍف  ش��رح  تقديم  ت��م  حيث  وض���رورات���ه«،  ماهيته 
مفهوم وأسس إعادة التأمين لطلبة الدارسات العليا 

في الجامعة.

في  الهيئة  »يـــوم  الــتــوعــوي  البرنامج  إطـــالق   
العام  الرابع من  الربع  الفلسطينية« خالل  الجامعات 
واالقتصاد  التجارة  كلية  طلبة  استهدف  ال��ذي   ،2010

في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خالل عقد ورش 
عمل في جامعات النجاح الوطنية، وفلسطين األهلية، 

والخليل،  األمريكية،  والعربية  دي��س،  أبو   – والقدس 
والقدس المفتوحة فرع بيت لحم.

وتم خالل هذه الورش تقديم عرض مفصل حول نشأة 
الهيئة  لعمل  وال��رق��اب��ي  التنظيمي  واإلط���ار  الهيئة 
والقطاعات التي تشرف عليها.  ويأتي استهداف طلبة 
الجامعات الفلسطينية انطالقًا من حرص الهيئة على 
وإيمانًا  األكاديمية،  المؤسسات  مع  التواصل  أهمية 

منها بأن طلبة اليوم هم مستثمرو الغد.

الذي  والتوظيف  التدريب  أسبوع  في  المشاركة   
ونابلس،  رام اهلل،  أي��ام في مدن  ثالثة  م��دار  عقد على 
وال��خ��ل��ي��ل ب��رع��اي��ة ك��ل م��ن وزارت�����ي ال��ع��م��ل وال��ت��رب��ي��ة 
ومؤسسة  والتشغيل  التدريب  ومجلس  والتعليم 
 ،)GTZ( الفني  للتعاون  األلمانية  والمؤسسة  التعاون 
وبمشاركة أكثر من 70 مؤسسة وشركة فلسطينية.
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 إطالق حملة التوعية المالية »احسبها صح وطّور 
 ،2010 ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  وذل��ك  حياتك«، 
وجمعية  الفلسطينية  النقد  سلطة  م��ع  بالتعاون 
التأمين.   ل��ش��رك��ات  الفلسطيني  واالت���ح���اد  ال��ب��ن��وك 
وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي الجمهور الفلسطيني 
التي  المالية  والمنتجات  بالخدمات  معرفته  وزي���ادة 
فلسطين،  في  العاملة  المالية  المؤسسات  تقدمها 
إضافة إلى الدور الرقابي واإلشرافي الذي تمارسه هيئة 
في  الفلسطينية  النقد  وسلطة  ال��م��ال  رأس  س��وق 

الرقابة واإلشراف على هذه المؤسسات.

ن��وع��ه��ا في  م��ن  األول����ى  الحملة ه��ي  ه���ذه  أن  ي��ذك��ر 
المواطنين،  لعموم  استهدافها  فلسطين من حيث 
وذلك من خالل العديد من الوسائل اإلعالنية واإلعالمية 
والرسومات  التعريفية  والنشرات  الضخمة  كاللوحات 
المسموعة،  الحوارية  واإلع��الن��ات  المعبرة  الكارتونية 
إضافة إلى لقاءات تلفزيونية متخصصة مع المسؤولين 

من المؤسسات المشاركة في الحملة.

في  التأمين  قطاع  مركزة  بصورة  الحملة  واستهدفت 
المصرفية،  غير  المالية  القطاعات  كأحد  فلسطين 
الخدمات  وماهية  التأمين،  بأهمية  التعريف  حيث  من 
المرخصة  التأمين  شركات  تقدمها  التي  والمنتجات 
والعاملة في فلسطين، إضافة إلى دور الهيئة الرقابي 
واإلشرافي على قطاع التأمين، ودور االتحاد الفلسطيني 
لشركات التأمين، وآلية تقديم الشكاوى واإلستفسارات 

من قبل الجمهور والتواصل مع الهيئة واإلتحاد.

 عقد لقاء قانوني بعنوان »مشروع قانون التأجير 
الحقوق  بمعهد  التطوير«  وآفاق  الواقع  التمويلي- 
في جامعة بيرزيت، حيث تم تقديم عرض حول نشاط 
في  الهيئة  ودور  القانون  ومشروع  التمويلي  التأجير 

تطوير هذا النشاط.

عضوية اهليئة يف االحتادات 
واملؤسسات االقليمية 

والدولية
تحقيقًا لهدفها في تفعيل التواصل اإلقليمي والدولي، 
سعت الهيئة خالل العام 2010 لتجديد عضويتها في 
العديد من االتحادات والمؤسسات اإلقليمية والدولية، 
جديدة  دول��ي��ة  مؤسسات  إل��ى  لالنضمام  عملت  كما 
المشرفة  للهيئات  الدولية  المنظمة  عضوية  أهمها 
على األوراق المالية )IOSCO(، حيث باتت الهيئة تتمتع 

بعضوية كل من:

 ال��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ل��م��ش��رف��ي ال��ت��ق��اع��د ال��خ��اص 
.)IOPS(

.)IUHF( االتحاد الدولي لتمويل اإلسكان 

.)IAIS( الهيئة الدولية لمراقبي التأمين 

.)GAIF( االتحاد العام العربي للتأمين 

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

 اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ومقرها أبو ظبي.

 عضو مراقب في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة 
.)IOSCO( على األوراق المالية
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احلــــوكمة

ت��ط��ورات الف��ت��ة على   2010 ال��ع��ام  ش��ه��د 
ط���ري���ق اس��ت��ك��م��ال ال���خ���ط���وات ال��الح��ق��ة 
حوكمة  ق��واع��د  بمدونة  العمل  النطالقة 
ال��ع��ام  أواخ����ر  فلسطين  ف��ي  ال��ش��رك��ات 
للحوكمة  قسم  تأسيس  تم  حيث   ،2009

يعنى  المالية  ل���أوراق  العامة  اإلدارة  ف��ي 
رأسها  الخاصة بها، وعلى  الجوانب  بكافة 
وض����ع خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ن��ه��وض في 
فعلية  بخطوات  والبدء  الحوكمة،  مجال 
لتجسيد ما ورد في مدونة قواعد حوكمة 
الشركات في فلسطين على أرض الواقع، 
وج��ع��ل ال��ح��وك��م��ة ج����زءًا م���ن ال��م��م��ارس��ة 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات ول��ك��اف��ة األط�����راف 
هذا  وف��ي  بالحوكمة.   المعنية  والجهات 
السياق، بدأت الهيئة في وضع خطة عمل 
في  مالمحها  أبرز  تتمثل  الحوكمة  لقسم 
االختيارية،  للقواعد  التدريجي  التطبيق 
وذلك من خالل عقد ورش عمل متخصصة 
ومن  ال��ش��رك��ات،  تلك  إدارات  مجالس  م��ع 
ج��ه��ة أخ����رى ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��وع��ي 
حمالت  خالل  من  وذلك  الحوكمة،  بمبادئ 
توعية تستهدف جهات محددة كجمعية 
وطلبة  ال��م��ح��ام��ي��ن  ون��ق��اب��ة  ال��م��دق��ق��ي��ن 

ج����اٍر على  ال��ع��م��ل  أّن  ك��م��ا  ال���ج���ام���ع���ات.  
اإللكتروني  الموقع  لتفعيل  وس��اق  ق��دم 
للحوكمة الذي يتوقع أن يتم إطالقه خالل 

النصف الثاني من العام 2011.

االل��ت��زام  م��ن  ذات��ه��ا  الهيئة  تستثِن  ول��م 
وت��ط��ب��ي��ق ق���واع���د ال��ح��وك��م��ة، وف���ي ه��ذا 
مبادئ  تعزيز  على  الهيئة  تعمل  السياق 
التي  ال��ق��واع��د  وت��ح��دي��د  فيها،  الحوكمة 
بعين  األخ��ذ  مع  عليها  تنطبق  أن  يمكن 
االع���ت���ب���ار أن��ه��ا م��ؤس��س��ة ح��ك��وم��ي��ة غير 
ربحية، والوقوف على أهم النقاط اإليجابية 
ورفع  المؤسسة  حاكمية  في  والسلبية 
التوصيات بهذا الخصوص للجهة المعنية.
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أهم الخطوط العريضة لمدونة قواعد 
حوكمة الشركات في فلسطين

أواًل: تعريف حوكمة الشركات

بأنها  الضيق  بالمفهوم  ال��ش��رك��ات  حوكمة  ف  ُت��ع��رَّ
والرقابة  الشركات  توجيه  يتم  بموجبه  ال��ذي  النظام 
بين  ال��ع��الق��ات  م��ن  مجموعة  فهي  وبالتالي  عليها، 
إدارت��ه��ا  ومجلس  م��ا  شركة  إلدارة  التنفيذي  الجهاز 

والمساهمين فيها.

به  فيقصد  الواسع،  بالمفهوم  الشركات  حوكمة  أما 
ادارة  التي يتم بموجبها  القواعد واالج��راءات  مجموعة 
العالقات  تنظيم  طريق  عن  عليها،  والرقابة  الشركة 
والمساهمين،  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة،  مجلس  بين 
وأص���ح���اب ال��م��ص��ال��ح اآلخ���ري���ن، وك��ذل��ك ال��م��س��ؤول��ي��ة 

االجتماعية والبيئية للشركة.

ثانيًا: أهداف قواعد حوكمة الشركات

تهدف قواعد الحوكمة بشكل عام إلى:

المنافسة  على  وق��درت��ه��ا  ال��ش��رك��ات  أداء  تحسين   
وإمكانية حصولها على رأسمال إضافي.

بالحوكمة  الصلة  ذات  المعلومات  نوعية  تحسين   
والمتاحة ألسواق المال.

 بناء ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة والمجتمع 
ككل.

حوكمة  أنظمة  إصالح  عجلة  ودفع  بالمعايير  االرتقاء   
الشركات.

ثالثًا: نطاق التطبيق

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

متابعة تطبيق الشركات ذات العالقة لهذه المدونة.

رابعًا: مبادئ  الحوكمة

اعتمدت مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين 
أقرتها  التي  الحوكمة  مبادئ  على  أساسية  بصورة 
والتي   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 

تشمل المبادئ األساسية التالية:

لحوكمة  فعال  إط��ار  بوضع  الخاصة  األس��س  ضمان   
الشركات.

 حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملكية.

 المعاملة المتساوية للمساهمين.

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.

 اإلفصاح والشفافية.

 مسؤولية مجلس اإلدارة.

خامسًا: نفاذ وتعديل المدونة

الجهات  صالحيات  مع  يتعارض  ال  وبما  الهيئة،  تكون 
الرقابية األخرى، هي الجهة المخولة بقياس مدى تقيد 
اللجنة  تعمل  كما  المدونة،  ه��ذه  بأحكام  الشركات 
هذه  ب��ن��ود  م��ن  أيٍّ  تفسير  على  للحوكمة  الوطنية 
الفترة  بين  مراجعتها  وعلى  ال��ض��رورة،  عند  المدونة 
اقتضت  إذا  عليها  اإلض��اف��ة  أو  وتعديلها،  واألخ����رى، 
الحاجة، وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي تتم في 

هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
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سادسًا: اللجنة الوطنية للحوكمة

رئيس  برئاسة  للحوكمة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  تم 
مجلس إدارة الهيئة، وعضوية 13 جهة وشخصيات ذات 

صلة مباشرة بتطبيق قواعد الحوكمة التي تشمل:

 هيئة سوق رأس المال/ معالي السيد ماهر المصري.

 سلطة النقد الفلسطينية/ معالي د. جهاد الوزير.

أحمد  ال��س��ي��د  ال��م��ال��ي��ة/  ل�����أوراق  فلسطين  س���وق   
عويضة.

 جمعية رجال األعمال/ السيد محمد المسروجي.

 اتحاد الصناعات الفلسطينية/ السيد باسم خوري.

