












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

التمويلي في فلسطين.
المال  رأس  س��وق  استقرار  على  المحافظة 
مأسسة  خ��ال  م��ن  ونموها،  فلسطين  ف��ي 
الرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية غير 
المصرفية، بما يكفل تطوير االستثمار والنمو 
االقتصادي، وذلك عبر تحقيق الغايات التالية:

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

ض���م���ان ح���ص���ول ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى 	•
وشّفافة  ودقيقة  وافية  مالية  معلومات 

عن الشركات الفلسطينية.

خال 	• م��ن  المستثمرين،  مصالح  حماية 
األنظمة  ووض��ع  الذاتية،  ال��ق��درات  تطوير 
مخاطر  من  للحد  الداخلية  والتعليمات 

االستثمار.

الخارجية 	• االستثمارات  جذب  إلى  المبادرة 
بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة.

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

سوق رأس المال في فلسطين.

وحماية  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  تنظيم  في  الريادة 
مصالح المستثمرين فيها.
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تم  الذي  االصطاح  العربي هو  الربيع  عام 
للتطورات  نظرًا   2011 العام  على  إطاقه 
بالعالم  عصفت  التي  الجارفة  السياسية 
بنيته  إل��ى  آث��اره��ا  ام��ت��دت  وال��ت��ي  العربي، 
انعكست  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
آنيًا على قدراته اإلنتاجية ومناعته المالية، 
وت���زام���ن ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي م��ع ان��ت��ك��اس��ات 
اقتصادية ومالية في القارة األوروبية حولت 
االقتصادي  النمو  بعودة  السابق  التفاؤل 
إمكانية  ح���ول  وت��ش��اؤم  ق��ل��ق  إل���ى  فيها 

استمرار الركود أو االنكماش.

ورافق هذه التطورات االقتصادية اإلقليمية 
وال��ع��ال��م��ي��ة ض���غ���وط س��ي��اس��ي��ة وم��ال��ي��ة 
الفلسطينية،  ال��س��اح��ة  ع��ل��ى  ش���دي���دة 
األمريكية،  المساعدات  بتعليق  تمّثلت 
ووقف دفع العائدات الضريبية والجمركية 
على  إس��رائ��ي��ل  ق��ب��ل  م��ن  الفلسطينية 
من  حالة  أنشأ  الذي  األمر  متاحقة،  فترات 
نفسها  عكست  االستقرار،  وعدم  الترقب 
الفلسطيني  االقتصادي  النمو  تباطؤ  في 
العام، وصاحبها  األخير من هذا  الربع  في 
في  التداول  مستوى  في  وضعف  هبوط 

السوق المالية.

األح��داث،  من  المتاحق  الخّضم  هذا  وفي 
في  عملها  وت��ي��رة  على  الهيئة  حافظت 
لعمل  الناظمة  القوانين  مشاريع  وض��ع 
قطاعي التأجير التمويلي والرهن العقاري، 
التطويرية  تنفيذ خططها  واستمرت في 

ت��ش��رف عليها،  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة 
واإلص���دارات  اإلدراج���ات  من  الكثير  وأنجزت 
المالية،  السوق  في  جديدة  مالية  ألدوات 
شاملة  وتعليمية  تدريبية  برامج  وأدخلت 
الهيئة  في  العاملين  كفاءة  رفع  أجل  من 

والقطاعات التي تشرف عليها.

ل��ق��د ال��ت��زم��ت ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ال���ع���ام 2010 
التأمين  بقطاع  النهوض  على  بالتركيز 
مكثفة  جهودًا  أن  وم��ع   ،2011 العام  في 
وضع  فيها  بما  االتجاه،  هذا  في  بذلت  قد 
تزال  ال  فإنه  للقطاع،  االكتوارية  ال��دراس��ات 
ه��ن��اك ث��غ��رات ال ب��د م��ن س��ّده��ا، وأهمها 
التأمين،  لشركات  المالي  الوضع  تحصين 

وتخفيض المخاطر لديها.

وم����ع وع��ي��ن��ا ال��ك��ام��ل ل��ل��م��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي 
ال��ه��ي��ئ��ة تسير  أن  ن���رى  ف��إن��ن��ا  ن��واج��ه��ه��ا، 
قاعدة  استكمال  نحو  منهجية  بخطى 
وعملية  علمية  أس��س  على  مبنية  قوية 
تضمن نموًا مّطردًا ومستقبًا آمنًا لقطاع 

المؤسسات المالية غير المصرفية.
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إن���ه ل��م��ن دواع����ي س����روري أن أق���دم لكم 
المال  رأس  سوق  لهيئة  السنوي  التقرير 
الفلسطينية للعام 2011، الذي كان حافًا 

باإلنجازات التي نعتز بها جميعًا.

ال���ع���ام اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ًا؛ فعلى  ي��ع��ت��ب��ر ه����ذا 
المالية  األزم���ة  عصفت  ال��دول��ي،  الصعيد 
بدخول  تنذر  حالة  وسط  األوروبية  بالقارة 
االقتصاد العالمي مرحلة الركود.  أما على 
الصعيد اإلقليمي، فيمر العالم العربي بما 
بات يسمى بالربيع العربي، وعلى الصعيد 
ال��م��ح��ل��ي، ي��س��ت��م��ر االح���ت���ال ب��م��م��ارس��ات��ه 
المتعددة التي تنعكس سلبًا على الوضع 
وكنتيجة  وم��ن هنا،  ب��رم��ت��ه.   االق��ت��ص��ادي 
وما  البحث  ب��دأ  إليها،  أشرنا  التي  األزم��ات 
شأنها  من  التي  اآلليات  عن  مستمرًا  زال 
وآث��اره��ا.   األزم����ة  ه���ذه  ح���دة  م��ن  التخفيف 
زال يطرح في هذا  وما  ما طرح  بين  ومن 
اإلفصاح  إجراءات  المزيد من  الصدد، فرض 
هيئة  كانت  لقد  والحوكمة.   والشفافية 
السبّاقة  الفلسطينية  المال  رأس  س��وق 
والتعليمات  واألنظمة  القوانين  وضع  إلى 
اإلفصاح  عملية  تنظيم  شأنها  من  التي 
ألهمية  إدراك����ًا  وذل���ك  ج��وان��ب��ه،  بمختلف 
التي  المخاطر  م��ن  التقليل  ف��ي  اإلف��ص��اح 
وحفاظًا  المالية،  األس��واق  لها  تتعرض  قد 
المالية  ب������األوراق  ال��ت��ع��ام��ل  س��ام��ة  ع��ل��ى 
الهيئة  نجحت  ذل��ك،  إلى  إضافة  ونزاهته. 

وبورصة فلسطين في إدراج سبع شركات 
أننا  حتى  فلسطين،  بورصة  في  جديدة 
بامتياز،  اإلدراج  ب��ع��ام  ال��ع��ام  ه��ذا  وصفنا 
بذلت  التي  الحثيثة  الجهود  وذلك بفضل 
عدد  ليصل  وال��ب��ورص��ة  الهيئة  قبل  م��ن 
إضافة  شركة،   46 إل��ى  المدرجة  الشركات 
إلدخ��ال  الازمة  المتطلبات  استكمال  إل��ى 
أدوات استثمارية جديدة؛ كشهادات اإليداع 
يخص عضوية  وفيما  والسندات.   الدولية 
على  المشرفة  للهيئات  الدولية  المنظمة 
استكمال  الهيئة  واصلت  ال��م��ال،  أس��واق 
خ��ال  م��ن  ال��دائ��م��ة  ال��ع��ض��وي��ة  متطلبات 
لقطاع  وال��رق��اب��ي  القانوني  اإلط���ار  تطوير 

األوراق المالية.

ون��ج��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي اس��ت��ك��م��ال ق��ان��ون 
المصادقة  تمت  ال��ذي  التمويلي  التأجير 
تمهيدًا  ال�����وزراء  مجلس  ق��ب��ل  م��ن  عليه 
على  الهيئة  وتعمل  ون���ف���اذه.   ل��ص��دوره 
والتعليمات  األن��ظ��م��ة  إص����دار  اس��ت��ك��م��ال 
القانونية  المنظومة  الستكمال  ال��ازم��ة 
ل��ق��ط��اع ال��ت��أج��ي��ر ال��ت��م��وي��ل��ي، إض��اف��ة إل��ى 
المتواصل  وال��ع��م��ل  المستمرة  ال��ج��ه��ود 
على إعداد مسودة قانون الرهن العقاري، 
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العاقة،  ذات  األط��راف  قبل جميع  فّعالة من  بمشاركة 
والذي من المتوقع استكماله خال العام )2012(.

قطاع  ف��ي  تمت  التي  اإلن��ج��ازات  إل��ى  اإلش���ارة  أود  كما 
المتعثرة،  للشركات  حثيثة  متابعة  م��ن  ال��ت��أم��ي��ن؛ 
والعمل على دراسة اكتوارية للقطاع من أهم أهدافها 
النهوض بهذا القطاع لضمان سامته، وحماية حقوق 

المتعاملين فيه والمستفيدين منه.

الجهود  عن  للحديث  المناسبة  ه��ذه  أنتهز  أن  وأوّد 
ممنهجة،  خطة  وضمن  الهيئة،  تبذلها  التي  الحثيثة 
وح��ث  ال��ش��رك��ات،  ح��وك��م��ة  ق��واع��د  م��دون��ة  لتطبيق 
الشركات المدرجة على تطبيق القواعد االختيارية التي 
يتوقع أن يشهد العام القادم تطورًا ملحوظًا في هذا 
الشركاء،  مع  وبالتعاون  الهيئة،  تعمل  حيث  المجال، 
على تطوير األدوات الازمة لقياس مدى تطبيق قواعد 
الحوكمة، وتعزيز إفصاح الشركات في مجال الحوكمة، 
الحوكمة  قواعد  لتطبيق  المهم  بالدور  إيمانًا  وذل��ك 
وان��ع��ك��اس��ه��ا اإلي��ج��اب��ي ع��ل��ى أداء أس��ه��م ال��ش��رك��ات 

المدرجة، وتعزيز ثقة المستثمرين بها.

في  نجحنا  فقد  للهيئة،  الداخلي  الصعيد  على  أم��ا 
تطوير  ت��م  حيث  الجديد،  اإللكتروني  الموقع  إط��اق 
آلية فعالة لإلفصاح، وموقع خاص للتوعية، إضافة إلى 
الموقع باللغة اإلنجليزية.  كما تم االنتهاء من تطوير 
تمهيدًا  الهيئة  ف��ي  العمل  إج����راءات  أدل���ة  وت��دوي��ن 

ألتمتتها.

وال��ع��رف��ان  بالشكر  أت��ق��دم  أن  إال  يسعني  ال  وأخ��ي��رًا، 
لموظفي الهيئة الذين أبدوا كفاءة ومهنية عاليتين 
رئيس  إليهم، كما أشكر  آلت  التي  األعمال  في جميع 
الامتناهي،  لدعمهم  الهيئة  إدارة  مجلس  وأعضاء 
وأت����ق����دم ب��ال��ش��ك��ر ل��ج��م��ي��ع ال���م���ؤس���س���ات ال��دول��ي��ة 
ال��ذي��ن  المحليين  وغ��ي��ر  المحليين  وال��م��س��ت��ش��اري��ن 

ساهموا في وصولنا إلى ما نصبو إليه.
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الوضع القانوني
ال���م���ال  رأس  س�����وق  ه��ي��ئ��ة  إن����ش����اء  ت����م 
الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الفلسطينية 
إلى  إس��ت��ن��ادًا   2005/8/11 بتاريخ  ال��ص��ادر 
المادة رقم )2( من قانون هيئة سوق رأس 
بذلك  وه��ي   ،2004 لسنة   )13( رق��م  المال 
واالستقال  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع 

المادي واإلداري واألهلية القانونية.

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

أسهمها في هيئة سوق رأس المال.

ذوي  من  متفرغ  عام  مدير  الهيئة  ويدير 
في  العالية  والكفاءة  واالختصاص  الخبرة 
وال��م��ال��ي��ة، ويعين  االق��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 
وق��ط��اع  ال��م��ال��ي��ة،  األوراق  ق��ط��اع  ال��ق��ان��ون، 
التمويلي، وقطاع  التأجير  التأمين، وقطاع 
المالية  والشركات  العقاري،  الرهن  تمويل 

غير المصرفية.

التنظيم اإلداري والهيكل 
التنظيمي للهيئة

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

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

والتعليمات ذات العاقة.
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والرقابة 	• اإلش��راف  تتولى  للتأمين:  العامة  اإلدارة 
األنظمة  وإع��داد  وتطويرها،  التأمين  أعمال  على 

والتعليمات المنظمة لعمل هذا القطاع.

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

هذا المجال.

اإلدارة العامة للمؤسسات المالية غير المصرفية: 	•
المالية  المؤسسات  عمل  تنظيم  إل��ى  تسعى 

البيئة  وتوفير  عليها،  واإلش��راف  المصرفية  غير 
القانونية الضرورية لعملها.

إلى 	• تسعى  والتطوير:  للدراسات  العامة  اإلدارة 
الدقيقة  والمعلومات  العلمية  الدراسات  توفير 
الهيئة،  ف��ي  الرئيسية  ال��ق��رارات  الت��خ��اذ  ال��ازم��ة 
وزيادة الوعي االستثماري، وتطوير سبل التواصل 

للهيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

تضاف إلى هذه اإلدارات مجموعة من الدوائر والوحدات 
المالية،  الشؤون  دائرة  مثل  الهيئة؛  لعمل  المساندة 
ودائ�����رة ال���ش���ؤون اإلداري������ة وال����ل����وازم، ودائ�����رة نظم 

المعلومات، ودائرة التدقيق الداخلي.

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 والتأجير 
التمويلي

اإلدارة العامة 
للدراسات 
والتطوير

دائرة الشؤون 
المالية

دائرة الشؤون 
اإلدارية و اللوازم

دائرة نظم 
المعلومات

اللجنة اإلستشارية لأوراق المالية

مجلس اإلدارة 
رئيس المجلس 
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مجلس اإلدارة
عكف مجلس اإلدارة خال جلساته االثنتي عشرة هذا 
تم  التي  المواضيع  من  العديد  في  النظر  على  العام 
والمتعلقة  للهيئة،  التنفيذية  اإلدارة  من  إليه  رفعها 
العضوية  بنظام  الخاصة  التشريعات  بعض  بتعديل 
في السوق المالية، ونظام التداول والتسوية النقدية، 
كما أقّر برنامج الشهادات المهنية المتخصصة لقطاع 
إلى  باإلضافة  اإلص��دار،  أمين  وتعليمات  المالية،  األوراق 
االّطاع على التطورات التي طرأت على تنفيذ النظام 
المناقشة  وك��ذل��ك  ال��م��رك��ب��ات،  لتأمين  اإلل��ك��ت��رون��ي 

تواجه  التي  التأمين  بعض شركات  ألوضاع  المستمرة 
صعوبات مالية وإدارية.

وفي هذا العام أيضًا، شارك المجلس في ورشة العمل 
العاقة  ذات  األط���راف  جميع  بحضور  عقدها  تم  التي 
بالشركات المالية، والتي هدفت إلى تقييم السياسات 
واإلنجازات في األعوام الثاثة المنصرمة، ووضع توجهات 
لإلدارة التنفيذية من أجل صياغة برنامج عمل لأعوام 

الثاثة المقبلة.

موظفو الهيئة
بلغ عدد موظفي الهيئة )69( موظفًا مع نهاية العام 2011، جاء توزيعهم حسب المستوى التعليمي والجنس، 

كما في الجدول أدناه:

المجموعأنثىذكرالمستوى التعليمي

101دكتوراه

448ماجستير

211536بكالوريوس

2810دبلوم

11314دون الدبلوم

393069المجموع

التدريب وبناء القدرات
تولي الهيئة موضوع تدريب العاملين لديها وتأهيلهم 
اهتمامًا كبيرًا، وتؤمن أن ثروتها الحقيقية تكمن في 
نجاحها  ف��ي  يساهم  ال��ذي  ال��ك��فء  البشري  العنصر 
ورفع قدراتها في الرقابة واإلشراف على القطاعات التي 
تشرف عليها.  وفي هذا الصدد، وضعت هيئة سوق 
رأس المال خطة تدريبية شاملة وممنهجة تهدف إلى 
توفير كفاءات فنية متخصصة تواكب التغيرات الفنية 
القطاعات، وبما ينسجم وأفضل  المتسارعة في هذه 
الهيئة،  تعمل  حيث  العاقة،  ذات  الدولية  المعايير 
العاملين لديها  وبشكل مستمر، على تطوير قدرات 
وتسليحهم بأحدث المهارات والقدرات الفنية من خال 
إشراكهم في دورات وزيارات تدريبية خارجية متخصصة 

الرقابية األخرى  الهيئات  لاطاع واالستفادة من تجارب 
وفي  واإلش����راف،  الرقابة  عمليات  ف��ي  ودول��ي��ًا  إقليميًا 
بناء  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ه���ذا  متخصصة،  فنية  م��واض��ي��ع 
المهارات الشخصية للعاملين.  وتم تمويل العديد من 
والمالي  الفني  الدعم  برامج  خال  من  األنشطة  هذه 
المقدمة من المؤسسات المانحة، حيث تم خال العام 
متخصصة  تدريبية  دورات  في  الموظفين  إيفاد   2011

خارج الوطن وداخله لتشمل مجاالت عديدة، منها:

مكافحة غسل األموال.	•

بناء القدرات في مجال األعمال االكتوارية وإعادة 	•
التأمين.
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برامج التأهيل

عدد المشاركيناسم البرنامج

10برنامج دبلوم تأمين الحياة والصحي )اللوما(

10برنامج شهادة في المقدمة الدولية لأوراق المالية واالستثمار

20إجمالي المشاركين

الدورات التدريبية

عدد المشاركينعدد الدوراتنوع الدورة

1030 دوراتالدورات الداخلي�ة

819 دوراتالدورات الخارجي�ة

49إجمالي المشاركين

المحاِفظ االستثمارية.	•

الرقابة المالية.	•

إدارة الملف الضريبي.	•

تمويل الرهن العقاري.	•

بالتعثر والفشل 	• التنبؤ  المالي ألغراض  التحليل 
المالي.

ح��االت 	•  – الفلسطيني  ال��دخ��ل  ض��ري��ب��ة  ق��ان��ون 
وتطبيقات.

اإلدارية  المهارات  الدورات في  إلى مجموعة من  إضافة 
المعلومات،  ونظم  العمل  وإج����راءات  نظم  وتطوير 

إل��ح��اق  ع��ل��ى   2011 ال��ع��ام  خ���ال  ال��ه��ي��ئ��ة  ك��م��ا عملت 
طواقمها الفنية ببرامج وشهادات مهنية متخصصة 
ف��ي ق��ط��اع��ات س���وق رأس ال��م��ال؛ م��ث��ل ش��ه��ادة في 
ال��م��ق��دم��ة ال��دول��ي��ة ل����أوراق ال��م��ال��ي��ة واالس��ت��ث��م��ار من 
شهادة  وهي  لندن،  في   )CISI( المالية  األوراق  معهد 
المالية ومعتمدة  مهنية متخصصة في قطاع األوراق 
يمنحه  ال��ذي  والصحي  الحياة  تأمين  ودبلوم  عالميًا، 
)LOMA( األمريكي، ويغطي هذا البرنامج ثاثة  معهد 
مساقات، وهي: مبادئ تأمين الحياة والصحي، عمليات 
شركات التأمين، تسويق التأمين.  ويشترط الحصول 

على الدبلوم اجتياز هذه المساقات الثاثة.

برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة خالل العام 2011
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قانون 	• م��ش��روع  على  المصادقة 
ص���ادق  ح��ي��ث  التمويلي،  التأجير 
المنعقدة  جلسته  في  ال��وزراء  مجلس 
قانون  مشروع  على   2011/9/22 بتاريخ 
ال��ت��أج��ي��ر ال��ت��م��وي��ل��ي، ال���ذي ي��ه��دف إل��ى 
إيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات 
وفق  فلسطين  في  التمويلي  التأجير 

المعايير الدولية.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة 	•
وذل��ك  والمواصالت،  النقل  ووزارة 
ت��ت��وي��ج��ًا ل��ل��ج��ه��ود ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ق��ام 
قيمًا  إنجازًا  تعتبر  والتي  الطرفان  بها 
التعامل  آلية  المواطن  على  سيسّهل 
الخاصة  التمويلي  التأجير  ع��ق��ود  م��ع 
عمل  إط��ار  في  ذل��ك  ويأتي  بالمركبات، 
البيئة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال����دؤوب  الهيئة 
ال��م��ائ��م��ة ل��ع��م��ل ال��ت��أج��ي��ر ال��ت��م��وي��ل��ي، 
وت��س��ه��ي��ل ع��م��ل ال��ق��ط��اع ب��م��ا يضمن 
تطوره وارتقاءه إلى مستويات متقدمة.

للمستأجر  التفاهم يحق  وبموجب مذكرة 
)المركبات(  فيها  بما  األص��ول،  من  االنتفاع 
التي يمولها ويشتريها المؤجر خال فترة 
زمنية محددة.  كما ورد في مذكرة التفاهم 
التمويلي  التأجير  أهمية  أن  الجانبين  بين 
تكمن في أنه أداة تمويل في مجال التجارة 
واالس��ت��ث��م��ار ت��س��اه��م ف��ي ن��م��و االق��ت��ص��اد 
األص���ول،  ش���راء  على  األش��خ��اص  وتشجيع 
تحديث  المركبات، وتساهم في  بما فيها 
أسطول النقل العام والخاص، بما يتماشى 
م��ع ال��ت��ط��ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، م��ا ي��ؤدي 
ويحّسن  االس��ت��ه��اك  كلفة  تخفيض  إل��ى 
تعتبر  التفاهم،  م��ذك��رة  ووف��ق  النوعية. 
للمركبات  التمويلي  التأجير  عقود  جميع 
باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها لدى 
الترخيص  ودوائ��ر  المال  رأس  سوق  هيئة 

في وزارة النقل والمواصات.

الشركات 	• إدراج  ملف  استكمال 
البورصة،  في  العامة  المساهمة 
حيث عملت الهيئة خال العام 2011، 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ش��رك��اء، وت��ح��دي��دًا 
سبع  إدراج  على  فلسطين،  ب��ورص��ة 
بورصة  ف��ي  ع��ام��ة  مساهمة  ش��رك��ات 

تحقيق   2011 ال��ع��ام  ش��ه��د 
اإلنجازات  من  العديد  الهيئة 
خالل  من  وذل��ك  الملموسة، 
تحقيق  إل��ى  الحثيث  سعيها 
اإلستراتيجية،  خطتها  أهداف 

ومن أهم تلك اإلنجازات:
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في  ملحوظًا  إنجازًا  يعتبر  ال��ذي  األم��ر  فلسطين، 
التي  العامة  المساهمة  الشركات  إل���زام  سبيل 
في  أسهمها  ب����إدراج  اإلدراج؛  ش���روط  تستوفي 

األوراق  قانون  لمتطلبات  وفقًا  فلسطين  بورصة 
الشركات  إدراج  ملف  ي��ك��ون  وب��ال��ت��ال��ي  ال��م��ال��ي��ة، 

المساهمة العامة في طريقه إلى االكتمال.

إطالق الموقع اإللكتروني بحلته الجديدة، 	•
ح��ي��ث ي��م��ت��از ال��م��وق��ع ال��ج��دي��د ع��ن ال���ذي سبقه 
النوعية؛  وال��ت��ط��ورات  اإلض��اف��ات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
بحيث  للموقع،  التحتية  البنية  حيث  من  سواء 
مع  والتفاعل  التواصل  بالسرعة وسهولة  تمتاز 
الموقع، أو من حيث المحتوى المعلوماتي الذي 
للمتصفح  الازمة  المعلومات  ليوفر  تحديثه  تم 
عن جميع القطاعات التي تشرف عليها الهيئة 
باللغتين العربية واالنجليزية، وذلك بعد تفعيل 
النسخة اإلنكليزية للموقع التي تشمل معظم 
التي تحكم عمل قطاعات  القانونية  المنظومة 
االنجليزية.   للغة  ترجمت  وقد  المال  رأس  سوق 
للتداوالت  مباشرًا  شريطًا  الموقع  يعرض  كما 
اإلفصاح،  بخصوص  أما  فلسطين.   بورصة  في 

المستثمرين  جمهور  الجديد  الموقع  فيمّكن 
وال��م��ه��ت��م��ي��ن وال��ب��اح��ث��ي��ن م���ن ال���وص���ول إل��ى 
ويسر،  بسهولة  فيها  يرغبون  التي  اإلفصاحات 
دقيقة  دراس��ة  بعد  اآللية  هذه  تطوير  تم  حيث 
الجمهور  ت��واج��ه  التي  والصعوبات  للمشاكل 
التي  واإلفصاحات  المعلومات  إلى  الوصول  في 
ي��رغ��ب��ون ف��ي االط����اع ع��ل��ي��ه��ا.  وي��م��ت��از الموقع 
إليه،  االستثمارية  للتوعية  زاوية  بإضافة  الجديد 
المعلومات  من  العديد  المتصفح  يجد  بحيث 
توسيع  على  تركز  التي  والتثقيفية  التوعوية 
والقطاعات  بالهيئة  األفراد  المستثمرين  ثقافة 
ال��زاوي��ة  ال��ت��ي ت��ق��ع ت��ح��ت إش��راف��ه��ا، ك��م��ا تتيح 
المستثمرين  استفسارات  على  ال��رد  إمكانية 
وت���س���اؤالت���ه���م م����ن ق���ب���ل م��ت��خ��ص��ص��ي��ن ف��ي 
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بيئة  المميزات  هذه  جميع  وفرت  حيث  الهيئة، 
 )Microsoft Office SharePoint Server 2010(
لتطوير  الهيئة  قبل  م��ن  اعتمادها  ت��م  ال��ت��ي 

موقعها اإللكتروني الجديد.

تطوير أدلة إجراءات عمل موحدة للهيئة، 	•
وذل���ك م��ن خ��ال م��ش��روع تطوير أدل���ة إج���راءات 
العمل الممول من قبل )ESAF/AED(، حيث هدف 
سياسات  أدل��ة  وبناء  تطوير  إل��ى  المشروع  ه��ذا 
)SOPs( مكتوبة وواضحة  وإجراءات عمل للهيئة 
تحدد قنوات االتصال والتواصل األفقي والعمودي 
التي  والقطاعات  الهيئة  إدارات  مستوى  على 
تشرف عليها، بحيث تم تطويرها وفقًا للقوانين 
واألنظمة النافذة، وتماشيًا مع المعايير الدولية، 
البناء  على صعيد  األول��ى  الخطوة  وتعتبر هذه 
الداخلي وأتمتة األعمال والقاعدة التي سيتم من 
خالها أتمتة جميع المهام واألعمال في الهيئة 

وفقًا لما جاء في أدلة العمل المعّدة.

البدء بتنفيذ برنامج الشهادات المهنية 	•
المالية،  األوراق  ل��ق��ط��اع  المتخصصة 
ن��ت��ي��ج��ة ج��ه��ود ك��ب��ي��رة ب��ذل��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة على 
برنامج  تطوير  على  للعمل  عام  من  أكثر  مدى 
األوراق  قطاع  في  متخصصة  مهنية  شهادات 
والمعايير  الممارسات  ألفضل  ووف��ق��ًا  المالية، 
المالية  األوراق  معهد  يعتمدها  التي  الدولية 
هذا  بتنفيذ  البدء  تم  لندن،  في  واالستثمارات 
في  نوعية  نقلة  يحدث  أن  يتوقع  الذي  البرنامج 
من  فلسطين،  ف��ي  المالية  الوساطة  خ��دم��ات 
خال منح التراخيص من قبل الهيئة بناًء على 
شهادات مهنية متخصصة صادرة عن مؤسسة 

عالمية معتمدة دوليًا، حيث قامت الهيئة خال 
االتفاقية مع  إلى مسودة  بالتوصل   2011 العام 
بموجبها  الهيئة  تمّكن  التي   ،)CISI( معهد 
األوراق  ق��ط��اع  “تشريعات  ش��ه��ادة  تطوير  م��ن 
اعتماد  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  الفلسطيني”،  المالية 
مجلس  قبل  من  للمشروع  العريضة  الخطوط 
إدارة الهيئة، كما تم وضع وتنفيذ آلية االلتحاق 
األولى “مقدمة في االستثمار واألوراق  للشهادة 
المالية، المنهج الدولي” التي يمنحها المعهد.
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ال���ع���ام 2011  ال��ه��ي��ئ��ة خ���ال  اس��ت��ك��م��ل��ت 
استنادًا  التطويرية  وبرامجها  خططها 
إل���ى ال��خ��ط��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، ول���م تقتصر 
برامج التطوير على تطوير األطر القانونية 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وال���رق���اب���ي���ة ف��ح��س��ب، بل 
العمل  بيئة  تطوير  لتشمل  أيضًا  امتدت 
في  للعاملين  ال��ق��درات  وب��ن��اء  ال��داخ��ل��ي��ة، 
عليها.   تشرف  التي  والقطاعات  الهيئة 
وبرزت جليًا خال العام 2011 نتائج البرامج 
بتنفيذها خال  البدء  تم  التي  التطويرية 
مؤسسات  مع  بالتعاون  السابقة  األع��وام 
برنامج  م��ث��ل  ع��دي��دة؛  متخصصة  دول��ي��ة 
توسيع نطاق الخدمات المالية المستدامة 
)ESAF(، وبرنامج تطوير المؤسسات المالية 

 ،)AED( التربوي  التطوير  وأكاديمية   ،)MFI(

ومؤسسة وليام دافيدسون )WDI(، وهي 
األمريكية  الوكالة  قبل  من  ممولة  برامج 
باإلضافة  ه��ذا   ،)USAID( الدولية  للتنمية 
من  المقدمة  الفني  ال��دع��م  مشاريع  إل��ى 

قبل البنك الدولي.