محمد  السيد  والصناعية/  التجارية  ال��غ��رف  ات��ح��اد   
هاشم الصغير.

 اتحاد شركات التامين/ السيد عزيز عبد الجواد.

نافذ  السيد  تريد(/  )بال  الفلسطيني  التجارة  مركز   
الحرباوي.

 جمعية المدققين القانونيين/ السيد أكرم حسونة.

 جمعية البنوك/ السيد نبيل أبو ذياب.

 المنسق العام الئتالف أمان/ د. عزمي الشعيبي.

 نقيب المحامين/ األستاذ علي مهنا.

السيد  الشركات(/  )مراقب  الوطني  االقتصاد  وزارة   
نظام أيوب.

 أكاديميون/ د. نصر عبد الكريم، ود. محمد نصر.
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هتدف اهليئة إىل هتيئة املناخ املالئم لتحقيق استقرار ومنو رأس املال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس املال يف 

فلسطني، ومحماية حقوق املستثمرين، وعليها يف سبيل حتقيق هذه األهداف القيام مبا يلي وفقا ألحكام القانون:

1. اإلشراف على:

أ. سوق األوراق املالية مبا يكفل سالمة التعامل.

ب. شركات التأمني.

ج. شركات التأجري التمويلي.

د. شركات متويل الرهن العقاري.

2. التنظيم والرقابة واألشراف على نشاطات املؤسسات املالية غري املصرفية مبا فيها تداول األوراق املالية واخلدمات 

املالية غري املصرفية.

3. تنظيم اإلفصاح عن أية بيانات أو معلومات ختص القطاع املايل غري املصريف.

4. مراقبة تطور املؤسسات املالية غري املصرفية مبا يضمن سالمة عملها.

“املادة رقم 3 من قانون هيئة سوق رأس املال الفلسطينية رقم 13 لسنة 2004م”
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واقع القطاعات التابعة إلشراف اهليئة

قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاعا  الرهن العقاري 
والتأجير التمويلي
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إعادة  ق��رار  مع  بالتزامن  المالية،  ل��أوراق  العامة  اإلدارة 
على  المالية،  ل��أوراق  فلسطين  سوق  شركة  هيكلة 
المالية، حيث صدرت  إعداد تعليمات ترخيص األسواق 
فيها  ح���ددت   ،2010/3/10 ب��ت��اري��خ  التعليمات  ت��ل��ك 
األس���واق  ت��رخ��ي��ص  ع��ل��ى  للموافقة  ال��ع��ام��ة  ال��ش��روط 
المالية.  ويشكل هذا القرار مرحلة جوهرية تعزز الثقة 
في قطاع األوراق المالية، بما يسهم في تعزيز مبادئ 
مع  انسجامًا  ذلك  يشكل  وبما  والشفافية،  الحوكمة 

المعايير الدولية المنظمة لهيئات أسواق المال.

مجال  ف��ي  المختلفة  أنشطتها  اإلدارة  واص��ل��ت  كما 
الرقابة على عمليات التداول، وتنظيم إصدارات األوراق 
بورصة  لكل من  الترخيص  وتجديد  وترخيص  المالية، 
فلسطين وبنك الحافظ األمين وشركات األوراق المالية 

والعاملين في تلك الشركات.

قطاع األوراق المالية

البيئة القانونية:

لتعزيز  ال��م��ال��ي��ة  ل����أوراق  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ج��ه��ود  ض��م��ن 
تعزيز  بهدف  التشريعات  وتطوير  الرقابية  المنظومة 
ثقة المستثمرين بقطاع األوراق المالية، فقد تقرر إعادة 
وذلك  المالية،  ل��أوراق  فلسطين  سوق  شركة  هيكلة 
هيئة  ق��ان��ون  بموجب  الهيئة  صالحيات  إل��ى  استنادًا 
2004، وقانون األوراق  سوق رأس المال رقم )13( لسنة 

المالية رقم )12( لسنة 2004، وتحديدًا المادة )5( منه.

حيث تقرر، بناء على دراسة معمقة، فصل مسؤوليات 
إلى  المالية  ل��أوراق  وصالحيات شركة سوق فلسطين 
بها  ويناط  فلسطين،  بورصة  شركة  هما:  شركتين، 
الخاصة  النظامية  بالسوق  المتعلقة  العمليات  كافة 
واإلي����داع  ال��م��ق��اص��ة  ال��م��ال��ي��ة، وش��رك��ة  األوراق  ب��ت��داول 
بمركز  المتعلقة  العمليات  كافة  بها  ويناط  الوطنية، 
عملت  وقد  حاليًا.   القائم  والتسوية  والتحويل  اإلي��داع 

النشاطات التي تم ترخيصها أو تجديد ترخيصها خالل العام 2010:

النشاطات الموافق على مزاولتهاالنشاطات المرخصةالشركة

ممارسة أعمال أسواق األوراق المالية بورصة فلسطين
في فلسطين

األردن وفلسطين لالستثمارات المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

إدارة محافظ العمالء
الوساطة المالية لحسابه

المتحدة لأوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

الوساطة المالية لحسابه

الهدف لالستثمار واألوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

الوساطة المالية لحسابه

الوساطة المالية لحساب الغيرالوطنية لأوراق المالية

العالمية لأوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

الوساطة المالية لحسابه

السهم لالستثمار واألوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

إدارة محافظ العمالء الوساطة المالية لحسابه
مدير إصدار

لوتس لالستثمارات المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

إدارة محافظ العمالء الوساطة المالية لحسابه
وكيل إصدار

الوساطة لأوراق المالية
الوساطة المالية لحساب الغير

إدارة محافظ العمالء
الوساطة المالية لحسابه
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الوساطة المالية لحساب الغيرالنورس لالستثمارات المالية

العربي جروب لالستثمار
الوساطة المالية لحساب الغير

إدارة محافظ العمالء
مدير إصدار

شركة بنك HSBC للشرق األوسط 
الحافظ األمينالمحدودة

مدير إصدارأبو غزالة لالستشارات

إثمار لالستثمار واالستشارات
مستشار مالي

مدير إصدار

اإلصدارات

قامت اإلدارة العامة لأوراق المالية، واستنادًا إلى قانون األوراق المالية، بتنظيم عملية إصدار األوراق المالية التي 
تخص الشركات المساهمة العامة، إذ يتوجب على الشركة المصدرة أن تقدم نشرة إصدار تمثل إفصاحًا كاماًل 
عن المعلومات التي تهم المستثمر، وتستوفي جميع المتطلبات الواردة في القانون والتعليمات.  وخالل العام 
2010، قامت دائرة شؤون الشركات والمستثمرين في اإلدارة العامة لأوراق المالية برفع التوصية بمنح الموافقة 

على نشرات إصدار لمجموعة من الشركات، وقد نالت هذه الشركات موافقة الهيئة.

الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة على تراخيص نشرات اإلصدار خالل العام 2010

مدير اإلصدارقرار الهيئةرقم اإليداععدد األسهمنوع اإلصدارالشركة

1,000,000ثانوي عامدار الشفاء

طالل أبو غزالة1CMA/SSD/161/2010/خ/2,666,9292010ثانوي عامجراند بارك

فلسطين لالستثمار 
2CMA/SSD/176/2010/خ/5,525,6502010إصدار خاصالسياحي

فلسطين لالستثمار 
3CMA/SSD/311/2010/خ/15,000,0002010إصدار خاصالسياحي

البنك اإلسالمي 
طالل أبو غزالة1CMA/SSD/220/2010/ب/14,058,9132010إصدار خاصالفلسطيني

طالل أبو غزالة4CMA/SSD/251/2010/خ/231,3002010إصدار خاصجلوبال كوم لالتصاالت

شركة سهم5CMA/SSD/332/2010/خ/500,0002010ثانوي عاممصايف رام اهلل

العربي جروب1CMA/SSD/362/2010/ت/1,250,0002010أولي عامالعالمية المتحدة للتأمين

موبايل الوطنية 
العربي جروب6CMA/DG/130/2010/خ/38,700,0002010أولي عامالفلسطينية

طالل أبو غزالة7CMA/SSD/364/2010/خ/237,9792010إصدار خاصجلوبال كوم لالتصاالت



40
2010

التطورات خالل العام 2010:

 2010 العام  في  المالية  ل��أوراق  العامة  اإلدارة  حققت 
م��ج��ال تطوير  ف��ي  وال��ت��ط��ورات  اإلن��ج��ازات  م��ن  العديد 
اإلطار الرقابي لقطاع األوراق المالية، بما يضمن االلتزام 
بقانون األوراق المالية رقم )12( لسنة 2004، واألنظمة، 
والتعليمات، والقرارات الصادرة عن اإلدارة العامة لأوراق 

المالية، ومن أهم هذه التطورات ما يلي:

التعامل  في  والشفافية  اإلفصاح  مبادئ  تعزيز   
المالية  البيانات  نشر  المالية من خالل  ب��األوراق 
لشركات األوراق المالية على الموقع اإللكتروني 
للهيئة والبورصة بعد مراجعة وتحليل البيانات 
التزامها  من  والتأكد  الشركات،  لتلك  المالية 
بشكل  واع��ت��م��اده��ا  المالية  ال��م��الءة  بمعايير 
نهائي من قبل اإلدارة العامة لأوراق المالية، بما 
الشفافية  درج��ات  أقصى  تحقيق  في  يساهم 
الشركات،  لتلك  المالية  األوض��اع  عن  واإلفصاح 
المستثمرين  ج��م��ه��ور  معها  يتعامل  ال��ت��ي 

المحليين والخارجيين.

المالية  األوراق  شركات  عمل  وتطوير  تنظيم   
المرخصين من قبل الهيئة، بما يضمن الحفاظ 
المالية  األوراق  ش��رك��ات  م��ن  ك��ل  مصالح  على 
فقد  المالية،  األوراق  قطاع  في  والمستثمرين 
بتحديد  المالية  ل���أوراق  العامة  اإلدارة  قامت 
بنظام  الخاصة  الفنية  والمتطلبات  الضوابط 
التسجيل الهاتفي لشركات األوراق المالية، بما 
تسجيل  المالية  األوراق  شركات  قيام  يضمن 
األوامر الصادرة هاتفيًا من عمالئها بشأن شراء 
تسجيل  نظام  خ��الل  من  المالية  األوراق  وبيع 
المكالمات الهاتفية، باإلضافة إلى حظر استالم 
المبالغ النقدية في مقر شركات األوراق المالية، 
بما يضمن حماية المستثمرين وشركات األوراق 

المالية والحفاظ على حقوقهم.

  تعزيز مبدأ المنافسة العادلة بين شركات األوراق 
المالية في تقديم خدماتها، بحيث يتم تحديد 
لشركات  قانونًا  به  المسموح  العموالت  سقف 
المسموح بها  الخصم  المالية، وبنسبة  األوراق 
من قبل الهيئة، التي يتم خصمها من عمولة 
ال��ت��داول  إجمالي  تبين  ش��رائ��ح  وف��ق  الشركة 

الشهري للعميل.

المساهمة  ال��ش��رك��ات  م��ن  ع��دد  إدراج  متابعة   
 )103( للمادة  تنفيذًا  ل���إدراج  المؤهلة  العامة 
ثالث  إدراج  تم  حيث  المالية،  األوراق  قانون  من 
ال��ع��ام  خ���الل  ب��ورص��ة فلسطين  ف��ي  ش��رك��ات 
شركة  ال��وط��ن��ي��ة،  أب����راج  ش��رك��ة  وه���ي:   ،2010

اهلل،  رام  مصايف  شركة  للتأمين،  فلسطين 
المدرجة في  المساهمة  الشركات  ليرتفع عدد 
بورصة فلسطين إلى 40 شركة مساهمة عامة.

باستضافة  المالية  ل��أوراق  العامة  اإلدارة  قامت   
السيد  والتحويل  اإلي���داع  مركز  عمليات  خبير 
هدفت   ،2010 العام  خالل  مرتين  غورمان  بيل 
الزيارة األولى إلى إعداد تقييم ومراجعة عمليات 
بورصة  بها  تقوم  التي  والتحويل  اإلي��داع  مركز 
فلسطين، أما الزيارة الثانية فكان الهدف منها 
تزويد اإلدارة العامة لأوراق المالية بخطط عمل 
في  اتخاذها  ال��واج��ب  اإلج���راءات  تبين  مقترحه 
للتسوية،  المصاحبة  المخاطر  تخفيض  سبيل 
المجال،  الدولية في هذا  المعايير  إلى  استنادًا 
عمليات  وشفافية  كفاءة  تعزيز  بهدف  وذل��ك 
مركز  لخدمات  التحتية  البنية  ورف��ع  التسوية، 
بورصة  ع��ن  انفصاله  عند  وال��ت��ح��وي��ل  اإلي����داع 
ف��ل��س��ط��ي��ن، ض��م��ن م��م��ارس��ات ال��ف��ص��ل ال��ت��ي 
ستعمق الثقة في قطاع سوق رأس المال في 

فلسطين.

 تنظيم نشاطات شركات األوراق المالية العاملة 
استنادًا  وذل��ك  الخارجية،  المالية  األس��واق  في 
بما  المال  رأس  سوق  هيئة  إدارة  مجلس  لقرار 
وال��م��وارد  ال��رق��اب��ي  الجهد  حجم  م��ع  يتناسب 
ال��م��خ��ص��ص��ة ل��م��ت��اب��ع��ة ن��ش��اط��ات��ه��ا ف���ي تلك 

األسواق.

  وضع خطة واضحة لتعزيز حجم التداول، بالتعاون 
مع بورصة فلسطين، تعتمد على إلزام بورصة 
فلسطين بإعادة استخدام نظام السوق األول 
النظر  إع���ادة  م��ن  الهيئة  يمّكن  بما  وال��ث��ان��ي، 
للشركات  األسهم  أسعار  تذبذب  هامش  في 
المدرجة في السوق األول والثاني، باإلضافة إلى 
مشاركة الهيئة في عمليات الترويج لالستثمار 
ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن، وف��ق��ًا ل��م��ا أق����ر ف���ي ال��خ��ط��ة 
مع  بالمشاركة  س��واء  للهيئة؛  اإلستراتيجية 
أو عبر  الترويجية  الزيارات  البورصة في عمليات 
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التعاون مع المؤسسات المختصة، وتعزيز ثقة 
شركة  بهيكل  واألجنبي  المحلي  المستثمر 
والمؤسسات  المالية  ل��أوراق  فلسطين  سوق 
الثقة  تعزيز  عن  فضاًل  السوق،  لهذه  المكونة 
بشركات األوراق المالية، من خالل رفع مستوى 
الشفافية حول أداء الشركات وعمليات الرقابة 
عليها، والسعي إلى إضافة حافظ أمين إضافي 
أثر في اجتذاب  في السوق المحلية لما له من 

االستثمار األجنبي.

  تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على الجهات 
االلتزام  يضمن  بما  الهيئة،  لرقابة  الخاضعة 
والتعليمات  واألنظمة  المالية  األوراق  بقانون 
تنفيذ  ف��ي  ج��ه��د مكثف  ب��ذل  م��ع  ال��ن��اظ��م��ة، 
التالعب  تحديد حاالت  تم  الهيئة، حيث  قرارات 
وتضليل  ال��م��درج��ة  ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ب��أس��ع��ار 
ال��رق��اب��ة  ن��ظ��ام  إل��ى  ب��االس��ت��ن��اد  المستثمرين 
ب��اإلض��اف��ة   ،)SMARTS ONLINE( اإلل��ك��ت��رون��ي 
شركات  على  الرقابية  ال��زي��ارات  تكثيف  إل��ى 
المالية، بما يساهم في تخفيض حجم  األوراق 

بشكل  المخاطرة  ودرجة  المرتكبة  المخالفات 
ي��ن��ع��ك��س م��س��ت��ق��ب��اًل ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ض ال��ع��بء 
العمليات  تكاليف  تخفيض  خالل  من  الرقابي 
اإلدارة  عملت  الهيئة.   تتحملها  التي  الرقابية 
على   2010 العام  خالل  المالية  ل��أوراق  العامة 
رفع وبناء قدرات موظفي اإلدارة العامة لأوراق 
حيث  ومهاراتهم،  كفاءاتهم  وتعزيز  المالية، 
تم تدريب وإشراك الموظفين كافة في برامج 
ق���درات  ت��ع��زي��ز  م��ن ش��أن��ه��ا  ت��دري��ب��ي��ة مختلفة 
بما  المالية،  لأوراق  العامة  اإلدارة  الموظف في 
يضمن قيام العاملين في اإلدارة العامة لأوراق 
المالية بتنفيذ المهام والواجبات الملقاة على 
تلك  شملت  وق��د  وج��ه.   أكمل  على  عاتقهم 
التدريبية مجاالت مختلفة مثل مراقبة  البرامج 
المطلعين،  واألش���خ���اص  ال���ت���داول،  ع��م��ل��ي��ات 
المكتبي  والتفتيش  والتنفيذ،  والمتابعة 
ال��م��ال��ي��ة،  األوراق  ش���رك���ات  ع��ل��ى  وال��م��ي��دان��ي 
وص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��ار ال��م��ش��ت��رك، واإلف��ص��اح 

المالي والمعلوماتي للشركة المصدرة.

الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق المالية:

أواًل: بورصة فلسطين

أ. مؤشر القدس

مع نهاية العام 2010، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 489.60 نقطة، منخفضًا بواقع 3.40 نقطة عن إغالق المؤشر 
للعام 2009، محققًا انخفاضًا نسبته )%0.69(.

ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خالل العام 2010:

مؤشر القدس في نهاية األرباع األول والثاني والثالث والرابع خالل العام 2010

التغير مقارنة بالربعمؤشر القدسالفتــرة
السابق )%(

التغير مقارنة بـ
)%( 2010 /1/1

2010/1/1493.00--------

2010/3/31503.172.062.06

2010/6/30515.842.524.63

2010/9/30503.742.35-2.18

2010/12/31489.602.81-0.69-
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وفيما يلي الرسم البياني إلغالق مؤشر القدس الشهري خالل العام 2010:
مؤشر القدس خالل العام 2010

ب. نشاط السوق

يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين 2009 و2010:

نشاط التداول في بورصة فلسطين خالل العامين 2009 و2010

السنة
عدد جلسات 

التداول
عدد األسهم 

المتداولة
القيمة 

المتداولة )$(
عدد 

الصفقات
المعدل اليومي لقيمة 

األسهم المتداولة )$(
القيمة السوقية 

)$(

2009246238,877,373500,393,39888,8382,034,1202,375,366,531

2010249230,516,370451,208,52882,6251,812,0822,449,901,545

ويبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين 2009 و2010:

2010**2009*ال�ب���ن�����د

46.7%45.3%القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

8.6%9.5%قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

 2009 2009 عما تم نشره في التقرير السنوي السابق سببه اعتماد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام  الفروقات الظاهرة في نسب العام   *
بالصورة النهائية.

** تم اعتماد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام 2009 نظرًا لعدم نشره للعام 2010.
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ويبين الشكل التالي مقارنة للقيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها خالل العامين 2009 و2010:

القيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها في السوق المالية خالل العامين 2009 و2010

يبين الجدول التالي حجم وقيمة التداول الشهري في بورصة فلسطين من شهر كانون الثاني 2010 وحتى 
كانون األول 2010:

النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خالل العام 2010

عدد األسهم الشهر
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد جلسات 
مؤشر القدسعدد الصفقاتالتداول

10,117,25420,965,047205,203502.43كانون الثاني

33,321,49270,292,521207,014525.18شباط

18,563,56243,728,192236,508503.17آذار

19,721,90330,601,760218,314501.72نيسان

27,305,02341,027,6852110,913491.58أيار

38,511,87876,804,7892212,743515.84حزيران

13,802,91924,974,679216,284501.50تموز

10,277,59616,736,748235,647491.83آب

12,225,02426,975,941194,904503.74أيلول

18,005,28721,623,395215,545491.48تشرين األول

9,859,58033,454,692183,970480.88تشرين الثاني

18,804,85244,023,080205,580489.60كانون األول
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ج. حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2010:

فيما يلي أحجام التداول للعام 2010، موزعة حسب قطاعات البورصة:
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د. الشركات المدرجة

مع نهاية العام 2010، بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 40 شركة مقارنة مع 39 شركة مدرجة 
للعام 2009، حيث تم إدراج الشركات التالية خالل العام 2010:

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خالل العام 2010

تاريخ اإلدراج في البورصةرمز الشركةاسم الشركة

ABRAJ2010/04/14أبراج الوطنية

PICO2010/05/10فلسطين للتأمين

RSR2010/05/24مصايف رام اهلل
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هـ . حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام 2010

قطاع التأمين

عدد الصفقات القيمة المتداولة )$( عدد األسهم المتداولة الرمز الشركة

2,710 5,613,389 8,808,805 AIG المجموعة األهلية للتأمين

97 206,572 316,231 MIC المشرق للتأمين

556 1,646,117 441,285 NIC التأمين الوطنية

77 1,035,628 362,203 TRUST ترست العالمية للتأمين

31 243,949 126,900 PICO شركة فلسطين لل�تأمين

3,471 8,745,655 10,055,424 المجموع

قطاع الصناعة

عدد الصفقات القيمة المتداولة )$( عدد األسهم المتداولة الرمز الشركة

53 85,089 37,397 APC العربية لصناعة الدهانات

689 3,175,494 849,198 AZIZA دواجن فلسطين

712 5,566,182 1,050,294 BPC بيرزيت لأدوية

746 934,317 848,793 GMC مطاحن القمح الذهبي

919 3,915,644 1,001,951 JCC سجاير القدس

480 1,539,262 252,139 JPH القدس للمستحضرات الطبية

613 943,335 1,234,634 LADAEN فلسطين لصناعات اللدائن

2,776 3,708,967 5,333,425 NCI الوطنية لصناعة الكرتون

124 2,192,097 588,176 VOIC مصانع الزيوت النباتية

7,112 22,060,387 11,196,007 المجموع

قطاع الخدمات

عدد الصفقات القيمة المتداولة )$( عدد األسهم المتداولة الرمز الشركة

202 190,079 165,763 ABRAJ شركة أبراج الوطنية

236 7,307,807 5,875,087 AHC المؤسسة العربية للفنادق

279 331,794 386,103 ARE المؤسسة العقارية العربية

4,079 5,659,810 7,835,622 GCOM جلوبال كوم لالتصاالت

0 0.00 0 HOTEL جراند بارك للفنادق واالستجمام*

174 725,362 622,660 NSC مركز نابلس الجراحي التخصصي 

8,986 176,774,739 23,510,626 PALTEL االتصاالت الفلسطينية
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2,048 2,588,352 2,441,066 PEC الفلسطينية للكهرباء

96 198,721 185,599 PLAZA العربية الفلسطينية لمراكز 
التسوق

63 330,250 69,703 RSR شركة مصايف رام اهلل

2,335 4,066,779 3,704,452 WASSEL الفلسطينية للتوزيع والخدمات 
اللوجستية

18,498 198,173,693 44,796,681 المجموع

*سهم الشركة موقوف عن التداول.