وفي هذا السياق، عملت الهيئة في نهاية 
الصناديق  مع  التواصل  على   2011 العام 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس��ام��ي��ة ل��ت��م��وي��ل األن��ش��ط��ة 
الذاتية  القدرات  وبناء  التطويرية  والبرامج 
مجموعة  تنفيذ  يتم  أن  ويتوقع  للهيئة، 
 ،2012 ال���ع���ام  ال���ب���رام���ج خ����ال  م���ن ه����ذه 

وبتمويل من البنك اإلسامي للتنمية.

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

الهيئة

 مشروع تنفيذ خطة الحوكمة
ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى وض���ع خ��ط��ة عمل 
شملت  ال��ش��رك��ات،  ل��ح��وك��م��ة  تفصيلية 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��ه��ام واألن��ش��ط��ة التي 
تتمحور حول إيجاد أفضل السبل لتطبيق 
وتذليل  للحوكمة،  االخ��ت��ي��اري��ة  ال��ق��واع��د 
والتركيز  ذل��ك،  دون  تحول  التي  العقبات 
ع��ل��ى أن��ش��ط��ة ال��ت��وع��ي��ة وزي������ادة ال��وع��ي 
بأهمية الحوكمة والمزايا اإليجابية المترتبة 
إلى شمول  على تطبيق قواعدها، إضافة 
ذات  ال��م��ه��ام  م��ن  مجموعة  على  الخطة 
الهيئة  حاكمية  وتطوير  بدراسة  العاقة 
بأهمية  الهيئة  م��ن  إيمانًا  وذل��ك  ذات��ه��ا، 
الحوكمة، وضرورة أن تكون بمثابة القدوة 
يشملها  ال��ت��ي  وال��م��ؤس��س��ات  للشركات 

نطاق تطبيق المدونة.
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محلي،  خبير  م��ع  التعاقد  خ��ال  م��ن  الهيئة،  وق��ام��ت 
على  العمل  خطة  في  ال��واردة  المهام  بعض  بتنفيذ 
قواعد  على  التركيز  ك��ان  حيث  ال��خ��ارج��ي،  الصعيد 
اإللزامية  القواعد  أن  اعتبار  على  االختيارية،  الحوكمة 
ه��ي واج��ب��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��م��وج��ب ال��ق��وان��ي��ن واألن��ظ��م��ة 
الشركاء  م��ع  وال��ت��ش��اور  وبالتنسيق  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات.  
ما  تنفيذ  على  الهيئة  عملت  العاقة،  ذات  واألط���راف 
جاء في خطة العمل.  أما على الصعيد الداخلي، فقد 
حاكميتها،  ح��ول  ذات��ي  تقييم  ب��إج��راء  الهيئة  قامت 
الخاصة  السلوك  قواعد  تحضير مسودة  إلى  باإلضافة 
إقرارها من  العمل بها حال  بدء  يتوقع  التي  بالهيئة، 

قبل مجلس اإلدارة.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
تطوير  بموجبها  سيتم   ،)IFC( ال��دول��ي��ة  ال��ت��م��وي��ل 
بقواعد  الشركات  ال��ت��زام  م��دى  ورص��د  تقييم  نموذج 
الحوكمة Scorecard، وذلك استنادًا إلى أسس علمية 
وموضوعية ووفقًا ألحدث الممارسات الدولية في هذا 
المشروع  هذا  في  المباشرة  تتم  أن  ويتوقع  المجال، 

بداية العام 2012.

 مشروع الخدمات واالستشارات القانونية
ه���دف ال��م��ش��روع إل���ى ت��ق��دي��م خ��دم��ات االس��ت��ش��ارات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة م���ن خ����ال م��ؤس��س��ة ق��ان��ون��ي��ة 
متخصصة، والمساعدة في مراجعة وصياغة القوانين 
واألنظمة والتعليمات، وتنفيذ مهام الترجمة القانونية، 
القانونية  والمشاورات  اللقاءات  في  الهيئة  وتمثيل 
الدائرة  قدرات  وبناء  إلى تطوير  باإلضافة  المتخصصة، 
القانونية في الهيئة، ومساعدة الهيئة في استكمال 
المتطلبات القانونية لانضمام إلى عضوية الهيئة في 

.)IOSCO( منظمة

الرقابة  ف��ي  الهيئة  ق���درات  تطوير  م��ش��روع   
واإلشراف على صناديق التقاعد الخاص

الفنية  المساعدة  تقديم  إل��ى  المشروع  ه��ذا  يهدف 
بالرقابة  ال��خ��اص  التنظيمي  اإلط���ار  بناء  ف��ي  للهيئة 
إطاقها،  الخاص حال  التقاعد  واإلشراف على صناديق 
وذل����ك م���ن خ���ال ص��ي��اغ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ازم���ة وف��ق��ًا 
إضافة  المجال،  هذا  في  المتبعة  الدولية  للممارسات 

لدى  ت��واف��ره��ا  ال���ازم  الفنية  االح��ت��ي��اج��ات  تحديد  إل��ى 
الهيئة.  ويتوقع في العام 2012 أن يتم إعداد مجموعة 
من األنظمة والتعليمات إضافة إلى بناء األطر الرقابية 
التي تمّكن الهيئة من الرقابة واإلشراف على صناديق 

التقاعد الخاص حال إطاقها.

مهنية  ش���ه���ادات  وب��ن��اء  ت��ط��وي��ر  م��ش��روع   
)CISI( متخصصة بالتنسيق مع

الشهادات  برنامج  تطوير  إل��ى  المشروع  ه��ذا  يهدف 
ال��م��ه��ن��ي��ة ال��م��ت��خ��ص��ص��ة وف��ق��ًا ألف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات 
والمعايير الدولية التي يعتمدها معهد األوراق المالية 
المؤسسات  من  يعتبر  الذي  لندن،  في  واالستثمارات 
ومنح  تطوير  في  العالمي  المستوى  على  المرموقة 
بعمل  العاقة  ذات  المتخصصة  المهنية  الشهادات 
أسواق المال، وتعتمد شهاداته في أكثر من 89 دولة 
إلى  التوصل   2011 ال��ع��ام  شهد  حيث  العالم،  ح��ول 
مسودة االتفاقية مع معهد )CISI( التي تمّكن الهيئة 
األوراق  “تشريعات قطاع  بموجبها من تطوير شهادة 
الخطوط  اعتماد  إلى  باإلضافة  الفلسطيني”،  المالية 
العريضة للمشروع من قبل مجلس إدارة الهيئة.  وقد 
للدراسات  العامة  اإلدارة  خ��ال  وم��ن  الهيئة،  تمكنت 
المالية  لأوراق  العامة  اإلدارة  مع  وبالتعاون  والتطوير، 
وضع  من   ،)CISI( واالستثمارات  المالية  األوراق  ومعهد 
البرنامج حيز التنفيذ، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات 
ال��ع��اق��ة، وب��ذل��ك تعتبر  ال��ت��ش��اوري��ة م��ع األط����راف ذات 
هيئة سوق رأس المال من الهيئات السّباقة في هذا 
المجال من حيث منح التراخيص المهنية استنادًا إلى 
شهادات مهنية متخصصة ومعتمدة دوليًا.  ويتوقع 
ن��وع��ي��ة ف��ي خ��دم��ات  ي��ح��دث نقلة  ال��ب��رن��ام��ج أن  ل��ه��ذا 

الوساطة المالية في فلسطين.

ويتكون البرنامج في المرحلة الحالية من أربع شهادات 
مهنية متخصصة، يعتبر الحصول عليها أحد الشروط 
المتقدم استيفاؤها للحصول  الواجب على  األساسية 
بقطاع  العاقة  ذات  المالية  المهن  تراخيص  أحد  على 
ومستشار  المالي،  المستشار  مثل  المالية؛  األوراق 
والشهادات  الترخيص  لمتطلبات  ووفقًا  االستثمار، 

المطلوبة لكل منها.
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 م��ش��روع ب��ن��اء ال���ق���درات وت��ن��ف��ي��ذ ال��دراس��ة 
االكتوارية لقطاع التأمين

وتنفيذ  بإعداد  المشروع  هذا  خال  من  الهيئة  قامت 
على  فلسطين  في  التأمين  لقطاع  اكتوارية  دراس��ة 
قدرات  وبناء  اإللزامية  وغير  اإللزامية  التأمينات  صعيد 
حيث  التأمين،  على  للرقابة  العامة  اإلدارة  موظفي 
اك��ت��واري  خبير  م��ع  بالتعاقد  الممولة  الجهة  ق��ام��ت 
من  األولى  المرحلة  من  االنتهاء  على  عمل  متخصص 
حيث  اإللزامية،  بالتأمينات  الخاصة  االكتوارية  الدراسة 
الهيئة  م��ع  ومستخلصاتها  نتائجها  مناقشة  تمت 
العاملين  التأمين.  أما من حيث بناء قدرات  وشركات 
في اإلدارة العامة للتأمين، فقد تم عقد مجموعة من 
االكتوارية  األعمال  في  المتخصصة  التدريبية  البرامج 
التي  العمل  ورش  بعض  ف��ي  إشراكهم  إل��ى  إض��اف��ة 
عقدت لمناقشة نتائج الدراسة االكتوارية مع الشركات.

االكتوارية،  الدراسة  من  الثانية  المرحلة  يخص  وفيما 
2012 لتشمل منتجات  فيتوقع استكمالها في العام 
التأمين كافة، وتحديدًا غير اإللزامية بما يشمل التأمين 

على الحياة والتأمين الصحي.

 مشروع بناء القدرات لقطاع التأجير التمويلي
ال��م��ش��روع تنفيذ م��ج��م��وع��ة من  ت��م م��ن خ���ال ه���ذا 
بهدف  التمويلي  التأجير  قطاع  تخص  التي  األنشطة 
التأجير  وأهمية  مفهوم  وتعزيز  للقطاع  القدرات  بناء 
مشروع  تضمنها  التي  األساسية  واألرك���ان  التمويلي 
اللقاءات  من  مجموعة  عقد  خال  من  وذل��ك  القانون، 
ال��ت��ش��اوري��ة، وح��ل��ق��ات ال��ن��ق��اش، وب��رام��ج ب��ن��اء ق���درات، 
الشركاء  واستهدفت  خارجيين،  بخبراء  باالستعانة 
وممثلين  النقد،  سلطة  مثل  القطاع  في  الرئيسيين 
ودائرة  والمواصات،  النقل  ووزارة  الضريبة،  دوائ��ر  عن 

األراضي، وغيرها من األطراف ذات العاقة.

 بناء قاعدة بيانات لألوراق المالية
بيانات  قاعدة  لبناء  الازمة  الفنية  الدراسة  تحديد  تم 
بدءًا بقطاع األوراق المالية من حيث تحديد االحتياجات 
البيانات  ومستوى  اإللكتروني،  الربط  لعملية  الفنية 
واس��ت��خ��راج  وآل��ي��ات معالجتها  ال��ن��ظ��ام،  إل��ى  ال����واردة 

المعلومات الازمة، وآلية وصولها إلى الوحدات المعنية 
من اإلدارات الرقابية واإلدارة العامة للدراسات والتطوير، 
بالقطاع.   العاقة  ذات  اإلحصائيات  ونشر  بناء  لغرض 
  . 2012 العام  ويتوقع أن يتم تنفيذ هذا المشروع في 
وتبرز أهمية هذا المشروع في توفير القاعدة األساسية 
األوراق  بقطاع  العاقة  ذات  والمعلومات  لإلحصائيات 

المالية في فلسطين.

   مشروع تعزيز اإلفصاح وبناء ثقة المستثمرين 
في قطاع األوراق المالية

تنفيذ دراسات لغرض بحث  إلى  المشروع  يهدف هذا 
وتقييم آلية اإلفصاح المتبعة، إضافة إلى قياس مدى 
ثقة المستثمرين في سوق األوراق المالية، حيث عملت 
هذه  إع��داد  على  والتطوير  للدراسات  العامة  اإلدارة 
الدراسات، وتم إحالة تنفيذ الجزء الميداني الخاص بها 
التمويل  توفر  لعدم  ونظرًا  أنه  إال  خارجية،  جهة  على 
2012.  ويتوقع  الازم، تم تأجيل هذه الدراسات للعام 
أن تساعد نتائج هذه الدراسات وتوصياتها الهيئة في 
اّتخاذ القرارات الازمة لتطوير آلية اإلفصاح وتسهيلها، 
إض���اف���ة إل���ى اّت���خ���اذ ال��خ��ط��وات ال���ازم���ة ل��ت��ع��زي��ز ثقة 

المستثمرين في قطاع األوراق المالية الفلسطيني.

ثانيًا: تطوير بيئة العمل الداخلية وبناء 
قدرات العاملين

العمل  إج��راءات  أدل��ة  وأتمتة  تطوير  مشروع   
الموحدة للهيئة

أدلة  سياسات  إلى تطوير وبناء  المشروع  هدف هذا 
مكتوبة   )SOPs( للهيئة  م��وح��دة  ع��م��ل  وإج������راءات 
وواض��ح��ة، ت��ح��دد ق��ن��وات االت��ص��ال وال��ت��واص��ل األفقي 
والقطاعات  الهيئة  إدارات  مستوى  على  والعمودي 
التي تشرف عليها، حيث تم تطويرها وفقًا للقوانين 
الدولية.   المعايير  م��ع  وتماشيًا  ال��ن��اف��ذة،  واألن��ظ��م��ة 
وق��دم��ت ال��ج��ه��ة ال��م��ن��ف��ذة ل��ل��م��ش��روع أدل���ة إج����راءات 
خرائط  وتطوير  الهيئة،  في  إداري��ة  وح��دة  لكل  عمل 
تقاطعًا  األكثر  للعمليات   )flowchart( البيانات  تدفق 
الرئيسية  للوظائف  وظيفي  ووص���ف  الهيئة،  ف��ي 
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المعتمدة على الهيكل التنظيمي، هذا باإلضافة 
إلى جدول التقويم الزمني للعمليات في الهيئة، 
وتم تحديد فترة تجربة لتطبيق هذه األدلة وإجراء 
الخطوة  ه���ذه  تعتبر  ح��ي��ث  ال���ازم���ة،  ال��ت��ع��دي��ات 
األولى على صعيد البناء الداخلي وأتمتة األعمال، 
جميع  أتمتة  خالها  م��ن  سيتم  التي  وال��ق��اع��دة 
المهام واألعمال في الهيئة وفقًا لما جاء في أدلة 

العمل المعدة.

العاملين في  مشروع تطوير وبناء قدرات   
الهيئة

ويهدف هذا المشروع إلى تمويل مشاركة العاملين 
في الهيئة في دورات تدريبية وندوات وورش عمل 
اإلقليمي  المستويين  على  متخصصة  ومؤتمرات 
المحددة  واألهداف  األنشطة  تنفيذ  وتم  والدولي، 
بموجب هذا المشروع خال العامين 2010 و2011.

 تطوير وبناء قدرات دائرة التدقيق الداخلي
البدء  ت��م  ال���ذي  ال��م��ش��روع،  ه��ذا  أه���داف  تمحورت 
حول   ،2010 العام  من  الثالث  الربع  خال  بتنفيذه 
في  الداخلي  التدقيق  دائ��رة  ق��درات  وتطوير  بناء 
مؤسسة  م��ع  التعاقد  خ��ال  م��ن  وذل���ك  الهيئة، 
الهيئة  مساعدة  على  عملت  خارجية  استشارية 
فترة  خ��ال  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  أع��م��ال  تنفيذ  ف��ي 
الداخلي، من حيث  التدقيق  المشروع وبناء دائرة 
وبناء  ال��دائ��رة  وتطوير  المؤهلة،  ال��ك��وادر  تعيين 
تدريبي  برنامج  خ��ال  من  فيها  العاملين  ق��درات 
العمل  إج��راءات  دليل  بناء  إلى  إضافة  متخصص، 
الخاص بالدائرة وهو في مراحل اعتماده من قبل 

مجلس اإلدارة.

 تطوير الموقع اإللكتروني للهيئة
هدف هذا المشروع إلى بناء الموقع اإللكتروني الجديد 
للهيئة الذي تم إطاقه في نهاية العام 2011، وذلك بعد 
تطويره ليشكل قناة اتصال ومصدرًا رئيسيًا للمعلومات 
الموقع  المال.  ويمتاز  العاقة بقطاعات سوق رأس  ذات 
والتطورات  اإلض��اف��ات  من  بالعديد  سابقه  عن  الجديد 
النوعية.  وتسعى الهيئة من خال إطاقها هذا ال�موقع 
وال�متعاملين  ال�معنيين  مختلف  م��ع  ال��ت��واص��ل  إل��ى 
واإلف��ادة  وبأهدافها،  بعملها  التعريف  خال  من  معها 
والتعاميم  والتعليمات  وال��ت��ش��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ي��ن  م��ن 
على  ال�مشرفة  ال�مؤسسات  وعمل  عملها  تحكم  التي 
واإلحصائيات  والمخالفات  التراخيص  ونشر  رقابتها، 
مباشر  شريط  عرض  إلى  باإلضافة  بالقطاعات،  الخاصة 
عملية  يخص  وفيما  فلسطين.   بورصة  في  للتداوالت 
المستثمرين  جمهور  الجديد  الموقع  يمّكن  اإلف��ص��اح، 
والمهتمين والباحثين من الوصول إلى اإلفصاحات التي 

يرغبون فيها بسهولة ويسر.

الذي  اإلنجليزية  باللغة  الهيئة  موقع  إط��اق  تم  كذلك 
يعتبر مرجعًا غنيًا للمهتمين والباحثين الناطقين بغير 
اللغة العربية، بحيث يشمل غالبية المنظومة القانونية 
المال  رأس  سوق  قطاعات  عمل  تحكم  التي  والرقابية 

مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية.

وفيما يخص التوعية المالية واالستثمارية، يعمل الموقع 
الرئيسية  الصفحة  رابط على  الزائر من خال  نقل  على 
من  العديد  المتصفح  يجد  بحيث  التوعية،  موقع  إلى 
المعلومات التوعوية والتثقيفية التي تركز على توسيع 
التي  والقطاعات  بالهيئة  األف��راد  المستثمرين  ثقافة 
موقعها  في  الهيئة  واستخدمت  إشرافها،  تحت  تقع 
بيئة  وهي  حداثة،  التكنولوجية  البيئات  أكثر  الجديد 
التي   )Microsoft Office SharePoint Server 2010(

المستخدمين،  احتياجات  مع  لتتناسب  تطويعها  تم 
ديناميكية  بيئة  للمستخدم  التقنية  هذه  توفر  حيث 

وإمكانية التفاعل مع محتوياتها بسهولة وفعالّية.

28
2011



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  ال��ت��ي  القطاعات  على 

عليها الهيئة
أمين 	• تــرخــيــص  تعليمات  إصــــدار 

إدارة  ح��ي��ث أص����در م��ج��ل��س  اإلصــــدار، 
ال��ع��ام  م���ن  األول  ال���رب���ع  ف���ي  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإلصدار  أمين  ترخيص  تعليمات   2011

والمعدة من قبل اإلدارة العامة لأوراق 
المالية، وتهدف إلى تنظيم أعمال أمين 
اإلصدار والتأكد من قيامه بمهامه، بما 
سندات  مالكي  حقوق  حماية  يضمن 
ال����ق����رض وال���ح���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا، ووض����ع 
ه��ذه  تحقيق  تكفل  ال��ت��ي  ال��ض��واب��ط 
الحماية.  ويأتي إصدار هذه التعليمات 
رقم  المالية  األوراق  قانون  إلى  استنادًا 
للبيئة  واستكماالً   ،2004 للعام   )12(
القانونية الناظمة لقطاع األوراق المالية 

وحماية حقوق المتعاملين.

تشريعات 	• ــول  ح بــرنــامــج  تنظيم 
فلسطين  فــي  المطبقة  ـــي  األراض
مع  بالتعاون  التخمين،  وممارسات 
م��ش��روع  وض���م���ن   ،)CHF( م��ؤس��س��ة 
العقاري  ال��ره��ن  تمويل  قطاع  تطوير 
من  المرخصين  العقاريين  للمخمنين 
عن  ممثلين  وب��ح��ض��ور  الهيئة،  قبل 
قدم  حيث  والمساحة،  األراض���ي  دائ��رة 
شرحًا  أي��ام  ثاثة  م��دى  على  البرنامج 
األراض��ي  مع  التعامل  أساسيات  ح��ول 

نفذت الهيئة خال العام 2011 العديد من البرامج واألنشطة، كما شاركت في العديد من 
الفعاليات المهنية المتخصصة إقليميًا ودوليًا، وفيما يلي ملخص ألبرز أنشطة العام 2011:

وتنظيم   األراض���ي،  وأن��واع  وقوانينها، 
وكيفية  بأنواعها،  والخرائط  العقارات، 
ق���راءت���ه���ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى ال���واق���ع، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع���رض ح���ول ال��ق��وان��ي��ن 
والوقوعات  الماك،  اتحاد  تحكم  التي 
ويعد هذا  واالستماك.   األراض��ي  على 
ل��ب��رن��ام��ج تطوير  اس��ت��ك��م��االً  ال��ب��رن��ام��ج 
كفاءة  ورف��ع  العقاري  التخمين  مهنة 

المخمنين العقاريين في فلسطين.

في 	• متخصص  تدريبي  برنامج  عقد 
في  للعاملين  التمويلي  التأجير 
مشروع  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  القطاع، 
البرنامج  وقدم   .)ESAF–WDI(/)USAID(

الذي عقد على جزأين عرضًا عن نشاط 
مفهومه،  حيث  من  التمويلي  التأجير 
ونشأته، وتطوره، أنواعه، وخصائص كل 
في  العاملة  الشركات  واستهدف  نوع، 
القطاع، باإلضافة إلى ممثلين عن دوائر 
وال��م��واص��ات،  النقل  ووزارة  الضريبة، 
ودائرة األراضي، حيث استضاف البرنامج 
التمويلي  التأجير  خبير  األول  جزئه  في 
السيد أمجد السائح القادم من األردن، 
التمويلي،  التأجير  مزايا  على  رّكز  الذي 
والجوانب  تجنبها،  ووسائل  ومخاطره 
المحاسبية والضريبية للتأجير التمويلي 
وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيقات على 
معيار المحاسبة الدولي، وعقود التأجير 
التمويلي.  أما الجزء الثاني من البرنامج 
التدريبي، فقد استضاف الخبير الدكتور 
بدوره،  ركز  الذي  )األردن(،  عساف  طاهر 
على مواصفات األصول ومدى ماءمتها 
عقود  وه��ي��ك��ل��ة  ال��ت��م��وي��ل��ي،  للتأجير 
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التأجير التمويلي،  التأجير، ومصادر تمويل شركات 
والمعاملة المحاسبية والضريبية للتأجير التمويلي 
وفقًا للمعايير الدولية.  كما تخلل البرنامج العديد 
من التطبيقات والحاالت العملية، وذلك لتعزيز اإلطار 
النظري لدى العاملين في شركات التأجير التمويلي.

عقد حلقات نقاشية عن التأجير التمويلي لكل 	•
القطاع  في  والعاملين  القضائية  السلطة  من 
القضائي  ال��ت��دري��ب  معهد  خ��ال  م��ن  المصرفي 
الخبير  لكل من قضاة الصلح والبداية، حيث قدم 
ال��دك��ت��ور ط��اه��ر ع��س��اف ع��رض��ًا ع��ن أهمية نشاط 
المواد  وأه��م  تمويل،  كوسيلة  التمويلي  التأجير 
التحديات  أه��م  ومناقشة  القانون  تضمنها  التي 
تواجه  ق��د  التي  القانونية  والقضايا  والمعيقات 
تم  أخ���رى،  ناحية  م��ن  معالجتها.  وط���رق  ال��ق��ط��اع 
عقد حلقة نقاش للعاملين في القطاع المصرفي 
قام  حيث  الفلسطينية،  البنوك  من خال جمعية 
هذا  ف��ي  ال��ب��ن��وك  دور  بتوضيح  ع��س��اف  ال��دك��ت��ور 
النشاط، من خال تأسيس شركات تابعة ومناقشة 

الجوانب االقتصادية للتأجير التمويلي.

تمويل 	• قانون  مشروع  حول  نقاش  حلقة  عقد 
تطوير  مشروع  خ��ال  من  وذل��ك  العقاري،  الرهن 

من  ال��ث��ان��ي  ال��رب��ع  ف��ي   )MFI( المالية  المؤسسات 
النقد  سلطة  م��ن  ك��ل  وب��م��ش��ارك��ة   ،2011 ال��ع��ام 
واإلس��ك��ان،  العامة  األش��غ��ال  ووزارة  الفلسطينية، 
مشروع  في  أساسيين  كشركاء  األراض��ي  وسلطة 
القانون وخبراء في أسواق المال.  وتمحور النقاش 
حول الحاجة إلى تنظيم القطاع وتطويره، وأهمية 
وجود إطار تشريعي واضح وفاعل، سهل التطبيق، 
ويلبي احتياجات السوق وما يشهده من تطورات 
لضمان تطور قطاع تمويل الرهن العقاري واستقراره.

المتعلقة 	• الفنية  واإلجـــراءات  القواعد  إصــدار 
األوراق  مقابل  الدولية  اإليداع  شهادات  بإصدار 
وذلك  البورصة،  في  المدرجة  الفلسطينية  المالية 
استقرار  على  المحافظة  في  الهيئة  جهود  ضمن 
وت��ط��وي��ره،  الفلسطيني  ال��م��ال��ي��ة  األوراق  ق��ط��اع 
القانونية والتنظيمية للقطاع وفقًا  البيئة  وتعزيز 
بتوفير  الهيئة  قيام  ويعتبر  ال��دول��ي��ة.   للمعايير 
برنامج  لتشغيل  الازمة  والفنية  القانونية  البيئة 
شهادات اإليداع الدولية عنصرًا أساسيًا في تعزيز 
المتاحة  االستثمارية  األدوات  ف��ي  التنويع  ف��رص 
المالية، حيث ستنضم شهادات  األوراق  في قطاع 
إل��ى األس��ه��م وال��س��ن��دات ك��أدوات  اإلي���داع الدولية 

استثمارية متاحة أمام المستثمرين.
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الخطة 	• وتقييم  لمناقشة  عمل  ورشــة  عقد 
اإلستراتيجية للهيئة، وذلك بالتعاون مع مشروع 
في  الشركاء  جميع  وبمشاركة   ،)ESAF–USAID(

وذلك خال  الهيئة،  عليها  تشرف  التي  القطاعات 
الربع الرابع من العام 2011.  وجاءت الورشة تزامنًا 
لأعوام  الهيئة  لخطة  الزمني  اإلط���ار  انتهاء  م��ع 
إن��ج��ازه  ت��م  م��ا  على  ال��وق��وف  ب��ه��دف   2011-2009

وتحقيقه من أهداف، وتحديد ومناقشة الخطوات 
اّتباعها  الهيئة  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي  المستقبلية 

لتحقيق األهداف اإلستراتيجية الموضوعة.

يذكر أن ورشة العمل التي عقدت على مدار يومين 
اللقاءات  من  مجموعة  عقد  سبقها  قد  متتالين 
تشرف  التي  القطاعات  مع  التمهيدية  التشاورية 
اإلدارات  ضمن  ل��ق��اءات  إل��ى  إضافة  الهيئة،  عليها 

والدوائر المختلفة في الهيئة.

الدولية 	• المنظمة  اجتماعات  فــي  المشاركة 
بالتعاون  عقدت  التي  الخاص  التقاعد  لمشرفي 
مع المنظمة الدولية للتعاون والتنمية االقتصادية 
في العاصمة األردنية عّمان خال الربع األول من العام 
2011، وبمشاركة أكثر من 20 دولة، إضافة إلى ورشة 

العمل المتخصصة بالرقابة واإلشراف على صناديق 
التقاعد الخاص لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الــســادس 	• السنوي  المؤتمر  فــي  المشاركة 
سوق  لهيئات  الدولية  للمنظمة  والثالثين 
تاون  كيب  مدينة  في  عقد  الذي  )إياسكو(  المال 
العام  م��ن  الثاني  ال��رب��ع  خ��ال  أفريقيا  جنوب  ف��ي 
الدول األعضاء في  2011، بحضور ومشاركة جميع 

المنظمة، إلى جانب العديد من الخبراء والمهتمين 
إلى  باإلضافة  ه��ذا  ال��م��ال.   رأس  أس��واق  في قطاع 
للمنظمة  السنوي  نصف  االجتماع  في  المشاركة 
الربع  في  تايوان  في  تايبيه  مدينة  في  عقد  ال��ذي 

األخير من العام 2011.