قطاع البنوك

عدد الصفقات القيمة المتداولة )$( عدد األسهم المتداولة الرمز الشركة

1,697 1,882,219 1,840,856 AIB  البنك اإلسالمي العربي 

4,246 11,974,207 14,661,828 AMB بنك الرفاه لتمويل المشاريع 
الصغيرة

5,535 30,236,758 8,506,736 BOP بنك فلسطين

2,970 15,256,322 18,159,360 ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني 
للتنمية والتمويل

678 1,503,312 2,126,812 PCB البنك التجاري الفلسطيني

481 18,743,302 15,587,595 PIBC بنك االستثمار الفلسطيني

1,182 7,265,382 6,360,977 QUDS بنك القدس

16,789 86,861,502 67,244,164 المجموع

قطاع االستثمار

عدد الصفقات القيمة المتداولة )$( عدد األسهم المتداولة الرمز الشركة

219 415,080 385,116 ARAB المستثمرون العرب

0 7,815 7,291 IID االئتمان لالستثمار والتنمية*

7 2,674 3,012 JREI القدس لالستثمارات العقارية

17,374 77,265,288 57,608,181 PADICO فلسطين للتنمية واالستثمار

166 475,851 337,735 PID الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

9,871 35,071,794 19,020,746 PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي

6,886 18,304,819 13,974,974 PRICO فلسطين لالستثمار العقاري

2,232 3,823,971 5,887,039 UCI االتحاد لإعمار واالستثمار

36,755 135,367,292 97,224,094 المجموع

* سهم الشركة موقوف عن التداول.
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و. النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين 

يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات للعام 2010، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية السنوية المقدمة 
من الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2010

صافي الربح )الخسارة(العملةرمز التداولالشركةالقطاع

ت المالية
ك والخدما

البنو

)2,103,540(دوالرAIBالبنك اإلسالمي العربي

211,087دوالرAMBبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

30,119,469دوالرBOPبنك فلسطين

1,594,453دوالرISBKالبنك اإلسالمي الفلسطيني

1,794,022دوالرPCBالبنك التجاري الفلسطيني

1,569,530دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني 

4,404,155دوالرQUDSبنك القدس

صناعة
ال

650,027دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

4,443,282دينارAZIZAدواجن فلسطين

4,207,664دينارBPCبيرزيت لأدوية

1,176,733دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

1,222,058دينارJCCسجاير القدس

2,384,736دينارJPHالقدس للمستحضرات الطبية

)362,721(دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

109,937دينارNCIالوطنية لصناعة الكرتون

1,996,136دينارVOICمصانع الزيوت النباتية

ن
التأمي

36,651دوالرAIGالمجموعة األهلية للتأمين

)1,774,447(دوالرMICالمشرق للتأمين

5,277,065دوالرNICالتأمين الوطنية

)1,697,785(دوالرPICOفلسطين للتأمين

1,603,988دوالرTRUSTترست العالمية للتأمين

ستثمار
اال

118,587دينارARABالمستثمرون العرب

----دينارIIDاالئتمان لالستثمار والتنمية *

661,781دوالرJREIالقدس لالستثمارات العقارية

38,753,000دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

)89,830(دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واإلنماء

4,056,727دينارPIICفلسطين لالستثمار الصناعي

2,854,928دينارPRICOفلسطين لالستثمار العقاري

1,942,774دوالرUCIاالتحاد لإعمار واالستثمار
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ت
الخدما

195,453دوالرABRAJأبراج الوطنية

)112,331(دينارAHCالمؤسسة العربية للفنادق

)269,582(دينارAREالمؤسسة العقارية العربية

)1,340,353(دوالرGCOMجلوبال كوم لالتصاالت

)11,194(دينارHOTELجراند بارك للفنادق واالستجمام *

425,598دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

86,336,000دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

6,782,383دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

)353,097(دينارPLAZAالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

56,396دينارRSRمصايف رام اهلل

9,848دينارWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

* موقوفة عن التداول.

مالحظة : خالل عام 2010 تم شطب شركتين من اإلدراج، هما شركة المؤسسة العربية للتأمين، والشركة العربية لمنتوجات الباطون.

ز. األسهم النشطة خالل العام 2010

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2010:
الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خالل العام 2010

عدد الصفقات القيمة المتداولة )$( عدد األسهم المتداولة الرمز الشركة

8,986 176,774,739 23,510,626 PALTEL االتصاالت الفلسطينية

17,374 77,265,288 57,608,181 PADICO فلسطين للتنمية واالستثمار

9,871 35,071,794 19,020,746 PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي

5,535 30,236,758 8,506,736 BOP بنك فلسطين

481 18,743,302 15,587,595 PIBC بنك االستثمار الفلسطيني

6,886 18,304,819 13,974,974 PRICO فلسطين لالستثمار العقاري

2,970 15,256,322 18,159,360 ISBK
البنك اإلسالمي الفلسطيني 

للتنمية والتمويل

4,246 11,974,207 14,661,828 AMB
بنك الرفاه لتمويل المشاريع 

الصغيرة

236 7,307,807 5,875,087 AHC المؤسسة العربية للفنادق

1,182 7,265,382 6,360,977 QUDS بنك القدس
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ثانيًا: شركات األوراق المالية التي تم التفتيش عليها من قبل الهيئة خالل العام 2010

الزيارة الثانيةالزيارة األولىالشركة

2010/09/20-2010/04/272010/09/22-2010/04/28األردن وفلسطين لالستثمارات المالية

2010/11/22-2010/06/012010/11/24-2010/06/03المتحدة لأوراق المالية

2010/12/08-2010/06/082010/12/09-2010/06/09الهدف لالستثمار واألوراق المالية

2010/10/05-2010/06/232010/10/07-2010/06/29الوطنية لأوراق المالية

2010/10/12-2010/06/162010/10/13العالمية لأوراق المالية

2010/09/28-2010/05/182010/09/30-2010/05/26السهم لالستثمار واألوراق المالية

2010/11/01-2010/03/232010/11/09-2010/04/08لوتس لالستثمارات المالية

2010/11/29-2010/07/142010/12/26-2010/08/03الوساطة لأوراق المالية

2010/10/20-2010/04/202010/10/21-2010/04/22النورس لالستمارات المالية

2010/09/05-2010/09/06- - -العربي جروب لالستثمار
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قطاع التأمين

البيئة القانونية

وق��ان��ون   2004 لسنة   )13( رق��م  الهيئة  ق��ان��ون  ح��دد 
رأس  س���وق  هيئة   ،2005 لسنة   )20( رق���م  ال��ت��أم��ي��ن 
باإلشراف  المخولة  الجهة  الفلسطينية بصفتها  المال 
التأمين، ووضع سياسات مفصلة  والرقابة على قطاع 
وإع��داد  وتنميته،  التأمين  قطاع  تطوير  إل��ى  تهدف 
صناعة  لنمو  المالئم  المناخ  وتوفير  ال��الزم��ة،  األنظمة 
التأمين وتقدمها، بما يعود بالنفع العام على مجمل 
النشاط االقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق 
مع الجهات المعنية.  وتتولى اإلدارة العامة للتأمين في 
والعمل  التأمين  أعمال  على  والرقابة  اإلش��راف  الهيئة 
باألنظمة  التقيد  ومتابعة  القطاع،  ه��ذا  تطوير  على 

والتعليمات، واتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك.

لقد استطاعت اإلدارة العامة للتأمين، وعلى الرغم من 
حداثة عمرها، أن تبني القواعد األساسية التي تنطلق 
تترجم بعضًا من طموحاتها.   وأن  اإلدارة،  منها مهام 
وتحقيقًا لذلك، جاءت العديد من األنظمة والتعليمات 
والتطور  تتالءم  التي  واألوام��ر   ،)18 )عددها  وال��ق��رارات 
العالمية.   األس���واق  ف��ي  التأمين  صناعة  ف��ي  النوعي 
وتواصل اإلدارة عملها لتنظيم قطاع التأمين واإلشراف 
عليه بما يكفل توفير البيئة المالئمة لتطويره، وتعزيز 

دوره في االقتصاد الوطني، وذلك من خالل:

التأمين  قطاع  لتطوير  مفصلة  سياسات  وض��ع   
لتنفيذها،  ال��الزم��ة  األن��ظ��م��ة  وإع����داد  وتنميته، 

بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.

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

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

الخدمات بما يكفل حماية حقوق جميع األطراف.

 تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.

بما  الداخلي  العمل  لنظام  المستمر  التطوير   
يواكب تطورات السوق.

للتأمين  العامة  اإلدارة  السياق، فقد واصلت  وفي هذا 
جهودها الكبيرة الرامية إلى الحد من بعض الظواهر 
التي قد تضر بصناعة سوق التأمين الفلسطينية.  فقد 
الشركات  بتغريم  ق��رارات حازمة متعلقة  بإصدار  قامت 
والوكالء المخالفين، وقرارات إغالق بعض فروع ومكاتب 

شركات التأمين ووكالء تابعين لتلك الشركات.

ألوض��اع سوق  التصويبية  اإلج���راءات  تعزيز  أج��ل  وم��ن 
علمية  أسس  على  المستندة  الفلسطينية  التأمين 
مع  بالتعاقد  للتأمين  العامة  اإلدارة  قامت  صحيحة، 
خبير إكتواري مستقل، لغايات إعداد دراسة حول مدى 
التعويضات  حجم  مع  اإللزامية  التأمين  أقساط  كفاية 
اإللزامي  المركبات  تأمين  لفئات  والموقوفة  المسددة 
وال��ف��ري��ق ال��ث��ال��ث وت��أم��ي��ن إص��اب��ات ال��ع��م��ال، ودراس���ة 
ش��رك��ات  ل���دى  كفايتها  وم���دى  الفنية  المخصصات 

التأمين المجازة للعمل في فلسطين.

لتعزيز  كافة  الشريكة  الجهات  م��ع  الهيئة  وتعمل 
النقل  وزارة  ومنها  فلسطين،  ف��ي  التأمين  صناعة 
المحلي  الحكم  ووزارة  العمل،  ووزارة  وال��م��واص��الت، 

والشرطة.

العام  خالل  نموًا  فلسطين  في  التأمين  قطاع  حقق 
من  ال��رغ��م  على   ،%21 ح��وال��ي  بلغ  سابقه،  ع��ن   2010

الظروف  بسبب  غ��زة،  قطاع  في  التأمين  سوق  تراجع 
السياسية السائدة هناك، باإلضافة إلى تحقيق نمو في 
المحفظة التأمينية، بنسبة 68% خالل السنوات الثالث 
نهاية  وحتى   2008 العام  بداية  منذ  أي  المنقضية، 
العام 2010، حيث ازدادت المحفظة من )$75,000,000 – 
126,000,000$( خمسة وسبعين مليون دوالر إلى مائة 

وستة وعشرين مليون دوالر خالل هذه الفترة.

على  مستمر  بشكل  للتأمين  العامة  اإلدارة  وتعمل 
وضع الخطط الكفيلة بتنظيم قطاع التأمين وتطويره، 
بالتعاون  المجتمع،  أفراد  لدى  التأميني  الوعي  ونشر 
مع جميع مكونات قطاع التأمين وفقًا ألفضل المعايير 
التشريعات  تطوير  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ة  وال��م��م��ارس��ات 
والقواعد ونظم العمل الداخلية، وبما يحقق الفاعلية 
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تنفيذ  تم  المجال،  الرقابي.  وفي هذا  أداء دورها  في 
تأتي  التي  التأمينية،  التوعية  حملة  من  عدة  مراحل 
الهيئة  بها  تقوم  التي  المالية  التوعية  حملة  ضمن 
واالتحاد  البنوك،  وجمعية  النقد،  سلطة  مع  بالتعاون 

الفلسطيني لشركات التأمين.

تطوير  ع��ل��ى   2010 ال��ع��ام  خ���الل  اإلدارة  عملت  وق���د 
التأمين،  لقطاع  الناظمة  التشريعية  البيئة  ومراجعة 
وذلك من خالل إصدار وإقرار تعليمات جديدة تسهم 
إلى  باإلضافة  القانونية وتحسينها،  البيئة  تطوير  في 
نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تم إقرار التعليمات 

التالية:

منح  بشأن   2010 لسنة  )10/ت(  رق��م  تعليمات    
إجازة لخبراء التأمين االستشاريين.