المشاركة في أعمال المؤتمر السادس لحوكمة 	•
الشركات الذي عقد في مدينة دبي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة خال الربع الرابع من العام 2011، 
ومنظمة  دب��ي،  في  حوكمة  معهد  من  بتنظيم 
التنمية والتعاون االقتصادي، وبمشاركة عدد كبير 
االختصاص  ذات  والجهات  الرقابية  الهيئات  م��ن 
الشرق  منطقة  من  العامة  المساهمة  والشركات 

األوسط وشمال أفريقيا.

ثانيًا: التواصل المحلي واإلقليمي والدولي للهيئة
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في الربع الرابع من العام 2011، بحضور نخبة من 
المتحدثين والخبراء.  وسعى المؤتمر إلى الترويج 
للشفافية كوسيلة مثلى لرفع القدرة التنافسية 
الحيوية  ال��ق��ض��اي��ا  ع��ل��ى  ورك����ز  ال��ش��رك��ات،  ب��ي��ن 
الجوانب  وبخاصة  ال��ق��ط��اع،  تطور  ف��ي  وال��م��ؤث��رة 

المتعلقة بممارسة أعمال التأمين.

الثالث 	• المحاسبة  يوم  فعاليات  في  المشاركة 
دائ���رة  واالق��ت��ص��اد/  ال��ت��ج��ارة  كلية  نظمته  ال���ذي 
الثاني  الربع  في  بيرزيت  جامعة  في  المحاسبة 
المحاسبة  “مهنة  عنوان  تحت   ،2011 العام  من 

والتطورات الحديثة”.

لالتحاد 	•  2011 السنوي  المؤتمر  في  المشاركة 
مدينة  في  عقد  ال��ذي   ،)EMF( ــي  األوروب العقاري 
العام  م��ن  ال��راب��ع  ال��رب��ع  خ��ال  بلجيكا   - بروكسل 
المؤتمر شريحة واسعة  2011، وقد شارك في هذا 

من ممثلي صناعة تمويل الرهن العقاري األوروبية، 
تنوعت ما بين العبين أساسيين في هذا القطاع، 
ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات االتحاد األوروبي 

كالمفوضية األوروبية، والهيئة المصرفية األوروبية.

لمنتدى 	• األول  المؤتمر  أعمال  في  المشاركة 
الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال 
التأمين، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت 
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ثالثًا: أنشطة التوعية
الجامعات 	• في  الهيئة  »يــوم  حملة  اختتام 

في  ال��ه��ي��ئ��ة  أط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الفلسطينية« 
جامعات  سبع  الحملة  طالت  حيث   ،2010 العام 
المفتوحة-  القدس  الخليل،  جامعة  هي:  محلية 
الجامعة  دي��س،  أبو  القدس–  جامعة  لحم،  بيت 
األهلية  فلسطين  كلية  األم��ري��ك��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة، جامعة  ال��ن��ج��اح  ج��ام��ع��ة  ال��ج��ام��ع��ي��ة، 
فيها  عقدت  التي  »خضوري«  التقنية  فلسطين 
  . الورشة الختامية في الربع األول من العام 2011
الهيئة  ب��دور  الطلبة  لتعريف  الحملة  وهدفت 
عمل  وتنظيم  واإلش���راف  الرقابة  في  ومهامها 

قطاعات سوق رأس المال في فلسطين.

التدريب 	• بــرامــج  فعاليات  فــي  الــمــشــاركــة 
فعاليات  في  الهيئة  شاركت  حيث  والتوظيف، 
مدار  على  عقد  الذي  والتدريب  التوظيف  أسبوع 
ثاثة أيام في مدن رام اهلل، وبيت لحم، ونابلس، 
 )Welfare( ال��ت��ع��اون  م��ؤس��س��ت��ي  م��ن  بتنظيم 
العمل،  وزارت���ي  مع  وبالتعاون  األلمانية،   )GIZ(و
المحلية  والمجالس  العالي،  والتعليم  والتربية 
من  أكثر  بمشاركة  وذل��ك  والتشغيل،  للتدريب 
وب��ح��ض��ور  فلسطينية،  وش��رك��ة  م��ؤس��س��ة   70

ال��م��ع��اه��د وال��ج��ام��ع��ات  ع���دد كبير م��ن خ��ري��ج��ي 
كما  والتقنية.   المهنية  والمراكز  الفلسطينية 
)يوم  السنوي  التوظيف  بيوم  الهيئة  شاركت 
التقنية  فلسطين  كلية  نظمته  ال��ذي  األع��م��ال( 
الشركات  مختلف  من  عدد  بمشاركة  اهلل،  رام   –

والمؤسسات الفلسطينية.
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أطلقتها 	• التي  المالية،  التوعية  حملة  اختتام 
وجمعية  ال��ن��ق��د  سلطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الهيئة 
ال���ب���ن���وك واالت�����ح�����اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ش��رك��ات 
لتوعية  هدفت  والتي   ،2010 العام  في  التأمين 
المالية  الخدمات  على  التعرف  في  المستهلك 
الرقابية  الجهات  دور  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��م��ت��وف��رة، 
الشكاوى.  وتتويجًا  لتقديم  المتبعة  والخطوات 
الشركاء  بها  ق��ام  التي  األنشطة  م��ن  للعديد 
هذه  خ��ال  م��ن  وحمايته  المستهلك  لتوعية 
عنوان  تحت  الختامية  العمل  ورشة  أتت  الحملة، 
لمناقشة  المستقبل«  آف��اق  المالية:  »التوعية 
المتوقعة  المستقبلية  والخطط  إنجازه  تم  ما 
امتدادًا للعمل الدؤوب في نشر التوعية وحماية 

المالية. مستهلكي الخدمات 

الحوكمة 	• “لنستثمر  التوعوي  البرنامج  إطالق 
األول  الربع  خ��ال  وذل��ك  مؤسساتنا”،  بناء  في 
من العام 2011، ويستهدف طلبة كليات التجارة 
الجامعات  في  الحقوق  كليات  وطاب  واالقتصاد 
سياق  ف��ي  ال��ب��رن��ام��ج  ج��اء  وق��د  الفلسطينية.  
خطة متكاملة تنفذها الهيئة في مجال تطبيق 
فلسطين،  في  الشركات  حوكمة  مدونة  قواعد 
التي تعتبر إحدى ركائزها زيادة الوعي بمفهوم 
المدونة  إليها  تستند  التي  والمبادئ  الحوكمة 
لدى فئات المجتمع، ومن ضمنها طلبة الجامعات 
الفلسطينية، وذلك لجسر الهوة والربط ما بين 
وقد  األكاديمي.   النظري  واإلطار  العملي  الواقع 
الخليل،  جامعة  من  كل  في  عمل  ورش  عقدت 
العربية  والجامعة  ديس،  أبو   - القدس  وجامعة 

األمريكية، وجامعة القدس المفتوحة.
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والدولي، على  اإلقليمي  التواصل  تفعيل  تحقيق هدفها في  إلى  المتواصل  الهيئة، من خال سعيها  عملت 
في   2011 العام  خال  شاركت  كما  والدولية،  اإلقليمية  والمؤسسات  االتحادات  من  عدد  في  عضويتها  تجديد 
المؤتمرات واالجتماعات السنوية واألنشطة المختلفة التي عقدتها تلك المؤسسات، حيث باتت الهيئة تتمتع 

بعضوية كل من:

•	.)IOPS( المنظمة الدولية لمشرفي التقاعد الخاص

•	.)IUHF( االتحاد الدولي لتمويل اإلسكان

•	.)IAIS( الهيئة الدولية لمراقبي التأمين

•	.)GAIF( االتحاد العام العربي للتأمين

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

اتحاد هيئات األوراق المالية العربية.	•

•	.)OECD( المنبثقة عن منظمة التعاون االقتصادي )INFE( الشبكة الدولية للتثقيف المالي
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على   2011 ال���ع���ام  خ���ال  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل��ت 
القواعد  لتنفيذ  الازمة  الجهود  استكمال 
الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات، 
وفي  المعالم.   واضحة  رؤي��ة  ضمن  وذل��ك 
هذا السياق، تم وضع خطة عمل تفصيلية 
 ،2012-2011 ل��أع��وام  الشركات  لحوكمة 
الشركاء  م��ع  وال��ت��ش��اور  بالتنسيق  وذل��ك 
الخطة  اعتماد  وتم  العاقة،  ذات  واألط��راف 
خال  للحوكمة  الوطنية  اللجنة  قبل  من 
  . 2011/7/11 بتاريخ  عقد  ال��ذي  اجتماعها 
وت��ش��م��ل ال��خ��ط��ة م��ج��م��وع��ة م���ن ال��م��ه��ام 
واألن���ش���ط���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور ح����ول إي��ج��اد 
االختيارية  القواعد  لتطبيق  السبل  أفضل 
للحوكمة، وتذليل العقبات التي تحول دون 
ذلك، والتركيز على أنشطة التوعية وزيادة 
اإليجابية  والمزايا  الحوكمة  بأهمية  الوعي 
المترتبة على تطبيق قواعدها.  إضافة إلى 
المهام  من  مجموعة  الخطة  شملت  ذلك، 
ذات العاقة بدراسة وتطوير حاكمية الهيئة 
بأهمية  الهيئة  م��ن  إي��م��ان��ًا  وذل���ك  ذات��ه��ا، 
القدوة  الحوكمة، وضرورة أن تكون بمثابة 
يشملها  ال��ت��ي  وال��م��ؤس��س��ات  للشركات 
الهيئة  وعملت  ال��م��دون��ة.   تطبيق  نطاق 
العمل وفقًا  ما جاء في خطة  تنفيذ  على 
واإلمكانيات  لها  المحدد  الزمني  للجدول 
المتاحة، حيث تم االنتهاء من إنشاء وبناء 
يتوقع  بالحوكمة  خ��اص  إلكتروني  موقع 
إطاقه بداية العام 2012، إضافة إلى تنفيذ 
ال��وع��ي  زي����ادة  ت��وع��وي��ة تستهدف  ح��م��ات 
تم  حيث  وأهميتها،  الحوكمة  بمفهوم 
الجامعات  استهدف  توعوي  برنامج  تنفيذ 
»لنستثمر  ع���ن���وان  ت��ح��ت  الفلسطينية 
الحوكمة في بناء مؤسساتنا«، وتم إعداد 

بروشور تعريفي بالحوكمة وطباعته.

من جهة أخرى، تم التعاقد مع خبير محلي 
 )ESAF – USAID( م���ش���روع  م���ن  ب��ت��م��وي��ل 
خطة  ف��ي  ال����واردة  ال��م��ه��ام  بعض  لتنفيذ 
العمل بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص 
التركيز على قواعد  في الهيئة، حيث كان 
القواعد  الحوكمة االختيارية، على اعتبار أن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ بموجب  واج���ب���ة  اإلل���زام���ي���ة ه���ي 
ويمكن  والتعليمات،  واألنظمة  القوانين 

تلخيص ما تم إنجازه في اآلتي:

على الصعيد الخارجي للهيئة:
ت���م ت��ب��وي��ب ال���ق���واع���د ال�������واردة في 	•

وقواعد  إلزامية  قواعد  إلى  المدونة 
توافق  مدى  دراس��ة  وتمت  اختيارية، 
القوانين  مع  اإللزامية  غير  القواعد 
المرجعيات  النافذة وتحديد  المحلية 
القانونية لكل قاعدة، وذلك تمهيدًا 
إلع�����داد ال��دل��ي��ل اإلرش������ادي ل��ق��واع��د 

حوكمة الشركات.

استنادًا إلى مبدأ التدرج في التطبيق، 	•
غير  القواعد  ودراس���ة  مراجعة  تمت 
األكثر  القواعد  تلك  وتحديد  اإللزامية 
أول���وي���ة م���ن ح��ي��ث ال��ت��ط��ب��ي��ق، وت��م 

تحديد 22 قاعدة لهذا الغرض.

دراس������ة م����دى ت��ط��ب��ي��ق ال��ش��رك��ات 	•
للقواعد االختيارية التي تم تحديدها 
أع���اه، وذل��ك م��ن خ��ال دراس���ة عينة 
وتمت  ال��م��درج��ة،  للشركات  ممثلة 
مراعاة القطاعات االقتصادية وأحجام 
الشركات المدرجة في اختيار العينة.  
وفي هذا المجال، تمت دراسة عقود 
الداخلية  العمل  وأنظمة  التأسيس 
العينة  لمكونات  السنوية  والتقارير 

واستخاص النتائج.

37
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية



الشركات 	• إدارات  لمجالس  ت��ش��اوري  ل��ق��اء  عقد 
التحليل  نتائج  ومناقشة  العينة،  ف��ي  ال���واردة 
القواعد  تطبيق  في  الكفيلة  والسبل  معها، 

االختيارية للحوكمة.

فيما يخص حاكمية الهيئة:
على 	• وال���وق���وف  الهيئة  حاكمية  دراس����ة  ت��م��ت 

التوصيات  وال���ق���وة، ورف���ع  ال��ض��ع��ف  ن��ق��اط  أه���م 
اإلطار  مراجعة  خال  من  وذلك  الخصوص،  بهذا 
الهيئة  عمل  يحكم  الذي  والتنظيمي  القانوني 
والقطاعات التي تشرف عليها، وعقد لقاءات مع 
رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الستجاء 

الممارسات العملية السارية في الهيئة.

ت��ح��ض��ي��ر وص��ي��اغ��ة م���س���ودة ق���واع���د ال��س��ل��وك 	•
الدليل  بمثابة  لتكون  بالحوكمة  العاقة  ذات 
االسترشادي الذي يعمل بموجبه جميع العاملين 
فيها، إضافة إلى مجلس اإلدارة. ويتوقع أن يتم 
خال  السلوك  لقواعد  النهائية  الصيغة  اعتماد 
العام 2012 من قبل مجلس إدارة الهيئة ليصار 

إلى تعميمها والعمل بموجبها.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة 
التمويل الدولية )IFC( سيتم بموجبها تطوير نموذج 
الشركات  التزام  م��دى   )Scoring Card( ورص��د  تقييم 
علمية  أس��س  إل��ى  استنادًا  وذل��ك  الحوكمة،  بقواعد 
وموضوعية ووفقًا ألحدث الممارسات الدولية في هذا 
المشروع  هذا  في  المباشرة  تتم  أن  ويتوقع  المجال، 

بداية العام 2012.

أهم الخطوط العريضة لمدونة قواعد 
حوكمة الشركات في فلسطين

أواًل: تعريف الحوكمة

النظام  ب��أن��ه��ا  ال��ض��ي��ق  بالمفهوم  ال��ح��وك��م��ة  ف  ُت��ع��رَّ
عليها،  والسيطرة  الشركات  إدارة  تتم  بموجبه  الذي 
إدارة  بين جهاز  العاقات  وبالتالي فهي مجموعة من 
شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها وأصحاب 
من  الذي  الهيكل  الحوكمة  وتوفر  اآلخرين.  المصلحة 
خاله توضع أهداف الشركة وتحدد وسائل تحقيق تلك 

األهداف ومتابعة األداء.

أما التعريف الواسع، فيضيف إلى ما ذكر أعاه تعظيم 
مساهمة الشركة في االقتصاد العام، وبالتالي التطرق 
وع��اق��ة  وال��دائ��ن��ي��ن،  المساهمين  ب��ي��ن  ال��ع��اق��ة  إل���ى 
والموردين،  كالموظفين،  المصالح  بأصحاب  الشركة 
والعماء، والجمهور، والمسؤولية االجتماعية للشركات 
مثل التبرعات الخيرية، واالهتمامات البيئية، وغيرهما.

ثانيًا: أهداف القواعد

تهدف قواعد الحوكمة بشكل عام إلى:

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

تحسين نوعية المعلومات ذات الصلة بالحوكمة 	•
والمتاحة ألسواق األسهم.

المصلحة 	• وأص���ح���اب  ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة  ب��ن��اء 
والمجتمع ككل.

أنظمة 	• إص���اح  عجلة  ودف���ع  بالمعايير  االرت���ق���اء 
حوكمة الشركات.

ثالثًا: نطاق التطبيق

تنضوي  التي  الشركات  على  الحوكمة  قواعد  تنطبق 
وعليه  ورقابتها،  المال  رأس  سوق  هيئة  إش��راف  تحت 
تسري مدونة قواعد حوكمة الشركات على الشركات 
وسوق  المدرجة(،  وغير  )المدرجة  العامة  المساهمة 
العقاري،  الرهن  وشركات  المالية،  ل��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 العاقة لهذه المدونة.

رابعًا: مبادئ الحوكمة

اعتمدت مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين 
أقرتها  التي  الحوكمة  م��ب��ادئ  على  أساسية  ب��ص��ورة 
التي   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 

تشمل المبادئ األساسية التالية:

لحوكمة 	• فعال  إطار  بوضع  الخاصة  األسس  ضمان 
الشركات.

حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملكية.	•
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المعاملة المتساوية للمساهمين.	•

دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.	•

اإلفصاح والشفافية.	•

مسؤولية مجلس اإلدارة.	•

خامسًا: نفاذ المدونة وتعديلها

الجهات  صاحيات  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  ما  إذا  عليها  اإلضافة  أو  وتعديلها،  واألخ��رى، 
الحاجة، وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي تتم في 

هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

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.	
• سلطة النقد الفلسطينية.	
• سوق فلسطين لأوراق المالية.	
• جمعية رجال األعمال.	
• اتحاد الصناعات الفلسطينية.	
• اتحاد الغرف التجارية والصناعية.	
• اتحاد شركات التامين.	
• مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(.	
• جمعية المدققين القانونيين.	
• جمعية البنوك.	
• المنسق العام الئتاف أمان.	
• نقيب المحامين.	
• وزارة االقتصاد الوطني )مراقب الشركات(.	
• أكاديميون.	
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قطاع األوراق المالية

قطاع التأمين

قطاعا  الرهن العقاري 
والتأجير التمويلي
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قطاع األوراق المالية	•

البيئة القانونية:

لتنويع  المالية  ل����أوراق  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ج��ه��ود  ضمن 
وتطوير  المالية،  األوراق  س��وق  ف��ي  االستثمار  أدوات 
تم  وتداولها،  المالية  األوراق  إلصدار  التنظيمية  البيئة 
الشركات  لقيام  ال��ازم��ة  القانونية  البيئة  استكمال 
المصدرة بإصدار أسناد القرض بما يساهم في تحقيق 
أهم األهداف اإلستراتيجية لإلدارة العامة لأوراق المالية، 
المالية،  األوراق  سوق  وتشجيع  تنمية  في  والمتمثل 
بما  خاله  من  التمويل  على  المصدرة  الشركات  وحث 

يحقق زيادة السيولة وتنويع فرص االستثمار وأدواته.

توسيع حجم  العامة جهودها في  اإلدارة  واصلت  كما 
تمارسها  ال��ت��ي  والتفتيش  ال��رق��اب��ة  عمليات  ون��ط��اق 
متابعتها  وعززت  الرقابية  أدواتها  اإلدارة، حيث طورت 
لنتائج العمليات الرقابية وتصويب المخالفات، باإلضافة 
األوراق  إص��دارات  تنظيم  المختلفة في  أنشطتها  إلى 
لرقابة  الخاضعة  ال��ج��ه��ات  ال��ت��زام  ومتابعة  ال��م��ال��ي��ة، 

الهيئة باإلفصاح استنادًا إلى قانون األوراق المالية رقم 
والرقابة  ل��ه،  الناظمة  والتشريعات   2004 لسنة   )12(
التراخيص  وتجديد  وترخيص  ال��ت��داول،  عمليات  على 

لممارسة نشاطات وأعمال األوراق المالية.

الترخيص:

من  المالية  األوراق  وأع��م��ال  نشاطات  ترخيص  يعتبر 
المحافظة  في  يساعد  بما  للهيئة،  الرئيسية  المهام 
على سامة التعامل في قطاع األوراق المالية، وحماية 
وحماية  لها  يتعرض  ق��د  التي  المخاطر  م��ن  القطاع 
ترخصها  ال��ت��ي  األع��م��ال  وتشمل  ف��ي��ه.   المتعاملين 
ال��غ��ي��ر، وح��س��اب  ل��ح��س��اب  ال��م��ال��ي��ة  ال��وس��اط��ة  الهيئة 
الشركة، ووكيل اإلصدار، ومدير اإلصدار، وأمين اإلصدار، 
والحافظ األمين، وترخيص ممارسة أعمال أسواق األوراق 
المالية، باإلضافة إلى ترخيص ممتهني المهن المالية.

وفيما يلي نتائج العام 2011 فيما يتعلق بترخيص النشاطات المالية وتجديدها:

طبيعة الترخيصاألعمال والنشاطات المالية المرخصةالشركة

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيراألردن وفلسطين لاستثمارات المالية

تجديدالوساطة المالية لحسابهالمتحدة لأوراق المالية

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدالوساطة المالية لحسابهالهدف لاستثمار واألوراق المالية

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالوطنية لأوراق المالية

تجديدالوساطة المالية لحسابهالعالمية لأوراق المالية

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدالوساطة المالية لحسابهالسهم لأوراق المالية واالستثمار

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدمدير إصدار

تجديدالوساطة المالية لحسابهلوتس لاستثمارات المالية

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدوكيل إصدار
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تجديدالوساطة المالية لحسابهالوساطة لأوراق المالية

تجديدالوساطة المالية لحساب الغير

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالنورس لاستثمارات المالية

تجديدالوساطة المالية لحساب الغيرالعربي جروب لاستثمار

تجديدمدير إصدار

ترخيص ألول مرةأمين إصدار

تجديدحافظ أمينبنك HSBC الشرق األوسط المحدود

ترخيص ألول مرةحافظ أمينالبنك العربي

تجديدمدير إصدارأبو غزالة لاستشارات

تجديدمدير إصدارإثمار لاستثمار واالستشارات المالية

تجديدمستشار مالي

تجديدنشاطات أسواق األوراق الماليةبورصة فلسطين

اإلصدارات:

رؤوس  برفع  ع��ام  بشكل  المصدرة  الشركات  تقوم 
أموالها عن طريق إصدار أسهم أو االقتراض عن طريق 
الازمة  األم���وال  على  الحصول  بهدف  سندات  إص��دار 
وتعتبر  المستقبلية،  وخططها  مشاريعها  لتمويل 
الهيئة اإلطار القانوني الناظم لعمليات إصدار األسهم 

والسندات فيما يخص الشركات المصدرة.

 ،2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  ألزم  وقد 
الشركات  بمقتضاه  ال��ص��ادرة  والتعليمات  واألنظمة 
تقدم  أن  المالية،  األوراق  إص��دار  عملية  عند  المصدرة 
المعلومات  كافة  تتضمن  الهيئة  إل��ى  إص���دار  نشرة 
ق��راره  ات��خ��اذ  م��ن  المستثمر  تمكن  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ان��ات 
الهيئة ضرورة  ترى  التي  البيانات  االستثماري، وتقديم 
اّطاع المستثمر عليها.  وتعتبر نشرة اإلصدار المصدر 
الرئيسي والموثوق للمعلومات بالنسبة للمستثمرين، 
وهي كذلك أول عملية إفصاح يقوم بها المصدر عند 

إصدار األوراق المالية.

حالة  ف��ي  اإلص���دار  نشرة  إن��ف��اذ  على  الهيئة  وت��واف��ق 
تحقق وتوفر متطلبات قانون األوراق المالية واألنظمة 
الحق  ولها  بمقتضاه،  الصادرة  والقرارات  والتعليمات 

تحتوي  أنها  تبين  إذا  النشرة  إنفاذ  وإيقاف  رفض  في 
على بيانات غير صحيحة، أو غير دقيقة، أو مضللة، أو 
المستثمر  تمكن  جوهرية  معلومات  تتضمن  ال  أنها 

من اتخاذ قراره االستثماري.

غير  وب��ي��ان��ات  معلومات  النشرة  تضمنت  ح��ال  وف��ي 
ح��ذف  ت��م  أو  ج��وه��ري��ة،  بمعلومات  تتعلق  صحيحة 
على  وقع  شخص  وأي  المصدر  فإن  المعلومات،  هذه 
المالية،  األوراق  لقانون  مخالفًا  يعتبر  النشرة  ه��ذه 
ال��ق��ان��ون أن  أل���زم  ن��ش��رة اإلص���دار فقد  ول��ك��ي تكتمل 
اإلدارة، وكل  النشرة مدققة من رئيس مجلس  تكون 
المالي  والمدير  التنفيذي  والمدير  العام  المدير  من 
أو  المؤسسين  غالبية  من  موقعة  وكذلك  للمصدر، 
اإلصدار ومدقق  ومدير  اإلدارة  أعضاء مجلس  الماليين 

الحسابات الذي صادق على البيانات المالية.

2011، وافقت الهيئة على إنفاذ )2( نشرة  وفي العام 
إص���دار أس��ه��م ع��ن ط��ري��ق ال��ع��رض ال��ع��ام لمساهمي 
دراستها  بعد  معينين،  لمستثمرين  أو  ال��ش��رك��ة، 
المالية  األوراق  ق��ان��ون  متطلبات  كافة  واستيفائها 
وتعليمات إصدار األوراق المالية، وهي على النحو التالي:
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األسهم المطروحةنوع اإلصدارالشركة

9,303,061ثانوي عامشركة البنك اإلسامي العربي 

20,000,000إصدار خاصشركة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

توزيع أسهم مجانية من خال  عامة عن طريق  )7( شركات مساهمة  أم��وال  رؤوس  زي��ادة  الهيئة على  ووافقت 
رسملة االحتياطي االختياري و/أو األرباح المدورة، وهي على النحو التالي:

عدد األسهمالشركة

1,750,000شركة ترست العالمية للتأمين

20,000,000شركة بنك فلسطين

966,145شركة بيرزيت لأدوية

1,440,000شركة دواجن فلسطين

110,993شركة مصايف رام اهلل

3,000,000شركة سجاير القدس

3,000,000شركة بنك االستثمار الفلسطيني

 ،2011 العام  الهيئة في  العامة، فقد وافق�ت  المساهمة  القرض من قبل الشركات  وفيما يتعلق بإصدار أسناد 
باالستناد إلى األنظمة والتعليمات، على نف��اذ )1( نشرة إصدار أسناد قرض بعد دراستها واستيفائها متطلبات 

قانون األوراق المالية واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى النحو التالي:

قيمة السنداتعدد السنداتنوع اإلصدارالشركة

85,000,000$8,500إصدار خاصشركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(

اإلفصاح:

يعتبر اإلفصاح الدقيق بشقيه األولي والدوري، وتوفير 
المعلومات للجمهور والمتعاملين في األوراق المالية، 
إلى  ال��وص��ول  بهدف  للهيئة  األساسية  األه���داف  م��ن 
وتقوم  والشفافية،  والكفاءة  بالعدالة  تتميز  بورصة 
دائرة الشركات والمستثمرين في اإلدارة العامة لأوراق 
ل��أوراق  ال��م��ص��درة  ال��ش��رك��ات  ال��ت��زام  بمتابعة  المالية 
لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون  بأحكام  المالية 
الهيئة  عن  الصادر  اإلفصاح  ونظام  وتعليمات   ،2004

والبورصة، واتخاذ اإلجراءات الازمة بحق المخالفين.

وقد بلغت نسبة الشركات المساهمة العامة المدرجة 
الت�ي التزمت بتزويد الهيئة بنتائج أعمالها األولية ف�ي 
 ،2011 العام  في   %98 التعليمات  في  الم��حدد  التاري�خ 
وبلغت نسبة التزام الشركات بتزويد الهيئة بتقاريرها 
بلغت  كما   ،%96 المحددة  بمواعيدها  السنوية  نصف 
بالتقرير  الهيئة  بتزويد  التزمت  التي  الشركات  نسبة 
السنوي ضمن الفترة المحددة في األنظمة والتعليمات 

95% خال العام 2011.
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وقد بلغ عدد الشركات التي لم تزود الهيئة خال العام 2011 بالتقرير السنوي )2( من أصل )42( شركة مساهمة 
عامة مدرجة، وعدد الشركات التي لم تلتزم بتقديم نتائج األعمال األولية )1( من أصل )41( شركة مساهمة عامة 
مدرجة، وعدد الشركات التي لم تلتزم بتقديم التقرير نصف السنوي )2( من أصل )46( شركة مساهمة عامة مدرجة.

ويبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن التقارير الدورية خال العام 2011:

آخر موعد فترة اإلفصاح
لإلفصاح

الشركات 
المدرجة

الشركات 
الملتزمة

نسبة 
االلتزام )%(

2011/02/15414098البيانات المالية األولية للعام 2010

2011/03/30424095التقرير السنوي للعام 2010

2011/04/30444295البيانات المالية للربع األول من العام 2011

2011/08/15464496التقرير نصف السنوي للعام 2011

2011/10/314545100البيانات المالية للربع الثالث من العام 2011

العامة  المساهمة  ال��ش��رك��ات  م��خ��ال��ف��ات  ك��ان��ت  وق���د 
اإلفصاح  وأنظمة  بتعليمات  تلتزم  لم  التي  المدرجة 

كما يلي:

تتمثل في 	• األول���ى  ال��درج��ة  م��ن  ع��ق��وب��ة  ف��رض 
ت��وج��ي��ه إن����ذار خ��ط��ي ل��ش��رك��ة س��ج��ائ��ر ال��ق��دس 
تعامات  ع��ن  ب��اإلف��ص��اح  االل���ت���زام  ع���دم  نتيجة 
األش���خ���اص ال��م��ط��ل��ع��ي��ن اس��ت��ن��ادًا إل���ى ق��ان��ون 
األوراق المالية رقم )12( لسنة 2004، وتعليمات 

بمقتضاه. الصادرة  اإلفصاح 

فرض عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في فرض 	•
الفلسطيني  االستثمار  بنك  على  مالية  غرامة 
نتيجة عدم االلتزام باإلفصاح عن التقرير السنوي 
تعليمات  ف��ي  ال��م��ح��ددة  القانونية  ال��م��دة  خ��ال 

اإلفصاح الصادرة عن الهيئة.