منح  بشأن   2010 لسنة  )11/ت(  رق��م  تعليمات    
اإلجازة لخبراء التأمين اإلكتواريين.

منح  بشأن   2010 لسنة  )12/ت(  رق��م  تعليمات    
اإلجازة لخبراء المعاينة لتقدير األضرار.

منح  بشأن   2010 لسنة  )13/ت(  رق��م  تعليمات    
اإلج�����ازة ل��ش��رك��ات ال��ن��ف��ق��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��خ��دم��ات 

التأمينية وأسس تنظيم أعمالها.

منح  بشأن   2010 لسنة  )14/ت(  رق��م  تعليمات    
اإلجازة لمحققي التأمين.

منح  بشأن   2010 لسنة  )15/ت(  رق��م  تعليمات    
اإلجازة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين.

اللجنة االستشارية لشؤون التأمين

تمت إعادة تشكيل اللجنة االستشارية لشؤون التأمين بموجب قرار رقم )1/ت( لسنة 2010 المعدل لقرار رقم 
)4/ت( لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة االستشارية لشؤون التأمين، وأصبحت مكونة من:

رئيسًا للجنةمدير عام اإلدارة العامة للتأمين

عضوًامدير دائرة في اإلدارة العامة للتأمين

عضوًامدير عام الصندوق

عضوًاأمين عام االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

عضوًاالمستشار القانوني لالتحاد الفلسطيني لشركات التامين

التطورات خالل العام 2010:

الكثير   2010 العام  في  للتأمين  العامة  اإلدارة  حققت 
والتشريعية  اإلداري���ة  المستويات  على  اإلن��ج��ازات  من 
على  الرقابية  ال��زي��ارات  تكثيف  ت��م  حيث  وال��رق��اب��ي��ة، 
الذي  ملحوظ،  بشكل  التأمين  ووكالء  وفروع  شركات 
من شأنه التشديد على االلتزام بالتعليمات والقرارات 
قانون  بموجب  للتأمين  العامة  اإلدارة  ع��ن  ال��ص��ادرة 

التأمين المعمول به في فلسطين.

للتأمين،  العربية  المؤسسة  شركة  إج��ازة  إلغاء  وت��م 
وشطب قيدها من السجل، بعد أن ثبت للهيئة نهائيًا 
منح  تم  كما  بالتزاماتها.   ال��وف��اء  على  قدرتها  ع��دم 
جديدة  تأمين  لشركة  التأمين  أعمال  مزاولة  ترخيص 
العالمية  الشركة  وهي  الفلسطينية،  السوق  دخلت 

المتحدة للتأمين، وبدأت عملية ترخيص المهن األخرى 
الجديدة،  التعليمات  أقرتها  التي  بالتأمين  المرتبطة 
وشركات  إكتواريين،  وخبراء  استشاريين،  خبراء  من 
ووسطاء،  التأمينية،  والخدمات  الطبية  النفقات  إدارة 

ومحققين، وخبراء المعاينة.

ت���م أي��ض��ًا االن��ت��ه��اء م���ن ب��ن��اء ال��ن��ظ��ام اإلل��ك��ت��رون��ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ت��أم��ي��ن ال��م��رك��ب��ات، وع��ق��د ت��دري��ب 
في  النظام  تطبيق  على  التأمين  شركات  لموظفي 
مقر الجمعية العلمية الملكية في األردن التي تعمل 
لعملية  النظام  تجهيز  وت��م  ال��ن��ظ��ام،  تطوير  على 
التأمين  ووك��الء  شركات  قبل  من  الموسع  الفحص 
لعملية  النظام  الهيئة، حيث تم تجهيز  تحت إشراف 

إطالقه خالل العام 2011.
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الخدمات المقدمة للقطاع:

 تجديد ترخيص شركات ووكالء التأمين

قامت اإلدارة العامة للتأمين بتجديد إجازات كافة شركات التأمين العاملة في السوق الفلسطينية للعام 2010، 
وذلك حسب فروع التأمين التي تمارسها الشركة:

فرع التأمين الذي تم تجديد ترخيصه الشركة رقم الرخصة

حياة

شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث 1

الصحي

حوادث

حريق وأضرار الممتلكات 

بحري
 

الصحي

شركة المشرق للتأمين 2
حوادث

حريق وأضرار الممتلكات

بحري

الصحي

شركة فلسطين للتأمين 3
حوادث

حريق وأضرار ممتلكات

بحري
 

حياة
الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 4

الصحي

حياة

شركة التأمين الوطنية 5

الصحي

حوادث

حريق وأضرار الممتلكات 

بحري
 

حياة

شركة ترست العالمية للتأمين 7

الصحي

الحوادث

حريق وأضرار ممتلكات

بحري
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الصحي

شركة المجموعة األهلية للتأمين 8
حوادث

حريق وأضرار الممتلكات 

بحري

تأمين إقراض الرهن العقاري شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري 9

 
الصحي

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين  10
حوادث

حريق وأضرار ممتلكات

بحري

الصحي

الشركة العالمية المتحدة للتأمين 11
حوادث

حريق وأضرار ممتلكات

بحري

يتوزع وكالء التأمين/المنتجون المجازون في نهاية العام 2010 حسب تمثيلهم لشركات التأمين على 
النحو التالي:

عدد الوكالء/ المنتجين الشركة

9 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

39 شركة التأمين الوطنية

23 شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

13 شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

59 شركة المجموعة األهلية للتامين

21 شركة المشرق للتأمين

46 شركة ترست العالمية للتأمين

42 شركة فلسطين للتأمين

0 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

14 الشركة العالمية المتحدة للتأمين

266  المجموع
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المكونات الرئيسية لقطاع التأمين

 اإلدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال.

 شركات ال�تأمين العاملة في فلسطين والمجازة من قبل هيئة سوق رأس المال.

 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

 االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

 وكالء التأمين.

 أصحاب المهن األخرى المرتبطة بالتأمين.

بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2010-2009

العملة: الدوالر األمريكي

20102009البيان

1010عدد شركات التأمين

10388عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

1,007875عدد الموظفين في شركات التأمين

265225عدد وكالء التأمين

1,094,914 1,325,147 مجموع أقساط التأمين البحري

7,320,7896,822,880مجموع أقساط الحريق

19,084,96416,086,274مجموع أقساط التأمينات العامة والهندسية

19,799,78116,816,966مجموع أقساط التامين الصحي

74,826,74960,551,846مجموع أقساط المركبات

3,444,1222,931,514مجموع أقساط الحياة

125,801,552104,304,394إجمالي أقساط التأمين

66,430,92656,201,425إجمالي التعويضات

171,735,544147,793,625إجمالي الموجودات المتداولة

180,314,797160,812,755إجمالي االستثمارات

61,466,71256,544,335إجمالي الذمم المدينة

49,372,58444,595,899صافي الذمم المدينة 
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298,372,951300,517,572إجمالي الموجودات

24,609,55126,320,119إجمالي موجودات عقود التأمين

145,411,293146,420,893إجمالي مطلوبات عقود التأمين

62,247,65055,599,143رأس المال المدفوع

7,845,3317,191,826احتياطي إجباري

3,398,3643,234,300احتياطي اختياري

8,332,1704,419,124التغير في القيمة العادلة للموجودات

1,792,2361,009,015األرباح )الخسائر( المدورة

95,606,57984,495,166مجموع حقوق المساهمين وحقوق األقلية

* تم إعادة تصنيف اإلحتياطيات ضمن بند موجودات عقودإعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين.
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قطاعا الرهن العقاري و التأجير التمويلي

أواًل : قطاع الرهن العقاري

البيئة القانونية

إلى جانب البدء بالعمل على صياغة مشروع قانون تمويل 
الرهن العقاري بمساعدة مؤسسة )First Initiative( ضمن 
تم  فقد  الدولي،  البنك  من  المقدمة  الفنية  المساعدة 
التخمين  إعداد مسودة تعليمات ومعايير مزاولة أعمال 

العقاري يتوقع إصدارها خالل العام 2011.

التطورات خالل العام 2010

هنالك شركة واحدة تمارس نشاط إعادة تمويل الرهن 
)البنوك(  المباشرين  المقرضين  ومساعدة  العقاري 
عملية  وفي  إقراضها،  مع  تمويلها  مواءمة مصادر  في 
ترخيص  يتم  أن  المتوقع  وم��ن  التعثر،  مخاطر  إدارة 
المهن  أما بخصوص    .2011 العام  شركة جديدة خالل 
العام  خالل  مخمنين  ثمانية  ترخيص  تم  فقد  العقارية 
المرخصين  العقاريين  المخمنين  ع��دد  ليبلغ   ،2010

هو  كما  مخمنًا  وعشرين  ستة  الهيئة  سجالت  حسب 
بتاريخ 2010/12/31، وقد تم التنسيق مع سلطة النقد 
الفلسطينية العتماد المخمنين المرخصين لدى الهيئة 
وإلزام الجهات الخاضعة لرقابة سلطة النقد العتمادهم.

أولت  فقد  العقاري،  التخمين  تطوير صناعة  إطار  وفي 
2010 عناية خاصة بصناعة التخمين  اإلدارة خالل العام 
العقاري لما لها من أهمية في تقييم حجم الضمانات 
من  فنية  مساعدة  على  الحصول  تم  حيث  العقارية، 
مؤسسة )CHF( بهذا الخصوص، وتمت استضافة خبير 
المخمنين  جمعية  في  )العضو  العقاري  التخمين  في 
ع��م��ل شملت  ورش  وع��ق��د  األم��ري��ك��ي��ة(،  ال��ع��ق��اري��ي��ن 
الخبير  بحضور  ال��غ��رب��ي��ة،  بالضفة  ك��اف��ة  المحافظات 
لالطالع على واقع الصناعة، وقامت اإلدارة بالتعاون مع 
مؤسسة )CHF( بإعداد مسودة نموذج موحد للتخمين 
وفق أفضل الممارسات الدولية، وتنظيم دورة تدريبية 
متخصصة لرفع كفاءة المخمنين العقاريين المرخصين، 

وسيتم تنظيم دورات أخرى خالل العام 2011.

أخرى  مؤسسات  مع  عالقات  ببناء  اإلدارة  قامت  وق��د 
المصرية(  العقاريين  المخمنين  )جمعية  مشابهة 
العقاري  ال��ره��ن  لتمويل  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ق��ام��ت  حيث 
لحضور  للمخمنين  بالتنسيق  التمويلي  وال��ت��أج��ي��ر 
مصر  جمهورية  ف��ي  األول  العقاري  االستثمار  مؤتمر 
العربية، وذلك للرقي بصناعة التخمين في فلسطين، 

ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

2010
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ثانيًا :قطاع التأجير التمويلي 

البيئة القانونية

في إطار إيجاد بيئة قانونية، تم التوصل إلى مسودة 
إقراره  المتوقع  التمويلي، ومن  التأجير  لقانون  نهائية 

والمصادقة عليه خالل العام 2011.

أما فيما يخص الجهات الحكومية ذات العالقة بقطاع 
التأجير التمويلي، فقد تم االنتهاء من إعداد مسودة 
التأجير  عقود  في  المحاسبة  بشأن  نهائية  تعليمات 
القيمة  وض��ري��ب��ة  ال��دخ��ل  ض��ري��ب��ة  ل��غ��اي��ات  التمويلي 
المضافة، وفي هذا اإلطار تم عقد ورشة عمل تدريبية 
هذه  ستقر  حيث  الضريبة،  دوائ���ر  م��ع  ع��دة  ول��ق��اءات 

التعليمات فور إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.

تم  فقد  )ال��م��رك��ب��ات(،  الخاصة  للمنقوالت  وبالنسبة 
تشكيل لجنة متابعة من قبل وزارة النقل والمواصالت، 
والهيئة  اللجنة  بين  ع��دة  اجتماعات  عقد  ت��م  حيث 
وال��ت��ح��دي��ات،  ال��م��ش��اك��ل  لمناقشة  ال��خ��اص  وال��ق��ط��اع 
المؤجرة  المركبات  لتسجيل  آلية  إيجاد  تم  وبالتالي 
بعد  النهائي  بشكلها  إقرارها  سيتم  تمويليًا  تأجيرًا 
من  لالستفادة  األردن  إل��ى  استطالعية  بجولة  القيام 

التجربة األردنية في هذا المجال.

صياغة  ستتم  ال��م��ن��ق��ول��ة،  غ��ي��ر  ل���أم���وال  وب��ال��ن��س��ب��ة 
التعليمات ذات العالقة، وفي هذا السياق تم االجتماع 

مع سلطة األراضي وشرح النشاط لهم.

التطورات خالل العام 2010
 2010 بلغ عدد شركات التأجير التمويلي مطلع العام 
س��ت ش��رك��ات، وخ���الل ال��ع��ام ت��م ت��رخ��ي��ص شركتين 
التأجير  لخدمات  ليسنغ  ريتز  شركة  هما  جديدتين 
المحدودة،  الخصوصية  المساهمة  التمويلي  والتأجير 
التمويلي المساهمة  الجوال للتأجير والتأجير  وشركة 
الخصوصية المحدودة، ليبلغ عدد الشركات المرخصة 
تمويلي  تأجير  شركات  ثماني  الهيئة  سجالت  حسب 

كما هو بتاريخ 2010/12/31.

المرخصة  ال��ش��رك��ات  م��ع  ل��ق��اءات ع��دة  ت��م عقد  وق��د 
وإشراكهم في تطوير البيئة القانونية لهذا القطاع.
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"لنستثمر احلوكمة يف بناء مؤسساتنا"
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حاكمية  املؤسسة
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2010/12/31 ونبذة تعريفية:

معالي السيد ماهر المصري

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ االنضمام:  2006/1/23

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

الشهادات العلمية:

 ماجستير في االقتصاد، الجامعة األمريكية، بيروت، 1973.
 بكالوريوس في االقتصاد، الجامعة األمريكية، بيروت، 1969.

الخبرات العملية:

 وزير االقتصاد والتجارة، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2005-1996.
 رئيس هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية، 2005-1998.

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

 رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطيني، 1995- 2006.
 مدير عام شركة مصانع الزيوت النباتية، نابلس، 1996-1991.

 شغل العديد من المناصب في القطاع الخاص في كل من األردن والسعودية، 1987-1976.
 مخطط اقتصادي لدى دار الهندسة )شاعر ومشاركوه(، بيروت-لندن، 1973- 1976.

العضويات:

 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، 2006-1996.
 عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، 2005-2003.

 عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس«، 2007-2001

وزارة االقتصاد الوطني

يمثلها د. حسن أبو لبدة

تاريخ االنضمام: 2010/12/13

الشهادات العلمية:

 دكتوراه، إحصاء تخصص Biostatistics، جامعة كورنيل، والية نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 1988.

 ماجستير، إحصاء تطبيقي، جامعة كورنيل، والية نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 1986.
 ماجستير، إحصاء رياضي، جامعة ستانفورد، والية كالفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، 1981.

 بكالوريوس، رياضيات، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1979.

الخبرات العملية:

 وزير االقتصاد الوطني – حتى تاريخه.
لمجلس  عامًا  أمينًا  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في  الرسمية  المناصب  من  عددًا  تولى   
رئيسًا  االجتماعية،  للشؤون  وزيرًا  للعمل،  وزيرًا  الوزراء،  لرئيس  خاصًا  مستشارًا  و2009،   2004-2003 الوزراء 
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لديوان رئيس الوزراء.
 رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لسوق فلسطين لأوراق المالية، 2006 - 2007.

 مؤسس الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني ورئيسه، 1993 - 2005.
 مدير تنفيذي لمؤتمر فلسطين لالستثمار، 2008.

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.
 رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الصناعية والمدن الصناعية الحرة.

 رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار.
 رئيس اللجنة العليا لمؤتمر فلسطين لالستثمار، 2010.

 رئيس صندوق تطوير جودة التعليم العالي.
 رئيس دائرة الرياضيات في جامعة بيرزيت، 1991-1990.

في  وعضو   ،1994-1993 بالوكالة  )بكدار(  اإلعمار  وإع��ادة  للتنمية  الفلسطيني  االقتصادي  المجلس  عام  مدير   
مجلس محافظي المؤسسة.

 خبير دولي في حقول اإلحصاءات االجتماعية والديموغرافية واالقتصادية واإلحصاء الطبي.
إعمار  إعادة  برنامج  العدوان،  لمتضرري  المؤقت  التعويض  )برنامج  غزة  قطاع  إعمار  إعادة  لبرنامج  عام  منسق   

مرافق القطاع الخاص، وبرنامج إعادة بناء قطاع الزراعة والثروة الحيوانية( العام 2009. 
 مؤسس مشارك وسكرتير مجلس أمناء معهد السياسات االقتصادية )ماس(.

 رئيس برنامج تمكين القطاع الخاص.
 مشرف على ملف المناطق الصناعية والمناطق الحرة في رئاسة الوزراء.

 مؤسس مشارك ونائب رئيس الطواقم الفنية واالستشارية، 1993-1991.

العضويات:

 عضو مجلس محافظي سلطة النقد الفلسطينية.

 عضو الفريق الفلسطيني لمفاوضات مدريد وواشنطن والمفاوضات المتعددة.

 عضو مجلس التعليم العالي.

 عضو اللجنة العليا المشرفة على مفاوضات أوسلو - 2.

 عضو لجنة االنتخابات المركزية.

 عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، 2003-1994.

 عضو مجلس أمناء الجامعة العربية األمريكية.

وزارة المالية

تمثلها السيدة منى المصري

تاريخ االنضمام: 2009/2/17

الشهادات العلمية:

 بكالوريوس في المحاسبة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 1984.

الخبرات العملية:

 وكيل وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2008 – حتى تاريخه.
 رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني.
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 رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
 مدير عام اإلدارة العامة للرقابة المالية، وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2008-2003.
 مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي، وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003-1994.

 العديد من المناصب اإلدارية والقيادية في شركات القطاع الخاص وشركات التدقيق، 1985 - 1994.

عضويات ومواقع:

 عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.
 عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية.
 عضو مجلس إدارة مجلس التعليم األعلى الفلسطيني.
 عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب الفلسطيني.

سلطة النقد الفلسطينية

يمثلها السيد رياض أبو شحادة

تاريخ االنضمام: 2010/12/13

الشهادات العلمية:

 ماجستير في التمويل وإدارة المخاطر من جامعة )Reading( في المملكة المتحدة.
 ماجستير في اإلدارة المالية والعلوم المصرفية من جامعة Baroda في الهند.

 بكالوريوس في التجارة من جامعة ناكبور في الهند.

الخبرات العملية:

 مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد منذ العام 2006.

 يعمل في سلطة النقد منذ العام 1996، حيث بدأ مفتشًا وثم تقلد مناصب عدة ومهام أخرى، ومنذ العام 2000 
تقلد مناصب إشرافية عدة.

العضويات:

 عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.
 عضو اللجنة التأسيسية لمعهد حوكمة فلسطين.

 عضو الفريق الفني للحوكمة.
 عضو مجلس إدارة مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

 عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطلبة.
 عضو اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن األمانة العامة لمجلس محافظي البنوك المركزية والسلطات 

النقدية العربية.
 عضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة تنمية أموال اليتامى.
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البنوك الفلسطينية

يمثلها السيد نبيل أبو ذياب

تاريخ االنضمام: 2006/2/14
تم التجديد بتاريخ 2010/12/13

الشهادات العلمية:

 ماجستير في إدارة األعمال واالقتصاد، جامعة القدس، 2001.
 بكالوريوس في إدارة األعمال واالقتصاد، جامعة بيرزيت، 1979.

 دبلوم في التسويق، جامعة بيرزيت، 1999.
 دبلوم في االئتمان، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، 2002.

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

الخبرات العملية:

 مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، من العام 2006 حتى تاريخه.
 مستشار للبنك اإلسالمي للتنمية، 2007-2004.

 نائب مدير عام برنامج البنك األلماني للتنمية واالستثمار في فلسطين، 2003-1999.
 خبير ائتمان، بنك المعادلة األلماني في فلسطين، 1999-1997.

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

الشركات المدرجة

يمثلها السيد عزيز عبد الجواد

تاريخ االنضمام: 2006/2/14
تم التجديد بتاريخ 2010/12/13

الشهادات العلمية:

بكالوريوس محاسبة، جامعة القاهرة، 1967.

الخبرات العملية:

 المدير العام ثم الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الوطنية، 1993 - حتى تاريخه.

 رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى استقالته في2008/4/1.

 ممثل السوق الفلسطينية في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين منذ العام 1994 وحتى العام 2007.

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

 نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرفاه، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك.

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية.
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العضويات:

 عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية.

.)ICC( عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية 

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

الشركات المدرجة

يمثلها السيد وليد النجاب

تاريخ االنضمام: 2010/12/13

الشهادات العلمية:

 .1998 ،Kellogg-Recanati من ،)MBA( ماجستير في إدارة اإلعمال 

 بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة ميدلسيكس ، المملكة المتحدة، 1980. 

الخبرات العملية:

 مدير ع�ام وشريك- شركة خدمات االستشارات اإلدارية )MCS( من 1995 وحتى تاريخه.

 .2005-2004 ،)FIP( قائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار الفلسطيني 

 مدير العقود واإلنتاج، شركة األلمنيوم والصناعات الخفيفة، الشارقة، 1994-1990.

 مدير مشاريع، شركة حسين عطية للمقاوالت، األردن، 1990-1986.

 مهندس ومدير مشاريع، الشركة السعودية اليابانية للمقاوالت،السعودية، 1986-1980.

العضويات:

 عضو مجلس إدارة في  شركة االتصاالت الفلسطينية.

 عضو مجلس إدارة في  شركة بيرزيت لأدوية.

 عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني – بالتريد.

 عضو مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.
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اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

لجنة التدقيق والمخاطر

وتشمل في عضويتها:

السيد عزيز عبد الجواد            رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة

السيد نبيل أبو ذياب               عضو مجلس إدارة

السيدة منى المصري               عضو مجلس إدارة

القيام  أداء دوره اإلشرافي والرقابي، وذلك من خالل  الهيئة في  إدارة  اللجنة في مساعدة مجلس  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.

أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا، ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

السيدة عبير عودة

مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

تاريخ التعيين 2009/8/1

الشهادات العلمية:

 ماجستير في إدارة األعمال MBA، جامعة نورث ويسترن )شيكاغو(، 2001.
 بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1987.

 شهادة محاسب قانوني أمريكي CPA/الواليات المتحدة األمريكية.
 محاسب قانوني فلسطيني/ فلسطين.

الخبرات العملية:

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

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

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

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

 رئيس التدقيق في ديوان المحاسبة، 1987 - 1996.
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1. حتى تاريخ 2010/10/14، حيث ترك العمل بسبب االستقالة.

السيد أحمد الحاج حسن

مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية

تاريخ التعيين:12009/5/17

الشهادات العلمية:

 ماجستير في المالية والمحاسبة، جامعة برادفورد، 2002.
 دبلوم عاٍل في األسواق المالية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن، 2001.

 بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2000.
الشهادات المهنية:

 Certificate In Bank Risk Management & Regulation, GARP, USA, 2009.  

 ACI Dealing Certificate, Financial Markets Association, France, 2008.   

الخبرات العملية:

 رئيس قسم إدارة االحتياطيات، دائرة العمليات النقدية، سلطة النقد الفلسطينية، 2009-2007.
 رئيس قسم تحليل السالمة الكلية، دائرة مراقبة المصارف، سلطة النقد الفلسطينية، 2007-2005.