الرقابة على التداول:

إلى  استنادًا  البورصة  في  ال��ت��داول  على  الرقابة  تتم 
2004، وفي حال  )12( لسنة  المالية رقم  األوراق  قانون 
الرقابة  قسم  يقوم  مخالف،  سلوك  أي  اكتشاف  تم 
على التداول بمخاطبة الوسيط للتنبيه عليه لتجنب 
تتم  السلوك، وفي حال وجود مخالفات جوهرية  هذا 

موسع  تحليل  عمل  ويتم  الجلسة،  بعد  متابعتها 
للعمليات التي يشتبه بوجود مخالفات فيها، ودراسة 
مخالفة  تأكيد  وعند  العاقة،  ذات  األط���راف  تعامات 
قانون األوراق المالية يتم السير بإجراءات إشعار الجهة 

المخالفة وإتمام اإلجراءات القانونية بتلك المخالفة.

وقد قامت الهيئة خال العام 2011 باتخاذ مجموعة من 
بمخالفة  لقيامها  نظرًا  الجهات  بعض  تجاه  اإلج��راءات 
واألنظمة   2004 لسنة   )12( رقم  المالية  األوراق  قانون 

والتعليمات السارية، منها:

ال��ث��ان��ي��ة تتمثل في 	• ال��درج��ة  ف���رض ع��ق��وب��ة م��ن 
فرض غرامة مالية على شركة روان لاستثمارات 
 ،)2/99( المواد  أحكام  مخالفتها  نتيجة  الدولية 
و)2/88/أ(، و)3/88( من قانون األوراق المالية رقم 

)12( لسنة 2004.

فرض عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في فرض 	•
غرامة مالية على العميل مأمون يوسف دغمش 
)1/88/ب(  المادتين  أح��ك��ام  بمخالفته  لقيامه 
 )12( رق��م  المالية  األوراق  قانون  من  و)2/88/ج( 
لسنة 2004، وفرض عقوبة من الدرجة الثالثة بحق 
التداول  من  منعه  في  تتمثل  المذكور  العميل 

في بورصة فلسطين حتى تاريخ 2011/12/31.
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مخالفات شركات األوراق المالية:

بمتابعة  ال��س��وق  عمليات  على  ال��رق��اب��ة  دائ���رة  ت��ق��وم 
ومدى  المالية  األوراق  شركات  شؤون  لكافة  مستمرة 
والتعليمات  واألنظمة  المالية  األوراق  بقانون  التزامها 
الصادرة بمقتضاه، كما تقوم بمتابعة مدى تقيد هذه 
الشركات بمعايير الماءة المالية وتحليل تقارير الماءة 
المالية الشهرية التي تقدمها هذه الشركات للهيئة، 
باإلضافة إلى الزيارات التفتيشية التي يقوم بها قسم 
على  للوقوف  الشركات  لتلك  ال��دائ��رة  في  التفتيش 

تفتيشية  جوالت  بعمل  الفريق  يقوم  حيث  أوضاعها، 
دورية على شركات األوراق المالية تتراوح من جولة إلى 
بعمل  الفريق  يقوم  كما  ال��واح��د،  العام  في  جولتين 
التزامها  م��ن  للتأكد  الشركات  على  متابعة  ج��والت 
بأحكام القانون والتعليمات واألنظمة، تحقيقًا للهدف 
المستثمرين  حقوق  حماية  ف��ي  المتمثل  الرئيسي 
والحد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركات 

العاملة في القطاع المالي.

ويبين الجدول التالي شركات األوراق المالية التي تم التفتيش عليها خال العام 2011:

نوع الزيارةتاريخ الزيارةنوع الزيارةتاريخ الزيارةاسم الشركة

جولة متابعة2011/10/17دوري2011/9/11شركة لوتس لاستثمارات المالية

جولة متابعة2011/9/20دوري2011/7/11شركة السهم لاستثمار واألوراق المالية

دوري2011/12/29دوري2011/7/23شركة الهدف لاستثمار واألوراق المالية

دوري2011/12/5دوري2011/5/10شركة المتحدة لأوراق المالية

دوري2011/10/26دوري2011/3/22الشركة الوطنية لأوراق المالية

دوري2011/10/23دوري2011/4/25شركة األردن وفلسطين لاستثمارات المالية

دوري2011/12/29دوري2011/9/27الشركة العالمية لأوراق المالية

دوري2011/12/14دوري2011/6/20شركة الوساطة لأوراق المالية

جولة متابعة2011/10/26دوري2011/10/4شركة النورس لاستثمارات المالية

دوري2011/11/27دوري2011/6/6شركة العربي جروب لاستثمار

بمخالفة  الهيئة  قامت  فقد  المتابعة،  لهذه  ونتيجة 
العديد من شركات األوراق المالية، آخذة بعين االعتبار 
بعض  تكرار  العقوبة،  وإيقاع  المخالفة  قرار  اتخاذ  عند 
المخالفات من قبل بعض الشركات، وقد كانت مخالفات 

شركات األوراق المالية خال عام 2011 كما يلي:

األول����ى تتمثل في 	• ال���درج���ة  م��ن  ع��ق��وب��ة  ف���رض 
الوساطة  شركة  م��ن  لكل  خطي  إن���ذار  توجيه 
ل������أوراق ال��م��ال��ي��ة، وش���رك���ة س��ه��م ل��اس��ت��ث��م��ار 
المالية،  لأوراق  النورس  المالية، وشركة  واألوراق 
والشركة المتحدة لأوراق المالية، وشركة لوتس 

التوالي نتيجة مخالفة  المالية على  لاستثمارات 
المالية  الماءة  معايير  تعليمات  من   )10( المادة 
من   )8( المادة  ومخالفة  المالية،  األوراق  لشركات 
األوراق  المالية لشركات  الماءة  تعليمات معايير 
تعليمات  م��ن   )3/15( ال��م��ادة  ومخالفة  المالية، 
المالية،  األوراق  لشركات  المالية  الماءة  معايير 
تعليمات  من  و)3/15(   )10( المادتين  ومخالفة 
المالية،  األوراق  لشركات  المالية  الماءة  معايير 
الماءة  تعليمات معايير  )9( من  المادة  ومخالفة 

المالية لشركات األوراق المالية على التوالي.
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لقيامها 	• المالية  لأوراق  الوساطة  مخالفة شركة 
داخل  للعمل  المهني  السلوك  قواعد  بمخالفة 
لمخالفة  فلسطين  لبورصة  والتنسيب  السوق 
وال��م��ادة   )24/14( ال��م��ادة  إل��ى  استنادًا  الشركة 
)25/14( من الئحة الرسوم والعموالت والعقوبات 

الصادرة عن البورصة.

فرض عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في فرض 	•
لاستثمارات  لوتس  شركة  على  مالية  غ��رام��ة 
تعليمات  من   )10( المادة  مخالفة  نتيجة  المالية 
المالية  األوراق  لشركات  المالية  الماءة  معايير 

الصادرة عن الهيئة.

ال��ث��ان��ي��ة تتمثل في 	• ال��درج��ة  ف���رض ع��ق��وب��ة م��ن 
فرض غرامة مالية على الشركة المتحدة لأوراق 
المالية نتيجة مخالفة المادة )3/15( من تعليمات 
المالية  األوراق  لشركات  المالية  الماءة  معايير 

الصادرة عن الهيئة.

في 	• تتمثل  الثانية  ال��درج��ة  م��ن  عقوبة  ف��رض 
ف����رض غ���رام���ة م��ال��ي��ة ع��ل��ى ش��رك��ة ال��وس��اط��ة 
)3/15( من  المادة  مخالفة  نتيجة  المالية  لأوراق 
تعليمات معايير الماءة المالية لشركات األوراق 

المالية الصادرة عن الهيئة.

ويبين الجدول التالي ملخصًا لمخالفات العام 2011 الخاصة بقطاع األوراق المالية:

نوع المخالفةسبب المخالفةاسم الشركة/الشخص

شركة سجاير القدس
عدم االلتزام باإلفصاح عن تعامات األشخاص 

المطلعين استنادا إلى القانون واألنظمة 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه

عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة

شركة بنك االستثمار 
الفلسطيني

عدم االلتزام باإلفصاح عن التقرير السنوي 
خال المدة القانونية المحددة في نظام 

اإلفصاح الصادر عن الهيئة

عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في 
فرض غرامة مالية على البنك

شركة روان لاستثمارات 
الدولية

مخالفة أحكام المواد )2/99( و)2/88/أ( 
و)3/88( من قانون األوراق المالية رقم )12( 

لسنة 2004

عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في 
فرض غرامة مالية على الشركة

مأمون يوسف دغمش
مخالفته أحكام المادتين )1/88/ب( 

و)2/88/ج( من قانون األوراق المالية رقم )12( 
لسنة 2004

1.عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في 
فرض غرامة مالية على العميل.

2. عقوبة من الدرجة الثالثة تتمثل في 
إيقاف العميل عن التداول حتى نهاية 

السنة المالية 2011-12-31.

شركة لوتس لاستثمارات 
المالية

مخالفة المادة )9( من تعليمات معايير الماءة 
المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة

شركة الوساطة لأوراق 
المالية

مخالفة المادة )10( من تعليمات معايير 
الماءة المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة

شركة سهم لاستثمار 
واألوراق المالية

مخالفة المادة )8( من تعليمات معايير الماءة 
المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة
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الشركة المتحدة لأوراق 
المالية

مخالفة المادتين )10( و)15/3( من تعليمات 
معايير الماءة المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة

شركة النورس لأوراق 
المالية

مخالفة المادة )15/3( من تعليمات معايير 
الماءة المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة األولى تتمثل في 
توجيه إنذار خطي للشركة لتصويب 

األوضاع وعدم تكرار المخالفة

شركة الوساطة لأوراق 
المالية

مخالفة قواعد السلوك المهني للعمل داخل 
السوق

التنسيب لبورصة فلسطين لمخالفة 
الشركة استنادا إلى الئحة الرسوم 

والعموالت والعقوبات والغرامات الصادرة 
عن البورصة والمعتمد من الهيئة

شركة لوتس لاستثمارات 
المالية

مخالفة المادة )10( من تعليمات معايير 
الماءة المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في  
فرض غرامة مالية على الشركة

شركة الوساطة لأوراق 
المالية

مخالفة المادة )15/3( من تعليمات معايير 
الماءة المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في 
فرض غرامة مالية على الشركة

الشركة المتحدة لأوراق 
المالية

مخالفة المادة )15/3( من تعليمات معايير 
الماءة المالية لشركات األوراق المالية

عقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في 
فرض غرامة مالية على الشركة

التطورات خالل العام 2011

من  مجموعة  المالية  ل����أوراق  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  حققت 
اإلنجازات في مجال تطوير اإلطار الرقابي لقطاع األوراق 

المالية، منها:

إعداد تعليمات أمين اإلصدار، وذلك ضمن جهود 	•
المنظومة  لتعزيز  المالية  ل��أوراق  العامة  اإلدارة 
ال��رق��اب��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��ت��ش��ري��ع��ات وت��ع��زي��ز ثقة 
واستكماالً  المالية.  األوراق  بقطاع  المستثمرين 
لما هو منصوص عليه في قانون األوراق المالية، 
التنظيم  ف��ي  الهيئة  أه���داف  تحقيق  وب��ه��دف 
ترخيص  تعليمات  إع��داد  تم  واإلش��راف،  والرقابة 
إل��ى حماية حقوق  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اإلص����دار  أم��ي��ن 
مالكي أسناد القرض ووضع الضوابط التي تكفل 
التعليمات  تلك  وبصدور  الحماية.  هذه  تحقيق 
القانونية  البيئة  استكمال  ت��م  فقد  الناظمة، 
أسناد  بإصدار  المصدرة  الشركات  لقيام  الازمة 
األه���داف  أح��د  تحقيق  ف��ي  يساهم  بما  ال��ق��رض 

تشجيع  ف��ي  والمتمثل  للهيئة،  اإلستراتيجية 
وتنمية سوق األوراق المالية، وزيادة السيولة فيه، 

وتنويع فرص االستثمار وأدواته.

لعمل 	• المنظمة  واإلج�����راءات  ال��ق��واع��د  إص���دار 
المالية  األوراق  مقابل  الدولية  اإليداع  شهادات 
ال���م���درج���ة ف���ي ب���ورص���ة ف��ل��س��ط��ي��ن ب��م��وج��ب 
وذلك   ،2011/7/25 بتاريخ  أ.و/2011(   -3( ق��رار 
في  المالية  لأوراق  العامة  اإلدارة  جهود  ضمن 
البورصة  ف��ي  األجنبي  االستثمار  ف��رص  تعزيز 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وج����ذب م��س��ت��ث��م��ري��ن أج��ان��ب 
المساهمة  الشركات  في  لاستثمار  خارجيين 
ال���ع���ام���ة، وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن 
وتطلعاتهم، وتذليل العقبات التي تحول دون 
التداول،  وتنشيط  أجانب،  مستثمرين  دخ��ول 
وما يرافق ذلك من توسيع قاعدة المساهمين 

الدولية. المالية  واالنتشار في األسواق 
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م��ن شركة 	• ك��ل  ان��دم��اج  ع��ل��ى عملية  اإلش����راف 
األردن  المالية وشركة  واألوراق  لاستثمار  الهدف 
وتأسيس  ال��م��ال��ي��ة،  ل��اس��ت��ث��م��ارات  وفلسطين 
المالية  ل��أوراق  فلسطين  األردن  الهدف  شركة 
القانونية  اإلج�����راءات  جميع  م��ن  االن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
وحصول  االن���دم���اج،  لعملية  واإلداري�����ة  وال��م��ال��ي��ة 
الشركة المندمجة على ترخيص من قبل الهيئة 
لممارسة نشاطات وأعمال األوراق المالية، استنادًا 
المالية  األوراق  ش��رك��ات  ترخيص  تعليمات  إل��ى 
الترخيص  2006 ومعايير سياسة  )1( لسنة  رقم 
في  الهيئة  إدارة  مجلس  قبل  م��ن  المعتمدة 

جلسته رقم 9/8 والمنعقدة بتاريخ 2009/8/2.

في مجال االلتزام بقانون األوراق المالية رقم )12( 	•
لسنة 2004، تم إدراج )7( شركات مساهمة عامة 
  . 2011 العام  جديدة في بورصة فلسطين خال 
ويأتي ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها 
الرئيسيين،  ال��ش��رك��اء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ه��ي��ئ��ة، 
استكمال ملف  بورصة فلسطين، في  وتحديدًا 
التي  العامة  المساهمة  الشركات  وإلزام  اإلدراج، 
في  أسهمها  ب���إدراج  اإلدراج  ش���روط  تستوفي 

بورصة فلسطين.

تعزيز الدور الرقابي على الجهات الخاضعة لرقابة 	•
العامة  اإلدارة  لقيام  نتيجة  وإشرافها.   الهيئة 
على  ال��رق��اب��ي  دوره���ا  بممارسة  المالية  ل���أوراق 
االلتزام  الهيئة، لضمان  لرقابة  الخاضعة  الجهات 
والتعليمات  واألن��ظ��م��ة  المالية  األوراق  بقانون 
عمليات  ونطاق  حجم  توسيع  تم  عنه،  الصادرة 
العامة  اإلدارة  تمارسها  التي  والتفتيش  الرقابة 
التاعب  ح��االت  تحديد  تم  حيث  المالية،  ل��أوراق 
االل��ت��زام  ال��م��ال��ي��ة، وح���االت ع��دم  األوراق  ب��أس��ع��ار 
التقيد  عدم  وحاالت  اإلفصاح،  ونظام  بتعليمات 
الهيئة  ع��ن  ال��ص��ادرة  المالية  ال��م��اءة  بمعايير 
لرقابة  الخاضعة  الجهات  على  المخالفات  وفرض 
الرقابة  أنظمة  إل��ى  اس��ت��ن��ادًا  الهيئة،  وإش����راف 
التي  الميدانية  الرقابية  وال��زي��ارات  اإللكترونية 
على  المالية  ل���أوراق  العامة  اإلدارة  بها  ق��ام��ت 
متابعة  تعزيز  وتم  لرقابتها،  الخاضعة  الجهات 
المخالفات  وتصويب  الرقابية،  العمليات  نتائج 

الصادرة عن الهيئة.

رق��م 	• الهيئة  إدارة  مجلس  ق���رار  إل���ى  اس��ت��ن��ادًا 
المعايير  اعتماد   ،2010/3/7 بتاريخ   )2010/2(
التي  والمخالفات  العقوبات  لنشر  االسترشادية 
نظام  إلى  باالستناد  للجمهور،  الهيئة  تتخذها 
نشر   2011 ال��ع��ام  خ��ال  ت��م  المعلومات،  سرية 
الهيئة  اتخذتها  ال��ت��ي  وال��ع��ق��وب��ات  المخالفات 
موقعها  على  لرقابتها  الخاضعة  الجهات  بحق 
لتقييم  للجمهور  الفرصة  يتيح  بما  اإللكتروني، 
ويفرض  معها،  يتعاملون  التي  الجهات  ج��دارة 
المالية  األوراق  لقانون  لامتثال  إضافيًا  ضغطًا 

والتشريعات الثانوية ومعايير العمل.

باستضافة 	• المالية  ل��أوراق  العامة  اإلدارة  قامت 
نائب رئيس إدارة عماء شهادات اإليداع الدولية 
توما  ت��ون��ي  السيد  ميلون  ن��ي��وي��ورك  بنك  ف��ي 
اإلي���داع  ش��ه��ادات  م��ج��ال  ف��ي  المختص  الخبير 
الزيارة  هدفت  حيث   ،2011 العام  خال  الدولية 
بها  وال��م��ع��م��ول  المتبعة  اآلل��ي��ة  ت��وض��ي��ح  إل���ى 
الدولية  اإلي��داع  إصدار شهادات  مجال  في  دوليًا 
والتجارب العربية والدولية للعديد من الشركات 
بإصدار  قامت  التي  العربية،  العامة  المساهمة 
المالية  األوراق  تلك  إيداع دولية مقابل  شهادات 
المزايا  أه��م  ت��وم��ا  وأوض���ح  ال��م��ص��درة.   العربية 
األوراق  ق��ط��اع  منها  يستفيد  ال��ت��ي  وال��م��ن��اف��ع 
إيداع  شهادات  طرح  مجال  في  المحلي  المالية 

دولية في األسواق المالية الدولية.
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الرقابة واإلشراف على مكونات قطاع األوراق المالية:

أواًل: بورصة فلسطين

أ. مؤشر القدس

مع نهاية العام 2011، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 476.93 نقطة، منخفضًا بواقع 12.67 نقطة عن إغاق المؤشر 
للعام 2010، محققًا انخفاضًا نسبته %2.59.

ويظهر الجدول التالي قيم مؤشر القدس في نهاية كل ربع خال العام 2011:

مؤشر القدس في نهاية األرباع األول والثاني والثالث والرابع خال العام 2011

التغير مقارنة بالربعمؤشر القدسالفترة
السابق )%(

التغير مقارنة بـ
)%( 2011/1/1

2011/1/1489.60--------

2011/3/31497.671.651.65

2011/6/30492.711.00-0.64

2011/9/30488.200.92-0.29-

2011/12/31476.932.31-2.59-

وفيما يلي الرسم البياني إلغاق مؤشر القدس الشهري خال العام 2011:

مؤشر القدس خال العام 2011
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ب. نشاط السوق

يبين الجدول التالي مقارنة لنشاط التداول في بورصة فلسطين بين العامين 2010 و2011:

نشاط التداول في بورصة فلسطين خال العامين 2010 و2011

عدد جلسات السنة
التداول

عدد األسهم 
المتداولة

القيمة 
المتداولة )$(

عدد 
الصفقات

المعدل اليومي 
لقيمة األسهم 

المتداولة )$(

القيمة السوقية 
)$(

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

2011248184,544,375365,648,21561,9281,474,3882,782,469,900

ويبين الجدول أدناه القيمة السوقية وقيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للعامين 2010 و2011:

2011* )%(2010* )%(الـبـــنـــــد

42.848.6القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

7.96.4قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة(

* تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي األولي للعام 2010 في احتساب النسب لعدم صدور بيانات العام 2011 بعد.

ويبين الشكل التالي مقارنة للقيمة السوقية وعدد األسهم المتداولة وقيمتها خال العامين 2010 و2011:

القيمة السوقية وعدد االسهم المتداولة وقيمتها في السوق المالية خال 2010 و2011
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2011 وحتى  الثاني  التداول الشهري في بورصة فلسطين من شهر كانون  التالي حجم وقيمة  يبين الجدول 
كانون األول 2011:

النشاط الشهري اإلجمالي لبورصة فلسطين خال العام 2011

عدد األسهم الشهر
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )$(

عدد جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

مؤشر 
القدس

17,631,36728,155,670226,508489.50كانون الثاني

15,102,29127,839,776195,301482.16شباط

16,550,51930,614,284238,249497.67آذار

22,622,07742,312,503208,436496.25نيسان

34,567,14161,246,680226,729498.80أيار

14,452,94732,828,404214,996492.71حزيران

11,190,91222,113,136214,224494.77تموز

5,870,61610,457,852213,189491.03آب

7,668,07015,712,941203,764488.20أيلول

16,699,93634,598,702223,842474.71تشرين األول

5,559,62212,742,037172,812471.77تشرين الثاني

16,628,87747,026,230203,878476.93كانون األول

الخدمات
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ج. حجم التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2011

فيما يلي أحجام التداول للعام 2011، موزعة حسب قطاعات البورصة:

الخدمات %44.57

االستثمار 
%26.88

التأمين %2.04
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ل ال

خا
ع 

طا
لق

ب ا
س

 ح
ولة

م المتدا
التوزيع النسبي لقيمة األسه

البنوك والخدمات 
المالية %18.75

الصناعة %7.76
االستثمار %41

الصناعة %6.61

الخدمات 
%24.24

البنوك والخدمات 
المالية %24.15
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صناعة 9.59%االستثمار %34.57
ال

الخدمات %30.54

البنوك والخدمات 
المالية %21.44

20التأمين %3.86
11

م 
عا

ل ال
سبي للقيمة السوقية حسب القطاع خا

التوزيع الن

االستثمار 
%14.33

%
صناعة 8.13

ال

الخدمات %52.66

البنوك والخدمات 
المالية %21.25

التأمين %3.64
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د. الشركات المدرجة

40 شركة مدرجة  46 شركة مقارنة مع  2011، بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  مع نهاية العام 
للعام 2010، حيث تم إدراج الشركات التالية خال العام 2011:

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خال العام 2011

تاريخ اإلدراج في البورصةرمز الشركةاسم الشركة

WATANIYA2011/01/09موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت

GUI2011/03/30العالمية المتحدة للتأمين

PMHC2011/04/13فلسطين لتمويل الرهن العقاري

AQARIYA2011/04/25العقارية التجارية لاستثمار

TIC2011/05/04التكافل الفلسطينية للتأمين

ELECTROD2011/05/17مصنع الشرق لإللكترود

NAPCO2011/11/30الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيات

ه. حجم نشاط القطاعات في بورصة فلسطين خالل العام 2011

قطاع التأمين

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AIG3,746,9681,351,8611,503المجموعة األهلية للتأمين

GUI398,937480,756270العالمية المتحدة للتأمين

MIC85,24446,16320المشرق للتامين*

NIC370,8631,343,427207التأمين الوطنية

PICO20,50030,7502فلسطين للتأمين

TIC2,080,7132,212,169331التكافل الفلسطينية للتأمين

TRUST680,3671,995,10357ترست العالمية للتامين **

7,383,5927,460,2292,390المجموع

*  سهم الشركة موقوف عن التداول.
** قامت البورصة بتعديل سعري بعد توزيع األسهم المجانية خال العام 2011 بموجب المادة )110( من نظام تداول األوراق المالية.
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قطاع الصناعة

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

APC23,93273,93333العربية لصناعة الدهانات

AZIZA534,8402,123,983303دواجن فلسطين**

BPC1,278,6175,804,550666بيرزيت لأدوية**

ELECTROD11,57736,89451مصنع الشرق لإللكترود

GMC5,212,2947,936,3892,209مطاحن القمح الذهبي

JCC599,8451,708,411686سجاير القدس **

JPH482,2083,102,278273القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN385,751259,612277فلسطين لصناعات اللدائن

الوطنية لصناعة األلمنيوم 
والبروفيات

NAPCO29,92039,74634

NCI2,386,9631,928,1671,335الوطنية لصناعة الكرتون

VOIC1,248,2085,373,34472مصانع الزيوت النباتية

12,194,15528,387,3075,939المجموع

** قامت البورصة بتعديل سعري بعد توزيع األسهم المجانية خال العام 2011 بموجب المادة )110( من نظام تداول األوراق المالية.

قطاع الخدمات

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

ABRAJ48,04650,58065شركة أبراج الوطنية

AHC474,670530,086172المؤسسة العربية للفنادق

ARE166,942131,584196المؤسسة العقارية العربية

GCOM6,904,5484,279,7933,820جلوبال كوم لاتصاالت

HOTEL000جراند بارك للفنادق واالستجمام*

NSC258,868385,38856مركز نابلس الجراحي التخصصي
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PALTEL18,191,089133,403,0996,672االتصاالت الفلسطينية

PEC2,237,1782,598,3681,589الفلسطينية للكهرباء

PLAZA14,50014,53720العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

RSR157,327624,26948شركة مصايف رام اهلل **

الفلسطينية للتوزيع والخدمات 
اللوجستية

WASSEL2,736,1093,421,2131,686

موبايل الوطنية الفلسطينية 
لاتصاالت

WATANIYA13,544,30617,529,2234,588

18,912  162,968,140 44,733,583 المجموع

* سهم الشركة موقوف عن التداول.
** قامت البورصة بتعديل سعري بعد توزيع األسهم المجانية خال العام 2011 بموجب المادة )110( من نظام تداول األوراق المالية.

قطاع البنوك

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AIB2,528,3212,086,1561,516البنك اإلسامي العربي

AMB7,182,6815,554,0672,606بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

BOP13,012,38940,311,0926,188بنك فلسطين **

ISBK7,974,7676,880,2731,868البنك اإلسامي الفلسطيني

PCB2,704,4962,087,882416البنك التجاري الفلسطيني

PIBC2,026,2652,149,292224بنك االستثمار الفلسطيني **

PMHC2,876,2882,527,74859فلسطين لتمويل الرهن العقاري

QUDS6,259,6256,952,034402بنك القدس

44,564,83268,548,54413,279المجموع

** قامت البورصة بتعديل سعري بعد توزيع األسهم المجانية خال العام 2011 بموجب المادة )110( من نظام تداول األوراق المالية.
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قطاع االستثمار

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

AQARIYA898,797918,481641العقارية التجارية لاستثمار

ARAB14,50016,64521المستثمرون العرب

JREI1,372,2681,303,7114القدس لاستثمارات العقارية

PADICO52,737,34963,178,19410,853فلسطين للتنمية واالستثمار

PID253,948358,29684الفلسطينية لاستثمار واإلنماء

PIIC8,887,04520,524,5154,018فلسطين لاستثمار الصناعي

PRICO7,986,2499,732,4013,786فلسطين لاستثمار العقاري

UCI3,518,0572,251,7562,001االتحاد لإلعمار واالستثمار

75,668,21398,283,99921,408المجموع

و. النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

يبين الجدول التالي النتائج المالية للشركات للعام2011 ، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية السنوية المقدمة 
من الشركات إلى هيئة سوق رأس المال:

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2011

صافي الربح العملةرمز التداولالشركةالقطاع
)الخسارة(

ت المالية
ك والخدما

البنو

286,233 دوالرAIBالبنك االسامي العربي

568,262 دوالرAMBبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

33,980,673 دوالرBOPبنك فلسطين

4,034,147 دوالرISBKالبنك اإلسامي الفلسطيني

589,127 دوالرPCBالبنك التجاري الفلسطيني

2,552,984 دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

351,863دوالرPMHCفلسطين لتمويل الرهن العقاري

4,581,794دوالرQUDSبنك القدس
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صناعة
ال

 395,270      دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

)298,790(دينارAZIZAدواجن فلسطين

2,958,471    دينارBPCبيرزيت لأدوية

129,043        دينارELECTRODمصنع الشرق لالكترود

1,122,269    دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

323,445 دينارJCCسجاير القدس

1,728,555دينارJPHالقدس للمستحضرات الطبية

)455,672(دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

105,167 دينارNAPCOالوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيات

23,242 دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

1,887,069   دينارVOICمصانع الزيوت النباتية

ن
التأمي

1,684,443 دوالرAIGالمجموعة االهلية للتأمين )**(

813,840 دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين

)1,113,489(دوالرMICالمشرق للتامين )*(

3,007,942 دوالرNICالتأمين الوطنية

474,666 دوالرPICOفلسطين للتأمين

252,286 دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين

1,456,537دوالرTRUSTترست العالمية للتامين

ستثمار
اال

60,823 دينارAQARIYAالعقارية التجارية لاستثمار

415,179 دينارARABالمستثمرون العرب

564,245 دوالرJREIالقدس لاستثمارات العقارية

26,082,000 دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

)87,757(دينارPIDالفلسطينية لاستثمار واإلنماء

738,705 دينارPIICفلسطين لاستثمار الصناعي

4,157,035 دينارPRICOفلسطين لاستثمار العقاري

1,783,236 دوالرUCIاالتحاد لإلعمار واالستثمار
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ت
الخدما

506,746 دوالرABRAJشركة أبراج الوطنية

)1,905,387(دينارAHCالمؤسسة العربية للفنادق

26,740 دينارAREالمؤسسة العقارية العربية

)1,284,551(دوالرGCOMجلوبال كوم لاتصاالت

)1,208,136(دينارHOTELجراند بارك للفنادق واالستجمام )*(

201,312 دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

90,744,000 دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

8,374,034 دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

)1,055,450(دينارPLAZAالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

)20,193(دينارRSRشركة مصايف رام اهلل

الفلسطينية للتوزيع والخدمات 
اللوجستية

WASSEL1,986,425(دينار(

)26,179,253(دوالرWATANIYAموبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت

)*(  سهم الشركة موقوف عن التداول.
)**( القيمة االسمية للسهم  0.25 دوالر أمريكي.