 محاضر في العلوم المالية والمحاسبة، الجامعة العربية األمريكية، 2004-2002.
 مدرب غير متفرغ في مجال إدارة المخاطر وكفاية رأس المال.

 عضو في معهد التمويل الدولي، واشنطن، الواليات المتحدة.
 عضو في المؤسسة الدولية لخبراء المخاطر )GAR(، الواليات المتحدة.

اآلنسة لينا غبيش

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

تاريخ التعيين:2009/5/7

الشهادات العلمية:

 ماجستير إدارة أعمال MBA، جامعة كاليفورنيا- ايست باي، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، 2003.

 بكالوريوس محاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1999.

الخبرات العملية:

 نائب مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، 2009-2005.
 مدير دائرة التخطيط والتطوير، شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، 2005-2004.

.2004 ،)MCS( مستشار في شركة الخدمات االستشارية اإلدارية 
 مساعد مستشار مالي، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، 2003.

 موظف قروض، اإلدارة اإلقليمية، البنك العربي، فلسطين، 2001-1999.
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السيد وضاح عبد الوهاب الخطيب

مدير عام اإلدارة العامة للتأمين

تاريخ التعيين 2008/6/22

الشهادات العلمية والدورات المهنية:

 بكالوريوس من الجامعة األردنية، العام 1976.

 المشاركة وااللتحاق بعديد من الدورات العلمية والمهنية في مجاالت اإلدارة والتأمين والتسويق.

الخبرات العملية:

 رئيس اللجنة االستشارية لشؤون التأمين.
 نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

 عضو المنتدى العربي لهيئات الرقابة واإلشراف على التامين.
 عضو اللجنة الفنية الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص.

 عضو اللجنة الحكومية لقانون التوقيعات اإللكترونية.
 عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق، 2010-2009.

 رئيس لجنة إدارة شركة المؤسسة العربية للتأمين، 2009/4 – 2010/6.
 عضو مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، 2010-2009.

 األمين العام لالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، 2008/6-2007/11.
 لجنة االنتخابات المركزية، 2005 -2007.

 عضو لجان استشارية لعدد من مؤسسات المجتمع المدني األهلية، 1997 – 2004.
 مستشار تسويق لعدد من الشركات، 1996 – 2000.

 مستشار تأمين على الحياة، 1999.
 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة، 1994 – 2005.

 مجموعة من المقاالت المنشورة في صحف محلية وعربية )مطبوعة وإلكترونية(.
 معد للعديد من دراسات الجدوى ودراسات السوق ودراسات مشاريع ودراسات مسحية.

 المشاركة في عديد من المؤتمرات والندوات المحلية واإلقليمية والدولية.

الدكتور بشار أبو زعرور

مدير عام اإلدارة العامة للدراسات والتطوير

تاريخ التعيين 2008/7/1

الشهادات العلمية:

 دكتوراه في أسواق المال والمحافظ االستثمارية، جامعة باتراس، اليونان، 2007.
 ماجستير في إدارة األعمال )MBA(، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 1998.

 بكالوريوس في المحاسبة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 1996.

الشهادات المهنية:

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

 عضو اللجنة التأسيسية لمعهد حوكمة فلسطين.

 عضو اللجنة الفنية للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على التقاعد.
 أستاذ مساعد، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2008.

 مدقق داخلي رئيسي، شركة فلسطين للتنمية واالستثمار، باديكو، 2003-2000.
 مدقق داخلي رئيسي، وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2000-1997.

 له مجموعة من األبحاث العلمية المحكمة والمنشورة دوليًا في مجال أسواق األوراق المالية.
 المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية واإلقليمية المتخصصة في أسواق األوراق المالية.

 عضو في جمعية التمويل المتعددة الجنسيات )MFS(، الواليات المتحدة األمريكية، 2005.
 2004 ،)MEEA(، عضو الجمعية االقتصادية في الشرق األوسط 

السيد فراس أبو التين

مدير دائرة التدقيق الداخلي

تاريخ التعيين: 2010/10/17

الشهادات العلمية:

 بكالوريوس محاسبة،  جامعة بيرزيت، 2001.

 عضو في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 2006.

الخبرات العملية:

 مساعد مدير تدقيق، شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية.
 مستشار مالي، مشروع بناء القدرات، ديوان الرئاسة.

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

السيد أيمن الصباح

مدير دائرة الشؤون المالية

تاريخ التعيين 2005/10/1

الشهادات العلمية:

 ماجستير في إدارة األعمال، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2009.

 بكالوريوس في المحاسبة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1998.

الخبرات العملية:

 مدير مالي، مشروع البنك الدولي الخاص بإنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية، 2005.
 مساعد رئيس قسم العمليات المصرفية، البنك اإلسالمي العربي، رام اهلل، 2004-2001.

 مساعد المدير المالي، الشركة الفلسطينية للسيارات، رام اهلل، 2001-1998.
.)ACPA( حاصل على إجازة محاسب قانوني عربي 

 عضو في هيئات مهنية دولية عدة.
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السيد إبراهيم حمارشة

مدير دائرة الشؤون اإلدارية واللوازم

تاريخ التعيين 2007/7/15

الشهادات العلمية:

 بكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة بيرزيت، رام اهلل، 1990.

الخبرات العملية:

 مساعد إداري لمشروع إعداد الموازنات التقديرية للهيئات المحلية، االتحاد الفلسطيني الهولندي، 2006.
.2005،)UNDP( مسؤول إداري لمشروع تطوير بدو فلسطين التابع لبرنامج األمم المتحدة 
 مسؤول إداري ومنسق عالقات عامة، شركة بارتنارز لإنماء واالستثمار، دبي، 2004-1997.

السيد نجيب حجي

مدير دائرة نظم المعلومات

تاريخ التعيين: 2009/4/1

الشهادات العلمية:

 بكالوريوس هندسة إلكترونية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2003.

الخبرات العملية:

 رئيس قسم نظم المعلومات، هيئة سوق رأس المال، فلسطين، 2009-2005.
 مهندس تشغيل ونظم، وزارة المالية، فلسطين، 2005-2004.

 مدرب صيانة أنظمة وشبكات، كلية الشهيد أبو جهاد، 2005-2004.
 مهندس أنظمة وشبكات، الشركة الدولية للتقنية الحديثة، 2004-2003.

.CCNA, RHCE, CISSP, MCSE :شهادات تقنية متخصصة في نظم المعلومات مثل 

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2010

العملة: الدوالر األمريكي

ع����دد ال��ج��ل��س��ات عضو المجلس
العادية

بدل الجلسات 
العادية

مكافأة رئيس المجلس 
اإلجمالي السنوية

21,0001,0002,000السيد ماهر نشأت طاهر المصري

1,000 21,000د. جهاد خليل الوزير

1,000 21,000السيد نبيل محمد داوود أبو ذياب

1,000 21,000السيد عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

1,000 21,000السيدة منى معروف المصري

1,000 21,000السيد ناصر عبد المجيد توفيق طهبوب

500 1500السيد وليد عبد الرحمن رشيد النجاب

6,5001,0007,500اإلجمـــــالي
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د. حسن أبو لبدة

عدد األسهمالرمزالشركةاالسم

حسن إبراهيم أبو لبدة

PRICO3,220فلسطين لالستثمار العقاري

PADICO3,000فلسطين للتنمية واالستثمار

ب��ن��ك ال����رف����اه ل��ت��م��وي��ل ال��م��ش��اري��ع 
AMB30,000الصغيرة

GMC902مطاحن القمح الذهبي

LADAEN1,100فلسطين لصناعة اللدائن

AIG3,120المجموعة األهلية للتأمينجعفر حسن إبراهيم أبو لبدة

السيد عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

عدد األسهمالرمزالشركةاالسم

عزيز محمود عبد الجواد

NIC300,270التأمين الوطنية

ABRAJ40,000أبراج الوطنية

PADICO20,000فلسطين للتنمية واالستثمار

NIC27,730التأمين الوطنيةيسرى رزق اهلل ابو علي

NIC3,000التأمين الوطنيةمحمود عزيز عبد الجواد

NIC3,000التأمين الوطنيةعالء عزيز عبد الجواد

ABRAJ1,250أبراج الوطنيةنهيل عزيز عبد الجواد

NIC15,000التأمين الوطنية

NIC3,000التأمين الوطنيةيسل عزيز محمود عبد الجواد

األسهم التي يمتلكها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى كما في تاريخ 2010/12/31

السيد ماهر نشأت طاهر المصري

عدد األسهمالرمزالشركةاالسم

------------------------------ماهر نشأت طاهر المصري

VOIC950مصانع الزيوت النباتيةحامد ماهر نشأت المصري

VOIC950مصانع الزيوت النباتيةفرح ماهر نشأت المصري
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السيد وليد النجاب

عدد األسهمالرمزالشركةاالسم

BPC222,200بيرزيت لأدويةوليد عبد الرحمن النجاب

نادية عرفات محمد نجاب
PALTEL5,850االتصاالت الفلسطينية

PADICO12,000فلسطين للتنمية واالستثمار

السيدة منى معروف المصري - ال يوجد.
السيد نبيل أبو ذياب - ال يوجد.

السيد رياض أبو شحادة- ال يوجد.

رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2010
العملة: الدوالر األمريكي

االسماإلدارة /الدائرة

إجمالي 
الراتب 

السنوي 
األساسي

عالوات 

مساهمة 
الهيئة في 

صندوق 
التوفير

التأمين 
على 
الحياة

اإلجماليمكافآت

عبير ميخائيل بطرس مكتب المدير العام
141,842 9407,025 5,376 21,089 107,412 عوده

أحمد راغب نادر الحاج اإلدارة العامة لأوراق المالية
53,319 0 630 1,980 8,776 41,933 حسن

اإلدارة العامة للرهن 
العقاري والتأجير 

التمويلي

لينا محمود محمد 
71,228 6303,529 2,640 11,629 52,800 غبيش

وضاح عبد الوهاب اإلدارة العامة للتأمين
77,545 6303,812 2,880 12,623 57,600 إبراهيم خطيب

اإلدارة العامة للدراسات 
والتطوير

بشار أحمد عبد الرحمن 
68,692 6303,529 2,640 9,093 52,800 أبو زعرور

39,584 0 630 1,452 8,522 28,980 نجيب محمد نجيب حجيدائرة نظم المعلومات

أيمن ظاهر حسني دائرة الشؤون المالية
45,706 0 630 1,740 8,686 34,650 محمد الصباح

دائرة الشؤون اإلدارية 
واللوازم

إبراهيم حسين حمد 
41,045 0 630 1,524 8,462 30,429 حمارشة

فراس وليد حسين أبو دائرة التدقيق الداخلي
8,541 0 0 0 1,141 7,400 التين

414,00490,02120,2325,35017,895547,502المجموع

عالوات: العالوة اإلدارية ، عالوة تثبيت الدوالر األمريكي ومساهمة الهيئة في التأمين الصحي .