نتائج اعمال كل من شركة البنك االسامي العربي وشركة جراند بارك للفنادق واالستجمام هي تلك الواردة في البيانات المالية 

االولية وذلك بسب عدم افصاح الشركات المذكورة عن البيانات المالية المدققة وذلك حتى تاريخ إعداد التقرير.

ز. األسهم النشطة خالل العام 2011

يبين الجدول التالي أسماء الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خال العام 2011:

الشركات المدرجة األعلى من حيث قيمة التداول خال العام 2011

عدد األسهم الرمزالشركة
المتداولة

قيمة األسهم 
عدد الصفقاتالمتداولة )$(

PALTEL18,191,089133,403,0996,672االتصاالت الفلسطينية

PADICO52,737,34963,178,19410,853فلسطين للتنمية واالستثمار

BOP13,012,38940,311,0926,188بنك فلسطين

PIIC8,887,04520,524,5154,018فلسطين لاستثمار الصناعي

WATANIYA13,544,30617,529,2234,588موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت

PRICO7,986,2499,732,4013,786فلسطين لاستثمار العقاري

GMC5,212,2947,936,3892,209مطاحن القمح الذهبي

QUDS6,259,6256,952,034402بنك القدس

ISBK7,974,7676,880,2731,868البنك اإلسامي الفلسطيني

BPC1,278,6175,804,550666بيرزيت لأدوية
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وفي هذا السياق، فقد واصلت اإلدارة العامة للتأمين 
جهودها الكبيرة الرامية إلى الحد من بعض الظواهر 
الفلسطينية.   التأمين  س��وق  بصناعة  تضر  قد  التي 
بتغريم  متعلقة  ح��ازم��ة  ق����رارات  ب��إص��دار  ق��ام��ت  فقد 
بعض  إغ��اق  وق���رارات  المخالفين،  وال��وك��اء  الشركات 
لتلك  تابعين  ووك��اء  التأمين  شركات  ومكاتب  فروع 
شركات  بعض  م��ع  اإلدارة  تعمل  وك��ذل��ك  ال��ش��رك��ات.  
التأمين على وضع خطط إشفاء، وتصويب ألوضاعها 
الثانوية،  وتشريعاته  التأمين  ق��ان��ون  ألح��ك��ام  وف��ق��ًا 
الجهات  مع  الهيئة  وتعمل  بحزم.   تطبيقها  وتراقب 
التأمين في فلسطين،  الشريكة كافة لتعزيز صناعة 
ووزارة  العمل،  ووزارة  والمواصات،  النقل  وزارة  ومنها 

الحكم المحلي والشرطة.

ألوض��اع سوق  التصويبية  اإلج���راءات  تعزيز  أج��ل  وم��ن 
علمية  أس��س  إل��ى  المستندة  الفلسطينية  التأمين 
صحيحة وهادفة إلى النهوض به، قامت اإلدارة العامة 
لغايات  مستقل،  اكتواري  خبير  مع  بالتعاقد  للتأمين 
كافة،  بأنواعها  التأمين  أقساط   كفاية  م��دى  دراس��ة 
لفئات  وال��م��وق��وف��ة  ال��م��س��ددة  التعويضات  ودراس����ة 
وتأمين  ال��ث��ال��ث  وال��ف��ري��ق  اإلل��زام��ي  ال��م��رك��ب��ات  تأمين 
دراسة  وكذلك  التأمين،  أن��واع  وباقي  العمال  إصابات 
ش��رك��ات  ل���دى  كفايتها  وم���دى  الفنية  المخصصات 

التأمين المجازة للعمل في فلسطين.

خال  نموًا  فلسطين  ف��ي  التأمين  قطاع  حقق  وق��د 
العام 2011 عن سابقه، بلغ حوالي %20، على الرغم من 
الظروف  بسبب  غ��زة،  قطاع  في  التأمين  سوق  تراجع 
السياسية السائدة هناك، باإلضافة إلى تحقيق نمو في 
المحفظة التأمينية، بنسبة %60 خال السنوات األربعة 
نهاية  وحتى   2008 العام  نهاية  منذ  أي  المنقضية، 
العام 2011، حيث ازدادت المحفظة من )94,000,000$ 
إلى  دوالر  مليون  وتسعين  أربعة   )150,000,000$  –

حوالي مائة وخمسين مليون دوالر خال هذه الفترة.

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 
ت��ض��ع سياسات  ال��ت��أم��ي��ن، وأن  ق��ط��اع  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة 
وتنميته،  التأمين  قطاع  تطوير  إل��ى  تهدف  مفصلة 
والقرارات  التعليمات  وتصدر  الازمة،  األنظمة  ُتِعد  وأن 
المائم  المناخ  لتوفير  غاياتها، وذلك  لتحقيق  واألوامر 
بالنفع  ي��ع��ود  بما  وت��ق��دم��ه��ا،  التأمين  صناعة  لنمو 
العام على مجمل النشاط االقتصادي في فلسطين، 
وتتولى  المعنية.   الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
والرقابة  اإلش���راف  الهيئة  في  للتأمين  العامة  اإلدارة 
على أعمال التأمين والعمل على تطوير هذا القطاع، 
ومتابعة التقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات، 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  تتاءم  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 المائمة لتطويره، وتعزيز 

دوره في االقتصاد الوطني، وذلك من خال:

التأمين 	• قطاع  لتطوير  مفصلة  سياسات  وضع 
لتنفيذها،  ال��ازم��ة  األن��ظ��م��ة  وإع����داد  وتنميته، 

بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.

المائم لنمو 	• المناخ  القيام بكل ما يلزم لتوفير 
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.
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نسبة التغير في مكونات المحفظة التأمينية لأعوام 2011-2008

نسبة التغير )%(20082011مكونات المحفظة التأمينية

91,849,24179 51,303,545 مجموع أقساط تأمين المركبات

23,144,99929 17,925,087 مجموع أقساط التأمين الصحي

8,405,18028 6,543,446 مجموع أقساط تأمين الحريق

1,514,52624 1,216,996 مجموع أقساط التأمين البحري

-3,338,6483 3,451,193 مجموع أقساط تأمين الحياة

---- 13,725,112 ----مجموع أقساط تأمين العمال

 ----3,495,319 ----مجموع أقساط التأمين الهندسي

 ----2,097,337 ----مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

 ----2,890,887 ----مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى

22,208,65560 13,870,262 مجموع أقساط التأمينات العامة*

150,461,24960 94,310,529 إجمالي أقساط التأمين

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

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��ال  م��ن  ال��دول��ي��ة  وال��م��م��ارس��ات 
والقواعد ونظم العمل الداخلية، وبما يحقق الفاعلية 
تنفيذ  تم  المجال،  الرقابي.  وفي هذا  أداء دورها  في 

مراحل عدة من حملة التوعية التأمينية.

التطورات خالل العام 2011:

الكثير   2011 العام  للتأمين في  العامة  اإلدارة  حققت 
من اإلنجازات على المستويات اإلدارية والرقابية، حيث 
وف��روع  على ش��رك��ات  ال��رق��اب��ي��ة  ال��زي��ارات  تكثيف  ت��م 
م��ن شأنه  ال���ذي  م��ل��ح��وظ،  ال��ت��أم��ي��ن بشكل  ووك����اء 
الصادرة  والقرارات  بالتعليمات  االلتزام  على  التشديد 
التأمين  ق��ان��ون  بموجب  للتأمين  العامة  اإلدارة  ع��ن 

المعمول به في فلسطين.

فقد تم إنجاز عملية تقييم مخاطر االمتثال في شركات 
التأمين، باإلضافة إلى تقييم مخاطر العمليات الداخلية 

من  لعدد  الداخلي  الضبط  استبيان  نتائج  خال  من 
سيتم  حيث  التأمين،  ش��رك��ات  ف��ي  الرئيسة  ال��دوائ��ر 
لتقييم  اإلجمالية  المخاطر  تقييم  نتائج  إلى  االستناد 
العمليات المستقبلية للتفتيش الميداني، والمباشرة 
بخطة تفتيش مستندة إلى أساس المخاطر من بداية 

العام 2012.

وتمت المباشرة بالمرحلة الثانية من الدراسة االكتوارية، 
األول��ى، حيث تم  المرحلة  إلى استكمال دراسة  إضافة 
اإللزامية،  للتأمينات  االكتوارية  ال��دراس��ة  من  االنتهاء 
عكس  وسيتم  المعنية،  للشركات  نتائجها  وأعلنت 
كما  للشركات،  المالية  البيانات  على  ال��دراس��ة  نتائج 
تم بدء العمل على توسيع الدراسة لتشمل منتجات 

التأمين كافة.

على  الحصول  إلزامية  تطبيق  تم   ،2011 العام  وخال 
أصحاب  لجميع  الموحدة  المهنية  المسؤولية  وثيقة 
عمل  تنظيم  ت��م  كما  بالتأمين.   المرتبطة  المهن 
أضرار  لتقدير  معاينة  و”خبير  تأمين”  “محقق  مهنتي 
التأمين”، حيث تم البدء بتصويب أوضاع أصحاب هذه 
المهن عن طريق حصولهم على الترخيص الازم من 
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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 2011، 
وذلك حسب فروع التأمين التي تمارسها الشركة:

فرع التأمين الذي تم تجديد ترخيصه الشركة رقم الرخصة

تأمين الحياة

شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث 1

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

التأمين الصحي

شركة المشرق للتأمين 2
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

قبل اإلدارة العامة للتأمين، بموجب قانون التأمين رقم 
2005، وتم التعميم على شركات التأمين  )20( لسنة 
بعدم التعامل إال مع محققي حوادث التأمين ومخمني 
اإلج��ازة لشركات  تم منح  المجازين فقط.  كما  األض��رار 
وساطة تأمين، وشركات متخصصة في تخمين األضرار 
الناجمة عن الحوادث، كما تم منح اإلجازة لشركة إدارة 
نفقات طبية وخدمات تأمينية ألول مرة في فلسطين.

هذا باإلضافة إلى االنتهاء من بناء النظام اإللكتروني 
النظام  تجهيز  وتم  المركبات،  لتأمين  الفلسطيني 
ووك��اء  ش��رك��ات  قبل  م��ن  الموسع  الفحص  لعملية 
النظام  تم تجهيز  الهيئة، حيث  إشراف  التأمين تحت 

لعملية إطاقه خال العام 2012.

تنمية قدرات

 2011 ال���ع���ام  خ���ال  ل��ل��ت��أم��ي��ن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ق��ام��ت 
التأمينية،  المعرفة  زي��ادة  أجل  من  جهودها  بتكثيف 
وم��وظ��ف��ي  لموظفيها  المهنية  ال���ق���درات  وت��ن��م��ي��ة 
اإلدارة  وترتبط  والمنتجين.   والوكاء  التأمين  شركات 
باتفاقّيات تعاون مع معهد البحرين للدراسات المالية 

المصري  التأمين  ومعهد  )ال��ب��ح��ري��ن(،  والمصرفية 
)م��ص��ر(، وم��رك��ز روي���ال للتدريب )دب����ّي(.  وق��د عملت 
على إشراك موظفيها بالعديد من الدورات التدريبية 
وتأمينات  العامة،  والتأمينات  االك��ت��واري،  العلم  ف��ي 
السيارات، ومكافحة غسيل األموال، والتدريب العملي 
في هيئات التأمين لبلدان شقيقة.  كما عقدت امتحانًا 
زيادة  أجل  من  التأمين،  لوكاء  العامة  التأمينات  في 
وزي��ادة  التسويقية  وق��درات��ه��م  المهنية  معرفتهم 
الوعي التأميني.  ويندرج هذا االمتحان تحت متطلبات 
يمنحها  ال��ت��ي   ،)PIC( للتأمين  المهنية  ال��ش��ه��ادة 
البريطاني.  كما عملت أيضًا على إشراك   )CII( معهد 
امتحانات  في  التأمين  شركات  وموظفي  موظفيها 
الوثيق  ال��ت��ع��اون  خ��ال  م��ن  البريطاني،   )CII( معهد 
والمصرفية،  المالية  ل��ل��دراس��ات  البحرين  معهد  م��ع 
وامتحانات معهد )LOMA( األمريكي، بالتعاون مع مركز 
رويال، حيث نال جميع موظفي اإلدارة العامة للتأمين 
 )LOMA( معهد  م��ن  التأمين  ف��ي  الدبلوما  ش��ه��ادة 
موظفي  من  ع��دد  إل��ى  باإلضافة  والتحقوا  األمريكي، 
من  البريطاني،   )CII( معهد  ببرامج  التأمين  شركات 

خال معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية.
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التأمين الصحي

شركة فلسطين للتأمين 3
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة
الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 4

التأمين الصحي

تأمين الحياة

شركة التأمين الوطنية 5

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

تأمين الحياة

شركة ترست العالمية للتأمين 7

التأمين الصحي

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
 

التأمين الصحي

شركة المجموعة األهلية للتأمين 8
تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

تأمين إقراض الرهن العقاري شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري 9

 
التأمين الصحي

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
10

 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري

التأمين الصحي

الشركة العالمية المتحدة للتأمين
11

 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات

التأمين البحري
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يتوزع وكالء التأمين / المنتجون المجازون في نهاية العام 2011 حسب تمثيلهم لشركات التأمين 
على النحو التالي:

عدد الوكالء/ المنتجين الشركة الرقم

7 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 1

33 شركة التأمين الوطنية 2

16 شركة التكافل الفلسطينية للتأمين 3

10 شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث 4

49 شركة المجموعة األهلية للتأمين 5

19 شركة المشرق للتأمين 6

49 شركة ترست العالمية للتأمين 7

35 شركة فلسطين للتأمين 8

0 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري 9

21 الشركة العالمية المتحدة للتأمين 10

239 المجموع

ويبين الجدول التالي ملخصًا لمخالفات العام 2011 فيما يخص قطاع التأمين:

مخالفات شركات التأمين

العقوبةسبب المخالفةالشركةالرقم

شركة التأمين الوطنية1
مخالفة أمر الدفع النقدي، مخالفة التعرفة اإللزامية، 
السلوك  قواعد  مخالفة  التأمين،  قانون  مخالفة 

المهنية، تاعب في النظام المحاسبي
غرامة مالية

غرامة ماليةمخالفة التعرفة اإللزامية الموحدةالشركة العالمية المتحدة للتأمين2

غرامة ماليةالتعامل مع وكيل مجاز مع شركة تأمين أخرىالشركة العالمية المتحدة للتأمين3

شركة فلسطين للتأمين4

مخالفة أمر الدفع النقدي، مخالفة التعرفة اإللزامية، 
وثائق  ببيانات  التاعب  التأمين،  ق��ان��ون  مخالفة 
لوكاء  اإلج����ازة  منح  ق���رار  أح��ك��ام  مخالفة  ت��أم��ي��ن، 

التأمين، وتاعب في النظام المحاسبي

غرامة مالية

غرامة ماليةمخالفة الحد األدنى للتعرفة الخاصة بتأمينات العمالشركة ترست العالمية للتأمين5

غرامة ماليةمخالفة الحد األدنى للتعرفة الخاصة بتأمينات العمالشركة المجموعة األهلية للتأمين6

شركة التأمين الوطنية7
 ،2007 لسنة  )7/ت(  رقم  تعليمات  أحكام  مخالفة 
الموافقة  على  الحصول  دون  مالية  بيانات  بنشر 

المسبقة من اإلدارة العامة للتأمين.
إنذار نهائي
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مخالفات وكالء / منتجي التأمين

العقوبةسبب المخالفةاسم الوكيل / المنتجالرقم

غرامة ماليةالتأخر في استكمال إجراءات تجديد اإلجازةأمجد طميزة1

غرامة ماليةالتعامل مع أكثر من شركة في الوقت ذاتهعنان أبو عيشة2

غرامة ماليةالتأخر في استكمال إجراءات تجديد اإلجازةضرار عابدين3

مخالفة قانون التأمين، وقرار رقم )10/ت( لسنة محمد زين الدين4
2009 بشأن منح اإلجازة لوكاء التأمين

غرامة مالية

إنذار نهائيمخالفة أحكام قانون التأمين وتشريعاته الثانويةعبد اهلل جفال5

مخالفة المادة )107( من قانون التأمين، وقرار رقم علي دعدوع6
غرامة مالية)10/ت( لسنة 2009 بشأن منح اإلجازة لوكاء التأمين

إنذار نهائيمخالفة أحكام قانون التأمين وتشريعاته الثانويةروند عبد الدايم7

غرامة ماليةالتعامل مع أكثر من شركة تأمين في الوقت ذاتهإبراهيم الكردي8

مخالفة قانون التأمين، وقرار رقم )10/ت( لسنة السميدع عباس9
2009 بشأن منح اإلجازة لوكاء التأمين

غرامة مالية

غرامة ماليةمخالفة الحد األدنى للتعرفة الخاصة بتأمينات العمالصقر داوود10

11
إبراهيم شحادة سليمان 

بلواني
عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ 

إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ أيهم عايد عبد الهادي القرجة12
إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

13
كنعان مصطفى محمد 

عوايصة
عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ 

إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ عاكف أحمد محمود حموضة14
إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

15
زياد عبد المعطي فريد 

الشخشير
عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ 

إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

16
سامح شوكت فائق عبد 

الهادي
عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ 

إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ فواز سعد أحمد الشكعة17
إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

18
جمال »أحمد جبر« مصطفى 

بركات
عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ 

إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول

عدم تأدية امتحان التأمينات العامة اإللزامي لوكاء/ سامر أحمد محمود فقهاء19
إنذارمنتجي التأمين دون عذر مقبول
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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 الفلسطينية.	•

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.	•

االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.	•

وكاء التأمين.	•

أصحاب المهن األخرى المرتبطة بالتأمين.	•

بعض المؤشرات المالية واألداء التشغيلي لقطاع التأمين 2010  - 2011

العملة: الدوالر األمريكي

20102011البيان 

مة
عا

ت 
ما

لو
مع

1010عدد شركات التأمين

99 103 عدد فروع ومكاتب شركات التأمين

1,028 1,007عدد الموظفين في شركات التأمين

239 265 عدد وكاء شركات التأمين

ن
مي

تأ
ع ال

طا
ل ق

ما
أع

ج 
تائ

ن
91,849,241 74,826,749 مجموع أقساط تأمين المركبات

13,725,112 ______  مجموع أقساط تأمين العمال

23,144,999 19,799,781 مجموع أقساط التأمين الصحي

8,405,180 7,320,789 مجموع أقساط تأمين الحريق

1,514,526 1,325,147 مجموع أقساط التأمين البحري

3,495,319 ______ مجموع أقساط التأمين الهندسي

2,097,337 ______  مجموع أقساط تأمين المسؤولية المدنية

2,890,887 19,084,964 مجموع أقساط التأمينات العامة األخرى*

3,338,648 3,444,122 مجموع أقساط تأمين الحياة

150,461,249 125,801,552 إجمالي أقساط التأمين

75,572,381 66,430,926 إجمالي التعويضات المدفوعة
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ن
مي

تأ
ع ال

طا
ت ق

وبا
طل

وم
ت 

دا
جو

مو
ص 

لخ
م

185,614,884 171,735,544 إجمالي الموجودات المتداولة

180,655,300 180,314,797 إجمالي االستثمارات

76,971,495 61,466,712 إجمالي الذمم المدينة

65,714,641 49,372,584 صافي الذمم المدينة

323,563,814 298,372,951 إجمالي الموجودات

32,179,635 24,609,551 إجمالي موجودات عقود التأمين

158,548,489 145,411,293 إجمالي مطلوبات عقود التأمين

63,062,143 62,247,650 رأس المال المدفوع

8,718,484 7,845,331 االحتياطي اإلجباري

4,675,860 3,398,364 االحتياطي االختياري

9,890,351 8,332,170 التغير في القيمة العادلة للموجودات

4,021,946 1,792,236 األرباح )الخسائر( المدورة

101,127,192 95,606,579 مجموع حقوق المساهمين وحقوق األقلية

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

مكونات محفظة التأمين لعام 2011

مركبات %61.05 عمال %9.12

هندسي 
%2.32

تأمينات عامة 
%14.75

تأمينات عامة اخرى 
%1.92

ية 
دن

ة م
ولي

سؤ
م

%
1.

39

بحري
%1.01 

الحياة
حريق %2.22

%5.59 

صحي
%15.38
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قطاعا الرهن العقاري والتأجير التمويلي

أواًل: قطاع تمويل الرهن العقاري

البيئة القانونية

المنظمة  القانونية  للبيئة  والتحضير  اإلعداد  إطار  في 
لقطاع تمويل الرهن العقاري، قامت اإلدارة العامة للرهن 
العقاري والتأجير التمويلي باستكمال عقد اللقاءات مع 
القطاع، في سياق اإلعداد  الجهات ذات العاقة بعمل 
أن  المتوقع  من  ال��ذي  العقاري  الرهن  تمويل  لقانون 
يتم االنتهاء من إعداده خال العام 2012، حيث تحرص 
اإلدارة على تحقيق القانون لنوع من التوازن بين حقوق 
والتزامات أطراف عقد التمويل، من خال استحداث آلية 
فعالة للتنفيذ على العقار المرهون، وإلزام المقرضين 

باإلفصاح المستمر للمقترضين.

أما فيما يخص نشاط التخمين العقاري، فقد أولت اإلدارة 
اهتمامًا خاصًا بهذا النشاط، لما له من أهمية في تقدير 
حجم الضمانات العقارية، وبالتالي المساهمة في عمل 
وأقل  بيئة مستقرة  في  العقاري  الرهن  تمويل  قطاع 
مخاطر ممكنة.  وفي العام 2011، قامت اإلدارة بإعداد 
التخمين  نشاط  م��زاول��ة  ترخيص  تعليمات  م��س��ودة 
العقاري باالستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، التي 
 ،2012 العام  من  األول  الربع  في  إقرارها  المتوقع  من 
الذي من  الموحد  التخمين  إعداد نموذج  إلى  باإلضافة 

المتوقع أن يتم البدء بتطبيقه خال العام 2012.

التطورات خالل العام 2011

هنالك شركة واحدة عاملة في السوق الثانوي لقطاع 
السيولة  بتوفير  تقوم  حيث  العقاري،  الرهن  تمويل 
)اإلق��راض  األول��ي  السوق  في  العاملة  للبنوك  الازمة 
ال��م��ب��اش��ر( م��ن أج���ل ت��ق��دي��م ق����روض ت��م��وي��ل ال��ره��ن 
مساعدة  وبالتالي  األجل،  وطويلة  متوسطة  العقاري 
البنوك في مواءمة مصادر تمويلها مع إقراضها.  أما 
سبعة  ترخيص  تم  فقد  العقارية،  المهن  بخصوص 

المخمنين  ع��دد  ليبلغ   ،2011 ال��ع��ام  خ��ال  مخمنين 
ثاثة  الهيئة  سجات  حسب  المرخصين  العقاريين 
وقد   ،2011/12/31 بتاريخ  ه��و  كما  مخمنًا  وثاثين 
العتماد  الفلسطينية  النقد  سلطة  مع  التنسيق  تم 
الجهات  وإل���زام  الهيئة،  ل��دى  المرخصين  المخمنين 

الخاضعة لرقابة سلطة النقد باعتمادهم.

موحد  تخمين  نموذج  تحضير  على  اإلدارة  عملت  كما 
توحيد  وبالتالي  التخمين،  لعملية  األساس  سيشكل 
المساعدة  إط���ار  وف��ي  ومنهجياته.  العمل  إج����راءات 
برنامج  ضمن   )CHF( مؤسسة  م��ن  المقدمة  الفنية 
كان   ،)MMDP( العقاري  ال��ره��ن  تمويل  س��وق  تطوير 
البرنامج التدريبي المتخصص  لإلدارة دور في مراجعة 
إعداد  البنوك، والمساهمة في  االئتمان في  لضابطي 
اإلدارة  قامت  كما  السكنية،  ال��وح��دات  مشتري  دليل 
بضمان  بيت  تملك  وإرش��ادات  “نصائح  بروشور  بعمل 
الرهن العقاري”، ونشره على الوقع اإللكتروني للهيئة.

68
2011



ثانيًا: قطاع التأجير التمويلي

البيئة القانونية

ف���ي إط����ار ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة ل��ب��ن��اء ب��ي��ئ��ة ق��ان��ون��ي��ة 
مجلس  صادق  فقد  التمويلي،  التأجير  لقطاع  ناظمة 
بتاريخ  التمويلي  التأجير  قانون  مشروع  على  ال��وزراء 
2011/9/22، كما تم االنتهاء من إعداد اللوائح الخاصة 

بصيغتها  المؤجرين  أعمال  على  واإلش���راف  بالرقابة 
النهائية، التي من المتوقع أن يتم إقرارها بعد صدور 

قانون التأجير التمويلي.

أما على صعيد الجهات ذات العاقة بعمل القطاع، فقد 
والمواصات  النقل  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
في الربع األول من العام 2011، واعتماد آلية للتعامل 
حيث  بالمركبات،  الخاصة  التمويلي  التأجير  عقود  مع 
كان لهذه اآللية أثر كبير في زيادة االنضباط في سوق 

التأجير التمويلي.

دوائ��ر  م��ع  ع��دة  نقاش  وحلقات  ل��ق��اءات  عقد  ت��م  كما 
تعليمات  بخصوص  المضافة  والقيمة  الدخل  ضريبة 
المحاسبة في عقود التأجير التمويلي ألغراض ضريبة 
الدخل والقيمة المضافة، التي من المتوقع إقرارها في 
أوائل العام 2012.  باإلضافة إلى ذلك، تم عقد العديد 
لتسجيل  آلية  وتحضير  عمل  بخصوص  اللقاءات  من 

األموال غير المنقولة المؤجرة تأجيرًا تمويليًا.

التطورات خالل العام 2011

7 شركات، ينحصر  التمويلي  التأجير  يعمل في قطاع 
المركبات،  تمويل  على  الحالي  الوقت  في  نشاطها 
قاعدة  لتوسيع  خطط  لديها  الشركات  ه��ذه  ولكن 
المتوقع دخول شركات جديدة  الممولة، ومن  األصول 

بعد إقرار القانون وصدوره.
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الهيئة  تواجه  التي  التحديات 
والقطاعات التي تشرف عليها

ظ��روف  ظ��ل  ف��ي  تعمل  الهيئة  أن  ف��ي��ه  ش��ك  ال  م��م��ا 
فلسطين،  تواجهها  صعبة  واق��ت��ص��ادي��ة  سياسية 
المال  رأس  س��وق  وقطاعات  الهيئة  يضع  ال��ذي  األم��ر 
تعيق،  التي  والصعوبات  التحديات  من  مجموعة  أمام 
في بعض األحيان، تحقيق األهداف المرجوة في اإلطار 
هذه  أب��رز  ولعل  لتحقيقها.   وضعه  تم  ال��ذي  الزمني 
وتعطيل  الداخلي،  االنقسام  تداعيات  هو  التحديات 
ال��ذي  األم���ر  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  دور 
بقطاعات  العاقة  ذات  القوانين  إص���دار  دون  ي��ح��ول 
لذلك  وما  منها،  النافذة  تعديل  أو  المال،  رأس  سوق 
القانونية  األط��ر  تطوير  على  سلبية  انعكاسات  من 
الناظمة لقطاعات سوق رأس المال، إضافة إلى ضعف 
على  السلبي  وانعكاسه  الفلسطيني  االقتصاد  أداء 
األنشطة االستثمارية، وانحسار التمويل من خال سوق 
رأس المال، وضعف الطلب على الخدمات التي تقدمها 
والتأجير  العقاري،  وال��ره��ن  التأمين،  مثل  القطاعات 
التمويلي، واألوراق المالية، ويظهر ذلك جليًا في تراجع 
أحجام التداول في بورصة فلسطين بشكل ملحوظ، 
لمكونات  المالية  الموارد  تراجع  إلى  ي��ؤدي  ال��ذي  األم��ر 
القطاع، ومن ضمنها الهيئة، وفي المقابل تعاظم دور 
يرافقه  وما  مطرد،  بشكل  واإلشرافي  الرقابي  الهيئة 
المناطة  بالمسؤوليات  القيام  تكاليف  الزيادة في  من 
األه���داف  وتنفيذ  ال��ع��اق��ة،  ذات  للقوانين  وف��ق��ًا  بها 

والبرامج التطويرية للقطاعات التي تشرف عليها.