72
2010



73
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

البيانات  املالية للعام

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
رام اهلل - فلسطني

تقرير مدقق احلسابات املستقل والبيانات املالية
للسنة املالية املنتهية يف 31 كانون األول 2010

طالل أبو غزالة وشركاه
حماسبون قانونيون
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  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ص.ب 4041، البيرة – فلسطين

هاتف: 2973334-9702+     فاكس: 9702-2973563+
info@pcma.ps :بريد الكتروني     www.pcma.ps :الموقع االلكتروني

اإلدارة العامة لأوراق المالية 
cmsd@pcma.ps :بريد الكتروني

اإلدارة العامة للتأمين
id@pcma.ps :بريد الكتروني

اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي
mflsd@pcma.ps :بريد الكتروني

اإلدارة العامة للدراسات و التطوير
research@pcma.ps  :بريد الكتروني

 
دائرة الشؤون اإلدارية واللوازم
ad@pcma.ps :بريد الكتروني 

دائرة الشؤون المالية
fd@pcma.ps :بريد الكتروني

دائرة نظم المعلومات 
it@pcma.ps :بريد الكتروني



Palestine Capital Market Authority

P.O.BOX: 4041, Al-Bireh – Palestine 

Tel: +970 2-2973334     Fax: +970 2-2973563

E-mail: www.pcma.ps     E-mail: info@pcma.ps

 

Securities Directorate 

E-mail: cmsd@pcma.ps 

Insurance Directorate

E-mail: id@pcma.ps

 

Mortgage and Financial Leasing Directorate 

E-mail: mflsd@pcma.ps

 
Research and Development Directorate

E-mail: research@pcma.ps

 

Administrative and Supplies Department

E-mail: ad@pcma.ps 

Financial Affairs Department

E-mail: fd@pcma.ps

 

IT Department

E-mail: it@pcma.ps



Palestine Capital Market Authority

Vehicles insurance  )USD( 60,551,846 74,826,749

Life insurance  )USD( 2,931,514 3,444,122

Total compensation )USD( 56,201,425 66,430,926

Total current assets )USD( 147,793,625 171,735,544

Total investment )USD( 160,812,755 180,314,797

Total receivables )USD( 56,544,335 61,466,712

Net receivables )USD( 44,595,899 49,372,584

Total assets )USD( 300,517,572 298,372,951

Total insurance contracts assets )USD( 26,320,119 24,609,551

Total liabilities of insurance contracts )USD( 146,420,893 145,411,293

Paid-Up Capital )USD( 55,599,143 62,247,650

Obligatory reservation  )USD( 7,191,826 7,845,331

Optional reserve )USD( 3,234,300 3,398,364

Cumulative change in fair value )USD( 4,419,124 8,332,170

Gains )revolved losses( )USD( 1,009,015 1,792,236

Shareholders’ equity and minority Interests )USD( 84,495,166 95,606,579

Reserves have been reclassified under the item re-insurance contract assets and liabilities of insurance contracts .

Mortgage Financing and Leasing Sectors:

Year 2010 witnessed  an upsurge in housing development projects, and it is expected to keep that momen-
tum for the coming few years; hence establishing the legal frame work for this sector has become a priority 
for the PCMA. For that reason, it has enlisted the support of the World Bank  through First Initiative to work 
on preparing the required law. PCMA has already received the first draft of the law and  has since then 
been organizing workshops with stakeholders  to get their input, in preparation for the final draft which is 
expected to come out  before the end of 2011.

As for the leasing sector, the number of licensed companies has reached 8, while the relevant  draft leasing 
law is almost complete and is expected to be  presented to the relevant authorities for final approval and   
endorsement  by  the second half of  2011
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PEX monthly trading activities, 2010

Al- Quds In-
dex

# of transac-
tions

Trading
sessions

Value )$(VolumeMonth

502.435,2032020,965,04710,117,254January

525.187,0142070,292,52133,321,492February

503.176,5082343,728,19218,563,562March

501.728,3142130,601,76019,721,903April

491.5810,9132141,027,68527,305,023May

515.8412,7432276,804,78938,511,878June

501.506,2842124,974,67913,802,919July

491.835,6472316,736,74810,277,596August

503.744,9041926,975,94112,225,024September

491.485,5452121,623,39518,005,287October

480.883,9701833,454,6929,859,580November

489.605,5802044,023,08018,804,852December

The Insurance Sector:

The insurance portfolio increased by 21%  in 2010 compared to  2009, with a total value of $126 million, 
while total paid up value of claims reached $66.5 million in 2010 compared to $56 million in 2009. The 
PCMA, in its endeavor  to improve conditions and to reduce the risks in the insurance sector, has conducted 
an actuarial  study with the help of external actuarians. It is expected by the completion of this exercise that 
insurance companies will be called upon to  rectify their positions accordingly .

Some financial and operational performance indicators of the insurance sector 
2009 – 2010

2009 2010

Number of insurance companies 10 10

Number of insurance companies branches 88 103

Number of the insurance sector employees 875 1,007

Number of insurance agents 225 265

Total insurance premiums )USD( 104,304,394 125,801,552

Marine insurance )USD( 1,094,914 1,325,147

Fire insurance)USD( 6,822,880 7,320,789

General insurance )USD( 16,086,274 19,084,964

Health insurance  )USD( 16,816,966 19,799,781

10
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BANK  OF  PALESTINE BOP $ 30,119,469

BIRZEIT  PHARMACEUTICALS BPC JD 4,207,664

GLOBALCOM  TELECOMMUNICATIONS GCOM $ )1,340,353(

GOLDEN WHEAT MILLS GMC JD 1,176,733

GRAND  PARK  HOTEL &  RESORTS* HOTEL JD )11,194(

AL-I’TIMAN FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT* IID JD ---

PALESTINE  ISLAMIC  BANK ISBK $ 1,594,453

JERUSALEM CIGARETTE JCC JD 1,222,058

JERUSALEM  PHARMACEUTICALS JPH JD 2,384,736

JERUSALEM  REAL ESTATE  INVESTMENT JREI $ 661,781

PALESTINE  PLASTIC  INDUSTRIES LADAEN JD )362,721(

AL MASHRIQ INSURANCE MIC $ )1,774,447(

THE  NATIONAL  CARTON  INDUSTRY NCI JD 109,937

NATIONAL  INSURANCE  NIC $ 5,277,065

NABLUS SURGICAL CENTER NSC JD 425,598

PALESTINE DEVELOPMENT & INVESTMENT PADICO $ 38,753,000

PALESTINE  TELECOMMUNICATIONS PALTEL JD 86,336,000

PALESTINE  COMMERCIAL  BANK PCB $ 1,794,022

PALESTINE  ELECTRIC PEC $ 6,782,383

PALESTINE  INVESTMENT  BANK PIBC $ 1,569,530

PALESTINE  INSURANCE PICO $ )1,697,785(

PALESTINE  INVESTMENT & DEVELOPMENT PID JD )89,830(

PALESTINE  INDUSTRIAL  INVESTMENT PIIC JD 4,056,727

ARAB  PALESTINIAN  SHOPPING  CENTERS PLAZA JD )353,097(

PALESTINE  REAL  ESTATE  INVESTMENT PRICO JD 2,854,928

AL QUDS  BANK QUDS $ 4,404,155

THE  RAMALLAH  SUMMER  RESORTS RSR JD 56,396

TRUST  INTERNATIONAL  INSURANCE COMPANY TRUST $ 1,603,988

UNION  CONSTRUCTION  AND  INVESTMENT UCI $ 1,942,774

THE VEGETABLE  OIL  INDUSTRIES VOIC JD 1,996,136

PALESTINIAN  DISTRIBUTION & LOGISTICES SRVs WASSEL JD 9,848

* Has been Suspended  from trading.
Note:  In 2010 two companies were delisted, ARAB INSURANCE ESTABLISHMENT ‘’AIE’’ and ARAB COMPANY  for PAINT PRODUCTS ‘’APC’’.
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Market Capitalization and trading value as percentage of GDP*

2010**2009*

46.7%45.3%Market capitalization as % of GDP* 

8.6%9.5%Trading value as % of GDP*

* Apparent differences in ratios of 2009, compared with what was published in the 2009 annual report, is due to adoption the final 
2009 GDP  in fixed prices.
** 2009 GDP was adopted because 2010 GDP was not published.

Market cap., Trading value, and Trading volume  2009-2010

Market cap. Million$ Trading value. Million$ Trading volume Shares. Million Shares
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2010

Company Name Symbol Currency Net Profit

AL – WATANIAH TOWERS ABRAJ $ 195,453

THE  ARAB  HOTELS AHC JD )112,331(

ARAB  ISLAMIC  BANK AIB $ )2,103,540(

AHLIEA INSURANCE GROUP AIG $ 36,651

ALRAFAH  MICROFINANCE  BANK AMB $ 211,087

ARAB  PAINT PRODUCTS APC JD 650,027

ARAB  INVESTORS ARAB JD 118,587

ARAB  REAL  ESTATE  ESTABLISHMENT ARE JD )269,582(

PALESTINE  POULTRY AZIZA JD 4,443,282

8
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Alquds Index Quarterly Performance, 2010

Percentage change 
compared with 
1/1/2010 )%(

Percentage change 
compared with previous 
quarter )%(   

Alquds IndexPeriod

--------493.001/1/2010

2.062.06503.1731/3/2010

4.632.52515.8430/6/2010

2.182.35-503.7430/9/2010

0.69-2.81-489.6031/12/2010

Securities Market:

At the end of 2010 Alquds Index closed at level 489.60 points down by 0.69 % from  year 2009, while the 
traded value of shares dropped by 10%  for the same period; meanwhile the number of listed companies 
increased to 40 and the market value of the listed companies rose by 3%.
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Alquds Index 2010

PEX trading activities, 2009-2010

Market 
capitalization 

)$(

Average 
daily trading 

value )$(

Number of 
transactions

Trading value 
)$(

Trading 
volume 

Trading 
sessions

Year

2,375,366,5312,034,12088,838500,393,398238,877,3732462009

2,449,901,5451,812,08282,625451,208,528230,516,3702492010
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Organizational Chart

Board of DirectorsExternal Auditor

Eecutive Secretary Complaints & Lawsuits

Corporate Governance 
Committee

IT
Department

Research & 
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Directorate
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Directorate 
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Administrative 
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Department 

Mortgage& Financial 
Leasing Consultation 

Committee

Securities Consultation 
Committee

Insurance Consultation 
Committee

Legal Consultant

AL - DIWAN

Internal Audit Department

CEO

Risk & Audit Committee

The Palestine Capital Market Authority (PCMA):

The Palestine Capital Market Authority was established as an autonomous agency by law No.)13( of the year 
)2004(. It is governed by a Board of Directors composed of seven members. Its jurisdiction encompasses the 
securities market, the insurance sector, the financial mortgage and leasing sectors, along with any other 
non banking financial institutions. In the past years the PCMA chaired the National Committee for Corpo-
rate Governance in Palestine.

During 2010 the PCMA embarked  on a number of projects aimed at improving the internal working  envi-
ronment as well as enhancing   the dissemination of information to the public. It has contracted a renowned 
company to prepare the standard operating  procedures )SOP’s( within the PCMA and has upgraded its 
dynamic website to include more relevant and up-todate  information. Moreover, the PCMA has signed 
an MOU with the Palestinian Monetary  Authority to enhance cooperation and coordination that leads to 
lower risks in the financial market. Meanwhile scores of staff members have been receiving high level train-
ing in their respective field of operation.

6



Goal
To maintain an orderly capital market, 
with the institutional capability to con-
duct effective and responsible market 
oversight and supervision that sup-
ports capital investment and economic 
growth in Palestine through:

Objectives

 Strengthening the legal and regulato-
ry structure in accordance with inter-
national standards and best business 
practices.

 Ensuring investor access to complete, 
accurate, and transparent financial in-
formation on Palestinian enterprises.

 Protecting the interests of investors 
by developing the internal capacity 
for risk-based regulation and market 
monitoring practices.

 Implementing regional initiatives in 
coordination with relevant stakehold-
ers to attract foreign investment in 
Palestine.

 Establish cooperation mechanism 
with the Palestine Monetary Authority 
to support the market development.

Palestine Capital Market Authority to be the proficient regulator and the 
safeguard of a strong and transparent capital market in Palestine.

Vision

Mission
To implement a modern, robust, trans-
parent and fair regulatory framework 
for the securities, insurance, mortgage 
and leasing markets in Palestine.
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Mr.Maher Masri
Chairman

Dr.Hasan Abu-Libdeh
Deputy Chairman
Ministry of National Economy

Mr.Reyad Abu Shehadeh
Palestinian Monetary Authority

 Mr.Walid El Najab
  Private Sector

 Mr.Aziz Abdel  Jawad
 Private Sector

Mrs.Mona Masri
Ministry of Finance

Mr.Nabil Abudiab
Banking Sector

Board  of Directors
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