ت��راج��ع  يعتبر  ال��م��ال��ي��ة،  األوراق  ق��ط��اع  ي��خ��ص  وف��ي��م��ا 
االستثمار  عن  المستثمرين  وع��زوف  ال��ت��داول،  أحجام 
)كالعقارات  أخ��رى  بدائل  إلى  ولجوؤهم  البورصة  في 
القطاع،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  أه��م  م��ن  واألراض����ي( 
الفلسطينية  االستثمارات  انتقال  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا 

فرص  من  توفره  لما  المجاورة  األس��واق  في  لاستثمار 
السياسية  الظروف  وتلعب  جاذبية،  أكثر  استثمارية 
واالقتصادية التي تعيشها فلسطين، وعدم التناغم 
باالستثمار على  العاقة  القوانين ذات  واالنسجام بين 
المستوى الكلي، دورًا كبيرًا في الحد من القدرة على 
لاستثمار  والمؤسساتية  األجنبية  االستثمارات  جذب 

في بورصة فلسطين.

وي��واج��ه ق��ط��اع ت��م��وي��ل ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ال��ع��دي��د من 
ال��ت��ح��دي��ات، ل��ع��ل م��ن أه��م��ه��ا ق��ل��ة م��س��اح��ة األراض���ي 
المسجلة رسميًا في دوائر الطابو، وعدم اكتمال البيئة 
القانونية المنظمة لعمل قطاع تمويل الرهن العقاري، 
المؤسسات  كافة  بين  ما  التعاون  ض��رورة  إلى  إضافة 
لتطوير  والتخطيط،  واإلسكان  باألراضي  العاقة  ذات 
سياسة تساهم في تنمية هذا القطاع والنهوض به.  
المعلومات  توافر  بعدم  تتعلق  أخرى  تحديات  وهناك 
والمؤشرات ذات العاقة بسوق تمويل الرهن العقاري، 
في  ومعدالتها  السكنية  اإليجارات  تخص  ومعلومات 
المناطق المختلفة، وعدم وجود مؤشر خاص بالقطاع 
العقاري الذي من شأنه أن ينتج مشاكل في شفافية 
السكنية،  ل��ل��وح��دات  والتقييم  التسعير  عمليات 

وبالتالي التأثير على عملية االستثمار ككل.

وف��ي��م��ا ي��خ��ص ق��ط��اع ال��ت��أج��ي��ر ال��ت��م��وي��ل��ي، ف���إن أه��م 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه ه��ي ع���دم اك��ت��م��ال البيئة 
وجود  عدم  إلى  باإلضافة  للقطاع،  المنظمة  القانونية 
للعامة  إشهار  بمثابة  يكون  المنقولة  لأموال  سجل 
وعدم  المؤجرة،  باألصول  المرتبطة  الملكية  بحقوق 
تحديًا  يشكل  الذي  للمؤجرين  المائم  التمويل  توفر 
وتوسيع  التأجير  محفظة  وزي��ادة  األعمال  تطوير  أم��ام 
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ق��اع��دة األص����ول ال��م��ؤج��رة، إض��اف��ة إل���ى ض��ع��ف وع��ي 
تمويل  ك��أداة  وقبوله  النشاط  هذا  بأهمية  الجمهور 

تشكل تحديًا أمام فرص نموه وازدهاره.

ولعل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين هو عدم 
التزام شركات التأمين بالحد األدنى للتعرفة التأمينية 
احتدام  إل��ى  ي��ؤدي  ال��ذي  األم��ر  الهيئة،  وضعته  ال��ذي 
العادلة بين الشركات، وعدم  المنافسة السعرية غير 
مواءمة هذه األسعار لتكاليف المخاطر المؤمن عليها، 
اإليفاء  الشركات في  تعثر بعض  إلى  يؤدي  الذي  األمر 
الماءة  النخفاض  نظرًا  لهم،  المؤمن  تجاه  بالتزاماتها 
المالية لديهم، ويعكس هذا الوضع نفسه سلبًا على 
اإلدارة العامة للشركات وإداراتها المالية كذلك، وعلى 

تدني االلتزام بقواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة.

التأمين  ق��ط��اع  ي��واج��ه��ا  ال��ت��ي  التحديات  ضمن  وم��ن 
ال��ت��رك��ز ال��ش��دي��د ف��ي ال��م��ح��ف��ظ��ة ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة لصالح 
للخدمات  المحفظة  توسيع  وضرورة  المركبات،  تأمين 
التأمينية األخرى؛ كالعمال، والتأمينات العامة والصحية.  
إضافة إلى ذلك، فإنه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة 
التي بذلت من قبل الهيئة وشركائها في زيادة الوعي 
بالمعرفة  شديد  ضعف  هناك  زال  ما  فإنه  التأميني، 
التأمينية لدى الجمهور الفلسطيني؛ سواء من جهة 
حقوقهم  جهة  من  أو  المتاحة،  التأمينية  الخدمات 
وواجباتهم، األمر الذي يؤدي إلى استمرار ضعف الثقة 

المتبادلة ما بين األطراف المعنية.
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أعضاء مجلس اإلدارة كما في 2011/12/31 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، 1996 - 2005.	•
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، 1996 - 2006.	•
رئيس هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية، 1998 - 2005.	•
رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس، 2002 - 2005.	•
رئيس هيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية، 2002 - 2005.	•
عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، 2003 - 2005.	•
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الفلسطيني، 1995 - 2006.	•
عضو مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني “ماس”، 2001 - 2007.	•
مدير عام شركة مصانع الزيوت النباتية، نابلس، 1991 - 1996.	•
شغل العديد من المناصب في القطاع الخاص في كل من األردن والسعودية، 1976 - 1987.	•
مخطط اقتصادي لدى دار الهندسة )شاعر ومشاركوه(، بيروت - لندن، 1973 - 1976.	•

وزارة االقتصاد الوطني

يمثلها 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 كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، 1981.	•
بكالوريوس، رياضيات، جامعة بيرزيت، فلسطين، 1979.	•

الخبرات العملية:

وزير االقتصاد الوطني.	•

العام 	• األمين  منصب  بينها  من  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في  الرسمية  المناصب  من  عددًا  تولى 
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للشؤون  ووزي��ر  العمل،  ووزي��ر  ال���وزراء،  لرئيس  خ��اص  ومستشار  و2009،   2004  -  2003 ال���وزراء،  لمجلس 
االجتماعية، ورئيس ديوان رئيس الوزراء.

رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لسوق فلسطين لأوراق المالية، 2006 - 2007.	•

مؤسس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ورئيسه، 1993 - 2005.	•

مدير تنفيذي لمؤتمر فلسطين لاستثمار، 2008.	•

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموصفات والمقاييس.	•

رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الصناعية والمدن الصناعية الحرة.	•

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار.	•

رئيس اللجنة العليا لمؤتمر فلسطين لاستثمار، 2010.	•

عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.	•

عضو لجنة االنتخابات المركزية.	•

عضو الفريق الفلسطيني لمفاوضات مدريد وواشنطن والمفاوضات المتعددة.	•

عضو مجلس التعليم العالي.	•

عضو اللجنة العليا المشرفة على مفاوضات أوسلو - 2.	•

رئيس صندوق تطوير جودة التعليم العالي.	•

رئيس دائرة الرياضيات في جامعة بيرزيت، 1990 - 1991.	•

عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، 1994 - 2003.	•

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

خبير دولي في حقول اإلحصاءات االجتماعية والديموغرافية واالقتصادية واإلحصاء الطبي.	•

منسق عام لبرنامج إعادة إعمار قطاع غزة )برنامج التعويض المؤقت لمتضرري العدوان، برنامج إعادة إعمار 	•
مرافق القطاع الخاص، وبرنامج إعادة بناء قطاع الزراعة والثروة الحيوانية(، 2009.

مؤسس مشارك وسكرتير مجلس أمناء معهد السياسات االقتصادية )ماس(.	•

عضو مجلس أمناء الجامعة العربية األمريكية.	•

رئيس برنامج تمكين القطاع الخاص.	•

 مشرف على ملف المناطق الصناعية والمناطق الحرة في رئاسة الوزراء.	•

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

وزارة المالية

تمثلها السيدة منى المصري

تاريخ االنضمام: 2009/2/17

الشهادات العلمية:

بكالوريوس في المحاسبة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 1984.	•
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الخبرات العملية:

وكيل وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2008 – حتى تاريخه.	•

مدير عام اإلدارة العامة للرقابة المالية، وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003 - 2008.	•

مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي، وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، 1994 - 2003.	•

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

عضويات ومواقع:

عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.	•

عضو مجلس التعليم العالي الفلسطيني.	•

عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب الفلسطيني.	•

رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني.	•

رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.	•

سلطة النقد الفلسطينية

يمثلها السيد رياض أبو شحادة

تاريخ االنضمام: 2010/12/13

الشهادات العلمية:

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

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

بكالوريوس في التجارة من جامعة )Nagpur( في الهند.	•

الخبرات العملية:

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

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

العضويات:

المركزية 	• البنوك  محافظي  لمجلس  العامة  األمانة  عن  المنبثقة  المصرفية  للرقابة  العربية  اللجنة  عضو 
والسلطات النقدية العربية.

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.	•

عضو الفريق الفني لحوكمة الشركات.	•

عضو مجلس مهنة تدقيق الحسابات.	•
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عضو مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب في وزارة التربية والتعليم العالي.	•

عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين.	•

عضو مجلس إدارة سابق في مؤسسة تنمية أموال اليتامى.	•

عضو مجلس إدارة سابق في صندوق إقراض البلديات.	•

أهم اللجان التي يشارك فيها داخل سلطة النقد الفلسطينية:

رئيس لجنة التعليمات والتعاميم.	•

رئيس لجنة تعيين المسؤولين الرئيسيين في المصارف.	•

رئيس لجنة فرض العقوبات.	•

عضو لجنة االستقرار المالي.	•

عضو لجنة االستثمار.	•

عضو لجنة المنشورات.	•

•	)IBAN( عضو لجنة

•	.)BIT( عضو لجنة خبراء العمليات

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، منذ العام 2006 حتى تاريخه.	•

مستشار للبنك اإلسامي للتنمية، 2004 - 2007.	•

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

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

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

الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الوطنية، حتى تاريخه.	•
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى استقالته في 2008/4/1.	•
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين، 1994 - 2007.	•
المدير 	• 1992، تقلد فيها مراكز عدة كان آخرها نائب   - 1967 24 سنة في شركة الكويت للتأمين،  خبرة 

العام للشركة.
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرفاه، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك.	•
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية.	•

العضويات: 

عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية حتى العام 2010.	•
عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى العام 2010.	•
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق منذ تأسيسه وحتى العام 2007.	•
•	.)ICC( عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية

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(، 1995 – حتى تاريخه.	•
•	.2005 - 2004 ،)PIF(،قائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار الفلسطيني
خبرة طويلة في مجال اإلنشاءات في منطقة الشرق األوسط 1980 - 1994.	•

العضويات:

عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت الفلسطينية.	•
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:

مقرر اللجنة، عضو مجلس إدارة السيدة منى المصري  

عضو مجلس إدارة د. حسن أبو لبدة   

عضو مجلس إدارة السيد عزيز عبد الجواد   

عضو مجلس إدارة السيد نبيل أبو ذياب  

القيام  أداء دوره اإلشرافي والرقابي، وذلك من خال  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، 2000 - 2001.	•

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

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

رئيس التدقيق في ديوان المحاسبة، 1987 - 1996.	•
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العضويات:

عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال.	•

عضو في الفريق الوطني لانضمام لمنظمة التجارة العالمية.	•

السيد براق نابلسي

ق .أ. مدير عام اإلدارة العامة لألوراق المالية

تاريخ التعيين: 2005/11/26

الشهادات العلمية:

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

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

الشهادات المهنية:

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

	•Leadership in financial supervision, Emirates securities leadership program, 2010. 

	•Fundamentals of capital market development & regulation, United Nation Institute for 

Training and Research, 2010.  

	•Preparing The Palestinian code of corporate governance, Egypt Institute of Directors, 

Egypt, 2007. 

	•International financial reporting standards, Ernst &Young, Palestine, 2010.  

	•Disclosure & corporate governance program US., Securities And Exchange Commission and  

Financial Services Volunteer Corps, Morocco, 2004.

الخبرات العملية:

مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2005 - 2010.	•

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

عضو في اللجان الدائمة التحاد هيئات األوراق المالية العربية.	•

حضور المؤتمرات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع األوراق المالية.	•

االلتحاق بالعديد من الدورات المهنية المتخصصة في مجال الرقابة والتفتيش على شركات األوراق المالية، 	•
وإصدارات األوراق المالية، ودراسة الجدوى االقتصادية وإدارة المخاطر المالية ومخاطر استمرارية العمل في 

المؤسسات المالية.
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اآلنسة لينا غبيش

مدير عام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

تاريخ التعيين: 2009/5/7

الشهادات العلمية:

)Wharton Housing Finance(، جامعة بنسلفانيا - الواليات 	• دبلوم متخصص في تمويل اإلسكان - وارتن 
المتحدة األمريكية، 2011.

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، 2005 - 2009.	•

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

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

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

موظف قروض، اإلدارة اإلقليمية، البنك العربي، فلسطين، 1999 - 2001.	•

السيد وضاح عبد الوهاب الخطيب

مدير عام اإلدارة العامة للتأمين

تاريخ التعيين: 2008/6/22

الشهادات العلمية والدورات المهنية:

بكالوريوس من الجامعة األردنية، 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 التأمين.	•

عضو اللجنة الفنية الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص.	•

عضو اللجنة الحكومية لقانون التوقيعات اإللكترونية.	•

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق 2009 - 2010.	•

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

األمين العام لاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، 2007/11 - 2008/6.	•

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 وعربيه )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.

الخبرات العملية:

عضو مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني.	•

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”، 2000 - 2003.	•

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

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

المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية واإلقليمية المتخصصة في أسواق األوراق المالية.	•
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العضويات:

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

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

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

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 طال 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.	•

•	.)ACPA( حاصل على إجازة محاسب قانوني عربي

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 اإلسامي العربي، رام اهلل، 2001 - 2004.	•

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

عضو في هيئات مهنية دولية عدة.	•
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شهادات ودورات متخصصة في المجال المالي واالستثماري:

	•International Introduction to Investment.

	•Financial Assets Management.

	•Technology of 21 Century and Its Impact on Banks & Investments .

	•Preparing & Evaluating Financial Feasibility.

	•Risk Management. 

	•Internal Control & Risk Management.

	•The Measurements of Risk in the Investment in the Financial Assets.

	•Advance Financial Analysis. 

	•Advance Cost analysis.

	•Pension Reform Options Simulation Toolkit )PROST(.

	•Foreign Trade & Uniform customs & practice of documentary credit )UCP(.

	•Proposals writing & fundraising.

السيد سليم طقاطقة

ق .أ. مدير دائرة الشؤون اإلدارية واللوازم

تاريخ التعيين: 2005/12/10

الشهادات العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة بيرزيت، 1997.	•

الخبرات العملية:

رئيس قسم شؤون الموظفين، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2005 - 2010.	•

موظف إداري، جمعية الهال األحمر الفلسطيني/ اإلدارة العامة، 1998 - 2005.	•

السيد نجيب حجي

مدير دائرة نظم المعلومات

تاريخ التعيين: 2009/4/1

الشهادات العلمية:

بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2003.	•
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الخبرات العملية:

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

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

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

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

عضو في نقابة المهندسين األردنيين.	•

شهادات ودورات تقنية متخصصة في نظم المعلومات، وهي:	•

	•Microsoft SharePoint 2010 Server Administration.

	•Certified Information Systems Security Professional.

	•Stock Markets Technology.

	•Oracle 10g Database Administration.

	•Red Hat Certified Engineer. 

	•Microsoft Certified Systems Engineer )including ISA and Exchange(. 

	•Cisco Certified Network Associate.

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام 2011

العملة: الدوالر األمريكي

عضو المجلس
عدد 

الجلسات 
العادية

بدل 
الجلسات 

العادية

عدد 
الجلسات 

غير العادية

بدل 
الجلسات غير 

العادية

مكافأة رئيس 
المجلس 
السنوية

اإلجمالي

السيد ماهر نشأت 
طاهر المصري

84,00041,0001,0006,000

السيد رياض أبو 
شحادة

73,50037504,250

السيد نبيل محمد 
داوود أبو ذياب

84,00041,0005,000

السيد عزيز محمود 
مصطفى عبد الجواد

84,00041,0005,000

السيدة منى معروف 
المصري

63,00041,0004,000

السيد وليد عبد 
الرحمن رشيد النجاب

52,50025003,000

21,0005,2501,00027,250اإلجمالي
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تاريخ  األولى كما في  الدرجة  وأقاربهم من  اإلدارة  وأعضاء مجلس  رئيس  يمتلكها  التي  األسهم 
:2011/12/31

السيد ماهر نشأت طاهر المصري

عدد األسهمالشركةاالسم

--------ماهر المصري

950مصانع الزيوت النباتيةحامد ماهر المصري

950مصانع الزيوت النباتيةفرح ماهر المصري

د. حسن أبو لبدة

عدد األسهمالشركةاالسم

د. حسن أبو لبدة

30,000بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

902مطاحن القمح الذهبي

1,100فلسطين لصناعة اللدائن

3,000فلسطين للتنمية واالستثمار

3,220فلسطين لاستثمار العقاري

جعفر حسن أبو لبدة

3,120األهلية للتأمين

354بنك فلسطين

2,339فلسطين للتنمية واالستثمار

السيدة منى معروف المصري

عدد األسهمالشركةاالسم

--------منى المصري

فاروق عدنان حماد

98العالمية المتحدة للتأمين

616القدس للمستحضرات الطبية

2,778الوطنية لصناعة الكرتون

136الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

50مصانع الزيوت النباتية
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السيد عزيز محمود مصطفى عبد الجواد

عدد األسهمالشركةاالسم

عزيز عبد الجواد
40,000أبراج الوطنية

300,270التأمين الوطنية

20,000فلسطين للتنمية واالستثمار

27,730التأمين الوطنيةيسرى رزق اهلل أبو علي

3,000التأمين الوطنيةمحمود عزيز عبد الجواد

3,000التأمين الوطنيةعاء عزيز عبد الجواد

1,250أبراج الوطنيةنهيل عزيز عبد الجواد

15,000التأمين الوطنية

3,000التأمين الوطنيةيسل عزيز عبد الجواد

السيد وليد النجاب

عدد األسهمالشركةاالسم

10,000بيرزيت لأدويةوليد النجاب

نادية عرفات نجاب
5,850االتصاالت الفلسطينية

12,000فلسطين للتنمية واالستثمار

السيد نبيل أبو ذياب - ال يوجد.

السيد رياض أبو شحادة - ال يوجد.
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رواتب اإلدارة التنفيذية ومكافآتها للعام 2011

رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعام 2011

االسماإلدارة /الدائرة
الراتب 

األساسي 
السنوي

العالوات 
والبدالت

مساهمة 
الهيئة 

في 
صندوق 
التوفير

التأمين 
على 
الحياة

مكافآت
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

اإلجمالي

عالوات
بدالت 
وقود

بدالت 
هاتف 

نقال

مكتب المدير 
العام

عبير ميخائيل 
بطرس عوده

107,41227,2101,6006005,3769647,4630150,625

اإلدارة العامة 
لأوراق المالية

براق عدلي راشد 
نابلسي

39,31215,8041,6006001,9684450059,729

اإلدارة العامة 
للرهن العقاري 

والتأجير 
التمويلي

لينا محمود محمد 
غبيش

52,80014,6201,6006002,6404453,750076,455

اإلدارة العامة 
للتأمين

وضاح عبد الوهاب 
إبراهيم خطيب

57,60015,7101,6006002,8804454,050082,885

اإلدارة العامة 
للدراسات 
والتطوير

بشار أحمد عبد 
الرحمن أبو زعرور

52,80015,1331,6006002,6404453,750076,968

دائرة نظم 
المعلومات

نجيب محمد نجيب 
حجي

29,84910,333001,5004450042,127

دائرة الشؤون 
المالية

أيمن ظاهر حسني 
محمد الصباح

36,38310,613001,8244450049,265

دائرة الشؤون 
اإلدارية واللوازم

إبراهيم حسين 
حمد حمارشة

8,5862,78900381130038,09149,977

سليم عبد الرحمن 
أحمد طقاطقة

11,2755,754005601030017,692

دائرة التدقيق 
الداخلي

فراس وليد حسين 
أبو التين

36,0005,788001,80000043,588

432,017123,7548,0003,00021,5693,86719,01338,091649,311اإلجمالي

عاوات تعني: )العاوة االدارية، عاوة تثبيت الدوالر االمريكي، ومساهمة الهيئة في التأمين الصحي(
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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

 

    ١٣٧٣صندوق بريد 
   بعالطابق السا

 الماصيون -مبنى باديكو هاوس 
 فلسطين  –رام اهللا 

 
   ٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+:هاتف 
  : ٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠+  فاكس

www.ey.com 
 
 
 

 
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

  س المال الفلسطينيةأإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة سوق ر
  

والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما  )لهيئةا(س المال الفلسطينية ألقد دققنا القوائم المالية المرفقة لهيئة سوق ر
صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية التغير في وقائمة النشاطات و ٢٠١١كانون األول  ٣١ في

  .األخرى االيضاحية والمعلوماتفي ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية 

  اإلدارة عن القوائم الماليةمسؤولية 
، لمعايير التقارير المالية الدوليةالمالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً  القوائمعن إعداد هذه  ةدارة مسؤولإن اإل

نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة  تحديد إلى باإلضافة
  .عن احتيال أو خطأ

  مسؤولية مدققي الحسابات
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية . المالية استناداً إلى تدقيقنا القوائمإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه 

وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على  اإللتزام بقواعد السلوك المهني المعاييرللتدقيق، وتتطلب منا هذه 
  .تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية

  

إن . يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية
ا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم اختيار تلك اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بم

عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة . المالية سواء الناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ
للمنشأة ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة  يالداخل
يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة . وف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمنشأةللظر

السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام 
  . للقوائم المالية

  

  .تي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأيفي اعتقادنا إن أدلة التدقيق ال

  الـــرأي
كانون  ٣١هيئة كما في لفي رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي ل

  .ير التقارير المالية الدوليةلمعايوأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً  ٢٠١١األول 

  أمور أخرى
قد  كانواو، ينآخر تحسابا يمن قبل مدقق ٢٠١٠كانون األول  ٣١ للسنة المنتهية في للهيئةتم تدقيق القوائم المالية 

  .٢٠١١ذار آ ٢٠حولها بتاريخ  اًتقريراً غير متحفظ واأصدر
  

 إرنست ويونـغ

  
  سائد عبد اهللا 

 
  

  ٢٠١٢نيسان  ٢  
  فلسطين  -رام اهللا 
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  جزءاً من هذه القوائم المالية  ٢٣إلى  ١المرفقة من عتبر اإليضاحات ت
١

  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
   قائمة المركز المالي

  ٢٠١١كانون األول  ٣١
  
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  

            الموجودات
            الموجودات غير المتداولة
 ٦٤٤,١٧٧    ٥١٧,١١٧    ٣ ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٧,٩٢٣    ٢٦,٧٧٩    ٤  موجودات غير ملموسة
      ٦٧٢,١٠٠    ٥٤٣,٨٩٦  

            الموجودات المتداولة
  ٢٢٢,٣٨٢   ١٠١,٢٤٠    ٥  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  ١٥٦,٨١١    ١٨٧,٥١٩    ٦  إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
  ٦٦٣,٧٥٩    ١,٠٠٦,٣٥٨    ٧  جلنقد وودائع قصيرة األ

      ١,٠٤٢,٩٥٢    ١,٢٩٥,١١٧  
  ١,٧١٥,٠٥٢    ١,٨٣٩,٠١٣      مجموع الموجودات

            

            صافي الموجودات والمطلوبات 
            صافي الموجودات

  ٨٨٤,٢٦٠    ٧٥٩,٠٦٤      صافي الموجودات 
  ٨٨٤,٢٦٠    ٧٥٩,٠٦٤      مجموع صافي الموجودات

            

            المطلوبات غير المتداولة
  ٣٣٧,٦٣٩     ٤٩٥,٩٩٤    ٨  مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ١١١,٥٥٣    ٩٨,٨٥٢    ٩  يرادات مؤجلة إ
      ٤٤٩,١٩٢    ٥٩٤,٨٤٦  

            المطلوبات المتداولة
  ٧٧,١١٦    ١٠٨,٠٣٣    ١٠  مصاريف مستحقة

  ٦٣,٨١٥    ١٤,٢٨٣      رصدة دائنةأذمم و
  ١٢٧,٧٩٨    ١٩٨,٥٥٧    ١١  يرادات مقبوضة مقدماًإ

  ١١٢,٨٧١    ١٦٤,٢٣٠    ١٢  مطلوبات متداولة أخرى
      ٣٨١,٦٠٠    ٤٨٥,١٠٣  

  ٨٣٠,٧٩٢     ١,٠٧٩,٩٤٩      مجموع المطلوبات
  ١,٧١٥,٠٥٢    ١,٨٣٩,٠١٣      مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

  
    

    

  جزءاً من هذه القوائم المالية  ٢٣إلى  ١المرفقة من عتبر اإليضاحات ت
١

  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
   قائمة المركز المالي

  ٢٠١١كانون األول  ٣١
  
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  

            الموجودات
            الموجودات غير المتداولة
 ٦٤٤,١٧٧    ٥١٧,١١٧    ٣ ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٧,٩٢٣    ٢٦,٧٧٩    ٤  موجودات غير ملموسة
      ٦٧٢,١٠٠    ٥٤٣,٨٩٦  

            الموجودات المتداولة
  ٢٢٢,٣٨٢   ١٠١,٢٤٠    ٥  ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  ١٥٦,٨١١    ١٨٧,٥١٩    ٦  إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
  ٦٦٣,٧٥٩    ١,٠٠٦,٣٥٨    ٧  جلنقد وودائع قصيرة األ

      ١,٠٤٢,٩٥٢    ١,٢٩٥,١١٧  
  ١,٧١٥,٠٥٢    ١,٨٣٩,٠١٣      مجموع الموجودات

            

            صافي الموجودات والمطلوبات 
            صافي الموجودات

  ٨٨٤,٢٦٠    ٧٥٩,٠٦٤      صافي الموجودات 
  ٨٨٤,٢٦٠    ٧٥٩,٠٦٤      مجموع صافي الموجودات

            

            المطلوبات غير المتداولة
  ٣٣٧,٦٣٩     ٤٩٥,٩٩٤    ٨  مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ١١١,٥٥٣    ٩٨,٨٥٢    ٩  يرادات مؤجلة إ
      ٤٤٩,١٩٢    ٥٩٤,٨٤٦  

            المطلوبات المتداولة
  ٧٧,١١٦    ١٠٨,٠٣٣    ١٠  مصاريف مستحقة

  ٦٣,٨١٥    ١٤,٢٨٣      رصدة دائنةأذمم و
  ١٢٧,٧٩٨    ١٩٨,٥٥٧    ١١  يرادات مقبوضة مقدماًإ

  ١١٢,٨٧١    ١٦٤,٢٣٠    ١٢  مطلوبات متداولة أخرى
      ٣٨١,٦٠٠    ٤٨٥,١٠٣  

  ٨٣٠,٧٩٢     ١,٠٧٩,٩٤٩      مجموع المطلوبات
  ١,٧١٥,٠٥٢    ١,٨٣٩,٠١٣      مجموع صافي الموجودات والمطلوبات
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  جزءاً من هذه القوائم المالية  ٢٣إلى  ١المرفقة من عتبر اإليضاحات ت
٢

  
  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

  النشاطات والتغير في صافي الموجودات قائمة
  ٢٠١١ كانون األول ٣١المنتهية في  للسنة

  
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  

            اإليرادات
  ٢,٠٦٣,٨٥٤    ٢,٢٢٦,٦١٨    ١٣  يرادات الرسوم إ
  ٦٥١,٣٢٩    ٦٧٤,٦٣٨    ١٤  يرادات المنح إ
  ٤٩,٦٨٢   ١٤٤,١٥٠    ١٥  خرىأيرادات إ

      ٢,٧٦٤,٨٦٥    ٣,٠٤٥,٤٠٦  
            المصاريف

 )١,٧٠٠,٦٧١(   )١,٨٥٢,٢٦٧(    ١٦  نفقات موظفين
  )٣٧٣,٢٥٢(   )٤٢٨,٠٥١(    ١٧  نفقات إدارية وعامة

  )٦٣٩,٨١٠(   )٦٣٣,٦٢٠(    ١٤  نفقات المنح 
  )١٥٣,٤١١(   )١٦٣,٦٥٧(    ٤,٣  اتاطفاءو اتاستهالك

  -   )٥٧,٦٥٧(      مخصص تدني ذمم مشكوك في تحصيلها
  ٧,٠٦٠   )٣٥,٣٥٠(      خرىأ إيرادات) مصاريف(
      )٢,٨٦٠,٠٨٤(   )٣,١٧٠,٦٠٢(  

  )٩٥,٢١٩(   )١٢٥,١٩٦(      النقص في صافي الموجودات
  ٩٧٩,٤٧٩    ٨٨٤,٢٦٠      صافي الموجودات بداية السنة

  ٨٨٤,٢٦٠   ٧٥٩,٠٦٤      صافي الموجودات في نهاية السنة
  

  
   

    

  جزءاً من هذه القوائم المالية  ٢٣إلى  ١المرفقة من عتبر اإليضاحات ت
٢

  
  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

  النشاطات والتغير في صافي الموجودات قائمة
  ٢٠١١ كانون األول ٣١المنتهية في  للسنة

  
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  

            اإليرادات
  ٢,٠٦٣,٨٥٤    ٢,٢٢٦,٦١٨    ١٣  يرادات الرسوم إ
  ٦٥١,٣٢٩    ٦٧٤,٦٣٨    ١٤  يرادات المنح إ
  ٤٩,٦٨٢   ١٤٤,١٥٠    ١٥  خرىأيرادات إ

      ٢,٧٦٤,٨٦٥    ٣,٠٤٥,٤٠٦  
            المصاريف

 )١,٧٠٠,٦٧١(   )١,٨٥٢,٢٦٧(    ١٦  نفقات موظفين
  )٣٧٣,٢٥٢(   )٤٢٨,٠٥١(    ١٧  نفقات إدارية وعامة

  )٦٣٩,٨١٠(   )٦٣٣,٦٢٠(    ١٤  نفقات المنح 
  )١٥٣,٤١١(   )١٦٣,٦٥٧(    ٤,٣  اتاطفاءو اتاستهالك

  -   )٥٧,٦٥٧(      مخصص تدني ذمم مشكوك في تحصيلها
  ٧,٠٦٠   )٣٥,٣٥٠(      خرىأ إيرادات) مصاريف(
      )٢,٨٦٠,٠٨٤(   )٣,١٧٠,٦٠٢(  

  )٩٥,٢١٩(   )١٢٥,١٩٦(      النقص في صافي الموجودات
  ٩٧٩,٤٧٩    ٨٨٤,٢٦٠      صافي الموجودات بداية السنة

  ٨٨٤,٢٦٠   ٧٥٩,٠٦٤      صافي الموجودات في نهاية السنة
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  جزءاً من هذه القوائم المالية  ٢٣إلى  ١المرفقة من عتبر اإليضاحات ت
٣

  
  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

  التدفقات النقدية قائمة
  ٢٠١١ األولكانون  ٣١في للسنة المنتهية 

      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    يضاحإ  

            أنشطة التشغيل
  )٩٥,٢١٩(    )١٢٥,١٩٦(      صافي التغير في االصول خالل السنة

            :تعديالت
  ١٥٣,٤١١    ١٦٣,٦٥٧      اتاطفاءو اتستهالكا

  -   ٥٧,٦٥٧      ذمم مشكوك في تحصيلهامخصص 
  ١٤٨,٤٥٨    ٢٠٦,٨٦١      نهاية الخدمة تعويضمخصص 

  ٢٩   )١٨٠(      ممتلكات وآالت ومعداتخسائر استبعاد 
  )١١,٥١٩(   )٤١,٠١٨(      متحققةيرادات مؤجلة إ
      ١٩٥,١٦٠    ٢٦١,٧٨١  

            التغير في الموجودات والمطلوبات
  )٣١,٣٤١(   )٣٠,٧٠٨(      إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

  ١٢٣,٠٧٢    ٢٨,٣١٧      إيرادات مؤجلة
  )٤٥,٣٩١(   ٦٣,٤٨٥      وأرصدة مدينة أخرىذمم 
  )١,٠٢٣(   )٤٩,٥٣٢(      أرصدة دائنةذمم و

  ٤٦,٧٨٤    ٧٠,٧٥٩      ايرادات مقبوضة مقدمأ
  )٨,١٩٦(    ٣٠,٩١٧      مصاريف مستحقة

  ٨٢,٧٣٦    ٥١,٣٥٩      مطلوبات متداولة أخرى
  )٣٣,٧٣٧(   )٤٨,٥٠٦(      نهاية الخدمة من مخصص تعويضالمدفوع 
  ٣٢٨,٠٦٤    ٣٧٧,٨٧٢      النقد من أنشطة التشغيلصافي 

            
            ستثمارأنشطة اال

  )١٢٧,١٢٧(   )١٧,١٥٥(      ممتلكات وآالت ومعداتشراء 
  -   )١٨,٩١٨(      شراء موجودات غير ملموسة

  )٩٠,٠٠٠(   )١,٠٠٠(      تحت التنفيذ اريعمش
  -    ١,٨٠٠      ممتلكات وآالت ومعداتبيع 

  )٢١٧,١٢٧(    )٣٥,٢٧٣(      ستثمارأنشطة اال المستخدم فيصافي النقد 
  ١١٠,٩٣٧     ٣٤٢,٥٩٩      الزيادة في النقد وما في حكمه

  ٥٥٢,٨٢٢     ٦٦٣,٧٥٩      النقد وما في حكمه في بداية السنة
  ٦٦٣,٧٥٩     ١,٠٠٦,٣٥٨    ٧    النقد وما في حكمه في نهاية السنة

    

  جزءاً من هذه القوائم المالية  ٢٣إلى  ١المرفقة من عتبر اإليضاحات ت
٣
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  ٥٥٢,٨٢٢     ٦٦٣,٧٥٩      النقد وما في حكمه في بداية السنة
  ٦٦٣,٧٥٩     ١,٠٠٦,٣٥٨    ٧    النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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  ٤

  
  هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

  المالية قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١١ كانون األول ٣١

  عــام .١
ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن  ، كمؤسسة وطنية مستقلة)الهيئة( هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةتأسست 

في عام أنشطتها وباشرت  ٢٠٠٤لسنة  )١٣(، بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم السلطة الوطنية الفلسطينية
 قطاع االوراق المالية بمتابعة ومراقبة وتنظيم مختلف مجاالت القطاع المالي غير المصرفي وعلى رأسها  ٢٠٠٥
لسنة " ٢٠"ألحكام قانون التأمين رقم  وقطاع التأمين وفقاً ٢٠٠٤عام ل "١٢"المالية رقم وراق ألحكام قانون األ وفقاً

  .في مدينة رام اهللالحالي  لهيئةامقر يقع  .٢٠٠٥

المالية وتنظيم  توفير المناخ المالئم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال وسالمة التعامل باالوراقلى إ الهيئةتهدف 
  .وتطوير ومراقبة سوق رأس المال وحماية حقوق المستثمرين في فلسطين

  .عفاءات والتسهيالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكوميةتتمتع الهيئة باإل

  .٢٠١٢ نيسان ٢ ريخدارة بتااإلمن قبل مجلس  ٢٠١١كانون األول  ٣١في  للسنة المنتهيةالمالية  قوائمال إقرارتم 

  م السياسات المحاسبيةـهملخص أل ١,٢

  المالية  قوائمأسس إعداد ال
  .تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

  .تم إعداد القوائم المالية بالدوالر االمريكي والذي يمثل عملة األساس للهيئة

  .المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخيةتم إعداد القوائم 

  التغيرات في السياسات المحاسبية
متوافقة مع تلك التي تم  للهيئةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة 

  :التالية المعاييرطبيق بت الهيئةباستثناء قيام  ،٢٠١٠كانون األول  ٣١استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 

  
  ) المعدل(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة : ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
  )المعدل(العرض : األدوات المالية: ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
 مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل أصدر
إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الهيئة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز أو . الهيئة

  :الية للهيئةالقوائم المإفصاحات األداء المالي أو حول 
  *األدوات المالية ) ٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  **قياس القيمة العادلة ) ١٣(معيار التقارير المالية الدولية 
  

  

  

    

  ٤
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  ٥

  

بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة ) ٩(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم   *
عيار أثر على تصنيف وقياس الموجودات مسيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا ال). ٣٩(الدولي رقم 

ستعمل الهيئة على تحديد أثر . المالية للهيئة، ومن غير المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات المالية
. التطبيق التطبيق بالتزامن مع صدور المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر

  .٢٠١٥كانون الثاني  ١سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
  

على تزويد معلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة وفقا ) ١٣(يعمل معيار التقارير المالية الدولية رقم   **
تعمل الهيئة حالياً على دراسة أثر هذا  .لمعايير التقاريير المالية الدولية في حال كونها ملزمة أو مسموحة

سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية . المعيار على أداء الهيئة ووضعها المالي في حال تطبيقه
     .٢٠١٣كانون الثاني  ١التي تبدأ في 

  ستخدام التقديراتإ ٢,٢
يرادات اإل بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغإن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب القيام 

نظراً  .كما في تاريخ القوائم المالية ةمللتزامات المحتاإل وعرضالموجودات والمطلوبات المالية و صاريفموال
الستخدام هذه التقديرات والفرضيات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية 

  .جودات أو المطلوبات في المستقبلللمو
  :إن التقديرات المتضمنة في القوائم المالية كانت على النحو التالي

  

  تقديرات األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغايات إحتساب اإلستهالكات السنوية
جية المتوقعة في المستقبل، ويتم قيد خسارة اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتا

 .في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات) إن وجدت(التدني 

  مخصصات قضائية لمواجهة أية إلتزامات قضائية يتم أخذ مخصصات لهذه اإللتزامات استناداً لرأي
  .المستشار القانوني للهيئة

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٣,٢
  االيراداتتحقق 

مقابل خدمات الترخيص وفقاً لنسب معينة تم تحديدها من قبل مجلس ادارة الهيئة  ،يرادات رسومإتتقاضى الهيئة 
لسنة ) ١٣(شراف السنوي على الشركات والمؤسسات والنشاطات المرخص لها بموجب قانون الهيئة رقم واإل

  . قاقعتراف بايرادات الهيئة وفقاً لمبدأ االستحيتم اإل .٢٠٠٤
  

في  عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق وفقاً لتقارير التداول التداول عموالت اتإيراد تحقق يتم
  .بورصة فلسطين

وفقاً عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق يتم تحقق إيرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمين 
  .إصدارهالتقارير أقساط بوالص التأمين عند 

  

عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق بالرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات  الترخيص رسوم تحقق يتم
  .المقدمة

  

  تحقق المصاريف
  .يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق

    

  ٥
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تعمل الهيئة حالياً على دراسة أثر هذا  .لمعايير التقاريير المالية الدولية في حال كونها ملزمة أو مسموحة

سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية . المعيار على أداء الهيئة ووضعها المالي في حال تطبيقه
     .٢٠١٣كانون الثاني  ١التي تبدأ في 

  ستخدام التقديراتإ ٢,٢
يرادات اإل بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغإن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب القيام 

نظراً  .كما في تاريخ القوائم المالية ةمللتزامات المحتاإل وعرضالموجودات والمطلوبات المالية و صاريفموال
الستخدام هذه التقديرات والفرضيات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية 

  .جودات أو المطلوبات في المستقبلللمو
  :إن التقديرات المتضمنة في القوائم المالية كانت على النحو التالي

  

  تقديرات األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغايات إحتساب اإلستهالكات السنوية
جية المتوقعة في المستقبل، ويتم قيد خسارة اعتماداً على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتا

 .في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات) إن وجدت(التدني 

  مخصصات قضائية لمواجهة أية إلتزامات قضائية يتم أخذ مخصصات لهذه اإللتزامات استناداً لرأي
  .المستشار القانوني للهيئة

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٣,٢
  االيراداتتحقق 

مقابل خدمات الترخيص وفقاً لنسب معينة تم تحديدها من قبل مجلس ادارة الهيئة  ،يرادات رسومإتتقاضى الهيئة 
لسنة ) ١٣(شراف السنوي على الشركات والمؤسسات والنشاطات المرخص لها بموجب قانون الهيئة رقم واإل

  . قاقعتراف بايرادات الهيئة وفقاً لمبدأ االستحيتم اإل .٢٠٠٤
  

في  عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق وفقاً لتقارير التداول التداول عموالت اتإيراد تحقق يتم
  .بورصة فلسطين

وفقاً عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق يتم تحقق إيرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمين 
  .إصدارهالتقارير أقساط بوالص التأمين عند 

  

عندما يصبح من الممكن تقدير العائد بشكل موثوق بالرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات  الترخيص رسوم تحقق يتم
  .المقدمة

  

  تحقق المصاريف
  .يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق
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 اإليرادات المؤجلة
اآلالت والمعدات بالقيمة العادلة، ويتم اإلعتراف بها كإيرادات في قائمة النشاطات الممتلكات وتظهر المنح المتعلقة ب

 . والتغير في صافي الموجودات بشكل منتظم وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع لها

 إيرادات المنح 

 . مانحيتم اإلعتراف بالمنح غير مقيدة االستخدام أو الوقت كإيراد عند الحصول على تعهد غير مشروط من ال

يتم اإلعتراف بالمنح المقيدة مؤقتاً والمخصصة لتنفيذ غرض معين أو مرتبطة بمرور زمن كإيراد عندما يتحقق 
   .الغرض أو مرور الزمن المحدد للمنحة

على أساس القيمة  الهيئةالمخصصة الستخدام و المستلمة عن طريق المنح لموجودات غير النقديةبايتم االعتراف 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن يتبادل به أصل بين مشتري وبائع يتوافر لكل . لموجوداتالعادلة لتلك ا

 بمصاريف، يتم االعتراف بهاغير النقدية  المنحعندما ترتبط  .منهما الدراية والرغبة في معاملة متكافئة بينهما
  كإيرادات على أساس منتظم خالل الفترة الزمنية الالزمة لمقابلتها مع المصاريف المرتبطة بها

  ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ويتم ) إن وجد(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  تنزيليتم إظهار الذمم والحسابات المدينة األخرى بعد 

  .رة لكل حساب على حدة في نهاية السنةتقدير المخصص بناء على مراجعة تفصيلية من قبل اإلدا

  معداتالالت واآلو الممتلكات
. بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدتمعدات الالت واآلو الممتلكاتتظهر 

معدات الالت واآلو الممتلكاتالكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات معدات الالت واآلو الممتلكاتتشمل كلفة 
يتم إثبات جميع النفقات األخرى . عترافللمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط اإلومصاريف التمويل 

  .األراضيستهالك ال يتم إ. اعند تحققه النشاطات والتغير في صافي الموجوداتفي قائمة 
  :نتاجي المتوقع كما يلياإل يقة القسط الثابت وفقاً للعمرستخدام طرحتساب اإلستهالك بإيتم إ

  

  العمر اإلنتاجي    
  ٤    الحاسب اآلليأجهزة ومعدات 

  ١٠-٣    أثاث
  ١٠-٤    أجهزة مكتبية
  ٧    وسائط نقل

  ٧    تحسينات مأجور
 

وجود  وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدممعدات الالت واآلو الممتلكاتبند من  أييتم شطب 
يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب األصل، . ستخدام األصل أو التخلص منهمتوقعة من إ منفعة إقتصادية

النشاطات والتغير في صافي والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل، في قائمة 
  .الموجودات

إن لزم  كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً ستهالك فيتتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق اإل
  . األمر

  الموجودات غير الملموسة
 يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة  .

اإلطفاء في قائمة ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد 
أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم . النشاطات والتغير في صافي الموجودات
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النشاطات مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة 
  .والتغير في صافي الموجودات

 كذلك يتم . في تاريخ القوائم الماليةني قيمة الموجودات غير الملموسة على تد يتم مراجعة أية مؤشرات
  .مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة

  الزمني لكل  بتقدير العمر الهيئةوتقوم إدارة اآللي  وبرامج الحاسب ةانظمتشمل الموجودات غير الملموسة
  .سنوات ٦- ٢بطريقة القسط الثابت على فترة بين  ء تلك االنظمةبند حيث يتم إطفا

  مشاريع تحت التنفيذ
وتكاليف شراء نظام البوابة  شراء النظام الفلسطيني لتأمين المركبات تكاليفتمثل المشاريع تحت التنفيذ كافة 
   .حتى تاريخ القوائم الماليةااللكترونية الدارة الموارد البشرية 

تدني القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية دراسة يتم 
  .في حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع استردادها. لهذه المشاريع

  المخصصات
ناشئة  القوائم الماليةفي تاريخ  )قانونية أو ضمنية( لتزاماتإ الهيئةبالمخصصات عندما يكون على  عترافيتم اإل
  .لتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليهن تسديد اإلأحداث سابقة وأعن 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة

  .قانون العمل الساري المفعول في فلسطينلنظام الموظفين و يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً

  ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم 

 .المطالبة بها من قبل المورد

  عقود اإليجار
يع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجودات عقود التأجير التشغيلية هي التي بموجبها يحتفظ المؤجر بجم

النشاطات والتغير في صافي يتم إثبات مدفوعات عقد التأجير التشغيلي كمصروف ضمن قائمة . المؤجرة
  .على أساس القسط الثابت على فترة التأجير الموجودات

 الضرائب

حسب قانون الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة للوزارات والـدوائر   هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةتتمتع 
  .للضرائبخاضعة  غيرفإنها  الحكومية وبالتالي

  النقد والنقد المعادل
ودائـع قصـيرة األجـل    البنـوك و اللغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد والنقد المعادل يشمل أرصدة لـدى  

    .بعد تنزيل حسابات البنوك الدائنة ،شهور أو أقلتستحق خالل فترة ثالثة والتي 
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  القيمة العادلة لألدوات المالية
هي مقاربة بشكل كبير لقيمها  المسجلة في قائمة المركز المالي لموجودات والمطلوبات الماليةلإن القيم العادلة 

عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة . الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل
للموجودات والمطلوبات المالية من خالل األسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة من خالل طرق تقييم التدفقات 

االمكان، ولكن في ماذج من أسواق يمكن مالحظتها قدرتم أخذ المدخالت لهذه الن. النقدية المستقبلية المخصومة
  .إلى المعلومات السوقية غير مجدي، فإن ذلك يتطلب درجة تقدير لتحديد القيمة العادلة لهاحالة أن الرجوع 

  العمالت األجنبية
خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف  جنبيةاأليتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى 

 النقديةالموجودات والمطلوبات  يتم تحويل. الفلسطينية النقدالصادرة عن سلطة و المعاملةقيد السائدة في تاريخ 
وفقاً ألسعار الصرف  نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في

التحويل من ربح أو خسارة في قائمة النشاطات والتغير في  تظهر فروقات .الفلسطينية سلطة النقد عن صادرةال
  .صافي الموجودات

  ممتلكات وآالت ومعدات .٣

أجهزة ومعدات   
      الحاسب اآللي

      أثاث
      أجهزة مكتبية

  تحسينات    وسائط نقل
تحت  اريعمش    مأجور 

      *التنفيذ 
  المجموع

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
                            الكلفة

  ١,١٦٦,٦٨٣    ١٨٠,٠٠٠    ٦٩,٢٩٩    ٣٠٠,٠٤٠    ١٥٩,٠٠٠    ١٢٨,٩١١    ٣٢٩,٤٣٣  ٢٠١١كانون الثاني  ١الرصيد في 
  ١٨,١٥٥    ١,٠٠٠    ٤,٧١٦    -    ٢,٢٤٣    ٢,٧٦١    ٧,٤٣٥  اإلضافات 
 (٧٩,٥٣٨)    -    -    -   (١٩,٠٤٨)   (١,٣٨١)   (٥٩,١٠٩)  االستبعادات
  ١,١٠٥,٣٠٠    ١٨١,٠٠٠    ٧٤,٠١٥    ٣٠٠,٠٤٠    ١٤٢,١٩٥    ١٣٠,٢٩١    ٢٧٧,٧٥٩  ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 

                            اإلستهالك المتراكم
 ٥٢٢,٥٠٦    -    ٣١,٣٦٤    ١٣٧,٧٣٧    ١٠٦,٤٤٣    ٦٩,٨٢٧    ١٧٧,١٣٥  ٢٠١١كانون الثاني  ١الرصيد في 

 ١٤٣,٥٩٥   -  ١٠,٥٤٨  ٤٥,٣٣٠  ١٧,٧٨٢  ١٣,٩١٥  ٥٦,٠٢٠  اإلستهالك للسنة
 (٧٧,٩١٨)   -   -   -  )١٨,٩٢٩(  (١,٢٥٣)  (٥٧,٧٣٦)  اتاالستبعاد

 ٥٨٨,١٨٣  -  ٤١,٩١٢  ١٨٣,٠٦٧  ١٠٥,٢٩٦  ٨٢,٤٨٩  ١٧٥,٤١٩  ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 
                            صافي القيمة الدفترية

 ٥١٧,١١٧  ١٨١,٠٠٠  ٣٢,١٠٣  ١١٦,٩٧٣  ٣٦,٨٩٩  ٤٧,٨٠٢  ١٠٢,٣٤٠  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
  ٦٤٤,١٧٧    ١٨٠,٠٠٠    ٣٧,٩٣٥    ١٦٢,٣٠٣    ٥٢,٥٥٧    ٥٩,٠٨٤    ١٥٢,٢٩٨  ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في 

  

كلفة إن ال. والبوابة االلكترونية إلدارة الموارد البشرية النظام الفلسطيني لتأمين المركباتيشمل هذا البند * 
  .دوالر أمریكي ٢٠٩٫٠٠٠تُقدر بمبلغ  تحت التنفيذ اريعمشال الستكمالالمتوقعة 

  موجودات غير ملموسة .٤
  :فيما يلي تفاصيل الحركة على حساب الموجودات غير الملموسة

 ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 

 ٥٠,٦٣٤  ٢٧,٩٢٣ رصيد بداية السنة 
 ١٤,١١١  ١٨,٩١٨ إضافات
 )٣٦,٨٢٢(  (٢٠,٠٦٢) إطفاء

 ٢٧,٩٢٣  ٢٦,٧٧٩ رصيد نهاية السنة
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 (٧٩,٥٣٨)    -    -    -   (١٩,٠٤٨)   (١,٣٨١)   (٥٩,١٠٩)  االستبعادات
  ١,١٠٥,٣٠٠    ١٨١,٠٠٠    ٧٤,٠١٥    ٣٠٠,٠٤٠    ١٤٢,١٩٥    ١٣٠,٢٩١    ٢٧٧,٧٥٩  ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 

                            اإلستهالك المتراكم
 ٥٢٢,٥٠٦    -    ٣١,٣٦٤    ١٣٧,٧٣٧    ١٠٦,٤٤٣    ٦٩,٨٢٧    ١٧٧,١٣٥  ٢٠١١كانون الثاني  ١الرصيد في 

 ١٤٣,٥٩٥   -  ١٠,٥٤٨  ٤٥,٣٣٠  ١٧,٧٨٢  ١٣,٩١٥  ٥٦,٠٢٠  اإلستهالك للسنة
 (٧٧,٩١٨)   -   -   -  )١٨,٩٢٩(  (١,٢٥٣)  (٥٧,٧٣٦)  اتاالستبعاد

 ٥٨٨,١٨٣  -  ٤١,٩١٢  ١٨٣,٠٦٧  ١٠٥,٢٩٦  ٨٢,٤٨٩  ١٧٥,٤١٩  ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 
                            صافي القيمة الدفترية

 ٥١٧,١١٧  ١٨١,٠٠٠  ٣٢,١٠٣  ١١٦,٩٧٣  ٣٦,٨٩٩  ٤٧,٨٠٢  ١٠٢,٣٤٠  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
  ٦٤٤,١٧٧    ١٨٠,٠٠٠    ٣٧,٩٣٥    ١٦٢,٣٠٣    ٥٢,٥٥٧    ٥٩,٠٨٤    ١٥٢,٢٩٨  ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في 

  

كلفة إن ال. والبوابة االلكترونية إلدارة الموارد البشرية النظام الفلسطيني لتأمين المركباتيشمل هذا البند * 
  .دوالر أمریكي ٢٠٩٫٠٠٠تُقدر بمبلغ  تحت التنفيذ اريعمشال الستكمالالمتوقعة 

  موجودات غير ملموسة .٤
  :فيما يلي تفاصيل الحركة على حساب الموجودات غير الملموسة

 ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 

 ٥٠,٦٣٤  ٢٧,٩٢٣ رصيد بداية السنة 
 ١٤,١١١  ١٨,٩١٨ إضافات
 )٣٦,٨٢٢(  (٢٠,٠٦٢) إطفاء

 ٢٧,٩٢٣  ٢٦,٧٧٩ رصيد نهاية السنة
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  ٩

 

  ذمم وأرصدة مدينة أخرى .٥
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
   ١٣٦,٥٣٦    ٩٥,٦٨٧  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ٢٣,٧٥٠    ٢٣,٧٥٠  المساهمة في وقفية معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية
   ٢٣,٥٢٩     ٢٢,٠٣٠  مينأشركة المؤسسة العربية للت
  ٨,٠٠٠    ٨,٠٠٠  والرقابة على أعمال التأمين رافمنتدى الهيئات العربية لالش

  ٢,٩٧٣    ٣,٩٧٨  فوائد ودائع –يرادات مستحقة إ
  ٤,١١٥     ٣,٨٧٧  فرع فلسطين –شركة التأمين األهلية المصرية 

  ٢٠,٠٠٠    -  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 ٣٫٤٧٩    ١,٥٧٥  أخرى

  ٢٢٢,٣٨٢    ١٥٨,٨٩٧  
  -    )٥٧,٦٥٧(  ذمم مشكوك في تحصيلها مخصص
  ٢٢٢,٣٨٢    ١٠١,٢٤٠   

 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة .٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 ١٢٨,٩٤٦   ١٢٧،٠٠٢  حصة الهيئة من أقساط بوالص التأمين الصادرة 

  ١٨,٢١٥   ٤٥,٨٢٣  عموالت تداول
  ٩,٦٥٠   ١٤,٦٩٤  غرامات
  ١٥٦,٨١١    ١٨٧,٥١٩  

  ودائع قصيرة االجلو نقد .٧
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٣٧٠,٣٦٧    ٥٧٢,٩٢٢  حسابات جارية لدى البنوك

  ٢٩٣,٣٩٢    ٤٣٣,٤٣٦  *جل لدى البنوك ودائع أل
 ٦٦٣,٧٥٩    ١,٠٠٦,٣٥٨  

  ٢,٩٨و% ٢,١٥ ردنيالدينار األو سرائيلياإل لقالشيبودائع على ال ٢٠١١لعام  فائدةالمتوسط سعر بلغ %
    .%٢,٨٢األردني  الدينارعلى ودائع  ٢٠١٠لعام  متوسط سعر الفائدة بلغ فيما .على التوالي

   

    

  ٩

 

  ذمم وأرصدة مدينة أخرى .٥
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
   ١٣٦,٥٣٦    ٩٥,٦٨٧  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ٢٣,٧٥٠    ٢٣,٧٥٠  المساهمة في وقفية معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية
   ٢٣,٥٢٩     ٢٢,٠٣٠  مينأشركة المؤسسة العربية للت
  ٨,٠٠٠    ٨,٠٠٠  والرقابة على أعمال التأمين رافمنتدى الهيئات العربية لالش

  ٢,٩٧٣    ٣,٩٧٨  فوائد ودائع –يرادات مستحقة إ
  ٤,١١٥     ٣,٨٧٧  فرع فلسطين –شركة التأمين األهلية المصرية 

  ٢٠,٠٠٠    -  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 ٣٫٤٧٩    ١,٥٧٥  أخرى

  ٢٢٢,٣٨٢    ١٥٨,٨٩٧  
  -    )٥٧,٦٥٧(  ذمم مشكوك في تحصيلها مخصص
  ٢٢٢,٣٨٢    ١٠١,٢٤٠   

 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة .٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 ١٢٨,٩٤٦   ١٢٧،٠٠٢  حصة الهيئة من أقساط بوالص التأمين الصادرة 

  ١٨,٢١٥   ٤٥,٨٢٣  عموالت تداول
  ٩,٦٥٠   ١٤,٦٩٤  غرامات
  ١٥٦,٨١١    ١٨٧,٥١٩  

  ودائع قصيرة االجلو نقد .٧
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٣٧٠,٣٦٧    ٥٧٢,٩٢٢  حسابات جارية لدى البنوك

  ٢٩٣,٣٩٢    ٤٣٣,٤٣٦  *جل لدى البنوك ودائع أل
 ٦٦٣,٧٥٩    ١,٠٠٦,٣٥٨  

  ٢,٩٨و% ٢,١٥ ردنيالدينار األو سرائيلياإل لقالشيبودائع على ال ٢٠١١لعام  فائدةالمتوسط سعر بلغ %
    .%٢,٨٢األردني  الدينارعلى ودائع  ٢٠١٠لعام  متوسط سعر الفائدة بلغ فيما .على التوالي
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  ١٠

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .٨
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٢٢٢,٩١٨   ٣٣٧,٦٣٩  السنة بداية في الرصيد

  ١٤٨,٤٥٨   ٢٠٦,٨٦١  التخصيص
  )٣٣,٧٣٧(   (٤٨,٥٠٦)   المدفوع

  ٣٣٧,٦٣٩   ٤٩٥,٩٩٤  نهاية السنة في رصيدال

 يرادات مؤجلةإ .٩

المعدات التي تم الحصول عليها من المنح والتي يتم قيدها كإيرادات مؤجلة و اآلالتالبند كلفة الممتلكات و هذا يمثل
على اإليرادات  فيما يلي الحركة. ويتم االعتراف بها كإيرادات بشكل منتظم وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل

  : المؤجلة خالل السنة
ول أرصيد   

  سنةال
إضافات خالل   

  إيرادات متحققة    السنة
خر آرصيد   

  سنةال
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

لتطوير البرنامج المحوسب  USAIDمنحة 
  ١٨,٥١٦   )١٥,١٤٠(    -    ٣٣,٦٥٦  DMAS)(رشفة والتحكم بالوثائق لأل

البنية التحتية لنظم لتطوير USAIDمنحة 
  ٦٤,٧١١   )٢١,٧٥٣(    ٨,٥٦٧    ٧٧,٨٩٧  ICT Upgrading)(المعلومات 

دارة التدقيق الداخلي إنظام ل USAIDمنحه 
(Team Mate) -    ١١,٦٢٥   )٤,١٢٥(    ١٥,٧٥٠  

لشراء نظام البوابة االلكترونية  USAIDمنحه 
 ٤,٠٠٠   -    ٤,٠٠٠    -  (HR Portal)دارة الموارد البشرية إل
  ٩٨,٨٥٢    )٤١,٠١٨(    ٢٨,٣١٧    ١١١,٥٥٣   

  مصاريف مستحقة .١٠
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    
  ٥٦,٣٥٧   ٥٦,٣١٥    جازات مستحقةإ

  ١٨,٢٤٠   ٣٠,٤٠٠    ت موظفين مستحقةآمكاف
  -   ١٥,٠٢٠    مصاريف استئجار أنظمة الكترونية مستحقة

  ٢,٥١٩   ٦,٢٩٨    استشاريةأتعاب 
    ٧٧,١١٦    ١٠٨,٠٣٣  

  
   

    

  ١٠

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .٨
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٢٢٢,٩١٨   ٣٣٧,٦٣٩  السنة بداية في الرصيد

  ١٤٨,٤٥٨   ٢٠٦,٨٦١  التخصيص
  )٣٣,٧٣٧(   (٤٨,٥٠٦)   المدفوع

  ٣٣٧,٦٣٩   ٤٩٥,٩٩٤  نهاية السنة في رصيدال

 يرادات مؤجلةإ .٩

المعدات التي تم الحصول عليها من المنح والتي يتم قيدها كإيرادات مؤجلة و اآلالتالبند كلفة الممتلكات و هذا يمثل
على اإليرادات  فيما يلي الحركة. ويتم االعتراف بها كإيرادات بشكل منتظم وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل

  : المؤجلة خالل السنة
ول أرصيد   

  سنةال
إضافات خالل   

  إيرادات متحققة    السنة
خر آرصيد   

  سنةال
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

لتطوير البرنامج المحوسب  USAIDمنحة 
  ١٨,٥١٦   )١٥,١٤٠(    -    ٣٣,٦٥٦  DMAS)(رشفة والتحكم بالوثائق لأل

البنية التحتية لنظم لتطوير USAIDمنحة 
  ٦٤,٧١١   )٢١,٧٥٣(    ٨,٥٦٧    ٧٧,٨٩٧  ICT Upgrading)(المعلومات 

دارة التدقيق الداخلي إنظام ل USAIDمنحه 
(Team Mate) -    ١١,٦٢٥   )٤,١٢٥(    ١٥,٧٥٠  

لشراء نظام البوابة االلكترونية  USAIDمنحه 
 ٤,٠٠٠   -    ٤,٠٠٠    -  (HR Portal)دارة الموارد البشرية إل
  ٩٨,٨٥٢    )٤١,٠١٨(    ٢٨,٣١٧    ١١١,٥٥٣   

  مصاريف مستحقة .١٠
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    
  ٥٦,٣٥٧   ٥٦,٣١٥    جازات مستحقةإ

  ١٨,٢٤٠   ٣٠,٤٠٠    ت موظفين مستحقةآمكاف
  -   ١٥,٠٢٠    مصاريف استئجار أنظمة الكترونية مستحقة

  ٢,٥١٩   ٦,٢٩٨    استشاريةأتعاب 
    ٧٧,١١٦    ١٠٨,٠٣٣  
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  ١١

  ايرادات مقبوضة مقدماً .١١
    ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      
 ٨٥,٠٠٠    ٨٧,٥٠٠   رسوم ترخيص شركات التأمين
 -    ٥٠,٠٠٠    رسوم ترخيص أسواق مالية

 ٣١,٨٨٦    ٣٨,٠٤٨   رسوم ترخيص شركات الوساطة
 ٣,٧٦٢    ١٢,٧٩٧    يةالتأمين المهنرسوم ترخيص 
 ٥,٨٠٠    ١٠,٢١٢    المهن الماليةرسوم ترخيص 
 ١,٣٥٠   -    المهن العقارية رسوم ترخيص

      ١٢٧,٧٩٨     ١٩٨,٥٥٧  

  مطلوبات متداولة أخرى .١٢
    ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      
  ١٠٥,٠٠٠   ١٥٤,٥٠٠      مساهمات في تمويل النظام الفلسطيني لتأمين المركبات

  ٥,٣٤٥   ٥,٩٦٩      اقتطاعات ضريبة دخل الموظفين
  ٢,٥٢٦   ٣,٧٦١      خرىأ

      ١١٢,٨٧١    ١٦٤,٢٣٠  

 إيرادات الرسوم .١٣
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١,٢٠٩,٥١٩    ١,٤٤٠,٣١٠  رسوم أقساط بوالص التأمين الصادرة

  ٤٣٦,٥١٧    ٣٥٥,٩٤٣  )سهماأل(وراق المالية رسوم تداول األ
  ٣١٢,٤٧١    ٣٤٦,٨١٢  رسوم الترخيص
  ٩٤,٥٤٧    ٦٣,٧٥٢  رسوم االكتتاب

 ١٠,٠٠٠   ١٢,٢٠١  رسوم الشهادات واالمتحانات
 ٨٠٠   ٧,٦٠٠ التأجير التمويلي عقودرسوم تسجيل 

  ٢,٠٦٣,٨٥٤    ٢,٢٢٦,٦١٨  
  
  
  
  
  

    
  

    

  ١١

  ايرادات مقبوضة مقدماً .١١
    ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      
 ٨٥,٠٠٠    ٨٧,٥٠٠   رسوم ترخيص شركات التأمين
 -    ٥٠,٠٠٠    رسوم ترخيص أسواق مالية

 ٣١,٨٨٦    ٣٨,٠٤٨   رسوم ترخيص شركات الوساطة
 ٣,٧٦٢    ١٢,٧٩٧    يةالتأمين المهنرسوم ترخيص 
 ٥,٨٠٠    ١٠,٢١٢    المهن الماليةرسوم ترخيص 
 ١,٣٥٠   -    المهن العقارية رسوم ترخيص

      ١٢٧,٧٩٨     ١٩٨,٥٥٧  

  مطلوبات متداولة أخرى .١٢
    ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      
  ١٠٥,٠٠٠   ١٥٤,٥٠٠      مساهمات في تمويل النظام الفلسطيني لتأمين المركبات

  ٥,٣٤٥   ٥,٩٦٩      اقتطاعات ضريبة دخل الموظفين
  ٢,٥٢٦   ٣,٧٦١      خرىأ

      ١١٢,٨٧١    ١٦٤,٢٣٠  

 إيرادات الرسوم .١٣
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١,٢٠٩,٥١٩    ١,٤٤٠,٣١٠  رسوم أقساط بوالص التأمين الصادرة

  ٤٣٦,٥١٧    ٣٥٥,٩٤٣  )سهماأل(وراق المالية رسوم تداول األ
  ٣١٢,٤٧١    ٣٤٦,٨١٢  رسوم الترخيص
  ٩٤,٥٤٧    ٦٣,٧٥٢  رسوم االكتتاب

 ١٠,٠٠٠   ١٢,٢٠١  رسوم الشهادات واالمتحانات
 ٨٠٠   ٧,٦٠٠ التأجير التمويلي عقودرسوم تسجيل 

  ٢,٠٦٣,٨٥٤    ٢,٢٢٦,٦١٨  
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  ١٣

 يرادات أخرىإ .١٥
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٣٨,٦٨٢    ١٣٤٫٤١٦  غرامات
  ٦,٣٨٧    ٩,٧٣٤  ربط ودائع قصيرة االجل فوائد
  ٤,٦١٣   -  أخرى

  ٤٩,٦٨٢    ١٤٤,١٥٠  

 موظفيننفقات  .١٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١,٣٧٤,٨٢٦     ١,٤٦٦,٤٢٠  رواتب وأجور وعالوات الموظفين

  ١٤٨,٤٥٨    ٢٠٦,٨٦١  تعويض نهاية الخدمةمخصص 
  ٤٩,١٦٢     ٥٢,٢٥٣  في صندوق اإلدخار مساهمة الهيئة
  ٥٨,٤٨٥     ٥٤,٠٢٣  تأمين صحي
  ٦٩,٧٤٠     ٧٢,٧١٠  عالوات سفرو نفقات تدريب
  ١,٧٠٠,٦٧١    ١,٨٥٢,٢٦٧  

  وعامة نفقات إدارية .١٧
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١١٢,٧٩١     ١١٥,٠٦٨  تنظيفإيجارات و

  ٦٦,٠٣٧     ٦٦,٧٦٠  خدمات واتصاالت
  ٦٠,٠٠٠    ٦٠،٠٠٠  استئجار أنظمة الكترونية

  ٣١,١٣٧     ٤٠,٥٤٣  رسوم واشتراكات في مؤسسات دولية واقليمية
  ١٨,٩٧٩     ٣١,٦٩٥  أتعاب استشارية ومهنية

  ٢٩,٠٨٩     ٢٧,٣٠١  تأمينات
  ٧,٥٠٠     ٢٧,٢٥٠  مجلس اإلدارة  عضاءأرئيس و مكافآت

  ١٣,٥٨٩    ٢٦,٠٣٧  مصاريف صيانة 
  ٢٣,٤١٥     ٢٣,٧٩١  قرطاسية ومطبوعات 

  ٦,٠٠٠     ٦,١٩٢  ضيافة
  ٤,١٧٣     ٢,٧٣٢  إعالنات
  ٥٤٢     ٦٨٢  أخرى

  ٣٧٣,٢٥٢    ٤٢٨,٠٥١  

  

    

  ١٣

 يرادات أخرىإ .١٥
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٣٨,٦٨٢    ١٣٤٫٤١٦  غرامات
  ٦,٣٨٧    ٩,٧٣٤  ربط ودائع قصيرة االجل فوائد
  ٤,٦١٣   -  أخرى

  ٤٩,٦٨٢    ١٤٤,١٥٠  

 موظفيننفقات  .١٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١,٣٧٤,٨٢٦     ١,٤٦٦,٤٢٠  رواتب وأجور وعالوات الموظفين

  ١٤٨,٤٥٨    ٢٠٦,٨٦١  تعويض نهاية الخدمةمخصص 
  ٤٩,١٦٢     ٥٢,٢٥٣  في صندوق اإلدخار مساهمة الهيئة
  ٥٨,٤٨٥     ٥٤,٠٢٣  تأمين صحي
  ٦٩,٧٤٠     ٧٢,٧١٠  عالوات سفرو نفقات تدريب
  ١,٧٠٠,٦٧١    ١,٨٥٢,٢٦٧  

  وعامة نفقات إدارية .١٧
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١١٢,٧٩١     ١١٥,٠٦٨  تنظيفإيجارات و

  ٦٦,٠٣٧     ٦٦,٧٦٠  خدمات واتصاالت
  ٦٠,٠٠٠    ٦٠،٠٠٠  استئجار أنظمة الكترونية

  ٣١,١٣٧     ٤٠,٥٤٣  رسوم واشتراكات في مؤسسات دولية واقليمية
  ١٨,٩٧٩     ٣١,٦٩٥  أتعاب استشارية ومهنية

  ٢٩,٠٨٩     ٢٧,٣٠١  تأمينات
  ٧,٥٠٠     ٢٧,٢٥٠  مجلس اإلدارة  عضاءأرئيس و مكافآت

  ١٣,٥٨٩    ٢٦,٠٣٧  مصاريف صيانة 
  ٢٣,٤١٥     ٢٣,٧٩١  قرطاسية ومطبوعات 

  ٦,٠٠٠     ٦,١٩٢  ضيافة
  ٤,١٧٣     ٢,٧٣٢  إعالنات
  ٥٤٢     ٦٨٢  أخرى

  ٣٧٣,٢٥٢    ٤٢٨,٠٥١  
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  ١٤

  مع جهات ذات عالقة معامالت .١٨
يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليـا وأيـة   

عتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعـامالت  ايتم . مؤسسات يسيطرون عليها أو لهم القدرة في التأثير عليها
  .الهيئة إدارة مجلس قبلمع الجهات ذات العالقة من 

  

  :اإلدارة العليامجلس اإلدارة و) ومنافع أخرى رواتبمكافآت و(فيما يلي ملخص لمنافع 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 ٧,٥٠٠   ٢٧,٢٥٠  مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 ٥٥٨,٧١٥   ٦٦٠,٦٩٨  خرىالمنافع األو حصة اإلدارة العليا من الرواتب

  القيمة العادلة لألدوات المالية .١٩
  . تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الذمم واألرصدة غير مقبوضة وبعض وااليرادات المستحقة و والودائع قصيرة االجلتشمل الموجودات المالية النقد 
  .تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة وبعض االرصدة الدائنة االخرى. األخرى المدينة

  .ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ قائمة المركز المالي

  إدارة المخاطر .٢٠
عدة  الهيئةتمتلك . طلوبات المتداولة األخرىالدائنة وبعض المواألرصدة من والذمم  للهيئةتتألف المطلوبات المالية 

غير مقبوضة يرة االجل وااليرادات المستحقة ووالودائع قصالمدينة والنقد واألرصدة موجودات مالية مثل الذمم 
 .الهيئةوالتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات  األخرى الذمم واألرصدة المدينةوبعض 

  ئتمان مخاطر اإل: أوالً
االئتمان هي المخاطر التي يعجز فيها أحد طرفي أداة مالية في تسديد التزام ويتسبب في خسارة مالية للطرف  مخاطر
 النقد والودائع قصيرة االجل وااليرادات والمتمثلة في الهيئةبخصوص جميع الموجودات المالية التي تحتفظ بها . اآلخر

للمخاطر االئتمانية الهيئة قصى لتعرض األ الحد ، فإن المستحقة وغير مقبوضة وبعض الموجودات المتداولة األخرى
 .المركز المالي قائمةهي القيمة المدرجة بها المبينة في 

  مخاطر السوق : ثانياً
إلدارة بوضع حدود لقيمـة  يقوم مجلس ا. تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت

  .المخاطر المقبولة ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة الهيئة بشكل دوري

 القضايا المقامة على الهيئة .٢١
وفي تقدير إدارة  دوالر أمريكي، ٩,٨٧٣مبلغ  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  الهيئةبلغت قيمة القضايا المقامة على 

 .أية إلتزامات لمواجهة تلك القضايا الهيئةفإنه لن يترتب على  الهيئةومحامي 
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  ١٥

  أرقام المقارنة .٢٢
لتتناسب مع عرض أرصدة القوائم المالية  ٢٠١٠كانون األول  ٣١تم إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية كما في 

  .صافي الموجوداتالسنوات السابقة أو  إن هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح .الحالية

  في المنطقة الجغرافيةتركز المخاطر  .٢٣
في فلسطين، إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد مـن خطـر    اكافة أنشطته مارس الهيئةت

 .اوقد يؤثر سلباً على أدائه لهيئة لنشاطاتهاممارسة ا
  

    

  ١٥

  أرقام المقارنة .٢٢
لتتناسب مع عرض أرصدة القوائم المالية  ٢٠١٠كانون األول  ٣١تم إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية كما في 

  .صافي الموجوداتالسنوات السابقة أو  إن هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح .الحالية

  في المنطقة الجغرافيةتركز المخاطر  .٢٣
في فلسطين، إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد مـن خطـر    اكافة أنشطته مارس الهيئةت

 .اوقد يؤثر سلباً على أدائه لهيئة لنشاطاتهاممارسة ا
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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 لألوراق 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 والتطوير
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
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Optional reserve (USD) 3,398,364 4,675,860

Cumulative change in fair value (USD) 8,332,170 9,890,351

Gains (revolved losses) (USD) 1,792,236 4,021,946

Shareholders’ equity and minority Interests (USD) 95,606,579 101,127,192

*Since the beginning of 2011 the General Insurance items  have been classified  into the following: (labor, civil liability 

,engineering and others.)

Mortgage Financing & Leasing Sectors:

The draft law for mortgage financing was finished and handed to stakeholders for the comments and it 

is expected to get the final draft during 2012. Work will be underway during 2012 to draft the relevant 

regulations to the law.

As mentioned previously, the leasing law is pending the final endorsement of the President. It is noteworthy 

to mention that these laws were drafted in close coordination with Palestinian Monetary Authority, the 

Ministry of Transportation, the Land of Authority and companies  and agencies  working in the field.

The World Bank and IFC contributed tremendously to these projects.
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Some financial and operational performance indicators of the insurance sector 
2010 – 2011

2010 2011

Number of insurance companies 10 10

Number of insurance companies branches 103 99

Number of the insurance sector employees 1,007 1,028

Number of insurance agents 265 239

Marine insurance (USD) 1,325,147 1,514,526

Fire insurance (USD) 7,320,789 8,405,180

Labor insurance ---- 13,725,112

Civil liability insurance ---- 2,097,337

Engineering insurance ---- 3,495,319

Other General insurance ---- 2,890,887

General insurance (USD) (*) 19,084,964 22,208,655

Health insurance  (USD) 19,799,781 23,144,999

Vehicles insurance  (USD) 74,826,749 91,849,241

Life insurance  (USD) 3,444,122 3,338,648

Total insurance premiums (USD) 125,801,552 150,461,249

Total compensation (USD) 66,430,926 75,572,381

Total current assets (USD) 171,735,544 185,614,884

Total investment (USD) 180,314,797 180,655,300

Total receivables (USD) 61,466,712 76,971,495

Net receivables (USD) 49,372,584 65,714,641

Total assets (USD) 298,372,951 323,563,814

Total insurance contracts assets (USD) 24,609,551 32,179,635

Total liabilities of insurance contracts (USD) 145,411,293 158,548,489

Paid-Up Capital (USD) 62,247,650 63,062,143

Obligatory reservation  (USD) 7,845,331 8,718,484
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PEX monthly trading activities, 2011

Al- Quds Index
# of  

transactions
Trading
sessions

Value ($)VolumeMonth

489.506,5082228,155,67017,631,367January

482.165,3011927,839,77615,102,291February

497.678,2492330,614,28416,550,519March

496.258,4362042,312,50322,622,077April

498.806,7292261,246,68034,567,141May

492.714,9962132,828,40414,452,947June

494.774,2242122,113,13611,190,912July

491.033,1892110,457,8525,870,616August

488.203,7642015,712,9417,668,070September

474.713,8422234,598,70216,699,936October

471.772,8121712,742,0375,559,622November

476.933,8782047,026,23016,628,877December

Insurance Sector:

The insurance sector recorded an (20%) growth in 2011. The 1st phase of the actuarial study for the sector 

was completed and its findings were disseminated to the companies; PCMA will work with the individual 

insurance companies during 2012 to ensure that the findings will be reflected in their financial data and in 

their future policies. Concurrently, the electronic program for car insurance and connectivity to the licensing 

department is virtually completed.  Loss adjusters and insurance investigators, have had to comply with 

new instructions, including training and educational programs.
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16 GLOBAL UNITED INSURANCE GUI $ 813,840

17 GRAND  PARK  HOTEL &  RESORTS (*) (***) HOTEL JD (1,208,136)

18 PALESTINE  ISLAMIC  BANK ISBK $ 4,034,147

19 JERUSALEM CIGARETTE JCC JD 323,445

20 JERUSALEM  PHARMACEUTICALS JPH JD 1,728,555

21 JERUSALEM  REAL ESTATE  INVESTMENT JREI $ 564,245

22 PALESTINE  PLASTIC  INDUSTRIES LADAEN JD (455,672)

23 AL MASHRIQ INSURANCE (*) MIC $ (1,113,489)

24 NATIONAL ALUMINUM AND PROFILE NAPCO JD 105,167

25 THE  NATIONAL  CARTON  INDUSTRY NCI $ 23,242

26 NATIONAL  INSURANCE  NIC $ 3,007,942

27 NABLUS SURGICAL CENTER NSC JD 201,312

28 PALESTINE DEVELOPMENT & INVESTMENT PADICO $ 26,082,000

29 PALESTINE  TELECOMMUNICATIONS PALTEL JD 90,744,000

30 PALESTINE  COMMERCIAL  BANK PCB $ 589,127

31 PALESTINE  ELECTRIC PEC $ 8,374,034

32 PALESTINE  INVESTMENT  BANK PIBC $ 2,552,984

33 PALESTINE  INSURANCE PICO $ 474,666

34 PALESTINE  INVESTMENT & DEVELOPMENT PID JD (87,757)

35 PALESTINE  INDUSTRIAL  INVESTMENT PIIC JD 738,705

36 ARAB  PALESTINIAN  SHOPPING  CENTERS PLAZA JD (1,055,450)

37
PALESTINE MORTGAGE & HOUSING 
CORPORATION

PMHC $ 351,863

38 PALESTINE  REAL  ESTATE  INVESTMENT PRICO JD 4,157,035

39 AL QUDS  BANK QUDS $ 4,581,794

40 THE  RAMALLAH  SUMMER  RESORTS RSR JD (20,193)

41 AL-TAKAFUL PALESTINIAN INSURANCE TIC $ 252,286

42 TRUST  INTERNATIONAL  INSURANCE COMPANY TRUST $ 1,456,537

43 UNION  CONSTRUCTION  AND  INVESTMENT UCI $ 1,783,236

44 THE VEGETABLE  OIL  INDUSTRIES VOIC JD 1,887,069

45 PALESTINIAN  DISTRIBUTION & LOGISTICES SRVs WASSEL JD (1,986,425)

46 WATANIYA PALESTINE MOBILE TELECOMM. WATANIYA $ (26,179,253)

(*) Symbol is suspended

(**) Par value for symbol AIG=$0.25

(***) Preliminary results
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Market cap., trading value, and trading volume  2010-2011
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Listed companies performance for the period ending 31/12/2011 

 Company Name Symbol Currency Net Profit

1 AL – WATANIAH TOWERS ABRAJ $ 506,746

2 THE  ARAB  HOTELS AHC JD (1,905,387)

3 ARAB  ISLAMIC  BANK (***) AIB $ 286,233

4 AHLIEA INSURANCE GROUP (**) AIG $ 1,684,443

5 ALRAFAH  MICROFINANCE  BANK AMB $ 568,262

6 ARAB  PAINT PRODUCTS APC JD 395,270

7 AL-AQARIYA TRADING INVESTMENT AQARIYA JD 60,823

8 ARAB  INVESTORS ARAB JD 415,179

9 ARAB  REAL  ESTATE  ESTABLISHMENT ARE JD 26,740

10 PALESTINE  POULTRY AZIZA JD (298,790)

11 BANK  OF  PALESTINE BOP $ 33,980,673

12 BIRZEIT  PHARMACEUTICALS BPC JD 2,958,471

13 AL SHARK ELECTRODE ELECTROD JD 129,043

14 GLOBALCOM  TELECOMMUNICATIONS GCOM $ (1,284,551)

15 GOLDEN WHEAT MILLS GMC JD 1,122,269
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Al-Quds Index 2011
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PEX trading activities, 2010-2011

Market 
capitalization ($)

Average daily 
trading value ($)

Number of 
transactions

Trading 
value ($)

Trading 
volume 

Trading 
sessions

Year

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

2,782,469,9001,474,38861,928365,648,215184,544,3752482011

Market capitalization and trading value as percentage of gDP*

2011 (%)2010 (%)

48.642.8Market capitalization as % of GDP* 

6.47.9Trading value as % of GDP*

*2010 GDP was adopted because 2011 GDP was not published yet.
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of ministers and is set for endorsement from the President. As to improving the professional standards 

in the financial sector, PCMA concluded an agreement with the Chartered Institutions for Securities and 

Investment in the UK to conduct courses and exams to qualify persons working in the financial sector 

including PCMA staff; that beside undertaking multiple training programs conducted in Palestine, in Arab 

countries and in Europe.

Corporate governance

During 2011, PCMA embarked on a comprehensive awareness plan for corporate governance with the 

aid of professional consultants and related stakeholders, starting with a screening process of existing 

practices within the corporates, their bylaws and the level of adherence to basic corporate governance 

practices. Furthermore PCMA engaged itself with other stakeholders in setting a manual for corporates and 

shareholders that identifies rights and responsibilities; and work is underway in cooperation with IFC to set 

a scoring card to measure the corporates compliance with the Palestinian  code of governance.

Financial Securities:

Year 2011 was characterized with a low turnover in securities trading; a multiplicity of internal and external 

factors contributed to this situation, yet the index fell by no more than (%2.6), compared to much bigger 

drop in the indices of Arab markets. Meanwhile, the securities directorate went ahead with its designated 

plan to improve the regulatory framework in the market; as such it issued regulations for the operation of 

custodians and their licensing, as well as instructions for bonds and for International Depositary Receipts. 

Although there was a high level of adherence by listed companies and financial intermediaries to the law 

and regulations, yet some companies were penalized for breaking law, and their penalties were listed on 

PCMA’s website.

Al-Quds Index Quarterly Performance, 2011

Percentage change  
compared with 1/1/2011 (%)

  Percentage change 
compared with previous 

quarter (%)   
Al-Quds IndexPeriod 

--------489.601/1/2011

1.651.65497.6731/3/2011

0.64-1.00492.7130/6/2011

-0.29-0.92488.2030/9/2011

-2.59-2.31476.9331/12/2011
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Organizational Chart

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 

Corporate Governance in Palestine.

PCMA was set on achieving several targets in 2011, ranging from expanding the number of listed 

companies to strengthening the legal framework and improving professional standards of those working 

in the financial sector.

To that effect, seven new companies were added to the stock exchange bringing the total number of listed 

companies to 46. Moreover, PCMA finalized the leasing law which received the approval of the council 
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Abeer Odeh

It is my pleasure to present to you the 

2011 annual report of the Palestine 

Capital Market Authority. It has been 

a year full of accomplishments for 

PCMA though volatile  socio-economic 

changes in the Arab region and Europe 

dominated the scene. The PCMA 

meanwhile placed a high priority on 

completing the legal framework for 

the leasing sector by finalizing the 

leasing law, and completed the first 

draft for the mortgage law as well. It 

worked hand in hand with the Palestine 

stock exchange to ensure the listing of 

new companies and was able to enlist 

seven new companies during this 

year; new financial instruments as well 

were introduced including bonds and 

depository receipts .

To mitigate the risk in the insurance 

sector, PCMA, with the aid of experts, 

finished the first phase of the actuarial 

study for the insurance sector 

and started working with relevant 

companies on future business plans. 

CEO

During this year too, PCMA has drafted 

an action plan with stakeholders to 

launch a program aimed at improving 

corporate governance and transparency 

in Palestine. Initial responses show 

positive signs from targeted corporates 

reflected in their quarterly disclosure 

and yearly reports.

I take this opportunity to thank the 

staff of PCMA for their proficiency and 

continued efforts to serve the financial 

sector; also extend my thanks to the 

Board of Directors for their support as 

well as our partners and stakeholders 

and all agencies that helped us in 

accomplishing our goals.
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Maher Masri

This year 2011 was characterized as the 

Arab Spring Year due to the structural 

political changes that swept the Arab 

World and impacted its socio-economic 

and financial foundations; and these 

changes coincided with the economic 

and financial crises that hit the European 

continent and turned optimism for 

an economic revival into anxiety and 

uncertainty about the future.

Concurrently, the Palestinian Authority 

came under extreme political and 

financial pressure manifested in Israel’s 

withholding Palestinian value added tax 

revenues and the U.S. suspension of its 

donations to the Palestinians; actions 

which impacted economic growth 

negatively in the 4th quarter of the 

year and slowed trading in the stock 

exchange.

Notwithstanding these developments, 

the Palestine Capital Market Authority 

went ahead with its plan in finalizing 

the legal framework for the leasing and 

mortgage sectors, besides improving 

the quality standards of its staff and 

those working in the targeted sectors 

through educational and training 

courses.

Amongst the sectors that the PCMA 

oversees and regulates, the insurance 

sector, though making some strides 

forward in certain aspects, still needs 

closer attention and care.

We hope that in year 2012 more 

progress will be achieved on all fronts .

Chairman
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To implement a modern, robust, 

transparent and fair regulatory framework 

for the securities, insurance, mortgage 

and leasing markets in Palestine.

Palestine Capital Market Authority to be the proficient regulator and the 

safeguard of a strong and transparent capital market in Palestine.

To maintain an orderly capital market, 

with the institutional capability to 

conduct effective and responsible market 

oversight and supervision that supports 

capital investment and economic growth 

in Palestine through:

Objectives

•	Strengthening the legal and 
regulatory structure in accordance 
with international standards and best 
business practices.

•	Ensuring investor access to complete, 
accurate, and transparent financial 
information 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 
stakeholders to attract foreign 
investment in Palestine.

•	Establish cooperation mechanism 
with the Palestine Monetary Authority 

to support the market development.
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